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Би ыл Елор да кү ні не орай қа ла да 
70-тен ас там ша ра өте ді. Осы жыл-
ғы ме ре ке был тыр ғы дан ерек ше ле не 
түс пек. Се бе бі, би ыл ұйым дас ты ры-
ла тын ша ра лар дың де ні ашық ас пан 
ас тын да өте ді. Олар Қа зақ хан ды ғы-
ның 550 жыл ды ғы, Ас сам блея жы лы 
мен Кон сти ту ци яның 20 жыл ды ғы 
та қы рып та ры на ар на ла ды. Ал, Елор-
да кү нін рес ми той лау 4 шіл де кү ні 
Мем ле кет тік ту ды сал та нат ты кө те-
ру рə сі мі нен бас та ла ды. Ал Елор да 
кү ні нің бас ты та қы ры бы — «Ел жү ре-
гі — Астана!»

«Елор да кү ні не ар нал ған ша ра лар мен 
фес ти валь дер дəс түр бойын ша ал дын 
ала бас та ла ды. Олар дың қа та рын да ел 
өңір ле рі нен жас та лант тар ды анық тау-
ға жə не қол дау ға ба ғыт тал ған «Аяла ған, 
Астана!» жал пы рес пуб ли ка лық те ле ви-
зи ялық ба ла лар кон кур сы, «Сах на дан сə-
лем!» ха лы қа ра лық те атр фес ти ва лі жə не 
өз ге де мə де ни ша ра лар бар. Елор да кү-
нін рес ми ме ре ке леу 4 шіл де де Мем ле-
кет тік ту ды сал та нат ты кө те ру рə сі мі нен 
бас та ла ды».
Со ны мен қа тар, As ta na Art fest фес ти-

ва лі су рет ші лер ді, əр тіс тер ді, му зы кант-
тар ды жə не кө рер мен дер ді бі рік ті ре ді. 
«Нұр лы Есіл» муль ти ме ди ялық-пи ро-

тех ни ка лық шоу ға көп те ген кө рер мен 
жи на ла ды деп кү ті ліп отыр. Ал дəс түр ге 
ай нал ған жə не жұрт кө ңі лі нен шық қан 
фес ти валь дер — «Мың жыл дық тар то ғы-
сын да ғы Астана» көш пе лі өр ке ни ет фес-
ти ва лі, «Астана Ар қау» түр кі лік му зы ка, 
«Азия жаң ғы ры ғы» цирк өне рі, «Өзен 
əуені» клас си ка лық му зы ка, Ma gic As ta-
nа си қыр шы лар өне рі, өз ге де кон церт-
тік жə не фес ти валь дік бағ дар ла ма лар 
ауқым ды лы ғы мен жə не ға жайып кө рі-
ніс те рі мен кө рер мен дер ді қу ан та ды.
Қа ла ның ең үз дік кон церт тік алаң да-

рын да түр лі жан рда ғы бағ дар ла ма ла-
ры мен отан дық жə не ше тел дік əр тіс тер 
өнер көр се те ді. Кө рер мен дер ді джаз 
му зы ка сы ның Sum mer Jazz As ta na фес-
ти ва лі жə не Il DI VO клас си ка лық квар-
тет тің кон цер ті, сон дай-ақ, клас си ка лық 
орын да ушы лар дың, əлем дік дең гей де гі 
ұжым дар дың, Нұр лан Аб дул лин нің шы-
ғыр ма шы лық ке ші кү тіп тұр. «Кө ңіл ді 
Астана» са ти ра ке ші жə не «Елор да ку-
бо гы» са рап қа са лы на тын Ха лы қа ра лық 
əзіл фес ти ва лі ме ре ке лік кө ңіл-күй ді кө-
те ре тү се ді. Он да Қа зақ стан, Ре сей жə не 
Қыр ғыз стан ның ең үз дік кө ңіл ді, тап-
қыр лар клу бы ның ко ман да ла ры əзіл ай-
тып, жа ры са ды.
Бұ дан өз ге са уда жа сау ға əуес тер үшін 

елор да ның бар лық са уда ор та лық та рын-

да «17 пайыз дық же ңіл дік» ак ци ясы өт кі-
зі ле ді. «Елор да кү ні са лауат ты өмір сал-
ты мен спорт сүйер қауым ға да қы зық ты 
бол мақ. Олар үшін ал ғаш қы ха лы қа ра-
лық жек пе-жек түр ле рі нің фес ти ва лі, 
үс тел тен ни сі нің ма ра фо ны, «Асық ату» 
ашық қа ла лық бі рін ші лі гі, жап пай ве ло-
ше ру, ММА ере же сіз жек пе-жек тур ни рі, 
«Қа зақ стан ба ры сы» рес пуб ли ка лық тур-
ни рі, гольфтан Елор да ку бо гы тур ни рі 
өте ді».
Со ны мен қа тар, Астана тұр ғын да ры 

мен қо нақ та рын ме ре ке лік ша ра лар ға 
мей лін ше көп тар ту мақ са тын да ша-
ра лар ды са ябақ тар да, гүл зар лар мен 
алаң дар да өт кі зу қа рас ты рыл ған. As ta-
na park land қа ла са ябақ та ры фес ти ва лі, 
«Ас паз дар ше бер лі гі — сүйік ті қа ла ға», 
«Астана ас па ны» ат ты əуе шар ла ры мен 
бат пы рауық тар фес ти ва лі, «Астана са-
ма лы» үр ле ме лі ас пап тар, Іnter na ti onal 
stre et dan ce ses si on in As ta na кө ше би ле-
рі, «Шат тық» ба ла лар шы ғар ма шы лы ғы, 
Pop up shop As ta na-2015, «Ай на лайын 
Астанам, ас қақ əнім», «Сə лем, Астана», 
«Қайыр лы кеш, Астана!» кеш кі кон церт-
тік бағ дар ла ма лар жə не та ғы да бас қа 
мə де ни ша ра лар өт кі зі ле ді.
Астана ның 17 жыл ды ғы аясын да өте-

тін In ter na ti onal Stre et Dan ce Ses si on As ta-
na 2015 да ла би ле рі нің VI Ха лы қа ра лық 
фес ти ва лін де өнер паз дар да ла би ле рі нің 
бір не ше тү рі бойын ша сайы са ды əрі топ-
тық шо улар ұйым дас ты ры ла ды. Би ші-
лер ді атақ та ры жер жар ған хо ре ог раф-

тар ба ға лай ды. Дə лі рек ай тқан да, ТНТ 
ар на сын да ғы «Тан цы», MTV-де гі «Звез ды 
тан цпо ла 2» шо ула ры на қа тыс қан Зла-
та Мас ло, Джас тин Би бер, Май ли Сай-
рус, Пин ктің клип те рі не қа тыс қан, «Шаг 
впе ред 3D» филь мі нің ак три са сы Aja Ge-
or ge. Фес ти валь дің бас ты қо на ғы «Шаг 
впе ред 3D» филь мін де бас ты рөл дер-
дің бі рін сом да ған жə не «Шаг впе ред 4», 
«Шаг впе ред: Все или ни че го» фильмде-
рі не түс кен Мэдд Чэдд. Бұл сайыс да ла 
би ле рі нің хип хоп, поп пинг, ло кинг, ва-
кинг, крамп жə не ха ус си яқ ты стиль де рі 
бойын ша өте ді. Оған кез кел ген жас та ғы 
би ші лер қа ты са ала ды жə не əр ба ғы тын-
да жа ңа бас та ған дар мен кə сі би лер үшін 
но ми на ци ялар қа рас ты рыл ған. Бай қау 
бір не ше ке зең мен өте ді. Со ны мен қа тар, 
үз дік би ші лер 5 күн те гін кə сі би сы нып-
тар өт кі зе ді. In ter na ti onal Stre et Dan ce 
Ses si on Ха лы қа ра лық фес ти ва лі осы мен 
бе сін ші жыл қа та ры нан өте ді əрі Елор-
да өмі рі нің ең ай шық ты сəт те рі нің бі рі не 
ай на лып үл гер ді.
Ай та ке тейік, Елор да кү ні не ар нал ған 

ша ра лар дəс түр бойын ша сал та нат ты 
от ша шу ымен аяқ та ла ды. Оны қа ла ның 
бір не ше бө лі гі нен, атап ай тқан да, Есіл 
өзе ні нің жа ға сы нан, «Хан Ша тыр» са уда, 
ойын-сауық ор та лы ғы ала ңы нан жə не 
Абы лай хан даң ғы лы мен Пуш кин кө-
ше сі нің қиы лы сын да ғы са ябақ тан кө ру ге 
бо ла ды.

А� ПА РАТ К�З ДЕ РІ НЕН АЛЫН ДЫ

«Ел ж�регі — Астана!»
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Астана кү ні — ел ді гі міз ді ұлық-
тай тын ерек ше ме ре ке ге ай нал ды. 
Осы ай ту лы күн қар са ңын да га зе-
ті міз ге Ел ба сы мыз Нұр сұл тан Əбі-
шұ лы Назарбаев тың елор да мыз дың 
15 жыл ды ғын да Ту кө те ру рə сі мін де 
сөй ле ген сө зін жа ри ялап отыр мыз.

— Құр мет ті қа зақ стан дық тар! Астана 
кү ні не ар нал ған ме ре ке лік ша ра лар ды 
қа ла кө гі не Қа зақ елі нің Көк бай ра ғын 
жел бі ре ту мен бас тай тын дəс тү рі міз дің 
бар лы ғын бі ле сіз дер. Қа зақ тың көк Ту-
ын Са ры ар қа ның са ма лы на тер бел тіп, 
көк ке кө те ру — үл кен ма ғы на ға ие. Қа-
зақ елі нің ас пан түс тес Көк бай ра ғын-
да ал тын күн мен ас тас қан алып қы ран 
қа нат кер ген. Осы нау те рең ма ғы на лы 
ны шан да ке ше гі та ри хы мыз бен бү гін-
гі биі гі міз, ер тең гі ерен іс те рі міз тү гел 
то ғыс қан. Оған біз Қа зақ елі нің ас па нын 
бұлт шал ма сын, қы ран бей не лі мəр те-

бе сі шыр қап, көк ке ша рық тап, күн ге 
жет сін де ген асыл мұ ра ты мыз ды сый-
ғыз дық. Қа зақ ба ла сы ның мыз ғы мас та 
мұ қал мас ер лік дəс тү рі нің та мы ры те-
рең де жа тыр. Хал қы мыз үшін көк ке кө-
те ріл ген бай рақ — қа си ет ті ны шан! Ел 
ше ті не жау кел се, біз дің ба тыр ба ба ла-
ры мыз осы бай рақ тың тү бі нен та был-
ған. Азат тық жо лын да ғы ар па лыс тар да 
ер ле рі міз ел дік тің туы ең кей меуі үшін 
жан да рын құр бан қыл ған. Ел иесі — ер-
ле рі не «ту ың жы ғыл ма сын» деп ба та 
бер ген. Біз — бү гін гі тəуел сіз Қа зақ елі-
нің аза мат та ры, осы ба та бойы на да ры-
ған ұр пақ пыз! Еге мен дік ал ған нан бе рі 
Көк бай ра ғы мыз ды ала сар тпай, елі міз 
ты ныш, ең се міз би ік бо лып, өсіп, өр кен-
деп ке ле міз». Біз би ік те жел бі ре ген Көк 
бай ра ғы мыз ға кү лім деп қа рай ала тын 
жағ дай да мыз. Ше ка ра мыз ды ше ген де-
дік. Елі міз дің қақ ор та сы на елор да мыз-
ды тік тік.

— Бұл күн де рі Астана жас тық ме рей-
тойын атап өту де. 15 жыл бұл — бү кіл 
хал қы мыз дың ша быт ты ең бе гі нің 5 мың 
475 кү ні! Ша һар лар дың да, адам дар си-
яқ ты, өз та ри хы, өз тағ ды ры бо ла ды. 
Жа сөс пі рім Астана ның та ри хы — шын-
дық қа ай нал ған ұлт тық ұлы ар ман ның 
ше жі ре сі. Осы жыл дар бойын да елі міз-
дің бар лық өңір ле рі нен жүз де ген мың 
қа зақ стан дық тар елор да мыз дың са лы-
ну ына жə не ең се тік теуіне еле улі үлес 
қос ты. Сон дық тан да əр бір қа зақ стан дық 
үшін Астана — өзі нің жан-жү ре гі не жа-
қын жа ңа Ота ны мыз дың бір бөл ше гі. Біз 
оны өз қо лы мыз бен жа ңа дан тұр ғы зу да-
мыз! «Бү гін де Астана бү кіл Қа зақ стан-
ның ин но ва ци ялық өзе гі бо лып та бы ла-
ды. Бұл жер де отан дық өнер кə сі бі міз дің 
Қа зақ стан да еш қа шан бол ма ған жа ңа 
са ла ла ры дү ни еге кел ді. Бұ лар — теп-
ло воз дар, ва гон дар, тік ұ шақ тар, қоз ғал-
тқыш тар жа сау са ла ла ры».

Ин но ва ци ялық са ла лар қа та рын да 
бас қа ла да ғы жо ға ры бі лім бе ре тін бір 
де бі ре гей ғы лым ор да сы да ата ла ды. 
Астана да ғы жа ңа жо ға ры оқу орын да-
рын да елі міз дің ин но ва ци ялық ин дус-
три ясы үшін кад рлар да яр ла на ды.
Астана жа ңа мə де ни ор та лық қа ай-

нал ды. Мұн да «Қа зақ стан», «Астана-
Опе ра» се кіл ді бү кіл əлем үшін бі-
ре гей кон церт тік зал дар бой кө тер ді. 
Астана — бар ша қа зақ стан дық тар дың 
бір лі гі нің сим во лы! Сон дық тан оның 
15 жыл ды ғы — Қа зақ стан хал қы ның 
жал пыұ лт тық ме ре ке сі. Астана елі міз-
дің бар лық өңір ле рі үшін «да му дың үл-
гі сін көр сет ті»: «Бү гін де бар лық об лыс 
ор та лық та ры, бар лық қа ла лар Астана ға 
қа рап, бой тү зей ді, оған ұқ сау ға ты ры-
са ды. Олар дың бар лы ғын да жа ңа ны-
сан дар са лы на ды, қа ла лар абат та нып, 
ажар ла ну да.

— Ту ымыз тұ ғыр лы, елі міз ғұ мыр лы 
бол сын! Азат ас па нын да ал тын қы ран 
қа лық та ған мəң гі лік елі міз дің бо ла ша ғы 
ба ян ды бол сын!

Басты та�ырып

Əлем ел де рін де шіл де айы ның 6 жұл-
ды зын да қан дай ата улы күн дер ата лып 
өті ле ді. Елі міз де осы кү ні қан дай та ри хи 
сəт тер, ес те қа лар оқи ға лар орын ал ды. 
Осы ту ра сын да бі ле жү рі ңіз дер.

�а за� стан да 6 шіл де — Астана к� ні, 
мем ле кет тік мей рам. 1994 жы лы Қа зақ-
стан Рес пуб ли ка сы Пар ла мен ті оты ры-
сын да Қа зақ стан Рес пуб ли ка сы ның Пре зи-
ден ті Нұр сұл тан Назарбаев Қа зақ стан ның 
Астана сын Алматы дан Ақ мо ла ға кө ші ру 
ту ра лы ұсы ныс жа са ды. 1997 жы лы қа-
зан ның 20-ын да Астана ны ауыс ты ру ту ра-
лы Жар лық қа қол қой ды. 1998 жы лы ма-
мыр дың 6-ын да Ақ мо ла қа ла сы ның атауы 
Астана бо лып өз гер ді. 1998 ма усым ның 
10-ын да жа ңа елор да ның ха лы қа ра лық тұ-
са уке сер рə сі мі өт ті. Бұл күн 2006 жыл ға 
дейін Астана ның ту ған кү ні ре тін де атап 
өті ліп кел ді. 2006 жыл дан бас тап шіл де нің 
6-ы елор да кү ні ре тін де атап өті ле ді.

Ко мор Арал да ры Фе де ра тив тік Ис лам 
Рес пуб ли ка сы ны� !лт ты� мей ра мы —
Т#уел сіз дік жа ри ялан &ан к� ні (1975). 
Ко мор — Үн ді мұ хи ты ның Мо зам бик бұ-
ға зын да ғы арал дар то бын да ор на лас қан 
мем ле кет. Əкім ші лік жа ғы нан 4 ок руг ке 
бө лі не ді. Астана сы — Мо ро ни қа ла сы. Рес-
ми ті лі — фран цуз жə не араб тіл де рі. Ақ ша 
бір лі гі — ко мор фран кі. Мем ле кет бас шы-
сы — Пре зи дент. Заң шы ға ру шы ор га ны 
бір па ла та лы пар ла мент.

Ма ла ви Рес пуб ли ка сы ны� !лт ты� 
мей ра мы — Т#уел сіз дік к� ні (1964). Ма ла-
ви — Оң түс тік Шы ғыс Аф ри ка да ор на лас-
қан мем ле кет. Сол түс ті гін де Тан за ни ямен, 
ба ты сын да Зам би ямен, оң түс ті гі мен шы-
ғы сын да Мо зам бик пен шек те се ді. Астана-

сы — Ли лон гве қа ла сы. Рес ми ті лі — ағыл-
шын жə не ньян джа тіл де рі. Ақ ша бір лі гі — 
ква ча. Кон сти ту ци ясы бойын ша мем ле кет 
жə не үкі мет бас шы сы — Пре зи дент. Жо-
ға ры заң шы ға ру шы ор га ны бір па ла та лы 
пар ла мент — Ұлт тық жи на лыс.

Ян Гус ты ес ке алу к� ні (Че хия). 590 жыл 
бұ рын (1415) Кон стан цы да ғы шір кеу со-
бо ры ның ше ші мі мен чех ре фор ма то ры 
Ян Гус ин кви зи ция оты на өр тел ді. Пра га 
уни вер си те ті нің рек то ры бол ған, ол өз елін 
не міс тер дің ба са-көк теп би леуіне, ка то лик 
ді ні нің ық па лы ның ар ту ына қар сы шық қан 
еді.

Б� кі л# лем дік с�йі су (2бі су) к� ні. Атал-
мыш күн ді ал ғаш ағыл шын дар ой лап шы-
ғар ған. Кейі ні рек ол Бі рік кен Ұлт тар Ұйы-
мы мен бе кі тіл ген. Дə рі гер лер дің пі кі рін ше 
сүйі су дің адам ба ла сы үшін пай да лы жақ-
та ры өте мол. Ме ди ци на лық са рап та ма-
лар дың қо ры тын ды сы на қа ра ған да өбі су 
сə тін де адам ның қан ай на лы мы жақ са рып, 
өмір сү руі нің ұза ру ына əсер ете ді екен.

1992 жы лы Қа зақ стан Рес пуб ли ка сы Жо-
ғар ғы Ке ңе сі Тө рал қа сы ның «Орал, Це ли-
ног рад, Шым кент об лыс та ры ның жə не Це-
ли ног рад қа ла ла ры ның та ри хи ата ула рын 
қал пы на кел ті ру ту ра лы» қау лы сы қа был-
дан ды.

1994 жы лы Қа зақ стан Рес пуб ли ка сы 
Жо ғар ғы Ке ңе сі Пре зи дент тің ел Астана-
сын Алматы дан Астана ға кө ші ру жө нін де гі 
ұсы ны сын ма құл дау жө нін де қау лы қа был-
да ды.

1994 жы лы Қа зақ стан Рес пуб ли ка сы 
Пре зи ден ті Н. Назарбаев тың Жар лы ғы мен 
ақын М. Əлім ба ев қа «Қа зақ стан ның ха лық 
жа зу шы сы», ак тер Д. Жол жақ сы нов қа жə-
не ки но опе ра тор Е. Ты ныш ба ев қа «Қа зақ-

стан ның ха лық əр ті сі» құр мет ті атақ та ры 
бе ріл ді.

1995 жы лы Өз бек стан да Абай күн де рі 
бас тал ды.

1997 жы лы Қа зақ стан Рес пуб ли ка сы 
Пре зи ден ті Н. Ə. Назарбаев аты мен атал-
ған жұл дыз Швей ца ри яда ғы Ха лы қа ра лық 
жұл дыз дар ды тір кеу жи на ғы на тір кел ді 
жə не АҚШ Ас тро но ми ялық жи на ғы на ен-
гі зіл ді.

1998 жы лы Қа зақ стан Рес пуб ли ка сы мен 
Ре сей Фе де ра ци ясы ара сын да мəң гі лік дос-
тық пен одақ тас тық ту ра лы дек ла ра ция ға 
қол қойыл ды.

1999 жы лы жа пон дық «Хон да» ком па-
ни ясы ең үнем ді ав то мо биль жа сап шы ғар-
ған ды ғын жа ри яла ды.

2000 жы лы Қа зақ стан ның Пре зи ден ті 
Н. Ə. Назарбаев қа Тə жік стан ның «Ис мо-
или Са мо ни» ор де ні тап сы рыл ды.

2000 жы лы Астана да Кү лəш Бай сейі то-
ва атын да ғы Ұлт тық опе ра жə не ба лет те-
ат ры ашыл ды.

2001 жы лы Астана да Л. Гу ми лев атын да-
ғы Еура зия ұлт тық уни вер си те ті не гі зін де 
«Оты рар кі тап ха на сы» ғы лы ми ор та лы ғы 
құ рыл ды.

2004 жы лы Қа зақ стан Рес пуб ли ка сы 
Пре зи ден ті Нұр сұл тан Назарбаев «Қа зақ-
стан ның ин вес ти ци ялық қо ры ту ра лы» 
Заң ға қол қой ды.

2005 жы лы елор да ның «Си не ма Си ти» 
ки но те ат рын да қа зақ ки ноп ро ка ты та ри-
хын да ғы ең ірі жо ба «Көш пен ді лер» филь-
мі нің тұ са уке се рі бол ды.

XVIII ға сыр да ғы қа зақ пен жоң ғар ара-
сын да ғы шай қас ты өзек ет кен фильмнің 
мə ні мен маз мұ ны жə не оның ұл ты мыз 
та ри хын да ғы ор ны ту ра лы ай тып өт-
ті. Тү сі рі лім ге 25 ел ден ма ман дар ша-
қыр тыл ды. Тү сі ру то бы ның құ ра мын да 
350 адам жұ мыс іс те ді, оның 160-ы ше тел 

аза мат та ры. Ар найы фильм үшін со ғыс қа 
жа рам сыз 13 мың қа ру-жа рақ, жоң ғар лар 
мен қа зақ тар ға 15 мың ша тыр, ұлт тық ки-
ім дер жə не тұр мыс тық зат тар дайын дал-
ды. Фильмнің ре жис се рі — Тал ғат Те ме-
нов.

«Көш пен ді лер де» қа зақ ки но ма тог ра-
фия са ла сы ның аңыз ға ай нал ған ак тер ле-
рі нен бас қа, Гол ли вуд жұл дыз да ры Марк 
Да кас кос, Джей сон Скотт Ли, Эрик Нор рис 
түс кен.

2006 жы лы Қа зақ стан ның Поль ша да ғы 
Ел ші лі гі нің қол дауымен Вар ша ва қа ла сы-
ның мэ ри ясы мен қа ла лық ке ңе сі Вар ша-
ва ның ор та лы ғын да ғы кө ше лер дің бі рі не 
«Қа зақ» атауын бе ру ту ра лы бі рауыз дан 
ше шім қа был да ды. Бұл кө ше ко роль дік 
жаз ғы ре зи ден ция мен Еуро па ға та ны мал 
Ви ла нов са яба ғы, сон дай-ақ Қа зақ стан ның 
дип ло ма ти ялық өкіл ді гі қо ныс теп кен Ви-
ла нов ауда нын да ор на лас қан.

2007 жы лы Алматы да ғы «Ра бо чий по-
се лок» ша ғын ауда нын да 1700 орын дық 
Райым бек ба тыр атын да ғы жа ңа ме шіт тің 
ір ге та сын қа лау рə сі мі бо лып өт ті. Із гі лік ті 
бұл ша ра ға Қа зақ стан Мұ сыл ман да ры ді ни 
бас қар ма сы ның тө ра ға сы, Бас мүф ти Əб-
сат тар қа жы Дер бі сə лі мен қа тар Ал ма лы 
ауда ны əкім ді гі нің қыз мет кер ле рі мен жер-
гі лік ті тұр ғын дар қа тыс ты. Жал пы аума ғы 
16 гек тар жер ді алып жа тыр.

2009 жы лы «Ата ме кен» ме мо ри ал ды ке-
ше ні нің аума ғы Мем ле кет тік рə міз дер ала-
ңы бо лып өз гер тіл ді.

2009 жы лы Құм көл да ла сын да «Тор ғай 
Пет ро ле ум» мұ най ком па ни ясы ның кү ші-
мен сұйы тыл ған газ дайын дай тын зауыт іс-
ке қо сыл ды. Зауыт жы лы на 68 мың тон на 
сұйы тыл ған газ, кон ден сат, 105 млн. тек ше 
метр құр ғақ газ өн ді ре ді.
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Мо ло дая сто ли ца лю бит по ко рять ре-
кор да ми. Не ста нет ис клю че ни ем и но вый 
ЭК СПО-си ти, ко то рый, как пла ни ру ет ся, 
бу дет ос па ри вать пра во на ми ро вую паль-
му пер вен ства в нес коль ких «но ми на ци ях»: 
во-пер вых, как пер вый го ро док, пос тро ен-
ный по прин ци пам ус той чи во го раз ви тия, 
во-вто рых, как энер го по зи тив ный го род. 
Еще на два ми ро вых ре кор да пре тен ду ют 
глав ная дос топ ри ме ча тель ность «Го ро да 
бу ду ще го» — сфе ра «Ка зах стан-Астана» ди-
амет ром 80 мет ров, ко то рую пла ни ру ют 
пре зен то вать как са мую боль шую в ми ре, и 
един ствен ный в ми ре тор го вый центр, ко-
то рый бу дет пол ностью со от вет ство вать зе-
ле ным тех но ло ги ям.

Го то вим ся к ЭК СПО
Как из вес тно, пред сто ящая выс тав ка ми-

ро во го мас шта ба яв ля ет ся хо ро шей воз мож-
ностью для мо дер ни за ции сто лич ной ин фрас-
трук ту ры. В 2017 го ду, по са мым скром ным 
под сче там, Ас та не пред сто ит при нять бо лее 5 
мил ли онов гос тей из 100 стран ми ра и по ряд ка 
10 меж ду на род ных ор га ни за ций. Про ве де ние 
ЭК СПО даст Ас та не но вые дос топ ри ме ча тель-
нос ти. На пом ним, что имен но к по доб ной выс-
тав ке в 1851 го ду был пос тро ен из вес тный во 
всем ми ре Хрус таль ный дво рец в лон дон ском 
Гайд-пар ке. Дос та точ но вспом нить и то, что 
Эй фе ле ву баш ню спроектировали спе ци аль но 
к па риж ской EX PO 1889 года. В Пор ту га лии, к 
при ме ру, в 1998 го ду для то го, что бы спра вить-
ся с ожи да емым по то ком по се ти те лей, бы ла 
раз ра бо та на прог рам ма, вклю ча ющая но вый 
мост Вас ко да Га ма (са мый длин ный в Ев ро пе); 
но вую ли нию лис са бон ско го мет ро с 7 стан-
ци ями (5 бы ли го то вы к от кры тию); но вый 
глав ный муль ти мо даль ный тер ми нал (по ез да, 
мет ро, ав то бу сы и так си), наз ван ный Ga re do 
Ori en te.
Астана, ко то рую мож но наз вать круп ней-

шей стро итель ной пло щад кой, прак ти чес ки 
к каж до му зна ме на тель но му со бы тию, про хо-
дя ще му в Ка зах ста не, пре зен ту ет но вый ар хи-
тек тур ный объ ект. При учас тии из вес тных ар-
хи тек то ров с ми ро вым име нем Ки се Ку ро ка вы 
и Нор ма на Фос те ра с мо мен та пе ре но са ка зах-
стан ской сто ли цы в 1997 го ду пло щадь быв шей 
Ак мо лы уве ли чи лась поч ти в три ра за, с 258 до 
710,2 квад рат ных ки ло мет ра. В Ас та не пред сто-
ящее про ве де ние ЭК СПО-2017 рас смат ри ва ют 
в ка че стве тол чка к оче ред но му эта пу раз ви тия 
го ро да.

Сто ли ца зе ле ной энер ге ти ки
Сим во лич но, что энер гос наб же ние выс та-

воч ной тер ри то рии в Ас та не бу дет обес пе чи-
вать ся толь ко за счет во зоб нов ля емых ис точ ни-

ков энер гии, так как те ма меж ду на род ной выс-
тав ки — «Энер гия бу ду ще го». Та ким об ра зом, 
ка зах стан ская сто ли ца бу дет пред став лять сво-
его ро да го род бу ду ще го. А пре зен та ция дос-
ти же ний раз ви тия ми ро вой аль тер на тив ной 
энер ге ти ки в рам ках ЭК СПО-2017 еще бо лее 
рас ши рит го ри зон ты во зоб нов ля емой энер ге-
ти ки Казахстана.
Та кой прин цип стро итель ства впол не обос-

но ван, учи ты вая, что в нас то ящее вре мя 50 про-
цен тов лю дей во всем ми ре жи вут в го ро дах, а 
к 2050 го ду, по прог но зам эк спер тов, в ре зуль-
та те про цес са ур ба ни за ции в го ро дах бу дут 
про жи вать уже 70 про цен тов лю дей. И это при 
том, что чис лен ность про жи ва ющих на Зем ле 
к это му вре ме ни вы рас тет с 7 до 9 мил ли ар дов. 
По это му се год ня весь мир ра бо та ет над тем, 
что бы го род ское стро итель ство пе ре хо ди ло на 
ус той чи вый прин цип, с уче том ми ни маль ной 
наг руз ки на эко сис те му при сов ре мен ном ком-
фор те для жиз ни. На учас тке ЭК СПО-го род ка 
бу дет мно го та ких ве щей, ко то рые не вид ны, 
но они бу дут вклю че ны в ин фрас трук ту ру. Это 
сис те ма «ум ная элек тро сеть» — Smart Grid, 
бла го да ря ко то рой вы ра ба ты ва емая энер гия 
мо жет пе ре да вать ся в лю бом нап рав ле нии. 
Сис те ма Smart Grid бу дет по мо гать то му, что-
бы каж дое зда ние мог ло про да вать или пе ре-
да вать элек тро энер гию. Так же бу дет при ме не-
на сис те ма «ум ный му сор» — ва ку ум ная сис те-
ма, ко то рая бу дет вы са сы вать му сор с каж до го 
зда ния на цен траль ный за вод с даль ней шей 
пе ре ра бот кой. При чем этот за вод бу дет де-
лать и во до очис тку: все до ма бу дут све де ны по 
«ум ной» сис те ме, по ко то рой тех ни чес кая во да 
бу дет от ка чи вать ся, очи щать ся и за но во за пус-
кать ся в сис те му. Кро ме то го, на цен траль ном 
за во де ЭК СПО-го род ка по за мыс лу ор га ни за-
то ров ме гап ро ек та бу дет внед ре на сис те ма на-
коп ле ния энер гии. В те дни, ког да мно го вет ра 
и сол нца, из ли шек энер гии бу дет сох ра нять ся 
в этой сис те ме, а ког да вет ра и сол нца ма ло и 
энер гии не бу дет хва тать, она бу дет брать ся на-
зад на учас ток. Все это со еди ни ли в од ну иде-
оло гию, в од ну кон цеп цию. Все эти тех но ло гии 
су ще ству ют в раз лич ных точ ках ми ра в раз ных 
ис пол не ни ях, но в Ас та не, по су ти, впер вые 
в ми ре на од ном учас тке все эти тех но ло гии 
вмес те.
Тех ни чес ки все это бу дет обес пе чи вать ся за 

счет ус та нов ки сол неч ных ба та рей, вет ро ге не-
ра тор ных ус та но вок на кры шах, а так же бла-
го да ря ге отер маль ным сис те мам — своеоб раз-
ным стер жням, ко то рые опус ка ют ся в зем лю, 
что бы ис поль зо вать и теп ло зем ли для по лу че-
ния энер гии. «Все это про дик то ва но тем, что бы 
эф фек тив но ис поль зо вать ту энер гию, ко то рая 
нас ок ру жа ет. В ЭК СПО-си ти мы хо те ли про-
де монстри ро вать фу ту рис ти чес кий под ход. 
Мож но ска зать, это ра бо та ющие эк спо зи ци-
он ные объ ек ты», — про ин фор ми ро вал пред-
ста ви тель ком па нии Ad ri an Smith + Gor don Gill 
Archi tec tu re Ро берт Фо рест. (Имен но дан ная 
ком па ния раз ра бо та ла кон цеп цию но во го «Го-
ро да бу ду ще го».)

Здесь бу дет ЭК СПОг рад
Весь про ект ус лов но раз де лен на две час ти: 

выс та воч ный и око ло выс та воч ный ком плек-
сы. Выс та воч ный ком плекс вклю ча ет в се бя 

на ци ональ ный па виль он, те ма ти чес кие, меж-
ду на род ные, кор по ра тив ные па виль оны и па-
виль оны НПО, зо ну луч ших прак тик, центр ис-
кусств и дру гие куль тур ные па виль оны. Тер ри-
то рия око ло выс та воч но го ком плек са вклю ча ет 
кон гресс-центр, кон гресс-офи сы, гос ти ни цу на 
300 мест, кры тую ули цу, об щие склад ские по-
ме ще ния, ЭК СПО-офис, цен траль ный за вод, 
жи лищ ные объ ек ты, ав то бус ные тер ми на лы и 
ком мер чес кие райо ны.
В пер вую оче редь на тер ри то рии ЭК СПО-го-

род ка пла ни ру ет ся воз вес ти глав ный объ ект выс-
та воч но го ком плек са — па виль он «Казахстан. 
Астана» в ви де сфе ры ди амет ром 80 мет ров. 
«Это уни каль ная сфе ра, это бу дет са мая боль-
шая сфе ра в ми ре. Есть од на по лус фе ра в Шве-
ции — 110 мет ров, но она по лус фе ра, а имен но 
пол ной схе мы та ко го раз ме ра еще ник то в ми ре 
не стро ил, по это му это уни каль ное ин но ва ци-
он ное стро итель ство, на вер ху бу дет вет ро вая ус-
та нов ка. Так же на ней бу дут сол неч ные па не ли, 
и ду ма ет ся, что об этой сфе ре бу дут во всем ми-
ре го во рить как об уни каль ном объ ек те».
В свою оче редь, как от ме тил пред ста ви тель 

ком па нии Ad ri an Smith + Gor don Gill Archi tec-
tu re, сфе ра бу дет ок ру же на те ма ти чес ки ми па-
виль она ми. К при ме ру, так на зы ва емый энер-
ге ти чес кий зал, по его сло вам, бу дет вме щать 
1500 че ло век. «Мы соз да ем не кую си нер гию 
меж ду этой сфе рой и этой кры той пло щадью, 
и ког да лю ди бу дут пе ред ви гать ся меж ду эти-
ми объ ек та ми, они мо гут всег да на хо дить ся в 
кры той зо не. Мы хо те ли бы, что бы это выг ля-
де ло ма ня щим, прив ле ка тель ным, но в то же 
вре мя бы ла кры тая зо на, с уче том су ро во го 
кли ма та Ас та ны», — от ме тил Ро берт Фо рест. 
Он до ба вил, что пе ред этой сфе рой бу дет рас-
по ло жен глав ный ам фи те атр с вмес ти мостью 
до 7 ты сяч че ло век, в ко то ром бу дет на хо дить ся 
центр ис кусств.

По ствыс та воч ное ис поль зо ва ние
В ми ре есть две раз но вид нос ти ЭК СПО: 

уни вер саль ная (ко то рая про во дит ся 6 ме ся-
цев) и спе ци али зи ро ван ная, те ма ти чес кая (3 
ме ся ца). Астана очень вы иг ра ла в том, что у 
нас бу дет выс тав ка вто ро го ти па. Пос коль ку в 
пер вом слу чае все стра ны стро ят па виль оны са-
ми, а пос ле та ких выс та вок па виль оны сно сят-
ся, то во вто ром слу чае при ни ма ющая сто ро на 
воз во дит все па виль оны са ма в со от вет ствии 
со сво ими кли ма ти чес ки ми осо бен нос тя ми, а 
по то му та кие объ ек ты мо гут быть «дол го иг ра-
ющи ми».
Для то го что бы тер ри то рия ЭК СПО-го род-

ка бы ла вос тре бо ва на и пос ле выс тав ки, в про-
ект вклю чен жи лой район пло щадью око ло 
по лу мил ли она квад рат ных мет ров, ко то рые 
бу дут воз ве де ны до ЭК СПО, и око ло по лу мил-
ли она квад ра тов — пос ле 2017 го да. Эти до ма 
то же бу дут стро ить ся по прин ци пам ус той чи-
во го раз ви тия, зе ле ных тех но ло гий. И они бу-
дут энер го эф фек тив ны ми, сче та за ком му наль-
ные ус лу ги бу дут ми ни маль ны ми, ка че ство 
бу дет по всем меж ду на род ным стан дар там. 
Здесь бу дет один из са мых ка че ствен ных ви дов 
жилья в Ас та не. И это бу дет очень ком фор-
тный го ро док: там бу дут оте ли, фит нес-цен тры, 
ма га зи ны, шко лы, дет ские са ды.
Кро ме то го, но вый го ро док на ле вом бе ре гу 

Иши ма бу дет от ли чать ся но вей ши ми прин ци-
па ми озе ле не ния, ко то рые в Ас та не еще не при-
ме ня лись. Для это го бу дет прив ле че на ка над ская 
ком па ния, кли мат ее стра ны на ибо лее приб ли-
жен к на ше му. На чи нать ся этот зе ле ный парк 
бу дет с тер ри то рии ЭК СПО, а его дли на бу дет 
сос тав лять не ме нее двух ки ло мет ров.

АЙ ЖАН БЕК ТА СО ВА,
ПО МА ТЕ РИ АЛАМ САЙ ТА WWW.AKOR DA.KZ

Главная тема
Анонс

Под знаком мира 
и согласия

Праз дно ва ние Дня сто ли-
цы в этом го ду прой дет под 
де ви зом «Астана — го род ми-
ра и сог ла сия». На пом ним, что 
2015 год объ яв лен Го дом Ас-
сам блеи на ро да Казахстана, 
в этом го ду ис пол ня ет ся 20 
лет со дня об ра зо ва ния ас-
сам блеи. От ме тим, что дея-
тель ность АНК спо соб ству ет 
рос ту меж ду на род но го ав то-
ри те та Рес пуб ли ки Казахстан 
как стра ны, эф фек тив но ре-
ша ющей проб ле мы меж на ци-
ональ ных от но ше ний. По это му 
мно го ме роп ри ятий в Ас та не 
бу дет ори ен ти ро ва но на объ-
еди не ние раз лич ных куль тур и 
тра ди ций.

В этом го ду бу дет праз дно-
вать ся 18-й день рож де ния 
сто ли цы. Как рас ска зал ру ко-
во ди тель Уп рав ле ния куль ту-
ры сто ли цы Бо лат Ма жа гу лов, 
в праз днич ные дни в Ас та не 
сос то ят ся 70 раз ных ме роп ри-
ятий. По его сло вам, ла зер ное 
пи ро тех ни чес кое шоу ста нет 
нас то ящим по дар ком жи те лям 
и гос тям го ро да.

5 июля на ре ке Есиль ас та-
нин цы впер вые уви дят гран-
ди оз ное муль ти ме дий ное шоу 
«Нур лы Есиль» с при ме не ни ем 
са мых сов ре мен ных ла зе ров 
и тех но ло гий. Осо бым эле мен-
том шоу ста нет сце ни чес кая 
плат фор ма, ус та нов лен ная на 
во де. Ре пер ту ар ор кес тра бу-
дет сос то ять из про из ве де ний 
ка зах ской на род ной му зы ки и 
клас си ки. Кро ме то го, по сло-
вам Ма жа гу ло ва, кра соч ное 
ви део бу дет про еци ро вать-
ся на фон та ны ря дом со сце-
ной. Апо фе озом ста нет пи ро-
тех ни чес кое шоу, пол ностью 
син хро ни зи ро ван ное с про-
из ве де ни ями в ис пол не нии 
сим фо ни чес ко го ор кес тра.

Как под чер кнул Бо лат Ма-
жа гу лов, осо бен ностью Дня 
сто ли цы в этом го ду ста нет то, 
что боль шин ство ме роп ри ятий 
бу дут про хо дить на от кры тых 
пло щад ках. По его под сче там, 
гос тя ми сто ли цы в праз днич-
ные дни ста нут бо лее 500 ты-
сяч че ло век. Пер вые ме роп-
ри ятия нач нут ся уже 3 июля. 
Еще од но мас штаб ное ме роп-
ри ятие прой дет 4-6 июля на 
Вод но-зе ле ном буль ва ре. В 
те че ние двух дней на этой пло-
щад ке бу дет про хо дить As ta na 
Art fest. Как под чер кнул Ма-
жа гу лов, фес ти валь при ве дет 
зри те лей в вос торг. Он объ-
еди нит ис кус ство и ар хи тек ту-
ру. Ас та нин цев по ра зят трех-
мер ные ри сун ки на ас фаль те, 
ро бо ты и мно гое дру гое.

ПО МА ТЕ РИ АЛАМ САЙ ТА AS TA NA.GOV.KZ

«Астана-2017: зеленый город будущего»
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Мен 1961 жы лы Қа ра ған ды мем ле кет тік пе-
да го ги ка лық ин сти ту ты ның фи зи ка-ма те ма ти ка 
фа куль те ті нің сол жы лы ашыл ған «фи зи ка-хи-
мия» ма ман ды ғы на оқу ға тү сіп, оны 1966 жы лы 
бі ті ріп, ин сти тут та ас сис тент бо лып қал ды рыл-
дым. Со дан бе рі ин сти тут пен оның не гі зін де 
құ рыл ған Қа ра ған ды мем ле кет тік уни вер си те-
тін де оқы ту шы лық қыз мет іс теп, мың да ған ма-
ман дайын да ған аға бу ын өкіл де рі нің ин сти тут 
пен уни вер си тет тің да муы үшін ат қар ған іс те рі 
ме нің жа дым да сақ тал ған. Атап ай тқан да, пе да-
го ги ка лық ин сти тут ашыл ған 1952 жыл дан уни-
вер си тет ке ай нал ған 1972 жыл ға дейін 20 жыл 
бойы үзі ліс сіз рек то ры бол ған С. Б. Бай мур зин-
нің, про рек тор Р. А. Кле ще ва ның, про фес сор-
лар Ғ. Ə. Мей ра мов тың, Т .Ə. Əб ді ра за қов тың, 
П. С Кра виц ка яның, до цент тер С. Ба ла уба ев тың, 
Т. Қ Қам за ба ев тың, Қ. Ж. Жу асов тың, Р. Ғ. Ома-
ро ва ның, О. Ə. Əб ді рах ма нов тың, Қ. И. Құл-
жа но ва ның, Т. Ы. Əубə кі ров тың, Б. Қ. Құ сайы-
но ва ның, аға оқы ту шы лар Г. К. Қа ра та ева ның, 
Б. О. Əбеуов тың, З. Б. Қас қа ба ева ның, Ф. Ғ. Маг-
де ева ның, В. М. Усик тің, А. И. Вьюго ва ның, 
Ж. Р. Рах ме то ва ның жə не т. б. ұс таз аға-апа ла-
ры мыз дың тə лім-тəр би есін алып өс тік, жо ға ры 
бі лім ал дық. Осы атал ған кі сі лер ішін де мен 
үшін ерек ше орын ал ған адам дар Т.Қ. Қам за-
ба ев пен Р. Ғ. Ома ро ва бол ды. Те мір тай аға ме ні 
əуелі ғы лым ға ба улы ды, ал ғаш қы ғы лы ми ма-
қа ла (пе да го ги ка са ла сы бойын ша) жаз ды рып, 
сту дент тер дің ғы лы ми кон фе рен ци ясы на қа тыс-
тыр ды, ғы лым де ген нің із де ніс, үл кен ең бек еке-
нін са на ма құй ды.
Екін ші адам — Ра ши да Ға зиз қы зы Ома ро ва 

біз ге фи зи ка лық жə не кол ло ид тық хи ми ядан 
ті ке лей са бақ бер ді. Қа зір гі кез де жə не бұ рын 
да осы екі пəн нен ұс таз дық жа сауыма ол кі сі нің 
əсе рі мол бол ды. Би ыл ғы жыл дың 22 ма усы-
мын да Ра ши да Ға зиз қы зы ның ту ға ны на 95 жыл 
тол ды. Ол кі сі 1920 жы лы ту ған. Айтулы да та-
ға сəй кес осы кі сі ту ра лы өз ойым ды біл дір сем 
деп қо лы ма қа лам ал дым.
Ра ши да Ға зиз қы зы Ұлы Отан со ғы сы жыл-

да ры өрім дей жас ке зін де Алматы да те мір 
жол да жұ мыс іс те ді. Со дан соң Алматы да-
ғы Қа зақ мем ле кет тік уни вер си те тін бі ті ріп, 
атақ ты ға лым, қыш қыл дар мен не гіз дер дің 
қа зір гі за ман ғы те ори ясын жа са ушы ака де-
мик М. И. Уса но вич тың же тек ші лі гі мен ас пи-
ран ту ра да оқып, дис сер та ция қор ғап, əйел дер 
ара сын да ал ғаш қы лар дың бі рі бо лып хи мия 
ғы лым да ры ның кан ди да ты ғы лы ми дə ре же сін, 
до цент ғы лы ми ата ғын ал ды. Р.Ғ. Ома ро ва өзі-
нің ғы лы ми-пе да го ги ка лық қыз ме тін Қа ра ған-
ды мем ле кет тік пе да го ги ка лық ин сти ту тын да 
50 жыл да ры бас тап, уни вер си тет те жал ғас ты-
рып, зей нет кер лік де ма лыс қа шық қан ға дейін 
осы жо ға ры оқу орын да ры ның да муы үшін ай-
тар лық тай ең бек сі ңір ді. Пе да го ги ка лық ин сти-
тут та ұзақ жыл дар бойы уни вер си тет ашыл ған-
ға дейін хи мия ка фед ра сы ның мең ге ру ші сі, ал 
уни вер си тет те 1972-1980 жыл да ры хи мия фа-
куль те ті нің ал ғаш қы де ка ны бол ды.
Ра ши да Ға зиз қы зы ин сти тут та хи мия ка-

фед ра сы ның мең ге ру ші сі ре тін де оның да му-
ына, жа ңа ма ман дық тың, жа ңа зер тха на ның 
ашы лу ына, ғы лы ми жұ мыс тар дың жол ға 
қойы лу ына, осы лар дың нə ти же сін де, уни вер-
си тет тің ашы лу ын жа қын да ту ға көп ең бек сі-
ңір ді. Мы са лы, 1961 жы лы ка фед ра да жа ңа 
«фи зи ка жə не хи мия» ма ман ды ғы ның орыс 
жə не қа зақ бө лім де рі ашы лып, ка фед ра жа ра-
ты лыс та ну фа куль те ті нен фи зи ка-ма те ма ти ка 

фа куль те ті нің құ ра мы на бе ріл ді. Біз осы ма-
ман дық қа ал ғаш қы оқу ға тү су ші лер дің қа та-
рын да бол дық. Бі рақ бұл ма ман дық бойын ша 
екі-ақ рет қа был дау бол ды да, ол 1963 жы лы 
жа бы лып қал ды. Ма ман дық қа жет ма ман дық 
еді, се бе бі хи мия мен фи зи ка бір-бі рі не та қау 
жа ра ты лыс та ну ғы лым да ры са ла ла ры ғой. Де-
ген мен мұн да оқу сту дент тер ге оңай бол ған 
жоқ, се бе бі сту дент тер осы екі ғы лым са ла сы-
ның əр түр лі пəн де рі нен бес жыл бойы те ори-
ялық жə не зер тха на лық са бақ тар өт ті.
Ра ши да Ға зиз қы зы ка фед ра да бейор га-

ни ка лық жə не ор га ни ка лық хи мия са ла ла ры 
бойын ша ас пи ран ту ра ашы лу ына да үл кен 
ең бек сі ңір ді. Ас пи рант тар ға ғы лы ми же тек ші-
лік ке бел гі лі ға лым дар Е. Н. Əзір ба ев ты, Т. Сар-
ба ев ты, Е. А. Бө ке тов ты ша қыр ды. Ас пи ран ту-
ра ға ин сти тут ты жақ сы жə не үз дік бі тір ген тү-
лек тер ді алып қа лып, са на улы жыл пе да гог тық 
қыз мет іс тет кі зіп, тү сі ріп отыр ды. Мы са лы, сол 
кез де ас пи ран ту ра да Е. К. Га фу ров, А. В. Ка-
зан цев, Т. Х. Мол ча но ва оқып, 60 жыл дар дың 
екін ші жар ты сын да кан ди дат тық дис сер та ция 
қор ға ды. Сол жыл дар дың аяғы на қа рай Ли тов-
чен ко, М. Ы. Ыб ра ев жə не мен ас пи ран ту ра ға 
қа был дан дық.
Хи мия ка фед ра сын да сту дент тер ге Р.Ғ. Ома-

ро ва мен бір ге Е. Н. Əзір ба ев, И. В. Ки ри люс 
си яқ ты ға лым дар са бақ бер ді. Р.Ғ. Ома ро ва-
ның тап сы ры сы мен ка фед ра да оқу бі тір ген 
1966 жы лы хи ми ялық тех но ло гия пə ні нен ал-
ғаш қы зер тха на ұйым дас тыр ға ным ды, он да 
сту дент тер үшін он шақ ты зер тха на лық жұ мыс 
құ рас тыр ға ным ды ай та кет ке нім дұ рыс шы ғар, 
се бе бі біз өзі міз бұл пəн нен зер тха на лық са бақ 
өт пе ген едік.
Ра ши да Ға зиз қы зы зер тха на лар дың құ рал-

жаб дық тар мен, хи ми ялық ыдыс тар мен, бас қа 
да хи ми ялық эк спе ри мент үшін ке рек зат тар-
мен, ре ак тив тер мен қам та ма сыз еті луі не де үл-
кен мəн бе ріп, кө ңіл бөл ді.
Уни вер си тет те де кан бол ған жыл да рын-

да Ра ши да Ға зиз қы зы хи мия фа куль те ті нің 
да му ына ай тар лық тай үл кен үлес қос ты. Пе-
да го ги ка лық ин сти тут та ғы хи мия ка фед ра сы 
уни вер си тет ашыл ған 1972 жы лы үш ка фед-
ра ға (бейор га ни ка лық, ор га ни ка лық, фи зи-
ка лық жə не ана ли ти ка лық хи мия) бө лін ді, əр 
пəн бойын ша уни вер си тет та ла бы на сай оқу 
зер тха на ла ры жа са лып, жа сақ тал ды. Ка фед ра-
лар ға мең ге ру ші лер бо лып хи мия ғы лым да ры-
ның кан ди дат та ры, до цент тер А. А. Қо жа қо ва, 
ин сти тут тү ле гі Е. К. Га фу ров, О. Щел ку но ва 
та ғайын дал ды. Одан кейін 1966-67 оқу жы лы 
фи зи ка лық жə не ана ли ти ка лық хи мия ка фед-
ра сы фи зи ка лық хи мия, ана ли ти ка лық хи мия 
ка фед ра ла ры бо лып екі ге бө лін ді. 1980 жы лы 
фи зи ка лық хи мия ка фед ра сы нан кол ло ид тық 
хи мия жə не эко ло гия ка фед ра сы бө лі ніп же ке 
ка фед ра бол ды. Фи зи ка лық хи мия ка фед ра сын 
уни вер си тет рек то ры, ака де мик Е. А. Бө ке тов 
өзі бас қар ды, ал кол ло ид тық хи мия жə не эко-
ло гия ка фед ра сын мең ге ру ге тех ни ка ғы лым-
да ры ның док то ры, про фес сор В. П. Жу рав лев 
ша қы рыл ды. Со ны мен, 1980 жы лы (Ра ши да 
Ға зиз қы зы де кан дық қыз мет тен бо са ған кез де) 
хи мия фа куль те тін де 5 ка фед ра жұ мыс іс теп, 
бі лік ті ма ман дар да яр ла ды. Сол кез де фа куль-
тет те сту дент тер дің ғы лы ми қо ға мы ай тар лық-
тай жұ мыс іс те ді. Оның нə ти же сі нің жар қын 
кө рі ні сі ре тін де 1977 жы лы уни вер си тет ті бі тір-
ген хи мия ғы лым да ры ның док то ры, про фес сор, 
ака де мик, «Фи то хи мия» Ха лы қа ра лық ғы лы-

ми-өн ді ріс тік хол дин гтің ди рек то ры С. М. Əді-
ке нов ты мы сал ету ге əб ден бо ла ды.
Ра ши да Ға зиз қы зы оқу ды жақ сы жə не үз-

дік оқы ған тү лек тер ді фа куль тет те қал ды рып, 
ғы лым мен ай на лы су ына да жағ дай жа сап 
отыр ды. Мы са лы, уни вер си те ті 1977 жы лы бі-
тір ген Л. К. Сəл ке ева бү гін гі кү ні хи мия ғы лым-
да ры ның док то ры, про фес сор, ор га ни ка лық 
хи мия ка фед ра сы ның мең ге ру ші сі. Сон дай-ақ, 
1980 жыл ға дейін уни вер си тет бі тір ген бі раз 
тү лек тер қа зір ғы лым док тор ла ры жə не кан ди-
дат та ры. Атап ай тсақ, С. Д. Фа зы лов — хи мия 
ғы лым да ры ның док то ры, про фес сор, «Ор га ни-
ка лық син тез жə не кө мір хи ми ясы» ин сти ту ты 
ди рек то ры ның орын ба са ры, М. Е. Бай ке нов — 
хи мия ғы лым да ры ның док то ры, про фес сор, 
уни вер си тет тің «Хи ми ялық тех но ло гия жə не 
мұ най хи ми ясы» ка фед ра сы ның мең ге ру ші сі, 
А. Ж. Тұр мұ хам бе тов — хи мия ғы лым да ры ның 
док то ры, про фес сор, «Фи то хи мия» Ха лы қа ра-
лық ғы лы ми-өн ді ріс тік хол дин гтің зер тха на 
мең ге ру ші сі, С. О. Ма та ева, К. М. Қа дыр бер-
ли на — хи мия ғы лым да ры ның кан ди дат та ры, 
ор га ни ка лық хи мия ка фед ра сы ның до цент те рі.
Фа куль тет те ғы лы ми жұ мыс тар қар қын ды 

жү ре бас та ды. А. В. Ка зан цев өзі нің док тор-
лық дис сер та ци ясын дайын да уды аяқ та ды, 
Г. М. Ма ка ров, Б. Ф. Ми на ев док тор лық дис-
сер та ци ялар да яр лап жүр ді, Р. А. Гра че ва, осы 
жол дар дың ав то ры кан ди дат тық дис сер та ци-
ялар қор ға ды, хи мия ғы лым да ры ның кан ди да-
ты, до цент М. М. Мұ ха мет жа нов уни вер си тет те 
фи то хи ми яның не гі зін қа ла ды, М. М. Ақ сар тов 
кан ди дат тық дис сер та ция да яр лап жат ты. Со-
ны мен бір ге, фа куль тет ке жас ға лым дар жұ-
мыс қа қа был дан ды. Мы са лы, Қаз МУ-ды бі тір-
ген хи мия ғы лым да ры ның кан ди да ты (қа зір гі 
хи мия ғы лым да ры ның док то ры, про фес сор, 
ака де мик, Қар МТУ рек то ры) А. М. Ға за ли ев, 
хи мия жə не тех ни ка ғы лым да ры ның кан ди дат-
та ры ин сти тут тү ле гі К. Т. Рүс тем бе ков (қа зір 
х.ғ. д., про фес сор), Ш. М. Ка ла но ва, Д. М. Жү-
сі пə ли ева, Н. И. Ва ли ха но ва, В. А. Ми на ева, 
И. В. Его ро ва, Л. А. По лян ская, В. П. Вол ко ва 
жə не т. б. ға лым дар фа куль тет ке пе да го ги ка-
лық жұ мыс қа қа был да нып, оның да му ына, бі-
лік ті ма ман дар да яр лау ға өз үлес те рін қос ты.
Де кан Р.Ғ. Ома ро ва ның бас шы лы ғы мен 

фа куль тет ұжы мы «Халь ко ген дер мен халь ко-
ге нид тер дің хи ми ясы мен тех но ло ги ясы» жө-
нін де гі бі рін ші Бү кі ло дақ тық ке ңес тің дайын-
да лып, өтуі не ай тар лық тай ең бек сі ңір ді. Бұл 
жер де Қа ра ған ды да осын дай үл кен Одақ тық 
дең гей де гі ғы лы ми ке ңес тің өтуі не ака де мик, 
уни вер си тет рек то ры Е. А. Бө ке тов тің жə не шə-
кірт те рі нің, Хи мия-ме тал лур гия ин сти ту ты-
ның, уни вер си тет ға лым да ры ның хи мия жə не 
түс ті ме тал лур гия са ла ла рын да ғы ғы лы ми же-
тіс тік те рі, аға ның Одақ ға лым да ры ара сын да ғы 
үл кен бе де лі се беп бол ды.
Ра ши да Ға зиз қы зы өте адал, өзі не де, бас-

қа ға да та лап қоя бі ле тін ұс таз еді. Апайы мыз-
дың жұ байы Ми хат Ома рұ лы ұзақ жыл дар 
ге оло гия са ла сын да ең бек етіп, Ор та лық Қа-
зақ стан да кен орын да рын бар лап, ашу ға көп 
ең бек сі ңір ді. Бұл кі сі нің аға сы ке зін де Се мей де 
Қа зақ стан мұ сыл ман да ры ның ді ни бас шы сы 
бол ды. Ми хат Ома рұ лы мен Ра ши да Ға зиз қы-
зы екі қыз ба ла тəр би елеп өсір ді, жо ға ры бі лім 
бер ді. Бұл кі сі лер өмі рі нің соң ғы жыл да рын да 
Алматы да тұр ды, сон да өмір ден өт ті.
Мен осы ма қа ла ны сүйік ті ұс та зым ның Ор-

та лық Қа зақ стан да жо ға ры бі лім нің да му ына 
қос қан үле сін қа зір гі жас тар, ке лер ұр пақ ес те 
сақ тап жүр сін де ген ни ет пен жаз дым. Аға ұр-
пақ тың ха лық қа сі ңір ген ең бе гі ұмы ты лу ға ти іс 
емес. Сө зім нің со ңын да Ми хат Ома рұ лы мен 
Ра ши да Ға зиз қы зы ның ару ақ та ры ра зы, жат-
қан жер ле рі жа рық, жұм сақ бол сын, қа бір ле рі 
нұр ға тол сын де мек пін.

М+ ТІ БАЙ ИМАН БЕ К- ЛЫ, �АРМУ ПРО ФЕС СО РЫ

А#параттар тас#ыны
«Психология» 
маманды'ына ширек 'асыр

Би ыл &ы жыл �а за� елі 
�шін 2те ата улы жыл: �а за� 
хан ды &ы ны� 550 жыл ды &ы, 
�а за� стан да &ы ха лы� тар 
Ас сам бле ясы ны� 20 жыл-
ды &ы ж# не фа шиз мді же �у-
ді� 70 жыл ды &ы.

Ал, ака де мик Е. А. Б< ке тов 
атын да =ы >а ра =ан ды мем ле-
кет тік уни вер си те ті @шін де бBл 
жыл ата улы бо лып отыр. Се бе бі 
осы жы лы Ор та лыD >а заD стан-
да =ы еE @л кен бі лім ор да сы ныE 
ір ге та сын Dа ла =ан ака де мик 
Е. А. Б< ке тов тіE 90 жыл ды =ы 
атап <тіл ді. Со ны мен Dа тар, 
осы бі лім ор да сы ныE кG сі би 
бі лім бе ру ба =ы тын да еле улі 
орын алып отыр =ан фи ло со фия 
жG не пси хо ло гия фа куль те ті-
не би ыл жи ыр ма жыл тол маD. 
ОныE ішін де, кG сі би бі лім бе ру 
ж@йе сін де ке шеуіл деп Dа лып, 
осы дан 25 жыл бB рын Dай та 
<р леу ке зе Eі не кел ген Пси хо-
ло гия ма ман ды =ын да яр лай-
тын кG сі би бі лім бе ру б< лі мі 
ашыл =ан.

Пси хо лог тар @шін бBл ме-
рей той ерек ше ата лып <ту де. 
Осы тBр =ы да сGуір айы мем ле-
кет тік жG не об лыс тыD к< лем де 
«Пси хо ло гия ай лы =ы» ре тін де 
жа ри яла нып, елі міз діE т@к пір-
т@к пір ле рін де Gр т@р лі ша ра лар 
<ті лу де. Со ныE ішін де >а ра =ан-
ды мем ле кет тік уни вер си те ті 
фи ло со фия жG не пси хо ло гия 
фа куль те ті ніE пси хо ло гия б<-
лі мін де к<п те ген оDу-Gдіс те-
ме лік жG не =ы лы ми-тG жі ри бе-
лік ша ра лар: ашыD са баD тар, 
про фес сор лар дG рі сі, фа куль-
тет тер ара лыD олим пи ада лар, 
мек теп оDу шы ла ры (9-11 сы-
нып тар) ара сын да =ы лы ми жо-
ба лар <тіл ді.

Атап <те тін @л кен ша ра — 
«ХХІ =а сыр да =ы пси хо ло ги яныE 
=ы лы ми же тіс тік те рі мен бо ла-
ша =ы» та Dы ры бын да =ы пси хо-
ло гия ка фед ра сы ныE 25 жыл-
ды =ы на жG не пси хо ло гия 
ка фед ра сы ныE ал =аш Dы меE-
ге ру ші сі про фес сор С. М. Жа-
Dы пов ты ес ке алу =а ар нал =ан 
ха лы Dа ра лыD =ы лы ми-тG жі ри-
бе лік кон фе рен ция. Кон фе-
рен ция пси хо ло ги яныE <зек ті 
мG се ле ле рі: те ория жG не тG жі-
ри бе, Dа зір гі пси хо ло ги яныE 
Dол дан ба лы жG не эт ноп си хо-
ло ги ялыD ас пек ті ле рі, бі лім бе-
ру пси хо ло ги ясы: дGс т@р жG не 
ин но ва ция мG се ле ле рін ор та =а 
са ла тын ба =ыт тар ды Dам ты ды.

Кон фе рен ция =а Гер ма ни-
ядан, Nз бек стан нан, >ыр =ыз-
стан нан жG не елі міз діE клас-
си ка лыD оDу орын да ры нан 
=B ла ма =а лым дар Dа тыс ты. 
Кон фе рен ция аясын да д<E-
ге лек @с тел дер <ті ліп, о=ан 
об лыс тыD бі лім бе ру де пар та-
мен ті нен, да рын ор та лы =ы нан, 
ме ди ци на, заE ме ке ме ле рі 
мен мек теп бас шы ла ры мен 
пси хо лог тар Dа ты на сып, к<п те-
ген к< кей тес ті мG се ле лер GE гі-
ме <зе гі бол ды.

Ж. ШИ РИН БЕ КО ВА, Г. КА ПА ШЕ ВА,
ПСИ ХО ЛО ГИЯ КА ФЕД РА СЫ НЫ; А<А О�Ы ТУ ШЫ ЛА РЫ

А'а �рпа#ты есте са#тайы#



5Жастар �лемі
Мир молодежи№ 9 (238) 30.06.2015 Новости университета

2 июня по ито гам Не за ви си мо го рей тин-
га ву зов Рес пуб ли ки Казахстан по нап рав-
ле ни ям и уров ням под го тов ки спе ци алис-
тов 2015 го да КарГУ во шел в трой ку ли де-
ров оте че ствен но го выс ше го об ра зо ва ния.

В ми ро вом об ра зо ва тель ном прос тран стве 
ши ро ко прак ти ку ет ся гло баль ный ака де ми-
чес кий рей тинг ве ду щих уни вер си те тов. От-
рад но то, что в пос лед ние го ды стей кхол де ры 
об ра зо ва ния боль шое вни ма ние уде ля ют рей-
тин гу уни вер си те тов на на ци ональ ном уров не. 
Этот про цесс на шел свое раз ви тие и в Рес пуб-
ли ке Казахстан. Сле ду ет от ме тить, что от ли-
чи тель ной осо бен ностью всех агентств оцен ки 
ка че ства об ра зо ва ния выс ту па ет соб лю де ние 
та ких об ще из вес тных прин ци пов ран жи ро-
ва ния ву зов, как проз рач ность, объ ек тив ность, 
про ве ря емость и дос туп ность.
НА АР — ус то яв ше еся и ди на мич но раз ви ва-

юще еся агент ство в сфе ре обес пе че ния ка че ства 
об ра зо ва ния, вклю чен ное в На ци ональ ный ре-
естр ак кре ди та ци он ных агентств МОН РК. Ме-
то до ло гия ран жи ро ва ния НА АР как пол ноп-
рав но го чле на Меж ду на род ной об сер ва то рии 
по ака де ми чес ко му ран жи ро ва нию и пре вос-
ход ству (IREG) гар мо ни зи ро ва на со стан дар-
та ми рей тин га ми ро вых уни вер си те тов та ких 
агентств, как AR WU, THE-QS, THE-TR, QS.
Имен но по это му в на шей ме то до ло гии ис-

поль зу ют ся об ще дос туп ные ис точ ни ки МОН 
РК и меж ду на род ных элек трон ных ре сур сов: 
ин фор ма ция об ин сти ту ци ональ ной и спе ци-
али зи ро ван ной ак кре ди та ции ву зов, об ра зо ва-
тель ные гран ты, име на об ла да те лей зна ка «Ал-
тын бел гi», го су дар ствен но го гран та «Луч ший 

пре по да ва тель ву за», го су дар ствен ных пре мий 
и сти пен дий за раз ви тие на уки РК, науч ные 
гран ты, па тен ты и изоб ре те ния, а так же пуб ли-
ка ции по ин дек су Хир ша (ISI Web of Know led-
ge, Thom son Reu ters и Sco pus). Со от вет ствен но, 
ме то до ло гия НА АР но сит на ци ональ ный ха-
рак тер и мо жет быть ис поль зо ва на ву за ми
• для ком плек сно го ана ли за и оцен ки дея тель-
нос ти ву зов с целью срав не ния, бен чмар кин га, 
по вы ше ния кон ку рен тос по соб нос ти, пла ни-
ро ва ния и стра те ги чес ко го раз ви тия ка зах-
стан ской сис те мы выс ше го об ра зо ва ния;

• как инстру мент прод ви же ния ка зах стан ских 
ву зов в ми ро вое об ра зо ва тель ное прос тран-
ство и гло баль ные ака де ми чес кие рей тин ги;

• для ре ше ния за дач по раз ра бот ке до рож ных 
карт раз ви тия ве ду щих ву зов и мо ни то рин гу 
их ре али за ции.
Ран жи ро ва ние осу ществля лось по 4 ин-

ди ка то рам, при этом удель ный вес каж до го 
ин ди ка то ра сос тав ля ет 25%: «Вы со кая кон цен-
тра ция та лан тли вых сту ден тов, пре по да ва те-
лей и ис сле до ва те лей», «Ака де ми чес кая мо-
биль ность», «Кон ку рен тос по соб ность вы пус-
кни ков», «Кон ку рен тос по соб ность науч ных 
пуб ли ка ций пре по да ва те лей, ма гис тран тов и 
док то ран тов спе ци аль нос ти».
Бо лее то го, впер вые на ми пред при ня та по-

пыт ка оп ре де лить рей тинг ППС не толь ко ву-
зов РК в це лом, но и рей тинг ППС от дель но 
взя то го ву за.
Ре зуль та ты рей тин го во го ис сле до ва ния 

бу дут пред став ле ны в спра воч ни ке «Не за-
ви си мый рей тинг — 2015» и раз ме ще ны на 
сай те НА АР (www.iaar.kz) в сле ду ющем фор-
ма те:

• Рей тинг ву зов РК по об ра зо ва тель ным прог-
рам мам в со от вет ствии c уров ня ми и нап рав-
ле ни ями под го тов ки спе ци алис тов

• Рей тинг ву зов РК по нап рав ле ни ям под го тов-
ки спе ци алис тов по уров ням: BA — MA — PhD

• Ге не раль ный рей тинг ву зов РК по нап рав ле-
ни ям под го тов ки спе ци алис тов

• Ге не раль ный рей тинг ППС ву зов РК (топ-50)
В 2015 го ду в не за ви си мом рей тин ге при-

ня ли учас тие 55 ву зов. Ва ше му вни ма нию 
пред став ля ем трой ку ли де ров ран жи ро ва ния 
об ра зо ва тель ных прог рамм ба ка лав ри ата — 
ма гис тра ту ры — док то ран ту ры.

Ува жа емые аби ту ри ен ты и ро ди те ли!
На де ем ся, что ре зуль та ты рей тин га по-

мо гут вам не толь ко в вы бо ре бу ду щей про-
фес сии, но и в вы бо ре ву за, ре али зу юще го 
ка че ствен ные об ра зо ва тель ные прог рам мы. 
Уве ре ны, что ран жи ро ва ние слу жит од ним 
из мощ ных ры ча гов по вы ше ния ка че ства выс-
ше го об ра зо ва ния, тран спа рен тнос ти об ра-
зо ва тель ных про цес сов и ин тег ри ро ван нос ти 
об ра зо ва тель ных прог рамм на на ци ональ ном, 
ре ги ональ ном и гло баль ном уров нях.
Не за ви си мое агент ство ак кре ди та ции и 

рей тин га бла го да рит всех учас тни ков рей-
тин га-2015 и же ла ет даль ней ших ус пе хов в 
ре ше нии за дач со вер шен ство ва ния ка че ства 
об ра зо ва тель ных прог рамм, дос ти же ния их 
вы со кой кон ку рен тос по соб нос ти.

Р. Г. СЕЙ ДАХ МЕ ТО ВА,
ПРЕД СЕ ДА ТЕЛЬ АК КРЕ ДИ ТА ЦИ ОН НО ГО СО ВЕ ТА, НАУЧ НЫЙ КОН-

СУЛЬ ТАНТ НЕ ЗА ВИ СИ МО ГО АГЕНТ СТВА АК КРЕ ДИ ТА ЦИИ И РЕЙ ТИН ГА, 
ДОК ТОР ФИ ЛО ЛО ГИ ЧЕС КИХ НА УК

ПО МА ТЕ РИ АЛАМ ГА ЗЕ ТЫ «КА ЗАХ СТАН СКАЯ ПРАВ ДА» №101 2015 Г. С. 12-13

Итоги
Показатели ЕНТ выросли

В хо де бри фин га об ито гах 
про ве де ния ЕНТ 2015 го да с учас-
ти ем пред се да те ля Ко ми те та по 
кон тро лю в сфе ре об ра зо ва ния 
МОН РК С. Ню су по ва, ди рек то-
ра де пар та мен та дош коль но го и 
сред не го об ра зо ва ния и ин фор-
ма ци он ных тех но ло гий МОН РК 
Ж. Жон та евой и ди рек то ра На ци-
ональ но го цен тра тес ти ро ва ния 
МОН РК К. Аб ди ева бы ла пред-
став ле на пол ная ин фор ма ция о 
ре зуль та тах ЕНТ 2015 го да.

В 2015 го ду шко лу окон чи ли 
124 346 че ло век, из них 84 248 — 
с ка зах ским язы ком обу че ния 
(70%), 40 098 — с рус ским (30%). 
Сред ний балл ЕНТ в 2015 го ду вы-
рос на 2,6 пун кта и сос та вил 79,5 
(в 2014 го ду — 76,9). Впер вые с 
мо мен та вве де ния ЕНТ ре зуль та ты 
вы пус кни ков с ка зах ским (79,2) и 
рус ским язы ка ми (80,3) обу че ния 
прак ти чес ки срав ня лись, что сви-
де тель ству ет о рос те ка че ства под-
го тов ки в ка зах ских шко лах.

Уве ли чи лось ко ли че ство уча-
щих ся, под твер див ших знак «Ал тын 
бел гі»: 44,5% из пре тен до вав ших 
4397 вы пус кни ков (в 2014 го ду 
«Ал тын бел гі» под твер ди ли 42,2%). 
Мак си маль но воз мож ные 125 бал-
лов в этом го ду наб ра ли 5 вы пус-
кни ков (2014 год — 4 вы пус кни-
ка), свы ше 100 бал лов по лу чи ли 
14 420 уча щих ся — 17,4%, что на 
2,4% боль ше, чем в 2014 го ду. На 
5% уве ли чи лось ко ли че ство вы пус-
кни ков, пре одо лев ших по ро го вый 
уро вень в 50 бал лов для пос туп ле-
ния в ву зы: с 77% в 2014 го ду до 
82% в 2015 го ду.

В Рес пуб ли кан скую апел ля ци-
он ную ко мис сию вы пус кни ка ми по-
да но 347 за яв ле ний; из них удов-
лет во ре но 131, т. е. 38% от чис ла 
по дан ных за яв ле ний. При этом за-
яв ле ния в ос нов ном по да ва лись на 
од ни и те же тес то вые за да ния по 
ма те ма ти ке и ис то рии Казахстана, 
что сви де тель ству ет об улуч ше нии 
ка че ства ба зы тес то вых за да ний.

По зи тив ная ста тис ти ка 2015 го-
да ста ла след стви ем осу ществлен-
ных усо вер шен ство ва ний сис те мы 
ЕНТ. С те ку ще го го да в ат тес тат 
выс тав ля ет ся сред не ариф ме ти-
чес кая оцен ка по ре зуль та там ЕНТ 
и го до вой оцен ки по пред ме ту. В 
2015 го ду так же при ме нен но вый 
под ход к оцен ке ка че ства под го-
тов ки ре ги онов к ЕНТ: раз ра бо тан 
ком по зит ный ин декс ЕНТ, в ко то-
рый вош ли три ко эф фи ци ен та: ко-
эф фи ци ент учас тия, ко эф фи ци ент 
на ру ше ний и ко эф фи ци ент сред не-
го бал ла.

В по мощь вы пус кни кам вы пу-
ще но 535 ты сяч проб ных кни жек-
воп рос ни ков и 172 560 по со бий 
по пред ме там ЕНТ, про ве де ны 
проб ные тес ти ро ва ния (в сред нем 
на каж до го уча ще го ся при хо дит ся 
5 про це дур). Ба за тес тов бы ла до-
пол не на за да ни ями, нап рав лен ны-
ми на про вер ку ка че ства зна ний и 
ком пе тен ций вы пус кни ков.

При ме не ны ин фор ма ци он ные 
тех но ло гии для ин фор ми ро ва ния о 
ре зуль та тах ЕНТ, ко то рые в он лайн-
ре жи ме бы ли дос туп ны на сай те 
На ци ональ но го цен тра тес ти ро ва-
ния. В пе ри од ЕНТ бы ло за ре гис-
три ро ва но 310 ты сяч по се ще ний 
сай та, что зна чи тель но сни зи ло 
ажи отаж во вре мя пуб ли ка ции ре-
зуль та тов в пун ктах про ве де ния 
тес ти ро ва ния.

ПО МА ТЕ РИ АЛАМ САЙ ТА EDU.GOV.KZ

Независимый рейтинг вузов РК 
по направлениям и уровням подготовки специалистов 2015 года

Вузы, вошедшие в топ-20 по общему количеству призовых мест
Название вуза Общее 

количество 
занятых 

призовых 
мест

1 Казахский национальный университет 
имени аль-Фараби

116

2 Евразийский национальный университет 
имени Гумилева

116

3 Карагандинский государственный 
университет им. Е. А. Букетова

46

4 Южно-Казахстанский государственный 
университет имени М. Ауезова

37

5 Казахский агротехнический университет 
имени С. Сейфуллина

30

6 Карагандинский государственный 
технический университет

26

7 Казахский государственный женский 
педагогический университет

24

8 Восточно-Казахстанский государственный 
технический университет имени Д. 
Серикбаева

23

9 Западно-Казахстанский государственный 
университет имени Махамбета Утемисова

19

10 Алматинский технологический 
университет

17

11 Казахский национальный аграрный 
университет

17

12 Восточно-Казахстанский государственный 
университет имени Сарсена Аманжолова

11

13 Государственный университет имени 
Шакарима города Семея

11

14 Западно-Казахстанский аграрно-
технический университет имени Жангир-
хана

11

15 Западно-Казахстанский государственный 
медицинский университет им. М. 
Оспанова

11

16 Казахский национальный медицинский 
университет имени С. Д. Асфендиярова

11

17 Казахский университет международных 
отношений и мировых языков имени 
Абылай-хана

11

18 Казахский национальный педагогический 
университет имени Абая

10

19 Карагандинский государственный 
медицинский университет

9

20 Кызылординский государственный 
университет имени Коркыт-Ата

9

Вузы, вошедшие в топ-20 по общему количеству призовых мест
Бакалавриат Магистратура Докторантура

1-е место
5В010100 — Дошколь-
ное обучение и воспи-
тание
5В011200 — Химия
5В011500 — Основы 
права и экономики
5В071600 — Приборо-
строение
5В090400 — Социаль-
но-культурный сервис

6D060600 — Химия

2-е место

5В011900 — Иностран-
ный язык: два иностран-
ных языка
5В020800 — Археоло-
гия и этнология

6М010200 — Педагоги-
ка и методика начально-
го обучения
6М010500 — Дефекто-
логия
6М011200 — Химия
6М011900 — Иностран-
ный язык: два иностран-
ных языка

3-е место

5В010200 — Педагоги-
ка и методика начально-
го обучения
5В010400 — Начальная 
военная подготовка
5В010500 — Дефекто-
логия
5В011400 — История
5В012100 — Казах-
ский язык и литература 
в школах с неказахским 
языком обучения
5В012300 — Социаль-
ная педагогика и само-
познание
5В020100 — Филосо-
фия
5В020200 — Междуна-
родные отношения
5В020300 — История
5В030100 — Юриспру-
денция
5В050200 — Полито-
логия
5В051400 — Связь 
с общественностью
5В060300 — Механика
5В060600 — Химия
5В071700 — Тепло-
энергетика

6М010100 — Дошколь-
ное обучение и воспита-
ние
6М010800 — Физиче-
ская культура и спорт
6М011800 — Русский 
язык и литература
6М012000 — Профес-
сиональное обучение 
(по отраслям)
6М020100 — Филосо-
фия
6М020800 — Археоло-
гия и этнология
6М021000 — Иностран-
ная филология
6М050100 — Социоло-
гия
6М050200 — Политоло-
гия
6М050400 — Журнали-
стика
6М051100 — Маркетинг
6М060300 — Механика
6М060400 — Физика
6М060700 — Биология
6М072000 — Химиче-
ская технология неорга-
нических веществ

6D020300 — История
6D030100 — Юриспру-
денция
6D060400 — Физика
6D060700 — Биология
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Ұлт тық ко мис сия жа нын да құ ра мын да бе дел ді 
ше тел дік жə не қа зақ стан дық са рап шы лар бар Ха лы қа-
ра лық кон суль та тив тік ке ңес жұ мыс іс тей тін бо ла ды. 
Бұл ең үз дік ха лы қа ра лық тə жі ри бе ні пай да ла ну ға жағ-
дай жа сай ды. Ко мис си яның бі рін ші оты ры сын да мен 
бес ре фор ма бойын ша біз дің не іс те ге лі жат қа ны мыз-
ды тү сін ді ре тін «Мем ле кет тік құ ры лыс тың одан ар ғы 
100 нақ ты қа да мы» ат ты Ұлт Жос па рын ұсы на мын. 
«100 қа дам» — бұл біз дің жа һан дық жə не іш кі сын-қа-
тер лер ге, со ны мен бір мез гіл де, жа ңа та ри хи жағ дай-
лар да 30 да мы ған мем ле кет тің қа та ры на ену жө нін де гі 
жос па ры мыз. Ре фор ма лар ды жү зе ге асы ру — ал да тұр-
ған 10-15 жыл ға бі рін ші ке зек ті жал пыұ лт тық мін дет.

Мен ре фор ма лар жос па рын Ұлт Жос па ры деп ата-
дым, өй тке ні, ре фор ма лар Қа зақ стан ның əр бір аза ма-
ты ның ті ке лей қа ты су ын та лап ете ді. Ре фор ма лар — тек 
мем ле кет тік ма ши на ның ға на емес, ха лық тың ісі. Ре фор-
ма лар дың мə ні — ұлт ты жаң ғыр ту да. Ұлт тың са па сы, ха-
лық ру хы ның кү ші, уақыт сын-қа тер ле рін қа был дай бі лу 
жə не тек қа на ал ға ба су бұ рын да мем ле кет та бы сы ның 
ай қын да ушы фак то ры бол ған жə не бо ла бе ре ді.

Мен ре фор ма лар ды жү зе ге асы ру дың қа таң бі різ ді 
бо лу ын қа лай мын.

Бі рін ші. Ал да тұр ған мем ле кет тік қыз мет жүйе сін 
ре фор ма лау, он да қыз мет ші лер аза мат тар құ қық та рын 
құр мет теп жə не олар дың заң ды мүд де ле рі не қыз мет ете-
тін дей мөл дір де ти ім ді мо дель ді қа лып тас ты ра ды. Мем-
ле кет тік қыз мет ме ри ток ра тия қа ғи да ты не гі зін де бар лық 
аза мат тар ға өз қа бі лет те рін жү зе ге асы ру үшін бір дей 
мүм кін дік тер бе рі ле тін əділ қа зақ стан дық қо ғам ның түп-
бей не сі не ай на ла ды.

Екін ші. Ре фор ма сот жүйе сін же ке мүд де қуу шы лық-
тан ада ете ді. Əділ сот тө ре лі гі ин вес тор лар мен биз нес 
үшін қол же тім ді бол мақ. Же ке мен шік құ қы ғы мыз ғы-
май тын бо ла ды. Ин вес ти ци ялық сот жə не ха лы қа ра лық 
тө ре лік сот ор та лы ғы үз дік ха лы қа ра лық тə жі ри бе нің үл-
гі сі бойын ша ел де гі биз нес аху ал ды əлем де гі ең тар тым-
ды лар дың бі рі етуі ти іс.

Үшін ші. Əлем де «қа зақ стан дық эко но ми ка лық ға-
жайып» тер ми ні қа зір дің өзін де пай да бол ды. Шы ны-
мен де, біз қыс қа мер зім де өте көп жұ мыс ат қар дық. 
Бү гін де Қа зақ стан — Ор та лық Ази яда ғы эко но ми ка лық 
көш бас шы. Бі рақ тоқ тау ға бол май ды. Ре фор ма лар ұлт-

тық эко но ми ка ны бі лім ге не гіз дел ген озық эко но ми ка ға 
ай нал ды ра ды. Ше шу ші мін дет — қа зақ стан дық тар дың 
тұр мыс жағ дайын жақ сар ту. Бұл кең кө лем де ор та тап-
ты құ ру үшін қа ғи дат ты түр де ма ңыз ды. Ин дус три ялан-
ды ру ға не гіз дел ген эко но ми ка лық өсім ді қам та ма сыз ету 
үшін біз тү бе гей лі құ ры лым дық ре фор ма лар ды жү зе ге 
асы ра мыз. Бі лім бе ру мен ден са улық сақ тау Эко но ми ка-
лық ын ты мақ тас тық жə не да му ұйы мы на мү ше ел дер дің 
стан дарт та ры на бағ дар ұс та на тын бо ла ды. Эко но ми ка ны 
əр та рап тан ды ру үшін біз өң деу өнер кə сі бі не тран сұлт-
тық ком па ни ялар ды тар та тын бо ла мыз, ол Қа зақ стан ның 
əлем дік на рық қа шы ғу ын қам та ма сыз ете ді. Біз дің елі міз 
Еура зи яның кө лік тік жə не ло гис ти ка лық ор та лы ғы на ай-
нал мақ. «ЭК СПО-2017»-нің жо ға ры тех но ло ги ялы ин фра-
құ ры лым да ры ар қауын да ерек ше мəр те бе мен «Астана» 
қар жы ор та лы ғы құ ры ла тын бо ла ды.

Төр тін ші. Біз дің қо ға мы мыз дың көп түр лі лі гі — біз-
дің əл сіз ді гі міз емес, кү ші міз. Бар лық аза мат тар құ қық-
тың бір дей кө ле мін пай да ла нып, жауап кер ші лік тің бір-
дей жү гін ар қа лап жə не түр лі мүм кін дік тер ге бір дей қол 
жет кі зуі ти іс. Біз дің қо ға мы мыз не ғұр лым қу ат ты жə не 
бір тұ тас бо ла оты рып, та ри хи тұр ғы да көп те ген тіл дер-

ден жə не мə де ни ет тер ден қа лып тас ты. Бү гін де біз ді Мəң-
гі лік Ел құн ды лық та ры: аза мат тық тең дік, ең бек сүй гіш-
тік, адал дық, оқы мыс ты лық куль ті, то ле рант ты лық, шын 
бе ріл ген дік пен пат ри отизм бі рік ті ре ді. «Егер ал да ғы бір 
жыл ды ой ла саң дар — ас тық өсі рің дер; егер ал да ғы жүз 
жыл ды ой ла саң дар — ағаш өсі рің дер; егер мəң гі лік ті ой-
ла саң дар — Адам ды тəр би елең дер» де ген біз дің ата-ба-
ба ла ры мыз. Мəң гі лік Ел құн ды лық та ры біз дің ба қу ат ты 
бо ла ша ғы мыз ға бағ дар ла ма бо ла ды. Сон дық тан біз ел дің 
бір лі гі мен топ тас қан ды ғы үшін одан əрі де өзі міз дің ор-
тақ аза мат тық бір тек ті лі гі міз ді ны ғай ту ымыз ке рек.

Бе сін ші. Ре фор ма мем ле кет тік ап па рат тың жұ мы сын 
мөл дір жə не аза мат тар ға есеп бе ре тін дей ете ді. Мем ле кет 
жи на қы бо луы ти іс жə не өкі лет тік тер дің кө бін мем ле-
кет тік сек тор ға бе ру қа жет. Мен ұл тқа ұсы нып отыр ған 
ре фор ма лар жос па ры, бі рін ші ден, бей ма за əлем де аза-
мат тар дың қауіп сіз ді гін қам та ма сыз ету ге, екін ші ден, ин-
клю зив ті, бə рін қам ти тын жаң ғыр ту лар жүр гі зу ге жағ дай 
жа сай ды.

Тəуел сіз дік ал ған ал ғаш қы жыл да ры біз еге мен мем-
ле кет тің не гі зін қа ла дық. Бұл біз дің мем ле кет тік құ ры-
лыс тың бі рін ші са ты сы бо ла тын. Одан кейін ны ғайып 
ал ған соң, біз қа лып тас қан мем ле кет ке қа рай қа дам жа-
са дық. Бұл екін ші са ты бо ла тын. Ен ді ұлы ре фор ма лар ды 
бас тай оты рып, біз Мəң гі лік Ел ге жол са ла мыз. Бұл біз дің 
мем ле кет тік құ ры лыс тың үшін ші са ты сы бол мақ.

WWW.AKOR DA.KZ САЙ ТЫ НАН АЛЫН ДЫ

Мем ле кет жай лы оның пай да бо лу ының не гіз гі 
се беп-сал да ры жə не мем ле кет ті бас қа ру дың түр-
ле рі ту ра лы пі кір лер, ар найы ғы лы ми зерт те улер 
үне мі тоқ та май тын үр діс. Бү гін де мем ле кет жə не 
мем ле кет тік би лік де ген мə се ле ні хал қы мыз дың бо-
ла ша ғы тұр ғы сы нан қа рап зерт теу қа жет. Сон дық-
тан да, 550 жыл ды ғын атап өт ке лі отыр ған қа зақ 
хан ды ғы ның та ри хын оқып, та ну үшін мы на дай ұс-
та ным-прин цип тер тұр ғы сы нан қа ра ған жөн бо лар 
еді. Олар: мем ле кет тік тəуел сіз дік, ге ог ра фи ялық 
ор на ла суы, хал қы ның ер кін ді гі, би лік тің бө лі нуі, 
ел де гі заң ның əділ ді гі, тұл ға ның та рих та ғы рө лі, ті-
лі, ді ні, ді лі жə не іш кі-сыр тқы са яса ты ның ұлт мүд-
де сі не қыз мет жа сауы.

Əр бір та ри хи оқи ға бел гі лі бір уақыт та, бел гі лі бір 
ке ңіс тік те пай да бо ла ды. Осы те ори ялық прин цип ке 
сүйе не оты рып, қа зақ мем ле ке ті нің де пай да бо лу ын 
анық тау қа жет еке ні ай тпа са да тү сі нік ті ғой. Қа зақ стан-
дық ме ди евис ти ка ғы лы мы біз дің же рі міз де əлеу мет-
тік-эко но ми ка лық да му, тай па лық одақ тар дың пай да 
бо луы, эт но-са яси құ ры лым дар дың, фе одал дық мем-
ле кет тер дің жə не қа зақ хал қы ның пай да бо луы ту ра лы 
күр де лі мə се ле лер ді де рек тер дің не гі зін де зерт те умен 
ай на лы са ды. Осы мə се ле ту ра лы де рек тер қа зақ стан-
дық шы ғыс та ну шы В. Юдин, ор та ға сыр лық та рих шы 
М. Ду ла ти жə не алаш зи ялы ла ры М. Ты ныш ба ев, Ə. 
Бө кей ха нов, С. Ас фен ди яров, т. б. ең бек те рін де кез де-
се ді. Со ны мен қа тар, бұл проб ле ма ны К. Пи щу ли на 
«Юго-Вос точ ный Казахстан в се ре ди не ХІV на ча ле ХVI 
ве ков» (воп ро сы по ли ти чес кой и со ци аль но-эко но ми-
чес кой ис то рии) деп ата ла тын мо ног ра фи ясын да тал-
дап жаз ған.

Қа зақ стан ның оң түс тік шы ғыс өл ке сі нің та ри хи ма-
ңы зы — қа зақ хал қы ның, қа зақ мем ле кет ті гі нің қа лып-
та су ының бас ты бір ай ма ғы бол ды. Та рих шы лар дың 
жаз ба де рек те рі не, əсі ре се, шы ғыс жаз ба де рек те рі не 
жə не ар хе оло ги ялық қаз ба жұ мыс та ры ның нə ти же сін-
де та был ған ар те фак ты лар ды тал дап жаз ған ең бек те-
рін де, қа зақ мем ле кет ті гі нің құ ры лу ының ал ғы шарт та-
ры ба ян дал ған.

Қа зақ мем ле кет ті гі нің пай да бо луы Шы ғыс Деш ті 
Қып шақ тың, Же ті су мен Түр кіс тан ның ай ма ғын да ғы 
əлеу мет тік эко но ми ка лық да му дың нə ти же сін де еке ні 
та ри хи шын дық бо ла ды. Се бе бі ара лас эко но ми ка сы 
бар, көш пе лі мал ша ру ашы лы ғы мен оты рық шы — 
егін ші лік, қа ла мə де ни еті, қа лып тас қан ай мақ тар дың 
та би ғи ара ла суы не гі зін де ХІV-ХVІ ға сыр лар да бір тұ тас 
эко но ми ка лық аудан қа лып тас ты. Бұл үр діс хан дық-
тың құ ры лу ына ал ғы шарт жа са ды. ХІV-ХVІ ға сыр лар 
ара сын да қа зақ хал қы ның құ ры луы, мем ле кет тің эт ни-
ка лық аума ғы ның не гіз гі бел гі ле рі қа лып тас ты. Моң-
ғол дар жа улап ал ған нан кейін гі күй зе ліс тің ор ны на 
ша ру ашы лық қай та кал пы на ке ле бас та ды. Қо ғам дық 
қа ты нас тар да ғы өз ге ріс тер əлеу мет тік жік те лу ден ай-
қын кө рін ді. Шың ғыс хан ұр пақ та ры ның жер ді, мал ды 
мен шік теу үр ді сі те рең дей түс ті. Мо ғол стан, Ақ ор да, 
Əбіл қайыр хан дық та рын да жайы лым жер үшін бар ған 
сайын кү шей ген кү рес тер ту ра лы, жаз ба де рек те рін-
де сақ тал ған ақ па рат тар бар. Сұл тан дар мен көш пе лі 
ауқат ты топ тар үлес тік иелік тер мен үлес тік жер лер ге 
ие бо луы, қа ра пайым көш пе лі ха лық тың, егін ші лер 

мен қа ла тұр ғын да ры ның əлеу мет тік жағ дайын тө мен-
дет ті. Осы жағ дай лар ру лық жə не тай па лық бай ла ныс-
тар ды бар ған сайын əл сі ре тіп, же ке лен ген эт ни ка лық 
топ тар дың ара ла су ын, ха лық ре тін де қа лып та су ын 
тез дет ті. Бар лық эт нос тар мен ха лық тар дың қа лып та-
су үр ді сін де мем ле кет тік, эко но ми ка лық мə де ни жə не 
əлеу мет тік бай ла ныс тар бас ты рөл ат қар ды.

Мем ле кет ті құ ру ба ры сын да ха лық ты эт ни ка лық 
жа ғы нан бі рік ті ру мен оның өз тұ тас ты ғын сақ тауы 
үшін эт ни ка лық топ мү ше ле рі нің жа улап алу шы лар-
ға қар сы эт ни ка лық ай мақ ты бір ле сіп қор ғау, кү ре-
суі нің зор ма ңы зы бар. Осы атал ған фак тор лар қа зақ 
хал қы ның қа лып та су та ри хын да бол ды. Қа зақ хал қы-
ның қа лып та су үр ді сі баяу жү ріп жат ты, оған се беп: 
мон ғол дар жа улап ал ған нан кейін Қа зақ стан же рін де 
пай да бол ған мем ле кет тер бір ор та лық қа ба ғын ба ды, 
көш пе лі жə не жар ты лай көш пе лі қо ғам да ғы қо ғам дық 
қа ты нас тар дың на шар да муы, сыр тқы са яси жағ дай дың 
қо лай сыз бо луы да ық пал ет ті. Со ған қа ра мас тан қа зақ 
да ла сын да ғы көш пе лі, эт ни ка лық жа ғы нан жа қын топ-
тар дың өза ра ара ла су үр ді сі жү ріп жат ты. Сол үр діс ті 
тек бір тұ тас мем ле кет қа на эт нос ре тін де бі рі гу ін жə не 
мə де ни ша ру ашы лық да му ын қам та ма сыз ете ала ды.

Қа зақ мем ле кет ті гі нің не гі зін қа ла ған қа зақ тар оты-
рық шы, жар ты лай оты рық шы бо лып, егін ші лік ті де, 
қа ла мə де ни етін де біл ген. Қа зақ мем ле кет ті гі нің құ ры-
луы мен кү шеюін де ерек ше да мы ған екі аудан: Түр кіс-
тан мен Же ті су аса ма ңыз ды бол ды. Қа зақ эт но ге не зі нің 
үш үл кен то ра бы — Же ті су мен Шы ғыс Қа зақ стан; Оң-
түс тік Қа зақ стан мен Сыр да ри яның ор та жə не тө мен гі 
ағы сы ның бойын да ғы қа ла лар жə не Ор та лық Қа зақ-
стан бол ды. Сон дық тан, осы ірі ор та лық тар да ХІІІ-ХІV 
ға сыр лар да жа ула ушы лық пен зор лық, то на ушы лық 
жағ дайы на қа ра мас тан, жер гі лік ті ха лық тың мем ле кет-
ті гі нің қа лып та су үр ді сі нің нə ти же сі — 1465 жы лы Шу 
мен Қо зы ба сы же рін де құ рыл ған қа зақ хан ды ғы бол ды.

ХVI ға сыр дың та рих шы сы Мұ хам мед Хай дар Ду-
ла ти өзі нің «Та рих-и Ра ши ди» де ген ең бе гін де: «870-
1465 жж. Деш ті Қып шақ та тү гел дей Əбіл қайыр би лік 
жүр гіз ді. Жо шы ның ұр пақ та ры Жə ні бек пен Ке рей 
хан Əбіл қайыр дың жүр гі зіп отыр ған са яса ты на (жер ді, 
мал ды бө ліп бе ру, қа ра пайым көш пе лі ха лық тың же-
рін тар тып алу т. б.) қар сы жо рық жа сап, одан қа шып 
Мо ғол стан ға ке тіп қал ған еді. Мо ғол стан ха ны Есен бұ-
ға олар ды құр мет пен қар сы алып, Мо ғол стан ның Ба тыс 
жа ғын да ғы Шу өзе ні ал қа бын да Қо зы-Ба сы де ген жер ді 
бе ре ді. Олар бұл ай мақ та ты ныш өмір сүр ді. Əбіл қайыр 
хан қай тыс бол ған соң (1468 жыл) Өз бек ұлы сы бір-бі-
рі мен шай қа сып ара ла рын да үл кен ке ліс пе уші лік ту ды. 
Жұрт тың көп ші лі гі Ке рей мен Жə ні бек хан ның жа ны на 
ке тіп қал ды. Олар дың са ны 200 мың адам ға жет ті. Қа зақ 
сұл тан да ры ның ал ғаш би лік жүр гі зуі нің ба сы 870 (1465-
1466 жж.) жыл дан бас та ла ды. 940 (1533- 1534 жж.) жыл ға 
дейін қа зақ тар Өз бек стан ның көп бө лі гі не өз би лік те рін 
то лық жүр гіз ген еді»… деп жаз ған. Осы де рек тер не гі-
зін де қа зақ хан ды ғы ның құ рыл ған же рі, уақы ты, іш кі-
сыр тқы са яса ты ту ра лы ғы лы ми зерт те улер жа зы лып 
жүр. Мұ хам мед Хай дар Ду ла ти дің ең бе гін де Мо ғол стан 
мем ле ке ті нің ше ка ра сы ту ра лы: «Қа зір Мо ғол стан деп 
ата лып жүр ген тер ри то рия өзі нің ұзын ды ғы жə не ені 
жө ні нен же ті-се гіз ай лық жол ды құ рай ды. Оның Шы ғыс 
ше ка ра сы қал мақ тар же рі не Бар скөл ге (Бар көл), Еміл-

ге (Ала көл ге құя тын Тар ба ға тай да ғы өзен) жə не Ер тіс-
ке жал ға са ды. Сол түс ті гін де ол Көк ше те ңіз ге (Бал қаш 
кө лі), Бум лиш ке жə не Қа ра тал ға ұш та са ды. Ба ты сын да 
Түр кмен стан жə не Таш кен тпен, оң түс ті гін де Фер ға на-
мен, Қаш ғар мен, Ақ су мен, Ча миш пен жə не Тұр фан мен 
шек те се тін ді гін» нақ ты көр се тіп жаз ған.

Осы жер де гі мем ле кет тің құ ра мын да тү рік жə не 
түр кі лен ген мон ғол тай па ла ры ме кен де ген. Оның эт ни-
ка лық құ ра мын да не гі зі нен жер гі лік ті түр кі тіл дес ду-
лат, қаң лы, жа лайыр, ке рей, най ман, үй сін т. б. то лық 
тү рік те ніп бол ған мон ғол тай па ла ры — бұл ға шы, шу-
рас, ар лат т. б. кір ген. Мұ ның өзі Мо ғол стан ның эт ни ка-
лық не гіз де емес, Ша ға тай тұ қым да ры ның тақ қа та ла-
суы не гі зін де жо ғар ғы дан құ рыл ған ды ғын дə лел дей ді. 
Сон дық тан, бұл мем ле кет тің өмі рі ұзақ бол май, кейін-
нен оның ора сан зор бө лі гі эт ни ка лық не гіз де құ рал ған 
қа зақ хан ды ғы ның құ ра мы на қо сыл ды. Мон ғол им пе-
ри ясы дү ріл деп тұр ған кез дің өзін де-ақ ду лат тай па сы 
өзі нің ежел гі қо ны сы Таш кент ір ге сі — Шыр шық, Та лас, 
Шу өзен де рі нің бойын да отыр ған. Ша ға тай мем ле ке ті-
нің шы ғы сын да құ рыл ған Мо ғол стан да ду лат кө сем де рі 
ұлыс бе гі лік зор лауазым ды ат қар ған. Бұ ған қа ра ған да 
Мо ғол стан да ғы ұйыт қы тай па ду лат ұлы сы бол са ке рек. 
Ке рей мен Жə ні бек бас та ған қа зақ ұлы сы Əбіл қайыр-
мен кү ре су дің нə ти же сін де Шу, Та лас бойын да ғы Қо-
зы-ба сы тауынан қо ныс сай лап, ду лат тай па сы ның ме-
ке ні не жай ға суы те гін емес. Сол кез де Есен бұ ға хан ның 
бас ұлыс бе гі мəр те бе сін де тұр ған Мір Мұ хам мед шаһ 
Ду ла ти дің са яси бе де лі нің зор бол ған ды ғын көр се те ді. 
Мо ғол стан да ду лат тай па сы ның аса ық пал ды бо лып, 
би лік ба сын да ғы хан дар ға сөз де рі өтім ді бол ған ды ғы 
ту ра лы, ор та ға сыр лық «За фар-на ме», «Ба быр-на ме» тə-
різ ді құн ды та ри хи жə ді гер лер де жа зыл ған. Қа зақ хан-
ды ғы ның осы жер де ту ті гу ін де мұн дай фак тор лар дың 
да ро лі бол ға нын біл ген жөн бо ла ды. Біз дің пі кі рі міз ше, 
Есен бұ ға хан ның қа зақ сұл тан да ры на жер бе руі нің се-
бе бі — ол, сол уақыт та Мəу ран наһ рдың пат ша сы Сұл-
тан Əбу-Са ид пен со ғыс жағ дайын да бол ды жə не оның 
Ирак ты ба сып алу со ғыс жос па ры на Есен бұ ға ке дер гі 
бо лып тұр ған кез еді. Осы жағ дай да Əбу-Са ид Есен бұ ға 
хан ның аға сы Жү ніс хан ды іні сі не қар сы қоя ды. Аға лы-
іні лі екеуін бір-бі рі мен та лас ты ру ар қы лы, Сұл тан Əбу-
Са ид Əн ді жан уəла яты ның ше ка ра сын бір ша ма ты-
ныш тан ды ру ға ұм тыл ған. Мі не, осын дай са яси кү рес те 
Есен бұ ға хан ның Жə ні бек пен Ке рей ді жə не олар мен 
бір ге кел ген ха лық ты өз мүд де сі не пай да лан ғы сы кел-
ге ні дау ту ғыз бай ды. Сон дық тан да, Мұ хам мед Хай дар 
Ду ла ти дің шы ғар ма сын да ғы де рек тер дің нақ ты лы ғы на 
кү мəн ту ғы зу ға не гіз жоқ. «Та рих-и Ра ши ди» ав то ры өз 
кө зім мен көр ген де рім ді жаз дым дей ді. Со ны мен қа тар, 
ол Жү ніс хан мен Есен бұ ға хан екеуіне де бір дей жи ен 
іні жə не Есен бұ ға хан ның ту ған күйеу ба ла сы бол ған-
дық тан, өзін Есен бұ ға ға жа қын тар та тын ды ғын ай та ды. 
Сон дық тан да Есен бұ ға хан ға бай ла ныс ты та ри хи оқи-
ға лар ды тү гел дей те ріп, жа зып қал дыр ған.

Бұ ған қо сым ша ай та ры мыз, М. Ду ла ти дің «Та рих-и 
Ра ши ди» ең бе гі ту ра лы қа зақ стан дық шы ғыс та ну шы 
В. Юдин бы лай деп жаз ған еді: «Та рих-и Ра ши ди — не-
гіз гі тың де рек тер дің бі рі. Өзі нің зерт те уле рін де қа зақ-
тар ту ра лы осы ең бек тің мə лі мет те рін то лық дер лік 
кел тір ген В. Вель ями нов-Зер нов тың за ма ны нан бе рі 
қа зақ хал қы та ри хын зерт те уші лер дің бір де-бі рі бұл 
шы ғар ма ға қайы рыл май өте ал май ды» деп шы ғар ма 
құн ды лы ғын та ғы бы лай тү сін ді ре ді: «қа зақ тар ту ра лы 
мə лі мет тер «Та рих-и Ра ши ди де ай тар лық тай көп. Он-

да Ке рей мен Жə ні бек кө шіп кет кен ге дейін гі Шы ғыс-
Деш ті Қып шақ та ри хы на қа тыс ты мə лі мет тер де бар». 
М. Ду ла ти сон дай-ақ, Ке рей мен Жə ні бек тің кө шіп ке-
ту ле рі ту ра лы да мə лім дей ді жə не осы ған бай ла ныс ты 
қа зақ тар дың өз де рі нің ат та рын өз де рі не не ге қа был-
да ған да рын да тү сін ді ре ді. Со ны мен қа тар, М. Ду ла ти 
ең бе гін де мы нан дай мə се ле лер: «ал ғаш қы қа зақ хан да-
ры, қа зақ-мон ғол жə не қа зақ-өз бек қа ты нас та рын да ғы 
одақ тас тық жə не жа ула су лар, Мо ғол стан ды ба сып алу 
үшін, шын мə нін де қа зір гі Қыр ғыз тер ри то ри ясын ба-
сып алу кү ре сін де гі қа зақ тар мен мо ғол дар дың тай та-
ла суы, Же ті су, Түр кіс тан жə не т. б. жер лер дің та ри хи 
ге ог ра фи ясы мен то пог ра фи ясы бойын ша ма те ри ал-
дар мол» деп жа зып, бұл ең бек тің та ри хы мыз үшін ма-
ңыз ды лы ғын жо ға ры ба ға лай ды бел гі лі шы ғыс та ну шы 
В. Юдин.

Ұлт тық мем ле ке ті міз дің та ри хын қа зақ хан ды ғы-
нан бас тау ке рек ті гін, Шо қан Уəли ха нов та ай тқан еді: 
«Пре да ния кир гиз счи та ет сво им ха ном Джа ни бе ка, сы-
на Ба ра ка,… во вся ком слу чае, по пре да нию Джа ни бек 
был пер вым ха ном ка за хов. Из фа ми лии Джу чи — ха-
на… Вре мя уп рав ле ния Джа ни бе ка, ког да две род ные 
ор ды но га ев и ка за хов жи ли вмес те, вос пе ва ет ся в кир-
гиз ских по эмах как зо ло той век. К это му вре ме ни при-
над ле жит боль шая часть пре да ний, нрав ствен ных из ре-
че ний Джи рен чи — Че че на (муд ро го), Аз-Джа ни бе ка и 
но гай ско го фи ло со фа Асан Го ре мыч но го (Асан-Кай гы), 
ко то рые упот реб ля ют ся степ ня ка ми до сих пор» (Ч. Ва-
ли ха нов. Собр. соч. Том 2, стр. 165)

Қа зақ мем ле кет ті гі нің ал ғаш қы ір ге та сын қа лап, 
бар лық қа зақ ру ла ры ның ба сын қо сып та рих сах на-
сын да же ке қа зақ есі мі мен ата ла тын тəуел сіз ұлт тық 
мем ле кет тің са яси би ле уші ле рі — Ке рей хан мен Жə-
ні бек хан бол ды. Ұлт тық Мем ле кет ті құ рып, ны ғай тып, 
ту ған хал қы ның та ри хын да ал ғаш қы хан дар бо лып 
атал ған та ри хи тұл ға — Ке рей хан Бо лат сұл та нұ лы 
1465-1474 жы лы хан дық би лік құр са, Жə ні бек хан Ба-
ра құ лы 1474-1480 жыл да ры қа зақ мем ле ке тін би ле ді. 
Олар қа зақ хал қы ның түр лі мем ле кет тік бір лес тік тер ге 
бы ты рап, са яси бөл шек те ніп ке ту ін жою жо лын да зор 
қыз мет ат қар ды. Екі та ри хи тұл ға би лік құр ған кез де 
қа зақ хан ды ғы ның ше ка ра сы ай қын да лып, ке ңейе бас-
та ды. Жа ңа мем ле кет тік құ ры лым жə не дəс түр лі ел бас-
қа ру жүйе сі рет те ліп, ке лер ұр пақ қа мұ ра бо лып қал-
ды. Мем ле кет де ге ні міз нақ ты бір аумақ та, бір не ме се 
бір не ше ха лық тың ба сын бі рік ті ру ші са яси-құ қық тық 
жүйе. Қа зақ хан ды ғы сол жүйе нің бі рі бол ды. Оның 
пай да бо луы да, он да ғы ел бас қа ру прин цип те рі нің қа-
лып та суы да ұзақ мер зім ді қа жет ет ті.

Со ны мен қа тар, ХV ға сыр дың екін ші жар ты сын да 
құ рыл ған Қа зақ хан ды ғы Еура зия да ла сын да ғы — ер те-
де гі мем ле кет тер дің қа ғи да ла рын, салт-дəс тү рін, мə де-
ни етін, ел бас қа ру жүйе сін, тəр ті бін бойы на сі ңі ріп, же-
тіл ді ре оты рып — өзі не ға на тəн қа дір-қа си еті мен құ-
рыл ған ұлт тық мем ле кет тің жа ңа клас си ка лық дəуірі-
нің бас тауы бол ды. Бұл дəуір 1718 жыл ғы Тəу ке хан ның 
дү ни еден озу ына дейін гі ара лық ты қам ты ды. Қа зақ 
мем ле ке тін — Мəң гі лік ел бо лу жо лын да əлі та лай жа-
сам паз дық іс тер мен қи лы кү рес тер кү тіп тұр еді.

Н. БЕЙ СЕН БЕ КО ВА,
Е. Б� КЕ ТОВ АТЫН ДА <Ы �АРМУ-ДЫ; ДО ЦЕН ТІ,

«Т-Л <А ТА НУ» <Ы ЛЫ МИ-ЗЕРТ ТЕУ ОР ТА ЛЫ <Ы НЫ; ДИ РЕК ТО РЫ.
Е. Т� ЛЕУ, ТА РИХ ШЫ, �Л КЕ ТА НУ ШЫ

«ОРТАЛЫ� �АЗА�СТАН»

Елбасы Н.�. Назарбаевты$ :аза#стан Республикасыны$ 
Президенті лауазымына кірісу р<сімінде сKйлеген сKзінен �зінді

:аза# мемлекеттігі — М<$гілік Ел
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Степь моя!
На ты щи верст вок руг,
Слов но паль цы в паль цы сот ни рук,
Тра вы тя нут свои стеб ли ввысь,
Кор ни на зем ле пе реп ле лись…

Та ир Жа ро ков

В этом го ду свой юби лей от ме тил Жур-
син Ша ях ме то вич Бал ке нов, кан ди дат пе да-
го ги чес ких на ук, член-кор рес пон дент Ака-
де мии ху до жеств РК, ис кус ство вед. Мно гие 
ка ра ган дин ские ди зай не ры и ху дож ни ки 
счи та ют его сво им учи те лем. Он вы пус тил 
из стен КарГУ де сят ки спе ци алис тов. Про-
фес сор Бал ке нов — учас тник меж ду на род-
ных и рес пуб ли кан ских науч но-те оре ти чес-
ких кон фе рен ций, ав тор ме то ди чес ких и 
учеб ных по со бий, ис кус ство вед чес ких ста-
тей, ка та ло гов о твор че стве ка зах стан ских 
ху дож ни ков. Из вес тны его тру ды по проб ле-
мам кон цеп ции раз ви тия изоб ра зи тель но го 
ис кус ства рес пуб ли ки, тра ди ци он но го на-
род но го ис кус ства Казахстана. И при этом 
он про дол жа ет за ни мать ся жи во писью.

На от кры тие пер со наль ной выс тав ки Жур-
си на Бал ке но ва при еха ли гос ти из Алматы и 
Ас та ны. Ер мек Асыл ха нов, про фес сор ис кусств, 
от ме ча ет не обык но вен ный та лант это го че ло ве-
ка и как пре по да ва те ля, и как ху дож ни ка. Жур-
син Ша ях ме то вич не ос та нав ли ва ет ся в сво их 
изыс ка ни ях и пос то ян но ищет что-то но вое в 
сво ем твор че стве. В твор че стве Жур си на Бал-
ке но ва со че та ют ся ин ди ви ду аль ность сти ля и 
тон кое на ци ональ ное раз но об ра зие. Осо бен но 
яр кая цве то пе ре да ча. Все по лот на ху дож ни ка 
на пол не ны на ци ональ ным ко ло ри том, по нять 
ко то рый спо со бен каж дый. Кар ти ны, пред став-
лен ные на юби лей ной выс тав ке Жур си на Ша ях-
ме то ви ча, на пи са ны в раз ное вре мя. Эти про-
из ве де ния прив ле ка ют ак тив ным лич нос тным 
по ис ком гар мо нич но го един ства ми ра. Ху дож-

ник ос но ва те лен в вы бо ре об раз но-ком по зи ци-
он ных и плас ти чес ких ре ше ний. Ко ло рис ти чес-
кие по ис ки мас те ра от ра зи лись в слож ной про-
ра бот ке цве та и его то наль ной цель нос ти.
Об раз сте пи, род но го лан дшаф та, род ной 

при ро ды на шел мно гог ран ное пре лом ле ние 
в твор че стве ве ду щих жи во пис цев Казахстана. 
Ее вос пе ва ет и Жур син Бал ке нов. Он ро дил-
ся 4 ап ре ля 1945 го да в Ка ра ган де. В 1971 го ду 
окон чил ху до же ствен но-гра фи чес кий фа куль-
тет Ка зах ско го пе да го ги чес ко го ин сти ту та им. 
Абая, а за тем вер нул ся в род ной го род.
В эк спо зи ции бы ли пред став ле ны 42 кар ти-

ны. Степь, род ная при ро да в кар ти нах Жур си-
на вос при ни ма ют ся сим во лом и своеоб раз ной 
ме та фо рой. Пред ста ви тель Ев ра зий ской Ой ку-
ме ны, он лю бит степь, пи шет ее в раз лич ных 
про яв ле ни ях. Это и пей за жи Са ры ар ки, Кар-
ка ра лин ска, и ве сен ний Ку ра лай, и ле то на 
джай лау. Ху дож ник ни че го не вы ду мы ва ет, он 
пи шет то, что ви дит, так, как чув ству ет.
В его кар ти нах нет сю жет но го по ве ство-

ва ния; об раз ный мир степ но го прос тран ства 
вы ра жен чис то жи во пис но-плас ти чес ки ми 
сред ства ми. Ко ло рист, влюб лен ный в крас ки 
сте пи, он пе ре да ет не пов то ри мый спектр цве-
та степ ных трав, чис то го воз ду ха, хол мис тых 
да лей. Жур син чув ству ет цвет, его эмо ци ональ-
ную при ро ду и вы ра зи тель ную си лу. Где-то он 
пи шет ши ро ко, сво бод но, на со пос тав ле нии 
боль ших де ко ра тив ных плос кос тей, в дру гих 
кар ти нах ра бо та ет мас ти хи ном, под виж ны ми 
энер гич ны ми пас тоз ны ми маз ка ми, на иных 
хол стах ощу ща ет ся поч ти им прес си онис ти чес-
кое пись мо, нап ри мер, в «Ран ней осе ни». Кисть 
«лас ка ет» холст.
На мно гих хол стах об раз Ко ня — веч ный 

сим вол Ве ли кой сте пи для ка за ха. Конь — пер-
со ни фи ка ция сво бод но го ду ха, воль ной су ти 
сте пи. Ка зах ская степь — это по лет бе лой Ко-
бы ли цы, свя щен но го жер твен но го жи вот но го 
«не бо рож ден ных ка га нов и прин цев».

Ав тор чув ству ет сос то яние при ро ды, ее нас-
тро ение, ду шу. Как прек ра сен диск лу ны, ос ве-
ща ющий степ ное прос тран ство. Сле дуя ре алис-
ти чес ким тра ди ци ям («Ут ро в ле су»), Ж. Бал ке-
нов ос та ет ся ху дож ни ком Степ ной Ой ку ме ны, 
эмо ци ональ ным и глу бо ко чув ству ющим. Эк-
спо зи ция про ник ну та ощу ще ни ем свет лой кра-
со ты и гар мо нии ок ру жа юще го ми ра.
Из кни ги от зы вов на юби лей ную выс тав ку 

Ж. Бал ке но ва.
«Очень рад, что по пал на Ва шу юби лей ную 

выс тав ку! Слу чай но за шел в му зей по де лам, а 
по пал на Ваш Праз дник. На са мом де ле это не 
слу чай ность. Ведь есть од но об щее у нас — Каз-
ПИ им. Абая» (ху дож ник Кай рат Кэй-Кэй).

«Очень при ят но смот реть на Ва ши сол неч-
ные кар ти ны, ко то рые соз да ют хо ро шее нас тро-
ение» (ст. пре по да ва тель ди зай на ЦКА Ла го да).

«Прек рас ный мир Сол нца, Све та, оке ан 
жиз не ра дос тнос ти! Боль шое спа си бо за ра-
дость. Нра вит ся бо га тая па лит ра, слов но пар-
ти ту ра — иг ра ет все ми зву ка ми мно гос лой-
ность цве то вых эф фек тов!» (ху дож ник Ли дия 
Дроз до ва).

«Ува жа емый Жур син Ша ях ме то вич! Ва ши 
кар ти ны вос хи ща ют бо гат ством па лит ры, фак-
ту рой и ком по зи ци он ным ре ше ни ем. Спа си бо 
за по ло жи тель ные эмо ции. Мно гое для се бя 
мы взя ли на за мет ку, что бы в бу ду щем воп ло-
тить в сво их твор чес ких про ек тах» (сту ден ты гр. 
ИИЧ-22, КарГУ).

Л. Р. ЗО ЛО ТА РЕ ВА, ИС КУС СТВО ВЕД, ПРО ФЕС СОР КАР ГУ

В Ка ра ган дин ском го су дар ствен ном уни-
вер си те те им. ака де ми ка Е. А. Бу ке то ва сос-
то ялась науч ная кон фе рен ция «5 ин сти ту-
ци ональ ных ре форм Пре зи ден та Рес пуб ли-
ки Ка зах стан» с учас ти ем уче ных, пред ста-
ви те лей го су дар ствен ных ор га нов и биз не-
са. В ра бо те кон фе рен ции при ня ли учас тие 
Е. К. Ку бе ев, рек тор КарГУ им. академика 
Е. А. Бу ке то ва, д.ю.н., про фес сор; А. С. Бал-
та бе ков, ру ко во ди тель Цен тра ком мер ци-
али за ции тех но ло гий КарГУ им. академика 
Е. А. Бу ке то ва, к.ф.-м.н., док тор PhD; пред-
ста ви те ли Уп рав ле ния внут рен ней по ли ти-
ки и Па ла ты пред при ни ма те лей Ка ра ган-
дин ской об лас ти, ре ги ональ но го науч но го 
со об ще ства, го сор га нов и биз нес-струк тур.

Кон фе рен ция бы ла пос вя ще на ана ли зу 
и по пу ля ри за ции пя ти ин сти ту ци ональ ных 
ре форм Нур сул та на Аби ше ви ча Назарбаева 
и его прог рам мы «100 кон крет ных ша гов» — 
фун да мен таль но го до ку мен та, ко то рый ох ва-
ты ва ет все стра те ги чес кие нап рав ле ния раз ви-
тия стра ны, сис те ма ти зи ро ван ные по век то рам 
пя ти пре зи дентских ре форм, выд ви ну тых в 
пред вы бор ной прог рам ме Ли де ра на ции на 
дос роч ных вы бо рах в ап ре ле 2015 го да. Яв ля ясь 
про дол же ни ем и раз ви ти ем кон цеп ту аль ных 
идей Пос ла ния на ро ду «Нұр лы жол — путь 
в бу ду щее» и «Стра те гии-2050», но вый до ку-
мент оп ре де ля ет стро го праг ма ти чес кие це ли 
и чет кие ме ха низ мы ре али за ции всех пун ктов 
на ци ональ но го пла на, что де ла ет его осо бен но 
цен ным для всех ка зах стан цев.
Уче ные, по ли ти ки и гос слу жа щие об суж-

да ли воз мож нос ти и пер спек ти вы раз ви тия 
Казахстана, ис хо дя из но вой прог рам мы, выд-
ви ну той Пре зи ден том РК. По мне нию дей-
ству юще го гла вы го су дар ства, сей час пе ред 
Ка зах ста ном сто ят че ты ре за да чи: не до пус тить 
не га тив но го сце на рия воз дей ствия гло баль но-
го кри зи са на го су дар ствен ное стро итель ство; 
сох ра нить наб ран ные тем пы раз ви тия; под го-
то вить ус ло вия для но во го рыв ка; про дол жить 
дви же ние в чис ло 30 раз ви тых го су дарств ми-
ра. Для их ре ше ния го су дар ству не об хо ди мо 

про ве де ние пя ти ин сти ту ци ональ ных ре форм. 
Од на из них дол жна бу дет сде лать кор пус гос-
слу жа щих ав то ном ным от те ку щих по ли ти чес-
ких про цес сов и про тек ци ониз ма от дель ных 
пер сон. «Вы бо ры, пе ре ме на ми нис тров, аки-
мов (глав район ных, го род ских и об лас тных 
ад ми нис тра ций) и дру гих ру ко во ди те лей не 
дол жны вли ять на ра бо ту ад ми нис тра тив ной 
го су дар ствен ной служ бы. Сле ду ет пе рей ти от 
те ку щей по зи ци он ной к карь ер ной мо де ли 
гос служ бы. Каж дый ру ко во ди тель дол жен на-
чи нать с ни зов и прой ти все уп рав лен чес кие 
сту пе ни», — ска за но в прог рам ме. По ре зуль-
та там вкла да чи нов ни ков в уп рав лен чес кий 
про цесс пред ла га ет ся пре дус мот реть вып ла ту 
го до вых бо ну сов для по ли ти чес ких слу жа щих 
и пре мий для ад ми нис тра тив ных слу жа щих. 
На оп ре де лен ные дол жнос ти ре ко мен до ва-
но прив ле кать за ру беж ных ме нед же ров, а в 
струк ту ре Агент ства по де лам го су дар ствен-
ной служ бы и про ти во дей ствию кор руп ции 
соз дать от дель ное са мос то ятель ное под раз де-
ле ние по борь бе с кор руп ци ей. В этой свя зи 
бу дет рас смот ре на воз мож ность раз ра бот ки 
но во го за ко на о го су дар ствен ной служ бе, ска за-
но в до ку мен те.
Вто рая ре фор ма дол жна обес пе чить в Ка-

зах ста не вер хо вен ство за ко на и за щи ту прав 
соб ствен нос ти. В пред вы бор ной прог рам ме 
под чер кну та важ ность внед ре ния но вой сис-
те мы про фес си ональ но го и пси хо ло ги чес ко го 
от бо ра в по ли цию, обес пе че ния ре гу ляр но го 
по вы ше ния и под твер жде ния по ли цей ски ми 
сво ей ква ли фи ка ции. Кан ди да ты, пре тен ду-
ющие на мес то в су дей ском кор пу се, дол жны 
иметь не ме нее 5 лет ста жа ра бо ты в су деб ной 
сис те ме, а не но та риу сом, в МВД, по ли ции или 
юри ди чес ком ву зе, ска за но в до ку мен те. Осо бо 
от ме че на в прог рам ме не об хо ди мость мо дер-
ни за ции ка зах стан ской ар мии, а так же по вы-
ше ния ее бо ес по соб нос ти за счет ос на ще ния 
пе ре до вым во ору же ни ем и тех ни кой.
Третья ре фор ма зат ро нет сфе ру эко но ми ки. 

В прог рам ме упо мя нут ком плекс эко но ми чес-
ких ре форм для ус ко рен но го фор ми ро ва ния 
сред не го клас са, а так же от ме чен не вы со кий 

уро вень ур ба ни за ции. «На се ле про жи ва ет бо-
лее 43% на се ле ния. При чем сельские про из во-
ди те ли поч ти не пла тят на ло гов», — ска за но в 
до ку мен те. Сре ди це лей ре фор мы наз ва ны воз-
ник но ве ние но вых трех-че ты рех эк спор тных 
про дук тов за счет ди вер си фи ка ции эко но ми-
ки, ре али за ция по ряд ка 10 круп ных про ек-
тов с учас ти ем тран сна ци ональ ных ком па ний, 
раз ви тие сфе ры ус луг для аб сор би ро ва ния 
из бы точ ных тру до вых ре сур сов в сельской мес-
тнос ти, при ня тие но вой прог рам мы раз ви тия 
ту риз ма, ли бе ра ли за ция та мо жен ных и им-
пор тно-эк спор тных про це дур в Ев ра зий ском 
эко но ми чес ком со юзе.
Чет вер тая ре фор ма бу дет нап рав ле на на ук-

реп ле ние ка зах стан ской иден тич нос ти, ко то-
рая дол жна ос но вы вать ся на прин ци пе граж-
дан ства, ска за но в прог рам ме. «На ша глав ная 
цель — что бы ка зах стан цы ста ви ли но вые об-
ще на ци ональ ные иде алы и цен нос ти — вер хо-
вен ство пра ва, за щи ту час тной соб ствен нос ти, 
го су дар ствен ные тра ди ции, ка зах стан ские цен-
нос ти и дос ти же ния за го ды не за ви си мос ти — 
вы ше сво их эт ни чес ких по ве ден чес ких мо де-
лей», — от ме че но в до ку мен те.
Пя тая ре фор ма бу дет нап рав ле на на соз-

да ние тран спа рен тно го и под от чет но го го су-
дар ства. «Сей час важ но за вер шить ин сти ту ци-
ональ ные ре фор мы в об лас ти го су дар ствен но-
го уп рав ле ния и эко но ми чес ко го раз ви тия и 
толь ко за тем при нять ряд важ ней ших мер по 
де мок ра ти за ции», — ска за но в прог рам ме. Ос-
нов ные на ме чен ные ша ги: рас ши ре ние прак-
ти ки от чет нос ти ру ко во ди те лей го сор га нов, 
вов ле че ние граж дан в про цесс при ня тия ре-
ше ний выс ши ми го сор га на ми че рез ме ха низм 
«от кры то го пра ви тель ства», учас тие пред ста ви-
те лей граж дан ско го об ще ства в рас пре де ле нии 
бюд жет ных средств в ре ги онах, сок ра ще ние зо-
ны от вет ствен нос ти го сор га нов пу тем пе ре да чи 
влас тных пол но мо чий ин сти ту там граж дан-
ско го об ще ства, в за ко но да тель стве так же дол-
жны быть рас ши ре ны воз мож нос ти граж дан 
по об жа ло ва нию дей ствий го су дар ствен ных 
слу жа щих, ска за но в прог рам ме. Так же бу дет 
ре шать ся воп рос о но вой сис те ме вы бор нос ти 
мест ных ис пол ни тель ных ор га нов.

СОБ. ИНФ.

Student news

Электронная 
аллея открылась 
по инициативе 
молодежи

В Цен траль ном пар ке 

прош ло от кры тие пер вой ин-

фор ма ци он ной мо ло деж ной 

выс тав ки Е-al ley, пос вя щен-

ной 550-ле тию Ка зах ско го 

хан ства и Дню го су дар ствен-

ных сим во лов Рес пуб ли ки 

Казахстан. Ак тив ное учас-

тие в ор га ни за ции и про ве-

де нии это го не обыч но го по 

фор ма ту ме роп ри ятия при-

ня ли сту ден ты КарГУ.

Каж дый жи тель го ро да, 

име ющий смар тфон или план-

шет с дос ту пом в ин тер нет, мог 

оз на ко мить ся с ин те рес ны ми 

фак та ми, жизнью вы да ющих-

ся лич нос тей — ос но ва те лей 

Ка зах ско го хан ства, прой ти 

путь от ста нов ле ния Ка зах ско-

го хан ства, его раз ви тия до 

проц ве та ния. Но вый под ход к 

ис поль зо ва нию элек трон ных 

ре сур сов для изу че ния на ци-

ональ ной ис то рии — это еще 

од на сту пень ре али за ции го су-

дар ствен ной мо ло деж ной по-

ли ти ки на ше го го ро да.

Фи наль ной частью ме роп-

ри ятия ста ло про ве де ние ло-

те реи, где учас тни ки, про шед-

шие за да ния выс тав ки E-al ley, 

по лу чи ли цен ные при зы от 

ор га ни за то ров и спон со ров 

ме роп ри ятия. Прек рас ную 

воз мож ность по ра до вать се бя 

и близ ких при за ми по да ри ли 

пред ста ви те ли ТОО «Кар-Тел» 

(«Би лайн-Ка ра ган да»), тайм-

ка фе «Не ка фе-Ка ра ган да», 

фит нес-клуб Spor ti ka, бо улинг 

«Ар ман», эк спе ри мен таль-

ная твор чес кая ла бо ра то рия 

«Свин цо вый ди ри жабль», рес-

то ран-ка ра оке Te reshkoff. Ор-

га ни за то ром про ек та в Ка ра-

ган де стал Центр мо ло деж ных 

ини ци атив, и его ак ти вис ты не 

со би ра ют ся ос та нав ли вать ся 

на дос тиг ну том, пла ни руя про-

ве де ние ана ло гич ных ин тер-

нет-выс та вок к дру гим зна ме-

на тель ным да там.

ИН ФОР МА ЦИЯ ПРЕ ДОС ТАВ ЛЕ НА КО МИ ТЕ ТОМ 

ПО ДЕ ЛАМ МО ЛО ДЕ ЖИ

Степное пространство Журсина Балкенова

Реформы приведут к ускорению развития Казахстана
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Ма усым айы ту ысы мен жо ға ры оқу орын да рын да 
дип лом алу рə сі мі бас та ла ды. Бұл күн ді əр сту дент асы-
ға кү те ді. Осы бір ай ту лы сəт те сту дент тер сту дент тік 
шақ пен қош ай ты сып, жа ңа өмір ге қа дам ба са ды.

Мен де өзім ді төрт жыл бі лім нə рі мен су сын дат қан ал-
тын ұям нан тү леп ұш тым. Бал дай тəт ті сту дент тік шақ ты, 
қа си ет ті қа ра ша ңы рақ ты қан ша қи ма сақ та, қа на ты мыз-
ды қом дап, қы ран құс ша би ік ке сам ғап ұша тын сəт ту ды. 
Өз кə сі бі міз дің май тал ма ны ата нып, ха лық тың қа мын ой-
лау — біз дің па ры зы мыз. Біз ел дің жар қын бо ла ша ғы үшін 
тал май ең бек ету ге ти іс піз. Біз ге хал қы мыз зор үміт, се нім 
ар тып отыр. Осы ны əр кез ес тен шы ғар майық.

Оқы ту шы аға-апай ла ры мыз дың бі лім дар лы ғы мен 
бі лік ті лі гі, ақыл-па ра са ты, өмір ден көр ген-түй ген мол 
тə жі ри бе сі біз үшін та ғы лым. Ұс таз ға де ген шə кірт ал-
ғы сы шек сіз. Ар дақ ты ұс таз дар, сіз дер ге əлі де та лай 
өрен дер ді бі лім нə рі мен су сын да тып, қа нат қақ ты ра бе-
рі ңіз дер де ген ті лек ар най мыз. Ал қо лы на дип лом алып, 
қуа ныш тан тө бе сі көк ке бір елі ға на жет пей тұр ған за-
ман дас та ры ма ақ жол ті лей мін. Жас ма ман — еге мен 
ел дің ер те ңі. Олай бол са, ер тең гі күн ге нық се нім мен 
қа дам ба сайық!

Н-Р С-Л ТАН �А НАТ,
�АРМУ ТB ЛЕ ГІ

Жас маман – ел ерте$і
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На бе ре гу ре ки Ишим рас по ло жил ся го род-чу до. Ре ка 
мед лен но не сет свои во ды ку да-то вдаль. Сол нце оран же-
вым гла зом сколь зит по вол ну емой лег ким ве тер ком вод-
ной гла ди. На мос ту ви ден кры ла тый барс. Его мо гу чая 
фи гу ра чет ко вы ри со вы ва ет ся на фо не баг ро во го за ка та. 
Астана — на ша сто ли ца. Астана — наш лю би мый го род. 
Он стар и од нов ре мен но мо лод. Мы с гор достью го во рим: 
«Астана — го род ми ра!» Не сом нен но, это гор дое и звон-
кое имя зна ет весь мир. Гос ти лю бят гу лять по ее ши ро ким 
прос пек там, лю бу ясь праз днич ной ил лю ми на ци ей. Осо-
бен но кра си ва Цен траль ная пло щадь в лет ний теп лый ве-
чер. С чаш фон та на во да с шу мом па да ет вниз, раз ле та ясь 

ты ся ча ми свер ка ющих ка пель, пе нясь фейер вер ком. Раз-
ноц вет ный па ро во зик ка та ет счас тли вых ре бя ти шек вок-
руг пло ща ди. Яр кие цве ты на клум бах ка ча ют го лов ка ми в 
такт ду но ве нию ве тер ка. И это толь ко ста рый го род, хоть и 
оде тый в но вый ар хи тек тур ный на ряд. А есть но вый го род. 
Это Ле во бе режье, вы зы ва ющее бес ко неч ное вос хи ще ние. 
Здесь рас по ло же ны чу де са Ас та ны: Бай те рек и «Пи ра ми-
да», «Хан Ша тыр» и уди ви тель ные со ору же ния, свер ка-
ющие раз ноц вет ны ми ог ня ми в но чи. Астана — ви зит ная 
кар точ ка рес пуб ли ки. Она ста ла сим во лом стрем ле ния к 
прог рес су, оли цет во ре ни ем не за ви си мо го, са мос то ятель-
но го пу ти раз ви тия Казахстана.

Яркие краски Астаны
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(Жалғасы. Басы өткен санда)

1942 жы лы ма мыр да құ рыл ған КСРО ҒА 
пре зи ден ті В. А. Ко ма ров бас қар ған, құ ра-
мы на ака де мик тер И. П. Бар дин, А. В. Ско-
чин ский, В. Н. Об раз цов, А. А. Бай ков, 
Э. В. Бриц ке кір ген ар на улы ко мис сия 
Қа зақ стан ның ши кі зат қо рын зерт те умен 
ай на лыс ты. Оның жұ мы сы на Қ. И. Сəт ба-
ев бас та ған жүз ден ар тық қа зақ стан дық 
ға лым дар да қа тыс ты. Олар ел дің қор ға-
ныс қуа тын ны ғай ту да ғы рес пуб ли ка ның 
əлеует тік мүм кін дік те рін зерт те ді жə не 
Ор та лық Қа зақ стан да, Кен ді Ал тай да жə-
не Ба тыс Қа зақ стан да өн ді ріс ті одан əрі ке-
ңей ту мен да мы ту ды қа рас тыр ды. Ко мис-
си яның бар лық мə се ле лер, оның ішін де 
Қа зақ стан да қа ра ме тал лур ги яны құ ру ту-
ра лы қо ры тын ды ла ры МҚК-ға жə не КСРО 
Мем жос па ры на тап сы рыл ды.
Со ғыс жағ дайын да аяқ тал ған цик лды ірі 

ме тал лур гия зауытын са лу мүм кін ді гі жоқ 
бол ған дық тан ко мис сия Ата су ке ні не та қау 
Қа ра ған ды ай ма ғын да кі ші рек қай та өң-
дей тін зауыт са лу ту ра лы ұсы ныс жа са ды. 
КСРО ХКК Қа зақ ме тал лур гия зауыты ның 
құ ры лы сын Республика үкі ме ті не тап сыр-
ды. Зауыт ты құ ру үшін 1942 жы лы КСРО 
ХКК қо ры нан 15 млн. рубль ақ ша бө лін ді.
Ме тал лур гия зауыты ның құ ры лы сын 

же дел де ту мақ са тын да ҚазКСР ХКК-де Кө-
мек ко ми те ті құ рыл ды. 1942 жы лы шіл де де 
Қа ра ған ды ГРЭС-1 (Са мар қант кен ті — қа-
зір гі Те мір тау қа ла сы) ауда нын да Нұ ра су 
қой ма сы жа ға сын да құ ры лыс ала ңы бе кі-
тіл ді. Бұл орын кейін нен он да аяқ тал ған 
цик лды үл кен ме тал лур гия ком би на тын 
са лу үшін де қо лай лы еді. Зауыт ты мер ді-
гер лік əдіс пен са лу ға «При бал хашстрой-
дың» ерек ше құ ры лыс мон таж бө лі мі 
(ЕҚМБ) бе ріл ді. Қай та өң деу ме тал лур гия 
зауыты ның бас жос па ры 1942 жы лы қа-
зан да то лық бе кі тіл ді. Құ ры лыс тың то лық 
сме та лық ба ға сы (құ ны) 88 млн. 600 мың 
рубль бо лып анық тал ды.
Осы жыл дың өзін де-ақ құ ры лыс шы лар 

зауыт тың мар тен це хын, жөн деу бло гын 
жə не бас қа да объ ек ті ле рін са лу ды бас тап 
кет ті. 1943 жыл дың 31 жел тоқ са нын да Қа-
зақ қай та өң деу ме тал лур гия зауыты ел ге 
ал ғаш қы қа зақ стан дық бо лат бер ді. Көп-
те ген қи ын дық тар ға қа ра мас тан жұ мыс-
шы лар мен ИТҚ-ның қа жыр лы ең бе гі нің 
ар қа сын да 1944 жыл дың аяғын да № 1 мар-
тен це хы пай да ла ну ға бе ріл ді. 1945 жыл-
дың аяғын да № 2 мар тен це хы, «400», «280» 
жə не жұ қа та бақ ты ор нақ тар ғи ма рат та ры 
іс ке қо су ға дайын бол ды. Со ны мен Қа зақ 
қай та өң деу ме тал лур ги ялық зауыты ның 
Республика ин дус три ясын одан əрі да мы-
ту ға рө лі аз бол ған жоқ. Ол жыл да ры аяқ-
тал ған цик лды үл кен ме тал лур гия зауытын 
са лу үшін дайын дық жұ мыс та ры да жү зе ге 
асы рыл ды.
Со ғыс жыл да ры мо либ ден өн ді рі сі өз 

да му ына бас тау ал ды. Мо либ ден — қа зір гі 
за ман ғы со ғыс тех ни ка сы мен қа ру-жа рақ 
жа са уда көп қол да ны ла тын құн ды қор ға-
ныс ма те ри алы. Оны Қо ңы рат кен ор ны-
ның мыс ке ні нен алу əді сін Бал хаш мыс 
қо ры ту зауыты ның ин же не рі Е. Н. Ан то-
нов ский жа са ды. Ре кор дтық мер зім ішін-
де Бал хаш мыс қо ры ту зауытын да мо либ-
ден ді алу зауыты са лы нып біт ті. 1941 жы-
лы 7 қа ра ша да Урал ме тал лур гия зауыты 
мо либ ден нің ал ғаш қы пар ти ясын өн ді ріп 
шы ғар ды. Бал қаш тық тар Шы ғыс Қо ңы рат 
мо либ ден ке ні шін са лып бі тір ді. Ол өз өн-
ді рі сін ай сайын қар қын ды арт ты рып отыр-
ды. Олар 1942 жы лы сəуір де мо либ ден өні-
мін 1941 жыл мен са лыс тыр ған да 5 есе ге, ал 
ма усым да 25 есе ге арт тыр ды.

1942 жы лы Қа зақ стан да стра те ги ялық 
ши кі зат шы ға ра тын құ ры лыс тар са лу жал-
ғас ты ры лып, олар ды өн ді ру арт ты. Құ-
ры лыс шы лар дың, құ рас ты ру шы лар дың 
жə не ин же нер-тех ник қыз мет кер лер дің 
ер лік ең бе гі нə ти же сін де Қа ра ған ды жə не 
Ақ тө бе об лыс та рын да аудан дық ма ңы зы 
бар 2 қу ат ты жə не он шақ ты қа ла лық жə-
не зауыт тық электр стан са ла ры, 7 ке ніш 
жə не түс ті ме тал дар өнер кə сі бі жүйе сі нің 

бал қы ту фаб ри ка сы іс ке қо сыл ды. Со ғыс 
қар са ңын да це мент зауыты ның құ ры лы сы 
жү ріп жат қан Қа ра ған ды об лы сы на Но-
во — По дольск це мент зауыты ның жаб дық-
та ры жет кі зіл ді.
Кей бір кə сі по рын дар дың құ рал-жаб-

дық та ры қор ға ныс ма ңы зы бар жа ңа құ ры-
лыс тар ға бе ріл ді. Қо ныс аудар ған кə сі по-
рын дар есе бі нен те мір жол, əуе қа ты на сы 
жə не бай ла ныс тың ма те ри ал дық-тех ни ка-
лық ба за сы ке ңей ді. Осы лай Қа ра ған ды да, 
Аға дыр стан са сын да, Жа ңа — Ар қа да па ра-
воз жөн дей тін ше бер ха на лар іс ке қо сыл ды. 
Қа ра ған ды те мір жо лы ел дің ірі бір ма гис-
тра лы на ай нал ды.
Қа ра ған ды аяқ-ки ім фаб ри ка сы ның не-

гі зін «Па риж кам му на сы» құ рал-жаб дық-
та ры мен қо сым ша то лым дан ған Ар те мов 
аяқ-ки ім фаб ри ка сы қа ла ды. Ол Со вет Ар-
ми ясы жауын гер ле рі үшін аяқ-ки ім (кер зі 
етік, пи ма) шы ға ру тап сы рыс та рын едəуір 
асы ра орын да ды.
Ре сей дің Вла ди мир об лы сы нан кө ші-

ріл ген Коль чу гун түс ті илек зауыты ның 
құ рал-жаб дық та рын мон таж дау тіп ті ша-
тыр ас тын да жүр гі зіл ді. Қал пы на кел ті ру 
жұ мы сы «При бал хашстрой дың» ерек ше 
құ ры лыс-мон таж бө лі мі не тап сы рыл ды. 
Зауыт ме тал лур гте рі құ ры лыс шы-мон-
таж да ушы, бе тон шы са на тын да жұ мыс қа 
қа тыс ты. Мы са лы, қақ та ушы лар (валь цов-
шы лар) С. Гав ри лов, П. И. Ку ли ков төрт 
нор ма дан орын дап, пеш са лу мер зі мі нің 
кес те сін екі есе ге қыс қарт ты. Көп те ген жұ-
мыс шы лар кө мек ші цех тар дан не гіз гі цех-
тар ға ауыс ты. Я. Пи ме нов бас қар ған бри-
га да зауыт тың үз дік ауысы мы (сме на сы) 
ата ғын, ал С. И. Иль ин бас қар ған № 1 цех 
зауыт тың үз дік це хы ата ғын же ңіп ал ды. 
Зауыт ұжы мы бар лық қи ын дық тар ды жең-
ді, ал олар аз бол ған жоқ еді. Ка бель бол ма-
ды. Оны сөз дің дəл ме-дəл ма ғы на сын да ай-
тқан да жер ас ты нан ал ды. Аяз бен це мент-
тел ген гра нит си яқ ты жер ді ойып, үш мет-
рлік те рең дік тен ка бель ді алып шы ға ды. 
№ 1 цех ты іс ке қо сар ал дын да кварц тың 
жоқ екен ді гі анық та ла ды. Ол 30 км қа шық-
тық тан та бы ла ды. Жол ды қар ба сып қал ған, 
бо ран со ғып тұр. Төрт рет жа сал ған əре кет 
нə ти же бер мей ді. Ер аза мат тар та би ғат сұ-
ра пы лын тай сал май ша бу ыл дап, оны бе-
сін ші рет те же ңіп шы ға ды. Кварц жет кі зі-
ліп, пеш бел гі лен ген мер зім де жұ мыс іс тей 
бас тай ды. Пеш те хром те мір мен ал мас ты-
ры ла ды. Жа ңа же лі бойын ша электр сы мы 
тар ты ла ды, сөй тіп ка бель ге қа жет ті лік екі 
есе ге қыс қар ты ла ды.

1942 жыл дың ақ па нын да зауыт тың не-
гіз гі це хы, ал бір ай дан соң зауыт то лық 
іс ке қо сыл ды. 7 на урыз да ол ал ғаш қы бал-
қы ма бер ді. 1942 жы лы ма усым ның өзін де-
ақ зауыт қо ныс аудар ған ға дейін гі ден түс ті 
илек ті ар тық бе ре бас та ды. Со ны мен қа тар 
ав то ма ши на лар дың, ұшақ тар дың, ас пап-
тар дың жə не т. б. қа зір гі за ман ғы түр ле рін 
өн ді ру үшін қа жет бір не ше жа ңа құй ма лар 
мен бұйым дар шы ға ру ды мең гер ді. Түс ті 
илек зауыты жыл сайын түс ті илек өн ді ру 
жө нін де гі тап сыр ма ны ар ты ғы мен орын да-
ды. Бү кі ло дақ тық жа рыс та қол жет кен та-
быс та ры үшін зауыт бес рет МҚК-нің ауыс-
па лы Қы зыл Ту ымен ма ра пат тал ды, 5 рет 
бі рін ші жə не 3 рет екін ші сый лық ал ды.
Кө ші ру (эва ку ация) жө нін де гі Ке ңес 

1941 жы лы 13 қа зан да «Қа ра ған ды шах-
та құ ры лыс» тре сі нің ал ды на құ ры лыс ты 
шап шаң да тып са лу əді сі мен Қа ра ған ды-
ға кө ші ріл ген А. Я. Пар хо мен ко атын да ғы 
кен-шах та құ рал-жаб дық та рын жа сай тын 
Во ро ши лов град (қа зір гі Лу ганск) ма ши на 
жа сау зауытын ор на лас ты ру үшін ғи ма-
рат жо ба ла уды жə не са лу ды мін дет те ді. 
Бір же ті ішін де «Қа ра ған ды кө мір» тре сі нің 
жо ба лау кон то ры не гіз гі, ме талл өң де уші 
жə не құю цех та ры ның жо ба ла рын жа сап 
бі тір ді. «Қа ра ған ды шах та құ ры лыс» тре сі 
бі рін ші ке зек те гі цех тар ды са лу ды бас та-
ды. Тау-кен құт қа ру шы ла ры от ря ды ның 
жауын гер ле рі құ ры лыс шы бол ды. Жұ мыс 
үш ауысым да жүр гі зіл ді. 1941 жыл дың 
2 жел тоқ са нын да құ рал-жаб дық ти ел-
ген эше лон дар ке ліп жет ті. Осы уақыт қа 

ал ғаш қы цех тар мон таж дау үшін дайын 
бол ды. Кейін нен зауыт ди рек то ры бол ған 
бұ рын ғы цех бас ты ғы В. А. Уса тый дың ес-
ке алуы бойын ша құ рас ты ру жұ мыс та рын 
қи ын жағ дай да жүр гі зу ге ту ра кел ді. Ол 
кез де Қа ра ған ды да қыс өте қат ты бол ды, 
аяз 40 гра дус қа дейін жет ті. Үй лер, бөл ме-
лер жет пе ді. Сон дық тан ста нок тар ды ашық 
жер ге қойып, со нан соң ба рып қа быр ға лар 
мен тө бе лер ді тұр ғы зу ға ту ра кел ді. Ма ши-
на жа сау зауытын қал пы на кел ті ру ке зе ңі 
бір-ақ ай уақыт ал ды. Қа ра ған ды кен жөн-
деу зауыты мен бі рі гіп, кен-шах та құ рал-
жаб дық та ры ның жа ңа зауыты Қа ра ған ды 
кө мір бас сейі нің ма ңыз ды бу ыны на ай нал-
ды. Зауыт өнім де рі Қа ра ған ды об лы сы ның 
шах та ла ры мен ке ніш те рі не, Сі бір дің жə не 
Қи ыр Шы ғыс тың кө мір бас сей нде рі не жі-
бе рі ліп тұр ды. 1942 жы лы Жа ңа Қа ра ған ды 
кен-шах та құ рал-жаб дық та ры зауыты мен 
ма ши на жа сау зауыты ның (ЖҚМЗ-НКМЗ) 
құ ры лыс та ры бас тал ды, байы ту фаб ри ка-
сы қай та дан жаң ғыр тыл ды. Со ның нə ти же-
сін де кокс шы ға ру екі есе арт ты. 1942 жыл-
дың ба сы нан бас тап ара кі дік кен-шах та құ-
рал-жаб дық та рын шы ға ра оты рып, зауыт 
бі рың ғай со ғыс өнім де рін шы ға ру мен шұ-
ғыл дан ды. Əс ке ри ве дом ство ның тап сы ры-
сын ала оты рып, ин же нер лер, тех но лог тар 
жə не жұ мыс шы лар қор ға ныс өнім де рі нің 
тех но ло ги ясын тез мең ге ріп кет ті жə не тез 
ара да 200-250, ал кей күн де рі 500 Со вет Ар-
ми ясы ның қу ат ты қа руы бол ған даң қты 
«Ка тю ша ның» (Кос ти ков пуш ка сы ның) 
сна ряд та ры үшін кор пус тар шы ға ра тын 
бол ды. Со ны мен қа тар 120 мм ми на лар 
мен ХАВ-200 кор пус та рын жа сау өн ді рі сі 
де мең ге рі ліп, жол ға қойыл ды.

1942 жыл дың ор та сы на қа рай ха лық ша-
ру ашы лы ғын со ғыс мə не рі не сəй кес қай та 
құ ру аяқ тал ды. 1943 жыл дың ба сын да ел де 
жөн ге кел ті ріл ген со ғыс ша ру ашы лы ғы қа-
лып тас ты. Бі рақ жа удың жаз ғы ша бу ылы 
нə ти же сін де 1942 жы лы ел дің оң түс ті гін де 
Кри вой Рог ке ніш те рін, Дон бас ты, Сол-
түс тік Кав каз дың бі раз мұ най лы аудан да-
рын жə не т. б. ба сып алу ына бай ла ныс ты 
со ғыс эко но ми ка сын одан əрі да мы ту ға 
қауіп төн ді. Дон бас пен Май коп тан айы-
ры лу отын өн ді рі сін қи ын жағ дай ға ду шар 
ет ті. Кө мір мен мұ най дың же тіс пеуі қор ға-
ныс өн ді рі сін да мы ту ға те ріс əсе рін ти гіз ді. 
Сон дық тан олар ды өн ді ру ді арт ты ру Отан 
тағ ды ры үшін ерек ше ма ңыз ал ды. Энер-
ге ти ка лық отын ның бұл түр ле рін өн ді ру 
бойын ша Қа зақ стан ның мен шік ті үле сі 
едəуір бол ды. Бү кі ло дақ та ғы кө мір өн ді-
ру бойын ша Қа ра ған ды ның мен шік ті үле-
сі 1940 жы лы 3,8 %-дан 1945 жы лы 7,6 %-ға 
арт ты, яғ ни 2 есе өс ті. Қа ра ған ды шах тер-
ле рі ел ді отын мен (кө мір мен) үз дік сіз жаб-
дық тап отыр ды.

1942 жы лы та мыз да кен ші лер ең бе гін 
тө ле удің жа ңа прог рес сив тік ке сім ді жүйе-
сі ен гі зіл ді. Осы жыл ғы ма усым да «Қа ра-
ған ды кө мір» тре сі ком би нат бо лып қай та 
құ рыл ды, ал оның кен бас қар ма ла ры трес-
тер ге ай нал ды. Бас сей нге 7 млн. рубль ге 
құ рал-жаб дық тар мен ме ха низ мдер бө лін-
ді. Шах та лар да ғы үң гі гіш ма ши на лар са ны 
25 %-ға, ал элек тро воз дар 2 есе ге өс ті.
Қа ра ған ды кен ші ле рі 1944 жы лы кө-

мір өн ді ру ді 1940 жыл мен са лыс тыр ған да 
71,1 %-ға арт тыр ды. Со ғыс тың төрт жы-
лын да бар лық өн ді ріл ген кө мір пай да ла-
ны ла бас та ған нан бер гі өт кен 74 жыл мен 
са лыс тыр ған да 1,5 есе арт ты.
Зауыт тар дың, фаб ри ка лар дың, тех ни-

ка лық ше бер ха на лар дың, əр бір ста нок тың 
жұ мы сы со ғыс мүд де сі тұр ғы сы нан қай та 
қа рал ды. Ме тал дың, ши кі зат тың, отын ның, 
құ рал дар дың бар лық қор ла ры қа таң есеп-
ке алын ды. Кə сі по рын дар ды тек се ру нə-
ти же сін де қо сым ша қор лар — жаб дық тар 
мен ма те ри ал дар дың ар тық мөл шер ле рі 
анық тал ды. «При бал хашстрой дың» өзін-
де ға на 200 т əр түр лі ме талл, ал Оса ка ров 
өн ді ріс ком би на тын да 55 т ар тық ме талл 
та был ды. Шойын ның, бо лат құй ма сы ның 
қо сым ша қо ры анық тал ды. 1941 жыл дың 
шіл де сі нен бас тап ме талл қо ры ту ды арт-
ты ру үшін ма ңыз ды қор бо лып есеп те ле тін 

ме талл сы нық та рын жи нау жос па ры арт-
ты рыл ды.
Ел дің Шы ғыс та ғы кө мір өнер кə сі бін кө-

те ру мақ са тын да 1942 жы лы 13 қыр күйек те 
Мем ле кет тік Қор ға ныс Ко ми те ті нің «Қа-
ра ған ды кө мір бас сей нін де кө мір ді шы-
ға ру ды арт ты ру дың ке зек күт тір мей тін 
ша ра ла ры ту ра лы» жə не 1942 жы лы 24 
қыр күйек те БК (б) П Ор та лық Ко ми те ті нің 
«Кө мір шы ға ру ды арт ты ру мін дет те рі не 
бай ла ныс ты Қа ра ған ды кө мір бас сей нін де 
пар ти ялық жұ мыс ты жақ сар ту ша ра ла ры 
ту ра лы» қау лы лар қа был дан ды. Бұл ша ра-
лар бас сей нің өн ді ріс тік қуа ты ның ар ту ына 
үл кен сеп ті гін ти гіз ді.
Урал дың ме тал лур гия зауыт та ры үшін 

кок сте ле тін кө мір өн ді ру со ғыс тың 1943-
1944 жыл да рын да 60 %-дан ас ты. Кө мір 
өн ді ру дің осы лай тез өсуі жұ мыс ауқы-
мы ның ар ту ымен, бас сейн қуа тын қар-
қын ды кү шей ту мен ты ғыс бай ла ныс ты 
бол ды. Бас сей ннің өн ді ріс тік қуа тын да-
мы ту жə не ке ңей ту үшін 1942 жы лы — 
42,4 млн., 1943 жы лы — 47 млн., 1944 жы-
лы — 54,5 млн., 1945 жы лы — 74 млн. рубль 
күр де лі қар жы жұм сал ды. Олар дың не гіз гі 
бө лі гі шах та лар, қи ма-ке сік тер (раз рез), 
кен ші лер үшін үй лер жə не т. с. с. са лу ға 
жұм сал ды. 1941 жы лы өн ді ріс тік жи ын-
тық қуа ты 550 мың тон на құ рай тын 3 жа ңа 
шах та, 1942 жы лы жы лы на 2 млн. 500 мың 
тон на кө мір өн ді ре тін 12 шах та пай да ла ну-
ға бе ріл ді. 1943 жы лы 28 жа ңа кө мір қа ба-
ты (бұл 1942 жыл мен са лыс тыр ған да 4 есе 
көп) жə не қуа ты 600 мың тон на 6 шах та, 
№ 5 кө мір қи ма-ке сі гі, 1944 жы лы жал пы 
қуа ты 1 млн. 100 мың тон на кө мір өн ді ре-
тін 4 шах та, осы жыл дың на урыз айын да 
жыл дық өні мі 1,5 млн. тон на кө мір бе ре тін 
то лық ме ха ни ка лан ды рыл ған № 4 кө мір 
қи ма-ке сі гі іс ке қо сыл ды. Мұн да 2400 мың 
куб. м жер алын ды, 28 км те мір жол, па-
ро воз де по сы са лын ды, энер ге ти ка, су мен 
қам та ма сыз ету жол ға қойыл ды. 1945 жыл-
дың аяғын да бұл ке сік тің қуа ты жо ба лан-
ған нан бір не ше рет ар тып кет ті. 1945 жы лы 
та ғы 8 шах та іс ке қо сыл ды. Жұ мыс іс тей тін 
ла ва лар са ны со ғыс ке зін де 63-тен 158-ге 
же тіп, 2,5 есе арт ты. За бой лар бойы ның қа-
шық ты ғы бойын ша, нақ ты ай тқан да, жер 
ас тын да екін ші Қа ра ған ды са лын ды. Со ғыс 
уақы ты ның қи ын жағ дай ла рын да «Қа ра-
ған ды шах та құ ры лыс» тре сі нің жұ мыс шы-
ла ры қо сым ша мил ли он да ған тон на кө мір 
бер ген 25 жа ңа шах та ны жə не 3 кө мір ке-
сік те рін са лып, іс ке қос ты. Со ғыс ке зін де гі 
кө мір шы ға ру көр сет кіш те рі мы на дай бол-
ды (млн. т): 1941 жы лы —7,2; 1942 жы лы — 
7,0; 1943 жы лы — 9,7; 1944 жы лы — 10,9; 
1945 жы лы — 11,3. Со ғыс аяғы на қа рай 
39 шах та жұ мыс іс те ді. За бой лар мен ла-
ва лар да 43 мың адам, со ның ішін де 12 мың 
əйел ең бек ет ті. Қа ра ған ды 1945 жы лы Қа-
зақ стан да өн ді ріл ген кө мір дің 95,6 %-ын 
бер ді.
Со ғыс жыл да рын да Қа ра ған ды бас сей-

нін да мы ту ке шен ді си пат та жүр гі зіл ді. 
Шах та лар мен ке сік тер са ны ның ар туы 
шах та лар ды тех ни ка лық қай та жаб дық тау-
мен, ең бек үде рі сін ме ха ни ка лан ды ру дың 
өсуі мен қа тар жүр ді. Егер 1940 жы лы бас-
сей нде кө мір ді ме ха ни ка лық та сып шы ға ру 
38,2 % бол са, 1945 жыл дың 2 тоқ са нын да ол 
81 %-ға дейін жет ті. Кө мір ді шауып тү сі ру-
ді жə не оны за бой бойы мен жет кі зу ді ме ха-
ни ка лан ды ру то лы ғы мен аяқ тал ды.
Кө мір өн ді ру дің ең көп ең бек сі ңі ру ді қа-

жет ете тін жұ мыс та рын — кө мір қо па ру ды 
жə не тө гу ді ме ха ни ка лан ды ру № 31 шах-
та ның бас ме ха ни гі С. С. Ма ка ров тың ой-
лап тап қан тау-кен ком бай ны мен ті ке лей 
бай ла ныс ты бол ды. Ком бай нды жо ба лау, 
же тіл ді ру жə не шах та лар ға ен гі зу үшін 
конструк ци ялық-эк спе ри мент тік бю ро 
(КЭБ) құ рыл ды. Ол Қа ра ған ды да ал ғаш қы 
ғы лы ми-зерт теу кө мір ин сти ту тын ұйым-
дас ты ру дың не гі зін қа ла ды. Об лыс тың кө-
мір жə не тау-кен өнер кə сіп те рі үшін қа жет 
ин же нер кад рлар ды Қа ра ған ды ға кө ші ріл-
ген Мəс кеу жə не Дне ро пет ровск тау-кен 
ин си тут та ры да яр ла ды.

(Жал &а сы ке ле сі сан да жа ри яла на ды)

М. ЖАМ БЕК,
�АРМУ ПРО ФЕС СО РЫ
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В Ка ра ган дин ском го су дар ствен ном уни-
вер си те те им. ака де ми ка Е. А. Бу ке то ва сос то-
ялась пре зен та ция учеб но го по со бия «Кри-
ми на лис ти чес кая пси хо ло гия», на пи сан но го 
сов мес тно ка зах стан ски ми и бол гар ски ми 
уче ны ми. Ав то ры учеб ни ка — юрис ты и пси-
хо ло ги раз ных ву зов. В сос тав кол лек ти ва вхо-
дят рек тор КарГУ им. Е. А. Бу ке то ва Е. К. Ку-
бе ев, д.ю.н., про фес сор, Б. Г. Ган чев ски, д.пс.н., 
про фес сор (Республика Бол га рия), пре по да-
ва те ли ка фед ры уго лов но го про цес са и кри-
ми на лис ти ки КарГУ, пред ста ви тель Ка ра ган-
дин ской ака де мии МВД РК им. Б. Бей се но ва. 
Бла го да ря сов мес тным уси ли ям кол лек ти ва 
ав то ров уда лось пред ста вить меж пред мет ное 
ви де ние кри ми наль но го по ве де ния, уго лов-
но-про цес су аль ной дея тель нос ти с по зи ции 
пра ва и пси хо ло гии.

Цен ность ис сле до ва ния в том, что это пер вое 
на тер ри то рии СНГ ком плек сное пси хо ло го-кри-
ми на лис ти чес кое учеб ное из да ние, пос вя щен ное 
из ло же нию те оре ти чес ких, пра во вых, ме то ди чес-
ких, так ти чес ких ос нов и ос нов кри ми на лис ти-
чес кой пси хо ло гии. Оно всес то рон не опи сы ва ет 
про цесс рас кры тия, рас сле до ва ния и су деб но го 
рас смот ре ния прес туп ле ния с по зи ций пси хо-
ло ги чес кой и кри ми на лис ти чес кой на ук. Это 
поз во ля ет ис поль зо вать но вей шие ме то ды пси хо-
ло ги чес кой и кри ми на лис ти чес кой на ук для ус та-
нов ле ния ви нов но го ли ца, ана ли за по ве де ния не 
толь ко пред по ла га емо го прес туп ни ка, но и дру-
гих учас тни ков про цес са рас сле до ва ния, а имен но 
жер твы прес туп ле ния, сви де те лей и дру гих.
Ана лиз прак ти чес кой дея тель нос ти по ка зы-

ва ет, что зна чи тель ная часть прес туп ни ков име ет 
пси хи чес кие и пси хо ло ги чес кие от кло не ния от 
нор мы, что, в свою оче редь, де ла ет не об хо ди мым 
рас смот ре ние кри ми наль ной лич нос ти с пси хо-
ло го-кри ми на лис ти чес ких по зи ций. Прес туп ле-
ние и прес туп ность яв ля ют ся не толь ко со ци аль-
ным, но и пси хо ло ги чес ким фе но ме ном лю бо го 
об ще ства. Осо бое мес то от ве де но ин тег ра ции и 
син те зу зна ний пси хо ло ги чес кой на уки в кри ми-
на лис ти ку. В ре зуль та те вза имо дей ствия пси хо-

ло гии и кри ми на лис ти ки пси хо ло ги чес кие ме то-
ды, ре ко мен да ции, при емы обо га ти ли кри ми на-
лис ти ку по всем нап рав ле ни ям раз ви тия — стра-
те гии, так ти ке, ме то ди ке. Се год ня, ког да прес-
туп ность все боль ше про ни ка ет в на шу жизнь, 
юрис там и пси хо ло гам край не важ но знать и 
уметь ди аг нос ти ро вать кри ми наль ное по ве де-
ние. При чем в про цес се ди аг нос ти ки нель зя на-
ру шать пра во вые и мо раль ные нор мы. А по то му 
ав то ры уде ли ли боль шое вни ма ние эти чес ким 
воп ро сам по ве ден чес ко го ин тервью, те ории пра-
во мер но го и неп ра во мер но го по ве де ния.
Опыт ные спе ци алис ты-пси хо ло ги мо гут по 

по чер ку уго лов ни ка раз ра бо тать его пси хо ло ги-
чес кий пор трет, при ме не ние по лиг ра фа и гип-
но за при оп ро се сви де те лей, по тер пев ших и по-
доз ре ва емых спо соб ны про лить свет на, ка за лось 
бы, аб со лют но за пу тан ное де ло.
Ча ще все го для то го, что бы рас крыть прес-

туп ле ние, нуж но ра зоб рать ся — го во рит че ло век 
прав ду или лжет. Ав то ры из да ния вы яви ли нес-
коль ко форм об ма на в за ви си мос ти от то го, кто 
име ет от не го поль зу, а так же раз лич ные спо со-
бы ма ни пу ли ро ва ния ин фор ма ци ей.
Спо со бен ли че ло век скрыть прав ду? Ес ли 

вни ма тель но изу чить это по со бие, сра зу ста-
нет яс но: нет. Скры вая свои эмо ции, каж дый из 
нас во лей-не во лей вы да ет се бя неп ро из воль ным 
жес том. Ес ли же прес туп ник, зная по ве ден чес кие 
тон кос ти, спо со бен внеш не скрыть свои мыс ли, 
пра во ох ра ни тель ным ор га нам всег да на по мощь 
при дет де тек тор лжи, ко то рый спо со бен за фик-
си ро вать ма лей шие из ме не ния в ор га низ ме.
Сло вом, каж дый, кто ин те ре су ет ся пси хо-

ло ги ей прес туп ни ков, с удо воль стви ем проч тет 
этот труд. Кста ти, про фес сор Бой ко Ган чев ски 
дей стви тель но яв ля ет ся зна то ком кри ми на лис-
ти чес кой пси хо ло гии: «Я дол гое вре мя прос лу-
жил в МВД, был ди рек то ром Ин сти ту та пси хо ло-
гии МВД Бол га рии. За вер шил свою карь еру как 
ге не рал-майор, пос ле че го на пи сал док тор скую 
дис сер та цию «Пси хо ди аг нос ти ка прав ды и лжи 
в су деб ном про из вод стве».
Сле ду ет от ме тить, что ра бо та ка ра ган дин ских 

уче ных и про фес со ра из Бол га рии — это, по су ти, 

тре тий труд в ми ро вой прак ти ке, пос вя щен ный 
кри ми на лис ти чес кой пси хо ло гии. Пер вая кни га 
под та ким же наз ва ни ем уви де ла свет в США 12 
лет на зад. В 2002 го ду в Рос сии ана ло гич ное из да-
ние вы пус ти ли В. Об раз цов и С. Бо го мо ло ва. «Но 
она в ос нов ном бы ла пос вя ще на се рий ным, мас-
со вым убий ствам. И ког да я про чи тал эту кни гу, 
мне по ка за лось, что она ко пия аме ри кан ско го 
ав то ра. Мы же ука за ли но вые ме то ды пси хо ди-
аг нос ти ки, ко то рые свя за ны с по ве де ни ем по доз-
ре ва емых. Бо лее то го, мы пош ли даль ше, под няв 
воп ро сы су деб но го про из вод ства», — по де лил ся 
мне ни ем бол гар ский про фес сор.
Пре по да ва тель ка фед ры уго лов но го про цес-

са и кри ми на лис ти ки Лей ла Ари но ва от ме ти ла, 
что это из да ние име ет не толь ко те оре ти чес кое, 
но и прик лад ное зна че ние: «Кри ми на лис ти чес-
кая пси хо ло гия» бу дет по лез на прак ти чес ким 
сот руд ни кам МВД. В на шем учеб ном по со бии 
со дер жат ся кон крет ные, дос та точ но чет кие ре ко-
мен да ции по вы яв ле нию и рас кры тию прес туп-
ле ний. Это та кие пси хо ло го-кри ми на лис ти чес-
кие ре ко мен да ции, ко то рые от ли ча ют ся сво ей 
но виз ной, и ана ло гов им в ми ре прак ти чес ки 
нет. Хо те лось бы от ме тить, что из да ние изо би лу-
ет кон крет ны ми при ме ра ми. За ос но ву бра лись 
слу чаи из бол гар ской прак ти ки. Ка зах стан скую 
прак ти ку мы ана ли зи ро ва ли и ис сле до ва ли, но 
вклю чить ее в кни гу по ка не смог ли, так как эта 
ин фор ма ция по ка под гри фом «для слу жеб но го 
поль зо ва ния».

ИН ФОР МА ЦИЯ ПРЕ ДОС ТАВ ЛЕ НА ЮРИ ДИ ЧЕС КИМ ФА КУЛЬ ТЕ ТОМ

«Мес тность… рас по ло же на в Сред ней Азии, 
50 гра ду сов се вер ной ши ро ты, на той же вы со те, 
как, нап ри мер, Пра га и Фран кфурт, и 73 гра ду-
са вос точ ной дол го ты, не так да ле ко от Ки тая. 
Кли ма ти чес кий ат лас Зем ли от ме ча ет на этом 
мес те пе ре ход ную зо ну от сте пи к пус ты не». И 
даль ше: «Каж дый район [го ро да] пос тро ен вок-
руг од ной или нес коль ких уголь ных шахт, меж ду 
ни ми рас по ло же на степь. Здесь пре об ла да ют па-
нель ные до ма, ок ру жен ные сталь ны ми стяж ка-
ми, пре дос те ре га ющи ми от раз ру ше ния, так как 
грунт осе да ет из-за вы ры тых шах тных тун не лей, 
не ко то рые до ма по те ря ны… уже без воз врат но». 
Так Ул ла Ла хауер пред став ля ет в сво ей рус ско-не-
мец кой се мей ной хро ни ке «Лю ди Ри ты» сво им 
чи та те лям го род, ко то рый наз ван в честь то ли 
ко лю че го кус тар ни ка, то ли кус ка ка мен но го уг-
ля. Все же гла ва, в ко то рой ав тор опи сы ва ет нам 
эту мес тность так не гос теп ри им но и скуд но, на-
зы ва ет ся «О счастье вы рас ти в Ка ра ган де».

Эта двой ствен ность соп ро вож да ла ме ня пос лед-
ние три го да. Я вос при ня ла Ка ра ган ду, осо бен но 
район Юго-Вос ток, где на хо дит ся наш уни вер си тет, 
толь ко внеш не как се рую, бе же вую и выц вет шую 
свет ло-го лу бую. Да, со вет ские па нель ные стро ения 
ру шат ся на про ни зы ва ющем степ ном вет ру; да, раз-
би тый ас фальт выс ту па ет из уха бис тых до рог; и да, 
зи ма ос тав ля ет нас лишь в ап ре ле. Но в то же вре-
мя на ша Ка ра ган да, ко то рая с боль шим раз ма хом 
от праз дно ва ла свой 80-лет ний день рож де ния в 
прош лом го ду, — яр кий и ди на мич ный ре ги ональ-
ный центр. Есть нес коль ко кон ку рен тос по соб ных 
уни вер си те тов, од ним из ко то рых яв ля ет ся наш го-
су дар ствен ный уни вер си тет им. ака де ми ка Е. А. Бу-
ке то ва, один из клю че вых цен тров не мец ко го язы ка 
как инос тран но го (DaF) и не мец кой фи ло ло гии в 
Цен траль ной Азии.

С сен тяб ря 2012 я ра бо та ла здесь как лек тор Гер ман-
ской служ бы ака де ми чес ких об ме нов (DA AD) и пре по-
да ва тель в ос нов ном на ка фед ре ев ро пей ских и вос точ-
ных язы ков фа куль те та инос тран ных язы ков. И, ко неч-

но, в тес ном сот руд ни че стве с от де лом меж ду на род ных 
прог рамм уни вер си те та мы объ еди ни ли уси лия, что бы 
со дей ство вать меж ду на род ным ака де ми чес ким об ме-
нам. В кон це июня за кан чи ва ет ся мое пре бы ва ние в Ка-
ра ган де, но уже сей час нас та ло вре мя под вес ти ито ги.
За про шед шие три го да мы вмес те мно го сде ла ли 

и про ве ли ве ли ко леп ные ме роп ри ятия. Как раз мой 
пос лед ний учеб ный год в Ка ра ган де соп ро вож дал ся 
на шим яр ким Фес ти ва лем язы ков и об ра зо ва тель-
ной выс тав кой «День ев ро пей ских язы ков», а так же 
дея тель ностью сра зу пя ти прак ти кан тов из ву зов 
Гер ма нии. Про дол жи тель ную прак ти ку по спе ци-
аль нос ти «не мец кий язык как инос тран ный» у нас 
прош ли Юли ане Ти манн из уни вер си те та им. Гум-
больдта, Бер лин, Алек сан дра Вой чик, уни вер си тет 
Лейп ци га, Ев ге ния Вильдт, уни вер си тет Па де бор на, 
Ми ха эль Зелль гер, уни вер си тет Пот сда ма, и Ан не 
Ли биг, уни вер си тет им. Руп рех та-Кар ла, г. Гей дель-
бер га, обо га тив свои зна ния, науч ные ис сле до ва ния 
и на шу уни вер си тет скую жизнь.
Так же бла го да ря со дей ствию прак ти кан тов мы 

смог ли пред ло жить в за вер шив шем ся учеб ном го ду 
еже ме сяч но но вые се ми на ры по по вы ше нию ква ли-
фи ка ции и про вес ти встре чи Клу ба не мец ко го язы-
ка, на ко то рых сту ден ты, изу ча ющие не мец кий язык, 
при об ща лись к язы ку и куль ту ре не мец ко языч ных 
стран в неп ри нуж ден ной иг ро вой фор ме. Так же 
ре али зо вы ва лось тес ное сот руд ни че ство с мес тным 
язы ко вым цен тром, пар тне ром Ин сти ту та Ге те (SLZ). 
Мы встре ча лись с мес тным об ще ством нем цев «Воз-
рож де ние», по се ти ли ве чер па мя ти ка зах стан ско-не-
мец ко го пи са те ля, эс се ис та и пе ре вод чи ка Ге роль да 
Кар ло ви ча Бель ге ра. Рас ска зы Бель ге ра мож но най-
ти сре ди нес коль ких со тен про из ве де ний (от бел-
лет рис ти ки до спе ци али зи ро ван ной ли те ра ту ры) 
ак ту аль ной биб ли оте ки пре по да ва те лей, ко то рую я 
смог ла соб рать за три го да при ве ли ко душ ной под-
дер жке ФРГ и DA AD. Эта ли те ра тур ная кол лек ция 
по пу ляр ной бел лет рис ти ки и спе ци аль ной ли те ра-
ту ры ос та ет ся в сво бод ном дос ту пе для всех же ла-
ющих и пос ле мо его отъ ез да в фон де чи таль но го за ла 
на ше го фа куль те та.

Я хо те ла бы сер деч но поб ла го да рить, преж де 
все го, мой фа куль тет, мо его ру ко во ди те ля ка фед ры 
Гуль наз Тле ужа но ву и мо их прос то ве ли ко леп ных 
кол лег по ка фед ре, а так же от дел меж ду на род ных 
прог рамм (УПО) с его сот руд ни ца ми, без под дер-
жки ко то рых бы ли бы не воз мож ны все эти раз ра бот-
ки и дос ти же ния. В ре зуль та те на ших об щих уси лий 
че рез куль тур ное нас ле дие не мец ко го мень шин ства 
в Ка ра ган де нам уда лось прив лечь ин те рес к не мец-
ко му язы ку и ро ли Гер ма нии в на шем ре ги оне, под-
дер жать не мец ких пос ред ни ков в сфе ре куль ту ры, 
что при ве ло к ин тен сив ным за ня ти ям не мец кой ис-
то ри ей и по ли ти чес ки ми от но ше ни ями и на дру гих 
фа куль те тах на ше го уни вер си те та.

Все про изош ло так, как и бы ло пред ска за но нам, 
на чи на ющим лек то рам Гер ман ской служ бы ака-
де ми чес ких об ме нов, бо лее чем три го да на зад во 
вре мя под го то ви тель но го обу че ния в Гер ма нии: на 
треть ем го ду ра бо ты мы на ча ли по жи нать пло ды 
на шей дея тель нос ти. Ме ня ра ду ет, что эта ра бо та 
про дол жит ся осенью мо им опыт ным и ос тро ум ным 
кол ле гой Ште фа ном Ке лем, ко то рый в нас то ящее 
вре мя вы пол ня ет обя зан нос ти лек то ра DA AD в Уз-
бе кис та не. Я хо те ла бы ска зать ему, что по тен ци ал 
Ка ра ган ды — это бла го дат ное по ле для каж до го лек-
то ра DA AD, ко то рое сво бо до лю би во цве тет, как пус-
ты ня в мае.
До сви да ния, су ро вая, по лю бив ша яся мне степь!

КА ТА РИ НА БУК,
ДОК ТОР, ЛЕК ТОР DA AD В КАРГУ ИМ. АКА ДЕ МИ КА Е. А. БУ КЕ ТО ВА

Конкурс
Гранты для молодых 
исследователей

Для ре али за ции про ек-
та ака де ми чес кой прог рам-
мы ком па ния San to сов-
мес тно с Цен тром на ук о 
жиз ни Назарбаев Уни вер си-
те та про во дит кон курс сре ди 
мо ло дых уче ных и вы де ля ет 
сред ства (гран ты) за ин но-
ва ци он ную науч ную идею в 
об лас ти фар ма ко ло гии (эк-
спе ри мен таль ная, кли ни чес-
кая фар ма ко ло гия, фар ма-
ко ге не ти ка, мо ле ку ляр ная 
фар ма ко ло гия, фар ма ко-
эпи де ми оло гия, фар ма ко-
эко но ми ка).

Ти пы гран тов: гран-при — 
600 000 тг.; I мес то — 450 000 
тг.; два II мес та по 250 000 
тг.; три III мес та по 150 000 
тг. Срок по да чи за явок на 
грант — до 17 июля 2015 го да.

Кон курс от крыт для граж-
дан Казахстана и тех, кто име-
ет ста тус орал ма на; учас тие в 
про ек те мо гут при нять мо ло-
дые уче ные — пре по да ва те ли 
ву зов и науч ные ра бот ни ки 
НИИ, док то ра фи ло со фии, док-
то ра на ук, ма гис тры и сту ден ты 
в воз рас те до 35 лет. За яв ки 
на гран ты при ни ма ют ся до 17 
июля 2015 го да. Вся ин фор ма-
ция о кон кур се и его ре зуль та-
ты бу дут раз ме ще ны на сай те 
ЦБС, Назарбаев Уни вер си те-
та. Толь ко од на за яв ка мо жет 
быть по да на от од но го за яви-
те ля или од ной груп пы за яви-
те лей. Кон кур сный от бор бу дет 
про хо дить на за се да нии ко ми-
те та про вер ки с 17 июля по 28 
июля 2015 г. За яв ка дол жна 
со дер жать: спе ци аль ную фор-
му, за пол нен ную и под пи сан-
ную, ее мож но ска чать на сай-
те Назарбаев Уни вер си те та; 
крат кое ре зю ме за яви те ля (за-
яви те лей), так же за пол нен ное 
по спе ци аль ной фор ме; но та-
ри аль но за ве рен ные ко пии 
до ку мен тов, удос то ве ря ющих 
лич ность за яви те ля (за яви те-
лей). При ло же ния с до ку мен та-
ми дол жны быть под го тов ле ны 
и пред став ле ны на ан глий ском 
язы ке в од ном эк зем пля ре в 
фор ма те PDF. Все при ло же-
ния и до ку мен ты дол жны быть 
от прав ле ны на имейл ysa.cls.
polphar ma@gma il.com.

Все ма те ри алы дол жны 
быть про ну ме ро ва ны и под пи-
са ны за яви те лем.

Объ яв ле ние о ре зуль та тах 
кон кур са и це ре мо ния наг раж-
де ния сос то ят ся в сен тяб ре 
2015 го да в Назарбаев Уни-
вер си те те.

До пол ни тель ная ин фор-
ма ция: Tat ya na Fi lipchik, PR 
ma na ger

JSC “Сhimpharm” (San to 
Mem ber of Polphar ma Gro up)

Flo or 19, block 5B, Nurly Tau, 
Al maty, 050008

Tel. +7(727) 3-121-833
Fax +7(727) 3-111-289
Е-ma il: tat ya na.fi lipchik@

san to.kz

На стыке психологии и криминалистики

О счастье работать в Караганде



№ 9 (238) 30.06.201512Жастар �лемі
Мир молодежи Мектеп ж�не ЖОО

«Сер пін-2050» əлеу мет тік жо ба сы Мем ле кет бас шы сы 
Нұр сұл тан Назарбаев тың «Қа зақ стан-2050» стра те ги ясын-
да ай қын дал ған ба сым дық тар ды жү зе ге асы ру ға ба ғыт тал-
ған іс-ша ра лар дың қа та ры на кі ре ді. Стра те гия ға сəй кес 
да мы ған 30 ел дің қа та ры на қо сы лу үшін бі лік ті ма ман дар 
да яр лау мə се ле сі өзек ті бол мақ. Осы ған орай Қа зақ стан 
Рес пуб ли ка сы Үкі ме ті жас тар мə се ле сі не ар нап «Мəң гі лік 
ел жас та ры — ин дус трия ға!» əлеу мет тік жо ба сын ұсын ған 
бо ла тын. Бұл жо ба «Сер пін-2050» деп ата ла ды.

Жо ба ел дің түр лі аумақ та рын да ғы жұ мыс кү ші нің тең бө-
лі ні сін қам та ма сыз ету ді, ең бек кү ші мол өңір лер ден кадр тап-
шы лы ғы се зі ле тін, түр лі өн ді ріс орын да ры мол ай мақ тар ға жас 
ма ман дар ды тар ту ды көз дей ді. Бі рақ, атал ған ма ман дар ды жұ-
мыс кү ші тап шы өңір лер де да яр лау, сол жер лер ге əлеу мет тік 
тұр ғы да бейім де уге ба сым дық бе ріл ген. «Сер пін-2050» жо ба сы 
жас тар дың тə лім-тə ри бе сі не, өз де рі нің қа бі лет-қа рым да рын 
мейі лін ше то лық пай да ла на бі луі не, көш бас шы лық қа си ет те-
рін, отан сүй гіш тік те рін арт ты ру ға ерек ше кө ңіл бө лі не тін ді гі-
мен ерек ше ле не ді. Жо ба ға қа ты су шы лар дың əлеуемет тік мə-
се ле ле рі то лық ше ші мін тауып, са па лы бі лім алу ла ры на мүм-
кін дік бе рі лу мен қа тар, бел сен ді қо ғам дық жұ мы стар мен де 
ай на лы су ла ры на жағ дай жа сау қа рас ты рыл ған. «Сер пін-2050» 
жо ба сы жас тар ды бə се ке ге қа бі лет ті бо лу ға ба ули ды. Жас тар-
дың өза ра қа рым-қа ты нас та рын кү шей ту ді, шы ғар ма шы лық 
мүм кін дік те рін аша тү су ді қа рас ты ра ды.

Жо ба ға туу көр сет кі ші жо ға ры өңір лер дің жас та ры қа ты са 
ала ды. Ал, қа был да ушы жақ ре тін де 7 өңір таң дал ған. Жо ба ға 
2015-2016 оқу жы лын да 18 ЖОО, 25 ар на улы ор та бі лім бе ру ме-
ке ме ле рі тар тыл ған. Кə сіп тік-тех ни ка лық ма ман дық тар мен қа-
тар, пе да го ги ка лық ма ман дық тар ға да ба сым дық бе ріл ді. ЖОО-
лар ба за сын да 69 ма ман дық та, ар на улы ор та оқу орын да рын да 
60-тан ас там ма ман дық та жас тар ды оқы ту қа рас ты рыл ған.

«Сер пін-2050» əлеу мет тік жо ба сы бойын ша грант иеге рі 
ата ну үшін Сіз дің Маң ғыс тау, Қы зы лор да, Оң түс тік Қа зақ стан, 
Жам был жə не Алматы об лыс та ры ның тұр ғы ны бо луы ңыз 
шарт. Се бе бі, бұл өңір лер де туу көр сет кі ші жо ға ры əрі кадр 
тап шы лы ғы жоқ. Сол се беп ті, атал ған өңір лер таң дал ған. «Сер-
пін-2050» жо ба сы бойын ша грант иеге рі бо лу үшін оқу орын да-
ры мен ма ман дық тар ды таң дау ма ңыз ды. Егер Сіз жо ға ры оқу 
оры ны на түс кі ңіз кел се, Ұлт тық бі рың ғай тес ті ле уден не ме се 
Ке шен ді тес тле уден ең тө мен гі шек тік ұпай дан кем бол май-
тын дай ұпай жи науыңыз ке рек. Ал, кол лед ждер үшін ҰБТ не-
ме се ке шен ді тес ті ле уге қа ты су дың қа же ті жоқ. Бі рақ, таң да ған 
кол лед жі ңіз дің ем ти ха ны на қа ты су ға мін дет ті сіз. «Сер пін-2050» 
жо ба сы на тəуекел шіл, өз ге ріс тер ден жас қан бай тын, бел сен ді, 
өнер лі, бі лім ге құ мар, өз ге өңір лер де оқып, қа жет бол са сол 
өңір лер де қа лып жұ мыс іс те уге бел бай ла ған жас тар дың қа ты-
су ын құп кө ре міз.

«Сер пін-2050» əлеу мет тік жо ба сы бойын ша грант иеге рі 
ата ну үшін ҰБТ жə не Ке шен ді тес тлеу ке зін де жо ба ға қа ты су-
шы 18 уни вер си тет те гі 69 ма ман дық тың бі рін таң дау ға мін дет-
ті сіз.

А) ҰБТ не ме се КТ-ден шек ті жə не одан жо ға ры балл жи-
на ған та лап кер лер (бұл та лап шы ғар ма шы лық ем ти хан тап сы-
ра тын дар ға қа ты сы жоқ 4-ші таң дау пə ні нің ор ны на шы ғар ма-
шы лық ем ти хан тап сы ра тын та лап кер лер ге тө мен де ар найы 
тү сі нік те ме көр се тіл ген).

Ə) ҰБТ-ға қа тыс па ған, был тыр не ме се оған дейін гі жыл да ры 
мек теп не ме се кол ледж бі ті ріп, ЖОО-на гран тқа түс пе ген жас-
тар КТ тап сыр ған нан кейін қа ты са ала ды; Ке шен ді тест (КТ) 17-
23 шіл де ара лы ғын да өте ді. Ал КТ-ға қа ты су ары зы 20 ма усым 
мен 9 шіл де ара лы ғын да жер гі лік ті Қа был дау ко мис си ясын да 
қа был да на ды.

Б) Егер бейін дік пəн бойын ша 7 бал лдан аз ал са ңыз, он да 
кон кур сқа қа ты са ал май сыз;

Ес кер ту: егер бағ дар ла ма да көр се тіл ген 18 ЖОО үшін бө-
лін ген 5000 ар найы грант ты (ма ман дық тар ды) таң да ма са ңыз, 
бұл бағ дар ла ма бойын ша кон кур сқа қа ты са ал май сыз!

Осы ба& дар ла ма бойын ша шы &ар ма шы лы� ем ти хан тап-
сы ра тын та лап кер лер �шін а� па рат.

А) 5000 ар найы грат тар дың ішін де шы ғар ма шы лық ем ти-
хан тап сы ра тын ма ман дық тар бар. Мы са лы: «Де не шы нық ты ру 
мə де ни еті жə не спорт», «Жур на лис ти ка», «Ди зайн» тə різ ді  ма-
ман дық тар. Жал пы бал лды есеп теу үшін ҰБТ-да ғы 4-ші таң дау 
пə ні алып тас та лы на ды, ал оның ор ны на шы ғар ма шы лық ем ти-
хан қо ры тын ды бал лын қо са ды.

Ə) Шы ғар ма шы лық ем ти хан бал лда рын жə не ҰБТ-да ғы не-
гіз гі 3 пəн нің (қа зақ ті лі, Қа зақ стан та ри хы, ма те ма ти ка) бал л-
да рын қос қан да, 50 балл не ме се одан жо ға ры бол ған да қа ты са 
ала ды.

Б) Егер ҰБТ-дан 50-ден тө мен балл ал са, он да шы ғар ма шы-
лық ем ти ха ны бар ма ман дық тар ды таң дау ға бо ла ды (мы са лы: 
Де не шы нық ты ру мə де ни еті жə не спорт).

В) Ал сол не гіз гі 3 пəн нен (қа зақ ті лі, Қа зақ стан та ри хы, ма-
те ма ти ка пəн де рі нен) 4 бал лдан аз ал са жə не Шы ғар ма шы лық 
ем ти хан дар дың əр қай сы сы нан 10 бал лдан кем ал са, бағ дар ла ма 
бойын ша кон кур сқа қа ты са ал май ды.

«Сер пін-2050» жо ба сы бойын ша Ақ мо ла, Қа ра ған ды, Қос-
та най, Пав ло дар, Ба тыс Қа зақ стан, Шы ғыс Қа зақ стан, Сол түс тік 
Қа зақ стан об лыс та рын да ғы ЖОО жə не ар на улы ор та оқу орын-
да ры ның бі рін де оқу ға мүм кін дік бар.

«Сер пін-2050» жо ба сы на 2015-2016 оқу жы лын да елі міз дің 
8 ай ма ғын да ор на лас қан 18 жо ға ры оқу оры ны мен 33 кол ледж 
қа ты су да. Жо ға ры оқу орын да ры үшін бө лін ген грант са ны 5000. 
Кол лед ждер үшін бө лін ген грант са ны 1200. Жо ға ры оқу орын-
да ры 69 ма ман дық бойын ша, кол лед ждер 44 ма ман дық бойын-
ша тү лек тер ді оқу ға қа был дай ды.

ЖОО �а лай та� дау &а бо ла ды?
А) Атал мыш бағ дар ла ма бойын ша бө лін ген 1050 ар найы 

грант тар ті зім де гі 7 ЖОО-на ға на ти есі лі. Сайт тың оң жа ғын да 
«Ар найы грант тар бө лін ген ЖОО-лар» сіл те ме сі не кі ріп, өзі ңіз 
таң да ған ма ман дық та ры ңыз қай ЖОО-лар да ор на лас қа нын кө-
ріп, қа жет ті ЖОО-лар ды таң дай сыз.

Ə) Бағ дар ла ма бойын ша сол ЖОО-ға бө лін ген ар найы 
грант тар ті зі мі көр се тіл ген;

Б) Со ны мен қа тыр ЖОО ор на лас қан об лы сы, ме кен-жайы, 
бай ла ныс те ле фон да ры, əлеу мет тік-мə де ни жағ дайы мен та ны-
са ала сыз;

В) Та лап кер қа лауы бойын ша, бір уни вер си тет ті не ме се 
төрт уни вер си тет ке дейін таң дау жа сай ала ды.

Г) Таң дау жа сап бол ған соң, ма ман дық тар дың шиф рын жə-
не ЖОО-дың код та рын жа зып алы ңыз.

Кон кур с�а �а ты су �P жат та рын �а шан ж# не �ай да тап сы-
ра ды:

— Кон кур сқа қа ты су құ жат та ры 23-31 шіл де ара лы ғын да 
қа был да на ды; Өзі ңіз дің об лы сы ңыз да ғы «Қа был дау ко мис си-
ясы на» ба ра сыз;

— Құ жат тар ды өз қа ла ңыз да оты рып, бас қа қа ла да ғы ЖОО-
на тап сы ру ға бо ла ды.

�а был дау ко мис си ясын да &ы «Qті ніш блан кі сін» тол ты ру:
Блан кі ге 4 ЖОО орын əр қай сы сын да бір ма ман дық ты жа за 

ала сыз не ме се бір ЖОО 4 ма ман дық таң дап жа за ала сыз. Дəл 
со лай 2 ЖОО еке уден, 3 ЖОО (2+1+1) ма ман дық таң дау ға бо ла-
ды. Жə не тек бір ЖОО бір ға на ар найы грант бойын ша ма ман-
дық таң дау ға бо ла ды. Өті ніш блан кі сін тол ты ру ке зін де гі не гіз гі 
мəн бе ру тұс та ры:

1) 6, 8, 10, 12 — кон курс сек тор ла ры. Сек тор лар да ғы бос 
ұяшық тар ға таң да ған ма ман дық тар шиф рын бо яй сыз.

2) 7, 9, 11, 13 — кон курс сек тор ла ры. Он да ғы бос ұяшық тар-
ға таң да ған ЖОО-ның ко дын бо яй сыз.

3) Егер та лап кер шы ғар ма шы лық ем ти хан тап сыр са, он да 
23 сек тор да ғы 1-ші жə не 2-ші шы ғар ма шы лық ем ти хан да ал ған 
бал лда рын жа за ды жə не бос ұяшық тар ды бо яй ды.

4) «Та лап кер қо лы» бө лі мін де та лап кер өз қо лын қоя ды. 
Өті ніш бе ру блан кі сі нің үл гі сі (қи ыл ған тү рі):

Бағ дар ла ма бойын ша құ жат тап сыр ған та лап кер лер 
www. ser pin-2050. kz сай ты на мін дет ті түр де тір ке луі ке рек. 
Сайт тың оң жа ғын да ғы «Тір ке лу» бө лі мі не кі ріп, сауал на-
ма ны тол ты ра ды. Та лап кер лер ден тө мен де гі құ жат тар та-
лап еті ле ді: же ке куə лік (төл құ жат, жə не қу жат тың 2 да на 
кө шір ме сі); ат тес тат, куə лік ко сым ша ла ры мен (түп нұс қа сы 
мен кө шір ме сі; ҰБТ не ме се КТ сер ти фи ка ты; фо то су рет — 
6 да на — 3х4 см; 086-У үл гі сін де гі ме ди ци на лық анық та ма, 
063 үл гі сін де гі егу кар та сы жə не флю ро кадр (рен тген су ре-
ті мен бір ге).

Кон курс қо ры тын ды сы та мыз айы ның 8-10 ара лы ғын да рес-
пуб ли ка лық га зет тер де не ме се ға лам тор ға жа ри яла на ды.

�АРМУ БАС ПА С�З �ЫЗ МЕ ТІ

Жаз ай ла рын да мек теп ті, кол лед жді, жо ға ры оқу ор нын тə мам-
дап, та ғы да оқу ға ни ет етіп, бел бу ған та лап кер лер құ жат жи нап, 
ем ти хан тап сы рып, ке шен ді тес ті ле уден өту дің қа мы на кі рі сіп 
ке те ді. Оқу орын да рын да ғы қа был дау ко мис си яла ры на ба рып, өзі-
не ке рек ті мə лі мет тер мен та ны са ды. Та лап кер ді оқу ға тү су үшін 
қан дай құ жат тар ті зі мі қа жет, қан дай та лап тар қойы ла ды, мем ле-
кет тік бі лім гран тын алу кон кур сы на қа ты су ға өті ніш ті қай уақыт 
ара лы ғын да жа за ды, 50 бал лдан тө мен балл жи на ған жағ дай да не 
іс теу ке рек де ген дей сұ рақ тар ма за лай ды. Осы орай да біз га зет ке 
та лап кер ге қа жет ті мə лі мет тер ді жа ри яла уды жөн са нап отыр мыз.

Ака де мик Е. А. Б2 ке тов атын да &ы �а ра &ан ды мем ле кет тік 
уни вер си те ті не т� се тін дер �шін �P жат тар ті зі мі:

1. Ат тес тат (то лық оқу мер зі мі не тү се тін дер үшін — 4 жыл (күн-
діз гі) не ме се жо ға ры оқу ор нын (2 жыл) не ме се ор та бі лім нен кейін гі 
(4 жыл — күн діз гі), тех ни ка лық жə не кə сіп тік оқу ор нын (3,4 жыл), 
бі тір ге ні ту ра лы дип лом (қо сым ша сы бар түп нұс қа +2 кө шір ме сі);

Бас қа мем ле кет тер дің бі лім бе ру ту ра лы ат тес тат та ры не ме се 
дип лом да ры мен тү се тін та лап кер лер та ну не ме се нос три фи ка ци-
ялау рə сі мін өтуі ке рек;

2. 3х4 кө ле мiн де гi 6 фо то су рет;
3. 086-У тү рін де гі ме ди ци на лық анық та ма, егі кар та сы ның кө-

шір ме сі;
4. 063 фор ма сын да ғы егі лу кар та сы ның кө шір ме сі;
5. Же ке бас куə лі гі нің не ме се төл құ жат тың 2 кө шiр ме сi;
6. ҰБТ тап сыр ға ны ту ра лы мем ле кет тік сер ти фи кат (ағым дық 

жыл да мек теп бі ті ру ші лер үшін (түп нұс қа +2 кө шір ме сі);
Өт кен жыл дар дың мек теп  тү лек те рі, кол ледж, бі ті ру ші ле-

рі 4 пəн (Қа зақ стан та ри хы, Қа зақ /орыс ті лі, Ма те ма ти ка, Таң дау 
бойын ша пəн) бойын ша ке шен ді тес ті ле уден өте ді жə не ке шен ді 
тес ті леу ту ра лы сер ти фи кат ала ды.

7. 1 тез ті гін де гіш, 2 пош та кон вер ті (мар ка сыз);
8. Оқу дың ақы сын тө ле ге ні ту ра лы тү бір тек (ақы лы оқу не гі зі не 

тү се тін дер үшін);
9. Тір кел ген куə лік не ме се əс ке ри би лет (күн діз гі оқу тү рі не тү-

се тін жас жі гіт тер үшін).
О�у а�ы сын т2 ле ге ні ж2 нін де т� бір тек ті же ке ісі не тап сыр-

ма &ан та лап кер лер сту дент тер �а та ры на �о су ту ра лы бPй ры� �а 
ен гі зіл мей ді!

11 сы нып ты бі тір ген нен кейін уни вер си тет ке т� се тін (а&ым да-
&ы жыл да !БТ тап сыр &ан) та лап кер лер ге ар нал &ан а� па рат

1) Сіз ағым да ғы жыл дың 23 шіл де сі нен 31 шіл де сі не дейін қа-
был дау ко мис си ясы на грант ты алу кон кур сы на қа ты су ту ра лы өті ніш ті 
тап сы руы ңыз қа жет. 3 күн нің ішін де кон кур сқа қа ты су ту ра лы анық та-
ма ны алып, он да бе ріл ген мə лі мет тің дұ рыс ты ғын тек се ру ке рек.

2) ағым да ғы жыл дың 5 та мы зы мен 10 та мы зы ара лы ғын да 
Рес пуб ли ка лық ко мис сия мем ле кет тік бі лім грант та рын бе ру қо ры-
тын ды ла рын жа ри ялай ды:
• егер Сіз мем ле кет тік бі лім гран ты ның иеге рі бол са ңыз, он да 
ағым да ғы жыл дың 20 та мы зы на дейін құ жат тар ды ре сім деу 
үшін қа был дау ко мис си ясы на ке луі ңіз ке рек;

• егер Сіз мем ле кет тік бі лім гран ты ның иеге рі бол май қа лсаңыз,  
онда ақы лы түр де оқу ға мүм кін ді гі ңіз бар. Ол үшін Сіз ағым да-
ғы жыл дың 25 та мы зы на дейін қа был дау ко мис си ясы ның тех ни-
ка лық хат шы сы на ба рып, құ жат тар ды қай та ре сім деуіңіз қа жет. 
Со ны мен бір ге ал дын ала 50 % мөл ше рін де жыл дық оқу ақы сын 
тө леп, қа был дау ко мис си ясы ның тех ни ка лық хат шы сы на оқу 
ақы сын тө ле ге ні ту ра лы тү бір тек ті тап сы ру қа жет.
Та лап кер дің же ке ісі не оқу ақы сын тө ле ге ні ту ра лы тү бір тек ті-

гіл ме ген жағ дай да та лап кер сту дент тер қа та ры на қа был дан бай ды.
Сту дент тер қа та ры на қа был да ну ту ра лы бұй рық ағым да ғы 

жыл дың 25 та мы зын да шы ға ды.
К# сіп тік о�у ор нын (кол ледж) бі тір ген нен кейін уни вер си тет-

ке т� се тін та лап кер лер ге ар нал &ан а� па рат
1) Кə сіп тік ор та оқу ор нын бі тір ген тү лек тер, Қа зақ стан Рес пуб-

ли ка сы ның жо ғар ы оқу ор ны на тү се тін дер мін дет ті түр де 4 пəн нен 
ке шен ді тес ті леу тап сы руы қа жет (Қа зақ стан та ри хы, орыс/қа зақ 
ті лі, ма те ма ти ка, таң дау бойын ша пəн). Ол үшін сіз ге ағым да ғы 
жыл дың 20 ма усы мы нан 9 шіл де сі не дейін құ жат тар ды қа был дау 
ко мис си ясы на тап сы рып, ке шен ді тес ті ле уге қа ты су үшін блан кті 
тол ты ру қа жет.

Шы ғар ма шы лық ма ман дық тар бойын ша (жур на лис ти ка, ал-
ғаш қы əс ке ри дайын дық, де не шы нық ты ру жə не спорт, ди зайн, 
бей не леу өне рі жə не сы зу, мə де ни-сауық жұ мы сы) бі лім алу ға ни ет 
біл ді ре тін та ла пкер лер ағым да ғы жыл дың 20 ма усы мы нан 1 шіл де-
сі не дейін құ жат тар ды тап сы руы қа жет. Ағым да ғы жыл дың шіл де 
айы ның 2-сі мен 7-сі ара лы ғын да шы ғар ма шы лық ем ти хан дар өте ді.

2) Ке шен ді тес ті ле уге рұқ сат на ма ны 3 күн нің ішін де алу ке рек, 
он да тап сы ру кү ні мен дə ріс ха на сы көр се ті ле ді.

3) Ке шен ді тес ті леу қо ры тын ды ла ры бойын ша Сіз ге кем де ген-
де 50 балл жи нау қа жет, оның ішін де бейін ді пəн нен 7 балл, қал ған 

пəн дер ден кем де ген де 4 балл. Бұл мем ле кет тік бі лім бе ру гран тын 
алу кон кур сы на қа ты су ға құ қық бе ре ді.

Егер сіз ме ме ле кет тік бі лім гран тын алу кон кур сы на қа тыс қы-
ңыз кел се, ол үшін ағым да ғы жыл дың 23 шіл де сі нен 31 шіл де сі не 
дейін қа был дау ко мис си ясы на грант ты алу кон кур сы на қа ты су ту ра-
лы өті ніш ті тап сы руы ңыз қа жет. 3 күн нің ішін де кон кур сқа қа ты су 
ту ра лы аңық та ма ны алып, он да бе ріл ген мə лі мет тің дұ рыс ты ғын 
тек се ру ке рек.

4) ағым да ғы жыл дың 5 та мы зы мен 10 та мы зы ара лы ғын да Рес-
пуб ли ка лық ко мис сия мем ле кет тік бі лім грант та рын бе ру қо ры тын-
ды ла рын жа ри ялай ды:
• егер Сіз мем ле кет тік бі лім гран ты ның иеге рі бол са ңыз, он да 
ағым да ғы жыл дың 20 та мы зы на дейін құ жат тар ды ре сім деу 
үшін қа был дау ко мис сси ясы на ке луі ңіз ке рек;

• егер Сіз мем ле кет тік бі лім гран ты ның иеге рі бол май қал са ңыз, 
Сіз ге ақы лы түр де оқу ға мүм кін ді гі ңіз бар. Ол үшін Сіз ге ағым-
да ғы жыл дың 25 та мы зы на дейін қа был дау ко мис си ясы ның 
тех ни ка лық хат шы сы на ба рып, құ жат тар ды қай та ре сім деуіңіз 
қа жет. Со ны мен бір ге ал дын ала 50 % мөл ше рін де жыл дық оқу 
ақы сын тө леп, қа был дау ко мис си ясы ның тех ни ка лық хат шы сы-
на оқу ақы сын тө ле ге ні ту ра лы тү бір тек ті тап сы ру қа жет.
Та лап кер дің же ке ісі не оқу ақы сын тө ле ге ні ту ра лы тү бір тек ті-

гіл ме ген жағ дай да та лап кер сту дент тер қа та ры на қа был дан бай ды.
Сту дент тер қа та ры на қа был да ну ту ра лы бұй рық ағым да ғы 

жыл дың 25 та мы зын да шы ға ды.
К# сіп тік о�у ор нын (кол ледж) бі тір ген нен кейін уни вер си тет-

ке т� се тін та лап кер лер ге ар нал &ан �P жат тар ті зі мі:
1) Ар найы ор та оқу ор нын бі тір ге ні ту ра лы дип лом мен қо сым-

ша сы (түп нұс қа жə не 2 кө шір ме сі);
2) 3x4 өл шем де гі 6 фо то су рет (түс ті не ме се қа ра-ала);
3) 086-У үл гі сін де гі дə рі гер лік анық та ма (ағым да ғы жыл дың 

флю орог ра фи ясы+егу кар та сы ның кө шір ме сі);
4) же ке куə лік тің 2 кө шір ме сі;
5) 1 тез тік пе, 2 пош та кон вер ты (мар ка сыз);
6) Не ке ту ра лы куə лік тің 2 кө шір ме сі (же ке куə лік пен дип лом-

да ғы те гі сəй кес кел ме ген жағ дай да)
7) Əс ке ри би лет тің не ме се тір кеу куə лі гі нің 2 кө шір ме сі (күн діз-

гі оқу бө лі мі не тү се тін ер аза мат тар ға);
8) Ке шен ді тес ті тап сыр ға ны ту ра лы мем ле кет тік сер ти фи кат 

(түп нұс қа жə не 2 кө шір ме сі).

Біле ж�рі$із…
«С<тті #адам» 
жобасыны$ жа$а 
кезе$і бастау алды

А&ым да &ы жыл ды� 
22 мау сы мы нан бас тап 
елі міз ді� бар лы� ай ма�-
та рын да жас тар ды� та &ы-
лым да ма дан 2ту ін Pйым-
дас ты ра тын «С#т ті �а дам» 
пар ти ялы� жо ба сы ны� жа-
�а ке зе �і не �P жат тар ды �а-
был дау бас тал ды.

БBл ту ра лы Л. Н. Гу ми лев 
атын да =ы Еура зия Bлт тыD уни-
вер си те тін де <т кен бас па с<з 
мGс ли ха тын да «Жас Отан» 
Жас тар Dа на ты ныE Т< ра =а сы 
НBр лан Сы ды Dов ай тып <т ті: 
«Біз бBл жо ба ны 3 жыл дан бе-
рі іс ке асы рып ке ле міз. Осы 
ара лыD та елі міз діE ал дыE =ы 
Dа тар лы жB мыс орын да рын да 
1000-=а жу ыD ЖОО-ныE т@ лек-
те рі та =ы лым да ма дан <ту м@м-
кін ді гі не ие бол ды, олар дыE 
60-ы тB раD ты жB мыс ор ны мен 
Dам та ма сыз етіл ді. «СGт ті Dа-
дам» жо ба сы жB мыс Dа ор на ла-
су да Dи ын дыD тар =а тап бол =ан 
жас тар @шін ке рек ті Gлеу мет-
тік са ты бо лып та бы ла ды. «НBр 
Отан» пар ти ясы бBл мG се ле ге 
ерек ше к< Eіл б< ле ді. Біз діE 
2020 жыл =а дейін гі «Жас тар — 
Отан =а!» жас тар же тіс тік жо лы» 
ба= дар ла ма сын да атал мыш 
мG се ле ге Dа тыс ты іс ке асы ра-
тын то лыD ша ра лар жи на =ы Dа-
рас ты рыл =ан».

А=ым да =ы жы лы к<п ші лік-
тіE сB рауы бойын ша бай Dау =а 
ар найы оDу орын да рын тG-
мам да =ан т@ лек тер де Dа ты са 
ала ды. БBл ба =ыт та кол лед жді 
бі тір ген т@ лек тер ді Dа был дау-
=а дайын жB мыс бе ру ші лер мен 
Dо сым ша ме мо ран дум дар =а 
Dол Dойыл ды.

Атал =ан жо ба ныE Dа ты су-
шы ла ры елі міз діE еE ірі Bлт тыD 
ком па ни яла ры: «БGй те рек» 
�БХ», «Па ра сат» ��ТХ», «KAZ-
NE XIn vest» А>, «BI-Gro up» Хол-
дин гі, «Ха лы Dа ра лыD ба= дар-
ла ма лар ор та лы =ы», «Астана 
In no va ti ons», «>а заD стан �а-
рыш Са па ры»�К» А>, «>а заD-
те ле ком» А>, «>ТЖ» А> мен 
мем ле кет тік ор ган да рын да та-
=ы лым да ма дан <ту м@м кін ді гі-
не ие бо ла ды.

АныD та ма: 2014 жы лы жо-
ба =а Dа ты су =а елі міз діE бар-
лыD ай маD та ры нан 2700-ден 
ас там адам ни ет біл дір ді. СBх-
бат та су ке зе Eі ніE Dо ры тын ды-
ла ры бойын ша 1000-=а жу ыD 
жас ма ман мем ле кет тік ор ган-
дар мен Bлт тыD ком па ни ялар =а 
та =ы лым да ма дан <ту ге ба =ыт-
та лып, 3 ай дыE Dо ры тын ды ла-
ры бойын ша 100-ге жу ыD адам 
<з де рі тG жі ри бе <т кен ме ке ме-
ле рін де Dыз мет ке ор на лас ты. 
Атал мыш жо ба ныE Dа ты су шы-
ла ры на ар нал =ан же ке жG не 
ман сап тыD <су ге ба =ыт тал =ан 
50-ге жу ыD се ми нар-тре нин-
гте рі <т кі зі ліп, сон дай-аD, бел-
гі лі тBл =а лар мен кез де су лер 
жG не мG де ни іс-ша ра лар Bйым-
дас ты рыл ды.

МА ТЕ РИ АЛ WWW.NU RO TAN.KZ ЭЛЕК ТРОН ДЫ� 
ПОР ТА ЛЫ НАН АЛЫН ДЫ

«Серпін-2050» <леуметтік жобасы
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В ны неш нем учеб ном го ду на ба зе 
СШИ им. Н. Нур ма ко ва от крыл ся фи ли-
ал ка фед ры ме то ди ки и прак ти ки рус-
ско го язы ка и ли те ра ту ры име ни Г. А. 
Мей ра мо ва фи ло ло ги чес ко го фа куль-
те та КарГУ име ни ака де ми ка Е. А. Бу ке-
то ва. Учи те ля сов мес тно с пре по да ва те-
ля ми ка фед ры сос та ви ли дол гос роч ный 
план сов мест ных ме роп ри ятий, про во-
ди мых в сте нах шко лы и ву за.

Ка фед ра сот руд ни ча ет со мно ги ми об-
ще об ра зо ва тель ны ми уч реж де ни ями го ро-
да и об лас ти, вхо дя щи ми в сос тав УМНПК 
КарГУ им. академика Е. А. Бу ке то ва.
Ка фед ра ме то ди ки и прак ти ки рус-

ско го язы ка и ли те ра ту ры им. Г. А. Мей-
ра мо ва — од на из ста рей ших ка федр 
фи ло ло ги чес ко го фа куль те та КарГУ им. 
академика Е. А. Бу ке то ва. Уже бо лее по лу-
ве ка ка фед ра про дол жа ет тра ди ции сво его 
ос но ва те ля Г. А. Мей ра мо ва — вы да юще-
го ся уче но го, пе да го га, но ва то ра-ме то дис-
та, соз дав ше го в Цен траль ном Ка зах ста не 
свою науч ную шко лу по проб ле мам лин-
гво ди дак ти ки и со пос та ви тель но-ти по ло-
ги чес ко го ис сле до ва ния раз нос трук тур ных 
язы ков. Науч ная дея тель ность ППС ка фед-
ры осу ществля ет ся в рам ках сле ду ющих 
при ори тет ных нап рав ле ний: 1) сов ре мен-
ная язы ко вая си ту ация и струк тур но-се-
ман ти чес кое своеоб ра зие раз нос трук тур-
ных язы ков; 2) по ли языч ное об ра зо ва ние: 
сос то яние и пер спек ти вы. В рам ках дан ных 
нап рав ле ний ак ту аль ны ми ос та ют ся воп-
ро сы со пос та ви тель но го изу че ния рус ско го 
и ка зах ско го язы ков, фор ми ро ва ния по ли-
языч ной лич нос ти, мо дуль но го обу че ния. 
Так же ве ду щи ми нап рав ле ни ями ка фед ры 
яв ля ют ся под го тов ка вы со кок ва ли фи ци-
ро ван ных пе да го гов рус ско го язы ка и ли-
те ра ту ры и рус ско го язы ка и ли те ра ту ры 
в шко лах с не рус ским язы ком обу че ния, 
про фес си ональ ное вза имо дей ствие и сот-
руд ни че ство с пе да го га ми-но ва то ра ми в 
сфе ре вы яв ле ния проб лем и дос ти же ний 
сов ре мен ной ме то ди чес кой на уки, ин но-
ва ци он ных под хо дов в науч но-ис сле до ва-
тельской, по ис ко вой ра бо те уча щих ся.
В рам ках сот руд ни че ства ву за с об ще-

об ра зо ва тель ны ми уч реж де ни ями ста ло 
тра ди ци ей: ка фед ра на про тя же нии 6 лет 
про во дит об лас тные и го род ские науч но-
ме то ди чес кие се ми на ры сов мес тно с учи-
те ля ми язы ка и ли те ра ту ры школ го ро да 
и об лас ти. В пос лед ние го ды на та ких се-
ми на рах рас смот ре ны воп ро сы под го тов-
ки к ЕНТ, проб лем пре по да ва ния рус ско го 
язы ка и ли те ра ту ры в ус ло ви ях пе ре хо да к 
12-лет ней мо де ли об ра зо ва ния, проб ле мы 
ком пе тен тнос тно го под хо да в пре по да ва-
нии рус ско го язы ка и ли те ра ту ры, проб ле-
мы ин тег ра ции на уки и об ра зо ва ния и др. 
Ба зой ка фед ры яв ля ет ся АО «На ци ональ-
ный центр «Өр леу».
В це лях обоб ще ния опы та ве ду щих спе-

ци алис тов-ме то дис тов в сфе ре пре по да ва-
ния ли те ра ту ры, со вер шен ство ва ния ме то-
ди ки пре по да ва ния ка зах стан ской ли те ра-
ту ры учи тель рус ско го язы ка и ли те ра ту ры 

выс шей ка те го рии Те ми ро ва А. А. при ня ла 
учас тие в науч но-ме то ди чес ком се ми на ре 
«Ли те ра ту ра Казахстана: проб ле мы изу че-
ния». 18 ап ре ля на об лас тном науч но-ме то-
ди чес ком се ми на ре «Со вер шен ство ва ние 
ме то ди ки пре по да ва ния рус ско го язы ка и 
ли те ра ту ры в ву зе и шко ле», про во ди мом 
ка фед рой име ни Г. А. Мей ра мо ва сов мес-
тно с ве ду щи ми спе ци алис та ми АО «НЦ 
«Өр леу», Те ми ро ва А. А., Це мох С. М. в 
сво их док ла дах пред ста ви ли та кие но вые 
нес тан дар тные фор мы про ве де ния уро ков 
рус ско го язы ка и ли те ра ту ры, внек лас сных 
ме роп ри ятий, как, нап ри мер, урок-за щи-
та ми ни-про ек тов, урок-вза имо обу че ние, 
уро ки с груп по вы ми фор ма ми ра бо ты и 
др. Пос ле мно го чис лен ных воп ро сов ауди-
то рии ими бы ли да ны ре ко мен да ции по 
соз да нию ус ло вий для раз ви тия ода рен ных 
де тей. Пе да го ги по этап но, пла но мер но, в 
со от вет ствии с об ра зо ва тель ны ми прог-
рам ма ми со вер шен ству ют но вые ме то ды и 
при емы, спо соб ству ющие раз ви тию и вос-
пи та нию твор чес кой ис сле до ва тельской 
лич нос ти, спо соб ной к са мо со вер шен ство-
ва нию и раз ви тию, адек ват ной оцен ке соб-
ствен ных дос ти же ний. По мне нию учи-
те лей, с по мощью та ких под хо дов мож но 
мак си маль но рас крыть твор чес кий, науч-
но-ис сле до ва тельский по тен ци ал ре бен ка, 
сфор ми ро вать на вы ки са мос то ятель но го 
мыш ле ния.
Про  фес  сор  ско-пре  по  да  ва  тельским 

сос та вом ка фед ры сов мес тно с учи те ля-
ми-пред мет ни ка ми ак тив но про во дит ся 
ра бо та по под го тов ке и ре цен зи ро ва нию 
науч ных про ек тов по рус ско му язы ку и ли-
те ра ту ре в шко лах с рус ским и не рус ским 
язы ка ми обу че ния. На про тя же нии нес-
коль ких лет ка фед ра про во дит об лас тной 
кон курс науч ных про ек тов по рус ско му 

язы ку и ли те ра ту ре сре ди стар шек лас сни-
ков го ро да и об лас ти. 11 ап ре ля ка фед ра 
про ве ла став ший тра ди ци он ным об лас-
тной кон курс ис сле до ва тельских ра бот 
школь ни ков, где уча щи еся СШИ им. Нур-
ма ко ва Абу ова Ди ана, уче ни ца 10 клас са, 
за ня ла II мес то, Ка па та ева Ай да на, уче ни-
ца 10 клас са, — III мес то.
Важ ным нап рав ле ни ем в ра бо те ка фед-

ры яв ля ет ся ор га ни за ция эк спе ри мен таль-
ной про вер ки науч ных сту ден чес ких ра бот, 
про ве де ние эк спе ри мен таль ной ра бо ты по 
те мам дип лом ных ис сле до ва ний и внед-
ре ние их ре зуль та тов в учеб ный про цесс 
в шко лах. Для сту ден тов 2-го кур са спе-
ци аль нос ти 5В011800 — «Рус ский язык и 
ли те ра ту ра» фи ло ло ги чес ко го фа куль те та 
КарГУ учи тель рус ско го язы ка и ли те ра ту-
ры СШИ име ни Нур ма ко ва Те ми ро ва А. А. 
про ве ла два се ми на ра-тре нин га: «Мо де ли-
ро ва ние сов ре мен но го уро ка в кон тек сте 
ком пе тен тнос тной пе да го ги ки» и «Пред-
став ле ние ин фор ма ции в ви де схем-об ра-
зов». Бу ду щие учи те ля жи во, с боль шой за-
ин те ре со ван ностью ре аги ро ва ли на пред-
ло жен ные тре не ром за да ния. Про ве де ние 
тре нин гов, по мне нию спе ци алис тов-ме то-
дис тов уни вер си те та, край не не об хо ди мо 
для со вер шен ство ва ния про фес си ональ-
ной ком пе тен ции бу ду щих спе ци алис тов, 
раз ви тия твор чес ко го под хо да к ор га ни за-
ции учеб но го про цес са на уро ках рус ско го 
язы ка и ли те ра ту ры в шко ле, при ви тия ин-
те ре са к про фес сии пе да го га.
В этом учеб ном го ду пе да го ги чес кую 

прак ти ку в СШИ им. Нур ма ко ва про хо-
ди ли 3 сту ден та 4-го кур са спе ци аль нос ти 
5В012200 — «Рус ский язык и ли те ра ту ра 
в шко лах с не рус ским язы ком обу че ния». 
Прак ти кан ты поз на ко ми лись с осо бен нос-
тя ми учеб но го про цес са в по ли языч ной 

шко ле. Под чут ким ру ко вод ством учи те-
лей-пред мет ни ков Те ми ро вой А. А., Це мох 
С. М., Се ри ко вой М. С., кан ди да та фи ло ло-
ги чес ких на ук, до цен та ка фед ры ме то ди ки 
и прак ти ки рус ско го язы ка и ли те ра ту ры 
им. Г. Мей ра мо ва Ха иро вой Г. М. они про-
ве ли от кры тые уро ки, бе се ды с уче ни ка ми, 
внек лас сные ме роп ри ятия: «В ми ре слов», 
«Эру ди ты, впе ред!», вер ни саж «Мой лю би-
мый ли те ра тур ный ге рой».
В рам ках ра бо ты фи ли ала ка фед ры на 

ба зе СШИ им. Нур ма ко ва боль шие впе чат-
ле ния ос та вил по эти чес кий ве чер «Этюд о 
жен щи не», про ве ден ный сов мес тно с уча-
щи ми ся 8-10 клас сов и сту ден та ми КарГУ. 
Ме роп ри ятие бы ло ор га ни зо ва но под ру-
ко вод ством ди рек то ра шко лы-ин тер на та 
име ни Нур ма ко ва Аши мо ва Е .М., ме нед-
же ра Са ду овой Ж. К., зав ка фед рой ме то-
ди ки и прак ти ки рус ско го язы ка и ли те ра-
ту ры им. Г. А. Мей ра мо ва док то ра фи ло-
ло ги чес ких на ук, про фес со ра Бал ма гам бе-
то вой Ж. Т., учи те лей выс шей ка те го рии 
Те ми ро вой А. А., Це мох С. М., кан ди да та 
фи ло ло ги чес ких на ук, до цен та Ха иро вой 
Г. М., ма гис тра фи ло ло гии, стар ше го пре-
по да ва те ля Гри горь евой И. В.
В хо де под го тов ки по эти чес ко го ве че ра 

уча щи еся и сту ден ты про яви ли твор чес-
кие спо соб нос ти в соз да нии ли те ра тур-
ных об ра зов. На ве че ре проз ву ча ли сти хи 
Пуш ки на, Бло ка, Ах ма то вой, Гу ми ле ва, 
Есе ни на, Си мо но ва, Ма ка та ева, Гам за то ва, 
из вес тные ро ман сы «О вес на!», «Оча ро ва на, 
окол до ва на», «Эхо люб ви», «Я те бя ни ког да 
не за бу ду» на ка зах ском, рус ском, ан глий-
ском, ту рец ком язы ках. Вмес те со сту ден та-
ми уча щи еся под го то ви ли ин сце ни ров ки: 
встре чи Ан ны Го рен ко и Ни ко лая Гу ми ле-
ва, от рыв ка из ро ма на «Ев ге ний Оне гин», 
строк сти хот во ре ний «Прек рас ная да ма», 
всем из вес тно го сти ха-об ра ще ния к лю-
би мой «Жди ме ня…», ко то рые зас та ви ли 
уче ни ков по-но во му взгля нуть на ли ри-
чес кие про из ве де ния по этов. Уча щи еся и 
сту ден ты на вы со ком про фес си ональ ном 
уров не сыг ра ли ро ли ли те ра тур ных ге ро-
ев — Оне ги на и Ла ри ной, Гу ми ле ва, Ах ма-
то вой, Бло ка.
Под во дя итог, хо те лось бы от ме тить, 

что на ша цель — вос пи та ние и обу че ние 
сов ре мен но го, об ра зо ван но го и куль тур-
но го мо ло до го по ко ле ния — бла го да ря 
пло дот вор но му сот руд ни че ству, раз но об-
раз ным фор мам вза имо дей ствия шко лы и 
ву за ста но вит ся бо лее дос ти жи мой, пол но-
цен ной. Уча щим ся, сту ден там, ППС КарГУ, 
учи те лям рус ско го язы ка и ли те ра ту ры, 
ди рек то ру шко лы-ин тер на та Е. М. Аши мо-
ву же ла ем ус пе хов в даль ней шем сот вор че-
стве ву за и шко лы.

ТЕ МИ РО ВА А. А.,
ЦЕ МОХ С. М.,

УЧИ ТЕ ЛЯ РУС СКО ГО ЯЗЫ КА И ЛИ ТЕ РА ТУ РЫ ВЫС ШЕЙ КА ТЕ ГО РИИ

СШИ ИМЕ НИ Н. НУР МА КО ВА

ГРИ ГОРЬ ЕВА И. В.,
МА ГИСТР ФИ ЛО ЛО ГИИ, СТ. ПРЕ ПО ДА ВА ТЕЛЬ КА ФЕД РЫ 

МЕ ТО ДИ КИ И ПРАК ТИ КИ РУС СКО ГО ЯЗЫ КА И ЛИ ТЕ РА ТУ РЫ 
ИМ. Г. МЕЙ РА МО ВА

Эко ло ги чес кое вос пи та ние уча щих ся 
с на ру ше ни ем слу ха не пос ред ствен но 
свя за но с вос пи та ни ем нрав ствен ным и 
пат ри оти чес ким, так как чис то та и здо-
ровье на ше го об ще го до ма — пла не ты 
Зем ля — нап ря мую за ви сит от чис то ты 
и мо раль но го здо ровья каж до го че ло ве-
ка. Что бы веч но жи ли при ро да, че ло ве-
че ство, ра зум ный че ло век дол жен соб-
лю дать нрав ствен ные за ко ны, об щие 
для все го че ло ве че ства.

При ра бо те по эко ло ги чес ко му вос пи-
та нию с деть ми с на ру ше ни ем слу ха не-
об хо ди мо учи ты вать их пси хо фи зи оло ги-
чес кие осо бен нос ти, что, в свою оче редь, 

влияет на вы бор форм и ме то дов ра бо ты. 
Она про во дит ся в фор ме ус тных жур на-
лов, об ра зо ва тель ных ча сов, бе сед, вик то-
рин, прос мот ров ви де офиль мов и пре зен-
та ций. На ибо лее эф фек тив ны и лю би мы 
у на ших де тей эк скур сии, прак ти чес кая 
ра бо та, эко ло ги чес кие иг ры и прос мот ры 
наг ляд но го ма те ри ала (сей час боль шую 
воз мож ность для это го пре дос тав ля ет ин-
тер нет) — ви де офиль мы и пре зен та ции 
о пти цах, жи вот ных, рас ти тель ном ми ре, 
при род ных яв ле ни ях и т. д. Мы объ яс ня ем 
де тям, что в при ро де все вза имос вя за но. На 
за ня ти ях ре бя та зна ко мят ся с на укой эко-
ло ги ей и ох ра ной ок ру жа ющей сре ды, уз-
на ют о том, по че му при ро да в опас нос ти 

и за чем ее нуж но ох ра нять, уз на ют мно го 
но во го о гло баль ных эко ло ги чес ких проб-
ле мах Зем ли, о ме рах по ох ра не при ро ды, 
изу ча ют пра ви ла по ве де ния дру зей при-
ро ды. Для нес лы ша ще го ре бен ка осо бен но 
важ но при ме не ние та ких зна ний на прак-
ти ке, в кон крет ной жиз нен ной си ту ации — 
нап ри мер, при по ез дках в лес на праз дник 
осе ни ре бя та пос ле сво его пре бы ва ния на 
при ро де всег да уби ра ют за со бой (и не 
толь ко за со бой) му сор на по лян ках.
Обу че ние в фор ме ди дак ти чес кой иг ры 

ос но ва но на стрем ле нии ре бен ка вхо дить 
в во об ра жа емую си ту ацию и дей ство вать 
по ее за ко нам, то есть от ве ча ет воз рас тным 
осо бен нос тям. Вос пи тан ни ки на чи на ют 
осоз на вать поз на ва тель ную за да чу та ких 
игр, ко то рая опос ре ду ет ся иг ро вым мо ти-
вом, при да ющим ей смысл. Оп ре де ля ет ся 

вид иг ро вой дея тель нос ти и фор ма ор га-
ни за ции вза имо дей ствия взрос ло го с ре-
бен ком. Ди дак ти чес кие иг ры со ци аль ны 
по сво ему про ис хож де нию, от но ше ния 
ме нее вы ра жен ны, чем в сю жет но-ро ле вой 
иг ре, в ди дак ти чес кой иг ре са ма ди дак ти-
чес кая за да ча пред по ла га ет фор ми ро ва ние 
средств и спо со бов поз на ния.
Ди дак ти чес кая иг ра — это эф фек тив ное 

сред ство эко ло ги чес ко го вос пи та ния де тей 
млад ше го зве на, по тен ци ал иг ры поз во ля-
ет мак си маль но ре али зо вать за да чи эко ло-
ги чес ко го вос пи та ния и ис поль зо вать ди-
дак ти чес кую иг ру в лю бом из нап рав ле ний 
об ра зо ва тель ной ра бо ты с деть ми.

М. М. КА НА ФИ НА,
ПЕ ДА ГОГ КОР РЕК ЦИ ОН НО ГО УЧ РЕЖ ДЕ НИЯ КГУ СО ШИ 

ДЛЯ ДЕ ТЕЙ С НА РУ ШЕ НИ ЕМ СЛУ ХА

Взаимодействие школы и вуза в условиях современного образования

Как обучать детей с нарушением слуха?
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«Əлеу мет тік же лі бел сен ді ле рі нің кө зі мен 
Қа зақ стан ды жа ңа қы ры нан та ны ту, қа зақ 
тіл ді ин тер нет ке ңіс тік ті са па лы мə тін дік, 
бей не, фо то кон тен тпен то лық ты ру», бас-
ты сы қа лың қауым ға ел ді, жер ді та ны ту мақ-
са тын көз де ген «Қа за қия-2015» бай қауына 
ҚарМУ сту ден ті Нұр лы хан Қал қа ман да қа-
ты сып, 12 күн ішін де елі міз дің 12 стан ци ясын 
ара лап қайт ты. Ол əр стан ция ға тоқ та ған 
сайын пост жа зып, фо то, ви део жа ри ялап, ел 
ішін де гі көп ке үл гі бо ла тын кейіп кер лер мен 
сұх бат тас ты. Бү гін сол сту ден ті міз дің жаз ған 
жаз ба ла рын га зе ті міз де жа ри ялай мыз.

Қа ла ның тар пə те рін де тұ рып үш бүр кіт 
пен же ті та зы асы рай тын жан бар де се, се не-
сіз бе? Иə, сен беуіңіз мүм кін. Се бе бі қы ран құс 
пен құ май та зы ны асы рау үшін кең да ла мен 
ер кін дік ке рек. Қар ба лас қан қа ла өмі рін де он-
дай жағ дай жа сау мүм кін емес тə різ ді кө рі не-
ді. Бі рақ қа тып қал ған дү ние жоқ. Жа сай мын 
де ген адам шын ни еті мен ын та ла нып жұ мыс 
іс те се, кез кел ген дү ни енің бе тін қайы ра ды. 
Оның жар қын мы са лы ақ су лық Бек бо лат Ыс-
қа қов есім ді аза мат.

Ер те де ауыл дас бір жі гіт бүр кіт асы ра мақ бол-
ған еді. Ауыл ай на ла сын да ғы қарт тар дан ке ңес 
алып, кі тап бе тін ақ тар ды. Та удан қы ран құс тың 
ба ла па нын да ал ғыз ды. Алай да қан ша тал пын са 
да бүр кіт асы рап жа рыт па ды. Бір құ сы қол ға үй-
рен бей құ са дан өл ді, ке ле сі құ сы жа сып, қы ран-
дық си па ты нан айы рыл ды. Осы кез де əжем нің 
ай тқан сө зі жа дым да сақ та лып қа лып ты. «Қы ран-
ға да қы ран мі нез ді адам ке рек» де ген əжем жа-
рық тық. Сол сөз рас екен. Үш бір дей қы ран құс ты 
көп қа бат ты үй дің аула сын да асы рап отыр ған жі-
гіт жай адам бол май шық ты. Ол құс асы рап, ит 
бап та уды осы дан екі жыл бұ рын бас та ған. Оған 
дейін Ақ су да ғы спорт ке ше нін де та эк вон до дан 
шə кірт тəр би елеп, бү гін де та ны мал дық қа ие 
бол ған та лай спор тшы ны бап тап шық қан. Өзі де 
тек ке қа рап қал май, осы спорт тү рі нен қа ра бел-

бе удің иесі ата на ды. Оны сы мен қой май на ға шы 
жұр тын бас қа рып отыр. Иə, əке сі қа зақ, ана сы ка-
бар дин-бал кар. Əр об лыс та ғы бас қа ұлт өкіл де рі 
бас қо сып, өз де рі нің мə де ни-эт ни ка лық бір лес ті-
гін құ ра ды ғой. Сол кез де пав ло дар лық ка бар дин-
бал кар лар да жи нал ған. Бі рақ ара ла ры нан бас шы 
бо лу ға лайық жан тап пай, жи ен ге қол қа са лып, 
өз де рі не бас шы етіп та ғайын дап ты. Олар ға бас-
шы бо лып сай лан ға ны мен, қан дай да бір жи ын ға 
ба ра қал са, үс ті нен қа за қы ша па нын, қо лы нан қы-
ра нын тас та май ды екен.
Та эк вон до спор тын да бел гі лі бір шың ға шық-

қан жі гіт, ен ді қа зақ тың ұлт тық спор тын да мы-
ту ға өзін дік үлес қо су ды ой ға ал ған. Сол мақ сат-
та та удан құс ал ды ра ды. Пə те рі нің ал дын да ғы 
алаң қай дан жай жа сап, ит пен құ сын сол жер де 
бап тап отыр. Жə не қа лай дей сіз ғой? Бұл кə сіп-
ті бас та ға ны на екі жыл дың кө ле мі ға на бол са да, 
қа зір дің өзін де са қа құс бе гі ле рі не ақыл үй ре те тін 
бі лім ді иге ріп үл гер ген. Тіп ті бас қа лар жет пе ген 
же тіс тік ке де жет кен. Оның бұл же тіс тік те рі нің ең 
не гіз гі құ пи ясы — тəуекел шіл бо лу ын да. Қа тып 
қал ған қа ғи да ның аясын да жұ мыс іс те мей ді. Кө-
ңі лі қа лай қа ла са, құс та рын да со лай бап тап жүр.

Осы уақыт қа дейін қа лып тас қан пі кір бойын-
ша қы ран құс ты жұп тап асы рау мүм кін емес бо-
лып са нал ған еді. Қы ран дар ды жұп тас ты рып көр-
мек бол ған дар дың ең бе гі еш ке тіп, құс та ры нан 
айы рыл ған. Ал Бек бо лат тың қы ран да ры та ту-тəт-
ті тұ рып жа тыр. Оның үс ті не құ май та зы лар мен 
де дос та сып кет кен. Та лай жыл құс бап та ған ма-
ман дар дың қо лы нан кел ме ген дү ни ені тə жі ри бе-
сі жоқ жас құс бе гі қа лай жа са ды? Осы сұ рақ тың 
жауабын біл мек бо лып құс иесі нің өзі нен сұ рап 
көр ген едік:

— Мен ба ла кү нім де кө гер шін өсір дім. Қы ран 
асы рау ға со ның пай да сы ти іп отыр. Қы ран мен 
кө гер шін бір-бі рі не қат ты ұқ сай тын құс. Екеуінің 
ауыра тын ауру ла ры да бір. Жə не екі құс та жұп та-
ры на адал. Бір жұп тас са, өле-өл ген ше бір ге өте ді. 
Құс асы рай бас та ған ке зім де олар ды жұп тас ты ру-
ды ой лай бас та дым. Мақ са тым орын да лу үшін екі 
құс тың бір-бі рі не бауыр ба су ын күт тім. Қы ран ды 
жұп тас ты ра бі лу үшін оның мі не зін тү сі ну ке рек. 
Ұзақ шы дам мен уақыт қа жет. Уақы ты кел ген кез-
де құс тар бір-бі рі не жы лы ұшы рай бас тай ды. Сол 

кез де жұп тас ты ру ға да мүм кін дік пай да бо ла ды. 
Бек бо лат тың асы ра ған құс та ры өзі нің ба тыр лы ғы 
мен жан кеш ті лі гі нің ар қа сын да да та ны мал. Мə-
се лен, «Ақ жайық» есім ді құ сы Көк ше та уда өт кен 
құс бе гі лер бəй ге сі нің же ңім па зы. Абай сыз да тоқ-
қа тү сіп, қа на ты нан жа ра қат алып, қас қыр ға тү сіп 
аяғын сын дыр ған. Əй тсе де иесі бəй ге ге қо су ды 
жөн са най ды. Жə не үмі ті ақ тал ды да. Ақ жайық 
бас қа құс тар ала ал ма ған да ла түл кі сі не жал-
ғыз қа на тын қа ға ұм ты ла ды. Ұрым тал тұ сын дəл 
тауып, иесі нің қан жы ға сы на бай лай ды. Осы ер лі гі 
үшін ар найы ку бок пен ма ра пат тал ған.

Ақ су лық құс бе гі нің та ғы бір өне рі тау қы ран-
да рын жа зық та аң ға тү су ге ба ули бі луі. Бұл мə се-
ле тө ңі ре гін де де бас қа құс бе гі лер мен да ула сып 
қа лып ты. Олар əуел де: «Тау бүр кі ті жа зық жер де 
аң ға түс пей ді. Ол тек би ік тен қа рап, құл ди лау ға 
дағ ды лан ған», — де ген пі кір біл дір ген. Де ген мен 
бүр кіт тер дің жа зық жер де де тік кө те рі ліп, аң ға 
түс кен де рін көр ген де ерік сіз таң қа лып, бас шай-
қап ты.

Бүр кіт ші нің бұл кə сі бі таң ға лу ға тұ рар лық. 
Əй тсе де кез де сіп жат қан ке дер гі ле рі де жоқ емес. 
Мə се лен, орыс та нып кет кен көр ші ле рі аула мыз ды 
«зо опар кке» ай нал ды рып жі бер дің деп ре ніш та-
ны та ды екен. Бі рақ, олар дың ит пен құс тан кө ріп 
отыр ған зи яны жоқ тың қа сы. Бұ рын бұл ма ңай ды 
то ру ыл дай тын на ша қор лар мен қаң ғы бас тар соң-
ғы уақыт та аяғын ат тап бас пай тын бол ған. Се бе бі 
құс пен итін аула да бап тап, олар дың жайын ба қы-
лап оты ра тын қа ра бел беу иесі Бек бо лат тан жү-
рек сі не ді. Əрі аң шы ит тер дің иісін сез ген «тыш-
қан дар» да бұл ма ңай дан із де рін су ытып ты.

Ел дер сан да ған жыл дар жұм сап ба рып 
қол жет кі зе тін та быс тың шы ңы на не бə рі он 
бес жа сын да шық қан жі гіт. Ол өнер ге қа лай 
кел ді? Əуелі со ны біл мек бо лып əке сі Ра шид-
ты əң гі ме ге тар тқан едік. Ай ту ын ша, олар 
үш ұлы ның да қа та ры нан кем бол май өсуі не 
қат ты мəн бер ген. Ба ла ла ры ның ин тел лек ту-
ал дық дең гейі жо ға ры бо луы үшін ба ла кез де-
рі нен түр лі үйір ме лер ге қа тыс ты ра ды. Үл кен 
ұл да ры спорт үйір ме сі не жа зыл ған соң, əлі 
бұ ға на сы бе кі ме ген Дін мұ ха мед ті би үй ірме-
сі не апар ған екен. Мақ сат ба ла ла ры ның шы-
ны ғып, де не си па ты ның сұ лу бо лып қа лып-
та су ына кө ңіл бө лу əрі бос уақы тын ти ім ді 
өт кі зу. Ди маш ал ғаш би үйір ме сі не бар ған 
бет те жат тық ты ру шы ның кө зі не тү се ді. Ба-
ла ның та лан ты на тəн ті бол ған же тек ші сі 
одан бір ти ын да ал май те гін оқыт қан. Оның 
сы ры — жас ба ла ұс та зы көр сет кен қи мыл-
дар ды ай ныт пай қай та лап бе ру қа бі ле ті не ие 
бол ға нын да екен. Ал ол өте си рек кез де се тін 
құ бы лыс.

Арыс тан �а жы ны� ба та сы
Би үй ре ме сі не төрт жыл дай қа ты са ды. Ар-

тын ша спорт үйір ме сі не жа зы лып, кү рес ке ке тіп 
қа ла ды. Сөй тіп жүр ген де Астана қа ла сын да Азия 
ойын да ры өте тін бол ған. Ал Ба ян ха ным мен Ра-
шид тің үл кен ұл да ры Қа на ғат сол ойын ның ло-
го ти пін жа са ған бо ла тын. Ол ашы лу сал та на ты на 
қа ты су үшін ата-ана сы мен бауырын ша қыр тып 
ала ды. Астана да жүр ген кез де рін де қа зақ тың қо-
лө нер ше бер ле рі нің көр ме сі не ба рып, ме ре ке лік 
кон цер тін та ма ша лай ды. Қа зақ да ла сы на Қа ра-
жор ға ны алып кел ген Арыс тан қа жы Сə де тұ лы 
мен «Қа ра жор ға би фе де ра ци ясы ның» пре зи ден-
ті Жа ма лин Ди хан ор та ға шы ғып би лей ді. Олар 
сах на да би леп жат қан да Ди маш сах на ның ал ды-
на ба рып, олар дың қи мы лын қай та лап би ге бас-
қан. Би аяқ тал ған кез де осы ша ра ны ұйым дас ты-
ру шы лар жас ба ла ны ұс тап ала ды. Аға ла ры əуел-
де ба ла ны не ге ор та ға жі бе ре сің дер деп ұр са тын 
бо лар деп кү дік тен ген екен. Бі рақ, Ди маш тың биі 
сах на тө рін де гі май тал ман дар ға ұнап қа лып ты. 
Олар жас ба ла ны сах на ға шы ғып, өз де рі мен би-

ле уге ша қы ра ды. Ұйым дас ты ру шы лар жү гі ріп 
жү ріп қа за қы кост юм тап қан. Осы дан соң Арыс-
тан қа жы, Ди хан мен Дін мұ ха мед үшеуі қай та дан 
сах на тө рі не кө те рі ле ді. Сол жер де үшеуі қа тар 
тұ рып «Қа ра жор ға» би лей ді. Мұ ның ма ғы на сы 
«Ата, Əке, Ба ла», яғ ни би ата дан ба ла ға қа ла тын 
мұ ра де ген ді біл ді ре ді. Осы оқи ға дан соң Арыс-
тан қа жы ба ла Ди маш қа ба та бе ріп, өзі не шə кірт 
етіп ала ды. Бір не ше ай жа ны на ер тіп жү ріп ба-
ба дан қал ған асыл мұ ра ның қыр-сы рын үй рет кен. 
Бұл Ди маш қа өмір лік са бақ бол ды. Осы би дің ар-
қа сын да қа зақ ты əлем ге та ныт ты.

Еуро па ны ба &ын дыр &ан боз ба ла
Қа ра жор ға би ін на қы шы на кел ті ріп ше бер 

орын дай тын ба ла ның ата ғы көп ке ке ңі нен та рап 
ке те ді. Түр лі бай қау ға қа ты су ға ұсы ныс тар да 
тү се бас тай ды. Со ның бі рі — Франция же рін де 
өт кен «Жас Канн жұл дыз да ры» бай қауы. Ға лам-
тор да ғы ви де оны көр ген ұйым дас ты ру шы лар 
оған ар найы ша қыр ту ші бер ген екен. Ата-ана сы 
жұ мыс тан бо сай ал ма ған дық тан Ди маш Еуро па-
ға жал ғыз ат та на ды. Де ле бе ні қоз дыр ған күй дің 
ыр ға ғы на елі тіп, дəс түр лі би ді ше бер орын дап 
шық қан Ди маш қа зы лар ал қа сы ның ыс тық ықы-
ла сы на бө ле не ді. Ол осы бай қау дың бас жүл де-
ге рі ата ғы мен қа тар «Əр тіс тік ше бер лі гі үшін» 
но ми на ци ясы ның иеге рі атан ған.

«Ази ада-2014» �а за� ты� «�а ра жор &а сы-
мен» жа был ды
Ди маш із де нім паз ба ла екен. Ол Кə ріс елін де-

гі Ин чхон қа ла сын да өт ке лі жат қан Азия ойын-
да ры ның аясын да су рет бай қауы өте ті нін ес ти ді. 
Аға сы мен ақыл да са оты рып ба ғын сы на уды жөн 
көр ген. Ұзақ уақыт із де не жү ріп, өз су ре ті нің бір-
не ше үл гі нұс қа ла рын дайын дап шы ға ды. Ар ты-
нан осы лар ға қа рап оты рып не гіз гі су ре тін са ла-
ды. «Ко рея қай да сың?» деп са лып жі бе ре ді. Ана-
сы на бұл ісі ту ра лы бір ауыз сөз ай тпа ған екен. 
Оны сы да дұ рыс бол ған. Кə ріс елі нен же ңім паз 
бол ға ны ту ра лы ақ па рат пен ма ра пат тау рə сі мі-
не ша қыр ту кел ген кез де ана сы Ба ян ха ным ның 
қуа ны шы қой ны на сый май ке те ді. На ғыз то сын 
сый осы емес пе? Осы лай ша ана сы мен бір ге Ко-
рея ға ұша ды. Не бір мық ты су рет ші лер дің сы-
ны нан сү рін бей өт кен ба ла ны ор та ға шы ға рып, 

Қы рық же ті мың кө рер мен нің ал дын да ма ра-
пат тай ды. Жүр гі зу ші атын атап ша қыр ған кез де 
Ди маш тың ке уде сін ерек ше се зім ке улеп ке тіп ті. 
Ол сол сəт те гі се зі мін бы лай ша су рет тей ді: Жүр-
гі зу ші ор та ға шы ғып ме нің атым ды ата ған кез де 
ай тып жет кі зу мүм кін бол май тын се зім ді бас тан 
ке шір дім. Бір түр лі жы ла ғым кел ген дей бол-
ды. Бі рақ өзім ді ұс та дым. Осы дан соң жас жі гіт 
47 мың кө рер мен нің ал ды на шы ғып «Қа ра жор-
ға» би ін би лей ді. «Би аяқ тал ған кез де со ғыл ған 
ша па лақ тың да усы нан зал тұ нып тұр ды», — деп 
ес ке ала ды Ба ян апай.

Дін мP ха мед ті� та &ы бір �ы ры
Өз де рі ңіз де бай қап қал ған бо лар сыз дар. Біз 

су рет теп отыр ған ба ла өнер ден қа ра жаяу емес. 
Жі гіт тің бойын да же ті өнер бо луы ке рек бол са, 
оның бə рін осы ба ла дан та ба сыз. Су рет са лу мен 
би ле уден бас қа фо та ға тү сі ру ге де құш тар екен. 
Оның бұл қы зы ғу шы лы ғын аға ла ры бай қап қа-
лып, іні ле рі не кə сі би фо то ап па рат сый лап ты. 
Із де ген ге сұ ра ған, осы дан соң-ақ Ди маш өзі не 
таң сық жа ңа өнер дің со ңы на тү се ді. Тіп ті жас 
фо тог раф тар бай қуы ның же ңім па зы да бо ла ды.

Дін мP ха мед �а зір онын шы сы нып та о�и ды. 
Са ба� тан бос уа�ы тын да Екі бас тPз �а ла сын да-
&ы ба ла лар ды� ба сын �о сып, «�а ра жор &а» би ін 
�й ре тіп ж�р. Ол осын ша ма т# жі ри бе жи на� та са 
да ал да &ы та� да 2нер ада мы бо лу ды �а ла май ды. 
Мек теп те гі п#н дер ді� ішін де хи ми яны �ат ты Pна-
та ды екен. Сон ды� тан бо ла ша� та «МP най-хи мия» 
са ла сы ны� ма ма ны атан ба�. Бас �а 2нер ле рін тек 
�ы зы &у шы лы &ым деп са най ды. Сон ды� тан бо ла-
ша &ын ол ма ман ды� тар мен бай ла ныс тыр &ы сы 
кел мей ді. Ал &ан бе ті нен �ай тпай тын, та лай же тіс-
тік ке же тіп ж�р ген жі гіт бPл к# сіп тен де 2зі ні� ор-
нын та бып, бел гі лі ма ман бо ла ры на се нім к# міл…

Н. �АЛ �А МАН

«:аза#ия-2015» — 
армандар орындалады

«А� са� �ой т�с тен кейін ма �ы рай ды». 
Блог-са пар біт ке лі �а шан, бPл са парды 
не ге ен ді &а на жа зып отыр деп с2к пе-
�із дер. Бір не ше ап та жол да ж�р ген дік-
тен �й жа� та та лай д� ние жи на� та лып 
�а лып ты. Rсі ре се о�у жа &ы �и ын дап 
кет кен дік тен, е� #уелі �ол &а ал &а ным 
сол жP мыс тар бол ды. Ен ді оты рып алып 
2т кен са пар ды �о ры тын ды лап шы� па�-
пын. БPл са пар ме ні� к2 кейім де ба ла 
кез ден ар ман бо лып �ал &ан д� ни елер-
ді� орын да лу ына се беп кер бол ды…

Ал =аш Dы ар ма ным: ел к< ру, жер к< ру. 
ИG, сіз дер ді Dай дам, <з ба сым DаE =ыр =ан-
ды жаD сы к< ре тін адам мын. М@м кін дік бо ла 
Dал =ан жа= дай да жол =а шы =у =а дайын ж@ ре-
мін. Бі раD, к<р пе ме Dа рай к< сі ліп, алыс са-
пар =а шы =у м@м кін ді гі бо ла бер мей тін. Осы 
са пар ту ра лы ал =аш ес ті ген де бас ты маD са-
тым ж@л де лі орын =а ілі гіп, мил ли он нан @лес 
алу емес, Dа ты су шы ныE бі рі ре тін де >а заD 
да ла сын ара лау бол ды. Ол ар ма ным орын-
дал ды. Алматы дан шы =ып, оE т@с тік, шы =ыс, 
ор та лыD, сол т@с тік <Eір лер де гі та лай стан-
ци яны ара ла дым. Не бір адам дар мен та ны-
сып, пі кір лес тім. Та ри хы на @Eі ліп, ой ла ма-
=ан Dы зыD тар =а ке зік тім.

Екін ші ар ма ным: Се мей де гі к< пір діE сB-
лу лы =ын та ма ша лау. БBл к< пір ге Gкем =а-
шыD бол =ан еді. Ба ла к@ нім де Gкем ніE осы 
к< пір діE DB ры лы сы ту ра лы, оныE Dан дай 
сB лу бо лып са лын =а ны жай лы GE гі ме сін к<п 
ес ті дім. Кейін есей ген кез де ойым да жат-
та лып, к<р сем де ген ар ман Dа лып тас ты. 
Са пар аясын да Се мей ге тоD тай ты ны мыз 
ерек ше Dуа ныш Dа б< ле ді. Ал сол Dа ла =а 
ба рып, бі раD к@н діз сG ті т@с пей, к< Eіл ге кір-
біE Bяла =ан сGт те так си діE алып бар =а ны… 
�уел де мон ша =а ба ра мыз деп шы =ып, к<-
пір ге Dа рай тар тып кет тік. >а сы на су рет ке 
т@ сіп, @с ті нен <т тік. Ар ма ным орын дал ды.

�шін ші ар ман: ша Dы рып кел тір мей тін 
жан дар ме ніE @йім де. АD са Dал дар дыE тGр-
би есін к<р ген Ар Dа ныE Dа за =ы мыз =ой. 
�йі міз ге Dо наD кел се, GE гі ме ай тып, дас тар-
хан дас бол саD деп ті леп оты ра мыз. �сі ре се 
дос-жа ра ныE та ба =ыE нан ас ішіп, ой нап-
к@ ліп кет се, ша Eы ра =ы Eа DBт да рып, @йі Eе 
бе ре ке еніп кет кен дей бо ла ды. Сон дыD тан 
@не мі жа ны ма жа Dын жан дар ды Dо наD етіп 
ж@ ре мін. Он екі к@н са пар да бір ге бо лып, 
бір ге жB мыс іс те ген дос тар ды дас тар хан =а 
ша Dы рып, @йім де Dо наD Dыл дым.

Т<р тін ші ар ман: @л кен дер діE ба та сын 
алу. БBл Gр кім ніE к< кейін де гі ар ма ны бо-
лар. Осы са пар да та Dы рып із дей ж@ ріп та-
лай @й діE та бал ды ры =ы нан ат та дыD. Не бір 
адам дар мен кез дес тік. Ара сын да он бес те гі 
ба ла дан сек сен де гі Dа рия да бол ды. Ша Eы-
ра =ы на кір ген соE жа сы @л кен дер ба та сын 
бе ріп, ті леуіміз ді ті леп отыр ды. Одан б< лек 
по ез да бол =ан <нер адам да ры да біз ді к<р-
се: «О, бло гер лер, сGт ті лік, жа рай сыE дар, 
еE бек те ріE ніE же мі сін к< ріE дер!» — деп ар-
Dа мыз дан Dа =ып, жі гер лен ді ріп отыр ды.

Бе сін ші ар ман: дос та бу. Шы найы дос 
та бу Dи ын =ой. Адам Dи ын дыD та жG не жол-
да сы на ла ды. БBл са пар да бір ге ж@р ген он 
бір адам бір @й діE ба ла сын дай бо лып кет-
тік. Ж@л де — 1 млн. теE ге <з иесін к@ тіп 
тBр са да о=ан асыD Dан жан бол ма ды. «Мен 
жеE сем, мен ал =а шыD сам» дей тін мы сыD 
ті ле улі ні де кез дес тір меп піз. Бар лы =ы ныE 
ойын да бір нGр се =а на бол ды. Не =Bр лым са-
па лы Gрі Dы зыD д@ ние тап сам. Ар ман бол-
=ан орын дар ды к<р сем. Осын дай адал Gрі 
на =ыз дос бо лу =а лайыD жан дар мен са пар-
лас бо лу дыE <зі бір ба Dыт!

P. S.: Ай т�ан дай, «�а за �ия-2015» жо-
ба сы ны� ав то ры U#м Pйым дас ты ру шы-
сы ре тін де осы ар ман дар ды� орын да лу-
ына се беп кер бол &ан Ра хат Жа� сы бай 
а&а ма, ба сы нан со �ы на дейін бір ге ж�р-
ген Жа� сы лы� �P ра� бай &а ра� мет! Ж�л-
де ті гіп, де меу к2р сет кен AL TEL ком па-
ни ясы мен «7kun. kz» сай ты на да ал &ыс 
шек сіз…

Н. �АЛ �А МАН, �АРМУ СТУ ДЕН ТІ

Заманауи б�ркітші

:аза#ты <лемге таныт#ан бала
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В этом го ду в КарГУ им. Е. А. Бу ке то ва 
был ус та нов лен но вый ре корд: сра зу 16 сту-
ден тов уни вер си те та по лу чи ли сти пен дии 
Гер ман ской служ бы ака де ми чес ких об ме-
нов (DA AD). Эти сти пен дии фи нан си ру-
ют пре бы ва ние гран тни ков в Гер ма нии с 
целью обу че ния.

Гер ман ская служ ба ака де ми чес ких об ме-
нов — это все мир но из вес тная ор га ни за ция, 
спо соб ству ющая меж ду на род но му об ме ну 
сту ден тов и уче ных. Служ ба бы ла ос но ва на 
еще в 1925 го ду и из вес тна с тех пор как объ-
еди не ние не мец ких уни вер си те тов и сту ден-
че ства. На ибо лее из вес тна (и, ко неч но же, лю-
би ма!) Гер ман ская служ ба ака де ми чес ких об-
ме нов бла го да ря пре дос тав ле нию сти пен дий, 
с по мощью ко то рых сту ден ты и до цен ты со 
все го све та мо гут не ко то рое вре мя обу чать ся и 
про во дить ис сле до ва ния в из вес тных уни вер-
си те тах Гер ма нии.
Со дня сво его ос но ва ния служ ба спон си ро-

ва ла в це лом при мер но 2 млн на чи на ющих и 
опыт ных уче ных как в Гер ма нии, так и во всем 
ми ре. Дея тель ность служ бы вы хо дит да ле-
ко за эти рам ки: она со дей ству ет ин тер на ци-
она ли за ции не мец ких ин сти ту тов, ук реп ля ет 
гер ма нис ти ку и не мец кий язык за гра ни цей, 
под дер жи ва ет раз ви ва ющи еся стра ны при 
соз да нии ин сти ту тов и кон суль ти ру ет от вет-
ствен ные ли ца в об лас ти по ли ти ки об ра зо ва-
ния, на уки и раз ви тия.
С 1993 Гер ман ская служ ба ака де ми чес ких 

об ме нов ак тив но ра бо та ет так же в Ка зах ста не 
и пре дос та ви ла за этот пе ри од ка зах стан цам 
уже при мер но 4000 сти пен дий. Наш уни вер-

си тет сот руд ни ча ет с DA AD с са мо го на ча ла ее 
ра бо ты в быв ших со вет ских рес пуб ли ках Цен-
траль ной Азии. Се год ня две пер вые сти пен ди-
ат ки DA AD в Ка зах ста не ра бо та ют на фа куль-
те те инос тран ных язы ков: де кан фа куль те та 
д.п.н., про фес сор Жет пис ба ева Б. А. и стар-
ший пре по да ва тель ка фед ры ев ро пей ских и 
вос точ ных язы ков Жан ки на Б. Ж.
С 2012 г. в уни вер си те те осу ществля ет свою 

дея тель ность лек тор DA AD. Док тор Ка та ри на 
Бук учи лась и ра бо та ла в Гер ма нии, Ве ли коб-
ри та нии, Бель гии, Рос сии, Кир ги зии и Уз бе-
кис та не. В на шем уни вер си те те она пре по да ет 
не толь ко гер ма нис ти ку, ан глис ти ку и раз лич-
ные науч но-те оре ти чес кие спец кур сы, но и осу-
ществля ет под дер жку и за ни ма ет ся ор га ни за-
ци ей меж ду на род ных ака де ми чес ких об ме нов 
сту ден тов на ше го уни вер си те та с пар тне ра ми 
за гра ни цей. Не в пос лед нюю оче редь она по-
мо га ет сло вом и де лом на шим сту ден там и 
пре по да ва те лям, ес ли они хо тят обу чать ся за 
гра ни цей и уча ству ют в кон кур се сти пен дий.
Бла го да ря это му очень пло дот вор но му 

сот руд ни че ству сра зу 16 сту ден тов КарГУ 
по лу чи ли воз мож ность в этом го ду прой ти 
обу че ние в Гер ма нии при фи нан со вой и ор-
га ни за ци он ной под дер жке DA AD. Это аб со-
лют ный ре корд в Ка зах ста не. 15 сту ден тов 
КарГУ при мут учас тие в прог рам ме DA AD 
«Лет ние уни вер си тет ские язы ко вые кур сы». 
Это зна чит, что эти сту ден ты на 4 не де ли 
по едут в Гер ма нию. В не мец ком уни вер си-
те те сту ден ты пос ле оп ре де ле ния язы ко во-
го уров ня бу дут нап рав ле ны на кур сы. Они 
ежед нев но бу дут уча ство вать в ин тен сив ных 
кур сах по не мец ко му язы ку под ру ко вод-

ством опыт ных пре по да ва те лей с при ме не-
ни ем са мых но вых ме то дов и ма те ри алов. 
Кро ме то го, пред ла га ют ся ув ле ка тель ные 
про гул ки и эк скур сии по Гер ма нии. DA AD 
фи нан си ру ет все рас хо ды (по ез дка, оп ла та 
кур са, про жи ва ние).
Мы поз драв ля ем сту ден тку 3-го кур са ба-

ка лав ри ата Гер ма но ву Ан ну и ма гис тран тов 
1-го кур са Шиш ки ну Ин ну и Ты ным ба еву 
Ман шук, ко то рые изу ча ют не мец кий язык как 
пер вый инос тран ный язык на ка фед ре ев ро-
пей ских и вос точ ных язы ков. Кро ме то го, мы 
поз драв ля ем Су хом ли ну Оль гу, Яган ши ну Да-
нию, Ва зи еву Гуль ба рам, То ки жа но ву Ай да ну, 
Ма ну ило ву На талью, Кой чу бе ко ву Ай ге рим, 
Да улет Га лию, Бой чен ко Ека те ри ну, Ауба кир 
Арай лым, ко то рые изу ча ют на той же ка фед-
ре не мец кий как вто рой инос тран ный язык. 
Осо бен но мы хо тим поз дра вить сту ден тов не-
язы ко вых спе ци аль нос тей, ко то рые по ка за ли 
от лич ные зна ния по не мец ко му язы ку и спе-
ци аль нос ти и по лу чи ли сти пен дии, — Али ну 
Ах ме то ву (би оло гия), Вик то ра Бро дов ско го 
(би отех но ло гия) и Ксе нию Куз не цо ву (эко но-
ми ка). Эти сту ден ты изу ча ют не мец кий язык 
как инос тран ный, при об ре тая про фес сию ес-
те ствен но го нап рав ле ния.
От все го сер дца поз драв ля ем Але ну Вег нер. 

Але на за кан чи ва ет в кон це се мес тра обу че ние 
по прог рам ме ба ка лав ри ата по спе ци аль нос ти 
«меж ду на род ные от но ше ния» в КарГУ. А в ок-
тяб ре она нач нет обу че ние по прог рам ме двух-
го дич ной ма гис тра ту ры «Ев ро пей ские ис сле до-
ва ния» в поль зу ющем ся хо ро шей ре пу та ци ей 
уни вер си те те г. Ре ген сбур га. Эту воз мож ность 
Але на по лу чи ла бла го да ря «Ис сле до ва тельской 
прог рам ме DA AD для вы пус кни ков всех эко-
но ми чес ких спе ци аль нос тей», за ме ча тель ным 
зна ни ям не мец ко го и ан глий ско го язы ков, от-
лич ным зна ни ям по спе ци аль нос ти и ин те рес-
но му науч но-ис сле до ва тельско му про ек ту.
Хо чет ся по же лать ус пеш но го пре бы ва ния в 

Гер ма нии на шим сти пен ди атам, приг ла ша ем 
всех сту ден тов КарГУ ис поль зо вать воз мож нос-
ти, ко то рые от кры ва ет им не мец кий язык, у нас 
на фа куль те те инос тран ных язы ков, на ка фед ре 
ев ро пей ских и вос точ ных язы ков. Как вы ви ди те, 
учить не мец кий сто ит! Ин фор ма цию о сти пен-
ди ях DA AD вы най де те на сай те www.da ad.kz.

ИН ФОР МА ЦИЯ ПРЕ ДОС ТАВ ЛЕ НА КА ФЕД РОЙ 
ЕВ РО ПЕЙ СКИХ И ВОС ТОЧ НЫХ ЯЗЫ КОВ

Компь ютер — ре аль ность на шей жиз-
ни, и че ло век в си лу сво ей эво лю ции не 
прис по соб лен к пос то ян ной ра бо те с ним. 
По это му воп ро сы, свя зан ные с вли яни ем 
компь юте ра на здо ровье че ло ве ка, луч ше 
рас смат ри вать с про фи лак ти чес кой точ ки 
зре ния, чем ле чить по явив ши еся вдруг за-
бо ле ва ния.

Сра зу хо чу от ве тить на воп рос «вред но ли 
си деть за компь юте ром?». Счи таю, что поль зы 
от компь юте ра при его ра зум ном ис поль зо ва-
нии нам но го боль ше, чем вре да. Тем не ме нее, 
кто пре дуп реж ден, тот во ору жен.
Вли яние компь юте ра на здо ровье че ло ве ка 

ха рак те ри зу ет ся пос то ян ным си дя чим по ло-
же ни ем, боль шим зри тель ным нап ря же ни ем, 
од но об раз ны ми пов то ря ющи ми ся наг руз ка-
ми на ру ки, а так же нер вно-эмо ци ональ ным 
нап ря же ни ем, свя зан ным с вли яни ем компь-
юте ра на пси хи ку.
Опас ность компь юте ра для здо ровья про-

яв ля ет ся в том, что воз дей ствие пе ре чис лен-
ных проб лем на здо ровье про яв ля ет ся да ле ко 
не сра зу, а лишь спус тя ка кое-то вре мя.
Ос нов ные фак то ры, ока зы ва ющие вли яние 

на здо ровье че ло ве ка при ра бо те на компь-
юте ре: мер ца ние мо ни то ра (влияет на гла за), 
элек тро маг нит ное из лу че ние, шум (раз дра-
жа ет), воз дей ствие на пси хи ку, стес нен ная по-
за (дей ству ет на поз во ноч ник), мик рок ли мат 
по ме ще ния (влаж ность, пыль ность), ре жим 
ра бо ты (не об хо ди мые пе ре ры вы на от дых).
Для про фи лак ти ки ор га нов ды ха ния не-

об хо ди мо про вет ри вать по ме ще ние, где ра-
бо та ет компь ютер, нес коль ко раз в день и 
про во дить влаж ную убор ку. Же ла тель но 
поль зо вать ся иони за то ром (нап ри мер, люс-

тра Чи жев ско го). Для уве ли че ния влаж нос ти 
мож но ста вить от кры тую ем кость с во дой. Это 
мо жет быть ак ва ри ум с рыб ка ми (уве ли чи ва ет 
влаж ность, а рыб ки ус по ка ива ют нер вы), де ко-
ра тив ный во до пад (опять же, по вы ша ет влаж-
ность, а льюща яся во да вы пол ня ет фун кции 
иони за то ра).
Бо лее слож ным яв ля ет ся воп рос, свя зан-

ный с за бо ле ва ни ями мышц и сус та вов. Од-
но об раз ное си дя чее по ло же ние спо соб ству ет 
оне ме нию шеи, бо ли в пле чах и по яс ни це, по-
ка лы ва нию в но гах. Лю ди, про фес си ональ но 
ра бо та ющие на компь юте ре, так же, как и те, 
у ко го си дя чая ра бо та, стра да ют из ме не ни ями 
фор мы поз во ноч ни ка и об щей мы шеч ной сла-
бостью. Но здесь, по-мо ему, мож но толь ко по-
со ве то вать вес ти здо ро вый и ак тив ный об раз 
жиз ни.
Те перь — нем но го о кла ви ату ре и мы ши, с 

ко то ры ми мы пос то ян но соп ри ка са ем ся при 
ра бо те с компь юте ром. К со жа ле нию, ис поль-
зо ва ние мы ши не бе зо пас но для здо ровья, а 
точ нее, для кис ти, за пястья, пред плечья, пле-
ча. Му зы кан ты, во ди те ли, сек ре та ри, ра бо-
чие кон вейер ных про из водств, швеи хо ро шо 
пой мут, что я имею в ви ду. Са мым рас прос-
тра нен ным за бо ле ва ни ем, свя зан ным с ис-
поль зо ва ни ем кла ви ату ры и мы ши, яв ля ет ся 
син дром за пяс тно го ка на ла, или тун нель ный 
син дром.
Для про фи лак ти ки ре ко мен дую де лать 

пе ре ры вы в ра бо те и гим нас ти ку. Так же для 
про фи лак ти ки пред поч ти тель но ис поль зо-
вать удоб ную вы пук лость для за пястья. Это 
мо жет быть со от вет ству ющий ков рик для мы-
ши, кла ви ату ра спе ци аль ной фор мы или «ор-
то пе ди чес кий» компь ютер ный стол с не об хо-
ди мы ми вы пук лос тя ми.

Что ка са ет ся про дол жи тель нос ти ра бо ты с 
компь юте ром, то вре мя бо лее 7-8 ча сов в день 
не га тив но ска зы ва ет ся на здо ровье че ло ве ка. 
На до пом нить, что про яв ля ет ся это да ле ко не 
сра зу. Есть спе ци аль ные прог рам мы, ре гу ли-
ру ющие вре мя, про ве ден ное пе ред компь юте-
ром, и, со от вет ствен но, умень ша ющие не га-
тив ное вли яние компь юте ра на здо ровье.
Ес ли вы сто рон ник ра ди каль ных мер ра-

ди сох ра не ния здо ровья, то мож но по ис кать 
в ин тер не те и ус та но вить прог рам му, ко то рая 
че рез оп ре де лен ное вре мя бу дет бло ки ро вать 
мо ни тор, мышь и кла ви ату ру, нап ри мер, на 
10 ми нут для пе ре ры ва и раз мин ки.
Та ким об ра зом, с по мощью та ко го при ну-

ди тель но го тре на же ра воп рос «сколь ко мож-
но си деть пе ред компь юте ром?» вы для се бя, 
воз мож но, ре ши те и по ис те че нии не ко то ро го 
вре ме ни смо же те по чув ство вать по ло жи тель-
ные ре зуль та ты.

Н. К. АЛЬ МА ГАН БЕ ТО ВА,
ГЛАВ НЫЙ СПЕ ЦИ АЛИСТ УЗПП 

РАЙО НА ИМ. КА ЗЫ БЕК-БИ Г. КА РА ГАН ДЫ

Анонс

Яркое лето обещают 
в Караганде

Уп рав ле ние фи зи чес кой 

куль ту ры и спор та, об лас тной 

центр ЗОЖ и дру гие ор га-

ни за то ры под дер жа ли идею 

фи ли ала Рес пуб ли кан ско го 

об ще ствен но го объ еди не ния 

«По са ди де ре во» про вес ти в 

вы ход ной день Яр кок росс в 

Цен траль ном пар ке. Все вы-

ру чен ные за это ме роп ри ятие 

день ги бу дут ис поль зо ва ны 

для озе ле не ния на ше го го ро-

да. Ме роп ри ятие сос то ит ся 12 

июля, на ча ло в 10:00, от кры-

тие на сце не Цен траль но го 

пар ка.

Яр кок росс — это яр чай-

шее со бы тие го да, ко то рое 

объ еди нит лю бовь к спор ту, 

ма ра фон и ра дость об ще ния. 

Цвет ные ма ра фо ны с ус пе-

хом прош ли во мно гих го ро дах 

Австра лии, Бра зи лии, Гер ма-

нии, Пор ту га лии, США и Чи ли. 

На про тя же нии пя ти ки ло мет-

ров учас тни ков осы па ют яр-

кой крас кой-пуд рой: си ней, 

жел той, оран же вой, зе ле ной… 

Для ее из го тов ле ния ис поль зу-

ют ся толь ко лег ко счи ща емые 

эко ло ги чес ки чис тые крас ки 

из ку ку руз но го крах ма ла. Ни-

ка ких ог ра ни че ний по вре-

ме ни — мож но бе жать, ид ти, 

пол зти или да же про ехать ся 

на шее ве се ло го со се да. Каж-

до го учас тни ка ждут но вые 

ин те рес ные зна ком ства, за-

ме ча тель ное вре мя с семьей 

и друзь ями. На фи на ле са мые 

быс трые по лу ча ют в по да рок 

май ку или сум ку из эко ло ги-

чес ко го ма те ри ала с эм бле-

мой Яр кок рос са.

Но са мое глав ное — этот 

ма ра фон бла гот во ри тель ный! 

Все соб ран ные от про да жи би-

ле тов сред ства пой дут на озе-

ле не ние го ро да, и уже осенью 

это го го да каж дый же ла ющий 

смо жет при нять учас тие в по-

сад ке. В Яр кок рос се нет про-

иг рав ших — вы иг ры ва ют все! 

И нуж но знать все го два пра-

ви ла: быть в бе лом на стар те 

и стать яр ким на фи ни ше. Для 

учас тия в Яр кок рос се нуж но 

за ре гис три ро вать ся на сай те 

http://yar koc ross.kz/. По ми мо 

не за бы ва емо го яр ко го, ра дуж-

но го опы та вы по лу чи те на бор 

учас тни ка, в ко то рый вхо дят 

фут бол ка, эко рюк зак, но мер 

учас тни ка, а так же сер ти фи ка-

ты и дру гие при ят ные ме ло чи 

от пар тне ров Яр кок рос са.

СОБ. ИНФ.

Студенты КарГУ едут в Германию

Как правильно работать на компьютере?
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Благодарят за помощь
Аким Ка ра ган дин ской об лас ти 

Н. Аб ди бе ков наг ра дил бла го дар-

ствен ны ми пись ма ми сот руд ни ков 

КарГУ им. академика Е. А. Бу ке то ва 

за по мощь жи те лям об лас ти, пос тра-

дав шим от на вод не ния, и за учас тие 

в лик ви да ции пос лед ствий это го сти-

хий но го бед ствия. Наг ра ды удос то-

ились Жу ма шев Р. М., пер вый про-

рек тор; Сар се ке ев С. Т., про рек тор 

по ор га ни за ци он но-хо зяй ствен ной 

ра бо те; Ра ма шов Н. Р., де кан фа куль-

те та фи зи чес кой куль ту ры и спор та; 

Ток сам ба ева А. Ж., глав ный врач са-

на то рия-про фи лак то рия; Су хо ру ко-

ва О. С., ди рек тор ком би на та об ще-

ствен но го пи та ния; Ома ро ва Ш. Б., 

на чаль ник шта ба граж дан ской обо ро-

ны и чрез вы чай ных си ту аций; Лан цев 

Д. А., пред се да тель проф со юз но го ко-

ми те та; Ка сы мов С. С., ди рек тор ин но-

ва ци он но-тех но ло ги чес ко го цен тра; 

Ка бу лов С. Д., на чаль ник служ бы бе-

зо пас нос ти; Лям бе ков Е. С., глав ный 

ин же нер; К< шей М@ шел бай, глав ный 

энер ге тик; Бля лев С. А., ве ду щий спе-

ци алист ла бо ра то рии ин же нер но го 

про фи ля «Фи зи ко-хи ми чес кие ме то ды 

ис сле до ва ния»; Ада нов К. Б., стар ший 

пре по да ва тель ка фед ры те ории и ме-

то ди ки фи зи чес кой куль ту ры и спор-

тив ной под го тов ки; Ка ри мо ва Б. Х., 

ко мен дант об ще жи тия № 5; Ко ны ро-

ва Ж. Е., ко мен дант об ще жи тия № 6. 

От име ни жи те лей сел, пос тра дав ших 

от на вод не ния, вы ра жа ют сер деч ную 

приз на тель ность и бла го дар ность сот-

руд ни кам уни вер си те та за под дер жку 

и по мощь в труд ный час, за пре дос-

тав лен ную гу ма ни тар ную и ме ди цин-

скую по мощь, за обо ру до ван ные мес-

та для про жи ва ния, за не рав но ду шие 

и от зыв чи вость.

СОБ. ИНФ.

Өмір де гі ең қым бат ре сурс ол — уақыт. 
Уақыт ке ру ені не бө гет жоқ.

2012 жыл ғы мə лі мет бойын ша, елі міз-
де ор та ша өмір сү ру ұзақ ты ғы ер адам да 
65 жыл, əйел адам да 75 жыл ды құ рай ды 
екен. Бір күн де 24 са ғат бар, өзі міз ді жақ-
сы се зі ну үшін 7-8 са ғат ұйықтау жеткілікті, 
яғ ни кү ні міз дің үш тен бір бө лі гі ұй қы ға ке-
те ді. Ара сын да та мақ іше міз, те ле ди дар кө-
ре міз, əлеу мет тік же лі де оты ра мыз, кез кел-
ген іс те уақыт өтіп жа тыр. Уақыт ты ти ім ді 
пай да ла ну ды біл мей міз. Бас қа лар іс пен 

шұ ғыл да нып, бел гі лі мақ сат қа қол жет кі зіп 
жүр ген де, сіз əлі ар ма ны ма қа лай қол жет-
кіз сем бо ла ды де ген ой да жү ре сіз. Уақыт 
қай та орал май ды. Ер тең уақы тым бар де ген 
сыл тау ай тпай, дер уағын да орын дап, ке ше-
гі күн мен өмір сү ру ді до ға ру ке рек. «Дəл бү-
гін жа са ңыз. Бұл үшін ер тең өзі ңіз ге рах мет 
ай та тын бо ла сыз», — дей ді Лес Бра ун. Бір-
не ше іс ті үй лес ті ріп, ике мін та бу ма ңыз ды. 
Уақыт еш кім ді күт пей ді. Өт ке нің — та рих, 
бо ла шақ бей мə лім сыр лар ға то лы.

«Осы не ге ме нің жо лым бол май ды?» де-
ген сұ рақ ты өзі міз ге жиі қоя мыз. Өй тке ні 
жо лы бол ма ғыш адам уақыт ты ба ға ла май-
ды. Тіп ті же тіс тік ке жет кен адам дар уақыт-
ты ақ ша дан жо ға ры қоя ды. Шы ны ке рек, 

қа зір гі таң да көп уақы ты мыз Twit ter-де гі 
лен та ны оқып, Fa ce bo ok, Вкон так ті де гі су-
рет тер мен пост тар ға лайк ба суға кетеді.
Біз жос пар құ ра мыз, ке ле сі ай да, ке ле сі 

жы лы деп ай та мыз, кейін сол ай тыл ған сөз 
ай тыл ған ор нын да қа ла ды, еш қан дай жос пар 
жү зе ге ас пай ды. Се бе бі жос пар құр ған да нақ-
ты уақыт пен жа зу дың ма ңы зы зор екен ді гін 
біл мей міз. Же тіс тік ке же те міз де сек, өтіп жат-
қан уақыт ты ба ға лайық. «Ба ға лай біл ме ген ге 
бақ қон бай ды, қуа на біл ме ген ге құт қон бай-
ды». Осы сөз ді əр кез ес тен шы ғар майық. Бі ле 
біл ген ге, уақыт ал тын нан да қым бат.

ГB ЛІМ БЕК ЖІ ГІ ТО ВА,
�АРМУ СТУ ДЕН ТІ

Не жа за рым ды біл ме ген соң ға лам тор 
бе тін ақ та ра бер дім. Кө зім ді тар тып, өзі-
не ба урап ал ды де сем бо ла ды бұл жаз ба. 
Ма ған қы зық кө рін ді. Өз оқы ға ным ды 
өз ге лер мен бө лі су əдет ке ай на лып кет ті. 
Сіз де оқып кө рі ңіз. «Əр ел дің сал ты бас-
қа» де мек ші, жер бе тін де сə лем де су дің 
де сан тү рі бар екен. Мə се лен, мы на дай…

Ти бет. Көп те ген ел дер де тіл шы ға ру 
əдеп сіз дік бо лып та ныл са, кей бір жер де ті-
лін шы ғар ған жан жа за ға тар ты ла ды. Тіл 
шы ға ру ти бет хал қы на жат емес, се бе бі, 
олар бір-бі рін көр ген де, тіл де рін шы ға ра-
ды. Бұл рə сім 9 ға сыр да бас тау ал ған. Сол 
за ман да ғы Ти бет елі нің кө се мі Лан дар ма-
ның ті лі қа ра бол ған де се ді. Ти бет хал қы 
өз ге лер ге өз де рі нің жауыз емес екен де рін 
көр се ту мақ са тын да бір-бі рін көр ген кез де 
тіл де рін шы ға ра бас тай ды. Бұл дəс түр өз 
жал ға сын əлі күн ге дейін та бу да.

Ту ва лу. Ту ва лу елін де гі дəс түр лі сə лем де су 
дəс тү рі өте қы зық. По ли не зи яда ор на лас қан 
арал мем ле ке ті не са яхат жа са ған жан дар жер гі-
лік ті ха лық пен жа қын да су əре ке ті не дайын бо-
луы ке рек. Бір-бі рін көр ген бой да екі жан бір-
бі рі нің бет те рі не жа қын дап, те рең дем ала ды.

Мон &о лия. Бей та ныс жан ды үйі не қо нақ-
қа ша қыр ған кез де мон ғол дар оған «ха да» 

деп ата ла тын жі бек не мақ та-ма та лы жо лақ 
бе ре ді. Əдет те, оның тү сі ақ. Кей де се көк я 
жа сыл түс ті бо ла ды. Ха да ұсы ныл ған кез де 
кел ген қо нақ оны екі қол мен алып, бас ты 
изеуі ти іс. Ха да ұсы ну мен алу рə сі мі — үл-
кен құр мет тің бел гі сі.

Жа по ния. Жа пон хал қы сə лем де су рə сі-
мі не аса үл кен мəн бе ре ді. Бір-бі рін көр ген 
кез де олар иіле ді. Жас тар өза ра бас та рын 
изеп аман да са ды. Ал та та ми де ті зер леп 
оты рып, жер ге қа рай иілу ке рек.

Ке ния. Ке ния ға са пар шек кен жан дар 
ма саи тай па сын кез дес ті ре ді. Ма саи тай па-
сы ның хал қы бір-бі рін көр ген де, би лей бас-
тай ды. Би ар қы лы олар бір-бі рі мен аман да-
са ды. Сə лем де су биі «ада му» деп ата ла ды, 
яғ ни «се кі ру биі». Би ле ген кез де шең бер жа-
сап, ыр ға лып, се кі ре бас тай ды.

Грен лан дия. Грен лан дия си яқ ты ар кти-
ка лық ай мақ тар да ғы эс ки мос тар не ину-
ит тер дің «ку ник» деп ата ла тын сə лем де су 
рə сім де рі бар. Бұл дəс түр от ба сы мү ше ле рі 
мен ға шық жан дар ара сын да ке ңі нен та рал-
ған. Жүз дес кен жан дар дың бі рі мұр ны ның 
ұшы мен жо ғар ғы ер нін екін ші жан ның қо-
лы на я бе ті не ти гі зіп, те рең дем ала ды.

�ы тай. Қы тай хал қы ның дəс түр лі сə лем-
де суі «ко утоу» деп ата ла ды. Сə лем дес кен 
кез де қол дар ды бү гіп, иілу қа жет. Əйел аза-

мат тар дың сə лем де су рə сі мі «вань фу» деп 
ата ла ды. Олар қол да рын бі рік ті ріп, оны 
де не сі нің бойы мен тө мен қа рай сыр ғы та ды. 
«Ко утоу» дəс тү рі аңыз ға ай нал ған Ху ан-ди 
пат ша ның би лік ет кен тұ сын да бас тау ал ған 
еді. Сол за ман да бұл дəс түр пат ша лар мен 
аман дас қан кез де жə не не ке қию, үй ле ну 
си яқ ты салт тар да қол да ныл ған.

Фи лип пин. Фи лип пин елін де сə лем де су 
рə сі мі жас ерек ше лік тер ге бай ла ныс ты əр-
қи лы. Мы са лы, жас жі гіт үл кен кі сі ні көр ген 
кез де ол ба сын изеп, оң қо лы мен үл кен кі-
сі нің оң қо лын ұс тай ды. Кейін са уса ғы ның 
ұшын оның маң дайы на ти гі зе ді де «ма но 
по» деп ай та ды. «Ма но» — қол, «по» — құр-
мет де ген ма ғы на бе ре ді.

АСЫЛ ХАН BЙ СІН БА ЕВ,
�АРМУ СТУ ДЕН ТІ

Уа#ытты$ #адірі

�лемдегі е$ #ызы#ты с<лемдесу р<сімдері

Чем за нять ся во вре мя лет них ка ни-
кул? Для же ла ющих сов мес тить при-
ят ное с по лез ным оп ти маль ным ре ше-
ни ем бу дет учас тие в го су дар ствен ной 
прог рам ме «Жа сыл Ел», где вы смо же те 
за ра бо тать, при об рес ти но вые зна ком-
ства и по мочь эко ло гии сво его края.

С 2005 го да по ини ци ати ве гла вы го су-
дар ства стар то ва ла прог рам ма «Жа сыл Ел», 
пре дос тав ля ющая воз мож ность мо ло дым 
лю дям ле том по ра бо тать в сту ден чес ких 
от ря дах по раз ным нап рав ле ни ям: стро-
итель ство, озе ле не ние на се лен ных пун ктов 
(по сад ка де ревь ев, про пол ка, са ни тар ная 
от чис тка ле сов, во дох ра ни лищ и т. п.), бла-
го ус трой ство сво его го ро да. Дан ная прог-
рам ма за пос лед ние го ды за ре ко мен до ва ла 
се бя как од но из на ибо лее ак тив ных сту-
ден чес ких фор ми ро ва ний. Се год ня в стра-
не бо лее 51 ты ся чи бой цов «Жа сыл Ел». 
Дви же ние в этом го ду от ме ча ет де ся ти ле-
тие и дей ству ет в 14 об лас тях рес пуб ли ки.
Ре али за ция прог рам мы и в це лом ра-

бо та сту ден чес ких от ря дов ку ри ру ет ся рес-
пуб ли кан ски ми шта ба ми мо ло деж ных от-
ря дов, от кры ты ми в каж дом ре ги оне при 
уп рав ле ни ях по воп ро сам мо ло деж ной 
по ли ти ки. Ес ли вы ре ши ли быть од ним 
из «зе ле ных бой цов», об ра щай тесь в штаб 
сту ден чес ких от ря дов ва ше го го ро да, взяв с 

со бой не об хо ди мые до ку мен ты для зак лю-
че ния до го во ра.
Чем прив ле ка тель на и удоб на эта прог-

рам ма для сту ден тов? В про цес се на бо ра 
вам не обя за тель но про хо дить со бе се до ва-
ние. Опыт учас тия в «Жа сыл Ел» осо бен но 
по ле зен бу ду щим эко ло гам, стро ите лям 
и ин же не рам. Рес пуб ли кан ский штаб как 
ваш ра бо то да тель на пе ри од ра бо ты под-
пи шет с ва ми тру до вой до го вор, пре дос та-
вит спе цо деж ду и, в слу чае не об хо ди мос-
ти, тран спорт. Зар пла та в за ви си мос ти от 
объ емов ра бо ты варь иру ет ся от 30 000 до 
150 000 тен ге.
В Ка ра ган де в те ку щем го ду из го род-

ско го бюд же та бы ло вы де ле но 7 млн 44 тыс. 
тен ге для ор га ни за ции се зон ной за ня тос ти 
294 бой цов и 303 тыс. 571 тен ге для ор га ни-
за ции до су га мо ло де жи в рам ках дея тель-
нос ти го род ско го шта ба сту ден чес ких стро-
итель ных, пе да го ги чес ких и мо ло деж ных 
тру до вых от ря дов «Жа сыл Ел».
Бой цы мо ло деж ных тру до вых от ря дов 

ра бо та ют КГКП «Уп рав ле ние пар ка ми 
куль ту ры от ды ха и скве ра ми» г. Ка ра ган-
ды. По сос то янию на 15 июня в мо ло деж-
ные тру до вые от ря ды «Жа сыл ел» бы ло 
тру до ус тро ено 83 че ло ве ка. Осо бый ак цент 
сде лан на за ня тос ти труд ных под рос тков, 
а так же мо ло де жи из не за щи щен ных сло-
ев на се ле ния (мно го дет ные, ма ло иму щие). 

При со еди нить ся к от ря дам «Жа сыл Ел» 
мож но в лю бой из лет них ме ся цев.
Про ве ди ка ни ку лы с поль зой и по пол-

няй ря ды зе ле ных от ря дов! Все же ла ющие 
ра бо тать в «Жа сыл Ел» мо гут прий ти в об-
лас тной штаб по ад ре су: ул. Али ха но ва, 37, 
каб. 636. Тел.: 94-56-98, 8 707 908 6077 (Ку ан-
бек). До ку мен ты для зак лю че ния тру до во-
го до го во ра:
• удос то ве ре ние лич нос ти;
• до го вор из пен си он но го фон да;
• ли це вой счет (в АО «Каз поч та» ли бо в бан-
ке);

• справ ка о сос то янии здо ровья (ф. 086);
• фо то 3 × 4 (2 шт.).

СОБ. ИНФ.

Сделаем наш город ярче!


