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Бі лім кү ні қар са ңын да із гі құт тық тауым мен игі ті лек те рім ді қа был 
алы ңыз дар! Бұл күн не гі зін де оқу жы лы ның бас та лу ымен бай ла ныс ты 
бү кіл ха лық тық ме ре ке, адам дар ды бі лім ге, зи ят кер лік да му ға ұм тыл ды-
ра ды, қо ғам игі лі гі үшін жа сам паз ең бек ету ге ша қы ра ды.
Мен ерек ше құт тық тау сөз де рін бі рін ші курс сту дент те рі не ар на ғым 

ке ле ді, се бе бі олар үшін сту дент тік шақ тың ке ре мет ке зе ңі бас та ла ды, же-
ке тұл ға лық өсу дің, жа ңа нұр ла ну лар мен ашы лу лар дың ке зе ңі. Елі міз дің 
ғы лы ми сыйым ды эко но ми ка ны, жал пы ға ор тақ ең бек қо ға мын құ ру ке-
зе ңін де са па лы жо ға ры бі лім жас қа зақ стан дық тар дың сəт ті ман са бы мен 
өмір сал ты үшін бе рік не гіз ге ай нал ды.
Ака де мик Е. А. Бө ке тов атын да ғы Қа ра ған ды мем ле кет тік уни вер си те-

тін де та быс ты бі лім алып, ғы лым мен, спор тпен жə не шы ғар ма шы лық пен 
ай на лы су үшін бар лық жағ дай жа са лын ған. Уни вер си тет тің мың да ған 
ұжы мы ҚарМУ құ рыл ған сəт тен бас тап ал ға қойыл ған жо ға ры да му қар-
қы нын сақ тап, ти ім ді ең бек ету де. Өт кен жы лы біз AC QU IN ха лы қа ра лық 
агент ті гін де жə не ұлт тық дең гей де бі лім бе ру бағ дар ла ма ла ры мыз ды ак-
кре дит теу рə сі мі нен сəт ті өт тік. Қа зақ стан Рес пуб ли ка сы ЖОО Тəуел сіз 
рей тин гі сі нің қо ры тын ды ла ры не гі зін де Қа ра ған ды мем ле кет тік уни вер-
си те ті 2015 жыл ғы ма ман дық тар ды дайын дау ба ғыт та ры мен дең гей ле рі 
бойын ша отан дық жо ға ры бі лім бе ру көш бас шы ла ры ның үш ті гі не ен ді. 
Уни вер си тет қа быр ға сы нан өз ең бек те рі мен жо ға ры оқу ор ны мыз дың бе-
де лін асы ра тын бі лік ті де бі лім ді жə не бə се ке ге қа бі лет ті ма ман дар шы-
ға ды.
Жа ңа оқу жы лын да оқы ту шы ла ры мыз ға, қыз мет кер ле рі міз ге, сту дент-

те рі міз ге жа ңа же ңіс тер мен же тіс тік тер жə не аман дық, ба қыт ті лей мін.

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

При ми те мои поз драв ле ния и са мые доб рые по же ла ния в День зна-
ний! Это по ис ти не все на род ный праз дник, свя зан ный с на ча лом но во го 
учеб но го го да; он объ еди ня ет мно же ство лю дей в стрем ле нии к зна ни ям, 
ин тел лек ту аль но му раз ви тию, со зи да тель но му тру ду на бла го об ще ства.
Осо бые поз драв ле ния я ад ре сую пер во кур сни кам, для ко то рых нас ту-

па ет за ме ча тель ное вре мя сту ден че ства, пе ри од ин тен сив но го лич нос-
тно го рос та, но вых оза ре ний и от кры тий. В пе ри од, ког да на ша стра на ак-
тив но ра бо та ет над пос тро ени ем на уко ем кой эко но ми ки, об ще ства все-
об ще го тру да, ка че ствен ное выс шее об ра зо ва ние ста ло проч ной ос но вой 
для ус пеш ной карь еры и бла го по луч ной жиз ни мо ло дых ка зах стан цев.
В Ка ра ган дин ском го су дар ствен ном уни вер си те те име ни ака де ми ка 

Е. А. Бу ке то ва соз да ны все ус ло вия для ус пеш ной уче бы, за ня тий на укой, 
спор том и твор че ством. Мно го ты сяч ный кол лек тив уни вер си те та эф фек-
тив но тру дит ся, под дер жи вая за дан ные с на ча ла об ра зо ва ния КарГУ вы-
со кие тем пы раз ви тия. В прош лом го ду мы ус пеш но прош ли про це ду-
ру ак кре ди та ции на ших об ра зо ва тель ных прог рамм в меж ду на род ном 
агент стве AC QU IN и на на ци ональ ном уров не. 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 Ка ра ган дин ский го су дар ствен ный уни-
вер си тет во шел в трой ку ли де ров оте че ствен но го выс ше го об ра зо ва ния. 
Из стен уни вер си те та вы хо дят вы со кок ва ли фи ци ро ван ные и кон ку рен-
тос по соб ные спе ци алис ты, под дер жи ва ющие сво им тру дом вы со кий ав-
то ри тет на ше го ву за.
Же лаю на шим пре по да ва те лям, сот руд ни кам и сту ден там но вых по-

бед и свер ше ний, бла го по лу чия, счастья.

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

�Bрметті Cріптестер, 
Aымбатты студенттер!

Уважаемые коллеги, 
дорогие студенты!
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30 ав гус та 1995 го да на род Казахстана на 
все на род ном ре фе рен ду ме при нял Кон-
сти ту цию Рес пуб ли ки Казахстан, за ло-
жив шую проч ную за ко но да тель ную ос но-
ву но вой го су дар ствен нос ти су ве рен но го 
Казахстана. Ос нов ной За кон оп ре де лил 
глав ные прин ци пы, на ко то рых стро ит-
ся на ше об ще ство: ста биль ность, на ци-
ональ ное сог ла сие и ка зах стан ский пат-
ри отизм, стрем ле ние к эко но ми чес ко му 
прог рес су и со ци аль ной за щи щен нос ти 
граж дан. Все прин ци пи аль ные сис тем ные 
ре ше ния, по лу чив шие кон сти ту ци он ное 
приз на ние, наш ли свое воп ло ще ние в те-
ку щем за ко но да тель стве и прак ти ке го су-
дар ствен но го стро итель ства Рес пуб ли ки 
Казахстан. И имен но со от вет ствие го су-
дар ствен ных стра те гий с нор ма ми Кон-
сти ту ции как важ ней ше го прог рам мно го 
до ку мен та стра ны обес пе чи ва ет как эко-
но ми чес кую и по ли ти чес кую эф фек тив-
ность на ше го раз ви тия, так и его со ци аль-
но-нрав ствен ную сос то ятель ность.

Вмес те с тем про ис хо дя щие в ми ре эко но ми чес-
кие и по ли ти чес кие из ме не ния, обос трив ши еся 
про ти во ре чия в ми ро вом со об ще стве, а так же внут-
рен няя пос ту па тель ная ди на ми ка раз ви тия стра ны 
ста вят но вые за да чи даль ней ше го пра во во го обес-
пе че ния, ук реп ле ния го су дар ствен ных ин сти ту тов, 
прав и за кон ных ин те ре сов че ло ве ка и граж да ни на.
Для обес пе че ния со от вет ствия пра во вой сис те мы 

но вым вы зо вам вре ме ни, по вы ше ния ее эф фек тив-
нос ти не об хо ди мо даль ней шее со вер шен ство ва ние 
нор мот вор чес кой и пра воп ри ме ни тель ной дея-
тель нос ти го су дар ства, на це лен ное на ре али за цию 
со зи да тель но го по тен ци ала Кон сти ту ции стра ны.
В этой свя зи осо бен но зна чи мым на сов ре мен-

ном эта пе яв ля ет ся план ре али за ции но вых нап-
рав ле ний мо дер ни за ции Казахстана «Сов ре мен-
ное го су дар ство для всех: пять ин сти ту ци ональ ных 
ре форм», выд ви ну тый Пре зи ден том Рес пуб ли ки 
Казахстан, Ли де ром на ции Нур сул та ном Аби ше ви-
чем Назарбаевым в мар те 2015 го да. Этот до ку мент 
со дер жит глу бо ко обос но ван ные и чет кие ори ен-
ти ры для всес то рон не го со вер шен ство ва ния го су-
дар ствен нос ти Рес пуб ли ки Казахстан, раз ви ва ет с 
уче том ре алий сов ре мен нос ти ос нов ные нор мы и 
прин ци пы на шей Кон сти ту ции, ко то рые дол жны 
воп ло щать ся в пра во вых, ор га ни за ци он ных, со ци-
аль но-эко но ми чес ких, иде оло ги чес ких и дру гих ме-
рах го су дар ства и его ор га нов.

«Пять ин сти ту ци ональ ных ре форм — это пять 
ша гов, ко то рые го су дар ство дол жно прой ти имен но 
в та кой пос ле до ва тель нос ти, толь ко в та ком слу чае 
на ши ре фор мы бу дут эф фек тив ны, а об ще ство и 
го су дар ство бу дут еди ны ми и ста биль ны ми. Имен-
но та кой путь прош ли все ус пеш ные го су дар ства. 
В со во куп нос ти эти пять ре форм соз да ют ус ло вия 
для ук реп ле ния ка зах стан ской го су дар ствен нос ти, 
вхож де ния в чис ло 30 раз ви тых стран ми ра».
В Пла не гла вы го су дар ства оп ре де ле ны ос нов ные 

нап рав ле ния ре фор ми ро ва ния. Это фор ми ро ва ние 
про фес си ональ но го го су дар ствен но го ап па ра та; 
обес пе че ние вер хо вен ства за ко на; ин дус три али за-
ция и эко но ми чес кий рост; иден тич ность и един-
ство; фор ми ро ва ние под от чет но го го су дар ства.
В ка че стве при ори тет но го нап рав ле ния раз ви тия 

Казахстана оп ре де ле на не об хо ди мость ук реп ле ния 
го су дар ствен но го уп рав ле ния, фор мы, ме то ды и 

фун кции ко то ро го ос но вы ва ют ся на чет ком пра во-
вом фун да мен те и, преж де все го, на Кон сти ту ции 
Рес пуб ли ки Казахстан.
За да ча фор ми ро ва ния про фес си ональ но го го су-

дар ствен но го ап па ра та за яв ле на как од на из важ-
ней ших для раз ви тия и уп роч не ния ка зах стан ской 
го су дар ствен нос ти. Кон сти ту ци он ные по ло же ния 
о рав ном дос ту пе граж дан Рес пуб ли ки Казахстан к 
го су дар ствен ной служ бе по лу чи ли ре аль ное воп ло-
ще ние в соз да нии и раз ви тии ка зах стан ской мо де ли 
го су дар ствен ной служ бы, ос но ван ной на прин ци пах 
за кон нос ти, про фес си она лиз ма, при ори те та прав и 
сво бод граж дан пе ред ин те ре са ми го су дар ства, ре-
зуль та тив нос ти и под от чет нос ти об ще ству. Курс 
на про фес си она ли за цию сис те мы го су дар ствен ной 
служ бы, впер вые сфор му ли ро ван ный в Пос ла нии 
Пре зи ден та Н. А. Назарбаева на ро ду Казахстана 
«Стра те гия «Ка зах стан-2030», на шел свое пра во вое 
зак реп ле ние в за ко нах «О го су дар ствен ной служ-
бе», «О борь бе с кор руп ци ей» и дру гих. В рам ках 
ре фор ми ро ва ния го су дар ствен ной служ бы и в све те 
Кон цеп ции но вой мо де ли го су дар ствен ной служ бы, 
ут вер жден ной Ука зом Пре зи ден та от 21 июля 2011 
го да №119, был про ве ден це лый ряд из ме не ний в 
за ко но да тель стве.
Даль ней шая мо дер ни за ция про це ду ры пос туп-

ле ния на го су дар ствен ную служ бу бу дет спо соб-
ство вать фор ми ро ва нию про фес си ональ но го го су-
дар ствен но го ап па ра та. Не об хо ди мо ус та но вить в 
дей ству ющем за ко но да тель стве нор мы, зак реп ля-
ющие по ря док пос туп ле ния на го су дар ствен ную 
служ бу, как пра ви ло, с ни зо вых дол жнос тей; даль-
ней шее прод ви же ние по служ бе толь ко на ос но ве 
ком пе тен тнос тно го под хо да; выд ви же ние на вы-
шес то ящие дол жнос ти кор пу са «Б» по кон кур су из 
чис ла го су дар ствен ных слу жа щих, за ни ма ющих ни-
жес то ящие дол жнос ти; цен тра ли за цию про це ду ры 
от бо ра для граж дан, впер вые пос ту па ющих на го-
су дар ствен ную служ бу; обя за тель ность ис пы та тель-
но го сро ка.
Важ ным ас пек том в сис те ме го суп рав ле ния и 

гос служ бы дол жно стать со вер шен ство ва ние ме ха-
низ мов мо ти ва ции и сис те мы оп ла ты тру да гос слу-
жа щих. В дей ству ющем За ко не «О го су дар ствен ной 
служ бе» ус та нов лен прин цип рав ной оп ла ты тру да 
за вы пол не ние рав ноз нач ной ра бо ты. В сов ре мен-
ных ус ло ви ях за ко но да тель но дол жен быть зак реп-
лен прин цип оп ла ты тру да го су дар ствен ных слу жа-
щих в пря мой за ви си мос ти от ре зуль та тов их дея-
тель нос ти.
Воп ро сы про фес си ональ но го раз ви тия и обу-

че ния яв ля ют ся при ори тет ны ми в сис те ме ка зах-
стан ской го су дар ствен ной служ бы. За го ды не за ви-
си мос ти в Рес пуб ли ке Казахстан соз да на раз ви тая 
ин фрас трук ту ра обу че ния го су дар ствен ных слу жа-
щих. В пла не дей ствий по ре али за ции ин сти ту ци-
ональ ных ре форм пре дус мат ри ва ет ся не об хо ди-
мость за ко но да тель но го зак реп ле ния сис те мы ре гу-
ляр но го обу че ния гос слу жа щих пу тем по вы ше ния 
ква ли фи ка ции не ре же од но го ра за в три го да.
Нов ше ством в за ко но да тель стве о го су дар ствен-

ной служ бе яви лась воз мож ность до пус ка к ра бо те 
на гос служ бе за ру беж ных ме нед же ров, от дель ных 
спе ци алис тов из час тно го сек то ра и граж дан Рес-
пуб ли ки Казахстан — сот руд ни ков меж ду на род ных 
ор га ни за ций. Этот шаг поз во лит эф фек тив но ис-
поль зо вать за ру беж ный уп рав лен чес кий опыт, луч-
шие об раз цы форм и ме то дов уп рав ле ния в час тной 
сфе ре.
Боль шое зна че ние Президент при да ет воп ро сам 

ис ко ре не ния кор руп ции и фор ми ро ва ния в об ще-
стве ну ле вой тер пи мос ти к ней. За го ды не за ви си-
мос ти в Рес пуб ли ке Казахстан соз да но эф фек тив-
ное ан ти кор руп ци он ное за ко но да тель ство, при ни-
ма ют ся ме ры по со вер шен ство ва нию ор га ни за ци-
он но-пра во во го ме ха низ ма борь бы с кор руп ци ей. 
Гла ва го су дар ства ста вит за да чу раз ра бот ки но во го 
за ко но да тель ства с уче том луч ше го оте че ствен но го 
и за ру беж но го опы та, при ня тия но во го Эти чес ко го 
ко дек са го су дар ствен ной служ бы и вве де ния дол-
жнос ти упол но мо чен но го по воп ро сам эти ки.
Вы ше ука зан ные кар ди наль ные пре об ра зо ва ния 

при во дят к не об хо ди мос ти при ня тия но во го За ко-
на о го су дар ствен ной служ бе, рас прос тра ня юще-
го ся на слу жа щих всех го су дар ствен ных ор га нов, в 

том чис ле и пра во ох ра ни тель ных. Тем са мым бу-
дут обес пе че ны пол но та и всес то рон ность ре форм 
в сфе ре го су дар ствен но го уп рав ле ния и гос служ бы, 
един ство и сис тем ность в ре гу ли ро ва нии от но ше-
ний меж ду раз лич ны ми ви да ми го су дар ствен ной 
служ бы. Это поз во лит соз дать прин ци пи аль но но-
вый кад ро вый ап па рат го су дар ствен ных ор га нов, 
го то вый к ре али за ции на ме чен ных гла вой го су дар-
ства ши ро ко мас штаб ных ре форм, обес пе чить даль-
ней шую про фес си она ли за цию гос служ бы Рес пуб-
ли ки Казахстан, оп ти ми зи ро вать сис те му го су дар-
ствен но го уп рав ле ния.
Обес пе че ние вер хо вен ства за ко на яв ля ет ся неп-

ре лож ным ус ло ви ем раз ви тия лю бо го го су дар ства 
и ос нов ным прин ци пом сов ре мен но го де мок ра ти-
чес ко го об ще ства. Сог лас но ст. 4 Кон сти ту ции Рес-
пуб ли ки Казахстан, Кон сти ту ция име ет выс шую 
юри ди чес кую си лу и пря мое дей ствие на всей тер-
ри то рии Рес пуб ли ки Казахстан. От сю да сле ду ет, 
что ос но во по ла га ющим на ча лом всей нор мот вор-
чес кой и пра воп ри ме ни тель ной прак ти ки яв ля ет ся 
прин цип вер хо вен ства Кон сти ту ции и со от вет ствия 
ак тов ни жес то яще го уров ня ак там вы шес то яще го 
уров ня. В це лях ук реп ле ния прин ци па вер хо вен ства 
за ко на над ле жит пос то ян но от сле жи вать и при ни-
мать сво ев ре мен ные ме ры по соз да нию ус ло вий для 
его ре али за ции.
В этой свя зи од ним из важ ных нап рав ле ний 

раз ви тия за ко но да тель ства Рес пуб ли ки Казахстан 
се год ня сле ду ет вы де лить не об хо ди мость со вер-
шен ство ва ния ор га ни за ци он но-пра во вой ос но вы 
су деб ной вет ви влас ти. Оно пред по ла га ет вне се ние 
из ме не ний и до пол не ний в за ко но да тель ство о пос-
туп ле нии и про хож де нии служ бы в су деб ных ор га-
нах, об нов ле ние граж дан ско го про цес су аль но го за-
ко но да тель ства Рес пуб ли ки Казахстан.
Ре фор ма пра во ох ра ни тель ных ор га нов тре бу ет 

при ня тия со от вет ству ющих нор ма тив ных пра во вых 
ак тов, рег ла мен ти ру ющих от бор сот руд ни ков на 
ос но ве ком пе тен тнос тно го под хо да, вклю че ние сот-
руд ни ков пра во ох ра ни тель ных ор га нов в сис те му 
го су дар ствен ной служ бы, соз да ние мес тной по ли-
цей ской служ бы, под от чет ной мес тным ис пол ни-
тель ным ор га нам и мес тно му со об ще ству. Наз ре ла 
не об хо ди мость выс тра ива ния эф фек тив ных ме то-
дов ре фор ми ро ва ния пе ни тен ци ар ной сис те мы, 
что так же пот ре бу ет об нов ле ния те ку ще го за ко но-
да тель ства, раз ра бот ки ком плек сной стра те гии со-
ци аль ной ре аби ли та ции и стан дар та спе ци аль ных 
со ци аль ных ус луг для та ких граж дан.
Ме ры по обес пе че нию вер хо вен ства за ко на в 

го су дар стве де ла ют воз мож ным пос та нов ку и дос-
ти же ние но вых ам би ци он ных це лей ус ко рен но го 
раз ви тия Казахстана как со ци аль но го, пра во во го и 
де мок ра ти чес ко го го су дар ства. Ин дус три али за ция 
и эко но ми чес кий рост яв ля ют ся ос но вой по ли ти-
чес кой и со ци аль ной ста биль нос ти, бла го сос то яния 
ка зах стан цев, соз да ют ба зу для даль ней ших де мок-
ра ти чес ких пре об ра зо ва ний. Соб ствен ная мо дель 
об раз цо во го раз ви тия об ще ства, в ко то ром «со ци-
аль ное ры ноч ное хо зяй ство яв ля ет ся эко но ми чес-
кой ос но вой кон сти ту ци он но го строя», вы дер жа ла 
про вер ку вре ме нем. Она пре доп ре де ля ет пос ле до-
ва тель ное раз ви тие го су дар ства на ос но ве кон сти ту-
ци он ных норм и прин ци пов зе мель но го, граж дан-
ско го, на ло го во го, та мо жен но го, ан ти мо но поль но-
го, фи нан со во го, тру до во го за ко но да тель ства.
Даль ней шее раз ви тие кон сти ту ци он ных по ло же-

ний в сфе ре граж дан ских пра во от но ше ний пре доп-
ре де ля ет рас ши ре ние ре гу ли ру юще го по тен ци ала 
граж дан ско го за ко но да тель ства, ре фор ми ро ва ние 
Зе мель но го ко дек са пу тем вве де ния в ры ноч ный 
обо рот зе мель сельско хо зяй ствен но го наз на че ния, 
уп ро ще ния про це ду ры сме ны це ле во го наз на че ния 
зе мель ных учас тков, пе ре да чи всех не ис поль зу емых 
уго дий в го су дар ствен ный фонд для пос ле ду ющей 
при ва ти за ции.
Се год ня Казахстан выс ту па ет ло ко мо ти вом ин-

тег ра ции го су дарств на Ев ра зий ском прос тран стве, 
по су ти, яв ля ясь ини ци ато ром соз да ния Ев ра зий-
ско го эко но ми чес ко го со юза. Та мо жен ное за ко-
но да тель ство дол жно раз ви вать ся в нап рав ле нии 
уп ро ще ния и уни фи ка ции та мо жен ных про це дур 
в це лях рас ши ре ния меж ду на род ной тор гов ли 
Казахстана.

Фундаментальная 
основа развития
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Еже год но в КарГУ про во дит ся кон курс на луч шее 
эс се, пос вя щен ный су ве ре ни те ту и не за ви си мос-
ти Рес пуб ли ки Казахстан. И так как Кон сти ту ция РК 
яв ля ет ся са мым глав ным ат ри бу том су ве рен но го 
Казахстана, то в сво их со чи не ни ях сту ден ты от во дят 
Ос нов но му За ко ну са мое важ ное мес то. Мы пред ла-
га ем вы дер жки из кон кур сных со чи не ний, за ни мав-
ших в раз ные го ды при зо вые мес та как на об лас-
тных, так и на внут ри ву зов ских олим пи адах.

«30 ав гус та 1995 го да на все на род ном ре фе рен-
ду ме бы ла при ня та Кон сти ту ция су ве рен но го го су-
дар ства — Рес пуб ли ки Казахстан. И се год ня мож но 
с уве рен ностью ут вер ждать, что на ша Кон сти ту ция — 
это ре аль но дей ству ющий за кон. Сог лас но Ос нов-
но му За ко ну, ни од ной из вет вей влас ти, ни од но му 
го су дар ствен но му дол жнос тно му ли цу не да но на ру-
шать кон сти ту ци он ные пра ва и сво бо ды граж да ни-
на и че ло ве ка. При ня тие но во го Ос нов но го За ко на 
бы ло про дик то ва но жизнью, ведь де мок ра ти чес кое 
пра во вое го су дар ство, ко то рое мы стро им, — это, 
преж де все го, кон сти ту ци он ное го су дар ство, Кон-
сти ту ция приз ва на ори ен ти ро вать об ще ствен ные 
про цес сы на соз да ние пра во во го го су дар ства. Кон-
сти ту ция име ет выс шую юри ди чес кую си лу и пря мое 
дей ствие на всей тер ри то рии рес пуб ли ки. По это му 
каж дый из нас обя зан знать Ос нов ной За кон на ше го 
го су дар ства, пра виль но при ме нять и ис пол нять его 
тре бо ва ния».

СТУ ДЕН ТЫ ЮРИ ДИ ЧЕС КО ГО ФА КУЛЬ ТЕ ТА

«Сей час мы учим ся на вто ром кур се, и уже на дан-
ном эта пе об ра зо ва ния зна ем ос нов ные по ло же ния 
Кон сти ту ции РК. Ос нов ной За кон га ран ти ру ет рав-
ные пра ва граж да нам лю бой на ци ональ нос ти. Им 
пре дос тав ле на воз мож ность раз ви вать свою на ци-
ональ ную куль ту ру, сох ра нять са мо быт ность сво его 
на ро да, его об ря ды, обы чаи. Ес ли го во рить об ос-
нов ных пун ктах Кон сти ту ции РК, то они сле ду ющие. 
Республика Казахстан — де мок ра ти чес кое, свет-
ское, пра во вое и со ци аль ное го су дар ство, выс ши ми 
цен нос тя ми ко то ро го яв ля ет ся че ло век, его жизнь, 
пра ва и сво бо ды. Ос нов ные прин ци пы дея тель нос ти 
го су дар ства — об ще ствен ное сог ла сие, по ли ти чес-
кая ста биль ность, эко но ми чес кое раз ви тие на бла го 
все го на ро да, ре ше ние на ибо лее важ ных воп ро сов 
го су дар ствен ной жиз ни де мок ра ти чес ким пу тем, 
вклю чая го ло со ва ние на ре фе рен ду ме или в Пар ла-
мен те».

СТУ ДЕН ТЫ ФА КУЛЬ ТЕ ТА ФИ ЛО СО ФИИ И ПСИ ХО ЛО ГИИ

«Ре шен в Кон сти ту ции и язы ко вой воп рос. Го су-
дар ствен ным язы ком яв ля ет ся ка зах ский. Вмес те с 
тем в го су дар ствен ных ор га ни за ци ях и ор га нах мес-
тно го са мо уп рав ле ния на рав не с ка зах ским офи ци-
аль но упот реб ля ет ся и рус ский язык. Зап ре ща ет ся 
ог ра ни че ние прав и сво бод граж дан по приз на ку 
нев ла де ния го су дар ствен ным или ины ми язы ка ми. 
Го су дар ство за бо тит ся о соз да нии ус ло вий для изу-
че ния и раз ви тия язы ков на ро дов Казахстана.

В Кон сти ту ции от ра же на сов ре мен ная кон цеп ция 
прав и сво бод че ло ве ка. Сю да от но сят ся неп ри кос-
но вен ность жиз ни, час тной соб ствен нос ти, жи ли ща, 
сво бо да сло ва, мне ний, соб ра ний, пра во на сво бо-
ду со вес ти, сво бод ный вы бор ро да дея тель нос ти и 
про фес сии, пра во на об ра зо ва ние, от дых, ох ра ну 
здо ровья и дру гие. Оп ре де лен в Кон сти ту ции и но-
вый ста тус Пре зи ден та как гла вы го су дар ства, его 
выс ше го дол жнос тно го ли ца, сим во ла и га ран та 
един ства на ро да и го су дар ствен ной влас ти, не зыб-
ле мос ти Кон сти ту ции, прав и сво бод че ло ве ка и 
граж да ни на. Не об хо ди мо ува жи тель ное от но ше ние 
граж дан и дол жнос тных лиц к нор мам Кон сти ту ции, 
ко то рое дол жно зак лю чать ся в зна нии этих норм и их 
не укос ни тель ном соб лю де нии и ис пол не нии».

СТУ ДЕН ТЫ ФИ ЛО ЛО ГИ ЧЕС КО ГО ФА КУЛЬ ТЕ ТА

Для оп ти ми за ции пра во во го ре гу ли ро ва ния на-
ло го вой сис те мы го су дар ства се год ня ак ту аль ны 
та кие нап рав ле ния, как ин тег ра ция та мо жен ной и 
на ло го вой сис тем, оп ти ми за ция дей ству ющих на-
ло го вых ре жи мов, уп ро ще ние про це ду ры ле га ли-
за ции иму ще ства и де неж ных средств, внед ре ние 
на ло го во го дек ла ри ро ва ния до хо дов и рас хо дов, со-
вер шен ство ва ние ме ха низ ма взи ма ния кос вен ных 
на ло гов. Не об хо ди мо так же со вер шен ство ва ние 
пра во вой ба зы, оп ре де ля ющей ос но вы го су дар-
ствен но го ре гу ли ро ва ния и кон тро ля над мо но по-
лис ти чес кой дея тель ностью, го су дар ствен ной за-
щи ты и под дер жки доб ро со вес тной кон ку рен ции.
В ас пек те раз ви тия фи нан со во го за ко но да тель-

ства ак ту аль на ини ци ати ва гла вы го су дар ства о 
соз да нии меж ду на род но го фи нан со во го цен тра 
Астана (AIFC) на ба зе ин фрас трук ту ры As ta na EX-
PO 2017 с при да ни ем ему спе ци аль но го ста ту са, ко-
то рый сле ду ет зак ре пить в Кон сти ту ции Рес пуб ли-
ки Казахстан.
Сог лас но Кон сти ту ции Казахстан про воз гла ша-

ет се бя со ци аль ным го су дар ством, в ко то ром пра-
ва че ло ве ка выс ту па ют как ос но во по ла га ющая цель 
его фун кци они ро ва ния. В этой свя зи од ной из ос-
нов ных за дач яв ля ет ся даль ней шее фор ми ро ва ние 
дей ствен ных ме ха низ мов обес пе че ния со ци аль ных 
прав граж дан, в пер вую оче редь тру до вых. Наз ре-
ла не об хо ди мость раз ра бот ки но во го Тру до во го ко-
дек са Рес пуб ли ки Казахстан на ос но ве сис тем но го 
ана ли за и уче та меж ду на род но го опы та.
Ис то ри чес ки сло жив ша яся ка зах стан ская иден-

тич ность и един ство на ро да, со зи да юще го свою го-
су дар ствен ность на ис кон ной ка зах ской зем ле, яв ля-
ют ся важ ным кон со ли ди ру ющим ре сур сом на ше го 
го су дар ства, за ло гом его со ци аль ной ста биль нос ти. 
В дан ном кон тек сте за ко но мер но воз рас тет роль 
пра во вых ме ха низ мов в сох ра не нии и ук реп ле нии 
меж на ци ональ но го сог ла сия, обес пе че нии един ства 
мно го на ци ональ но го на ро да Казахстана. В ос но-
ве идей ме жэт ни чес ко го и меж кон фес си ональ но го 
ми ра ле жат кон сти ту ци он ные по ло же ния, га ран ти-
ру ющие ра вен ство прав и сво бод граж дан не за ви си-
мо от про ис хож де ния, со ци аль но го, дол жнос тно го 
и иму ще ствен но го по ло же ния, по ла, ра сы, на ци-
ональ нос ти, язы ка, от но ше ния к ре ли гии, убеж-
де ний, мес та жи тель ства или лю бых иных об сто-
ятельств. За го ды не за ви си мос ти бы ли соз да ны пра-
во вые ме ха низ мы ре али за ции дек ла ри ро ван ных в 
Кон сти ту ции выс ших цен нос тей го су дар ства, спо-
соб ных га ран ти ро вать прак ти чес кое осу ществле ние 
прав и сво бод граж дан, дос тиг нут зна чи тель ный 
уро вень прак ти чес кой ре али за ции и ох ра ны прав 
и сво бод. Раз ра ба ты ва ют ся ор га ни за ци он но-пра во-
вые ме ры по ре али за ции про ек тов пат ри оти чес ко-
го ак та «Мəң гі лік Ел», «Боль шая стра на — боль шая 
семья», «Ме нің Елім», яв ля ющих со бой прог рам-
мные до ку мен ты, на це лен ные на уп ро че ние со зи да-
тель но го един ства на ше го на ро да.
Та ким об ра зом, по тен ци ал Кон сти ту ции Рес пуб-

ли ки Казахстан не пос ред ствен но нап рав лен на выс-

тра ива ние мо де ли го су дар ствен но го уп рав ле ния, 
прин ци па ми ко то рой яв ля ют ся ре зуль та тив ность, 
проз рач ность и под от чет ность го су дар ства об ще-
ству, всес то рон няя за щи та прав и сво бод граж дан. 
Для всес то рон ней его ре али за ции к уже име ющим-
ся и оп рав дав шим се бя на прак ти ке пра во вым 
инстру мен там кон тро ля со сто ро ны ин сти ту тов 
граж дан ско го об ще ства не об хо ди мы до пол ни тель-
ные пра во вые ме ха низ мы и про це ду ры, да ющие но-
вый им пульс раз ви тию и ре али за ции ини ци ати вы 
граж дан.
В дан ном нап рав ле нии сле ду ет ус ко рить при ня-

тие За ко на «О дос ту пе к ин фор ма ции», За ко на «Об 
об ще ствен ном кон тро ле», что, не сом нен но, бу дет 
спо соб ство вать раз ви тию граж дан ско го об ще ства, 
рас ши рит вов ле чен ность граж дан в про цесс при-
ня тия уп рав лен чес ких ре ше ний, ук ре пит мес тное 
са мо уп рав ле ние. Важ ный сег мент по вы ше ния ак-
тив нос ти ин сти ту тов граж дан ско го об ще ства — это 
даль ней шее уг луб ле ние ор га ни за ци он но-пра во вых 
ос нов за ко но да тель ства о го су дар ствен ных ус лу гах, 
уси ле ния кон тро ля ка че ства ока за ния го су дар ствен-
ных ус луг, в том чис ле и пос ред ством об ще ствен но-
го мо ни то рин га.
Се год ня мож но с уве рен ностью ут вер ждать, что 

идеи и прин ци пы, за ло жен ные в Кон сти ту ции Рес-
пуб ли ки Казахстан, от ра зив шие сис те му со ци аль-
ных при ори те тов сло жив ше го ся су ве рен но го го су-
дар ства, поз во ли ли не толь ко обес пе чить ус той чи-
вое со ци аль но-эко но ми чес кое и по ли ти ко-пра во-
вое раз ви тие стра ны, но и обос но вать даль ней шую 
стра те гию ос нов ных нап рав ле ний и ме ха низ мов 
раз ви тия пра во вой сис те мы Казахстана. «Не об хо-
дим нес тан дар тный и силь ный от вет на гло баль ные 
вы зо вы на шей го су дар ствен нос ти. Нель зя сто ять 
на мес те. На ба зе на ших ус пе хов мы дол жны дви-
гать ся впе ред для ук реп ле ния на шей го су дар ствен-
нос ти», — от ме ча ет гла ва го су дар ства Нурсултан 
Абишевич Назарбаев. В свя зи с этим не пос ред-
ствен ной за да чей яв ля ет ся дей ствен ная ре али за-
ция прин ци пов и норм Кон сти ту ции Рес пуб ли ки 
Казахстан, преж де все го, в дея тель нос ти всех ор га-
нов го су дар ства и го су дар ствен ных слу жа щих, обес-
пе че ние пря мо го дей ствия кон сти ту ци он ных норм 
и ре али за ции их со дер жа ния че рез те ку щее за ко но-
да тель ство и пра воп ри ме ни тель ную дея тель ность.
Оп ре де ле ние для Казахстана стра те ги чес кой це-

ли — вхож де ние в чис ло 30 на ибо лее раз ви тых го су-
дарств ми ра — предъ яв ля ет вы со кие тре бо ва ния к 
на ци ональ ной пра во вой сис те ме, фун да мен том ко-
то рой яв ля ет ся Кон сти ту ция Рес пуб ли ки Казахстан. 
По тен ци ал Ос нов но го За ко на на ше го го су дар ства, 
раз ви ва емый в пред ло жен ных Пре зи ден том стра ны 
ин сти ту ци ональ ных ре фор мах, да ет все воз мож нос-
ти для всес то рон не го и пос ле до ва тель но го пра во во-
го обес пе че ния этой це ли.

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

Д. Ю. Н., ПРО ФЕС СОР
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Тəуел сіз мем ле ке ті міз дің ұс та ным-
да ры мен ұлт тық құн ды лық та рын 
ай қын дай тын, адам жə не адам ның 
өмі рі, аза мат тар дың құ қық та ры мен 
бос тан дық та рын бас ты құн ды лық деп 
та ни тын Не гіз гі құ жат — Кон ти ту ци-
ямыз ға 20 жыл. Осы са на улы жыл дар 
ішін де Ата за ңы мыз кон сти ту ци ялық 
тұр ғы дан мойын дал ған не гіз гі жүйе-
лі ше шім дер ге зор ық пал ет ті. Елі міз 
Ата за ңы мыз ды не гіз ге ала оты рып 
ауқым ды іс тер дің ба сын қайыр ды, би-
ік бе лес тер ді ба ғын дыр ды.

Ел ба сы өз сө зін де: «Кон сти ту ци яны 
қа таң ұс та ну — бұл мем ле кет ті лік тің 
та быс ты да му ының жə не қо ғам да ғы аза-
мат тық ке лі сім нің не гі зі. Ол бойын ша 
өмір сү ру — бұл де мок ра ти яның ең жо-
ғар ғы мек те бі. Бұл мек теп тен бар лы ғы-
мыз өту ге ти іс піз. Біз дің мін дет — Кон-
сти ту ция ға аса ұқып ты лық пен қа рау. 
Өзі міз дің елі міз ді, өзі міз дің та ри хы мыз-
ды, өзі міз дің же тіс тік те рі міз ді қа лай 
құр мет те сек, оны да со лай аялауымыз 
ке рек. Кон сти ту ци яны сый лай біл ме сек, 
оның та лап та рын мүл тік сіз орын дай ал-
ма сақ, он да қо ғам дық ке лі сім ге, тəр тіп ке, 
бей біт ші лік ке жə не ты ныш тық қа же ту 
мүм кін бол май ды, яғ ни мұн дай жағ дай-
да Отан ның ырыс-бе ре ке лі бо ла ша ғы 
ту ра лы ай ту дың да қа же ті жоқ», — деп, 
Ата за ңы мыз ды ар дақ тау əр қа зақ стан-
дық аза мат тың бас ты мін де ті еке нін қа-
дап айт ты. Бү гін гі таң да қан дай да бір 
же тіс тік ке қол жет кіз сек, оның бар лы ғы 
Кон сти ту ция қа ғи да ла ры не гі зін де жү зе-
ге асы ры лып ке ле ді
Əлем де орын ал ған эко но ми ка лық 

жə не са яси өз ге ріс тер, əлем дік қауым-
дас тық та ғы ши еле ніс тер, сон дай-ақ, ел-
дің іш кі жүйе лі ди на ми ка сы қа на ғат та-
ну ға мүм кін дік бер мей ді, мем ле кет тік 
ин сти тут тар дың, адам мен аза мат тың 
құ қық та ры мен заң ды мүд де ле рі нің дұ-
рыс құ қық тық рə сім де луі мен ны ғаюын 
та лап ете ді. Құ қық тық жүйе нің уақыт-
тың жа ңа ша қы ру ла ры на сəй кес ке лу ін 
қам та ма сыз ету, оның ти ім ді лі гін жо ға-
ры ла ту мақ са тын да мем ле кет тің нор ма-
лық-шы ғар ма шы лық жə не құ қық қол да-
ну қыз ме тін əрі қа рай же тіл ді ру қа жет. 
Мем ле кет тік ор ган дар мен аза мат тық 
қо ғам ин сти тут та ры ның қыз ме ті бар лық 
кон сти ту ци ялық прин цип тер мен нор-
ма лар да кө рі ніс тап қан елі міз дің Не гіз гі 
за ңы ның жа сам паз əлеуетін іс ке асы ру ға 
ба ғыт та луы ке рек.
Қа зақ стан Рес пуб ли ка сы ның Пре зи-

ден ті — Ұлт Көш бас шы сы Нұр сұл тан 
Əбі шұ лы Назарбаев пен «Нұр Отан» 
пар ти ясы ның XVІ ке зек ті съезін де ұсы-
ныл ған Қа зақ стан ның қо лай лы да му ына 
жол аша тын бес жа ңа ин сти ту ци онал ды 
ре фор ма ны іс ке асы ру жос па ры қа зір-
гі ке зең де Қа зақ стан Рес пуб ли ка сы ның 
мем ле кет ті лі гін жан-жақ ты же тіл ді ру ге 
ар нал ған те рең не гіз дел ген нақ ты ба ғыт-
тар дан тұ ра ды. «5 ин сти ту ци онал ды ре-
фор ма мем ле кет тің мін дет ті түр де өтуі 
ти іс 5 қа да мы іс пет тес. Осы қа дам рет-ре-
ті мен жү зе ге ас қан да ға на біз дің ре фор-
ма лар ти ім ді бо ла ды. Ал, мем ле кет пен 
қо ғам бір бү тін жə не тұ рақ ты бо ла ды. 
Əлем нің да мы ған де ген ел де рі нің бар лы-
ғы осы жол дан өт кен. Түп теп кел ген де 
атал мыш 5 ре фор ма қа зақ стан дық мем-
ле кет ті лік ті қа лып тас ты ру ға ық пал етіп, 

Қа зақ стан ның əлем нің да мы ған 30 елі нің 
қа та ры на кі руі не мүм кін дік бе ре ді», — 
де ді Мем ле кет бас шы сы.
Ел ба сы ның «За ма науи мем ле кет бар-

лы ғы үшін: Бес ин сти ту ци онал ды ре фор-
ма» ат ты жос па рын да қай та құ ру жү зе ге 
асы ры луы ти іс ті бес ин сти ту ци онал ды 
ба ғыт анық тал ған: за ма науи, кə сі би жə не 
ав то ном ды мем ле кет тік ап па рат қа лып-
тас ты ру; заң үс тем ді гін қам та ма сыз ету; 
ин дус три алан ды ру жə не əр та рап тан ды-
ру ды не гіз ет кен эко но ми ка лық өсім; бір-
тұ тас бо ла шақ тың ұл ты; сон дай-ақ тран-
спа рент ті жə не есеп бе ре тін мем ле кет.
Пре зи ден тпен ұсы ныл ған кə сі би мем-

ле кет тік ап па рат ты қа лып тас ты ру мін де-
ті қа зақ стан дық мем ле кет ті лік тің да муы 
мен ны ғаюы үшін ма ңыз ды бо лып са на-
ла ды. Қа зақ стан Рес пуб ли ка сы аза мат та-
ры ның мем ле кет тік қыз мет ке тең қол же-
тім ді лік ту ра лы кон сти ту ци ялық ере же-
ле рі тəуел сіз дік жыл да ры заң ды лық қа-
ғи дат та ры на, кə сі би лік ке, мем ле кет ал-
дын да ғы аза мат тар дың құ қық та ры мен 
бос тан дық та ры ба сым дық та ры на, нə ти-
же лі лік жə не қо ғам ға есеп ті лік ке не гіз-
дел ген мем ле кет тік қыз мет тің қа зақ стан-
дық мо де лін құ ру мен да мы ту да нақ ты 
жү зе ге асы рыл ды. Ел ба сы ның пі кі рін ше 
кə сі би мем ле кет тік ап па рат ты қа лып тас-
ты ру, ең ал ды мен, мем ле кет тік қыз мет ке 
кі ру рə сі мін əрі қа рай же тіл ді ру ге жол 
аша ды. Сол се беп тен қол да ныс та ғы заң-
на ма да мем ле кет тік қыз мет ке кі ру тəр-
ті бін ны ғай та тын нор ма лар ор на ты луы 
ке рек: əдет те гі дей, тө мен гі лауазым нан 
бас тап; əрі қа рай құ зы рет ті лік тə сіл не-
гі зін де ға на жыл жу; «Б» кор пу сы ның ең 
жо ға ры лауазым да ры на жыл жы ту тө-
мен гі лауазым да ғы мем ле кет тік қыз мет-
кер лер қа та ры нан тек қа на кон кур стық 
не гіз де жү зе ге аса тын бо ла ды; мем ле кет-
тік қыз мет ке бі рін ші рет кі ре тін аза мат-
тар үшін ірік теу рə сі мін ор та лық тан ды-
ру; сы нақ мер зі мі нің мін дет ті лі гі. Осы 
ша ра лар, сөз сіз, мем ле кет тік қыз мет ке 
ірік теу жə не та ғайын дау рə сі мін са па лы 
жақ сар ту ға ық пал ете тін бо ла ды.
Заң на ма лық жа ңа лық мем ле кет тік 

қыз мет ке же ке сек тор дан ше тел дік ме-
нед жер лер дің, же ке ма ман дар дың жə не 
Қа зақ стан Рес пуб ли ка сы ның аза мат та-
ры ның — ха лы қа ра лық ұйым дар қыз-
мет кер ле рі нің қол же тім ді лік мүм кін ді гі 
бо лып та бы ла ды. Бұл қа дам ше тел дік 
бас қа ру шы лық тə жі ри бе ні, со ны мен қа-
тар, же ке ор та да бас қа ру түр ле рі мен 
əдіс те рі нің ең үз дік үл гі ле рін ти ім ді пай-
да ла ну ға мүм кін дік бе ре ді.
Қо ғам да бе лең ал ған сы бай лас жем-

қор лық ты жою мə се ле ле рі Ел ба сы ның 
бас ты на за рын да. Тəуел сіз дік жыл да ры 
Қа зақ стан Рес пуб ли ка сын да ти ім ді сы-
бай лас жем қор лық қа қар сы заң на ма 
(«Сы бай лас жем қор лық қа қар сы кү рес 
ту ра лы» ҚР За ңы) құ рыл ды, жем қор лық-
пен кү ре су дің құ қық тық-ұйым дас ты ру-
шы лық ме ха низ мін же тіл ді ру бойын ша 
ша ра лар қол да ны ла ды (ҚР мем ле кет тік 
қыз мет іс те рі жə не жем қор лық қа қар-
сы əре кет ету жө нін де гі агент ті гін құ ру). 
Ел ба сы ең үз дік отан дық жə не ше тел дік 
тə жі ри бе ге сүйе не оты рып, мем ле кет тік 
қыз мет тің жа ңа Эти ка лық ко дек сін қа-
был да уды жə не эти ка мə се ле ле рі бойын-
ша уəкі лет ті лауазы мын ен гі зу ді ес ке ру-
мен жа ңа заң на ма ны əзір леу мін де тін 
қоя ды.
Жо ға ры да атал ған күр де лі өз ге ріс тер 

бар лық мем ле кет тік ор ган дар дың, со-
ның ішін де құ қық қор ғау ор ган да ры ның 
қыз мет кер ле рі не та рай тын Мем ле кет-
тік қыз мет ту ра лы жа ңа заң қа был дау 
қа жет ті лі гін күн тəр ті бі не шы ға ра ды. 
Мем ле кет тік бас қа ру мен мем ле кет тік 
қыз мет са ла сын да Кон сти ту ци яның əре-
кет етуі нің жан-жақ ты лы ғы, мем ле кет тік 

қыз мет тің əр түр лі түр ле рі ара сын да ғы 
қа рым-қа ты нас ты рет те уде гі бі рың ғай-
лы лық пен жүйе лі лік қам та ма сыз етіл-
ген. Бұл Ел ба сы мен көз дел ген ауқым ды 
ре фор ма лар ды іс ке асы ру ға дайын мем-
ле кет тік ор ган дар дың тү бе гей лі жа ңа 
кад рлық ап па ра тын құ ру ға, Қа зақ стан 
Рес пуб ли ка сы ның мем ле кет тік қыз ме тін 
əрі қа рай кə сі би лен ді ру ді жə не мем ле-
кет тік бас қа ру жүйе сін оң тай лан ды ру ды 
қам та ма сыз ету ге мүм кін дік бе ре ді.
Заң ның үс ті нен қа ра ушы лық ты қам-

та ма сыз ету кез кел ген мем ле кет ті да-
мы ту дың ке зек сіз шар ты жə не қа зір гі де-
мок ра ти ялық қо ғам ның не гіз гі қа ғи да ты 
бо лып та бы ла ды. Қа зақ стан Рес пуб ли ка-
сы Кон сти ту ци ясы ның 4 ба бы на сəй кес, 
Кон сти ту ция жо ға ры заң ды күш ке ие. 
Заң ның ұлық ты лы ғы қа ғи да тын жан-
жақ ты да мы тып, одан əрі ны ғай ту мақ са-
тын да оның жү зе ге асы ры лу ына жағ дай 
ту ғы зып, дер уағын да ша ра лар қол да-
нып, үне мі қа да ға лау қа жет.
Осы ба ғыт та Қа зақ стан Рес пуб ли ка сы-

ның заң на ма сын да мы ту век тор ла ры ре-
тін де қа зір гі ке зең де би лік тің сот тар мақ-
та ры ның ұйым дас ты ру шы лық-құ қық-
тық не гі зін же тіл ді ру қа жет ті лі гін же ке 
атап өт кен жөн: сот ор ган да рын да қыз-
мет ке кі ру жə не өту ту ра лы заң на ма сы-
на өз ге ріс тер мен то лық ты ру лар ен гі зу, 
Қа зақ стан Рес пуб ли ка сы ның аза мат тық-
про цес су ал дық заң на ма сын жа ңар ту.
Мем ле кет те заң ның ұлық ты лы ғын 

қам та ма сыз ету бойын ша ке шен ді ша-
ра лар жүйе сі за ма науи де мок ра ти ялық 
мем ле кет ре тін де Қа зақ стан ның эко но-
ми ка лық, əлеу мет тік жə не гу ма ни тар-
лық өмі рін жаң ғыр ту дың өзін дік ка та ли-
за то ры бо лып қыз мет ете ді.
Ин дус три алан ды ру жə не эко но ми ка-

лық өсім қа зақ стан дық тар дың са яси жə-
не əлеу мет тік тұ рақ ты лы ғы ның, əл-ауқа-
ты ның не гі зі бо лып та бы ла ды. Кон сти-
ту ция қа был дан ған сəт тен бас тап Қа зақ-
стан əлеу мет тік-эко но ми ка лық да му да 
зор же тіс тік тер ді ба ғын ды рып, та быс қа 
ке нел ді. Рес пуб ли ка да «əлеу мет тік на-
рық тық ша ру ашы лық кон сти ту ци ялық 
құ ры лым ның эко но ми ка лық не гі зі бо-
лып та бы ла ды». Бұл жағ дай мем ле кет тің 
кон сти ту ци ялық нор ма лар мен жер, аза-
мат тық, са лық тық, ке ден дік, мо но по лия-
ға қар сы, қар жы, ең бек заң на ма сы ның 
қа ғи дат та ры не гі зін де жүйе лі да му ын 
бол жай ды.
Аза мат тық құ қық тық қа ты нас тар са-

ла сын да кон сти ту ци ялық ере же лер ді əрі 
қа рай же тіл ді ру аза мат тық заң на ма ның 
рет те уші əлеуетін ке ңей ту ді, ауыл ша ру-
ашы лық ба ғы тын да ғы жер лер ді на рық-
тық ай на лым ға ен гі зу, жер учас кі ле рі-
нің мақ сат ты ба ғы тын ауыс ты ру рə сі мін 
же ңіл де ту, бар лық пай да ла ныл май тын 
жер лер ді ал да ғы же ке ше лен ді ру үшін 
мем ле кет тік қор ға тап сы ру жо лы мен 
Жер ко дек сін қай та құ ру ды көз дей ді.
Ке ден дік заң на ма, əсі ре се Еура зи ялық 

эко но ми ка лық одақ тың құ ры лу ына орай 
Қа зақ стан ның ше тел дік се рік тес тер мен 
ха лы қа ра лық са уда ны ке ңей туі мақ са-
тын да ке ден дік рə сім дер ді же ңіл де ту жə-
не үй лес ті ру ба ғы тын да да муы ке рек.
Қар жы заң на ма сын да мы ту ас пек ті-

сін де Ел ба сы ның AS TA NA EX PO-2017 ин-
фра құ ры лы мы ның ба за сын да Астана ха-
лы қа ра лық қар жы ор та лы ғын (AIFC) құ-
ру ту ра лы бас та ма сы аса ма ңыз ды, оған 
Қа зақ стан Рес пуб ли ка сы ның Кон сти ту-
ци ясын да бе кі ті луі ке рек ар найы мəр те-
бе бе рі ле ді.
Кон сти ту ция ға сəй кес, Қа зақ стан 

өзін əлеу мет тік мем ле кет ре тін де жа-
ри ялай ды. Осы ған орай, құ қық тың не-
гіз гі мін дет те рі нің бі рі — аза мат тар дың 
əлеу мет тік жə не, бі рін ші орын да, ең бек 
құ қық та рын қам та ма сыз ету дің ұтым ды 

ме ха низ мде рін əрі қа рай қа лып тас ты ру 
бо лып та бы ла ды. Бұл жағ дай осы са ла да 
ха лы қа ра лық тə жі ри бе ні жүйе лік тал дау 
мен есеп ке алу не гі зін де Қа зақ стан Рес-
пуб ли ка сы ның жа ңа Ең бек ко дек сін əзір-
леу қа жет ті лі гін бел гі лей ді.
Ын ты мақ пен бір лік тің жа ра сым та-

буы мем ле ке ті міз дің бас ты құн ды лы ғы, 
не гіз гі ны ғай ту шы ре сур сы, оның əлеу-
мет тік тұ рақ ты лы ғы ның ке пі лі бо лып 
та бы ла ды. Ұл та ра лық ке лі сім ді сақ тау 
жə не ны ғай ту да, Қа зақ стан ның кө пұлт-
ты хал қы ның бір лі гін қам та ма сыз ету де гі 
құ қық тық ме ха низ м дер дің ро лі аса зор. 
Тəуел сіз дік жыл да ры Қа зақ стан бү кіл 
əлем ге ұл та ра лық жə не кон фес сияара-
лық бей біт ші лік пен ке лі сім иде ясын 
тə жі ри бе лік жү зе ге асы ру дың жар қын 
үл гі сін көр се те біл ді. Осы ның не гі зін де 
аза мат тар дың шы ғу те гі не, əлеу мет тік, 
лауазым дық жə не мү лік тік жағ дайы на, 
жы ны сы на, нə сі лі не, ұл ты на, ті лі не, ді-
ні не, на ным-се нім де рі не, тұр ған ор ны на 
не ме се кез кел ген өз ге де жағ дай лар ға 
қа ра мас тан құ қық та ры мен ер кін дік те-
рі нің тең ді гін ке піл ден ді ре тін кон сти-
ту ци ялық қа ғи да лар Кон сти ту ци яның 
өмір шең ді гін арт ты ра түс ті. Елі міз де 
адам мен аза мат тың құ қық та ры мен ер-
кін дік те рін қор ғау ды тə жі ри бе лік жү зе-
ге асы ру дың ма ңыз ды дең гейі же тіл ген. 
Қа зақ стан хал қы ның бір лі гін қол дау жə-
не ны ғай ту бойын ша заң на ма мен тə жі-
ри бе ні əрі қа рай да мы ту үшін бе рік не-
гіз құ ру ға ба ғыт тал ған «МƏҢ ГІ ЛІК ЕЛ», 
«Үл кен ел — үл кен от ба сы», «МЕ НІҢ 
ЕЛІМ» пат ри от тық акт жо ба ла рын іс ке 
асы ру бойын ша құ қық тық-ұйым дас ты-
ру шы лық ша ра лар əзір ле ну де.
Қа зақ стан Рес пуб ли ка сы Кон сти ту ци-

ясы ның əлеуеті нə ти же лі лік, ай қын ды-
лық жə не мем ле кет тің қо ғам ға есеп ті лі гі, 
аза мат тар дың құ қық та ры мен ер кін дік-
те рін жан-жақ ты қор ғау қа ғи дат та ры 
бо лып та бы ла тын мем ле кет тік бас қа ру 
мо де лін құ ру ға ба ғыт та ла ды. Осы ған 
орай, аза мат тық қо ғам ин сти тут та ры та-
ра пы нан тə жі ри бе де бар жə не өзін ақ та-
ған ба қы лау дың құ қық тық құ рал да ры на 
аза мат тар дың бас та ма сын да мы ту мен 
іс ке асы ру ға жа ңа күш бе ре тін қо сым ша 
құ қық тық ме ха низ мдер мен рə сім дер қа-
жет.
Түйін деп ай тқан да, Қа зақ стан Рес пуб-

ли ка сы ның Кон сти ту ци ясын да қа лан ған 
иде ялар мен қа ғи дат тар ел дің тұ рақ ты 
əлеу мет тік-эко но ми ка лық жə не са яси-
құ қық тық да му ын қам та ма сыз етіп қа на 
қой май ды, со ны мен қа тар, тəуел сіз Қа-
зақ стан ның құ қық тық жүйе сін да мы ту-
дың не гіз гі ба ғыт та ры мен ме ха низ мде рі-
нің ал да ғы стра те ги ясын не гіз де уге мүм-
кін дік бе ре ді.
Ел ба сы мыз Н. Ə. Назарбаев əр кез 

өз сө зін де ға лам дық өз ге ріс тер ге тө теп 
бе ре ала тын ір ге та сы бе рік, да мы ған 
мем ле кет құ ру бас ты мін дет еке нін, бір 
орын да тұр май, үне мі тек ал ға жыл жып, 
да му қа жет ті гін, сол кез де ға на мем ле-
кет ті гі міз ді сақ тап қа ла ты ны мыз ды ба са 
ай та ды. Тəуел сіз Қа зақ стан үшін стра-
те ги ялық мақ сат — əлем нің ең да мы ған 
30 мем ле ке ті нің қа та ры на еніп, ір ге та сы 
Қа зақ стан Рес пуб ли ка сы ның Кон сти-
ту ци ясы бо лып са на ла тын ұлт тық құ-
қық тық жүйе ге жо ға ры та лап тар қою. 
«Бұл — «Қа зақ стан-2050» стра те ги ясын 
жү зе ге асы ру дың жо лы. Бес ин сти ту ци-
онал дық ре фор ма ның əр қай сы сы — зор 
мін дет жə не ел үшін ора сан жұ мыс. Мұн-
дай ре фор ма ның та быс ты лы ғы би лік 
пен ха лық тың та бан ды ерік-жі ге рі ар қы-
лы ға на қам та ма сыз еті луі мүм кін. Ұсы-
ныл ған ша ра лар қо ғам дық қа ты нас тар 
жүйе сін тү бе гей лі өз гер те ді». Елі міз дің 
Пре зи ден ті мен ұсы ныл ған ин сти ту ци-
онал дық ре фор ма лар Мем ле ке ті міз дің 
Не гіз гі За ңы ның аясын да жү зе ге асы ры-
лып, «Қа зақ стан ның əлем де гі да мы ған 
30 ел дің қа та ры на қо сы луы үшін жағ дай 
ту ғы за ды».

ЕР КІН К	 БЕ ЕВ,
ЗА7 �Ы ЛЫМ ДА РЫ НЫ7 ДОК ТО РЫ, ПРО ФЕС СОР,
Е. А. Б	 КЕ ТОВ АТЫН ДА �Ы �АРМУ РЕК ТО РЫ
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Хал қы мыз дың да на на қыл да ры ның 
бі рі: «Ұс таз ұс таз емес, өз шə кір ті үшін 
күй ме се, шə кіт шə кірт емес, өз ұс та зын 
сүй ме се» де ген дей, на ғыз ұс та зым бо лып 
өт кен Е. А. Бө ке тов ту ра лы ес те лік тер 
қан ша лық ты көп жа зыл са да олар дың 
еш бі рі ар тық емес. Қа зақ тың ру ха ни ят 
əле мін де гі шоқ ты ғы би ік жа рық жұл дыз-
да ры ның бі рі — Ев ней аға Бө ке тов деп 
ай ту ға то лық ха қым бар деп са най мын.

Ев ней аға мыз дың бұл жа рық дү ни еден 
озып кет ке ні не 30 жыл дан ас там уақыт 
өтіп ті. Кейін гі жас тар біз дің ұла ғат ты ұс-
та зы мыз дың бей не сін көз ал ды на елес те-
те алу үшін, ол кі сі нің сыр тқы кел бе ті мен 
бойын да ғы ада ми не гіз гі қа си ет те рі ту ра лы 
ой ла рым ды жет кіз гім ке ліп отыр. Ұс та зым 
Ев ней аға бойы екі мет рге жа қын, сал ма ғы 
120-130 ки лог рам дай, ба тыр тұл ға лы, өте 
ке ліс ті, алып адам бо ла тын. Мі не зі қа ра-
пайым, мен мен ді гі жоқ, кі ші пейіл, кі ші мен 
де, үл кен мен де тең сөй ле се тін. Адам дар ды 
жүз ге, ұл тқа, жер ге бөл мей тін. Əр адам ға 
бойын да ғы қа бі ле ті не, іс кер лі гі не, ең бек-
қор лы ғы на, адам гер ші лі гі не қа рай оты рып 
ба ға бе ріп, өз ойы на сай ба ға лай тын. «Пə-
лен ше нің бойын да мы на дай жақ сы қа си-
ет тер бар, со ны үй ре ніп, бой ға сі ңі ріп алу 
ке рек» деп жиі ай тып оты ра тын, ал күл-
ген де — ішек-сі ле сі қа та қар қыл дап, ын ты-
шын ты сы мен кү ле тін.
Ой лау жə не ес ке сақ тау қа бі ле ті өте жо-

ға ры бо ла тын. Ме тал лур гия жə не хи мия 
са ла сын да ғы бар лық ере же лер ді, заң ды-
лық тар ды, ма те ма ти ка лық тең де улер ді 
жə не бас қа да не гіз гі мə лі мет тер ді тү гел 
дер лік жат қа бі ле тін. Бел гі лі бір эле мент-
тің мөл ше рін анық тау ке рек бол са, осы ған 
бай ла ныс ты мə лі мет тер ді бі рі нен кейін бі-
рін ті зіп ай та бас та ған да, біз — жас тар таң 
қа ла тын быз. Қай бір де сөз ден сөз шы ғып, 
бір зат тың қай нау не ме се бал қу тем пе ра ту-
ра сы қа жет бол ған да, мы на дай зат тың қай-
нау тем пе ра ту ра сы мы на дай мəн ге ие, ал 
біз ай тып отыр ған зат тың қа си еті ал дың ғы 
зат қа жа қын, сон да бұл зат тың қай нау тем-
пе ра ту ра сы ша ма мен одан 10°С-тай ар тық 
бо луы ке рек деп бол жам ай та тын. Кейін 
анық та ма лық кі тап тар дан бұл мəн ді тауып, 
ұс та зы мыз дың бір-екі гра дус қа ға на қа те-
лес ке нін кө ріп, оның бі лім дар лы ғы на тəн ті 
бо ла тын быз. Осын дай сəт тер ге өзім та лай 
рет куə бол дым.
Пуш кин, Лер мон тов, Ма яков ский, Есе-

нин, Абай, Мұ қа ға ли өлең де рі нің бі рі нен 
кейін бі рі не өтіп, қа тар лап бір-екі са ғат тоқ-
та май жат қа ай тқа нын та лай рет өз кө зім мен 
кө ріп, өз құ ла ғым мен ес ті дім. Ол ақын дар-
дың өлең де рін жай ға на емес, на қы шы на кел-
ті ріп, на ғыз көр кем сөз ше бе рі тə різ ді мə нер-
леп оқи тын. Ұс та зым ның бұл қа си ет те рін ол 
кез де гі көп ші лік жақ сы бі ле тін, сый лай тын, 
ұла ғат тап оты ра тын. 1970-1975 жыл да ры Ев-
ней аға ның көп те ген шə кірт те рі кан ди дат тық 
дис сер та ци яла рын қор ғай бас та ды. Ол кез де 
Қа ра ған ды да дис сер та ция қор ғай тын ғы лы-
ми ке ңес тер бол ма ды, бə рі дер лік Алматы ға 
ба ра тын. Қа зақ мем ле кет тік уни вер си те ті не 
жə не По ли тех ни ка лық ин сти тут қа шə кірт-
те рі нің қор ғауына Ев ней аға ның қа ты са ты-
нын кү ні бұ рын біл се, көп те ген алматы лық 
қауым Ебе кең ді кө ру үшін жə не ол кі сі нің 
сө зін ес ту үшін ғы лы ми ке ңес ке ке ліп қа ты-
су ға ты ры са тын.
Ұс та зым сөз ге өте ше шен бол ды. Орыс 

ті лін де, қа зақ ті лін де те рең мең гер ген дік-
тен, ол өте көр кем, қы зық ты, маз мұн ды етіп 
сөй лей ала тын. Не ге еке нін қай дам, ол кі сі-
нің сөй леп тұр ға нын сырт тан ба қы ла ған да, 
осын дай ше бер лік пен сөй леу оңай си яқ ты 
бо лып кө рі ну ші еді. Ол кі сі орыс ті лін де 
де, қа зақ ті лін де де өте жақ сы жа за тын. Ол 
кез де орыс тіл ді лік тер көп бол ған дық тан, 
ал ғаш кез де орыс ті лін де көп те ген əде би 
ма қа ла лар жа зып жүр ді. Ұс та зым ның ал ға 
қой ған не гіз гі мақ са ты — Шо қан Уəли ха нов, 
Абай Құ нан ба ев тан бас тап жə не одан кейін-
гі қа зақ ға лым да ры ның ең бек те рін қа зақ 
хал қы на, əсі ре се қа зақ жас та ры на жет кі зу 
жə не олар дың өмір лік-фи ло со фи ялық ой-
ла рын те рең де те тү сін ді ру еді.

Ол кез де ғы лы ми ма қа ла тек орыс ті лін-
де жа зы ла тын, сол се беп ті қа зақ мек те бін 
бі тір ген біз ге ма қа ла жа зу едəуір қи ын дық 
ту ды ра тын. Ев ней аға өзі жақ сы жа за тын-
дық тан, біз ге де бұл мə се ле де жо ға ры та лап 
қоя тын. Жаз ған ма қа ла мыз ды жан-жақ ты 
тал дап, оның маз мұ ны ның анық бо лу ына, 
жа зы лу сти лис ти ка сы ның дұ рыс бо лу ына 
ерек ше мəн бе ре тін. Ол кі сі нің қо лы нан 
өт кен ма қа ла тап-тұй нақ тай бо лып, еш кім 
мін та ба ал май тын дай са па лы бо лып шы-
ға тын.
Ме нің қыз мет іс теп жүр ген ла бо ра то ри-

ям ның мең ге ру ші сі, ұл ты ев рей Марк Зал-
ма но вич Уго рец бір де ма ған мы на дай жағ-
дай ды айт ты: — Мек теп ті ал тын ме даль ге 
бі тір ген мін, ин сти тут ты қы зыл дип лом мен 
аяқ та дым. Мек теп те жүр ген де əде би ет пə ні-
нің мұ ға лі мі ме нің жаз ған шы ғар ма ла рым-
ды мақ тап, бас қа оқу шы лар ға үл гі етіп көр-
се тіп оты ра тын. Ал Ев ней Арыс та нұ лы ның 
қа ра ма ғы на кел ген де, ол кі сі нің ғы лы ми 
ма қа ла ның жа зы лу ына үл кен мəн бе ре ті-
нін бай қай жү ріп, өзім нің бі рін ші ғы лы ми 
ма қа лам ды жа зып, сол кі сі ге бер дім. Оқып 
бол ған соң ме ні бас қа лар ға үл гі етіп мақ-
тай тын шы ғар де ген се нім ді үміт пен оның 
пі кі рін шы дам сыз да на кү тіп жүр дім. Бір 
ап та дан кейін осы ма қа ла бойын ша ме ні Ев-
ней Арыс та нұ лы өзі не ша қыр ды. Ол ма ған 
қа рап: — Ма қа ла өте тү сі нік сіз жə не сауат-
сыз жа зыл ған, көп ой лан бай, асы ғыс жаз-
ған сың, — де ген де, бү кіл үмі тім су сеп кен-
дей ба сыл ды. Жаз ған ма қа лам ды өзі ме көр-
сет ті. Қып-қы зыл си ямен ши май лап жөн-
дел ген, сау сөй лем қал мап ты де уге бо ла ды. 
Өзі нің тү зе ту ле рін тү сін ді ре бас та ды. Бір де-
бір сы ны на ай тар қар сы уəжім бол ма ды. 
Ай тыл ған сын ның бə рі дұ рыс, бə рі орын ды. 
Осын дай ой сы ра та ай тыл ған сын нан кейін 
жа зу мə се ле сі не ба са на зар ауда ра бас та-
дым. Ев ней Арыс та нұ лы өте дұ рыс жа са ды, 
қа зір дұ рыс жа зу ды үй ре ніп қал дық. Ғы лы-
ми ма қа ла ның өте тү сі нік ті жə не сауат ты 
етіп жа зыл ға ны на не жет сін, осын дай та лап 
қоя біл ген ұс та зы мыз ға ал ғаш қы да рен жі-
сек, қа зір ол кі сі ге рақ мет ай та мыз, — деп 
сө зін аяқ та ды.
Ев ней Арыс та нұ лы ның кез кел ген ғы-

лы ми ең бек ті жа зу мə се ле сі не үл кен мəн 
бе ре тін ді гі не орай, та ғы да бір бол ған жағ-
дай ды ай ту ға бо ла ды. Бұ рын Свер дловск 
(қа зір гі Еке те рин бург) қа ла сын да, бү кіл Ре-
сей дің Сі бір аума ғын да ор на лас қан бел ді де 
бе дел ді жо ға ры оқу ор ны ның бі рі — Орал 
по ли тех ни ка лық ин сти ту ты бол ды. Оны 
орыс тар «Уральский По ли тех ни чес кий ин-
сти тут» деп атай тын. Осы ин сти тут тың рек-
то ры бо лып На бой чен ко де ген кі сі іс те ді. 
Ол бұл ин сти тут ты 10-15 жыл дай бас қар ды. 
Сол аумақ қа бел гі лі, сый лы адам да ры ның 
бі рі бо ла тын. Сол кі сі 1980 жыл да ры өзі нің 
док тор лық дис сер та ци ясын қор ғар да оп-
по нент етіп біз дің ұс та зы мыз Ев ней аға ны 
та ғайын дап ты. Ол кі сі На бой чен ко ның дис-
сер та ци ясын оқып бо лып, ол дис сер та ци-
ялық жұ мыс тың ғы лы ми тұр ғы да бар лық 
та лап тар ға дə ре же сі сай екен ді гін, бі рақ сол 
жа зыл ған тү рін де қор ғау ға тіп тен бол май-
тын ды ғын ай та ды. Дис сер та ция тү сі нік сіз 
жа зыл ған, грам ма ти ка лық, сти лис ти ка лық 
қа те лер бар дей ке ле: «Қа дір лі На бой чен ко, 
сіз орыс сыз, ал мен қа зақ пын, не ге мен — 
қа зақ орыс қа орыс ша қа лай дұ рыс жа зу ке-
рек екен ді гін үй ре ту ім ке рек?» — деп ойын 
қо ры тын ды лап ты. Өз аума ғын да, өз ме ке-
ме сін де өте үл кен абы рой ға ие На бой чен ко 
Ев ней аға ның мұн дай өт кір сы ны на ал ғаш-
қы да қат ты рен жіп ті. Дис сер та ци яда жі бе-
ріл ген жа зу мə се ле сі не бай ла ныс ты сын-ес-
кер тпе лер ді жөн де уге бір жыл дан аса уақыт 
ке тіп, қор ғай тын мер зі мі нен бір-екі жыл дан 
кейін қор ғай ды.

«Ев ней Арыс та но вич пен бет пе-бет кез де-
сіп, ол кі сі нің ма ған ай тқан сын да рын тал-
қы ла ған да, мен ол кі сі нің көр сет кен тү гел 
дер лік сын да ры мен 100 % ке ліс тім, се бе бі 
бас қа ама лым қал ма ды, ай тқан да ры ның 
бə рі жөн, бə рі дұ рыс еді», — деп На бой чен-
ко ның қор ғап бол ған нан кейін ай тып отыр-
ға нын өз құ ла ғым мен та лай рет ес ті гем. Се-
бе бі сол кез дер де ол біз дің Қа ра ған ды да ғы 

Хи мия-ме тал лур гия ин сти ту ты мыз ға жиі 
ке ліп тұ ра тын. Қо ры та ай тқан да, Ев ней 
ұс та зы мыз ғы лы ми ең бек тер дің бар лық 
та лап тар ға сай жа зы лу ына үл кен жауап-
кер ші лік пен қа рап, қат ты мəн бе ре тін жə не 
ай на ла сын да сон дай ор та ны жа сай да біл ді.
Ев ней аға му зы ка ны да жақ сы кө ре тін. 

Мен ғы лы ми-зерт теу ин сти ту ты на ор на лас-
қан жы лы жел тоқ сан айы ның соң ғы күн-
де рін де қыз мет кер лер дің ба ла ла ры үшін 
Жа ңа жыл мей ра мын қа лай өт кі зу ту ра лы 
сөз бо ла бас та ды. Жыл сайын бел гі лі бір му-
зы кант ты ша қы ра ды екен, ол қа ла да жоқ 
бо лып шы ғып ты. Ба ла лар ға қы зық ты бо лу 
үшін бір му зы кант тап па сақ бол май ды деп 
жүр ген де рін кө ріп, егер ба ян ас па бы та был-
са, му зы ка жа ғын ат қа ра ала тын ды ғым ды 
айт тым. Ин сти тут тың өзі нің ба яны бар екен, 
ол ас пап ты алып, дайын дық қа кі ріс тім.
Ин сти тут тың кі ші за лын да өт кен Жа ңа 

жыл дық ба ла лар ме ре ке сін де ба ян да ой нап, 
кіш кен тай лар өлең ай тып, би би леп, мəз 
бол ды. Ев ней аға да ба ла ла рын ер тіп ке ліп-
ті. Ме нің му зы ка дан ха ба рым бар еке нін бі-
ліп, қуа нып, «се гіз қыр лы, бір сыр лы жі гіт 
екен ді гің ді бай қап тұр мын» деп ар қам нан 
қақ ты. Мен ба ян кла сы бойын ша му зы ка 
мек те бін де оқы ға ным ды айт тым.
Жа ңа жыл дың ал ғаш қы күн де рі нің бі рін-

де ме ні өз ка би не ті не ша қы рып алып: — Əб-
ду али, Жа ңа жыл ға ар нал ған ба ла лар ме ре-
ке сін де ба ян ас па бын да өте жақ сы ой на дың. 
Ме ре ке нің жақ сы өтуі не се нің үле сің көп 
бол ды, ме нің өзім де де ма лып қайт тым, — 
деп ой ла нып тұр ды да, — мы на ев рей хал қы 
бар лы ғы дер лік ба ла ла рын му зы ка мек те-
бін де оқы та ды. Ал біз қа зақ пыз ғой, Мə жит 
ұлым ды му зы ка мек те бі не оқы ту ға бер гім 
ке ліп еді, бі рақ оның му зы ка ға де ген қа бі ле-
ті нің қан дай еке нін біл мей мін. Өзі нен сұ рап 
едім, иығын бір қи қаң ет кіз ді де қой ды, оның 
му зы ка мек те бін де оқу ға ын та сы ның бар-жо-
ғын да тү сін бей қал дым. Біз дің тұ қы мы мыз-
да му зы ка лық ас пап тар да ой най тын адам-
дар жоқ тың қа сы, тек Ма утай ағам ның ға на 
дом бы ра ны аз дап дың ғыр лат қа ны бол ма са… 
Му зы ка мек те бі не ба рып, оны тас тап кет се, 
ол оған да, ма ған да жақ сы нəр се емес. Мен 
ой лап едім, сен Мə жит ұлы ма ба ян ас па бын 
аз дап үй ре тіп көр сең, мүм кін му зы ка лық ас-
пап тар да ой нау оған ұнар. Ал ұна ма са, мек-
теп емес қой, тоқ та та са лу да қи ын емес. Тіп-
тен жақ сы бол са, му зы ка мек те бі не бе рер міз. 
Егер ба ян ас па бын да дəл сен дей ой най ала-
тын бол са, он да ме нің ар ма ным бол мас еді, — 
деп өзі ойын да ғы ой ла рын тү гел айт ты.
Мен му зы ка ой нау ға қа жет ті но та ны 

жақ сы бі ле тін ді гім ді біл дір дім де: «но та ар-
қы лы ба ян тар ту ды үй ре ту мен үшін де қы-
зық ты бо лар еді. Өзім нің му зы ка лық ас пап-
ты үй ре ту қа бі ле тім ді тек се ріп кө ру ге мүм-
кін ші лі гім бо ла ды», — деп өз ке лі сі мім ді 
бер дім. Бір ап та ның ішін де Мə жит ке ба ян 
ас па бын са тып алып бер ді де, мен му зы ка 
са ба ғым ды бас тап кет тім. Ап та сы на екі-үш 
рет Ев ней аға ның үйі не ба рып, бір са ғат тай 
са бақ өт кі зе мін. Мə жит өте қа бі лет ті бо ла-
тын. Екі ап та да но та ның не гіз гі қа жет ті лік-
те рін тү сі ніп, ал ғаш қы да қа ра пайым жəй 
му зы ка ыр ғақ та ры нан бас тап, екі-үш ай дан 
кейін қа зақ тың ха лық əн де рін орын дай бас-
та ды. Мə жит тің ба ян ой на ға нын кө ріп жə не 
саз ды му зы ка сын ес ті ген Ев ней аға өте қат-
ты қуа нып: — Əб ду али, сен дер ді тез ара да 
мұн дай нə ти же ге же те ді деп ой ла ма ған 
едім. Се нен жақ сы ұс таз шы ға ты ны на кү мə-
нім жоқ, жү ре гі нə зік, се зім тал адам дар ға на 
му зы ка ны өз ыр ға ғы мен дəл жет кі зе ала ды. 
Ал ен ді Мə жит еке уле рің сон дай адам сың-
дар, — деп ұлы на да, ма ған да ри за шы лы-
ғын біл ді ріп жат ты. Мен Мə жит ке му зы ка 
са бақ та рын бір жыл дай жүр гіз дім. Одан 
соң зауыт тар ға іс-са пар лар кө бейіп, бас қа 
да жұ мыс тар шы ғып, қол ти мей кет ті. Дəл 
қа зір гі күн де рі оның бұл ас пап та ой нап не-
ме се ой на май жүр ге нін біл мей мін.
Ев ней аға ның көп ші лік ара сын да өлең 

ай тқа нын көр ген емес пін, бі рақ Мə жит 
екеу міз му зы ка са ба ғын өт кі зіп жат қан кез-
дер де қа сы мыз ға ке ліп: «біз бая ғы да мы на-
дай өлең ді бы лай ай ту шы едік»,— деп өзі не 
ға на тəн ерек ше дауысы мен асық пай өле ңін 
сө зі мен ке ліс ті ріп оты рып ай та тын, му зы-
ка лық қа бі ле ті, орын дау мə не рі тар тым ды 
бо ла тын.

Бір де ла бо ра то ри яда жұ мыс іс теп жа-
тыр едім, кеш кі са ғат төрт тер ша ма сын да 
Ев ней аға өзі ма ған те ле фон ша лып: — Əб-
ду али, қа зір жұ мыс та рың ды жи нас тыр да 
ме нің жұ мыс ка би не ті ме кел. Уни вер си-
тет ке Алматы дан əр тіс тер кел ген екен, кон-
цер тін бір ге кө рейік, — де ді. Мен тез жи-
на лып, Го голь кө ше сін де гі уни вер си тет тің 
сол кез де гі рек то ры ның ка би не ті не же тіп 
бар дым. Ев ней аға ның ка би не тін де Ес кен-
дір Ха сан ға ли ев, Бə кір Тə жі ба ев, Қа паш Құ-
лы ше ва отыр екен. Та ғы да бір кі сі отыр ды, 
мен оны та ны ма дым. Кейін біл дім, ол осы 
өтейін деп отыр ған кон церт тің Алматы дан 
кел ген ұйым дас ты ру шы сы екен. Мен кір ген 
кез де Ев ней аға ма ған қа рап: — Бұл кел ген 
ме нің ас пи ран тым, хи мия ма ма ны, му зы ка-
ны жақ сы кө ре ді жə не тү сі не ді, сол се беп ті 
сіз дер дің кон церт те рі ңіз ді көр се деп едім, — 
де ді де — ал, ен ді сту дент тер кү тіп отыр ған 
шы ғар, зал ға ба райық, — деп өзі бас тап 
жүр ді.
Бұ рын мен рес пуб ли ка ға əй гі лі бұл əр-

тіс тер ді те ле ди дар дан кө ріп, түр ле рін та ны-
ған мен, олар дың жан ды дауысын ес тіп көр-
ген емес едім. Өмі рім де бі рін ші рет əй гі лі 
əр тіс тер дің қо лын алып, өз дауыс та ры мен 
ай тқан əн де рін үл кен ықы лас пен тың да дым. 
Əри не, бə рі-бə рі ма ған өте ұна ды. Қа ра ған-
ды уни вер си те ті нің сту дент те рі де өз ри за-
шы лық та рын біл ді ріп, аямай қол да рын со-
ғып, қол паш тап отыр ды.
Кон церт біт кен соң Ев ней аға əр тіс тер-

ді сту дент тер ас ха на сы ның бө лек бір бөл-
ме сі не ша қы рып, дас тар хан жай ды. Ма ған 
қа рап: — Əб ду али, ке тіп қал ма, бір ге бо ла-
сың, — де ді. Дас тар хан ба сын да Алматы дан 
кел ген төрт қо нақ тан бас қа уни вер си тет тің 
екі про рек то ры бол ды.
Ев ней Арыс та нұ лы уни вер си тет ке ар-

найы ке ліп, жақ сы əн де рі мен жас тар ды бір 
сер піл тіп тас та ған əр тіс тер қауымы на ал ғыс 
біл дір ді. Өзі нің му зы ка ны жақ сы кө ре тін ді-
гін, оның ішін де қа зақ əн де рін той май тың-
дай бер гі сі ке ле ті ні не тоқ тай ке ліп: — сіз дер 
ұзақ кон церт тен кейін сəл де ма лып, ен тік-
те рі ңіз ді бас қан ша бі рін ші сөз ді ме нің ас-
пи ран тым, му зы ка ның жан сүйе рі Əб ду али-
ге бер гім ке ліп отыр, — деп ма ған қа ра ды. 
Мен са сың қы рап қал дым, бұ рын өмі рі көр-
ме ген елі міз дің ар дақ ты əр тіс те рі не сүй сі не 
қа рап, олар дан кө зім ді ал май отыр ған мын.
Аяқ ас ты нан мен сол сəт те ойы ма кел ген 

мы на дай тост айт тым: — Бая ғы да бір жал-
шы екін ші жал шы мен ұры сып қал ған да, 
бі реуі екін ші сі не: — Əй, сен кім сің, ал мен 
ба тыр дың атын ерт те ген адам мын, — деп 
мақ та нып ты. Сол си яқ ты, мен дос та ры ма: 
«Мен Ес кен дір Ха сан ға ли ев, Бə кір Тə жі ба ев, 
Қа паш Құ лы ше ва лар мен бір дас тар хан да 
бол ған адам мын» дей тін бол дым ғой. Ал, 
сіз дер ге ті лей ті нім, ха лық қа сі ңір ген ең-
бек те рі ңіз та быс ты бо ла бер сін. Құ дай əр 
уақыт та сіз дер ді қол дап жүр сін, — деп ті-
лек айт тым.

— Ев ней Арыс та нұ лы, сіз дің хи мик те рі ңіз 
осы лай сөй ле се, он да фи ло лог ас пи рант та-
ры ңыз дың сө зін тың дау ке рек екен, — деп, 
қо нақ тар ме нің сө зі ме ри за шы лық та рын 
біл дір ген бо ла тын.

(ЖАЛ �А СЫ БАР)

9Б ДУ АЛИ БА ЕШОВ,
ХИ МИЯ �Ы ЛЫМ ДА РЫ НЫ7 ДОК ТО РЫ,

ПРО ФЕС СОР, <Ж �А АКА ДЕ МИ ГІ,
�Р МЕМ ЛЕ КЕТ ТІК СЫЙ ЛЫ �Ы НЫ7 ЛА УРЕ АТЫ,

АКА ДЕ МИК Е. А. Б	 КЕ ТОВ АТЫН ДА �Ы СЫЙ ЛЫ� ТЫ7 ЛА УРЕ АТЫ,
�Р Е7 БЕК СІ 7ІР ГЕН 	НЕР ТАП �Ы ШЫ

Рухани Aайраткер, ?ибратты ?Bлама
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Ев ней Ар ста но вич Бу ке тов от но-
сит ся к пле яде вы да ющих ся уче ных, 
пе да го гов, с име на ми ко то рых свя за-
но ста нов ле ние и раз ви тие сов ре мен-
ной ка зах стан ской на уки и выс ше го 
об ра зо ва ния. Уче ный-эн цик ло пе дист, 
че ло век не за уряд но го и не за ви си мо го 
ума, он соз дал науч ную шко лу, те оре-
ти чес кие и прак ти чес кие изыс ка ния 
ко то рой во мно гом пре доп ре де ли ли 
ус пех ка зах стан ской хи ми чес кой на-
уки и ме тал лур ги чес кой про мыш лен-
нос ти. Науч ные ис сле до ва ния ака де-
ми ка Е. А. Бу ке то ва ос та ют ся ак ту аль-
ны ми и по сей день. И что осо бен но 
важ но для нас, ка ра ган дин цев, ака де-
мик Е. А. Бу ке тов за ло жил проч ную 
ба зу пер спек тив но го раз ви тия ве ду-
ще го ву за Цен траль но го Казахстана — 
Ка ра ган дин ско го го су дар ствен но го 
уни вер си те та, ко то рый сей час с гор-
достью но сит его имя.

Ког да в 1972 го ду в Ка ра ган де был соз-
дан вто рой в рес пуб ли ке уни вер си тет, 
Ев ней Ар ста но вич был уже сос то яв шим-
ся уче ным — док то ром тех ни чес ких на ук, 
опыт ным пе да го гом, про шед шим путь 
от ув ле чен но го сельско го учи те ля до 
чле на-кор рес пон ден та АН КазССР, ла-
уре атом Го су дар ствен ной пре мии СССР, 
чле ном Со юза пи са те лей СССР. Наз на-
чен ный на дол жность пер во го рек то ра 
КарГУ Е. А. Бу ке тов со свой ствен ным 
ему эн ту зи аз мом и ве рой в свое де ло 
при нял ся за мас штаб ные пре об ра зо ва-
ния, приз ван ные прев ра тить вве рен ный 
ему вуз в ве ду щий науч ный и об ра зо ва-
тель ный центр Казахстана. Ев ней Ар ста-
но вич спло тил та лан тли вых, тру до лю-
би вых и не рав но душ ных лю дей — пре-
по да ва те лей и сту ден тов — в еди ное уни-
вер си тет ское сод ру же ство, во оду шев ляя 
их на упор ный труд и науч ные изыс ка-
ния. Об ла дая не за уряд ным та лан том 
ор га ни за то ра, Е. А. Бу ке тов вдум чи во и 
пос ле до ва тель но со вер шен ство вал учеб-
но-вос пи та тель ный про цесс и науч ную 
ра бо ту, ру ко во дил хо зяй ствен ны ми де-
ла ми и об ще ствен ной жизнью пе да го ги-
чес ко го кол лек ти ва и сту ден че ства.
Под не пос ред ствен ным ру ко вод ством 

пер во го рек то ра КарГУ ве лось стро-
итель ство уни вер си тет ско го ком плек са, 
фор ми ро ва лась сов ре мен ная учеб но-
ла бо ра тор ная ба за, соз да ва лись му зеи 
и со ци аль ная ин фрас трук ту ра, был от-
крыт обо ру до ван ный пос лед ним по ко-
ле ни ем ма шин вы чис ли тель ный центр, 
ор га ни зо ва ны па тен тно-ин фор ма ци он-
ная и мет ро ло ги чес кая служ бы. По ини-

ци ати ве пер во го рек то ра бы ли соз да ны 
но вые фа куль те ты и ка фед ры, фа куль тет 
под го тов ки и по вы ше ния ква ли фи ка-
ции ор га ни за то ров на род но го об ра зо ва-
ния. Зна чи тель но воз рос ли чис лен ный 
и ка че ствен ный по ка за те ли про фес сор-
ско-пре по да ва тельско го сос та ва уни вер-
си те та, ак тив но по пол няв ше го ся спе ци-
алис та ми из ве ду щих ву зов стра ны.
В уни вер си те те сло жи лись науч ные 

шко лы и ста ли ак тив но раз ви вать ся по 
пер спек тив ным нап рав ле ни ям. Так, ес-
ли в 1972 го ду уче ные уни вер си те та вы-
пол ня ли ис сле до ва ния все го по де ся ти 
те мам, то в 1981 го ду — уже по 91 те ме 
в рам ках 15 науч ных нап рав ле ний. Ис-
сле до ва ния, про во ди мые на ба зе фи зи-
чес ко го, хи ми чес ко го и би оло ги чес ко го 
фа куль те тов, под ня лись на уро вень сов-
ре мен ных на то вре мя фун да мен таль-
ных за дач ес те ствен ных на ук, а по ря ду 
науч ных нап рав ле ний вош ли в груп пу 
ли де ров. Бу ду чи вы да ющим ся уче ным, 
ака де мик Е. А. Бу ке тов лич но ру ко во дил 
важ ней ши ми ис сле до ва ни ями в об лас-
ти не ор га ни чес кой и фи зи чес кой хи мии, 
элек тро хи мии, им соз да на ка зах стан-
ская науч ная шко ла по хи мии и тех но-
ло гии халь ко ге нов и халь ко ге ни дов. Та-
кие его тру ды, как «Раз ра бот ка пи ро- и 
гид ро хи ми чес ких спо со бов из вле че ния 
се ле на и тел лу ра из медь элек тро лит ных 
шла мов», «Ин тен си фи ка ция ме тал лур-
ги чес ких про цес сов с из вле че ни ем мо-
либ де на и ре ния в ус ло ви ях Бал хаш ско-
го гор но-ме тал лур ги чес ко го ком би на та», 
яв ля ют со бой при мер вы со кой науч ной 
мыс ли, нап рав лен ной на ре ше ние кон-
крет ных прик лад ных за дач. В 1969 го ду 
за эти науч ные ис сле до ва ния и их ус-
пеш ное внед ре ние в про из вод ство Ев ней 
Ар ста но вич был удос то ен Го су дар ствен-
ной пре мии СССР.
Сле ду ет от ме тить, что и в нас то ящее 

вре мя ис сле до ва ния в дан ных нап рав ле-
ни ях не те ря ют сво ей ак ту аль нос ти для 
на уки и про из вод ства: ак тив но про дол-
жа ет ся раз ра бот ка науч ных проб лем, 
свя зан ных с ис поль зо ва ни ем ма лоп ри-
год ных мар ган це вых руд для по лу че ния 
ком плек сных фер рос пла вов. Об ла дая 
пер спек тив ным ви де ни ем, Е. А. Бу ке тов 
боль шое вни ма ние уде лял мо ло деж-
ной на уке, счи тая ее ос но вой по тен ци-
ала раз ви тия уни вер си те та как науч но го 
цен тра, что ре али зо ва лось соз да ни ем в 
1976 го ду в КарГУ Со ве та мо ло дых уче-
ных и спе ци алис тов ву за. В уни вер си те те 
ста ли дей ство вать сту ден чес кие науч ные 
объ еди не ния по раз лич ным нап рав ле-
ни ям.

Мож но без пре уве ли че ния ска зать, 
что те вы со кие ака де ми чес кие и науч ные 
стан дар ты, те тра ди ции клас си чес ко го 
уни вер си те та, ко то рые от ли ча ют Ка ра-
ган дин ский го су дар ствен ный уни вер си-
тет в на ши дни, бы ли из на чаль но за ло-
же ны его пер вым рек то ром — Ев не ем 
Ар ста но ви чем Бу ке то вым. Осу ществляя 
дви же ние в рус ле его идей о ро ли и пу-
тях раз ви тия на уки и об ра зо ва ния, вдох-
нов ля ясь его вы со ки ми ус трем ле ни ями, 
КарГУ се год ня стал од ним из ве ду щих 
уни вер си те тов Рес пуб ли ки Казахстан, 
един ствен ным в Цен траль но-Ка зах стан-
ском ре ги оне мно гоп ро филь ным ву зом. 
Свы ше 10 ты сяч сту ден тов по лу ча ют в 
сте нах уни вер си те та ка че ствен ное, вос-
тре бо ван ное об ра зо ва ние по 73 спе ци-
аль нос тям ба ка лав ри ата, 48 спе ци аль-
нос тям ма гис тра ту ры и 12 спе ци аль нос-
тям док то ран ту ры. Се год ня КарГУ — это 
сов ре мен ный науч ный и об ра зо ва тель-
ный центр с мощ ной ма те ри аль но-тех-
ни чес кой ба зой, раз ви той ин фрас трук ту-
рой, приз нан ны ми науч ны ми шко ла ми 
в ес те ствен ной и гу ма ни тар ной об лас тях 
зна ния. Уни вер си тет, где скон цен три ро-
ва ны зна чи тель ные фи нан со вые, кад ро-
вые, ин тел лек ту аль ные ре сур сы, ус пеш-
но ре али зу ет го су дар ствен ную по ли ти ку 
в об лас ти об ра зо ва ния и на уки.
Как и на про тя же нии всей ис то рии 

уни вер си те та, дея тель ность кол лек ти ва 
нап рав ле на на слу же ние пер вос те пен-
ным ин те ре сам об ще ства, на сох ра не-
ние тра ди ций ака де ми чес кой сво бо ды 
и прин ци пов гу ма низ ма, на ак тив ное 
учас тие в ре ше нии ак ту аль ных со ци аль-
но-эко но ми чес ких проб лем, со дей ствие 

со ци аль но-эко но ми чес ко му и куль тур-
но му раз ви тию Казахстана. Ог ром ный 
науч но-ис сле до ва тельский и пе да го ги-
чес кий по тен ци ал, на коп лен ный за го ды 
пло дот вор но го раз ви тия КарГУ, поз во-
ля ет ву зу ус пеш но уча ство вать в ре ше-
нии за дач, пос тав лен ных пе ред об ра зо ва-
тель ным со об ще ством Пре зи ден том Рес-
пуб ли ки Казахстан Н. А. Назарбаевым. 
Это, преж де все го, фор ми ро ва ние ин тел-
лек ту аль ной на ции, мо биль но го и вы со-
кок ва ли фи ци ро ван но го че ло ве чес ко го 
ка пи та ла, науч но-прак ти чес кий вклад в 
раз ви тие эко но ми ки зна ний и ин но ва-
ций, в про цес сы ин тег ра ции Казахстана 
в ми ро вое по ли ти чес кое, эко но ми чес кое 
и куль тур ное прос тран ство.
На сов ре мен ном эта пе КарГУ сос ре-

до то чен на соз да нии и раз ви тии вы со-
ко ре сур сных науч но-ис сле до ва тельских 
под раз де ле ний, от ве чаю щих тре бо ва-
ни ям сов ре мен но го ин дус три аль но-ин-
но ва ци он но го эта па раз ви тия об ще ства. 
Сов ре мен ная науч ная ин фрас трук ту ра 
уни вер си те та вклю ча ет 13 науч но-ис-
сле до ва тельских ин сти ту тов и цен тров, 
14 науч но-ис сле до ва тельских ла бо ра то-
рий, в чис ле ко то рых Рес пуб ли кан ская 
ла бо ра то рия ин же нер но го про фи ля 
«Фи зи ко-хи ми чес кие ме то ды ис сле до-
ва ния». Важ но от ме тить то, что КарГУ 
им. Е. А. Бу ке то ва в ус ло ви ях гло ба ли-
за ции ре али зу ет сов мес тные гран то вые 
прог рам мы по ак ту аль ным проб ле мам 
ми ро вой на уки с за ру беж ны ми науч ны-
ми цен тра ми и уни вер си те та ми. Это от-
кры ва ет ши ро кие пер спек ти вы учас тия в 
мас штаб ных меж ду на род ных науч но-ис-
сле до ва тельских про ек тах, поз во ля ет, по 
сло вам гла вы го су дар ства, «стать частью 
гло баль ной тех но ло ги чес кой ре во лю-
ции».
Для Ка ра ган дин ско го го су дар ствен-

но го уни вер си те та име ни ака де ми ка 
Е. А. Бу ке то ва как об ра зо ва тель но го и 
науч но го уч реж де ния с вы со ки ми гу-
ма нис ти чес ки ми ус трем ле ни ями, осоз-
на юще го се бя но си те лем куль тур ных, 
нрав ствен ных цен нос тей, ре ша юще го 
сущ нос тные вос пи та тель ные и прос ве ти-
тельские за да чи, осо бен но важ но сох ра-
нять и раз ви вать тра ди ции, за ло жен ные 
его пер вым рек то ром. На ша дея тель ная 
па мять о нем — в сле до ва нии вы со ким 
прин ци пам клас си чес ко го уни вер си те та, 
в раз ви тии ака де ми чес ко го и науч но го 
по тен ци ала, в соз да нии бла гоп ри ят ных 
ус ло вий для мак си маль но го рас кры тия 
та лан тов каж до го сту ден та и пре по да-
ва те ля, а так же в бе реж ном сох ра не нии, 
изу че нии и все мер ном рас прос тра не нии 
бо га то го нас ле дия на ше го вы да юще го ся 
сов ре мен ни ка — ака де ми ка Ев нея Ар ста-
но ви ча Бу ке то ва.

Е. К. КУ БЕ ЕВ,
РЕК ТОР КАРГУ ИМЕ НИ Е. А. БУ КЕ ТО ВА, 

ДОК ТОР ЮРИ ДИ ЧЕС КИХ НА УК, ПРО ФЕС СОР, 
ЗАС ЛУ ЖЕН НЫЙ ДЕ ЯТЕЛЬ РЕС ПУБ ЛИ КИ КА ЗАХ СТАН

Определивший будущее
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В 1980 го ду за ня тия пер во кур сни ков 
хи ми чес ко го фа куль те та Ка ра ган дин-
ско го го су дар ствен но го уни вер си те та 
на ча лись 1 ок тяб ря — весь сен тябрь 
вче раш няя «аби ту ра» про ве ла на убор-
ке сельско хо зяй ствен ной про дук ции. 
Нам, сту ден там пер во го кур са, од ним из 
пер вых пред ме тов сог лас но учеб но му 
пла ну спе ци аль нос ти бы ла пред ло же-
на дис цип ли на «Вве де ние в спе ци аль-
ность». Ака де мик Ев ней Ар ста но вич Бу-
ке тов про чи тал нам пер вую и, к со жа ле-
нию, един ствен ную лек цию. Но в мо ей 
па мя ти чет ко сох ра ни лись его сло ва о 
Бал хаш ском гор но-ме тал лур ги чес ком 
ком би на те, его ро ли в раз ви тии на род-
но го хо зяй ства и бу ду щем цвет ной ме-
тал лур гии.

Син тез на уки, 
об ра зо ва ния и тех но ло гий

С то го вре ме ни ми ну ло поч ти трид цать 
пять лет. В рес пуб ли ке про изош ли ко рен-
ные пре об ра зо ва ния. Рух нул Со вет ский 
Со юз, Казахстан об рел су ве ре ни тет, се-
год ня он приз нан ми ро вым со об ще ством. 
В 1991 го ду имя ака де ми ка Е. А. Бу ке то ва 
прис во ено Ка ра ган дин ско му го су дар ствен-
но му уни вер си те ту. И по пра ву! Ин тег ра-
ция об ра зо ва ния и на уки — это при зыв к 
ву зам рес пуб ли ки в двад цать пер вом сто-
ле тии! Ог ля ды ва ясь на зад, в ис то рию ста-
нов ле ния и раз ви тия выс шей шко лы и на-
уки Цен траль но го Казахстана, се год ня яс но 
по ни ма ем: кто, как не про фес сор Е. А. Бу-
ке тов, свя зал ака де ми чес кую на уку с об ра-
зо ва тель ным про цес сом?
Стар шее по ко ле ние про фес сор ско-пре-

по да ва тельско го сос та ва КарГУ с ис крен-
ним чув ством бла го дар нос ти вспо ми на ет о 
Ев нее Ар ста но ви че, ко то рый стал для них 
от цом в уни вер си тет ской жиз ни. До ро га 
в мир нас то яще го че ло ве чес ко го об ще ния, 
ува же ния, науч ных изыс ка ний, идей, от-
кры тий, со вер шен ство ва ния пе да го ги чес-
ких на вы ков бы ла рас пах ну та пе ред ни ми, 
как и его ду ша! Ка ра ган дин ский го су дар-
ствен ный уни вер си тет и Хи ми ко-ме тал-
лур ги чес кий ин сти тут он взра щи вал как 
род ных де тей. Бу ду чи рек то ром КарГУ, 
Е. А. Бу ке тов смог объ еди нить ака де ми чес-
ких и ву зов ских уче ных для ре ше ния об щих 
за дач по под го тов ке ква ли фи ци ро ван ных 
кад ров для на род но го хо зяй ства рес пуб ли-
ки. Сот руд ни ки ин сти ту та прив ле ка лись в 
ка че стве лек то ров и нас тав ни ков для сту-
ден тов и ас пи ран тов, в сов мес тные науч но-
ис сле до ва тельские прог рам мы вов ле ка лось 
боль шое ко ли че ство учас тни ков — от сту-
ден тов до пре по да ва те лей. От ме чу, что на 
вто ром кур се про фес сор В. П. Ма лы шев, 
бу ду чи за ве ду ющим ла бо ра то ри ей ХМИ, 
пре по да вал нам, сту ден там вто ро го кур са 
хи ми чес ко го фа куль те та, дис цип ли ну «Вы-
чис ли тель ные ма ши ны и прог рам ми ро ва-
ние». Пло дот вор но сот руд ни ча ли ка фед ра 
ана ли ти чес кой хи мии КарГУ, воз глав ля-
емая в то вре мя до цен том М. Ш. Ша ри по-
вым, и ла бо ра то рия фи зи ко хи мии и ком-
плек сной пе ре ра бот ки элек тро ли тов ХМИ, 
ру ко во ди мая кан ди да том тех ни чес ких на ук 
А. А. Жар ме но вым (ны не ака де мик НАН 
РК). Та ких при ме ров вза имо дей ствия об ра-
зо ва ния и на уки мож но пе ре чис лить де сят-
ки. Но глав ное — это ре зуль тат, влив ший ся 
в сот ни дип лом ных ра бот сту ден тов, вы со-
ко оце нен ных го су дар ствен ны ми ат тес та-
ци он ны ми ко мис си ями, док тор ские и кан-
ди дат ские дис сер та ции, сов мес тное внед ре-
ние ре зуль та тов науч но-ис сле до ва тельских 
ра бот в про из вод ство на пред прия ти ях тог-
даш не го Со вет ско го Со юза.

Про дол жить де ло учи те ля
Ус тро ить ся ра бо тать пос ле окон ча ния 

ву за в Ка ра ган дин ский го су дар ствен ный 
уни вер си тет или в Хи ми ко-ме тал лур ги чес-
кий ин сти тут бы ло де лом да ле ко не лег ким. 
Упор ная, кро пот ли вая ра бо та млад ше го 
ла бо ран та, по рой фи зи чес ки из ма ты ва-
ющий труд со сту ден чес кой скамьи бы-

ли для нас серь ез ным эк за ме ном в на ча ле 
науч ной сте зи. И за чи на те лем этой тра ди-
ции был ака де мик Е. А. Бу ке тов, ко то рый 
вос пи тал пле яду дос той ных про дол жа те-
лей сво его де ла. В 1987 го ду, бу ду чи ас пи-
ран том Ка ра ган дин ско го го су дар ствен но го 
уни вер си те та, я был нап рав лен про во дить 
науч но-ис сле до ва тельскую ра бо ту по дис-
сер та ци он ной те ме в Хи ми ко-ме тал лур ги-
чес кий ин сти тут, в ла бо ра то рию фи зи ко-
хи мии и ком плек сной пе ре ра бот ки элек-
тро ли тов, ко то рой ру ко во дил кан ди дат 
тех ни чес ких на ук А. А. Жар ме нов, и был 
оп ре де лен в ря ды «мышь яко вис тов», как 
бы ло при ня то на зы вать нас в ин сти ту те. 
Мои кан ди дат ская и док тор ская дис сер-
та ции бы ли пос вя ще ны проб ле ме вы во да 
мышь яка из ра ство ров ме де элек тро лит-
но го про из вод ства с пос ле ду ющей его ути-
ли за ци ей в ма ло ток сич ных и удоб ных для 
хра не ния фор мах. Проб ле ма вы де ле ния 
и обез вре жи ва ния мышь яка при пе ре ра-
бот ке ми не раль но го сырья, пос тав лен ная 
в ран них ра бо тах ака де ми ка Е. А. Бу ке то-
ва, ос та ет ся ак ту аль ной и по се год няш ний 
день, пос коль ку пред прия ти ям гор но-ме-
тал лур ги чес ко го ком плек са при хо дит ся 
ра бо тать с бед ным и труд но обо га ти мым 
сырь ем, в ко то ром од ной из ос нов ных 
вред ных при ме сей яв ля ет ся мышь як. Для 
ре ше ния дан ной проб ле мы нам в КарГУ 
приш лось объ еди нить ся в науч ную груп пу, 
ку да вош ли до цент З. Б. Са гин ды ко ва, ас-
пи ран ты З. Б. Аб сат и С. К. Ал да бер ге но ва, 
кан ди дат ские дис сер та ции ко то рых воб ра-
ли в се бя но вые тер мо ди на ми чес кие дан-
ные о мышь яке и его со еди не ни ях.
Те ма ти ка ис сле до ва ний хи мии и хи-

ми чес кой тех но ло гии халь ко ге нов и халь-
ко ге ни дов не ис чер па ема, она на хо дит 
про дол же ние в науч ных ис сле до ва ни ях 
уче ни ков Е. А. Бу ке то ва, в час тнос ти про-
фес со ров К. Т. Рус тем бе ко ва, М. И. Жам-
бек и Ш. К. Амер ха но вой, ко то рые свя за ли 
свою тру до вую дея тель ность с уни вер си те-
том, но ся щим имя их Учи те ля. Изу че ние 
слож ных ок со со еди не ний се ле на и тел лу-
ра, ко то рые пред став ля ют как те оре ти-
чес кий, так и прак ти чес кий ин те рес для 
не ор га ни чес ко го ма те ри ало ве де ния, вос-
тре бо ва но ди на мич но раз ви ва ющей ся сов-
ре мен ной эко но ми кой. Они пред став ля ют 
со бой пер спек тив ные ве ще ства, об ла да-
ющие уни каль ны ми фи зи ко-хи ми чес ки ми 
свой ства ми. Под ру ко вод ством про фес со-
ра К. Т. Рус тем бе ко ва впер вые жид ко- и 
твер до фаз ны ми спо со ба ми син те зи ро ва но 
бо лее 50 по ли ок со се ле на тов и тел лу ри тов 
s-d-эле мен тов. Ак ту аль ность и вос тре бо-
ван ность дан ных ис сле до ва ний под твер-
жде ны ус пеш ной за щи той про фес со ром 
К. Т. Рус тем бе ко вым док тор ской дис сер-
та ции «Син тез, свой ства не ор га ни чес ких 
со еди не ний на ос но ве халь ко ге нов и их по-
ве де ние в гид ро хи ми чес ких про цес сах» в 
2009 го ду. От дель ные науч ные по ло же ния 
и эк спе ри мен таль ные дан ные внед ре ны в 
учеб ный про цесс хи ми чес ко го фа куль те та.
Ис сле до ва ния в дан ном нап рав ле нии 

про дол жа ют ся. Сис те ма ти чес кие ис сле до-
ва ния в об лас ти хи мии мышь яка и его со-
еди не ний в Ка ра ган де на ча лись в кон це 60-
х го дов прош ло го ве ка. Од ним из пер вых, 
кто за ни мал ся этим науч ным нап рав ле ни-
ем, яв ля ет ся про фес сор М. И. Жам бек. Он, 
бу ду чи ас пи ран том (1969 —1972) ака де ми ка 
Е. А. Бу ке то ва, свои ис сле до ва ния на чал с 
проб ле мы вы во да мышь яка из га зо вой 
ме тал лур ги чес кой се ры Мед но гор ско го 
мед но-сер но го ком би на та, на хо дя ще го ся в 
Орен бургской об лас ти Рос сии. В сот руд ни-
че стве с уче ны ми ХМИ и КарГУ им ис сле-
до ва ны тер ми чес кая ус той чи вость пен та-
суль фи да мышь яка, его нат ри евых ок со- и 
ти осо лей в ней траль ной и окис ли тель ной 
ат мос фе рах, про ве де ны спек трос ко пи чес-
кие ис сле до ва ния ар се на тов, тиоар се ни тов 
и тиоар се на тов, оп ре де ле ны тер мо ди на-
ми чес кие ха рак те рис ти ки фа зо вых прев ра-
ще ний пер во го ро да ар се на тов ще лоч ных 
ме тал лов, масс-спек трос ко пи чес кие ис сле-
до ва ния тер ми чес кой дис со ци ации и ис па-

ре ния в ва ку уме ар се на тов не ко то рых ме-
тал лов, ис сле до ва ны фи зи ко-хи ми чес кие 
свой ства ар се ни тов и ар се на тов в вод ных 
ра ство рах в за ви си мос ти от кон цен тра ции 
и тем пе ра ту ры ме то да ми элек троп ро вод-
нос ти и вяз кос ти. Им раз ра бо та ны но вые 
спо со бы пе ре ра бот ки пы лей пред прия-
тий цвет ной ме тал лур гии, со дер жа щих 
мышь як, очис тки мед но го элек тро ли та от 
мышь яка не ра ство ри мы ми суль фа та ми, 
из вле че ния мышь яка из мед ных пром про-
дук тов. Про фес со ром Ш. К. Амер ха но вой 
соз да но но вое науч ное нап рав ле ние науч но 
обос но ван но го под хо да к прог но зи ро ва-
нию от но си тель ной эф фек тив нос ти в ря-
ду при год нос ти халь ко ге ни дов ме тал лов в 
ка че стве элек трод но-ак тив ных ма те ри алов. 
Изу че ны фи зи чес кие, фи зи ко-хи ми чес кие, 
элек тро хи ми чес кие свой ства халь ко ге ни-
дов ме тал лов под груп пы ме ди и же ле за, 
оп ре де лен ха рак тер вза имо дей ствия халь-
ко ге ни дов в раз лич ных по сос та ву сре дах, 
ус та нов ле ны кор ре ля ции меж ду элек тро-
хи ми чес ки ми и тер мо ди на ми чес ки ми ха-
рак те рис ти ка ми про цес сов, про ис хо дя-
щих в ге те ро ген ной сис те ме «элек трод — 
элек тро лит».

Ин но ва ци он ные от кры тия
Се год ня весь мир бу до ра жит воп рос 

«что де лать?», ведь за па сы неф ти не бес ко-
неч ны. Но еще в 70-е го ды прош ло го сто-
ле тия ака де ми ком Е. А. Бу ке то вым бы ли 
на ча ты пи онер ские ра бо ты по ожи же нию 
уг лей Май ку бен ско го и Шу бар кульско го 
мес то рож де ний. Они про дол же ны в уни-
вер си те те про фес со ра ми М. И. Бай ке но-
вым и Е. С. Мус та фи ным. На ос но ве пред-
ва ри тель ных ис сле до ва ний по ожи же нию 
уг ля Е. А. Бу ке тов по ка зал, что не це ле со об-
раз но ис поль зо вать спла вы ме тал лов для 
по лу че ния мо тор ных топ лив из уг ля, пред-
ло жив в ка че стве ис точ ни ка ато мар но го во-
до ро да от хо дя щие га зы чер ной и цвет ной 
ме тал лур гии и хи ми чес ких пред прия тий 
Цен траль но-Ка зах стан ско го ре ги она. На 
тер ри то рии Ка ра ган дин ской об лас ти в то 
вре мя ра бо та ли пред прия тия ПО «Кар-
бид» и Ка ра ган дин ско го ме тал лур ги чес-
ко го ком би на та, ко то рые де сят ка ми тонн 
сжи га ли от хо дя щие га зы. Про мыш лен ные 
га зы в сво ем сос та ве со дер жа ли до 80—90 
про цен тов ок си да двух ва лен тно го уг ле-
ро да (тот са мый угар ный газ) — по тен ци-
аль но го вос ста но ви те ля. Он пред ло жил 
ис поль зо вать ре ак цию во дя но го га за (ре-
ак цию вза имо дей ствия в сме си па ров во ды 
и ок си да уг ле ро да), в ре зуль та те ко то рой 
об ра зу ет ся ато мар ный во до род, ста би ли-
зи ру ющий уголь ные ра ди ка лы. Его идея 
ис поль зо ва ния ре ак ции во дя но го га за в 
про цес се ожи же ния уг ля наш ла при ме не-
ние во мно гих ис сле до ва ни ях в про цес се 

дес трук тив ной гид ро ге ни за ции не толь ко 
уг ля, но и при пе ре ра бот ке тя же ло го уг ле-
во до род но го сырья.
Ис сле до ва ния по ожи же нию уг ля наш-

ли про дол же ние в ра бо тах по по ис ку ак-
тив ных ка та ли ти чес ких до ба вок для про-
цес са гид ро ге ни за ции уг ля и тя же лых 
неф тя ных ос тат ков. Груп пой уче ных во 
гла ве с про фес со ром М. И. Бай ке но вым 
бы ли пред ло же ны эф фек тив ные ка та ли-
ти чес кие до бав ки на ос но ве пи ри та и от-
хо дов цвет ной ме тал лур гии для про цес са 
дес трук тив ной гид ро ге ни за ции тя же лых 
неф тя ных ос тат ков и вы со ко вяз ких неф тей. 
Мо ди фи ка цию ка та ли ти чес ких до ба вок 
про во ди ли с по мощью ок си да уг ле ро да. 
По лу чен ные об раз цы ка та ли за то ров по ка-
за ли свою вы со кую эф фек тив ность и се лек-
тив ность в про цес се гид ри ро ва ния ор га-
ни чес кой мас сы уг ля и тя же лых неф тя ных 
ос тат ков. В нас то ящее вре мя ка та ли ти чес-
кие до бав ки на ос но ве пи ри та сов мес тно с 
ки тай ски ми спе ци алис та ми мо ди фи ци ро-
ва ны в на но ка та ли за то ры. Ис пы та ния на-
но ка та ли за то ров на мо дель ных ор га ни чес-
ких объ ек тах по ка за ли, что они об ла да ют 
вы со ко гид ри ру ющей и кре кин ги ру ющей 
ак тив ностью. Та ким об ра зом, про цес сы 
гид ро ге ни за ции уг ля, ко то рые бы ли пред-
ло же ны ака де ми ком Бу ке то вым, ре али зу-
ют ся не толь ко в ла бо ра тор ных, но и в про-
мыш лен ных ус ло ви ях в рес пуб ли ке и за 
ру бе жом. Фун да мен таль ность идей и про-
ро че ство ака де ми ка Е. А. Бу ке то ва под твер-
жда ют ся но ва ци ями в об лас ти по лу че ния 
го рю че-сма зоч ных ма те ри алов из по боч-
ных про дук тов пе ре ра бот ки уг ля. В КарГУ 
име ни Е. А. Бу ке то ва в рам ках прог рам мы 
«Це ле вое раз ви тие уни вер си тет ской на уки, 
ори ен ти ро ван ной на ин но ва ци он ный ре-
зуль тат» ус пеш но ре али зо ван ин но ва ци он-
ный про ект «Внед ре ние тех но ло ги чес кой 
ли нии для по лу че ния до рож но го би ту ма 
из ка мен но уголь ных смол — от хо дов кок-
со хи ми чес ких про из водств пред прия тий 
Цен траль но го Казахстана», ав то ром ко то-
ро го яв ля ет ся про фес сор Е. С. Мус та фин.
Мы по пра ву гор дим ся тем, что идеи Ев-

нея Ар ста но ви ча жи вы, что они мно жат ся 
и раз ви ва ют ся в сте нах Ка ра ган дин ско го 
го су дар ствен но го уни вер си те та, вно ся свой 
вклад в раз ви тие Рес пуб ли ки Казахстан. 
Каж дый уче ный, пре по да ва тель, обу ча-
ющий ся уни вер си те та вно сит свою леп ту в 
раз ви тие КарГУ име ни Е. А. Бу ке то ва как 
ис сле до ва тельско го ву за, как науч но-об ра-
зо ва тель но го цен тра, приз нан но го не толь-
ко в рес пуб ли ке, но и на меж ду на род ном 
уров не да ле ко за ее пре де ла ми.

Х. Б. ОМА РОВ,
ПРО РЕК ТОР ПО НАУЧ НОЙ РА БО ТЕ КАРГУ, ЧЛЕН-КОР РЕС ПОН ДЕНТ 
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Ұлы тау — ұлт ұясы. Та мыз айын да Қа зақ хан ды ғы-
ның 550 жыл дық ме рей тойы на орай үш жүз дің ба сын 
қос қан та ри хи ме кен де «Хан Қо рық» жас тар фес ти ва-
лі өт ті. Ай ту лы ша ра ны Қа зақ стан Рес пуб ли ка сы Бі лім 
жə не ғы лым ми нистрлі гі Қа зақ стан дық ұлт тық ге ог ра-
фи ялық қо ғам мен бір ле се би ыл ал ғаш рет ұйым дас ты-
рып отыр. «Ал да ғы уақыт та бұл із гі бас та ма өз жал ға-
сын та ба ды», — дей ді ұйым дас ты ру шы лар. Фес ти валь-
дің көз де ге ні — жас тар ға ұлы да ла ның та ри хи, мə де ни 
мұ ра ла рын та ныс ты ру, қо рық, мұ ра жай лар ту ра лы 
ке ңі нен на си хат тау, со ны мен қа тар қой науы та рих қа 
тұ ны қа си ет ті ме кен ге ту рис тер ді тар ту.

Ұлы тау — бұл ер те де гі елі міз дің са яси жə не əс ке ри жи-
ыны бол ған қа зақ же рі нің жү ре гі. Еле улі түр де қа шық тық-
тар ды қыс қар тқан жə не ке ңіс тік тің мə нін ке міт кен, ин дус-
три ал ды дəуір бас тал ған ға дейін тек ел дің ге ог ра фи ялық 
ор та лы ғы нан бас қа ру ды ти ім ді жү зе ге асы ру мүм кін еді. 
Қа зақ стан аума ғын да, оның ішін де Ұлы та уда ха лық жи на-
лыс та рын (құ рыл тай), əс ке ри жи ын дар ды өт кі зу, көш пе лі 
ха лық қа жаз ғы са уда ор та лық та рын ұйым дас ты ру ың ғай-
лы бол ған.
Ұлы та уда көп те ген та ри хи ес кер ткіш тер ор на лас қан. 

Ежел ден ме талл, мыс, кү міс өн ді ріл ген кө не ке ніш тер дің 
орын да ры бар. Осы күн ге дейін сақ тал ған көп те ген қо-

ныс-ме кен дер дің қал дық та ры, ұлы ар хи тек ту ра лық құ ры-
лыс тар хал қы мыз дың кө не та ри хы нан сыр шер те ді. Қа зақ 
фолькло ры, жаз ба де рек көз дер ақ па рат та ры Қа зақ стан 
та ри хын да Ұлы та удың ерек ше са яси, эко но ми ка лық жə не 
мə де ни ма ңыз ды лық қа ие бол ған ды ғын дə лел дей тү се ді.

«Хан Қо рық» жас тар фес ти ва лі не елі міз дің же ті жо ға ры 
оқу орны нан 80-ге тар та сту дент қа тыс ты. Ұйым дас ты ру-
шы лар ұл ты мыз дың «Бүр кіт са лу», «Са ят шы лық» сын ды 
ұлы өне рін ұлық тап, «Ұлы тау» ұлт тық қо рық-му зейі мен 
«Ава лон» та ри хи-ге ог ра фи ялық қо ға мы ның ма ман да ры 
Ала ша Хан, Жо шы Хан, Дом бауыл ке се не ле рі не эк скур-
сия ұйым дас тыр ды. Төрт күн ішін де қа ты су шы лар түр лі 
сайыс түр ле рі бойын ша сайыс қа түс ті. Уни вер си те ті міз дің 
на мы сын қор ғау ға ат тан ған ҚарМУ ко ман да сы «ки із үй са-
лу» сайы сын да өз ге лер ден бұ рын ки із үй ді құр ды. Салт-
дəс түр ге, ырым-тыйым ға қа тыс ты қойыл ған сұ рақ тар ға да 
мү дір мес тен жауап бер ді. Қап пен се кі ру ойы нын да да өз-
ге лер ден озып, ал ға шық ты. Уни вер си тет жай лы ұсы ныл-
ған пре зен та ци ялық бей не ма те ри ал ға, та рих фа куль те ті-
нің сту ден ті Əсел Жа ба ги на ның Ұлы тау ту ра лы жа са ған ба-
ян да ма сы на да жо ға ры ба ға бе ріл ді. Нə ти же сін де Жам был 
Жұ ма бе ков, Ду ман Нұр сұл тан сын ды оқы ту шы ағай лар 
бас тап бар ған ҚарМУ ұжы мы жеңімпаз атанып, бай лап, 
ке ле сі жы лы ал ма лы Алматы да өте тін фес ти валь дің те гін 
жол да ма сын же ңіп ал ды.

МЕ РЕЙ �А ЛИ АС �АР,
�АРМУ СТУ ДЕН ТІ

Фоторепортаж
6лытауда?ы же;іс
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В Ка ра ган де в пар ке По бе ды сос то ялась го род ская 
ак ция «Фо то суш ка «Эс та фе та па мя ти», пос вя щен ная 
70-ле тию По бе ды в Ве ли кой Оте че ствен ной вой не. Ор-
га ни за то ра ми выс ту пи ли Центр по ра бо те с мо ло дежью 
г. Ка ра ган ды и аки мат го ро да. Сту ден ты КарГУ при ня-
ли ак тив ное учас тие в ор га ни за ции и про ве де нии фо-
то суш ки. В рам ках ме роп ри ятия бы ли пред став ле ны 
фо тог ра фии со бы тий Ве ли кой Оте че ствен ной вой ны в 
хро но ло ги чес ком по ряд ке, а так же фо тог ра фии ве те ра-
нов на ше го го ро да. По се ти те ли выс тав ки фо тог ра фи ро-
ва лись на фо не ра бот, рас ска зы ва ли де тям и вну кам о 
со бы ти ях тех лет, ве те ра ны вспо ми на ли свою фрон то-
вую юность… Со бы тие ни ко го не ос та ви ло рав но душ-
ным. «Мы дол жны пом нить о По бе де и о тех, кто во евал, 
каж дый день», — за яви ли ор га ни за то ры ме роп ри ятия.

Эстафета памяти
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2014 жы лы Ұлыб ри та ния мен Қа зақ стан ның 
үкі мет те рі жал пы бюд же ті 20 мил ли он фунт 
стер лин гі ні құ рай тын «Ньютон — Əл-Фа ра би» 
ат ты бір лес кен бес жыл дық Əріп тес тік бағ-
дар ла ма сын бас та ды. Екі жақ бағ дар ла ма ны 
те пе-тең дік шарт та рын да қар жы лан ды ра ды. 
«Ньютон — Əл-Фа ра би» бағ дар ла ма сы ның үй-
лес ті ру ші ле рі Қа зақ стан та ра пы нан «Ғы лым 
қо ры» АҚ жə не Ұлыб ри та ния та ра пы нан Bri-
tish Co un cil бо лып та бы ла ды.

Бағ дар ла ма Ұлыб ри та ния мен Сол түс тік Ир-
лан дия Бі рік кен Ко роль ді гі нің Кə сіп кер лік, ин-
но ва ци ялар жə не кə сіп тік бі лім ми нистрлі гі бас-
қа ра тын Ньютон Қо ры ның қыз ме ті шең бе рін де 
жə не со ның қа ра жа ты есе бі нен жү зе ге асы ры ла ды. 
Қор дың жұ мы сы ар қы лы Ұлыб ри та ния се рiк тес 
ел дер дің əлеу мет тік эко но ми ка лық да му ына жəр-
дем де су мақ са тын да ғы лы ми-зерт теу жə не ин но-

ва ци ялық қыз ме тін де гі өзі нің бі лі мі мен тə жі ри-
бе сі мен ал ма са ала ды. Екі жақ ты жə не көп жақ ты 
бағ дар ла ма лар шең бе рін де гі бір лес кен жұ мыс 
ба ры сын да Ұлыб ри та ния мен Қа зақ стан бұ рын-
нан бар бай ла ныс тар ды ке ңей ту мен ны ғай ту ды 
жə не ғы лы ми зерт те улер мен ин но ва ци ялар са-
ла сын да мық ты, тұ рақ ты, жүйе лі қа рым-қа ты нас 
құ ру ды ни ет ете ді. Бас тап қы да бағ дар ла ма ғы-
лы ми əлеует ті арт ты ру ға, кад рлар ал ма су ға жə не 
бір лес кен зерт теу ор та лық та рын құ ру ға ба ғыт та-
ла тын бо ла ды. Ал ты не гіз гі ба ғыт қа бас ты на зар 
ауда ры ла ды: Энер ге ти ка; Ден са улық сақ тау жə не 
əл-ауқат; Ауыл ша ру ашы лы ғы тех но ло ги яла ры; 
Та би ғи апат тар дан кейін қал пы на ке лу қа бі ле ті; 
Эко ло гия жə не қор ша ған ор та; Азық-тү лік жə не су. 
Бо ла шақ та бағ дар ла ма атал ған ба ғыт тар бойын ша 
Ұлыб ри та ния мен Қа зақ стан ның ара сын да ғы ғы-
лы ми ын ты мақ тас тық қа, сон дай-ақ ин но ва ци ялар-
дың эко но ми ка лық жə не əлеу мет тік құн ды лы ғын 

арт ты ру ға бар ған сайын кө бі рек қол дау көр се те тін 
бо ла ды деп топ шы ла ну да.

Ньютон Қо ры ту ра лы қо сым ша ақ па рат пен New-
ton Fund web pa ge сіл те ме сі ар қы лы та ны су ға бо ла ды. 
In ter na ti onal Unit веб-то ра бын да əріп тес-ел дер де гі 
өті нім қа был дау бас та луы ту ра лы ақ па рат ты та ба 
ала сыз. «Ньютон — Əл-Фа ра би» əріп тес тік бағ дар-
ла ма сы ту ра лы қо сым ша ақ па рат алу үшін ке ле сі 
элек трон ды пош та ға жа зы ңыз: new ton-al-fa ra bi@kz. 
bri tishco un cil. org. Bri tish Co un cil мен «Ғы лым қо ры» 
АҚ «Ньютон — Əл-Фа ра би» əріп тес тік бағ дар ла ма сы 
аясын да үш кон кур стың ашыл ған ды ғын жа ри ялай-
ды. Бар лық үш кон курс бойын ша өті нім дер қа был дау 
2015 жыл дың 28-ші қыр күйе гі, Ұлыб ри та ния уақы-
ты мен са ғат 16:00 дейін өт кі зі ле ді. Осы үш кон кур сқа 
бай ла ныс ты сұ рақ та ры ңыз бол са не ме се «Ньютон — 
Əл-Фа ра би» əріп тес тік бағ дар ла ма сы ту ра лы кө бі рек 
біл гі ңіз кел се ке ле сі элек трон ды ме кен-жай лар мен 
ха бар ла суы ңыз ды сұ рай мыз: new ton-al-fa ra bi@kz.bri-
tishco un cil. org не ме се di as.kal ke nov@sci en ce-fund.kz.

А� ПА РАТ К	З ДЕ РІ НЕН АЛЫН ДЫ

«Бо ла шақ» қауым дас ты ғы ның не гіз гі ба-
ғыт та ры ның бі рі — кə сіп кер лік бас та ма лар-
ды қол дау жə не жал пы жас тар кə сіп кер лі гін 
да мы ту бо лып та бы ла ды. Қауым дас тық тың 
қа был дан ған 2017 жыл ға дейін гі да му стра те-
ги ясын да жас биз нес мен дер дің бас та ма ла ры-
на ерек ше на зар ауда рыл ған. Осы жы лы ен ді 
ға на іс те рін бас та ған кə сіп кер лер мен жас ма-
ман дар үшін, олар дың көш бас шы лық дағ ды-
ла рын да мы ту жə не биз нес-əлеует те рін жү зе-
ге асы ру мақ сат та рын да бір қа тар ірі жо ба лар 
қол ға алы на тын бо ла ды.

«Бо ла шақ» қауым дас ты ғы жа ңа бас тап жат қан 
кə сіп кер лер ге ар нал ған рес пуб ли ка лық стар тап-
жо ба лар бай қауын бас та ды, оның мақ са ты — жас 
қа зақ стан дық тар дың кə сіп кер лік бас та ма ла рын 
ке ңі нен қол дау бо лып та бы ла ды. Бай қау ға Қа-
зақ стан ның 18-29 жас ара лы ғын да ғы бар лық жас 
кə сіп кер ле рі қа ты са ала ды. Стар тап-жо ба лар 
бай қауы «Бо ла шақ» қауым дас ты ғы ның 3 гран тын 
көз дей ді, I орын — 7 млн. тең ге, II орын — 5 млн. 
тең ге жə не ІІІ орын — 3 млн. тең ге, сон дай-ақ 
10 млн. тең ге — «BI Gro up» хол дин гі аты нан бе-
рі ле тін грант та рын қа рас ты ра ды. Мұ ны мен қо са, 
бай қау ға қа ты су шы лар, қы зық ты иде ялар дың 
ав тор ла ры ин вес тор лар та ра пы нан қар жы лық 
қол дау ға ие бо лып, «Да му» қо ры ның құ рал да-
рын пай да ла ну ар қы лы тө мен пайыз бен не сие, 
сон дай-ақ Тех но ло ги ялық да му жө нін де гі ұлт тық 

агент ті гі нің ин но ва ци ялық грант та рын алу мүм-
кін ді гі не қол жет кі зе ала ды. Əлеу мет тік ин вес-
тор лар ре тін де өз қа ты су ын «BI Gro up» хол дин гі-
нің бас шы сы Ай дын Ра хым ба ев, «Ata su Gro up of 
Com pa ni es» ЖШС бас ди рек то ры Ма рат Жұ ман, 
«She ber bu ild» ЖШС-нің қа да ға лау ке ңе сі нің тө ра-
ға сы Ера лы Са уран ба ев рас та ды.
Бай қау ға қа ты су ға өті нім дер қа был дау 20 қыр-

күйек ке дейін «Бəй те рек» хол дин гі нің бар лық 
өңір лік кə сіп кер лер ге қыз мет көр се ту ор та лық-
та рын да қа был да на ды. Же ңім паз дар дың аты-жө-
ні 21 қа ра ша да биз нес-жос пар лар ма ра фо нын да 
бел гі лі бо ла ды.
Жал пы ал ған да, «Star tup «Bo las hak» бай қауы 

екі ке зең нен тұ ра ды. Бі рін ші ке зең де қа зы лар 
ал қа сы 20 ба рын ша қы зық ты биз нес-жо ба лар ды 
таң дай ды. Атал ған иде ялар дың ав тор ла ры тре-
нин гтер мен бі лім бе ру се ми нар ла ры нан өте ді. 
Екін ші ке зең де ко мис сия 10 үз дік жо ба ке ңес-
ші лер мен кə сі би мен тор лар дың қол дауымен 
биз нес-жос пар лар ды əзір ле уге кі рі се ді. «Star tup 
«Bo las hak» бай қауы ба ры сын рес пуб ли ка лық те-
ле ар на лар дың бі рі нен ба қы лау ға бо ла ды, он да 
жо ба ны ре али ти-шоу фор ма тын да көр се ту жос-
пар ла ну да.

«Бо ла шақ» бай қауының стар тап-жо ба лар бай-
қауы жас тар дың биз нес са ла сын да ғы бас та ма-
ла рын қол дау құ рал да ры ның бі рі ре тін де Ел ба-
сы ның «100 нақ ты қа дам» ұлт тық жос па рын іс ке 
асы ру ға ба ғыт та лып отыр.

«Жас та ры мыз ға, егер сіз де қы зық ты биз нес-
идея мен та быс ты биз нес мен бо лу ға құш тар лық 
бол са, он да «Star tup «Bo las hak» бай қауына қа-
ты сы ңыз деп ай тқым ке ле ді. Бұл іс те рін жа ңа 
бас тап ке ле жат қан кə сіп кер лер үшін өз жо-
ба сын іл ге рі ле ту ге, нақ ты биз нес-жос пар жа-
сау ға, ин вес тор лар мен кез де су ге жə не ең бас-
ты сы биз нес ті бас тау ға қа жет ті ка пи тал ды алу 
үшін шы найы мүм кін дік», — дей ді «Бо ла шақ» 
қауым дас ты ғы ке ңе сі нің тө ра ға сы Қу ан дық Би-
шім ба ев.
Бай қау дың бас се рік те сі: Қа зақ стан да ғы Ре-

сей жи нақ бан кі нің ен ші лес бан кі. Бай қау дың 
се рік тес те рі мен ұйым дас ты ру шы ла ры: «Бо ла-
шақ» қауым дас ты ғы, «Бəй те рек» хол дин гі, «Да-
му» қо ры, «ТДЖҰА» АҚ, «Сбер банк» АҚ ЕБ, «BI 
Gro up» хол дин гі, «Ata su Gro up of Com pa ni es» 
пен «She ber bu ild» ком па ни яла ры жə не Астана 
қа ла сы ның əкім ді гі. «Биз нес жүр гі зу ге за ма науи 
ма шық тал ған, күш-қу ат та ры та сып тұр ған жас 
кə сіп кер лер — бұл уақыт та ла бы жə не елі міз дің 
эко но ми ка сын да мы ту да ғы жақ сы көр сет кіш. Біз 
елі міз де үл кен же тіс тік тер ге жет кен биз нес мен-
дер дің бол ға нын қа лай мыз, сон дық тан, олар-
дың бас тап қы ке зең де нық тұ ру ына кө мек те су 
ма ңыз ды», — деп атап көр сет ті «Сбер банк» АҚ 
ЕБ бас қар ма сы тө ра ға сы ның орын ба са ры Ел дар 
Те ңіз ба ев.

Қо сым ша ақ па рат ты мы на те ле фон бойын ша 
алу ға бо ла ды: +7 7172 707 669 жə не www.bo las hak.
kz.

А� ПА РАТ К	З ДЕ РІ НЕН АЛЫН ДЫ

Қа зақ стан Рес пуб ли ка сы Тұң ғыш Пре зи ден-
ті — Ел ба сы ның Қо ры «Ал тын То был ғы» ат ты 
əде би ет Жүл де сін алу ға өті нім қа был да удың 
бас тал ға нын ха бар лай ды. Жүл де нің мақ са ты — 
қа зір гі за ман ғы қа зақ стан дық көр кем əде би ет ті 
да мы ту ға жə не на си хат тау ға кө мек көр се ту.

Кон кур сқа жа сы 18 бен 35 ара ла ғын да ғы жас 
қа лам гер лер дің қа зақ жə не/не ме се орыс тіл де-
рін де гі шы ғар ма ла ры қа был да на ды. Жүл де кон-
кур стық не гіз де ке ле сі но ми на ци ялар бойын ша 
бе рі ле ді: «Жыл дың үз дік про за сы»; «Жыл дың үз-
дік по эзи ясы»; «Жыл дың үз дік дра ма тур ги ясы; 
«Жыл дың үз дік ба ла лар əде би еті»; Қа зақ стан Рес-
пуб ли ка сы ның Тұң ғыш Пре зи ден ті — Ел ба сы 

Н. Ə. Назарбаев тың «Мəң гі лік ел» иде ясы на ар-
нал ған үз дік шы ғар ма». Же ңім паз дар ға «Ал тын 
то был ғы» əде би ет жүл де сі нің Ла уре аты ата ғы жə-
не 1 мил ли он тең ге мөл ше рін де ақ ша лай сый лық 
бе рі ле ді. «Мəң гі лік ел» но ми на ци ясы бойын ша 
же ңім паз ға 1,5 мил ли он тең ге мөл ше рін де ар-
найы жүл де та ғайын да ла ды. Жүл де алу үшін кон-
кур стың бас та луы ту ра лы ха бар лан ды ру Тұң ғыш 
Президент Қо ры ның www.pre si dentfo un da ti on.kz. 
сай тын да жə не бұ қа ра лық ақ па рат құ рал да рын да 
жа ри яла на ды. Қол жаз ба лар ды жə не же ңім паз-
дар ды (ла уре ат тар ды) ба ға ла уды Жүл де нің Құ-
рыл тай шы сы Қа зақ стан ның бел гі лі жа зу шы ла ры 
мен ақын да ры нан, сон дай-ақ ке мін де 7 мү ше ден 
тұ ра тын Жүл де Құ рыл тай шы сы ның жə не əріп-

тес те рі нің, бас па қыз ме ті нің өкіл де рі нен құ ра тын 
кон кур стың қа зы лар ал қа сы жү зе ге асы ра ды.

Кон кур стық жұ мыс тар ды ұсы ну мер зі мі 
2015 жыл ғы 1 шіл де ден бас тап 1 қа ра ша ға дейін. 
«Ал тын То был ғы» ат ты əде би ет жүл де сі не өті нім 
бе ру дің ал дын да «Ал тын То был ғы» ат ты əде би ет 
жүл де сі нің ере же сі мен ег жей-тег жей лі та ны сып 
алу қа жет. Бай ла ныс жа сай тын тұл ға: Бул хайы ров 
Се рік Ма мы рұ лы, те ле фон: +7 7172 708 318

Кон кур стың қо ры тын ды сы 2015 жыл ғы жел-
тоқ сан ның бі рін ші он күн ді гін де жү зе ге асы ры-
ла ды. Өті нім пош та ар қы лы ке ле сі ме кен жай ға: 
010018, Астана қа ла сы, Ең бек ші лер к-сі, 10, Қа зақ-
стан Рес пуб ли ка сы Тұң ғыш Пре зи ден ті — Ел ба сы-
ның Қо ры, сон дай-ақ элек трон дық at2015@fpp.kz. 
ме кен жай ға жі бе рі ле ді.

�А ЗА� СТАН РЕС ПУБ ЛИ КА СЫ Т<7 �ЫШ ПРЕ ЗИ ДЕН ТІ — ЕЛ БА СЫ НЫ7 �О РЫ

26 қыр күйек кү ні Қа зақ стан Рес пуб ли ка-
сы Тұң ғыш Пре зи ден ті — Ел ба сы ның Қо ры 
жал пы бі лім бе ре тін жə не ар найы ма ман-
дан ды рыл ған мек теп тер дің оқу шы ла ры 
үшін «Аман ке ле шек» екін ші рес пуб ли ка-
лық ба ла лық мə де ни-спорт тық фес ти ва лін 
өт кі зе ді.

Фес ти валь өнер дің əр түр лі түр ле рі бойын ша 
мас тер сы нып тар дың бір мез гіл ді жə не ин те-
рак тив ті жұ мы сы ре тін де, сон дай-ақ 11-16 жас 
ара лы ғын да ғы мек теп оқу шы ла ры үшін ұмы-
тыл мас шоу жə не ме ре ке ре тін де Қа зақ стан 
Рес пуб ли ка сы Тұң ғыш Пре зи ден ті Қо ры ның 
спорт тық-де не ні жат тық ты ру ке ше ні нің ала-
ңын да өт кі зі ле ді.

Фес ти валь дің мақ са ты — көр кем, спорт тық, 
ғы лы ми-тех ни ка лық өнер лер ге жа сөс пі рім-
дер ді тар ту, са лауат ты өмір сал тын на си хат тау 
бо лып та бы ла ды. Би ыл ғы жы лы фес ти валь Қа-
зақ стан Хал қы Ас сам бле ясы ның 20 жыл ды ғы на 
ар на ла ды.

«Аман ке ле шек» фес ти ва лі нің ба ры сын да 
Қа зақ стан Рес пуб ли ка сы Тұң ғыш Пре зи ден ті — 
Ел ба сы ның Қо ры «Дос — бұл бү кіл əлем» та қы-
ры бын да ма ман дан ды рыл ған ме ке ме лер дің тəр-
би еле ну ші ле рі үшін рес пуб ли ка лық бай қауын 
жа ри ялай ды. Бай қау дың мақ са ты — өнер дің, 
спорт тың, ғы лым мен тех ни ка ның əр түр ле рін-
де өз ше бер лі гі нің дағ ды ла ры қа лып тас қан, шы-
ғар ма шы лы ғы да мы ған ба ла лар ды, сон дай-ақ 
ма ман дан ды рыл ған бі лім бе ру ме ке ме ле рі нің 

оқы ту шы ла ры мен тəр би еші лер ді анық тау жə-
не қол дау. Бай қау ға 11-16 жас ара лы ғын да ғы Қа-
зақ стан Рес пуб ли ка сы ның ма ман дан ды рыл ған 
оқу орын да ры ның (ба ла лар үй ле рі, мек теп-ин-
тер нат та ры, тү зе ту мек теп-ин тер нат та ры, бас-
па на лар мен же ке ба ла лар үй ле рі) тəр би еле ну-
ші ле рі қа ты са ала ды.
Өті нім дер ді 31 та мыз ға дейін бе ре ала сыз дар. 

Қа ты су шы ның сауал на ма сы «Дос — бұл бү кіл 
əлем жа ры сы» бел гі сі мен aman ke les hek@fpp.kz 
элек трон дық пош та ның ме кен-жайы на жі бе-
рі ле ді. Бай ла ныс те ле фон да ры: 8(727) 270-05-27, 
270-04-17, факс 8(727) 270-05-21, Ер ши ма но ва 
Гүл нар Орын ба сар қы зы. Пош та ад ре сі: 050059, 
Қа зақ стан Рес пуб ли ка сы, Алматы қа ла сы, Ма-
хат ма Ган ди кө ше сі, 10, Қа зақ стан Рес пуб ли ка сы 
Тұң ғыш Пре зи ден ті — Ел ба сы ның Қо ры

�А ЗА� СТАН РЕС ПУБ ЛИ КА СЫ Т<7 �ЫШ ПРЕ ЗИ ДЕН ТІ — ЕЛ БА СЫ НЫ7 �О РЫ

АAпараттар тасAыны
«Е; �здік студенттік ?ылыми Aо?ам»

6а за7 стан Рес пуб ли ка сы Т:; <ыш 
Пре зи ден ті — Ел ба сы ны; 6о ры елі міз-
де гі жо <а ры о7у орын да ры ара сын да е; 
>з дік сту дент тік <ы лы ми 7о <ам бай 7ауын 
жа ри ялай ды. Ай ту лы бай 7ау ды; ма7 са-
ты — сту дент тік <ы лы ми 7о <ам 7ыз ме ті-
ні; ти ім ді лі гін арт ты ру ж@ не сту дент жас-
тар ды; бас та ма ла рын 7ол дау, <ы лы ми 
@леует ті да мы ту ды 7а лып тас ты ру, Aза ра 
т@ жі ри бе ал ма су. Bз бі лі мі мен Aз к> ші-
не сен ген, <ы лым ды ру ха ни азы7 ет кен 
елі міз ді; сту дент тік :йым да ры атал мыш 
сайыс 7а 7а ты са ала ды. Бай 7ау ко мис си-
ясы ны; 7: ра мы на 6ор ды; жас <а лым-
дар ке ;е сі м> ше ле рі, со ны мен 7а тар <ы-
лы ми же тіс тік те рі мен кAз ге т> сіп ж>р ген 
<а лым дар кі ре ді. Бай 7ау ше ші мі ко мис-
сия м> ше ле рі ні; ашы7 дауыс бе руі ар-
7ы лы ж> зе ге аса ды. Оты рыс 7а 7а ты сып 
отыр <ан ко мис сия м> ше ле рі ні; дауысы-
ны; кем де ген де 3/4 дауысын жи на <ан 
бай 7ау 7а ты су шы сы на же ;іс б:йы ра-
ды. 6ор ды; веб-сай ты нан бай 7ау ж@ не 
оны; 7о ры тын ды сы ту ра лы то лы7 7ан-
ды а7 па рат ты о7и ала сыз дар. Бай 7ау 
7о ры тын ды сы «6а зір гі 6а за7 стан да <ы 
<ы лым ны; ин но ва ци ялы7 да муы ж@ не 
Aзек ті лі гі» ат ты ха лы 7а ра лы7 кон фе-
рен ци яда жа ри яла на ды. Bті ніш тер ді 15 
7а зан <а дейін 7а был дай ды. Бай ла ныс 
те ле фо ны: +7 (727) 270 05 24 — Еди ге-
ева Ро за.
«Е; �здік жас ?алымдар ке;есі»

6а за7 стан Рес пуб ли ка сы Т:; <ыш 
Пре зи ден ті — Ел ба сы ны; 6о ры жыл-
да <ы д@с т>р бойын ша 6а за7 стан Рес-
пуб ли ка сы <ы лы ми-зерт теу :йым да ры 
мен жо <а ры о7у орын да ры жас <а лым-
дар ке ;ес те рі ара сын да «Е; >з дік жас 
<а лым дар ке ;е сі» бай 7ауын жа ри ялай-
ды. Бай 7ау ды; ма7 са ты — жас <а лым-
дар ды; бас та ма сы на 7ол дау та ны тып, 
олар ды; <ы лы ми @леуетін ж> зе ге асы-
ру. Жас <а лым дар ке ;е сін 7ол дау ж@ не 
да мы ту 7ыз ме ті >шін грант тар бA лі не ді, 
бай 7ау же ;ім паз да ры дип лом дар мен 
ма ра пат та ла ды. Bті нім дер ді тап сы ру 
мер зі мі: шіл де айы ны; 20 ж:л ды зы нан 
бас тап 15 7а зан <а дейін. Бай ла ныс те-
ле фо ны: +7 (727) 270 05 24
Айтулы стипендия

6а за7 стан Рес пуб ли ка сы ны; Т:; <ыш 
Пре зи ден ті — Ел ба сы ны; 6о ры бі лім ді, 
озат сту дент жас тар <а сту дент тік сти пен-
ди ялар та <айын дай ды. Ай ту лы сти пен-
дия иеге рі ата ну >шін бай 7ау <а 7а ты су 
ке рек. Бай 7ау <а 6а за7 стан Рес пуб ли ка-
сы ны; аза ма ты бо лып та бы ла тын, 6а-
за7 стан Рес пуб ли ка сы ны; жо <а ры ж@ не 
ор та ар на улы (Aнер ж@ не м@ де ни ет) о7у 
ме ке ме ле рін де бі лім ала тын к>н діз гі бA-
лім сту дент те рі 7а ты са ала ды. Bтi нiш тер-
дi бе ру мер зi мi: 20 шiл де ден бас тап 10 
7ыр к>йек ке дейiн. Бай ла ныс те ле фо ны: 
+7(727) 270 05 79 — Ис ма илов Ти мур, 
+7(727) 270 05 24 — Еди ге ева Ро за
«Саяхат гранттары»

6а за7 стан Рес пуб ли ка сы Т:; <ыш 
Пре зи ден ті — Ел ба сы ны; 6о ры 6а за7-
стан да ж@ не ше тел де Aт кі зі ле тін <ы-
лы ми кон фе рен ци ялар <а, сим по зи ум-
дар <а, се ми нар лар мен кон грес тер ге 
7а ты су <а жол аша тын «Са яхат грант та-
ры» бай 7ауын :йым дас ты ра ды. Жа рыс-
7а жас 7а за7 стан ды7 <а лым дар — уни-
вер си тет тер ді; о7ы ту шы ла ры мен 
<ы лы ми-зерт теу ин сти тут та ры ны; <ы-
лы ми 7ыз мет кер ле рі, PhD док тор ла ры, 
ма гистрлер, бі ті ру ші кур стар да о7и тын 
жо <а ры о7у орын да ры ны; сту дент те рі 
(ма гис тра ту ра мен ба ка лав ри ат) 7а ты са 
ала ды. Бай 7ау <а 7а ты сам де уші лер ді; 
Aті ні ші 7а ра ша айы ны; 30 ж:л ды зы-
на дейін 7а был да на ды. Ме кен-жайы: 
050059, 6а за7 стан Рес пуб ли ка сы, 
Алматы 7, Ма хат ма Ган ди кA ше сі, 10. 
Бай ла ныс те ле фо ны: 8(727) 2700-524, 
факс 8(727) 2700-550. E-ma il: ro za@fpp.
kz

�АРМУ БАС ПА С	З �ЫЗ МЕ ТІ

Ньютон – �л-Фараби Cріптестік ба?дарламасы

«Startup «Bolashak» – кCсіпкерлікті Aолдау

«Алтын Тобыл?ы» Cдебиет ж�лдесі

«Аман келешек» фестивалі
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В КарГУ им. Е. А. Бу ке то ва в 2015-2016 
учеб ном го ду на гран те бу дет обу чать ся 481 
сту дент.

В ав гус те Ми нис тер ство об ра зо ва ния и на-
уки РК опуб ли ко ва ло спис ки об ла да те лей об-
ра зо ва тель ных гран тов в 2015 го ду. В 2015 го ду 
вы де ле но 32 168 гран тов: 2500 мест рас пре де ле-
ны сре ди под го то ви тель ных от де ле ний ву зов и 
29 668 гран тов пред наз на че ны для при ема на 
1-й курс. Чис ло гран тов на оч ную фор му обу-
че ния — 29 168, за оч ную — 500. Пра во на раз-
ме ще ние об ра зо ва тель ных гран тов по лу чи ли 
60 ву зов, ко то рые оп ре де ле ны на кон кур сной 
ос но ве.
В те ку щем го ду бы ла пе рес мот ре на струк ту-

ра гос за ка за, зна чи тель ное вни ма ние уде ле но 
стра те ги чес ким при ори те там со ци аль но-эко-
но ми чес ко го раз ви тия стра ны, преж де все го, 
про воз гла шен но му гла вой го су дар ства кур су 
на ин но ва ци он но-ин дус три аль ное раз ви тие. 
Так же при ня то во вни ма ние раз ви тие аг роп ро-
мыш лен но го ком плек са. Та кое рас пре де ле ние 
гос за ка за бу дет спо соб ство вать фор ми ро ва нию 
оп ти маль ной струк ту ры под го тов ки вы со кок-
ва ли фи ци ро ван ных кад ров для рын ка тру да. 
С уче том ука зан ных при ори те тов 12,6 ты ся чи 
гран тов пре дус мот ре но на обу че ние тех ни чес-
ким и тех но ло ги чес ким спе ци аль нос тям, око-
ло 6000 гран тов — пе да го ги чес ким, 2690 гран-

тов — сельско хо зяй ствен ным и ве те ри нар ным 
спе ци аль нос тям. В КарГУ на иболь шее ко ли че-
ство гран тов по лу чи ли пе да го ги чес кий фа куль-
тет (68 гран тов), фи ло ло ги чес кий фа куль тет (64 
гран та), би оло го-ге ог ра фи чес кий фа куль тет 
(58 гран тов), фи зи ко-тех ни чес кий фа куль тет 
(55 гран тов), хи ми чес кий фа куль тет (50 гран-
тов), фа куль тет ма те ма ти ки и ин фор ма ци он-
ных тех но ло гий (44 гран та). По спе ци аль нос-
тям на ибо лее вос тре бо ван ны ми ста ли «ка зах-
ский язык и ли те ра ту ра» (28 гран тов), «ка зах-
ский язык и ли те ра ту ра с не ка зах ским язы ком 
обу че ния» (26 гран тов), «фи зи чес кая куль ту ра 
и спорт» (26 гран тов), «хи ми чес кая тех но ло гия 
не ор га ни чес ких ве ществ» (26 гран тов), «би отех-
но ло гия» (24 гран та), «инос тран ный язык: два 
инос тран ных (ан глий ский)» (22 гран та), «де-
фек то ло гия» (20 гран тов) и др.
В 2015 го ду в кон кур се на при суж де ние об-

ра зо ва тель ных гран тов при ни ма ют учас тие 
67 377 че ло век, в том чис ле 53 162 че ло ве ка с ка-
зах ским язы ком обу че ния, 14 215 — с рус ским 
язы ком обу че ния. В КарГУ им. Е. А. Бу ке то ва 
при суж де но 398 гран тов с ка зах ским язы ком 
обу че ния и 83 гран та с рус ским язы ком обу че-
ния. В рес пуб ли кан ском кон кур се по кво те на 
обу че ние сту ден тов в рам ках про ек та «Мəң гі лік 
ел жас та ры — ин дус трия ға!» при ня ли учас тие 
6457 че ло век.
Сре ди учас тни ков кон кур са бы ли 2116 об-

ла да те лей наг руд но го зна ка «Ал тын бел гі» 
(2014 г. — 1732); 1255 вы пус кни ков Назарбаев 
Ин тел лек ту аль ных школ (2014 г. — 323); 163 по-

бе ди те ля меж ду на род ных и рес пуб ли кан ских 
олим пи ад по об ще об ра зо ва тель ным пред ме-
там (2014 г. — 179); 930 по бе ди те лей меж ду-
на род ных и рес пуб ли кан ских науч ных со рев-
но ва ний по об ще об ра зо ва тель ным пред ме там 
(2014 г. — 921); 816 по бе ди те лей рес пуб ли кан-
ских и меж ду на род ных спор тив ных со рев но-
ва ний (2014 г. — 891); 6 по бе ди те лей Пре зи-
дентской олим пи ады (2014 г. — 13). Они име ли 
пре иму ще ствен ное пра во при при суж де нии 
об ра зо ва тель ных гран тов. В кон кур се уча ство-
ва ли де ти-си ро ты (483 ре бен ка, в 2014 г. — 426); 
341 ин ва лид I, II групп (2014 г. — 356); 20 аби-
ту ри ен тов, при рав нен ных по льго там и га ран-
ти ям к учас тни кам вой ны (2014 г. — 5); 1190 
пред ста ви те лей ка зах ской на ци ональ нос ти, не 
яв ля ющих ся граж да на ми РК (2014 г. — 1194).

СОБ. ИНФ.

Бо лее 150 сту ден тов КарГУ при мут учас-
тие в тан це валь ном флеш мо бе, ко то рый 
от кро ет День зна ний 1 сен тяб ря. Флеш моб 
нап рав лен на про па ган ду Пла на на ции «100 
кон крет ных ша гов по ре али за ции пя ти ин-
сти ту ци ональ ных ре форм» гла вы Рес пуб-
ли ки Казахстан Н. А. Назарбаева.

Дос лов но сло во «флеш моб» пе ре во дит ся 
как «мгно вен ная тол па», в этом суть флеш мо-
ба. В ус лов лен ное вре мя в ус лов лен ном мес те 
со би ра ет ся груп па лю дей, все од нов ре мен-
но на чи на ют вы пол нять за ра нее ого во рен ные 
дей ствия, ко то рые про пи са ны в сце на рии. Дей-
ствия — аб со лют но лю бые, будь то за ми ра ние 
на мес те, или раз гля ды ва ние го род ских шпи-
лей, или тан цы.
На флеш мо бе, ко то рый ус тро ят сту ден ты 

КарГУ, бу дут про де монстри ро ва ны стрем ле-

ние к пат ри отиз му, от вет ствен ность мо ло де жи 
за вы пол не ние пос тав лен ных Пра ви тель ством 
за дач, вы ра же ние ак тив ной граж дан ской по-
зи ции, ду хов ное, куль тур ное и фи зи чес кое раз-
ви тие мо ло до го по ко ле ния, а так же прив ле че-
ние пер во кур сни ков к ак тив ной об ще ствен ной 
жиз ни в ву зе.
В тан це валь ной «вспыш ке» при мут ак тив-

ное учас тие ли де ры об ще ствен ных ор га ни-
за ций, де пу та ты Сту ден чес ко го пар ла мен та, 
пред ста ви те ли Аль ян са сту ден тов Казахстана 
КарГУ, а так же мо ло деж ное кры ло «Жас 
Отан». Все учас тни ки бу дут оде ты в бе лые 
фут бол ки с над писью «Мəң гi лiк Ел». Они под 
пес ню «Қа зақ елі осын дай» ис пол нят тан це-
валь ные дви же ния. К ним мо гут при со еди-
нить ся все же ла ющие. За вер ше ни ем флеш мо-
ба ста нет жи вая над пись «100» и за пуск в не бо 
ста ша ров цве та го су дар ствен но го фла га РК 

под ло зун ги «Ал га, Казахстан!» и «Мы лю бим 
Казахстан!».
Ор га ни за то ры флеш мо ба ве рят, что та нец 

об ла да ет спо соб ностью за жи гать лю дей и про-
буж дать в них же ла ние дви гать ся вмес те со все-
ми. Да же те, кто прос то при дет по наб лю дать 
за про ис хо дя щим, по лу чат за ряд по ло жи тель-
ной энер гии и уй дут в ра дос тном нас тро ении.

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

Че ты ре за хо ро не ния древ них лю дей с зо-
ло ты ми ук ра ше ни ями наш ли ар хе оло ги в 
Ка ра ган дин ской об лас ти.

Ар хе оло ги чес кой эк спе ди ци ей Ка ра ган дин-
ско го го су дар ствен но го уни вер си те та име ни 
ака де ми ка Е. А. Бу ке то ва в Кар ка ра лин ском 
райо не на ок ра ине се ла Бе со ба бы ли ис сле-
до ва ны два круп ных кур га на эпо хи брон зы. 
«Ди аметр кур га нов дос ти га ет 25 мет ров при 
вы со те око ло 2 мет ров. По сво им па ра мет рам 
их мож но от нес ти к «цар ским» кур га нам брон-
зо во го ве ка Са ры ар ки», — со об щил ру ко во ди-

тель эк спе ди ции кан ди дат ис то ри чес ких на ук, 
ве ду щий науч ный сот руд ник Са ры ар кин ско го 
ар хе оло ги чес ко го ин сти ту та при КарГУ Игорь 
Ку куш кин. По его сло вам, па мят ни ки име ют 
слож ную пог ре баль ную ар хи тек ту ру. В цен-
траль ной час ти ус тро ен круп ный ка мен ный 
ящик с за хо ро не ни ем че ло ве ка, вок руг ко то-
ро го воз ве де ны две ог ра ды из вер ти каль ных 
гра нит ных плит. Над пог ре бе ни ем воз ве де но 
ка мен ное со ору же ние в ви де ку по ла.

— На пли тах уда лось раз гля деть вось ми ко-
неч ную звез ду и крест. Воз мож но, они свя за ны 
с ас траль ной или со ляр ной сим во ли кой ли бо 

мог ли обоз на чать ти тул умер ше го, — го во рит 
Игорь Ку куш кин. При ис сле до ва нии за хо ро не-
ний уче ные наш ли фраг мен ты ке ра ми чес ких 
со су дов с ге омет ри чес ким ор на мен том, а так же 
че ты ре серь ги с рас тру бом и три по лус фе ри-
чес кие бляш ки, ко то рые кре пи лись к го лов но-
му убо ру или на ши ва лись на одеж ду.

— Все из де лия из го тов ле ны из зо ло та. Зо-
ло тые серь ги обыч но яв ля ют ся при над леж-
ностью жен ско го пог ре баль но го кос тю ма. По-
ка за тель но и от сут ствие яр ко вы ра жен ных 
«ми ли та ристских» черт в пог ре баль ном об ря де 
в ви де раз лич но го ро да брон зо во го ору жия. 
От ме чен ные фак ты пред по ла га ют весь ма вы со-
кий со ци аль ный ста тус жен щи ны в этот пе ри-
од, — го во рит уче ный. Най ден ные в кур га нах 
мо гиль ни ка Бе со ба ук ра ше ния и пред ме ты, по 
его мне нию, ха рак тер ны для ну рин ской куль-
ту ры Цен траль но го Казахстана, раз ви вав шей ся 
в се ре ди не II ты ся че ле тия до на шей эры.
В нас то ящее вре мя уп рав ле ние куль ту ры 

об лас ти пла ни ру ет рес тав ра ци он но-вос ста но-
ви тель ные ра бо ты на нек ро по ле Бе со ба, ко то-
рый ста нет сво его ро да му зе ем под от кры тым 
не бом. Это бу дет по дар ком для всех жи те лей, 
ко то рые от ме ча ют в этом го ду 50-ле тие по сел-
ка. Кста ти, этот на се лен ный пункт по ко ли че-
ству и цен нос ти ис то ри чес ких на хо док уни ка-
лен. Вок руг се ла на хо дят ся семь па мят ни ков 
при ро ды: по сад ка «Клен ясе не лис тный», пе-
ще ра пер во быт но го че ло ве ка, ли ствен ни ца си-
бир ская, озе ро Шай тан коль, озе ро Бас сейн, па-
мят ник при ро ды «Ель си бир ская», па мят ник 
при ро ды «Па лат ка».

СОБ. ИНФ.

Student news
Школа молодого лидера 
запускает регистрацию 
на первый сезон

Шко ла мо ло до го ли де ра — 
это об ра зо ва тель ная пло щад-
ка, объ еди ня ющая ак тив ное 
мо ло дое со об ще ство Ка ра-
ган ды и приз ван ная по вы сить 
уро вень про фес си ональ ных 
на вы ков и ком пе тен ции мо-
ло дых лю дей, не об хо ди мых 
для ус пеш но го раз ви тия лич-
нос ти. Шко ла мо ло до го ли де-
ра — об ра зо ва тель ный курс 
для тех, кто стре мит ся к ус пе ху 
и дос ти же нию це лей! В те че ние 
кур са учас тни ков ждут мас тер-
клас сы, лек ции, прак ти ку мы, 
встре чи с ус пеш ны ми и из вес-
тны ми пред ста ви те ля ми влас-
ти, биз не са и граж дан ско го 
об ще ства, об ще ние и за ряд 
по ло жи тель ных эмо ций. Шко ла 
мо ло до го ли де ра — это сис тем-
ная под го тов ка ком пе тен тно го 
кад ро во го ре зер ва из чис ла 
уча щих ся школ, сту ден тов кол-
лед жей и ву зов Ка ра ган ды.

Шко ла от кры ва ет две ри для 
мо ло де жи в воз рас те от 16 
до 24 лет на не ком мер чес кой 
ос но ве. Что еще ждет обу ча-
ющих ся: лек ции, мас тер-клас-
сы ли де ров в по ли ти ке, биз-
не се, куль ту ре, спор те и т. д.; 
муд рость, но ва тор ские идеи, 
прик лад ные зна ния; семья из 
40 еди но мыш лен ни ков, отоб-
ран ных в се зон; дип лом вы пус-
кни ка ШМЛ; дол гос роч ная сис-
те ма эф фек тив нос ти, ко то рая 
всег да ря дом; воз мож ность 
ук ре пить свои ус пе хи за се зон; 
ре ше ние ос тро со ци аль ных воп-
ро сов пос ред ством кри ти чес-
ко го под хо да в рам ках се зо-
на; ос ве ще ние дея тель нос ти в 
СМИ; пос то ян ное ка че ствен ное 
рас ши ре ние от рас лей за ня тос-
ти. Ре гис три руй тесь по ссыл ке 
https://vk.com/shmlkrg.

Юрта-лайф
С 27 ав гус та на на бе реж ной 

Цен траль но го пар ка стар ту ет 
уни каль ный мо ло деж ный про-
ект «Юр та-li fe». В про ек те гос тей 
ждут раз вле ка тель ные ме роп-
ри ятия в на ци ональ ном ко ло-
ри те, ежед нев ный по каз оте-
че ствен ных филь мов, дет ские 
чи та тельские кон фе рен ции, 
сос тя за ния по на ци ональ ным 
иг рам, кон кур сы и раз лич ные 
уго ще ния. Про ект при уро чен к 
550-ле тию об ра зо ва ния Ка зах-
ско го хан ства. При хо ди те и при-
со еди няй тесь к на ци ональ ной 
куль ту ре и ис то рии!

Фестиваль «Жастар Cлемі»
5 сен тяб ря в 11 ча сов ут-

ра на пло ща ди Цен траль но го 
пар ка Ка ра ган ды сос то ит-
ся еже год ный мо ло деж ный 
фес ти валь «Жас тар @ле мі». К 
учас тию приг ла ша ют ся та лан-
тли вые рок-груп пы и мас те-
ра улич ных тан цев Ка ра ган-
дин ской об лас ти. Ос нов ной 
за да чей фес ти ва ля яв ля ет ся 
рас кры тие та лан тов, что бы 
ода рен ная мо ло дежь не за ры-
ва ла свой та лант, а раз ви ва ла 
се бя и свое твор че ство. За яв-
ки на учас тие при ни ма ют ся по 
ад ре су: пр. Бу хар-жы рау, 32, 
об лас тной науч но-ме то ди чес-
кий центр до су га и на род но го 
твор че ства (вход со сто ро ны 
ки но те ат ра «Са ры жай лау»).

Присуждены гранты

Патриотический флешмоб

Археологические находки
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ЖОО-ның ғы лы ми жə не бі лім бе ру 
жұ мы сы на кө мек бе ру мақ са тын да құ-
рыл ған ака де мик Е. А. Бө ке тов атын да-
ғы Қа ра ған ды мем ле кет тік уни вер си те ті 
ғы лы ми кі тап ха на сы оқу ор да сы ның мə-
де ни жə не ақ па рат тық ор та лы ғы бо лып 
та бы ла ды. Про фес сор лар мен оқы ту шы-
лар құ ра мын, док то рант тар мен ма гис-
трант тар ды, сту дент тер ді оқу бейі ні не 
қа рай, ғы лы ми-зерт теу ба ғы ты на жə не 
қол да ну шы лар дың ру ха ни сұ ра ны сы на 
қа рай ақ па рат тар мен то лық қам та ма сыз 
ету — кі тап ха на ның не гіз гі мін де ті. Кі-
тап ха на сту дент тер мен тəр бие жұ мы сы-
на ық пал ете ді. Осы мақ сат тар не гі зін де 
кі тап ха на кі тап қо рын қа лып тас ты ра ды, 
элек трон дық кі тап ха на жə не ма ши на 
оқи тын ка та лог құ рай ды, ақ па рат тық 
жə не кі тап ха на лық қыз мет көр се ту дің 
қа зір гі за ман ғы жүйе сін да мы та ды. Ға-
лам тор ар қы лы ғы лым мен бі лім бе ру-
дің өзек ті ре сур ста ры на қол же тім ді лік 
жағ дай ту ғы за ды.

Про фес сор лар мен оқы ту шы лар құ ра-
мы на, док то рант тар ға, ма гис трант тар ға, 
сту дент тер ге жə не дайын дық кур сы тың-
дар ман да ры на қыз мет көр се ту фа куль тет-
тер дің оқу кі тап ха на ла рын да жү зе ге асы-
ры ла ды. Кі тап ха на ға жа зы лу қыз мет кер-
лер ді бас қа ру бө лі мі нің бер ген мə лі мет те рі 
бойын ша жə не оқу ға қа был дау бұй ры ғы 
бойын ша жү зе ге асы ры ла ды. Қол да ну шы ға 
бар лық оқу зал да ры на жə не ғы лы ми кі тап-
ха на ның элек трон дық ре сур стар зал да рын-
да RFID тех но ло ги ясы бойын ша кі ру ге рұқ-
сат бе ре тін элек трон дық оқыр ман би ле ті 
бе рі ле ді.
Уни вер си тет тің кі тап ха на лық қыз мет 

көр се ту жүйе сі: оқу за лы (11 зал, 1000-нан 
аса орын); элек трон дық ре сур стар за лы 
(1,3,4,8,10-ғи ма рат тар да ғы 5 зал); або не-
мент тер (9); ка та лог тар за лы; құ жат тар ды 
Ға лам тор ар қы лы жет кі зу.
Зал дар мен або не мент тер үзі ліс сіз дүй-

сен бі ден сен бі ге дейін кес те бойын ша жұ-
мыс жа сай ды. Жек сен бі кү ні бас ғи ма рат-
тың кі тап ха на сы — оқу за лы мен элек трон-
дық ре сур стар за лы та ңер тең гі 10.00-ден 
16.00-ге дейін жұ мыс іс тей ді. Элек трон дық 
ре сур стар за лын да Ға лам тор ға қол же тім ді-
лік ті қам сыз дан ды ру, бі лім бе ру те ле ха бар-
ла рын, кі тап ха на қо ры нан фильмдер кө ру, 
ауди ома те ри ал дар ды тың дау, ақ па рат тар-
ды кө ші ру, құ жат тар ды ла ми нат тау, түп теу 
қыз мет те рі көр се ті ле ді. Про ек тор лар мен 
жə не ин те рак тив ті па нель дер мен жаб дық-
тал ған зал дар да ста ци онар лық жə не веб-
се ми нар лар, элек трон дық ре сур стар дың 
тұ са уке сер ле рі жə не Ға лам тор-кон фе рен-
ци ялар өт кі зі ле ді.
Оқу зал да рын да кі тап ха на да бар мін-

дет ті бас па лар нұс қа ла ры на жə не бас қа 
да кі тап қор ла ры на ер кін қол же тім ді лік 
мүм кін ді гі ұсы ны ла ды. Жа тақ ха на лар да 
не гіз гі оқу əде би ет тер мен, мер зім ді ба сы-
лым дар мен жұ мыс іс теу үшін оқу зал да ры 
ұйым дас ты рыл ған. Оқу зал да рын да жа ңа 
кі тап тар көр ме ле рі, кі тап тар дың та қы рып-
тық көр ме ле рі, ме рей той жə не ме ре ке лік 
күн дер ге ар нал ған кі тап ха на қо ры бас па ла-
ры ның ашық көр ме ле рі бе зен ді рі ле ді. Ка-
фед ра лар да бейім дік ақ па рат тар: кі тап тар, 
мер зім ді ба сы лым дар, элек трон дық ре сур-
стар жə не бас қа да оқы ту шы лық пен пəн ді 
оқып-үй ре ну ге ар нал ған ма те ри ал дар көр-
ме ле рі ұйым дас ты ры ла ды.
Кі тап ха на да жа ңа тү сім дер дің бюл ле-

тень де рі, ре сур стар дың мер зім ді ка та ло гы, 
же дел ақ па рат тар, жа ңа ақ па рат тар ды ба-
қы лау ға ар нал ған ақ па рат тық үн қа ғаз дар 
ба сы лып шы ға ры ла ды. Қыз мет көр се ту дің 
бар лық орын да рын да қа жет ті ба сы лым дар-
ды із деу, кі тап қо ры не ме се элек трон дық 
ка та лог бойын ша əде би ет ті та қы рып тық 
таң дау, кур стық жə не дип лом жұ мыс та рын 
бе зен ді ру бойын ша анық та ма лық ап па рат-
тар бойын ша кі тап ха на лық анық та ма мен 
ке ңес тер бе рі ле ді.
Про фес сор лар мен оқы ту шы лар құ ра-

мы, док то рант тар, ма гис трант тар, сту дент-
тер үшін ақ па рат кү ні, бі рін ші курс сту-

дент те рі кү ні, ка фед ра лар кү ні, дип лом жа-
зу шы сту дент тер кү ні, ғы лым кү ні, кі тап тар 
мен элек трон дық оқу лық тар кү ні өт кі зі ле ді.
Ака де мик Е. А. Бө ке тов атын да ғы Қа ра-

ған ды мем ле кет тік уни вер си те ті ғы лы ми 
кі тап ха на сы ның кі тап қо ры уни вер си тет тің 
ма ңыз ды ақ па рат тық ре сур сы бо лып та бы-
ла ды. Оның кө ле мі қа зақ, орыс, ағыл шын, 
не міс, фран цуз, қы тай, по ляк жə не əлем-
нің бас қа тіл де рін де шы ға рыл ған 1 млн. 
740 мың да на кі тап тан ас там. Қор ба ка лав-
ри ат, ма гис тра ту ра, PhD док то ран ту ра ның 
бағ дар ла ма ла ры на, ғы лы ми-зерт теу жұ-
мыс та ры жо ба ла ры на жə не қол да ну шы-
лар дың ру ха ни сұ ра ныс та ры на сəй кес қа-
лып та са ды.
Кі тап ха на қо ры нан ғы лым ның бар лық 

ба ғыт та ры бойын ша əде би ет тер ді та бу ға 
бо ла ды. Кі тап ха на лық ка та лог тар кі тап-
ха на қо рын да бар кі тап тар жə не де өз ге де 
құ жат тар ті зі мі нен тұ ра ды, кі тап тар ды із-
де уге жə не алу ға ың ғай лы лық үшін жүр-
гі зі ле ді. Е. А. Бө ке тов атын да ғы Қа ра ған ды 
мем ле кет тік уни вер си те ті кі тап ха на сы на 
1996 жыл дан бас тап элек трон дық тех но ло-
ги яның ен гі зі луі не бай ла ныс ты ИР БИС — 
кі тап ха на лық-ақ па рат тық кі рік ті ріл ген 
жүйе бағ дар ла ма сы мен қам сыз дан ды рыл-
ған элек трон дық ка та лог (ЭК) жүр гі зі ле ді.
ЭК кі тап ты, ма қа ла лар ды, оқу-əдіс те ме-

лік ке шен дер ді жə не бас қа да құ жат тар ды 
ке ле сі із дес ті ру эле мент те рі: ав то ры, та қы-
ры бы (кі тап, ма қа ла не ме се бас қа құ жат тар 
атауы), жы лы жə не бас па ор ны, ба сы лым 
ре дак то ры, кілт сөз дер, құ рас ты ру шы, та-
қы ры бы, пə ні бойын ша із де уге, таң дау ға 
ар нал ған. ЭК ақ па рат тық мас си ві қол да ну-
ға ың ғай лы бо лу үшін «Кі тап тар», «Ма қа ла-
лар», «Оқу-əдіс те ме лік ке шен дер», «Тип тік 
бағ дар ла ма лар», «Элек трон дық кі тап ха на» 
жə не т. б. бір не ше ка та лог тар да бе ріл ген.
ЭК-та жа ңа құ жат ту ра лы ақ па рат кі-

тап ха на ға түс кен кез ден, ғы лы ми жə не 
тех ни ка лық өң де уден өт кен соң ға на бе рі-
ле ді. Ка та лог қа ті ке лей оқу зал да рын да ғы, 
элек трон дық ре сур стар зал да рын да ғы, або-
не ментттер де гі, де ка нат тар да ғы, ка фед ра-
лар да ғы жə не уни вер си тет тің құ ры лым дық 
бө лім ше ле рін де гі дер бес компь ютер лер ден 
кор по ра тив тік же лі бойын ша, сон дай-ақ, 
Ға лам тор бойын ша кі тап ха на сай ты ар қы-
лы (http//www. lib rary. ksu. kz) қо сы лу ға бо-
ла ды. Кі тап ха на ның қыз мет көр се ту орын-
да ры ның бар лы ғын да қа зақ жə не орыс тіл-
де рін де ЭК қол да ну шы ның нұс қау лы ғы бар.
Элек трон дық кі тап ха на то лық мə тін ді, 

маз мұ ны бойын ша əм бе бап оқу жə не ғы-
лы ми ма те ри ал дар дың мə лі мет тер жи на ғы. 
Элек трон дық ақ па рат тар мен оқы ту үр ді сін 
же дел қам сыз дан ды ру мақ са тын да құ рыл-
ған. ЭК-ға кі ру ге элек трон дық ре сур стар 
за лын да жə не кі тап ха на ның сай ты (http//
www. lib rary. ksu. kz) ар қы лы ав то ри за ция 
ре жи мін де элек трон дық ка та лог аясын да 
(тір кел ген қол да ну шы лар, яғ ни сту дент тер 
мен оқы ту шы лар ло гин жə не па роль ар қы-
лы) мүм кін дік ала ды. ЭК күн сайын жа ңа-
ла нып, із деу мүм кін дік те рі ар тып оты ра ды 
(кон тент-із деу, ав тор, та қы рып, ті рек сөз, 
пəн, ма ман дық бойын ша із деу).
Кі тап ха на ның Ға лам тор да http//www. 

lib rary. ksu. kz сай ты жұ мыс іс тей ді. Он да 
то лық мə тін дік жə не кі тап ха на лық ақ па рат-
тар, қол да ну шы сұ ра ны сы на орай ма те ри-
ал дар, кі тап ха на ның қыз мет көр се ту түр ле-
рі бе ріл ген.

�а лам тор 	о ры на 	ол же тім ді лік. Кі тап-
ха на ин тер нет-пор тал дар да жə не сайт тар да 
ор на лас ты рыл ған, ға лым дар дың же ке қор-
ла рын, же лі лік бас па лар ды, ғы лы ми бір лес-
тік тер, шы ғар ма шы лық ұжым дар, же ке ле-
ген ұйым дар жə не бас қа да ақ па рат тық ор-
та лық тар мен уни вер сти ет кі тап ха на ла ры, 
ұлт тық жə не дү ни ежү зі оқу орын да рын-
да ғы фак тог ра фи ялық, ғы лы ми, бі лім бе ру 
ақ па рат та рын алу мүм кін ді гін бе ру шең бе-
рін де жо ға ры жыл дам дық та ғы Ға лам тор-
мен қам та ма сыз еті ле ді.
Уни вер си тет ке бел гі лі ара лық қа жа сал-

ған шар тқа сəй кес те гін жə не ақы лы не гіз-
де элек трон ды қор зал да ры жə не ка фед ра-
лар ға мə лі мет тер ба за сы (МБ) жа зы лы сы на 

қол же тім ді лік бе рі ле ді. МБ жа зы лы сы — 
бұл бел гі лі мақ сат та ғы ар найы мə тін дік 
жə не бас қа ақ па рат тар ба за сы, со ған сəй кес 
биб ли ог ра фи ялық не ме се то лық мə тін ді, 
он лайн-жур нал дар, анық та ма-із де уші, ғы-
лы ми, нор ма тив тік-құ қық тық бо лып бө лі-
не ді.
Кі тап ха на да ке ле сі МБ қол же тім ді бо лу 

ке рек: «Заң», «Па раг раф» (отан дық нор-
ма тив тік-құ қық тық ак ті лер қа зақ жə не 
орыс тіл де рін де көр се ті ле ді); «Рес пуб ли-
ка лық ЖОО ара лық элек трон ды кі тап ха на 
(РЖООЭК-та бас ты сы оқу ма те ри ал да ры 
қа зақ жə не орыс тіл де рін де көр се ті ле ді, 
ҚР ЖОО Ас со са ци ясы құ рай ды); Бі лім-
нің бар лық са ла ла ры бойын ша ғы лы ми 
ма қа ла лар ды із дес ті ру үшін Қа зақ стан-
дық Вир ту ал ды Ғы лы ми Кі тап ха на (ВҒК); 
E-lib rary («Ре сей ғы лы ми элек трон ды кі-
тап ха на сы» ком па ни ясы құ рас тыр ған Ре-
сей ғы лы ми, мұ ра ғат жур нал да ры бе рі ле-
ді); Sco pus-биб ли ог ра фи ялық жə не ре фе-
ра тив тік мə лі мет тер ба за сы ма қа ла лар ды 
күн де лік ті қа да ға лап оты ра ды, 5000-нан 
аса бас па ның 18000-нан ас там тех ни ка лық, 
ме ди ци на лық жə не гу ма ни тар лық ғы лы-
ми ба сы лы мын ті зім ге ала ды. Мə лі мет тер 
ба за сы ғы лы ми жур нал дар ды, кон фе рен-
ция ма те ри ал да рын, се ри ялық кі тап ба-
сы лым да рын күн де лік ті жа ңар тып оты-
ра ды; El se vi er (то лық мə тін ді жə не биб ли-
ог ра фи ялық ақ па рат тан, со ны мен қа тар 
ре фе ра тиф тік де рек тер ба за сы нан тұ ра ды, 
оны мем ле кет жə не ай мақ, ав тор бойын-
ша, т. б. із де уге бо ла ды. Жа ри яла ным дар 
жə не ағым дық ба сы лым дар дың им пакт-
фак то ры ту ра лы ақ па рат тар да бар.); Spri-
ger link (Германия, Spri ger ком па ни ясы 
құ рас тыр ған элек трон ды кі тап та ры, элек-
трон ды анық та ма лы ғы, жур нал да ры, on-
li ne жур нал дар мұ ра ға ты, on-li ne кі тап тар 
мұ ра ға ты, on-li ne мұ ра ғат тар жи на ғы жə-
не бас қа да ма те ри ал да ры бар); Thom son 
Reu tes (əлем де гі ғы лы ми жур нал дар мен 
он да ғы ба сы лым дар жө нін де биб ли ог ра-
фи ялық жə не рей тин гтік ақ па ра ты бар 
Web of Know led ge плат фор ма сын да ғы 
ағыл шын тіл ді анық та ма-із ден гіш жүйе).
Мə лі мет тер ба за сы жа зы лы сын ти ім-

ді пай да ла ну үшін кі тап ха на да үй ре ту ші 
се ми нар лар ұйым дас ты ры ла ды, инструк-
ци яла ры əзір ле ніп, прак ти ка лық са бақ тар 
ұйым дас ты ры ла ды. МБ жа зы лы сы нан ма-
те ри ал дар ды жа зып алу құ қы ғы түр лі ақ-
па рат та су шы лар ға ке лі сім шар тпен сəй кес 
рұқ сат бе рі ле ді.

Ашы	 �а лам тор 	о ры элек трон ды қор 
зал да рын да, оқу зал да рын да, Wi-Fi сым сыз 
бай ла ныс ар на ла ры бойын ша ка фед ра-
лар да, ғы лы ми зер тха на лар да, компь ютер 
клас ста рын да те гін бо ла ды. Сту дент тер 
үшін за ма науи ма ңыз ды бі лім бе ру пор-
тал да ры ма те ри ал да ры мен жə не пай да лы 
сайт тар ка та ло гы құ ры ла ды. Ка то лог тар 
оқыр ман дар ға қыз мет ету орын да рын да 
бо ла ды. Же лі лік ақ па рат ты із деу əді сі мен 
анық та ма-із де ну ші жүйе ні үй ре ту де Ға лам-
тор пай да ла ну шы ла ры на кө мек көр се ті ле ді. 
Пай да ла ну шы лар ға «же ке ка би нет» құ ру ға 
мүм кін дік бар.

�АРМУ �Ы ЛЫ МИ КІ ТАП ХА НА СЫ

Жас ?алымдарды шаAырады
2015 жыл ды� 20 	а ра ша сын да �а-

за	 стан Рес пуб ли ка сы Т�� �ыш Пре зи-
ден ті — Ел ба сы �о ры ны� Жас �а лым-
дар ке �е сі Алматы 	а ла сын да «�а зір гі 
за ман �ы �а за	 стан да �ы �ы лым ны� 
ин но ва ци ялы	 да муы мен та ла бы» ат-
ты жас �а лым дар ды� IX ха лы 	а ра лы	 
�ы лым кон фе рен ци ясын �йым дас ты-
ра ды. Кон фе рен ция ба ры сын да �а-
за	 стан Рес пуб ли ка сы жас �а лым да-
ры ара сын да �ы ын ты ма	 тас ты	 пен 
оны� +за ра ,ре ке тін ны �ай ту �а к+-
�іл б+ лі не тін бо ла ды. Б3 гін гі та� да �ы 
зерт те улер ді� аса +зек ті ба �ыт та рын 
тал 	ы лау, олар ды� ,рі 	а рай �ы да-
му жол да рын бел гі леу жос пар ла нып 
отыр. Кон фе рен ция �а 40 жас 	а дейін-
гі жас �а лым дар ж, не жас тар ды� �ы-
лы ми 	ыз ме ті не 	�ш тар �йым дар ша-
	ы ры ла ды.

Кон фе рен ция сек ци яла ры: Фи зи ка-
ма те ма ти ка лы7; Жер ту ра лы <ы лым дар; 
Хи мия-тех но ло ги ялы7; Ме ди ци на ж@ не 
би оло гия <ы лым да ры; 6о <ам ды7 ж@ не 
гу ма ни тар лы7 <ы лым дар; Ауыл ша ру ашы-
лы7 <ы лым дар.

Ма 	а ла р, сім деуіне 	ойы ла тын та-
лап тар

1. М@ тін 6 бет кA ле мі не дейін, А4 фор-
ма тын да, Mic ro soft Word ре дак то рын да 
7а за7, орыс не ме се а<ыл шын ті лін де те-
рі луі ти іс. «Ti mes New Ro man», «Kz Ti mes 
New Ro man» шриф ті, 14 кегль, жол ара-
сын да <ы ин тер вал 1. М@ тін ді ені бойын-
ша те ;ес ті ру 7а жет. Та сы мал дар ав то-
мат ты т>р де ор на ла суы 7а жет. Бет тер 
нA мір лен бей ді.

2. Ма 7а ла жаз <ан кез де ке ле сі жос-
пар ды :с та ну 7а жет: ав тор ды; аты-жA ні; 
ж: мыс ор ны, лауазы мы, <ы лы ми д@ ре же-
сі, <ы лы ми ата <ы; ма 7а ла атауы (н>к те сіз 
жол ды; ор та сын да бас @ріп тер мен); бос 
жол; ма 7а ла м@ ті ні; же ке па ра7 та — аты-
жA ні, ме кен жайы, бай ла ныс те ле фон-
да ры, элек трон ды7 пош та ме кен жайы, 
ту <ан к> ні (к> ні, айы, жы лы); кон фе рен-
ция <а 7а ты су ны са нын кAр се ту 7а жет: 
к>н діз гі/сырт тай, ба ян да ма лар ды ты;-
дау/ба ян да ма мен сAз сAй леу (7а жет ті сі-
ні; ас тын сы зу).

3. Ма 7а ла м@ ті ні кон фе рен ци яны; 
та 7ы ры бы на с@й кес бо луы 7а жет, м: 7и-
ят са лыс ты ра тек се рі ліп, ре дак ци яла нуы 
ти іс, 7ыс 7ар ту лар мен шарт ты бел гі лер 
олар ды бі рін ші ай ту ынан бас тап аны7 та-
ма сы мен пай да ла ны ла ды.

4. qде би ет тер кAз де рі не сіл те ме лер 
пай да ла ныл <ан @де би ет тер ті зі мі бойын-
ша рет тік нA мі рі мен шар шы жа7 ша лар да 
кAр се ті луі ти іс.

5. Ма 7а ла элек трон ды7 т>р де :сы ны-
луы ти іс.

6. 3 тіл де 7ыс 7а ша а; дат па не ме се 
т>йін де ме бо луы ти іс.

7. Су рет тер *.bmp, *.tif, *.jpg, *.wmf 
фор ма тын да не ме се Mic ro soft Graf кі-
рік тір ме ре дак то рын да 7а ра-а7 т> рін де 
орын да ла ды. Су рет тер ді; 7ол та; ба сы 
12 шриф тпен, кур сив пен, тA мен де ор та да 
ж> зе ге асы ры ла ды.

8. Кес те лер Mic ro soft Word кі рік тір ме 
кес те рек дак то рын да орын да ла ды. Кес-
те лер ді; 7ол та; ба сы 12 шриф тпен, кур-
сив пен, жо <а ры да ор та да ж> зе ге асы ры-
ла ды.

9. Фор му ла лар MS Word Eq ua ti on фор-
му ла лар ды; ре дак то рын да орын да ла ды.

Жа ри яла ну <а 7а жет ті ма те ри ал дар-
ды кAр се тіл ген элек трон ды7 пош та ме-
кен-жай ла ры бойын ша 2015 жыл ды; 1 
7а за ны на дейін жі бе ру 7а жет. �йым дас-
ты ру шы ко ми тет ма 7а ла лар ды ірік теу 7:-
7ы <ын Aзі не 7ал ды ра ды. Ма те ри ал дар-
ды; жа ри яла ны мы те гін.

�йым дас ты ру шы ко ми тет ті; ме кен-
жайы: Алматы 7а ла сы, Ма хат ма Ган ди 
кA ше сі, 10. 6а за7 стан Рес пуб ли ка сы Т:;-
<ыш Пре зи ден ті — Ел ба сы ны; 6о ры. Тел. 
8(727) 270-05-24, Еді ге ева Ро за.

А� ПА РАТ К	З ДЕ РІ НЕН АЛЫН ДЫ

Білімні; Aайнар бBла?ы
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Осы жы лы елі міз дің түк пір-түк пі рін де 
қа зақ тың бас ақы ны Абай Құ нан байұ лы ның 
170 жыл дық ме рей тойы кең кө лем де ата лып 
өті лу де. Шы ғыс пен Ба тыс мə де ни етін, өр ке-
ни етін өн бойы на сі ңі ріп өс кен да ла да на сы 
хал қы на өш пес мұ ра қал дыр ды. Өмір шең 
өлең де рі мен фи ло со фи ялық тұр ғы да жа-
зыл ған те рең ой лы қа ра сөз де рі адам ба ла сы-
ның ру ха ни азы ғы на ай нал ды. Қа ра сөз де рін 
қай та лап оқы ған сайын жан дү ни ең жай нап, 
бір байып қа ла сың. Бі лім кү ні қар са ңын да 
бі лім ге ұм тыл ған жас тар дың жа ны на азық 
бол сын деген ни ет пен га зет бе ті не ұлы ғұ-
ла ма ның бі лім, ғы лым жай лы тол ға ған қа ра 
сөз де рін жа ри ялап отыр мыз.

Он се гі зін ші с!з
Адам ба ла сы на жыр тық сыз, кір сіз, сы-

пайы киі ніп, һəм ол киі мін был ғап, был жы-
ра тып ки мей, та за ки мек — дұ рыс іс. Лə кин 
өз дəу ле ті нен ар тық ки ін бек, не киі мі ар тық 
бол ма са да, кө ңі лі не қу ат тұ тып, тым ай нал-
дыр мақ — кер без дің ісі.
Кер без дің екі түр лі қы лы ғы бо ла ды: бі рі 

бет-пі ші нін, мұр тын, мү ше сін, жү рі сін, қас-
қа ба ғын қол дан тү зе тіп, шын та ғын кө те ріп, 
қо лын та рақ тап əуре бол мақ. Бі реуі атын, киі-
мін «ай ран іше рім» деп, со лар дың ар қа сын-
да сы пайы, жұ ғым ды жі гіт атан бақ қа, өзі нен 
іл ге рі лер ге еле улі бо лып, өзі қа тар да ғы ның 
ішін күй ді ріп, өзі нен кейін ші лер ге «əт тең, 
дү ние-ай, осы лар дың атын дай ат мі ніп, киі-
мін дей ки ім ки ген нің не ар ма ны бар екен?!» — 
дей тұ ғын бол мақ қа ой лан бақ.
Мұ ның бə рі — мас қа ра лық, ақы мақ тық. 

Мұ ны адам бір ой ла ма сын, егер де бір ой ла-
са, қай та адам бол ма ғы — қи ын іс. Кер без де-
ген ді осын дай кер, кер дең не ме ден бе зің дер 
де ген сөз ге ұқ са та мын. Те гін де, адам ба ла сы 
адам ба ла сы нан ақыл, ғы лым, ар, мі нез де ген 
нəр се лер мен оз бақ. Онан бас қа нəр се ме нен 
оз дым ғой де мек тің бə рі де — ақы мақ тық.

Жи ыр ма бе сін ші с!з
Ба ла лар ды оқыт қан да жақ сы, бі рақ құл-

шы лық қы лар лық қа на, түр кі та ныр лық қа-
на та за оқы са бо ла ды. Оның үшін бұл жер 
да рул ха рап, мұн да əуелі мал та бу ке рек, 
онан соң араб, пар сы ке рек. Қар ны аш кі сі нің 
кө ңі лін де ақыл, бойын да ар, ғы лым ға құ мар-
лық қай дан тұр сын? Ашап-ішім ге мал дың 

тап шы лы ғы да ағайын ның араз ды ғы на уə 
əр түр лі пə ле ге, ұр лық, зор лық, қу лық, сұм-
дық се кіл ді нəр се лер ге үйір лен ді ру ге се беп 
бо ла тұ ғын нəр се. Мал тап са, қа рын то яды. 
Онан соң, бі лім тү гіл өнер ке рек екен. Со ны 
үй ре нейін не ба ла ма үй ре тейін деп ойы на 
жақ сы тү се ді. Орыс ша оқу ке рек, хик мет те, 
мал да, өнер де, ғы лым да — бə рі орыс та тұр. 
За ра ры нан қа шық бо лу, пай да сы на ор тақ 
бо лу ға ті лін, оқу ын, ғы лы мын біл мек ке рек. 
Оның се бе бі олар дү ни енің ті лін біл ді, мұн-
дай бол ды. Сен оның ті лін біл сең, кө кі рек 
кө зің ашы ла ды. Əр бі ре удің ті лін, өне рін біл-
ген кі сі оны ме нен бір дей лік да ғуа сы на кі ре ді, 
аса ар сыз да на жа лын бай ды. Дін ге де жақ сы 
біл ген дік ке рек. Жор ға лық пе нен кө ңі лін ал-
сам екен де ген на дан əке-ше ше сін, ағайын-
жұр тын, ді нін, адам шы лы ғын жауыры ны-
нан бір қақ қан ға са та ды. Тек майор дың күл-
ге ні ке рек деп, к…і ашыл са да, қам же мей ді. 
Орыс тың ғы лы мы, өне рі — дү ни енің кіл ті, 
оны біл ген ге дү ние ар за ны рақ тү се ді. Лə кин 
осы күн де орыс ғы лы мын ба ла сы на үй рет-
кен жан дар со ның қа ру ымен та ғы қа зақ ты 
аң ды сам екен дей ді. Жоқ, олай ни ет ке рек 
емес. Мал ды қа лай адал ең бек қыл ған да та-
ба ды екен, со ны үй ре тейік, мұ ны кө ріп жə не 
үй ре ну ші лер кө бей се, ұлық сы ған орыс тар-
дың жұр тқа бір дей за ко ны бол ма са, за кон-
сыз қор лы ғы на көн бес едік. Қа зақ қа кү зет ші 
бо лайын деп, біз де ел бо лып, жұрт біл ген-
ді бі ліп, ха лық қа та ры на қо сы лу дың қа мын 
жейік деп ни ет те ніп үй ре ну ке рек. Қа зір де 
орыс тан оқы ған ба ла лар дан ар тық жақ сы 
кі сі шы ға ал май да тұр. Се бе бі: ата-ана сы, 
ағайын-ту ға ны, бір жа ғы нан, бұ зып жа тыр. 
Сүй тсе де, осы оқы ған ба ла лар — ана оқы-
ма ған қа зақ ба ла ла ры нан үз дік, озық. Не 
қыл са да сөз ді ұқ тыр са бо ла ды олар ға. Жақ-
сы ата ның ба ла ла ры да көп оқы ған жоқ, қай-
та, ке дей дің ба ла ла рын орыс қа қор лап бер ді. 
Олар осы дан ар тық қай да бар сын? Жə не де 
кей бір қа зақ тар ағайы ны мен араз дас қан да: 
«Се нің осы қор лы ғы ңа көн ген ше, ба лам ды 
сол дат қа бе ріп, ба сы ма шаш, аузы ма мұрт 
қойып кет пе сем бе!» де уші еді. Осын дай 
жа ман сөз ді, құ дай дан қо рық пай, пен де ден 
ұял май ай тқан қа зақ тар дың ба ла сы оқы ған-
ме нен не бо ла қой сын? Сон да да өз ге қа зақ 
ба ла ла ры нан ар тық үй рен ге ні не ме не, қай 
көп үй ре ніп ті? Кір ді, шық ты, іл ді, қайт ты, 

тү бе гей леп оқы ған ба ла да жоқ. Əке сі ел ақ-
ша сы мен оқы ған ға əрең оқы та ды, өз ма лын 
не қы лып шы ғар сын? Ту ра сын ой ла ған да, 
ба ла ңа қа тын əпер ме, ен ші бер ме, ба рың ды 
сал саң да, ба ла ңа орыс тың ғы лы мын үй рет! 
Мы на мен ай тқан жол — мал аяр жол емес. 
Құ дай дан қо рық, пен де ден ұял, ба лаң ба ла 
бол сын де сең — оқыт, мал аяма! Əй тпе се, 
бір ит қа зақ бо лып қал ған соң, са ған ра хат 
көр се те ме, өзі ра хат кө ре ме, я жұр тқа ра хат 
көр се те ме?

Отыз бі рін ші с!з
Ес ті ген нəр се ні ұмыт пас тық қа төрт түр-

лі се беп бар: əуелі — кө кі ре гі бай ла улы бе-
рік бол мақ ке рек; екін ші — сол нəр се ні ес-
ті ген де я көр ген де ғиб рəт ла ну ке рек, кө ңіл-
де ніп, тұ шы нып, ын та мен ұғу ке рек; үшін-
ші — сол нəр се ні іші нен бір не ше уақыт 
қай та рып ой ла нып, кө ңіл ге бе кі ту ке рек; 
төр тін ші — ой ке се лі нəр се лер ден қа шық 
бо лу ке рек. Егер кез бо лып қал са, са лын бау 
ке рек. Ой ке сел де рі: уайым сыз сал ғырт тық, 
ойын шы-күл кі шіл дік, я бір қай ғы ға са лы ну, 
я бір нəр се ге құ мар лық пай да бо лу се кіл ді. 
Бұл төрт нəр се — күл лі ақыл мен ғы лым ды 
тоз ды ра тұ ғын нəр се лер.

Отыз екін ші с!з
Бі лім-ғы лым үй рен бек ке та лап қы лу-

шы лар ға əуелі біл мек ке рек. Та лап тың өзі-
нің бі раз шарт та ры бар. Олар ды біл мек ке-
рек, біл мей із де ген мен та был мас.
Əуелі — бі лім-ғы лым та был са, он дай-

мұн дай іс ке жа ра тар едім деп, дү ни енің 
бір қы зық ты нəр се сі не ке рек бо лар еді деп 
із де мек ке ке рек. Оның үшін бі лім-ғы лым-
ның өзі не ға на құ мар, ын тық бо лып, бір ға-
на біл мек тік тің өзін дəу лет біл сең жə не əр 
біл ме ге нің ді біл ген уақыт та кө ңіл де бір ра-
хат хұ зур ха сил бо ла ды. Сол ра хат біл ге нің-
ді бе рік ұс тап, біл ме ге нің ді та ғы да сон дай 
біл сем екен деп үміт тен ген құ мар, ма хаб-
бат пай да бо ла ды. Сон да əр бір ес ті ге нің ді, 
көр ге нің ді кө ңі лің жақ сы ұғып, анық өз су-
ре ті мен іш ке жай ғас ты рып ала ды.
Егер дін кө ңі лің өз ге нəр се де бол са, бі-

лім-ғы лым ды бір-ақ со ған се беп қа на қыл-
мақ үшін үй рен сең, он дай бі лім ге кө ңі лің-
нің мейі рі мі асы рап ал ған ше шең нің мейі-
рі мі се кіл ді бо ла ды. Адам ның кө ңі лі шын 
мейір лен се, бі лім-ғы лым ның өзі де адам-
ға мейір ле ніп, те зі рек қол ға тү се ді. Ша ла 
мейір ша ла бай қай ды.

Екін ші — ғы лым ды үй рен ген де, ақи қат 
мақ сат пен біл мек үшін үй рен бек ке рек. Ба-
хас қа бо ла үй рен бе, азы рақ ба хас кө ңі лің ді 
пы сық тан дыр мақ үшін за лал да емес, кө-
бі рек ба хас адам ды тү зе мек тү гіл, бұ за ды. 
Оның се бе бі əр бір ба хас шыл адам хақ ты 
шы ғар мақ үшін ға на ба хас қыл май ды, жең-
бек үшін ба хас қы ла ды. Он дай ба хас ху сід-
ші лік ті зо рай та ды, адам шы лық ты зо рай-
тпай ды, бəл кім, азай та ды. Жə не мақ са ты 
ғы лым да ғы мақ сат бол май ды, адам ба ла-
сын ша тас ты рып, жал ған сөз ге жең дір мек-
ші бо ла ды. Мұн дай қи ял өзі де бұ зық тар да 
бо ла ды. Жүз ту ра жол да ғы лар ды ша тас-
ты ру шы кі сі бір қи сық жол да ғы кі сі ні тү-
зет кен кі сі ден са да ға кет сін! Ба хас — өзі де 
ғы лым ның бір жо лы, бі рақ оған хир сла-
ну жа ра май ды. Егер хир слан са, өз сө зім-
шіл ғу рур лық, мақ тан шақ тық, ху сід ші лік 
бойын жең се, он дай адам бойы на қор лық 
кел ті ре тұ ғын өті рік тен де, өсек тен де, ұр-
сып-тө бе ле су ден де қа шық бол май ды.
Үшін ші — əр бір ха қи қат қа ты ры сып 

иж ти һа тың мен кө зің жет се, со ны тұт, өл-
сең ай рыл ма! Егер де он дай біл ген ді гің 
өзің ді же ңе ал ма са, кім ге пұл бо ла ды? Өзің 
құр мет те ме ген нəр се ге бө тен нен қай тіп 
құр мет кү те сің?
Төр тін ші — бі лім-ғы лым ды кө бей ту ге 

екі қа ру бар адам ның ішін де: бі рі — мұ ла-
ха за қы лу, екін ші сі — бе рік мұ ха фа за қы лу. 
Бұл екі қу ат ты зо рай ту жа һа тін де бо лу ке-
рек. Бұ лар зо рай май, ғы лым зо рай май ды.
Бе сін ші — осы сөз дің он то ғы зын шы 

ба бын да жа зыл ған ақыл ке се лі де ген төрт 
нəр се бар. Со дан қа шық бо лу ке рек. Со ның 
ішін де уайым сыз сал ғырт тық де ген бір нəр-
се бар, зин һар, жа ным, со ған бек сақ бол, əсі-
ре се, əуелі — құ да ның, екін ші — ха лық тың, 
үшін ші — дəу лет тің, төр тін ші — ғиб рат тың, 
бе сін ші — ақыл дың, ар дың — бə рі нің дұш-
па ны. Ол бар жер де бұ лар бол май ды.
Ал тын шы — ғы лым ды, ақыл ды сақ тай-

тұ ғын мі нез де ген сауыты бо ла ды. Сол мі-
нез бұ зыл ма сын! Көр се қы зар лық пен, же-
ңіл дік пен, я бі ре удің орын сыз сө зі не, я бір 
кез кел ген қы зық қа шай қа лып қа ла бер-
сең, мі нез дің бе рік ті гі бұ зы ла ды. Онан соң 
оқып үй ре ніп те пай да жоқ. Қо яр ға ор ны 
жоқ бол ған соң, олар ды қай да сақ тай сың? 
Қы лам де ге нін қы лар лық, тұ рам де ге нін де 
тұ рар лық мі нез де аз ғы рыл май тын ақыл ды, 
ар ды сақ тар лық бе рік ті гі, қай ра ты бар бол-
сын! Бұл бе рік тік бір ақыл, ар үшін бол сын!

Блог са пар аясын да Рид дер қа ла сын да ғы 
та ри хи-өл ке та ну мұ ра жайы на бас сұқ қан 
едік. Мұ ра жай да қа ла ның та ри хы мен та ны са 
жү ріп, Абай ақын ның өмі рін 60 жыл бойы на 
зерт те ген су рет ші ту ра лы мə лі мет ке кез бол-
дық. Ол Юрий Хар ла мов (Рель) есім ді Рид дер 
қа ла сы ның құр мет ті аза ма ты. Жа сы сек сен-
нің сең гі рі не шық қан ақ са қал қа зір осы қа ла-
да тұ ра ды екен. «Са бақ ты ине сə ті мен» де ген 
ғой, да на ба ба мыз ды зерт теп жүр ген жан-
мен жүз бе-жүз жүз де су ді жөн көр дік.

— Ас са ла ма �а лей кум, ата! Біз «�а за-
	ия-2015» жо ба сы аясын да �а за	 стан 	а ла-
ла рын ара лап, ,р стан ция ту ра лы м, лі мет 
жи на	 тап ж3р едік. Сіз ді� Абай ды зерт те уге 
+мі рі �із ді� 60 жы лын ар на �а ны �ыз ды ес тіп, 
+зі �із бен с�х бат та су ды ж+н са нап отыр мыз. 
;уелі +зі �із жай лы ай та отыр са �ыз…

— Уаға лей кум са лам, ба лам! Са пар ла рың сəт-
ті бол сын! Мен өзім Украина же рін де гі қа зір гі 
Лу ганск об лы сын да дү ни еге кел ген мін. Ұл тым 
не міс. Əкем мен анам өз за ман да ры ның зи ялы-
сы. Кейін Отан со ғы сы бас тал ған тұс та ата-ана ма 
«се нім сіз ұлт тың өкіл де рі» де ген ай дар та ғы лып, 
біз ді қа зақ да ла сы на жер аудар ды. Мы на Аягөз 
ауда нын да Ста лин де ген кол хоз бол ған. Сол жер-
де 1950 жыл ға дейін тұр дық. Кейін мек теп ті аяқ-
та ған соң Се мей ге «физ мат қа» оқу ға тү сіп, мұ ға-
лім атан дым. Се мей қа ла сын да жүр ген ке зім де 
Абай өмі рі не де ген қы зы ғу шы лы ғым ар та түс ті. 
Өзім ба ла кү нім нен су рет са лу ға құш тар бол ған 
едім. Қо лы ма қа ғаз бен қа лам түс се, ай на лам да-
ғы дү ни елер ді сы зып ала тын мын. Осы қа бі ле-
тім ді же тіл ді ріп, Се мей қа ла сын да ғы мұ ра жай-
да ор на лас қан Абай ға қа ты сы бар дү ни елер дің 
су ре тін сы зып ал дым. Кейін оқу ым ды аяқ та ған 

соң ком со мол дық жол да ма бойын ша Рид дер 
(ол кез де Ле ни но горск) қа ла сы на мұ ға лім бо лып 
кел дім. Сол жыл дар дан бе рі осын да мын.

— «Абай» та 	ы ры бы сіз ді не сі мен 	ы зы	 тыр ды?
— Біз кө шіп кел ген ауыл да кі лең қа зақ тар тұ-

ра тын еді. Ол кез де қа зір гін дей ин тер нет, те ле-
ди дар де ген дү ние жоқ. Кеш кі сін ауыл ақ са қал-
да ры ның қа сы на жи на лып əң гі ме тың дай мыз, 
өза ра өлең дер оқи мыз. Оның үс ті не ауыл да жи-
ын-той лар да үне мі бо лып тұ ра ды. Сон дай жи-
ын дар да кө не нің кө зін көр ген ақ са қал дар Абай 
ақын ту ра лы ай тып, оның өлең де рі мен жыр-
ла рын оқып тұ ра тын. Мі не, осы лай ба ла кез ден 
бойы мыз ға қа ри ялар дың ай тқан да рын сі ңі ріп 
өс тік. Ма ған əсі ре се қат ты ұнай ты ны — ақын-
ның «қа ра сөз де рі». Қа зір мек теп тер де Абай дың 
шы ғар ма шы лы ғы же ңіл оқы ты ла ды екен. Мен 
ай тар ем, Абай дың өлең де рін, қа ра сөз де рін 
бас тауыш сы нып тан бас тап оқы ту ке рек. Сон да 
ба ла ның са на сын да ұл ты на, елі не де ген сүйіс-
пен ші лік пен бі лім ге де ген құш тар лық ояна ды.

— К+р мей су рет са лу екі ні� бі рі ні� 	о лы нан 
ке ле бер мей ді. Сіз Абай мен оны� за ман дас та-
ры ны� к+п ші лі гі ні� пор тре тін са лып шы	 	ан 
еді �із. Осы ту ын ды ла ры �ыз ды са лу ба ры сын-
да 	ан дай е� бек тер ді 	ол дан ды �ыз? М� ра �ат 
су рет те рі не 	а ра ды �ыз ба?

— Ең əуелі Мұх тар Əуезов тің «Абай жо лы» ро-
ма н-эпопеясын оқып шық тым. Бұ дан бас қа да 
Абай ақын ту ра лы шы ғар ма лар ды қа рас тыр дым. 
Сол дү ни елер де си пат тал ған бел гі лер ді са лыс ты-
ра оты рып, əр тұл ға ның бет-бей не сін көз ал ды ма 
елес тіп ала тын едім. Ар тын ша ойым да жүр ген 
елес тің бей не сін қа ғаз ға тү сі ре мін. Кейін та ғы да 
алып-қо са ры бол са өң деп, май лы бо ямен са лып 
шы ға мын. Бір су рет тің бір не ше нұс қа сын сал ған 
ке зім бол ды. Се бе бі ойың да тұр ған нəр се қан ша 

жер ден иде ал бол са да қа ғаз ға тү сір ген кез де бұ-
зы ла ды. Еш қа шан дəл сол қал пын да сыр тқа шық-
пай ды. Сон дық тан бір сал ған су ре тім ойым да ғы 
елес ке ұқ са ған ша бір не ше мəр те са ла бе ре мін. Мə-
се лен, Абай дың əке сі Құ нан бай дың бей не сі. Оны 
өзім нің кө кейім де жүр ген елес бойын ша са лып 
шық қан бо ла тын мын. Кейін нен мұ ра ғат құ жат-
та ры ның ара сы нан ол кі сі нің фо то су ре ті та был-
ды. Айыр ма шы лық та ры көп емес. Осы дан соң өз 
ойым ды əрі қа рай та ғы да же тіл ді ре түс тім. Əр 
ту ын дым ды жа зып шы ғу үшін түр лі дү ни елер ді 
са ра лап, оқып, із де ну ді əдет ке ай нал дыр дым.

— Шы нын ай ту ке рек, б� рын сіз ді� су рет те рі-
�із ді еш жер ден к+р ме ген екен мін. К+р ме лер +т-
кі зіп, га зет-жур нал бе ті не шы �а рып т� ра сыз ба?

— Иə, көр ме лер өт кі зі ліп тұ ра ды. Оны Рид дер 
та ри хи-өл ке та ну мұ ра жайы ның қыз да ры ұйым-
дас ты ра ды. Жа қын да Өс ке мен қа ла сын да көр ме 
өт кіз ді. Қа зір мə де ни ет үйін де көр ме ұйым дас-
ты рып жа тыр деп ес ті дім. Же ке жи нақ жа ғы на 
кел сек, оған қы зық қан жан емес пін. Тек осы дан 
бі раз жыл бұ рын бір əкім ха бар ла сып, ме нің 
су рет те рім мен аль бом жа сап шы ға ру ға ұсы ныс 
біл дір ген бо ла тын. Тіп ті 8 мил ли он тең ге ге шы-
ғы нын да есеп теп қой ды. Бі рақ, ол əкім бас қа 
жақ қа ке тіп қал ды да ме нің аль бо мым ту ра лы 
мə се ле сол күйі ұмы ты лып кет ті. Бас па бе тін-
де жа ри яла нып тұ ра ды. Бі рақ рес пуб ли ка лық 
дең гей де емес, осы жер гі лік ті ба сы лым дар да. 
Бұ рын біз де «Вре мя» де ген га зет бол ған. Сон да 
ме нің бар лық су рет те рім ба сыл ды. Ал соң ғы су-
рет те рім ді қа зақ бас па сөз бе тін де жа ри яла сам 
де ген ой мен «Же рұйық» га зе ті не апар ған едім. 
Олар бі ре се ашы лып, бі ре се жа бы лып бе ре ке сіз 
жұ мыс іс тей бас та ды. Сон дық тан су рет те рім ді 
олар дан алып, «Ле ни на гор ская прав да» га зе ті не 
апа рып тап сыр дым. Сол қал пы су рет те рім нен 
ха бар жоқ. Түп нұс қа лар ды алып ке тейін деп 
бір не ше мəр те ха бар лас қан бо ла тын мын. Олар 
бі ре се мұ ра жай ға тап сыр дық, бі ре се мə де ни ет 

үйі не алып кет ті деп көп сөз ге са лып, тап қыз бай 
кет ті. Қу да лай тын мен де жағ дай жоқ. Сон дық-
тан үн де мей жайы на қал дыр дым.

— Сон да 	а за	 ті лін де жа ры	 к+ ре тін ба сы лым-
дар да су рет те рі �із м3л дем жа ри ялан ба ды ма?

— Ұлы ақын ның 155 жыл дық ме рей тойын да 
же ке көр мем ді өт кіз ген бо ла тын мын. Сол кез де 
«Абай», «Шə кə рім», «Абай мен Ми ха элис» ат ты 
кар ти на ла рым ға на жа рық көр ді. Осы көр ме ні 
өт кі зу ба ры сын да мə де ни ет ми нис трі өзі нің ви-
зит ка сын бе ріп, су рет те рім ді бас па бет те рін де 
жа ри ялау ға уəде бер ді. Бі рақ, ақы мақ ба сым ол 
кі сі нің ви зит ка сын жо ғал тып алып, бі раз уақыт 
ха бар ла са ал май жүр дім. Кейін мұ ра жай да ғы 
қыз дар дың ке ңе сі мен су рет те рім ді га зет-жур-
нал бет те рі не шы ға ру ға кө мек бе ру ін сұ рап мə-
де ни ет ми нистрлі гі не хат жаз дым. Алай да еш-
қан дай жауап кел ген жоқ.

— «Абай» та 	ы ры бы нан б+ лек бас 	а 	ан дай 
та 	ы рып тар ды 	оз �ап ж3р сіз? ;л де тек �лы 
а	ын ны� +мі рі ту ра лы �а на су рет тер са ла сыз ба?

— Иə, ақын ның өмі рі нен бө лек бас қа та қы-
рып тар бойын ша сал ған су рет те рім бол ды. Ша-
бы тым ке ліп, өзім ді қы зық тыр ған дү ни елер ді 
қа ғаз бе ті не тү сі ріп ала мын.

— Сол ту ын ды ла ры �ыз ту ра лы ай та отыр-
са �ыз?

— Ке ңес үкі ме ті нің дек ре ті. Бұл су рет ті Ел-
ба сы мыз Нұр сұл тан Назарбаев қа 70 жыл дық 
ме рей тойы на сый ла ған едім. Осы жер де гі «Нұр 
Отан» пар ти ясы ның өкіл де рі нен бе ріп жі бер дім. 
Бі рақ, Президент бұл су рет тер ді ал ды ма, жоқ 
па, біл мей мін…

Абай та қы ры бын зерт теп жүр ген ке зім де «Жи-
де бай ға» бар ған едім. Ажал дан ара ша лап қал ған 
дə рі гер лер бей не сін, 1981 жы лы ав то пор трет сал-
ған бо ла тын мын. Ең не гіз гі су рет те рім осы, ба лам.

— Ата, сіз ге к+п ра	 мет!

Н<Р ЛЫ ХАН �АЛ �А МАН, �АРМУ СТУ ДЕН ТІ

Абайды оAы, та;ырAа!

Абайды 60 жыл зерттеген Харламов
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Адам зат үшін те мір дің ор ны ерек ше. Те-
мір дің пай да бо лу ына бай ла ныс ты тұ тас 
бір та ри хи дəуір бас тау ал ған. Се бе бі те мір 
адам ба ла сы ның өмі рін қа зір гі өр ке ни ет-
ке бір та бан жа қын дат ты. Те мір күн де лік ті 
тұр мыс та жиі қол да ны ла тын ме тал ға ай-
нал ды. Кə дім гі ине ден бас тап сырт та ғы кө-
лік, құ ры лыс, бə рі-бə рі те мір ден жа са ла ды. 
Үй сал ған да бе рік бо лу үшін қаң қа сы мен 
ір ге та сы те мір ден өрі ле ді. Те мір дің тұр-
мыс та қол да ныс қа кең енуі не от құр са ула-
нып жүр ген ме тал лур гтер бір ден-бір ық пал 
етіп отыр.

�� рыш 	а ла
Ағым да ғы жыл дың кү зін де Те мір тау ға 

70 жыл то ла ды. Та рих үшін тым аз уақыт, əйт-
се де жа ман-жақ сы адам ның ғұ мы ры. Қа ла ның 
жер кө ле мі тым ша ғын. Бір ше ті нен ке ле сі ше-
ті не дейін жаяу-ақ же ту ге бо ла ды. Де ген мен, 
ата ғы мыз ал ты құ ры лық қа бол ма са да бі раз 
ел ге жақ сы та ныс. Рес пуб ли ка лық ма ңы зы да 
жо ға ры. Əуелі эко но ми ка лық тұр ғы дан алып 
қа ра сақ, мұн дай то лық цик лді ме тал лур ги-
ялық ке шен əлі еш қа ла да жоқ. Ел қа зы на сы-
на жыл сайын мил ли он, тіп ті мил ли ар дта ған 
пай да əке ліп отыр. Екін ші ден, та ри хи ма ңы зы 
зор. Те мір тау та рих та «тұң ғыш та ры мен» қа-
ла ды. Тұң ғыш Қа зақ стан маг нит ка сы, тұң ғыш 
ин дус три ялық ке шен, тұң ғыш шойын, тұң ғыш 
бо лат, тұң ғыш Пре зи дент. Осы дан 55 жыл бұ-
рын, яғ ни 1960 жыл дың 3 шіл де сі са ғат 15:07-
де № 3 Дом на пе ші нен тұң ғыш қа зақ стан дық 
шойын алын ған бо ла тын. Сол сəт тен бас тап 
зауыт өз же мі сін бе ріп, қа зақ қа ра ме тал лур ги-
ясы ның та ри хы бас тау ал ды.

�а ла ішін де гі 	а ла
КСРО-ның ар найы жо ба сы мен са лын ған 

зауыт тың аума ғы тым үл кен. Ша ма мен 5 000 га-
дай бо ла ды. Мұн да то пы рақ тан дайын ме талл 
тап та ма сы алын ған ға дейін гі бар лық ме тал-
лур ги ялық үде ріс тер жү ре ді. Сон дық тан əр 
цех бір-бі рі не ке дер гі кел тір мей тін, бі рақ та-
сы мал дау ға ың ғай лы бо ла тын дай қа шық тық-
та ор на лас қан. Бір цех тан шық қан өнім ке ле сі 
цех қа те мір жол ар қы лы жет кі зі ле ді. Ал ме-
тал лур гтер, тех қыз мет кер лер, бас шы лар бол са 
ар найы ав то бус тар мен не ме се трам вай лар мен 
қа ты най ды. Зауыт ішін де əр кө ше нің өзін дік 
ата ула ры бар. Олар ор на лас қан же рі не, цех тар-
ға бай ла ныс ты қойыл ған. Мə се лен, Дом на пе-
ші не апа ра тын даң ғыл жол «До мен ная» кө ше сі 
деп ата ла ды, одан əрі де Ел ба сы мыз Нұр сұл тан 
Əбіш ұлы ның сүйік ті кө ше сі са на тын да ғы «Мос-
то вая» кө ше сі. Бұл кө ше нің не ерек ше лі гі бар 
дей сіз бе? Кө ше нің ерек ше лі гі, осы жер де гі кө-
пір бас қа лар ға қа ра ған да би ік ор на лас қан жə не 
сол ара да тұ рып дом на пе ші нің, зауыт тың то-
лық кө рі ні сін та ма ша лау ға бо ла ды. Ав то бус тар 
мен жүк кө лік те рі не ар нал ған жол дың жи егін-
де жаяу жүр гін ші лер дің де жо лы бар. Кей жер-
лер ге гүл егі ліп, кə дім гі дей көр кей тіп қой ған. 
Егер өн ді ріс тің шуы бол ма са, зауыт та жүр ге ні-
ңіз ді ұмы тып ке те сіз. Мұн да бөг де адам дар дың 
кі руі не қа таң тыйым са лын ған. Рұқ сат қа ғаз алу 
үшін қауіп сіз дік ере же сін жақ сы бі луі ңіз ке рек. 
Се бе бі кез кел ген ша лыс бас қан қа да мы ңыз өмі-
рі ңіз ге қа тер төн ді руі мүм кін.

>нім 	ай да ж�м са ла ды?
Зауыт тың қа зір гі қо жа сы «Ар се лор Мит тал 

Те мір тау» ком па ни ясы. Бұл ком па ния ға елі-
міз де гі бір қа тар кен орын да ры мен Қа ра ған ды 
кө мір бас сей ні нің бі раз бө лі гі кі ре ді. Яғ ни кə-
сі по рын қа жет ті ши кі зат ты сырт тан əкел мей 
өз де рі өн ді ре ді. Мұн да ең əуелі шойын жə не 
бо лат құй ма лар дайын да ла ды. Ал дайын өнім-
нен қа ңыл тыр тап та ма ла ры, проф лис тер, ар-
ма ту ра лар шы ға ры ла ды. Олар құ ры лыс, ма-
ши на жа сау са ла ла рын да қол да ны ла ды. Зауыт 
өнім де рі нің бір бө лі гі алыс-жа қын шет ел дер ге 
им порт тал са, ке ле сі бір бө лі гі ел ішін де са уда ға 
са лы на ды. Бей рес ми мə лі мет тер ге се нер бол-
сақ, Астана құ ры лы сы на жұм сал ған ме тал дың 
(ар ма ту ра, қа ңыл тыр, ме талл блог тар) ба сым 
бө лі гі Те мір та уда өн ді ріл ген.

Бо ла ша	 ме тал лур гтер 	ай да о	и ды?
Зауыт та жұ мыс іс тей тін дер дің көп ші лі гі 

бұл кə сіп ті ата дан ба ла ға мұ ра есе бін де ал ған. 
Əрі ша ғын қа ла да зауыт тан бас қа жер ден жақ-
сы ай лық қа жұ мыс та бу қи ын. Жыл сайын мек-
теп бі тір ген тү лек тер дің бір бө лі гі бас қа қа ла ға 
оқу ға кет се, көп ші лі гі Те мір тау қа ла сын да ғы 
Қа ра ған ды мем ле кет тік ин дус три алық уни вер-
си те ті не оқу ға тү се ді. Бұл күл лі Ор та Ази яда ғы 
тек ме тал лург ма ман дар ды дайын дай тын жал-
ғыз оқу ор ны. Бұ дан бө лек Те мір тау по ли тех-
ни ка лық кол лед жін де де ме тал лург ма ман ды-
ғын алып шы ғу ға бо ла ды. Оқу ор ны мен зауыт-
тың ара сын да өза ра ке лі сім шарт жа сал ған. 
Яғ ни сту дент тер те ори ялық бі лім де рін зауыт қа 
ба рып пы сық тап, прак ти ка жү зін де қол да нып 
кө ре ді. Бұл олар дың бі лім дең гей ле рін арт ты-
ру ға үл кен сеп ті гін ти гі зе ді. Бұ дан бө лек оқы-
ту шы лар құ ра мы да жыл сайын шет ел дер ге 
ба рып, ар найы бі лік ті лік ті арт ты ру кур ста рын-
да оқып ке ле ді. Қыс қа ша ай тқан да, оқи мын, 
бі ле мін де ген адам ға бі лім алу ға бар лық жағ-
дай жа сал ған. Тек бір əт те ген-айы бар. Оқу ма-
те ри ал да ры ның (са па лы оқу лық тар) көп ші лі гі 
орыс ті лін де жə не ес кі ріп қал ған. Шам алып 
із де се ңіз де В. Г. Вос ко бой ни ков, В. А. Куд рин, 
А. М. Яку шев тер жаз ған «Об щая ме тал лур-
гия» кі та бы нан ар тық оқу лық тап пай сыз. Рас, 
бұл кі тап тың ішін де гі бі раз дү ни елер ес кі ріп 
қал ған жə не қа зір гі өн ді ріс те қол да ныл май ды. 
Де ген мен, жал пы тү сі нік қа лып тас ты ру үшін 
тап тыр мас оқу лық. Қа зақ тіл ді оқу лық тар дың 
са па сы ту ра лы сөз қоз ғау дың өзі ар тық. Оқу-
лық ты не өзің тү сін бей сің, не ұс та зың тү сін-
бей ді. Жал пы ай тқан да, екі жыл қа зақ то бын да 
орыс ша бі лім алып шық қан ем…

Дін ж, не ме тал лур гия
Осы тұс та зауыт та жү ріп ес ті ген əң гі мем ді 

ай тсам дей мін. Мен жұ мыс іс теп жүр ген де біз-
дің ауысым да Мұх тар де ген ар да гер ме тал лург 
бол ды. Зей нет ке шы ғу ға дайын да лып жүр ген 
бо ла тын. Сол кі сі бір де шай үс тін де мы на бір 
əң гі ме ні ай тқан бо ла тын:

— Біз со вет үкі ме ті нің тұ сын да ту ып өс тік 
қой. Дін ту ра лы дым біл мей міз. Жас кез де 
оқы ма дық, қар тай ған соң ми ға кір мей ді. Ді ни 
ілі мім жоқ. Бі рақ, өмір ден көр ге нім, түй ге нім 
бар. Мұ сыл ман шы лық та ай та ды ғой «адам бір 
уыс то пы рақ тан жа рал ды» деп. Сол рас. Оның 
куə сі мы на зауыт. Өз де рің қа раң дар шы, со нау 
Қар қа ра лы да ла сы нан қа зып əке лін ген кен құ-

ра мын да те мір ми не рал да ры бар жəй ға на то-
пы рақ емес пе? Оны біз жу ып, үгіп, елеп, та-
зар та мыз, ар ты ғын алып байы та мыз. Осы дан 
соң кок спен ара лас ты рып ших та да яр лай мыз. 
Оны дом на пе ші не жө нел те ді, сол жер де бал-
қы ты лып, шойын өн ді рі ле ді. Шойын ды кон-
ве тер пе ші не апа рып бо лат қо ры та ды. Дайын 
бол ған ері тін ді «Бо лат ты үз дік сіз құю ма ши-
на сын да» қа лып қа құйы лып, құй ма ға ай на ла-
ды. Ол тап та ма дан өтіп, ар ма ту ра, проф лист, 
қа ңыл тыр тə різ ді тап та ма ға ай на лып шы ға 
ке ле ді. Ен ді бір қа ра саң бас қа зауыт та əл гі тап-
та ма дан ма ши на жа са лып шы ғуы мүм кін. Оны 
еш кім то пы рақ тан жа сал ды деп ай тпай ды. Тіп-
ті ес те рі не де ал май ды. Ал ен ді өз де рің ой лап 
кө рің дер ші. То пы рақ əуел гі қал пын то лық жо-
ғал тып, ма ши на бөл ше гі не ай нал ды. Егер біз, 
адам дар ара лас па сақ, бі лім жи на ма сақ, ол өз-
ді гі нен жа сал май тын еді. Де мек, адам ды құ дай 
то пы рақ тан жа рат ты де ге ні рас қой. Біз то пы-
рақ қа ұқ са май мыз. Бі рақ, уақы ты кел ген де то-
пы рақ қа ай на ла мыз. Іш кі ағ за ла ры мыз дың бə-
рі ке ре мет үй ле сім ді лік пен ор на лас қан. Құд ды 
ма ши на бөл шек те рі тə різ ді. Егер бі реуі дұ рыс 
бол ма са, де ні міз сау бол май ды.

�а ра ме тал лург
Жал пы қай ха лық тың бол ма сын дəс түр-сал-

ты на көз жү гір тсе ңіз, бар лы ғы қа ра түс ті жақ-
тыр май ды. Бұл түс ту ра лы тек те ріс пі кір лер 
ға на ай ты ла ды. Не бір жа ман дық ата улы ны, 
абы рой сыз дү ни ені осы мен бай ла ныс ты ра ды. 
Не ге? Се бе бі қа ра — тү нек тің тү сі, қор қы ныш. 
Адам зат əуел бас тан қа раң ғы лық пен алы сып 
кел ді. Оны жек көр ді. Сон дық тан да ол ту ра-
лы тек не га тив ті көз қа рас ты ұс та на ды. Ұнам-
сыз дү ни еле рі нің ал ды на қа ра сө зін жал ғай ды. 
Де ген мен атам қа зақ қа ра сө зін қа си ет тұт қан. 
Мə се лен, біз əң гі ме қыл ған «Қа ра ме тал лур ги-
яны» жа ман деп ай та ал май сыз. Рас, жұ мы сы 
ауыр, бі рақ бе де лі жо ға ры. Олар ме тал ды бал-
қы та ды. Кə дім гі қа ра те мі рі ңіз дом на, кон вер-
тер пеш те рі нен ла ва тə різ ді ат қы лап ағып жа-
та ды. Көз ал ды ңыз ға ол цех тар да ғы ауа тем пе-
ра ту ра сы ның қай ша ма да бо ла ты нын ба ғам дай 
бе рі ңіз. Ме тал лур гтер ыс тық тан қор ға ну үшін 
үс те рі не су кон ка ки іп ала ды. Те рі ден ті гіл ген 
ауыр əрі қа лың ки ім. Бі рін ші ден ұш қын да ған 
ме тал ға күю ден сақ та са, екін ші ден де не ге ыс-
тық өт кіз бей ді.
Əр үй де кез де се тін ине мен ша ныш қы дан 

бас тап, қа ла да жол бер мей ағы лып жат қан 
ав то кө лік тер дің бөл ше гі не дейін, тіп ті бас па-
на мыз ға дейін те мір ден дайын дал ған. Ен де ше 
осы дү ни елер ді өн ді ріп отыр ған ең бек ші лер-
дің ерен ең бе гін ба ға лай бі лейік.

Н<Р ЛЫ ХАН �АЛ �А МАН,
�АРМУ СТУ ДЕН ТІ

Айтайын дегенім...

Сезім...
«Ж> ре гім Aзі ме ба <ын бай-

тын бол ды. К>н де лік ті к>й бе; 

тір ші лік тен шар ша дым. К> нім 

лез де зып ете ді. Ал, т>н?.. Т> нім 

т> не ріп Aт пей 7ой ды», — дей тін 

жан дар кAп шы <ар, и@?

Мы на 7а ра 7ыз <а шы7 бол-

ды, се зім нен ба сы ай на лып 

ж>р де ген жал <ан м@ лі мет ті 

ой дан шы <а ры ;ыз дар. Т>н жа-

мы лып отыр мын, дос пен дос 

ре тін де сыр лас 7ым ке ліп т:р. 

Сіз дер мен тіл дес пе ге ні ме де 

бі раз уа7ыт бол ды. Б> гін се зім 

жай лы сAз 7оз <а лы7.

Жас бу ын ны; ара сын да <ы 

дау-да май ды; бі рі — 7ыз бен 

жі гіт дос ты <ы. 6ыз бен жі гіт дос 

бо ла ала ма? Bзім «@ри не» дей-

мін, бі ра7 ме ні кін са на майы7. 

Bз ге лер не дей ді… 6ыз ба ла 

бой т> зе ген сайын ажар ла на 

т> се ді. �л дар ер жет кен сайын 

сал ма7 та нып, ар 7а с>йер аза-

мат 7а ай на ла ды. �л ды; бой 

де се — бойы, ой де се — ойы 

бар. Шы мыр де не лі, 7ай кез-

де де 7ор <ан бо лу <а дайын. 

6ыз — 7ы лы7 ты, к>л кі сі 7о ;ы-

рау сы; <ы рын дай. Бой жет кен 

7ыз бен ер жет кен жі гіт дос та-

са ды, іш кі сыр ла рын бA лі се ді. 

Дос ты7 бір те-бір те <а шы7 ты7 

се зім ге :ла са ды. Егер екі жас-

ты; ара сын да <ы ма хаб бат п@к 

бол са, маз дап жа на ды. Ал ал-

дам шы бол са, Aкі ніш ке орай 

сA не ді. Мі не, 7ыз бен жі гіт дос-

ты <ы осы лай ая7 та ла ды. Мен 

сAй лес кен жас тар ды; кAп ші-

лі гі боз ба ла мен бой жет кен 

дос ты <ы жай лы осын дай пі кір 

айт ты.

Ме ні; бір т>й ге нім, се зім-

мен ой нау <а бол май ды! Се зім 

ал дап, ар ба уды с>й мей ді. Се-

зім адал ды7 ты ар да7 т: та ды.

ДИ НА АБ ДИ ГА ЛИ ЕВА,

�АРМУ СТУ ДЕН ТІ

�азаA Aара металлургиясыны; отаны
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Bri tish Co un cil и АО «Фонд на уки» объ яв-
ля ют кон курс при ема за явок по трем прог-
рам мам в рам ках парт нер ской прог рам мы 
«Ньютон — аль-Фа ра би».

Это гран ты на про хож де ние крат кос роч ных 
науч ных ста жи ро вок, на про ве де ние сов мест-
ных се ми на ров ис сле до ва те ля ми из Ве ли коб-
ри та нии и Казахстана, прог рам ма мо биль нос-
ти для пос тдок то ран тов.

Гран ты на про хож де ние 
крат кос роч ных науч ных ста жи ро вок

При ем за явок на про хож де ние крат кос роч-
ной науч ной ста жи ров ки в Ве ли коб ри та нии/

Ка зах ста не для ис сле до ва те лей двух стран сро-
ком от 1 ме ся ца до 6 ме ся цев. В кон кур се мо-
гут при нять учас тие ис сле до ва те ли, ко то рые 
ба зи ру ют ся в Ве ли коб ри та нии и Ка зах ста не, 
про вес ти ис сле до ва ние в те че ние до шес ти ме-
ся цев в уч реж де ни ях Ве ли коб ри та нии (ес ли 
ис сле до ва те ли из Казахстана) или в уч реж де-
ни ях Казахстана (ес ли ис сле до ва те ли из Ве ли-
коб ри та нии).

Гран ты на про ве де ние 
сов мест ных се ми на ров 
ис сле до ва те ля ми 
из Ве ли коб ри та нии 
и Казахстана

При ем за явок на про ве де ние се ми на ров 
для ис сле до ва те лей на на чаль ной ста дии карь-
еры из Ве ли коб ри та нии и Казахстана. К учас-
тию приг ла ша ют ся ве ду щие уче ные (см. ни же 
кри те рии со от вет ствия тре бо ва ни ям), ко то рые 
мо гут пред ло жить те мы сов мест ных се ми на-
ров для ис сле до ва те лей на ран нем эта пе науч-
ной карь еры из Ве ли коб ри та нии и Казахстана. 
Учас тни ки се ми на ров об су дят свои ис сле до-
ва тельские про ек ты и смо гут ус та но вить меж-
ду на род ные парт нер ства. В слу чае ус пеш но го 
про хож де ния кон кур са за яви те ли (ве ду щие 
уче ные) по лу чат фи нан си ро ва ние на про ве де-

ние се ми на ров и бу дут от вет ствен ны ми ли ца-
ми за ор га ни за цию се ми на ра.

Прог рам ма мо биль нос ти 
для пос тдок то ран тов

При ем за явок от ис сле до ва те лей в Ка зах ста-
не на про ве де ние пос тдок тор ских ис сле до ва ний 
в пе ри од от де вя ти ме ся цев до двух лет в уч реж-
де ни ях Ве ли коб ри та нии. Дан ная прог рам ма 
пред наз на че на для ока за ния фи нан со вой под-
дер жки ис сле до ва те лям на ран нем эта пе карь-
еры, ко то рые за ни ма ют ся ис сле до ва тельской 
дея тель ностью не бо лее пя ти лет пос ле по лу че-
ния сте пе ни, для про ве де ния ис сле до ва ния сро-
ком до двух лет в уч реж де ни ях Ве ли коб ри та нии.
За яв ки так же дол жны иметь от но ше ние 

к од ной или нес коль ким из сле ду ющих об-
лас тей: энер ге ти ка, здра во ох ра не ние и бла го-
сос то яние, сельско хо зяй ствен ные тех но ло гии, 
спо соб ность к вос ста нов ле нию пос ле сти хий-
ных бед ствий, эко ло гия и ок ру жа ющая сре да, 
про до воль ствие и во да.

Кон суль та ции и за яв ки по всем трем прог-
рам мам при ни ма ют ся до 15 сен тяб ря 2015 го да 
в ИТЦ (Центр про фес си ональ но го раз ви тия и 
вза имо дей ствия), ди рек тор Ка сы мов С. С.

СОБ. ИНФ.

Студенческая жизнь

Пред при ни ма те ли из сельских райо нов 
и ма лых го ро дов прош ли обу че ние в КарГУ 
им. Е. А. Бу ке то ва по прог рам ме «До рож-
ная кар та за ня тос ти — 2020».

Как по яс нил ди рек тор фи ли ала АО «Ка-
заг ро мар ке тинг» в Ка ра ган дин ской об лас ти 
Бах ти яр Омар ха нов, обу че ние про во ди лось 
с целью раз ви тия ма ло го биз не са. Пос ле 
про хож де ния обу че ния для дан ной груп пы 
пред при ни ма те лей бу дут вы де ле ны мик рок-
ре ди ты до 3 млн тен ге для от кры тия но вых 
ви дов пред прия тий и об слу жи ва ющих ор-
га ни за ций: «Мы счи та ем, что та кие ме ры го-
су дар ствен ной под дер жки для на чи на ющих 
оте че ствен ных пред при ни ма те лей дол жны 
дать боль ший сти мул раз ви вать и под ни мать 
эко но ми ку стра ны, учи ты вая неп рос тую эко-
но ми чес кую си ту ацию в ми ре». В обу ча ющей 
прог рам ме при ня ли учас тие 224 че ло ве ка из 
ма лых го ро дов: Бал хаш, Жез каз ган, Са рань, 
При озерск, Ка ра жал и из всех райо нов об лас-
ти. Обу че ние про во ди ли опыт ные пе да го ги из 
КарГУ им. Е. А. Бу ке то ва.
В час тнос ти, воп ро сы за ко но да тель ства, ре-

гу ли ру юще го пред при ни ма тельскую дея тель-

ность, что та кое по ня тие и приз на ки пред при-
ни ма тельской дея тель нос ти, ка ко вы пра во вые 
фор мы пред при ни ма тельской дея тель нос ти 
(ин ди ви ду аль ное пред при ни ма тель ство, ком-
мер чес кие юри ди чес кие ли ца), как соз да вать 
и лик ви ди ро вать субъ ек ты пред при ни ма-
тельской дея тель нос ти, учас тни ки обу ча юще-
го се ми на ра об су ди ли с за ве ду ющей ка фед рой 
граж дан ско го и тру до во го пра ва Киз дар бе ко-
вой А. С. Юри ди чес кие ас пек ты пред при ни-
ма тельской дея тель нос ти — пра ви ла ве де ния 
до го во ров в пред при ни ма тельской дея тель-
нос ти, раз ре ше ние эко но ми чес ких спо ров в 
су деб ном по ряд ке, аль тер на тив ные спо со бы 
раз ре ше ния эко но ми чес ких спо ров, ос но вы 
ме ди ации и по ря док про ве рок пред при ни ма-
тельской дея тель нос ти — ос ве ти ла до цент ка-
фед ры граж дан ско го и тру до во го пра ва Иль-
ясо ва Г. А.
Что та кое биз нес-пла ни ро ва ние, как ис-

поль зо вать фран ши зу для раз ви тия соб ствен-
но го биз не са, ка кие ин фор ма ци он ные тех но-
ло гии сей час ак ту аль ны для пред при ни ма те-
лей, ка ко вы ры ноч ные воз мож нос ти для раз-
лич ных ви дов пред при ни ма тель ства, ка кие за-
ко ны мар ке тин га и ме нед жмен та нуж но знать 

сов ре мен но му биз нес ме ну, как за ра ба ты вать и 
ра ци ональ но тра тить день ги, ос нов ные ис точ-
ни ки фи нан си ро ва ния ма ло го биз не са — эти 
ак ту аль ные те мы в сво ей час ти се ми на ра зат-
ро ну ла до цент ка фед ры граж дан ско го и тру-
до во го пра ва Ху са ино ва Ж. С. А вот на воп ро-
сы о пра ви лах бух гал тер ско го уче та, ос но вах 
фи нан со вой от чет нос ти хо зяй ству ющих субъ-
ек тов и прин ци пах на ло го об ло же ния ма ло го 
биз не са от ве ти ла стар ший пре по да ва тель ка-
фед ры бух гал тер ско го уче та и ауди та Шуль ги-
на И. И.
По ито гам се ми на ра все учас тни ки по лу чи-

ли сер ти фи ка ты и ме то ди чес кие ма те ри алы, 
ко то рые по мо гут им в ор га ни за ции но вых 
субъ ек тов ма ло го биз не са.

СОБ. ИНФ.

За пу щен кон курс стар тап-про ек тов Star-
tup Bo las hak с при зо вым фон дом в 25 млн 
тен ге, в ко то ром мо гут при нять учас тие 
мо ло дые лю ди — граж да не Казахстана в 
воз рас те от 18 до 29 лет.

Од ним из важ ных нап рав ле ний дея тель нос-
ти ас со ци ации «Бо ла шак» яв ля ет ся под дер жка 
пред при ни ма тельских ини ци атив и раз ви тие 
мо ло деж но го пред при ни ма тель ства в це лом. В 
при ня той Стра те гии раз ви тия ас со ци ации до 
2017 го да осо бое вни ма ние уде ле но ини ци ати-
вам мо ло дых биз нес ме нов. В этом го ду бу дет 
ре али зо ван ряд круп ных про ек тов для на чи-
на ющих пред при ни ма те лей и мо ло дых спе ци-
алис тов с целью раз ви тия ли дер ских на вы ков и 
ре али за ции их биз нес-по тен ци ала.
В нас то ящее вре мя за пу щен кон курс стар-

тап-про ек тов Star tup Bo las hak с при зо вым 
фон дом в 25 млн тен ге. Ге не раль ным пар тне-
ром кон кур са стал до чер ний банк Сбер бан ка 
в Ка зах ста не. Пар тне ра ми и ор га ни за то ра ми 
кон кур са выс ту пи ли ас со ци ация «Бо ла шак», 

хол динг «Бай те рек», фонд «Да му», АО «НАТР», 
ДБ АО «Сбер банк», хол динг ВI Gro up, ком па-
нии Ata su Gro up of Com pa ni es и She ber bu ild, а 
так же аки мат Ас та ны.
Сог лас но По ло же нию о кон кур се, в нем мо-

гут при нять учас тие мо ло дые лю ди — граж да-
не Казахстана в воз рас те от 18 до 29 лет. Кон-
курс стар тап-про ек тов пре дус мат ри ва ет 3 гран-
та ас со ци ации «Бо ла шак»: за I мес то — 7 млн 
тен ге, II мес то — 5 млн тен ге и 3 млн тен ге за III 
мес то, а так же 10 млн тен ге — гран ты от хол-
дин га ВI Gro up. Кро ме это го, ав то ры на ибо лее 
ин те рес ных идей смо гут по лу чить под дер жку 
от хол дин га «Бай те рек», взяв кре дит под низ-
кий про цент, ис поль зуя инстру мен ты фон да 
«Да му» и ин но ва ци он ные гран ты На ци ональ-
но го агент ства по тех но ло ги чес ко му раз ви тию.
Свое учас тие в ка че стве по тен ци аль ных ин-

вес то ров уже под твер ди ли гла ва хол дин га ВI 
Gro up Ай дын Ра хим ба ев, ге не раль ный ди рек-
тор ТОО «Ata su Gro up of Com pa ni es» Ма рат 
Жу ман, пред се да тель наб лю да тель но го со ве та 
ТОО «She ber bu ild» Ера лы Са уран ба ев. При ем 
за явок на учас тие в кон кур се прод лит ся до 20 
сен тяб ря, до ку мен ты бу дут при ни мать во всех 
ре ги ональ ных цен трах об слу жи ва ния пред-
при ни ма те лей хол дин га «Бай те рек». Име на 

по бе ди те лей ста нут из вес тны 21 но яб ря на Ма-
ра фо не биз нес-пла нов.
Кон курс Star tup Bo las hak бу дет про хо дить в 

два эта па. На пер вом эта пе чле ны кон кур сной 
ко мис сии вы бе рут 20 на ибо лее ин те рес ных 
идей, ав то ры ко то рых прой дут се ми на ры и тре-
нин ги. На вто ром эта пе ав то ры 10 луч ших про-
ек тов прис ту пят к раз ра бот ке биз нес-пла нов 
сов мес тно с кон суль тан та ми и про фес си ональ-
ны ми мен то ра ми. За хо дом кон кур са Star tup 
Bo las hak мож но бу дет сле дить на од ном из рес-
пуб ли кан ских те ле ка на лов, где пред по ла га ет ся 
его тран сля ция в фор ма те ре али ти-шоу. Кон-
курс стар тап-про ек тов ас со ци ации «Бо ла шак» 
как один из инстру мен тов под дер жки ини ци-
атив мо ло де жи в сфе ре биз не са нап рав лен на 
со дей ствие ре али за ции На ци ональ но го пла на 
Ел ба сы «100 кон крет ных ша гов».

ДО ПОЛ НИ ТЕЛЬ НУЮ ИН ФОР МА ЦИЮ МОЖ НО ПО ЛУ ЧИТЬ ПО ТЕ ЛЕ ФО НУ 
8(7172) 70-76-69 И НА САЙ ТЕ WWW.BO LAS HAK.KZ

Дорогою добра
Обучаем волонтеров!

5 сен тяб ря в Ка ра ган де ОФ 
«Бла гот во ри тель ный фонд We 
help» (быв шее ОО «Ли га мо ло-
деж ных ини ци атив Ko man da») 
и Мо ло деж ная ин фор ма ци он-
ная служ ба Казахстана ор га-
ни зу ют пер вую Шко лу во лон те-
ров, и мы ждем те бя! В Шко ле 
ты уз на ешь, кто та кой во лон-
тер и чем мож но по мочь де тям 
из дет ско го до ма, кро ме сти-
хий ной пе ре да чи одеж ды и иг-
ру шек. Как по уча ство вать в их 
вос пи та нии и ста нов ле нии как 
пол но цен ных граж дан и лич-
нос тей. Как по да рить ра дость, 
об ще ние, друж бу и до ве рие 
де тям, ко то рые это го так ждут! 
Для учас тия за пол ни ан ке ту и 
от правь на ema il: m0e_4udo@
ma il.ru. По всем воп ро сам об-
ра щай тесь к ко ор ди на то ру 
Шко лы во лон те ров Ма ка рен ко 
Ка ри не, тел. +7 700 939 7728.

Азы КВН 
для воспитанников 
детдомов

Азам КВН обу чи ли де тей из 
дет ских до мов. Для это го во-
лон те ры фон да We help и пред-
ста ви те ли ка ра ган дин ско го 
КВН на весь день от пра ви лись 
в ла герь «Сол неч ный», где на-
хо ди лись вос пи тан ни ки об лас-
тно го дет ско го до ма с ОВР. По 
за дум ке ор га ни за то ров де ти 
дол жны бы ли прой ти ряд мас-
тер-клас сов и уже ве че ром 
выс ту пить на сце не. К пя ти ми-
нут но му выс туп ле нию каж дая 
из шес ти ко манд го то ви лась 
весь день. Ка вэ эн щи ки обу ча-
ли ре бят ос но вам ак тер ско го 
мас тер ства, сце ног ра фии и 
моз го во го штур ма, на учи ли их 
са мос то ятель но пи сать шут ки 
и стро ить ми ни атю ры. Выс туп-
ле ния уче ни ков ока за лись на 
вы со ком уров не!

Дорога в школу
«По мо жем де тям вмес-

те!» — так зву чит де виз рес-
пуб ли кан ской ак ции «До ро га в 
шко лу», старт ко то рой был дан 
в на шей об лас ти 3 ав гус та. В 
зда нии спе ци али зи ро ван ной 
шко лы-ин тер на та «Му ра гер» 
соб ра лись пред ста ви те ли об-
лас тно го уп рав ле ния об ра зо-
ва ния и пар тии «Н:р Отан», что-
бы вру чить юным граж да нам 
не об хо ди мые при над леж нос-
ти. В шко ле «Му ра гер» ока за ли 
и бла гот во ри тель ную по мощь 
пер вым ге ро ям ак ции «До ро га 
в шко лу» — сре ди ре бят бы ли 
не толь ко де ти из со ци аль но 
не за щи щен ных и ма ло обес-
пе чен ных се мей, но и с на ру-
ше ни ями слу ха и опор но-дви-
га тель но го ап па ра та. По ми мо 
школь ных ве щей и кан це ляр-
ских при над леж нос тей уче ни-
ки по лу чи ли в дар мяг кие иг-
руш ки.

ИН ФОР МА ЦИЯ ПРЕ ДОС ТАВ ЛЕ НА 
ЦЕН ТРОМ ПО РА БО ТЕ С МО ЛО ДЕЖЬЮ

Научить конкурентоспособности

Гранты от Фонда науки

Стартуй с «Болашаком»!
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Біле ж�рі;із…
Б�л жаз ба уни вер си тет та бал ды-

ры �ын ат та �ан та лап кер лер ге ар на-

ла ды. Мек теп 	а быр �а сын да ж3р ген-

де мек теп ди рек то ры, �с таз, м� �а лім 

де ген лауазым ды	 ата улар �а 	� ла	-

та ры �ыз 	а ны	 са, ен ді рек тор, про-

рек тор, де кан, ка фед ра ме� ге ру-

ші сі, про фес сор, до цент, кан ди дат, 

а�а о	ы ту шы, о	ы ту шы сын ды жа �а 

атау лар �а тіл сын ды ра сыз дар.

Сту дент (лат. stu dens — бір н@р се ге 

:м ты лу шы, бір н@р се ге 7ы зы <у шы) — 

жо <а ры о7у ор нын да (ин сти тут, уни вер-

си тет т. б.) о7ып бі лім алу шы. Е; ал <аш-

7ы уни вер си тет пай да бол <ан уа7ыт та 

ла тын ша <ы лым мен іс 7а <аз да ры ны; 

ті лі бо ла тын. Сту дент тер ді ол кез де шко-

ляр (лат. scho la ris — о7у шы, лат. scho-

la — мек теп) деп атай тын. Б:л тер мин 

б> гін де мек теп о7у шы ла ры на 7а тыс ты 

7ол да ны ла ды.

Фа куль тет сA зі ла тын ша м>м кін дік, 

7а бі лет де ген ма <ы на <а ие. Бір не ме-

се бір не ше бай ла ныс ты ма ман ды7 тар 

бойын ша сту дент тер, ма гис трант тар мен 

ас пи рант тар да яр лай тын, ма ман дар ды; 

бі лік ті лі гін же тіл ді ре тін, со ны мен 7а тар 

ка фед ра лар ды; <ы лы ми-зерт теу 7ыз ме-

ті не бас шы лы7 ете тін, бі рік ті ре тін жо <а-

ры о7у ор ны ны; бі лім бе ру ж@ не <ы лы-

ми, @кім ші лік 7: ры лым ды7 бA лі мі.

Д, ріс ха на (лат. au di to ri um — «ты;-

дау <а ар нал <ан орын») — о7у орын да-

рын да д@ ріс о7ы ла тын бAл ме.

Курс — жо <а ры о7у орын да рын да <ы, 

тех ни кум мен кол лед ждер де гі о7ы ту бас-

пал да7 та ры

Сес сия — б:л да ла тын ны; «ses sio» 

де ген сA зі нен шы7 7ан. Сес сия — б:л о7у 

ор нын да <ы ем ти хан тап сы ру ке зе ;і. Не-

гі зі нен о7у жы лы ба ры сын да сту дент тер 

7ыс 7ы ж@ не жаз <ы сес си яны тап сы ра-

ды.

Сы на	 кі тап ша сы — сту дент ті; бар-

лы7 о7у жы лын да <ы се местрлік ба <а-

ла рын 7ою <а ар нал <ан 7: жат. Я< ни сту-

дент ті; сы на7 та ры мен ем ти хан да ры, 

курс ж: мы сы ны;, дип лом ж: мы сы ны;, 

ма гистрлер >шін дис сер та ци ялар ды;, 

со ны мен 7а тар Aн ді ріс тік т@ жі ри бе ба <а-

сы 7ойы ла тын мAр ба сыл <ан 7: жат.

Сту дент тік би лет — сту дент ті; жо <а-

ры о7у ор нын да, кол лед жде, тех ни кум да 

о7и ты нын рас тай тын 7: жат.

О	ыр ман кар та сы — б:л сту дент-

ті; кі тап ха на 7ыз ме ті не ж> гі нуі не р:7 сат 

ете тін 7: жат.

P. S.: Ал да <ы уа7ыт та да сту ден тке ке-

рек м@ лі мет тер жай лы сAз 7оз <ай мыз.

�АРМУ БАС ПА С	З �ЫЗ МЕ ТІ

Адам дар жаз бен күз дің ыс тық күн де рі күн ге қыз-
ды ры ну ды əдет ке ай нал дыр ған. Күн сəу ле сі ден са у-
лық қа пай да лы, бак те ри ялар ды құр та ды деп са най ды. 
Алай да ша ма дан тыс күн кө зін қа был дау ағ за мыз ға 
ке рі əсе рін ти гі зе ді. Не ге? Се бе бі, «та яқ тың екі ұшы 
бар» де ген дей, күн сəу ле сі нің де пай да сы мен қа тар 
зи яны да бар. Күн ге күю дің өзі бір өнер. Күн ас тын-
да жа тып қыз ды рын бас бұ рын ма ман ке ңе сін тың дап 
алы ңыз. Біл ме ген ді бі лу еш қа шан ар тық тық ет пей ді.

Күн сəу ле сі жер бе ті не жет кен де үш ке бө лі не ді: жы-
лы лық сəу ле сі, көз ге кө рі не тін ақ сəу ле жə не көз ге кө рін-
бей тін ультра күл гін сəу ле. Бұ лар дың пайыз дық қа ты на сы 
жыл мез гі лі не, тəу лік уақы ты на, ге ог ра фи ялық ор ны на 
қа рай өз ге ріп оты ра ды. Қа ра ша дан бас тап ақ пан айы на 
дейін біз дің елі міз де ультра күл гін сəу ле жоқ қа жа қын. 
На урыз айы нан бас тап ол сəу ле кө бейе бе ре ді де, ма усым, 
шіл де ай ла рын да кө бею ше гі не же те ді. Одан кейін ке рі-
сін ше аза яды. Тəу лік ішін де са ғат 10.00-нан бас тап са ғат 
13.00-ке дейін көп бо ла ды да, са ғат 15.00-ден бас тап аза-
яды.

Күн ге күю — күн сəу ле сі нің əсе рі нен ме ле нин пиг-
мен ті кө бейе ді де ген сөз. Ме ле нин пиг мент кө бей ген де 
те рі қо ңыр түс ке бо яла ды. Күн ге күй ген де бас тап қы кез-
де 10-15 ми нут, кейін қыз ды ры ну уақы тын ұзар ту қа жет. 
Бір ден ұзақ қыз ды рын са, күн сəу ле сі өтіп, адам ның де не 
қы зуы кө те рі ле ді. Ба сы ауырып, де не сі қал ты рай бас тай-
ды. Тіп ті, ес тен та нуы да мүм кін. Ең пай да лы сы — та ңер-
тең ер те мен күн ге қыз ды ры ну. Са ғат күн діз гі 11-12 — күн 
сəу ле сі нің қыз ған уақы ты. Кей бір адам дар күн ге қыз ды-
рын ған ның жө ні осы екен деп тал түс те ыс тық құм үс тін де 
жа та ды. Бұ лай іс теу — өз ден са улы ғы ңыз ға өзі ңіз қас тан-
дық жа са ған мен бір дей. Не гі зі нен күн ге қыз ды ры ну ға ең 
қо лай лы сы — та ңер тең гі лік са ғат 9-12 ара сы жə не кеш кі 
17-ден кейін гі уақыт. Бұл ере же сақ тал ма са, күн нің зи ян-
ды əсе рі дер ма тит, есек жем, те рі нің қа тер лі ісі гі ауру ла-
ры на соқ ты руы мүм кін. Де не ге сің ген ультра күл гін сəу ле 
ар тқан сайын зи яны да сон ша лық ты кө бейе тү се ді.

Те рі бір кел кі күю үшін қыз ды ры ну ал дын ды де не-
ге өсім дік майын жақ қан жөн. Не гі зі те рі нің қы за рып, 
күюінің өзі — адам ағ за сы ның ультра күл гін сəу ле сі не 
қар сы қор ға ныс ре ак ци ясы. Егер сіз дің те рі ңіз фи то тип-
тер дің бі рін ші, не екін ші тү рі не жат са (фи то тип ке жа-
та тын дар: ақ құ ба адам дар, сек піл ге бейім те рі), он да сіз 
күн нен қор ға ну ке рек адам дар дың бір ден-бі рі сіз. Мұн дай 
те рі иеле рі ме ла но ма ға — те рі ра гы на шал ды ғу ла ры мүм-
кін. Сон дық тан, сақ бо лы ңыз!

Күн сəу ле сі бак те ри ялар ды құр та ды. Те рі күн ге не-
ғұр лым күй ген сайын, бак те ри ялар ды жо ятын қу ат со ғұр-
лым кө бейе тү се ді. Ультра күл гін сəу ле нің əсе рі нен те рі тез 
қы за рып, те рі нің зат ал ма суы, қан ай на лы сы жақ са ра ды. 
Те рі де гі ми не рал зат та ры ның ал ма су ын қа лып тас ты ра тын 
«Д» дə ру ме ні кө бейе ді. Сон дай-ақ күн ге күю түр лі те рі 
ауру ла рын (тер ле гіш тік, бе зеу та ғы бас қа) ем де уге пай да-
лы. Сəу ле де гі Д дə ру ме ні сын ғыш, əл сіз сүйек тің же ті луі не, 
қа таюына, өзі не қа жет ті дə ру мен ді сі ңі руі не сеп бо ла ды. 
Со ны мен бір ге «Д» дə ру ме ні тіс, тыр нақ, шаш қа ең қа жет-
ті каль ций ді ал мас ты ру ға кө мек те се ді. Ал ең бас ты сы, күн 
сəу ле сі те рі нің са ңы рау құ лақ ты ауру ла ры ның мик роб та-
рын жою ға қа бі лет ті. Қыс қа сы, күн сəу ле сін дұ рыс қол-
дан са, оның адам ағ за сы на пай да сы же тер лік.

Күн шуа ғы ның кө ме гі мен адам өзі нің өмі рін ұзар тып, 
ден са улы ғын шың дай ала ды. Де ген мен, ап тап ыс тық тың 
адам ағ за сы на зи яны көп. Мы са лы, ыс тық та адам нан көп 
те рі бө лі не ді. Ал те рі кө бі рек бө лін се, ағ за каль ций, маг-
ний, нат рий, ка лий се кіл ді ми не рал ды зат тар дан айы ры-
ла ды. Мұ ның сал да ры нан жү рек бұл шық еті əл сі рей ді. 
Жү рек тез қа ға ды. Сөй тіп, адам тез шар шай ды. Бұл түр лі 
ауру лар дың пай да бо лу қау пін ту ғы за ды. Сон дық тан, əсі-
ре се, жа сы үл кен адам дар дə рі гер лер ге жиі ба рып, тек се-
ріл ге ні жөн. Со ны мен қа тар жү рек ауру ла ры мен қал қан-
ша без ауру ла ры на шал дық қан дар абай бол ға ны дұ рыс. 
Ыс тық та ги пер то ни ялық жə не жү ре гі нің ише ми ясы бар 
адам дар да жү рек ұс тап қа лу қау пі бар. Қан қы сы мы тө-
мен адам дар да əл сіз дік пай да бо ла ды. Ап тап ыс тық тың 
сал да ры нан кей бір адам дар дың іші өтіп, ба сы ай на ла ды. 
Тіп ті, ыс тық күн де де тұ мау ти еді. Күн өту ден қор ға ну 
үшін бас қа ар найы күн өт кіз бей тін бас ки ім кию ке рек.

Ыс тық күн де дұ рыс та мақ та ну дың ма ңы зы зор. Əсі-
ре се, кө кө ніс тер мен сүт та ғам да рын кө бі рек пай да лан-
ған жөн. Тұз ды та ғам дар ды көп пай да лан бау ке рек. Де-
ген мен, ас дайын дау ке зін де та ғам ның дə мін кел ті ре тін 
қос па лар ды, қыш қыл дар ды көп қол да ну қа жет. Се бе бі 
қыш қыл та ғам дар адам ның тə бе тін арт ты ра ды. Ең бас-
ты сы, құ нар лы та мақ та ну — де не нің қар сы лық қуа тын 
кү шей тіп, ыс тық өту ден сақ тай ды. Ыс тық күн де рі та ңер-
тең əдет те ас қа тə бет бол май ды. Сол се беп ті ағ за ны қи нап 
ауқат та ну дың еш қа же ті жоқ. Бі рақ мін дет ті түр де бір 
ста кан су іш кен дұ рыс.

Жаз бен күз дің ыс тық күн де рін де күн ге күю ден сау-
лық ты тү зе уге игі əсер ете ді. Бұл кез ді, əсі ре се, сүйе гі сын-
ғыш, де не сін де түр лі жа ра бар адам дар дың ти ім ді пай да-
лан ға ны жөн. Се бе бі күн сəу ле сін де те рі де гі те мі рет кі ге 
ұқ сас жа ра лар ды ке ті ре тін, сүйек ті қа тай та тын дə ру мен 
бар дей ді ға лым дар. Бі рақ қай нəр се ні бол са да ша ма дан 
тыс көп пай да лан ған да зи яны бо ла ты нын ес те ұс тауымыз 
ке рек.

Жас ба ла лар жаз да кө бі не да ла да ой най ды, оның 
де не сі нің өсіп же ті луі де тез бо ла ды. Жаз ғы тұ рым ту ған 
ба ла ме шел мен ауыр май ды. Мұ ның бə рі күн сəу ле сі нің 
пай да сын дə лел дей ді. Ба ла ның бойы да жаз ай ла рын да 
кө бі рек өсе ді. Ал күн сəу ле сі нің зи яны — ба ла ның ағ за-
сы на күн өте ді. Ультра күл гін сəу ле ба ла ның ден са улы ғын 
кү шей тіп, шы нық ты ра ды. Сол сəу ле нің нə ти же сін де өсіп 
ке ле жат қан ба ла ның де не сі не өте қа жет ті фос фор мен 
каль ций ми не рал да ры сі ңе ді. Ал бұл ми не рал дар — ба ла 
сүйе гі нің не гіз гі құ ра мы. Бұл ми не рал дар жет пе ген жағ-
дай да ме шел ауру ына шал ды ға ды. Жас ба ла ны күн нің кө-
зі не са ғат 10-12-нің ара лы ғын да шы ға ру ке рек. Да ла ға шы-
ға ру ды ал ғаш қы да сəуір ден қыр күйек тің аяғы на дейін гі 
ара лық та күн сайын 5 ми нут тан қо сып отыр ған жөн. Ал 
қа зан нан на урыз дың аяғы на дейін гі ара лық та күн сайын 
2 ми нут тан ұзар ту ке рек. Күн сайын осын дай мөл шер де 
кө бей те оты рып, 2-3 са ғат қа жет кі зу қа жет.

Ал, əке бо лу ды ар ман дай тын ер адам дар дың күн нің 
кө зін де көп жүр ге ні дұ рыс. Ко пен га ген уни вер си те ті нің 
ға лым да ры күн сəу ле сі əсе рі нен ағ за да бө лі не тін D дə-
ру ме ні нің ұрық са па сын арт ты ра ты нын анық та ды. The 
Da ily Ma il-дың ха бар лауын ша, да ни ялық ға лым дар дың 
зерт теуіне 340 ер адам қа тыс қан. Қан мен ұрық үл гі ле рі-
не жүр гі зіл ген тал дау нə ти же сін де ер адам дар ағ за сын да-
ғы D дə ру ме ні нің спер ма то зо ид тің жұ мыр тқа жа су ша ға 
же ту жə не ену жыл дам ды ғын арт ты ра ты ны бел гі лі бол-
ды. Сы нақ қа қа тыс қан дар дың тең жар ты сы ның ағ за сы-
нан D дə ру ме ні кон цен тра ци ясы жет кі лік сіз дең гей де 
(50 нмоль/лит рден тө мен) анық тал ды. Олар да ғы сау спер-
ма то зо ид тер са ны өз ге ер кек тер ге қа ра ған да аз жə не бұ-
лар күн кө зін де жиі жүр мей тін адам дар бо лып шық ты. 
Дə рі гер Мар тин Блом берг-Ян сен нің ай ту ын ша, D дə ру-
ме ні нің тап шы лы ғы жұ мыр тқа жа су ша ны ұрық тан ды ру-
ға қа жет бо ла тын каль ций ді азай ту үде рі сін те жей ді екен. 
Жал пы кез кел ген адам күн сəу ле сі не «шо мыл ғы сы» кел се, 
ал ды мен де не сін ыс тық қа үй ре тіп ал ға ны дұ рыс. Ол үшін 
бес-он ми нут күн ас тын да тұ рып, де не нің се зім тал ды ғын 
сы нау ке рек. Одан кейін ба қы ла уды жар ты са ғат қа соз са 
бо ла ды. Егер күн сəу ле сі ке рі əсер ете тін бол са, осы уақыт 
ішін де де не қы за рып, қы ши бас тай ды. Он дай кез де қыз-
ды ры ну ды тез ара да тоқ та ту қа жет. Қан дай жағ дай бол-
ма сын күн ге қыз ды ры ну бір са ғат тан ас пауы ти іс.

Ге ли оте ра пи яның да (күн ван на сы) пай да сы көп. Бі-
рақ ем нің бұл тү рін қа был дау ға кез кел ген адам ға рұқ сат 
етіл мей ді. Көк та мыр скле ро зы, ги пер то ни ялық ауру-
лар мен ауыра тын дар ға жə не ор та лық жүй ке жүйе сі нің 
не гіз гі ауру ла ры на шал дық қан адам дар ға күн де жа ту ға 
тыйым са лы на ды.

А� ПА РАТ К	З ДЕ РІ НЕН АЛЫН ДЫ

На вер ня ка каж дый из нас зна ет о зна-
ме на тель ной да те — 550-ле тии Ка зах ско-
го хан ства и за да вал ся воп ро сом о том, 
как же уже праз дну ют и бу дут праз дно-
вать это со бы тие в Ка зах ста не?

Гран ди оз ное те ат ра ли зо ван ное пред-
став ле ние сос то ит ся в сто ли це 11 сен тяб ря 
в 19:00 в но вом Ле до вом двор це «Ба рыс». 
«В этом шоу, в ко то ром от ра зит ся ис то рия 
ка зах ско го на ро да и ста нов ле ние но во го су-
ве рен но го го су дар ства, пред по ла га ет ся за-
дей ство вать все твор чес кие си лы Казахстана, 
а так же стран ближ не го и даль не го за ру-
бежья», — го во рит ся в со об ще нии Ми нис-
тер ства куль ту ры. Со об ща ет ся, что рек ви зи-
ты для учас тни ков мас штаб но го ме роп ри-
ятия бу дут из го тов ле ны как ка зах стан ски ми, 
так и за ру беж ны ми мас те ра ми. В те ат ра-
ли зо ван ном пред став ле нии за дей ству ют 
око ло че ты рех ты сяч че ло век. Как от ме ти-
ли в пресс-служ бе ве дом ства, по пасть на 
пред сто ящее ме роп ри ятие мож но бу дет по 
приг ла си тель ным би ле там. Уви дят гран ди-
оз ное шоу по ряд ка шес ти ты сяч зри те лей.
Но еще до то го как прой дут мас со вые 

праз дни ки, мо ло дежь ор га ни зо ва ла не фор-
маль ные ме роп ри ятия, пос вя щен ные этой 
да те. Нап ри мер, в Ман гис та ус кой об лас ти, а 
имен но на тер ри то рии при род но го па мят-
ни ка Са ура, ко то рый на хо дит ся в 90 км от 
Ак тау, за вер шил ся двух днев ный об лас тной 

ту рис ти чес кий слет мо ло де жи, пос вя щен-
ный 550-ле тию Ка зах ско го хан ства. В со-
рев но ва ни ях при ня ли учас тие 5 ко манд из 
5 райо нов об лас ти. Это пред ста ви те ли ак-
тив ной мо ло де жи: спортсме ны, твор чес кие 
лю ди, мо ло дые спе ци алис ты пред прия тий 
и во лон те ры. Для них раз вер ну ли па ла точ-
ный ла герь. Осо бен ностью это го ту рис ти-
чес ко го сле та ста ли эле мен ты квест-игр, а 
ос нов ной те мой ста ли ка зах ские сказ ки.
А тем вре ме нем праз дник вы хо дит на 

меж ду на род ный уро вень. В Нью-Йор ке в 
ки нос ту дии Ро бер та Де Ни ро Tri be ca Film 
сос то ялась пре зен та ция до ку мен таль но го 
филь ма «550 лет Ка зах ско му хан ству», соз-
дан но го по за ка зу Ми нис тер ства куль ту ры 
и спор та Рес пуб ли ки Казахстан на ос но ве 
кни ги Нур сул та на Назарбаева «В по то ке 
ис то рии». Де ся ти се рий ный до ку мен таль-
ный про ект «550 лет Ка зах ско му хан ству» 
пос вя щен ис то рии об ра зо ва ния Ка зах ско-
го хан ства. Каж дая се рия по ве ству ет об от-
дель ном эта пе ис то рии ка зах ско го на ро-
да — от воз ник но ве ния Ка зах ско го хан ства 
в 1465 го ду до об ре те ния не за ви си мос ти 
Ка зах ста ном. Фильм яр ко и всес то рон не 
рас кры ва ет ис то ри чес кую и ге опо ли ти чес-
кую роль Казахстана в ми ре. Пре зен та ция 
филь ма сос то ялась в рам ках ре али за ции 
На ци ональ но го пла на дей ствий «100 кон-
крет ных ша гов». В филь ме наш ли от ра-
же ние ре зуль та ты науч ных ис сле до ва ний 

ка зах стан ских уче ных, ра бо тав ших за ру бе-
жом, а так же меж ду на род ных эк спер тов и 
ис то ри ков. Фильм выз вал ши ро кий ин те рес 
у аме ри кан ской ауди то рии, это, бе зус лов-
но, спо соб ству ет ук реп ле нию куль тур но го 
имид жа Казахстана за ру бе жом. Учас тие 
вы да ющих ся пред ста ви те лей аме ри кан-
ской ки но ин дус трии в пре зен та ции пос лу-
жит под спорь ем для на ла жи ва ния по тен-
ци аль ных парт нер ских от но ше ний.
Еще од но юби лей ное со бы тие в ми ре 

ки но нас ждет в де каб ре 2015 го да. Сей час 
идут съем ки се ри ала «Ка зак елi». Пла ни-
ру ет ся, что пер вая се рия се ри ала вый дет 16 
де каб ря это го го да, ко Дню не за ви си мос ти 
Казахстана. Сце на рий филь ма соз дан на ос-
но ве три ло гии Иль яса Есен бер ли на «Ко чев-
ни ки». Се ри ал вый дет на ка зах ском и рус-
ском язы ках.

СОБ. ИНФ.

Навстречу большой исторической дате

К�нге к�йгі;із келсе...


