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«�аза� хандары»
Алматы да «Қа зақ хан да ры» ат ты 3 тіл де гі та ри хи-та ным дық кі тап жа рық көр ді. 

Жа ңа кі тап 7 мың да на мен ба сы лып шық қан.
«Қа зақ хан да ры» ат ты та ри хи-та ным дық кі тап ту ра лы ай тсақ, бас па бас шы лы ғы атал-

ған кі тап ты Қа зақ стан ның бар лық аума ғы на са ты лым ға шы ға ру дан бө лек Ре сей қа зақ та-
ры ның на за ры на да жет кі зу ді мақ сат тұ тып отыр. Ав тор лар дың ай ту ын ша, кі тап тың үш 
тіл де жа рық кө руі — бір не ше жыл дар ға ба ғыт тал ған жо ба.

«Бұл кі тап қа зір Қа зақ стан да ме кен ете тін 18 млн. адам ның бə рі не тү сі нік ті. Ер тең гі кү-
ні бі рер жыл дан соң ЭК СПО бас тал ған кез де елі міз ге 5-6 млн. ше тел дік аза мат са пар лап 
ке ле ді. Сон дық тан, олар ға да қа зақ хан ды ғы ның та ри хы те рең де жат қа нын жет кіз гі міз кел-
ді», — де ді ав тор, ҚР ҰҒА кор рес пон дент мү ше сі, əл-Фа ра би атын да ғы Қа зҰУ про фес со ры, 
та рих ғы лым да ры ның кан ди да ты Бе ре кет Кə рі ба ев.
Та рих шы лар дың мə лім деуін ше, жа ңа ең бек те тың де рек тер мо лы нан кез де се ді. Ең ал-

ды мен та ри хи ақ таң дақ тар дың ор нын тол ты ру ға қа дам жа сал ған. «Қа зақ хан да ры» — ғы-
лы ми мо ног ра фи ялық ең бек емес, көп ші лік ке тү сі нік ті бо лу үшін жа зыл ған. Ди зай ны на 
шы ға ру шы лар өте ерек ше на зар аудар ған. Елі міз дің ор та ға сыр лық та ри хы нан кө рі ніс бе-
ре тін су рет тер бей не лен ген.

«�аза� елі»
Қа зақ хан ды ғы ту ра лы тү сі рі ліп жат қан «Қа зақ елі» фильмінің ал ғаш қы се ри яла-

ры жел тоқ сан да кө рер мен ге жол тар та ды. Бұл ту ра лы ҚР Мə де ни ет жə не спорт ми-
нистрлі гі Мə де ни ет жə не өнер іс те рі де пар та мен ті нің ди рек то ры Ақ то ты Райым-
құ ло ва мə лім ет ті.

«Өз де рі ңіз бі ле сіз дер, ки но өн ді рі сі өте күр де лі. Оның дайын дық, тү сі ру мер зім де рі 
бар. Біз дің үл кен жо ба мыз, яғ ни Қа зақ хан ды ғы ту ра лы се ри ал дайын дық мер зі мі нен өтіп, 
бү гін де ки но өн ді ріс ке тү сі рі лім дер бас та лып жа тыр. Сон дық тан қа ра жат ше гін де жос-
пар лан ған ша ра лар бойын ша жұ мыс тар жү ру де. Жел тоқ сан ға қа рай бі рін ші се ри ялар ды 
кө ре міз де ген үміт те міз», — дей ді Ақ то ты Райым құ ло ва. «Қа зақ Елі» ту ын ды сы ның ре-
жис се рі — Рүс тем Əб дi ра шев.

А� ПА РАТ К�З ДЕ РІ НЕН АЛЫН ДЫ

9аза� ханды?ына — 550 жыл
В Пос ла нии Пре зи ден та Нур сул та на Абишевича Назарбаева «Нур лы жол» — путь 

в бу ду щее» бы ло за яв ле но о праз дно ва нии в 2015 го ду 550-ле тия Ка зах ского ханства. 
Это ре ше ние Гла вы го су дар ства выз ва ло ши ро кий об ще ствен ный ре зо нанс и ог ром-
ный ин те рес науч ной и твор чес кой ин тел ли ген ции и граж дан Казахстана. Бла го-
да ря от кли ку праз дник, ко то рый от ме чал ся в сен тяб ре — ок тяб ре 2015 го да и еще 
бу дет иметь про дол же ние в те че ние бли жай ших ме ся цев, стал мас со вым гим ном 
ис то рии ка зах ско го на ро да.

Ис то рия стран и на ро дов по доб на ре кам. Эти ре ки те кут по вре ме ни и прос тран-
ству, ста но вясь ши ре, при ни мая при то ки, про но сясь по рой стре ми тель но в во до во ро те 
и по то ке все мир ной и на ци ональ ной ис то рии. Пе ред на ми про хо дит яр кий ка лей дос-
коп ве ли чай ших стра ниц оте че ствен ной ис то рии. Сре ди них — ге ро ичес кая эпо ха ста-
нов ле ния и раз ви тия Ка зах ско го хан ства. Соз да ние Ка зах ско го хан ства в 1465 го ду ста ло 
пе ре лом ным мо мен том в ис то рии Казахстана. Об ще ствен но-по ли ти чес кая зна чи мость 
это го ис то ри чес ко го со бы тия зак лю ча ет ся в том, что Ка зах ское хан ство — пер вое го су-
дар ство ка за хов в Цен траль ной Азии. Ста нов ле ние ка зах ской го су дар ствен нос ти не пос-
ред ствен но свя за но со слав ны ми име на ми Жа ни бе ка и Ке рея. Имен но бла го да ря дея-
тель нос ти пер вых ка зах ских ха нов в XV ве ке на по ли ти чес кой кар те Ев ра зии по яв ля ет ся 
но вое го су дар ство.
Му хам мед Хай дар Ду ла ти от но сит вре мя об ра зо ва ния Ка зах ско го хан ства к 870 г. хид-

жры по му суль ман ско му ле тос чис ле нию (1465 г.). В пос ле ду ющие де ся ти ле тия XV ве ка 
Ка зах ское хан ство ук ре пи лось эко но ми чес ки и рас ши ри лось тер ри то ри аль но, вклю чив 
зна чи тель ную часть эт ни чес кой тер ри то рии ка за хов. Од ним из круп ных ка зах ских ха нов, 
при ко то ром быс тро шел про цесс «со би ра ния ка зах ских зе мель», был Ка сым. Ос нов ной 
стра те ги ей его внеш ней по ли ти ки ста ла борь ба за ук реп ле ние и до ми ни ро ва ние над при-
сыр дарь ин ски ми го ро да ми. Под его кон троль пе реш ли го ро да Таш кент и Тур кес тан. Пер-
вым круп ным го су дар ством, ус та но вив шим дип ло ма ти чес кие от но ше ния с Ка зах ским 
хан ством, бы ло Рус ское го су дар ство. Имен но с тех пор Ка зах ское хан ство ста ло из вес тно 
За пад ной Ев ро пе.
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«Сер пін» бағ дар ла ма сы — бұл Ел ба сы-
мыз дың ті ке лей қол дауымен жа са лып жат-
қан үл кен бағ дар ла ма. Бағ дар ла ма ның не-
гіз гі мақ са ты — ха лық са ны көп, де мог ра фи-
ялық өсі мі жо ға ры, жұ мыс кү ші жет кі лік ті 
өңір жас та ры ның тұр ғын дар са ны аз ай мақ-
тар да те гін бі лім алу ын қам та ма сыз етіп, 
жұ мыс сыз дық тың ал дын алу ға ба ғыт тал ған. 
Əсі ре се, бұл жо ба əлеу мет тік жағ дайы тө-
мен от ба сы лар дан шық қан тү лек тер үшін 
тап тыр мас қол дау бо лып та бы ла ды. Олай 
бол са, Маң ғыс тау, Қы зы лор да, Оң түс тік Қа-
зақ стан, Жам был жə не Алматы об лыс та ры 
тұр ғын да рының осы бағ дар ла ма аясын да 
гран тқа ие бо лу ға мүм кін дік те рі зор.

«Сер пін» — бү гін гі жас тар ды сер піл те тін бағ-
дар ла ма. Осы бағ дар ла ма ның түп кі мақ са ты — 
оң түс тік жас та рын сол жақ та оқы тып, сол жер-
де қал ды ру. Жа тақ ха на мен қам та ма сыз еті ле ді, 
жы лы на кем де ген де екі рет өзі нің əке-ше ше сі не, 
ту ған же рі не ба рып-қай ту ға мүм кін дік жа сай 
ала ды. Мұ ның бə рі мем ле кет тің есе бі нен жү зе-
ге аса ды. Бұл бағ дар ла ма жал ға сын та ба бер мек.

«Сер пін» — эко но ми ка лық тұр ғы дан да, 
əлеу мет тік тұр ғы дан да пай да сы зор. Жо ба шең-
бе рін де бі лім ал ған бір де-бір сту дент жұ мыс сыз 
қал май ды деп ой лай мын. Осы орай да ай та ке ту 
ке рек, осы бағ дар ла ма мен ба рып оқы ған жас тар 
жұ мыс іс теу үшін оқы ған өңір лер де қа луы да 
мін дет ті емес. Егер сол жер де жұ мыс қа қал май-
мын де се, əр кім нің өз ер кі. Бі рақ он да жұ мыс та-
бу мүм кін ді гі жо ға ры еке нін ес кер ге ні жөн деп 
бі ле мін. Осы тұр ғы дан кел ген де, бағ дар ла ма-
ның жас тар ға бе рер пай да сы ора сан зор.
Ай ту лы «Мəң гі лік ел жас та ры — ин дус трия-

ға» «Сер пін-2050» бағ дар ла ма сы Қа зақ стан да 
2014 жыл дан бас тап жұ мыс жа сап жа тыр. «Қа-
зақ стан Рес пуб ли ка сы ның Пре зи ден ті Нұр сұл-
тан Назарбаев «Қа зақ стан ның əлеу мет тік жаң-
ғыр ты луы: Жал пы ға Ор тақ Ең бек Қо ға мы на 
қа рай 20 қа дам» бағ дар ла ма сын да жа hан дық 
дең гей де гі дағ да рыс ке зін де елі міз ді əлеу мет-
тік-эко но ми ка лық жаң ғыр ту дың ше шу ші мін-
дет те рін көр се тіп, өт кен ға сыр дың 1960 жыл-
да ры нан ке ңі нен та ра ған тұ ты ну шы лық қо ғам 
тұ жы рым да ма сы ор ны на ба ла ма ре тін де Жал-
пы ға Ор тақ Ең бек Қо ға мы иде ясын ұсын ды. 
Мем ле кет бас шы сы ның осы иде яла рын не гіз ге 
ала оты рып, Қа зақ стан Рес пуб ли ка сы Үкі ме ті 
жас тар мə се ле сі не ар нап ар найы бағ дар ла ма 
қа был да ды. Бү гін гі «Мəң гі лік ел жас та ры — 
ин дус трия ға» мем ле кет тік бағ дар ла ма сы осы 
бір бас та ма ға үн деу қо сып, ба рын ша жас тар ға 
қол дау көр се теді.

Бағ дар ла ма бойын ша би ыл ғы жы лы 2050 ар-
найы грант бө лін ді. Оның ішін де 19 пе да го-
ги ка лық ма ман дық тар ға 7 жо ға ры оқу ор ны 
(ЖОО) үшін ар найы 1050 грант, 23 кол лед жде 
бі лім алу шы лар үшін 35 ма ман дық бойын-
ша 1000 грант бө лін ді. Сон дай-ақ, бағ дар ла ма 
бойын ша грант иегер ле рі сти пен ди ямен, өңір-
лер ге бір рет ба рып-қай ту жо ла қы сы жə не 
жа тақ ха на мен, жұ мыс ор ны мен қам та ма сыз 
еті ле ді. Ал, кол лед ждер ге түс кен дер ге 3 мез гіл 
та мақ жə не оқу киі мі қа рал ған. Бұл бағ дар ла-
ма ның іс ке асы ры луы мем ле кет тік дең гей де ба-
қы лау ға алы на ты ны сөз сіз. Се бе бі, ерек ше əлеу-
мет тік қо ғам дық ор ны бар. Бұл қыс қа мер зім ді 
жо ба емес. Елі міз де Рес пуб ли ка лық үй лес ті ру 
ке ңе сі ба ла лар дың оқу ға тү суі нен бас тап, сол 
ай мақ тар ға жет кі зіп, оқу про це сін жо ға ры са-
па да жүр гі зу ін та лап ету, əлеу мет тік жағ дай ла-
ры, спорт, мə де ни ша ра ла рын қа жет ті дең гей де 
ұйым дас ты ру ын ба қы ла уды жүр гі зе ді.
Ака де мик Е. А. Бө ке тов атын да ғы Қа ра ған ды 

мем ле кет тік уни вер си те тін де де осы бағ дар ла ма 
бойын ша оқу ға кел ген сту дент тер өте көп. Бұл 
əри не қу ан тар лық жағ дай. Елі міз дің жар қын 
бо ла ша ғы үшін осын дай жүйе лі ше шім дер-
ді қа был дап, та лай жас тар ға үл кен мүм кін дік 
ту ып отыр. Мен де ҚарМУ-дың фи ло ло гия фа-
куль те ті нің 1 курс сту ден ті мін. Біз дің топ та бар-
лық сту дент са ны — 27. Ба сым көп ші лі гі «Сер-
пін» бағ дар ла ма сы бойын ша оқи ды. Олар дың 
ай туы бойын ша, Қа ра ған ды қа ла сы на ке ліп 
оқу күт пе ген жағ дай жə не де тағ дыр дың то сын 
сыйы деп бі ле ді. Мұн дай мүм кін дік əр адам ба-
ла сы на туа бер мей ді. «Сер пін» бағ дар ла ма сы 
бойын ша біз дің уни вер си тет ке ке ліп жат қан 
əр сту ден тке жағ дай жа са лу да. Қыр күйек айы-
нан бас тап, ең бі рін ші «Сер пін» бағ дар ла ма сы 
бойын ша кел ген сту дент тер ге жағ дай дың бə рі 
жа сал ды. Уни вер си те ті міз де ар найы сер пін-
дік тер ге же тек ші лік ете тін ұйым дар да бар. Ол 
ұйым сер пін дік тер дің қан дай да бір арыз да ры, 
ша ғым да ры бол са, қан дай да бір қи ын дық ту-
ған жағ дай да кө мек ке дер ке зін де же те ді. Жал-
пы сер пін дік тер ге жа сал ған жағ дай жа ман емес. 
Се бе бі, сер пін дік тер ге ерек ше іл ти пат пен, жы-
лу лық пен, тү сі ні су ші лік пен қа рай ды.
Қа зір гі уақыт та «Сер пін» се кіл ді бағ дар ла-

ма лар аз емес. Көп жағ дай да олар дың іс ке асу 
мə се ле сі ше ші мін тап пай жа та ды. Сон дық тан 
олар дың ал дын алу үшін ол бағ дар ла мар қо-
ғам ның ал дын да ашық жүр ге ні, ай қын бол ған-
ды ғы кө рі ніп тұ руы ке рек.

«Сер пін» бағ дар ла ма сы ның пай да сы зор. Бұл 
жо ба мен бі лім ал ған сту дент тер жұ мыс сыз қал-
май ды. Жал пы, «Сер пін-2050» бағ дар ла ма сы ның 

мақ са ты — ең ал ды мен бə се ке ге қа бі лет ті мық ты 
ма ман дар да яр лап, ауыл да ғы жас тар ға қол же-
тім ді са па лы бі лім бе ру. Ең мық ты уни вер си-
тет те бі лім алып жат қан дық тан, бұл мүм кін дік-
тер ді сер пін дік тер ұтым ды пай да ла нуы қа жет. 
Се бі бі, олар те гін бі лім ала ды. Мем ле кет қол дау 
та ны тып, олар дың бо ла ша ғы нан зор үміт кү те ді. 
Сер пін дік тер сол үміт ті ақ тауы ти іс.
Ме нің се ні мім қа шан да мол. Жар қын бо ла-

шақ қа бас тар жол да елі міз дің мыз ғы мас ты ғы-
ның ар қа сын да та лай би ік тер ді ба ғын ды ра мыз. 
Əлі та лай ел біз дің ті лі міз ге, ер лі гі міз ге қа рап 
аузын ашып, та ңыр қай тын дай күй ге же те ді. 
Бі рақ, күйін ді ре тін бір жайт бар. Се бе бі, біз-
дің ел де қа зақ ті лі нен бе зіп, бас қа тіл де сөй леп, 
мəң гүрт те ніп ба ра жат қан жас тар өте көп. Егер 
біз — жас тар, қа зақ стан дық тар өз ті лі міз ге жа-
ны мыз ашып, қа ны мыз ту ла ма са, он да қай ел 
ке ліп күйіп-пі се ді?! Өз ті лі міз ді ал ды мен өзі-
міз құр мет тейік! Ата-ба ба мыз қа сық қа ны там-
ған ша елім, же рім деп кет ті. Осы бей біт ші лік 
за ман да өмір сү руі міз сол ата-ба ба мыз дың 
ерік-жі гер ле рі нің ар қа сы. Ен де ше, осын дай 
та рих тың бар еке нін бі ле тұ ра, ті лі міз дің, ұл-
ты мыз дың өл ге нін қа ла ма са ңыз дар, қа шан да 
на мыс қа ты рыс қан ұл тшыл да қай сар ха лық 
еке ні міз ді ұмыт пай, өзі міз дің ана мыз дың əл-
диі мен, ақ сү ті мен бойы мыз ға сің ген ана ті-
лі міз ді, да на ті лі міз ді қа шан да көк ке кө те ріп, 
ру хы би ік ел еке ні міз ді жа ды мыз да сақ тайық! 
Сер пін дік тер ті лі міз ді ұмы тып ба ра жат қан қа-
ла лық қа зақ тар ға оң əсер ете ді деп се не мін.
Үміт ет кен жас та ры мыз дың Қа зақ стан ның өр-

кен деуіне, ең бек етуі не жол аш қан «Сер пін нің» 
ұта ты ны — осы. Екін ші ден, сту дент тер ға на емес, 
ке ле шек мық ты кад рлар ды да сол түс тік ке қо ныс 
аудар ту дың жа ңа бағ дар ла ма сы жү зе ге ас са, нұр 
үс ті не нұр бо лар еді. Осын дай жас өрен дер үшін 
Ел ба сы мыз, үкі мет бас шы лы ғы өте үл кен жағ дай 
жа сап отыр ған ды ғы біз ді қа шан да қу ан та ды. Бұл 
жо ба ен ді аяқ сыз қал май, өз жо лын та ба бер сін! 
Елі міз де ұл тшыл да на мыс қой аза мат тар мен 
аза мат ша лар көп бол сын!

АРАЙ ЛЫМ �А РА �& ЛО ВА, КС-11 ТО БЫ НЫ+ СТУ ДЕН ТІ

«Мəң гі лік ел жас та ры — ин дус трия ға» ат-
ты «Сер пін-2050» мем ле кет тік бағ дар ла ма сы 
бү гін де та лай жас тың бо ла ша ғы на жол аш-
ты. Ел ба сы ның ұзақ мер зім ді стра те ги ясын 
іс ке асы ру мақ са тын да қол ға алын ған ай ту-
лы жо ба аясын да бі лім гран тын иелен ген 
жас тың бі рі мен сұқ бат та су ды жөн көр дік.

— �біл �а сым, с�� бат ты зі� жай лы �� гі ме-
ден бас та са�?

— Мен Оң түс тік Қа зақ стан об лы сы, Мақ та-
арал ауда ны, Же ті сай қа ла сы, Қа раө зек ауылы-
ның ор та мек те бін бі ті ріп, би ыл «Сер пін-2050» 
бағ дар ла ма сы бойын ша Қа ра ған ды қа ла сын-
да орын теп кен ҚарМУ-ға оқу ға түс тім. Таң-
дауым — фи ло ло гия фа куль те ті.

— Ал �аш б�л ба� дар ла ма жай лы �ай дан 
біл ді�?

— «Сер пін-2050» бағ дар ла ма сы жай лы көп-
те ген ха бар лан ды ру лар жүр ді. Тіп ті ҰБТ-дан 
кейін осы бағ дар ла ма бойын ша əр об лыс та ғы 
оқу орын да ры нан ар найы адам дар ке ліп, бағ-
дар ла ма ның мəн-жайын тү сін дір ді. Бұл бағ-
дар ла ма аясын да біз ге 4 қа ла ның бі рі не оқу ға 
тап сы ру ке рек де лін ді, мі не, сол ұсы ныс бойын-
ша өз таң дауым ды жа са дым.

— �а ра �ан ды мем ле кет тік уни вер си те тін 
та� дауына не се беп бол ды?

— Бұл уни вер си тет бі лім бе ру жүйе сі бойын-
ша ал дың ғы қа тар да еке нін бұ рын нан ес ті ген-
мін. Қа те лес пе сем, Қа зақ стан бойын ша үшін ші 
орын да. Өз мек те бім нің ди рек то ры да ҚарМУ-

да бі лім ал ған, өте па ра сат ты жан. Уни вер си-
тет тің осын дай ал ғыр тү лек те рін үл гі тұ тып, 
ҚарМУ-ды таң да дым. Қа те лес пе ген екен мін, 
қай жа ғы нан бол ма сын уни вер си тет кө ңі лім-
нен шық ты.

— То бы� да �ы сту дент ті� не шеуі «Сер пін» 
ба� дар ла ма сы бойын ша о�у �а т%с ті?

— Мен ҚС-11 то бын да оқи мын. То бым да-
ғы 25 сту дент тің он то ғы зы осы бағ дар ла ма 
бойын ша бі лім алу да.

— �а зір гі кез де сер пін дік тер ге �ан дай же-
�іл дік тер жа са лу да?

— Ең бас ты же ңіл дік — аз ұпай мен гран тқа 
ие бол дым, жа тақ ха на ға то лық жай ғас тыр ды. 
Қар жы жа ғы нан да көп те ген же ңіл дік тер жа са-
лу да, мə се лен, жа тақ ха на ға мем ле кет тік грант-
қа түс кен дер жылына 60 мың тең ге кө ле мін де 
қар жы тө ле се, біз 25 мың тең ге тө лей міз. Жол 
қа ра жа ты да қа рас ты рыл ған. Жұ мыс пен қам-
та ма сыз еті лу жа ғы да қол ға алын ған.

— Ба� дар ла ма не гі зін де сту дент о�у ын бі-
тір ген нен кейін мем ле кет олар ды ж� мыс пен 
�ам та ма сыз ете ді. Алай да, сту дент ті� д�л бі-
лім ал �ан �а ла сын да ж� мыс ат �а руы мін дет 
емес. Де се де, бо ла ша� та осы �а ла да �ыз мет 
етер ойы� бар ма?

— Иə, жұ мыс пен қам та ма сыз еті ле ді де лін-
ген. Ал да əлі төрт жыл бар. Бəл кім, ту ған жер ге 
ба рып қыз мет етер мін, бəл кім, осын да қа лар-
мын. Бə рі де уақыт тың ен ші сін де ғой. Қай да 
бол ма сын, бас ты сы бір қа зақ қа, яғ ни өз елі ме 
адал қыз мет ет сем дей мін.

— (з ге ор та дан жа �а ор та �а сі �і су �и ын-
ды� ту дыр �ан шы �ар?

— Мүл де жа ңа ор та ға сап ете қа лу, əри не, қи-
ын дық ту ды ра ды. Ту ған жер ге де ген са ғы ныш 
се зі мі де жоқ емес. Алай да, бір те-бір те үй ре ніп 
ке ле мін.

— Ал �а �ой �ан ма� са ты� �ан дай?
— «Жар қын бо ла шақ — жас тар дың қо лын-

да» де мек ші, ал да оқу ым ды ой да ғы дай аяқ тап, 
қа ла ған ма ман ды ғым ның бі лік ті ма ма ны бол-
сам де ген ар ма ным бар.

— Сер пін дік тер ге ай та ры� бар ма?
— Жас тар ара сын да ғы жұ мыс сыз дық мə-

се ле сі əлем проб ле ма сы на ай нал ға лы қа шан. 
Ға лам ның бас ауру ына ай нал ған бұл мə се ле 
бойын ша біз дің ел де де «əт те ген-ай»дей тін 
тұс тар бар шы лық. Осын дай мə се ле лер ге қар-
сы елі міз де Ел ба сы мыз дың қол дауымен «Сер-
пін-2050» бағ дар ла ма сы қол ға алын ды. Ай ту лы 
бағ дар ла ма аясын да жас тар ға үл кен мүм кін дік-
тер жа са лу да. Бұл жо ба ның ең бас ты мін дет те-
рі — бə се ке ге қа бі лет ті ма ман дар да яр лау жə не 
жұ мыс сыз дық са нын азай ту. «Сер пін» — бо ла-
ша ғы ма жол аш ты. Мен се кіл ді қа зақ тың қан-
ша ма жа сы осы жо ба ның ша па ға ты на бө лен ді. 
Мем ле ке ті міз біз ге се нім ар тып, қол да ды. Ен ді 
біз сол үміт ті ақ тауымыз ке рек. Ел үшін аян бай 
ең бек ету əр аза мат тың, оның ішін де сер пін дік-
тер дің бас ты мін де ті бо луы ке рек.

— С�� ба ты �а кп ра� мет! Са �ан тек �а на 
с�т ті лік ті лей мін, зі� а� са �ан ар ман шы �ы-
на же те бер!

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

Айтайын дегенім...
Мені! ал?аш�ы @серім

Мен О� т%с тік �а за� стан 
об лы сы, Ма� та рал ауда ны, 
Асы�-Ата кен ті нен �а ра �ан-
ды �а ла сы на, �арМУ-�а %л-
кен ар ман ар �а лап кел дім. 
�арМУ-да �ы ал �аш �ы к%н де-
рім нен ерек ше �сер ал дым.

�арМУ-ды	 о�ы ту шы ла ры 
ал �аш �ы к�н нен-а� ме ні ыс-
ты� ы�ы ла сы мен ба урап ал ды 
ж� не осы жа 	а о�у жы лын зор 
ын та мен бас тауыма се беп ші 
бол ды. Пе да го ги ка �ы лы мы-
ны	 док то ры, про фес сор, ше-
тел тіл дер фа куль те ті ні	 де-
ка ны Ба �ыт г�л Жет піс ба ева 
ше тел тіл де рі фа куль те ті ні	 
ал �аш �ы курс сту дент те рі мен 
кез де сіп, о�у-т�р бие �де рі сі-
мен, сту дент тер ге �ойы ла тын 
та лап-т�р тіп пен та ныс ты рып, 
біз ге с�т ті лік ті лей оты ра, би-
ыл �ы о�у жы лы ны	 ал тын �а�-
па сын ашып бер ді. Фа куль тет 
бас шы сы біз ді ал �аш �ы к�н-
нен-а� елі міз ді	 пат ри оты, (з 
ісі міз ді	 к� сі би ма ма ны ж� не 
жо �а ры м� де ни ет ті т)л �а бо лу 
ма� са ты мен тал май е	 бек ету-
ге ша �ыр ды.

Мен �шін «Ма ман ды� �а кі-
ріс пе» д� рі сі ні	 ор ны б( лек. 
Д� ріс ті а�ыл шын ті лі ж� не лин-
гво ди дак ти ка ка фед ра сы ны	 
до цен ті Жа	 быр бай �а �аз ба-
ев ж�р гіз ді. О�ы ту шы мыз (з 
ма ман ды �ы мыз ды	 ерек ше-
лік те рін т� сін ді ріп, ал да �ы (мі-
рі міз ге азы� бо ла тын �)н ды 
а�ыл-ке 	ес тер айт ты, біз ге 
с�т ті лік ті леп, а� ба та сын бер-
ді.

«Бі лім ні	 �ай нар б) ла �ы» — 
кі тап ха на мыз ды	 бай лы �ы мен 
де та ныс ты�. Біз ге жа сал �ан 
бар лы� жа� дай к( 	і лі міз ден 
шы� ты. Кі тап ха на �ыз мет кер-
ле рі �р бір сту дент �шін �ы лы-
ми-�діс те ме лік �де би ет тер ді 
са ра лап, а� па рат ты� тех но ло-
ги ялар ды )тым ды пай да ла нып, 
(зі ні	 іш кі �леуетін, же ке бас 
да рын ды лы �ын �ай �ы ры нан 
бол са да та ны ту �а м�м кін ші-
лік тер ді	 мол екен ді гін же те 
т� сін дір ді.

То бы мыз ды	 ку ра то ры 
Жа на ра �)л та но ва (те м� де-
ни ет ті, а�ыл ды, ке ре мет жан. 
Ол кі сі бі рін ші к�н нен-а� біз ді 
жы лы шы рай мен �ар сы ал ды, 
бір от ба сы си я� ты іс-�ре кет 
жа сауымыз �а жет еке нін ег-
жей-тег жей лі т� сін дір ді. �а-
за� стан ны	 �р (	і рі нен кел ген 
)л-�ыз дар ды )йым шыл ды� �а 
ша �ыр ды. Сту дент тік ша� ты	 
ке ре мет ке зе	 де рін де осын-
дай )ла �ат ты )с таз дар ды	 ар-
�а сын да м� де ни ет ті, к(п тіл ді 
ме	 гер ген т)л �а бо лып �а лып-
та са ты ны мыз �а, (з елі міз ге 
адал �ыз мет ете тін )л тжан ды, 
бі лік ті де бі лім ді ма ман бо ла-
ты ны мыз �а се ні мі міз мол.

Мен �арМУ-ды та	 да дым 
ж� не (з та	 дауыма еш �а шан 
(кін бей мін. 5з бо ла ша �ы ма 
се нім ді мін. Атал мыш жо �а ры 
о�у ор нын да бі лім алып, оны	 
бе де лін ас �а� та тып, елі міз ді	 
г�л де нуі не (зім ні	 �а рым-�а бі-
ле ті ме �а рай �ле сім ді �о са мын 
деп сіз дер ді сен ді ре ала мын.

М8 ДИ НА СА 9АТ,
КА-13 ТО БЫ НЫ+ СТУ ДЕН ТІ

«Серпін» — жастарды �олдайтын ма!ызды жоба

Жастар Елбасымен бірге!
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По сол Фран ции в Ка зах ста не Фран сис Эть-
ен 8 ок тяб ря по се тил Ка ра ган дин ский го су-
дар ствен ный уни вер си тет им. Е. А. Бу ке то ва.

Г-на Фран си са Эть ена соп ро вож да ли со вет ник по 
воп ро сам куль ту ры и сот руд ни че ства Гийом Кас пер-
ски, пред ста ви тель Ми нис тер ства об ра зо ва ния и на-
уки Ми шель Ле Де веа и др.

На встре че с пре по да ва тельским кол лек ти вом 
КарГУ, на ко то рую так же бы ли приг ла ше ны сту ден-
ты и ма гис тран ты, по сол про вел пре зен та цию по 
под го тов ке СОР21 (21-я Кон фе рен ция сто рон ра моч-
ной кон вен ции ООН по из ме не нию кли ма та). 21-я 
Кон фе рен ция сто рон ра моч ной кон вен ции ООН по 
из ме не нию кли ма та прой дет под пред се да тель ством 
Фран ции с 30 но яб ря по 11 де каб ря 2015 го да в выс-
та воч ным ком плек се Па риж Ле-Бур же. СОР21 дол жна 
за вер шить ся под пи са ни ем но во го меж ду на род но го 
сог ла ше ния по кли ма ту, при ме ни мо го для всех стран 
и име юще го целью сни зить ко ли че ство выб ро сов пар-
ни ко вых га зов, а так же удер жать по вы ше ние сред ней 
тем пе ра ту ры пла не ты на уров не +2 °C. Впер вые в ис-
то рии 20-лет них пе ре го во ров в рам ках ООН это бу ду-
щее сог ла ше ние по кли ма ту ста нет уни вер саль ным и 
объ еди нит всех круп ней ших эми тен тов пар ни ко вых 
га зов — как раз ви тые, так и раз ви ва ющи еся стра ны 
ми ра. Казахстан выс ту па ет од ним из ак тив ных учас-

тни ков это го науч но го ди ало га, и по сол приг ла сил 
уче ных ка ра ган дин ско го уни вер си те та по ра бо тать в 
рам ках меж ду на род но го фо ру ма, пред ло жив ин те-
рес ные те мы док ла дов и ре зуль та ты ис сле до ва ний в 
дан ном нап рав ле нии.

Пред ста ви тель Ми нис тер ства об ра зо ва ния и на-
уки Ми шель Ле Де веа про вел пре зен та цию о воз мож-
нос тях обу че ния во Фран ции. Он рас ска зал, что в его 
стра не су ще ству ет дав няя тра ди ция об ра зо ва ния, чем 
обус лов лен его вы со чай ший уро вень. Фран цуз ское об-
ра зо ва ние опи ра ет ся на на ци ональ ную сеть выс ших 
учеб ных за ве де ний, к ко то рой от но сит ся бо лее 3500 
го су дар ствен ных и не го су дар ствен ных ву зов и все мир-
но из вес тных науч ных цен тров. В го су дар ствен ных 
учеб ных за ве де ни ях го су дар ство нап ря мую оп ла чи ва-
ет зна чи тель ную часть ре аль ной сто имос ти обу че ния 
каж до го сту ден та (от 8 до 14 ты сяч ев ро в год). Та кая 
го су дар ствен ная сис те ма поз во ля ет удер жи вать раз-
мер всту пи тель но го взно са, ко то рый уп ла чи ва ет ся при 
за чис ле нии в вуз, на од ном из са мых низ ких в ми ре 
уров ней, сох ра няя при этом га ран тии ка че ства вы да-
ва емых дип ло мов. Так же бы ло об ра ще но вни ма ние на 
че ты ре при чи ны, по че му мож но выб рать для обу че ния 
имен но Фран цию. Во-пер вых, это га ран ти ро ван ное ка-
че ство жиз ни. Сту ден ты мо гут поль зо вать ся суб си ди-
ями и скид ка ми во всех об лас тях пов сед нев ной жиз ни, 
при этом им га ран ти ру ет ся хо ро шее ка че ство жиз ни: 
сов ре мен ная сис те ма здра во ох ра не ния, раз ви тая сеть 
го су дар ствен но го тран спор та, суб си дии на жилье, сту-
ден чес кие сто ло вые, льгот ные та ри фы на по се ще ние 
куль тур ных и спор тив ных уч реж де ний. Во-вто рых, за-
вид ная ди на ми ка куль тур ной жиз ни. Франция по пра-
ву иг ра ет ли ди ру ющую роль в сфе ре куль ту ры. Кни ги, 

ки но, му зеи, те ат ры, опе ра, ка фе, гас тро но мия, мо да 
яв ля ют ся не отъ ем ле мой частью пов сед нев ной жиз ни 
фран цу зов. На про тя же нии все го го да и осо бен но ле-
том про хо дит ог ром ное ко ли че ство раз лич ных на ци-
ональ ных и меж ду на род ных куль тур ных ме роп ри ятий, 
что лиш ний раз под твер жда ет ди на мич ное раз ви тие и 
от кры тость куль ту ре дру гих стран. В-треть их, Франция 
на хо дит ся на пе рек рес тке Ев ро пы и име ет иде аль ное 
ге ог ра фи чес кое по ло же ние для зна ком ства со сто ли ца-
ми и ис то ри чес ки ми цен тра ми ев ро пей ских стран. Ря-
дом рас по ло же ны Ам стер дам, Лон дон, Бер лин, Брюс-
сель, Бар се ло на, Мюн хен, а так же Ми лан, ку да мож но 
от пра вить ся на вы ход ные или на бо лее дли тель ный 
срок. Ев ро пей ский ха рак тер жиз ни про яв ля ет ся так же 
в том, что учеб ные прог рам мы во мно гих фран цуз ских 
ву зах вклю ча ют учеб ные цик лы, пред по ла га ющие как 
уче бу, так и ста жи ров ки на пред прия ти ях ев ро пей-
ских стран. Это да ет воз мож ность обо га тить фран цуз-
ский опыт обу че ния но вы ми от кры ти ями и зна ни ями. 
В-чет вер тых, фран цуз ский язык от кро ет для сту ден та 
но вый мир. На фран цуз ском го во рят бо лее 200 мил ли-
онов че ло век во всем ми ре, он яв ля ет ся офи ци аль ным 
язы ком 32 го су дарств на 5 кон ти нен тах. На фран цуз-
ском го во рят в трех сто ли цах Ев ро пей ско го со юза — в 
Брюс се ле, Люк сем бур ге и Страс бур ге, где во всех уч-
реж де ни ях фран цуз ский язык яв ля ет ся ра бо чим язы-
ком (на ря ду с ан глий ским и не мец ким). Кро ме это го, 
фран цуз ский язык яв ля ет ся од ним из ра бо чих язы ков 
ООН, од ним из двух офи ци аль ных язы ков Меж ду на-
род но го олим пий ско го ко ми те та и ос нов ным язы ком 
Аф ри кан ско го со юза.

СОБ. ИНФ.

Казахстан на хо дит ся в трой ке ли де ров с 
14 уни вер си те та ми, во шед ши ми в топ-100.

Меж ду на род ный ис сле до ва тельский центр QS 
(Qu ac qua rel li Symonds) опуб ли ко вал рей тинг уни-
вер си те тов стран Вос точ ной Ев ро пы и Цен траль ной 
Азии 2015-2016. Рей тинг ос ве ща ет уни вер си те ты 20 
стран, ко то рые пос то ян но раз ви ва ют ся, иг ра ют важ-
ную роль в сти му ля ции со ци аль но го и эко но ми чес-
ко го рос та это го ре ги она. В прош лом го ду ана ли-
ти ки QS ра бо та ли с дан ны ми из 368 уни вер си те тов, 
из них прош ли аудит 237, 100 вош ли в фи наль ный 
рей тинг. В 2015 г. рас смат ри ва ли уже бо лее 500 ву-
зов, аудит прош ли 308, и опуб ли ко ван ный рей тинг 
был рас ши рен до 150. В ре зуль та те этих из ме не ний 
9 но вых уни вер си те тов по па ли в топ-100, а 16 но вых 
ву зов, про шед ших оцен ку, фи гу ри ру ют в топ-150. 
Да ша Кар зу ни на, пред ста ви тель QS по меж ду на род-
ным ис сле до ва ни ям, за яви ла, что рас ши ре ние спис-
ка до 150 уни вер си те тов яв ля ет ся «сви де тель ством 
ши ро ты и бо гат ства ре ги она на уни вер си те ты, со-
от вет ству ющие ми ро вым стан дар там», и до ба ви ла: 
«QS на де ет ся, что пуб ли ка ция дан но го рей тин га сде-
ла ет его еще бо лее ин те рес ным для сту ден тов, го то-
вых пе ре ме щать ся внут ри ре ги она, из-за двух но вых 
стран, при ни ма ющих учас тие в рей тин ге».

Ре зуль та ты вто ро го рей тин га QS уни вер си те тов 
стран Вос точ ной Ев ро пы и Цен траль ной Азии 2015-

2016 под твер жда ют ли дер ство Мос ков ско го го су ни-
вер си те та име ни Ло мо но со ва сре ди 308 уни вер си-
те тов из 20 стран Вос точ ной Ев ро пы и Цен траль ной 
Азии. Вто рое мес то за ни ма ет Но во си бир ский го-
су ни вер си тет, за ко то рым сле ду ет чеш ский Кар лов 
уни вер си тет. Этот вуз пе ре мес тил ся с 2-го мес та на 
3-е и ос тал ся луч шим из трех чеш ских ву зов, во шед-
ших в топ-10: Чеш ский тех ни чес кий уни вер си тет 
(8-е мес то) и Уни вер си тет Ма са ри ко ва (9-е мес то) 
так же по ка за ли ста биль ные ре зуль та ты. Де сят ка ли-
де ров ос та лась не из мен ной по срав не нию с прош-
лым го дом; ис клю че ние сос та вил лишь Мос ков ский 
фи зи ко-тех ни чес кий ин сти тут, ко то рый за нял 10-е 
мес то, вы тес нив Ближ не вос точ ный уни вер си тет Тур-
ции (11-е мес то). В це лом в рей тин ге до ми ни ру ет 
Россия — 48 рос сий ских ву зов вош ли в топ-150, опе-
ре див Тур цию (16 уни вер си те тов) и Казахстан (14).
Нес мот ря на то что ка зах стан ские ву зы не пред-

став ле ны в пер вой де сят ке рей тин га в этом го ду, 
Казахстан на хо дит ся в трой ке ли де ров с 14 уни вер-
си те та ми, во шед ши ми в топ-100.
Луч шие ре зуль та ты по ка зал Ка зах ский на ци-

ональ ный уни вер си тет им. аль-Фа ра би, ко то рый 
за нял 21-е мес то. За ним сле ду ют Ев ра зий ский на-
ци ональ ный уни вер си тет име ни Л. Н. Гу ми ле ва (33-е 
мес то) и Ка зах ский на ци ональ ный тех ни чес кий уни-
вер си тет име ни К. И. Сат па ева (54-е мес то). Два луч-
ших уни вер си те та Казахстана по ка за ли прек рас ные 

ре зуль та ты по ака де ми чес кой ре пу та ции: Ка зах-
ский на ци ональ ный уни вер си тет им. аль-Фа ра би за-
ни ма ет 3-е мес то по это му кри те рию, а Ев ра зий ский 
на ци ональ ный уни вер си тет име ни Гу ми ле ва — 13-е. 
Че ты ре уни вер си те та Казахстана, в том чис ле КарГУ 
им. Е. А. Бу ке то ва, вош ли в топ-50 по это му кри те-
рию, что мож но рас це ни вать как дос ти же ние, под-
чер ки ва ющее прес тиж ка зах стан ских уни вер си те тов 
в рей тин ге.

Рас ши рен ный спи сок уни вер си те тов в этом го-
ду до пол нил ся пятью уни вер си те та ми Казахстана. 
Один из луч ших ре зуль та тов сре ди «но вич ков» по ка-
зал Ка зах ский на ци ональ ный аг рар ный уни вер си тет, 
ко то рый за нял 67-ю по зи цию. Ос таль ные че ты ре не 
вош ли в топ-100. Из ву зов ре ги она ли де ром стал Ка-
ра ган дин ский го су дар ствен ный уни вер си тет им. Е. А. 
Бу ке то ва. Са мые вы со кие по ка за те ли у на ше го уни-
вер си те та по приг ла ше нию инос тран ных лек то ров 
(41%), ака де ми чес кой ре пу та ции (56%), со от но ше-
нию пре по да ва те лей и сту ден тов (65%). На дан ный 
мо мент наш вуз име ет 2 звез ды QS, ко то рые прис-
во ены ему по се ми кри те ри ям. В том чис ле 5 бал лов 
(на ивыс шая оцен ка) прис во ены за тех но ло гии пре-
по да ва ния, по 4 — за сот руд ни че ство с ра бо то да те-
ля ми и ма те ри аль но-тех ни чес кую ба зу и ос на ще ние 
ву за, что является высоким показателем.
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Событие
Юбилей факультета 
отметили конференцией

23 ок тяб ря на ба зе фа куль-
те та фи ло со фии и пси хо ло гии 
бы ла про ве де на меж ду на род-
ная науч но-прак ти чес кая кон-
фе рен ция «Тра ди ции и пер-
спек ти вы со ци огу ма ни тар но го 
дис кур са в Цен траль ном Ка-
зах ста не», пос вя щен ная 20-ле-
тию фа куль те та.

В кон фе рен ции при ня ло 
учас тие бо лее ста мо ло дых ис-
сле до ва те лей, мас ти тых уче-
ных, ма гис тран тов. Для учас-
тия в кон фе рен ции при бы ли 
де ле га ции из Санкт-Пе тер-
бургско го го су дар ствен но го 
уни вер си те та, Ом ско го го су-
дар ствен но го уни вер си те та 
им. Ф. М. Дос то ев ско го, Баш-
кир ско го го су дар ствен но го аг-
рар но го уни вер си те та, уче ные 
Ас та ны, Алматы, Ка ра ган ды. 
В ма те ри алах сбор ни ка опуб-
ли ко ва ны док ла ды уче ных из 
США, Ки тая, Бол га рии.

Учас тни ков кон фе рен ции 
при вет ство вал про рек тор по 
учеб ной ра бо те док тор пе да го-
ги чес ких на ук, про фес сор Кар-
гин С. Т. В сво ем при вет ствии 
он рас ска зал о тра ди ци ях и 
пер спек ти вах на ше го ву за, по-
же лал ус пеш ной ра бо ты, твор-
чес ких идей и но вых пла нов на 
сот руд ни че ство. На пле нар ном 
за се да нии кон фе рен ции выс-
ту пи ли Го ло вин Н. А., док тор со-
ци оло ги чес ких на ук, про фес сор 
ка фед ры со ци оло гии Санкт-Пе-
тер бургско го го су ни вер си те-
та, Ра зу мов В. И., док тор фи-
ло соф ских на ук, за ве ду ющий 
ка фед рой фи ло со фии Ом ско го 
го су ни вер си те та им. Ф. М. Дос-
то ев ско го, Зи язет ди нов Р. М., 
док тор ис то ри чес ких на ук, де-
кан фа куль те та ин фор ма ци он-
ных тех но ло гий и уп рав ле ния 
Баш кир ско го го су дар ствен-
но го аг рар но го уни вер си те та, 
Уй сем ба ев Е. К., за мес ти тель 
ди рек то ра де пар та мен та мо-
ло деж ной по ли ти ки МОН РК, 
Есен га ра ев Е. Ж., кан ди дат 
со ци оло ги чес ких на ук, об ще-
ствен ный де ятель, Зи ат ди но-
ва Ф. Н., кан ди дат пе да го ги чес-
ких на ук, про фес сор ка фед ры 
со ци огу ма ни тар ных дис цип лин 
Баш ГАУ, пер вый де кан фа куль-
те та фи ло со фии и пси хо ло гии, 
док тор фи ло соф ских на ук, про-
фес сор Ко лум ба ев Б. Е., Джа-
ли лов К. Ш., кан ди дат фи ло соф-
ских на ук, про фес сор ка фед ры 
СГД Кар ГТУ.

На кон фе рен ции шел за-
ин те ре со ван ный раз го вор о 
судь бах гу ма ни тар ных на ук, их 
мес те в мо дер ни зи ру ющем ся 
ми ре, от вет ствен нос ти уче но го 
и т. д. Ра бо та кон фе рен ции бы-
ла про дол же на на сек ци он ных 
за се да ни ях (4 сек ции). В рам-
ках сек ци он но го за се да ния, 
пос вя щен но го фи ло соф ским 
проб ле мам, сос то ялось от кры-
тие ауди то рии име ни про фес-
со ра Аб жа но ва Т. С.

Гос ти кон фе рен ции от ме ти-
ли вы со кий ор га ни за ци он ный 
уро вень про ве де ния и по же-
ла ли фа куль те ту фи ло со фии и 
пси хо ло гии ус пе хов в науч но-
ис сле до ва тельской, учеб ной и 
вос пи та тель ной ра бо те.

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

Рей тинг уни вер си те тов QS: Вос точ ная Ев ро па и Цен траль ная Азия
Рей тинг уни вер си те тов QS: Вос точ ная Ев ро па и Цен траль ная Азия яв ля ет ся уни каль ным в сво ем ро де и пуб ли ку ет ся все го вто рой год. Стра ны, пред став лен ные 

в рей тин ге, под па да ют под оп ре де ле ние дан но го ре ги она по World Bank. Это де ла ет их со пос та ви мы ми по от но ше нию друг к дру гу и объ еди ня ет в груп пу стран, 
ко то рые, нес мот ря на раз но об ра зие, раз де ля ют не ко то рые об щие со ци аль ные и эко но ми чес кие труд нос ти и воз мож нос ти. Цель рей тин га — вы явить гло баль ный 
по тен ци ал уни вер си те тов в ре ги оне и приз нать оп ре де лен ную мощь го су дарств, ко то рые по ка еще не приб ли зи лись к выс шей сту пе ни в от рас ли выс ше го об ра зо-
ва ния.

При сос тав ле нии рей тин га спе ци алис ты QS учи ты ва ли, что у уни вер си те тов раз ных стран мо гут быть при ори те ты раз ви тия, от лич ные от за пад но ев ро пей ских или 
аме ри кан ских, что, в свою оче редь, тре бу ет нес коль ко ино го ме то до ло ги чес ко го под хо да. Имен но по это му для рей тин га «Вос точ ная Ев ро па и Цен траль ная Азия» 
бы ла раз ра бо та на своя ме то до ло гия, ко то рая опи ра ет ся на де вять кри те ри ев:
• науч ная ре пу та ция (вес кри те рия в рей тин ге — 30%; вы чис ля ет ся на ос но ве меж ду на род но го оп ро са ака де ми ков);
• ре пу та ция сре ди ра бо то да те лей (20%; вы чис ля ет ся на ос но ве меж ду на род но го оп ро са ра бо то да те лей);
• со от но ше ние про фес сор ско-пре по да ва тельско го сос та ва и сту ден тов (15%; дан ные уни вер си те тов и от кры тых ис точ ни ков);
• до ля инос тран но го про фес сор ско-пре по да ва тельско го сос та ва (2,5%; дан ные уни вер си те тов и от кры тых ис точ ни ков);
• до ля инос тран ных сту ден тов (2,5%; дан ные уни вер си те тов и от кры тых ис точ ни ков);
• пуб ли ка ци он ная ак тив ность ППС (10%; ко ли че ство опуб ли ко ван ных ста тей, при хо дя щих ся на од но го пре по да ва те ля, рас счи тан ное на ос но ве дан ных Sco pus/

El se vi er);
• науч ное ци ти ро ва ние пуб ли ка ций (5%; ко ли че ство ци тат на од ну статью, рас счи тан ное на ос но ве дан ных Sco pus/El se vi er);
• до ля сот руд ни ков с уче ной сте пенью (5%; дан ные уни вер си те тов и от кры тых ис точ ни ков);
• эф фек тив ность ин тер нет-ре сур сов (10%, дан ные рей тин га We bo met rics).

Ис сле до ва тельский центр QS
QS про во дит ис сле до ва ния в раз лич ных об лас тях с 1990 г., пер вым про ек том бы ло ми ро вое ис сле до ва ние по ра бо то да те лям, на ни ма ющим на ра бо ту вы пус кни-

ков MBA. Рей тинг уни вер си те тов ми ра QS World Uni ver sity Ran kings® су ще ству ет с 2004 г. и яв ля ет ся на ибо лее ав то ри тет ным в ли ней ке науч но-ис сле до ва тельских 
про ек тов, ко то рые осу ществля ют ся QS. Что бы удов лет во рить рас ту щий об ще ствен ный ин те рес к срав ни тель но му ана ли зу уни вер си те тов и ор га ни за ций, а так же 
по вы шен ный спрос учеб ных за ве де ний к раз ви тию бо лее глу бо ко го по ни ма ния их кон ку рен тной сре ды, в 2008 г. в ка че стве ав то ном но го от де ла был сфор ми ро ван 
ис сле до ва тельский центр QS (QSIU). Пре дан ный клю че вым цен нос тям — це лос тнос ти, уни каль но му мыш ле нию, не ос по ри мой важ нос ти и дос туп ным пре зен та ци ям, 
QSIU стре мит ся быть са мым на деж ным и не за ви си мым ис точ ни ком ин фор ма ции в сек то ре выс ше го об ра зо ва ния.

Международное сотрудничество и партнерство

КарГУ имени Букетова — в рейтинге 100 лучших университетов
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Ха лы қа ра лық «Қарт тар кү ні не» орай 
Уни вер си тет мей рам ха на сын да ар да гер ұс-
таз да ры мыз ға ар нал ған ме ре ке лік іс-ша ра 
өт ті. Кеш ке екі жүз ге тар та ар да гер кел-
ді. ҚарМУ Ар да гер лер ке ңе сі нің тө ра ға сы, 
про фес сор Əлім жан Тель га рин за ман дас-
та рын төл ме ре ке сі мен құт тық та ды.

Ай та ры мол ар да гер ле рі міз үшін ақ 
дас тар қан жайы лып, уни вер си тет өнер-
паз да ры та ра пы нан кон церт тік бағ дар-
ла ма ұсы ныл ды. Ки елі қа ра ша ңы рақ тың 
ір ге та сы қа лан ған тұс тан бас тап қыз мет 
ат қар ған ұс таз дар да осы кеш тен та был-
ды. Өмір ден көр ге ні мен түй ге ні мол 

қарт та ры мыз дың жү зі нен өт кен күн дер-
ге де ген са ғы ныш ты бай қа дық. Ата-əже-
ле рі міз қа тар лас та рын кө ріп мə ре-сə ре 
бо лып қуа нып қал ды. «Жыл сайын ұйым-
дас ты ры ла тын бұл ме ре ке лік іс-ша ра ның 
біз үшін ма ңы зы зор. Əр жы лы əріп тес те-
рі міз ді кө ру ге асы ға ке ле міз. Осын да бə-
рі міз қауышып, бір жа сап қа ла мыз» дей-
ді ар да гер лер.
Қа ла лық сайыс тар ла уре аты Ека те ри-

на Мар чен ко ның «Бе лый та нец» əні бар-
ша қо нақ тың кө ңі лі нен шық қа ны сон ша-
лық, бі рі екін ші сін қол тық тап ор та ға би-
ге алып шық ты. ҚарМУ-дың кү міс кө мей, 
жез таң дай əн ші ле рі мен мың бұ рал ған 
би ші ле рі кеш ті одан əрі əсем деп, бар ша-
ға ерек ше кө ңіл-күй сый ла ды.
Иə, уни вер си те ті міз ұйым дас ты рып 

отыр ған би ыл ғы ме ре ке лік кеш те жо ға-
ры дə ре же де өт ті. Тəр бие жұ мы сы жə не 
əлеу мет тік мə се ле лер жө нін де гі про рек-
тор Абай Қа лы қов пен Кə сі по дақ ко ми те-
ті нің тө райы мы Жан на Уəли ева ның ті ке-
лей бас шы лық етуі мен өт кен кеш қо нақ-
тар ға ерек ше кө ңіл-күй сый ла ды.
Кеш со ңын да алыс-жа қын нан кел ген 

ҚарМУ ар да гер ле рі ар найы ав то бус пен 
ме кен-жай ла ры на жет кі зіл ді.

СЫМ БАТ �АЛ ДЫ БАЙ
�АРМУ СТУ ДЕН ТІ

Қа зан ның 23 кү ні уни вер си те ті міз де 
кон фе рен ция өт ті. Бұл кон фе рен ция фи-
ло со фия жə не пси хо ло гия фа куль те ті не 
20 жыл то лу ына орай ұйым дас ты рыл ды. 
Кон фе рен ция ға ше тел ден кел ген қо нақ-
тар, фа куль тет тің бел гі лі оқы ту шы ла ры 
жə не бір топ сту дент тер қа тыс ты.

Кон фе рен ция фи ло со фия жə не пси хо ло-
гия фа куль те ті нің де ка ны, фи ло со фия ғы-
лым да ры ның док то ры, про фес сор Бай жол 
Кə ріп ба ев тың ал ғы сө зі мен ашыл ды. Ай ту-
лы ша ра ға со нау Баш құрт мем ле ке ті нен ар-
найы кел ген Аг рар уни вер си те ті нің ақ па рат-
тық тех но ло гия жə не бас қа ру фа куль те ті нің 
де ка ны, про фес сор Ра фис Зи язет ди нов жə не 
атал мыш фа куль тет тің до цен ті, пе до го ги ка 
ғы лым да ры ның кан ди да ты Фа ри да Зи нат-
ди но ва сын ды қо нақ та ры мыз ауди то рия на-
за ры на ғы лы ми ба ян да ма ла рын ұсын ды. Ал, 
Санкт-Пе тер бург уни вер си те тін де гі əлеу-
мет та ну ғы лы мы ның док то ры, про фес сор 
Ни ко лай Го ло вин «Со ци оло гия в кон тек сте 
про фес си ональ ных и об ще ствен ных ин те ре-
сов» ат ты ба ян да ма сын көп ші лік пен бө лі се 
оты рып, фа куль тет зи ялы ла ры на көп жыл-
ғы дос тық не гі зін де «мү ше лік би лет» та быс 
ет ті. Би лет иегер ле рі — фи ло со фия жə не 
пси хо ло гия фа куль те ті нің де ка ны, фи ло со-
фия ғы лым да ры ның док то ры, про фес сор 
Бай жол Ыс қа құ лы, та рих ғы лым да ры ның 

док то ры, қо ғам қай рат ке рі Есет Есен ға ра ев, 
əлеу мет та ну ғы лым да ры ның кан ди да ты, до-
цент Зуль фия Ва ли то ва жə не əлеу мет та ну 
ғы лым да ры ның кан ди да ты, до цент Ан же ла 
Ин джи го лян.
Ке ле сі сөз ке зе гін фи ло со фия ғы лым да ры-

ның док то ры, про фес сор Вла ди мир Ба ту рин 
жə не пси хо ло гия ғы лым да ры ның док то ры, 
про фес сор Би бі са ра Əмі ро ва алып, кел ген қо-
нақ тар ға ри за шы лық та рын біл дір се, ҚР БҒМ 
Жас тар са яса ты де пар та мен ті директорының 
орын ба са ры Ер кін Үй сім ба ев əлеу мет та ну 
ма ман да ры ҚР «Құр мет» ордені иеге рі ма ра-
па ты на ие бол ды де ген қуа ныш ты ха ба ры мен 
бө лі сіп, фа куль тет ұжы мын қос қуа ны шы мен 
құт тық та ды. Ал, кон фе рен ция ға қа ты са ал-
ма ған қо нақ тар құт тық та ула рын элек трон ды 
түр де жі бе ріп, шек сіз ықы лас та рын жет кіз ді. 
Екі жа рым са ғат қа со зыл ған жи ын со ңы қо-
нақ тар ара сын да ғы пі кір ал ма су ға жал ғас ты.

8СЕМ �А ЖЫ БЕК,
�АРМУ СТУ ДЕН ТІ

Үс ті міз де гі жыл дың 7 қа за нын да ҚарМУ-да 
уни вер си тет қо ғам дық ке ңе сі нің бас шы лы-
ғы мен «Біз сы бай лас жем қор лық қа қар сы-
мыз!» ак ци ясы өт ті. Ак ция ба ры сын да қа ты-
су шы лар дың на за ры на 2015-2025 жыл дар ға 
ар нал ған ака де мик Е. А. Бө ке тов атын да ғы 
ҚарМУ-дың сы бай лас жем қор лық қа қар сы 
стра те ги ясы ның бағ дар ла ма сы ұсы ны лып, 
та ныс ты рыл ды. Қа ра ған ды об лыс тық со ты-
ның судь ясы Жұ ма тай Жа қы пов «Құ қық тық 
мем ле кет — жем қор лық пен кү рес» та қы ры-
бы бойын ша ба ян да ма жа са ды. Одан əрі Қа-
ра ған ды об лыс тық мем ле кет тік қыз мет іс те рі 
жə не сы бай лас жем қор лық қа қар сы іс-қи мыл 
де пар та мен ті нің бө лім бас шы сы, ҚарМУ тү-
ле гі Ди дар Сма ғұ лов тың ба ян да ма сы тың дал-
ды. Кез де су ге кел ген қо нақ тар сту дент тер ді 
жем қор лық қа жол бер ме уге жə не оған қа шан 
да қар сы тұ ру ға үн де ді. Уни вер си тет бі рін ші 
про рек то ры жə не атал мыш ұйым тө ра ға сы 
Рым бек Жұ ма шев ҚарМУ қо ғам дық ке ңе сі нің 
жұ мы сы ту ра лы ба ян дап, сы бай лас жем қор-
лық пен кү ре су кез кел ген өр ке ни ет ті ел дің ең 
өзек ті мə се ле сі еке нін қа дап айт ты.
Ара ға то ғыз күн са лып ҚарМУ-да қо ғам ды 

дең де ген жем қор лық ат ты же гі құр тқа, құ қық 
бұ зу шы лық тың ал дын алу ға ар нал ған та ғы 
бір іс-ша ра өт ті. Атал мыш дөң ге лек үс тел ді 
Жас тар ісі жө нін де гі ко ми тет ұйым дас тыр ды. 
Сту дент жас тар дың отан сүй гіш тік қа си еті мен 
аза мат тық ұс та ным да рын, құ қық тық сауат ты-

лы ғын арт ты ру ды мақ сат ет кен ша ра ға Адам 
құ қық та ры мен заң ды лық ты сақ тау жө нін де-
гі Қа зақ стан ха лы қа ра лық бю ро сы Қа ра ған ды 
фи ли алы ның ди рек то ры Ю. А. Гу са ков жə не 
уни вер си тет тің Сту дент тік өзін-өзі бас қа ру 
ұйы мы ның көш бас шы ла ры, ҚарМУ Сту дент-
тік Пар ла мент де пу тат та ры, ҚарМУ Де бат 
клу бы ның мү ше ле рі, фа куль тет сту дент те рі 
мен заң фа куль те ті нің оқы ту шы ла ры қа тыс ты. 
Бас қо су да жем қор лық пен құ қық бұ зу шы лық 
ту ра сын да бір не ше ба ян да ма тың дал ды.
Жи ын со ңын да қа ты су шы лар дың бі рауыз-

дан қол дауымен қа рар қа был дан ды. Қо ғам ды 
дең де ген осы өзек ті мə се ле нің ше ші мін та бу 
үшін мы на дай мін дет тер қойыл ды: жас тар 
ара сын да сы бай лас жем қор лық қа қар сы мə де-
ни ет ті қа лып тас ты ру; мі нез-құ лық тың сы бай-
лас жем қор лық қа қар сы стан дарт та рын ер те 
жас тан ен гі зу; жас тар дың құ қық тық сауат сыз-
ды ғын тү бе гей лі жою ға күш са лу. Дөң ге лек үс-
тел қа ты су шы ла ры жо ға ры да атал ған мін дет-
тер не гі зін де мə се ле лер ді ше шу ге ба ғыт тал ған 
мы на дай ша ра лар ды қа рас ты ру ды ұсын ды: 
сы бай лас жем қор лық қа төз беу əр бір қа зақ-
стан дық тың аза мат тық ұс та ны мы, ал адал дық 
пен са тыл май тын дық — мі нез-құ лық ере же-
сі бо лу ға ти іс; сы бай лас жем қор лық қа қар сы 
кур стар ды үй ре ну ші лер бар лық бі лім бе ру 
ме ке ме ле рін, мем ле кет тік ор ган дар ды жə не 
тұ тас тай аза мат тық қо ғам ды қам туы қа жет; 
ҚарМУ Сту дент тік өзін-өзі бас қа ру ұйы мы, 

ака де ми ялық топ тар дың ку ра тор ла ры, фа-
куль тет де кан да ры Қа зақ стан Рес пуб ли ка сы-
ның сы бай лас жем қор лық қа қар сы са яса тын 
тү сін ді ру мен ай на лы суы ке рек, уни вер си тет те 
сы бай лас жем қор лық қа қар сы сту дент тер қоз-
ға лы сын құ ру қа жет.
Жо ға ры да ба ян дал ған екі жи ын ның ай та ры 

бір: «Құ қық тық сауат ты лық — за ман та ла бы». 
Елі міз дің əр аза ма ты өз құ қын бі ліп, ғұ ла ма 
Ге рак лит ай тпақ шы, заң ды өзі нің ті ре гі ре тін-
де са нап, өзін кү зе те тін қа быр ға — ду ал ре тін-
де қор ға са, қо ғам да еш қан дай ке лең сіз дік ке 
жол бе ріл мей ді.

СЫМ БАТ Т� РЕ �& ЛО ВА,
�АРМУ СТУ ДЕН ТІ

А�параттар тас�ыны

9ыркCйекті! 29-ы мен 

�азанны! 1-і аралы?ында 

Астана �аласында мерейтойлы� 

X KAZENERGY Еуразиялы� 

форумы аясында VIII KAZENERGY 

Жастар форумы Lтті.

Жас тар Фо ру мы ше	 бе рін-

де м) най-газ ж� не энер ге ти-

ка сек то ры ны	 )за� мер зім ді 

ма� сат та ры мен мін дет те рі, 

са ла да �ы ин но ва ци ялар мен 

энер гия ти ім ді лі гі, ин но ва ци-

ялы� �) рам дас м) най-газ ин-

дус три ясын да �ы жас тар ды	 

�ле сі, ха лы �а ра лы� ын ты ма�-

тас ты�, ши кі зат ты (	 деу ти ім-

ді лі гін арт ты ру, эко ло ги ялы� 

нор ма тив тер тал �ы лан ды.

Осы жы лы ал �аш рет Жас тар 

фо ру мы ны	 ашы луы ке зін де 

�а за� стан Рес пуб ли ка сы Бі лім 

ж� не �ы лым ми нис трі А. Б. С�-

рін жі пов ты	 ж� не �а за� стан 

Рес пуб ли ка сы Энер ге ти ка ми-

нис трі В. С. Школь ник ті	 �а ты-

су ымен «Ин но ва ци ялар: �ы лым 

бо ла ша� ты �) ру (не рі» та �ы-

ры бын да �ы лы ми-т� жі ри бе лік 

кон фе рен ция (т ті. Кон кур спен 

�а тар KA ZE NER GY жо �а ры о�у 

орын да ры сту дент те рі ні	 ин-

но ва ци ялы� жо ба лар к(р ме сі-

не �а ты су ына м�м кін дік бер ді. 

К(р ме �а ты су шы ла ры (з де-

рі ні	 �зір ле ме ле рі мен жа 	а 

тех но ло ги яла рын )сын ды, ал 

(н ді ру ші лер жа 	а та лант тар 

мен жа 	а ин но ва ци ялы� иде-

ялар ды та бу �а ат са лыс ты.

9азан айында 9арМУ-да 

«Технопарк Сары-Ар�а» ЖШС 

индустриалды-инновациялы� 

�ызметті мемлекеттік �олдау 

шараларын алу ретін тCсіндіру 

бойынша о�ыту семинары Lтті.

Се ми нар ды	 ма� са ты — 

«Тех но ло ги ялар ды да мыту 

ж( нін де гі )лт ты� агент тік» А� 

бойын ша ин но ва ци ялы� грант-

тар ды алу ды	 жа 	а ере же ле рі 

ту ра лы ин дус три ал ды-ин но ва-

ци ялы� �ыз мет ті	 субъ ек ті ле-

рін а� па рат тан ды ру �а ба �ыт-

тал �ан. Се ми нар ж) мы сы на 

�а лым дар, жас �а лым дар, сту-

дент тер, ма гис трант тар мен 

PhD док то рант та ры �а тыс ты.

�АРМУ БАС ПА С�З �ЫЗ МЕ ТІ

9арт�а �:рмет — бізді! міндет

Философия ж@не психология факультетіне — 20 жыл

«9:�ы�ты� сауаттылы� — заман талабы»
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ТОО «Тех но парк Са ры-Ар ка» в КарГУ им. 
Е. А. Бу ке то ва про вел обу ча ющий се ми нар 
по разъ яс не нию по ряд ка по лу че ния мер 
го су дар ствен ной под дер жки ин дус три аль-
но-ин но ва ци он ной дея тель нос ти. Цель се-
ми на ра нап рав ле на на ин фор ми ро ва ние 
субъ ек тов ин дус три аль но-ин но ва ци он ной 
дея тель нос ти о но вых пра ви лах по лу че-
ния ин но ва ци он ных гран тов по ли нии АО 
«НАТР». В ра бо те се ми на ра при ня ли учас-
тие уче ные, мо ло дые уче ные, сту ден ты, ма-
гис тран ты и док то ран ты PhD.

Со всту пи тель ным сло вом к при сут ству-
ющим об ра ти лись ди рек тор ИТЦ КарГУ им. 
Е. А. Бу ке то ва Ка сы мов С. С. и ди рек тор ТОО 
«Тех но парк Са ры-Ар ка» Цой А. В. Мо ло дых 
ис сле до ва те лей и ин но ва то ров за ин те ре со ва ла 
те ма пре зен та ции «Ин но ва ци он ные гран ты», 
ко то рую пред ста ви ли ме нед же ры Га са нов М. и 
Абеуов Е. Они рас ска за ли об из ме не ни ях в пра-
ви лах прис во ения гран тов, про изо шед ших в 
2015 го ду. Для эф фек тив но го пос тро ения на ци-
ональ ной ин но ва ци он ной сис те мы в Ка зах ста-
не дей ству ет но вая ге не раль ная ли ния раз ви тия 
ин но ва ций, в рам ках ко то рой ока зы ва ет ся ка че-
ствен ная под дер жка ка зах стан ским ин но ва то-
рам. Син тез на уки и про из вод ства, внед ре ние 
науч ных дос ти же ний в биз нес-сре ду яв ля ют ся 
глав ны ми нап рав ле ни ями раз ви тия ин но ва-
ций. Од ним из на ибо лее эф фек тив ных инстру-
мен тов го су дар ствен ной под дер жки яв ля ют ся 

ин но ва ци он ные гран ты, пре дос тав ля емые На-
ци ональ ным агент ством по тех но ло ги чес ко му 
раз ви тию (АО «НАТР»). При ка зом Ми нис тер-
ства по ин вес ти ци ям и раз ви тию Рес пуб ли ки 
Казахстан №219, опуб ли ко ван ным 22 ав гус та 
2015 го да, пе ре чень нап рав ле ний рас ши рен с 8 
до 16, в но вый пе ре чень вклю че ны тех но ло гии 
энер го эф фек тив нос ти, ин фо ком му ни ка ци он-
ные тех но ло гии, на но- и кос ми чес кие тех но ло-
гии, ро бо то тех ни ка, прог рес сив ные тех но ло гии 
в упа ко воч ной про мыш лен нос ти и др. Про-
изош ли из ме не ния и в пра ви лах пре дос тав ле-
ния ин но ва ци он ных гран тов, и на дан ный мо-
мент ин но ва то ры и пред прия тия Ка ра ган дин-
ской об лас ти име ют воз мож ность по лу че ния 
ин но ва ци он ных гран тов по сле ду ющим нап-
рав ле ни ям: под дер жка дея тель нос ти по про-
из вод ству вы со ко тех но ло гич ной про дук ции на 
на чаль ном эта пе раз ви тия; ком мер ци али за ция 
тех но ло гий; па тен то ва ние в за ру беж ных стра-
нах и (или) ре ги ональ ных па тент ных ор га ни за-
ци ях; про ве де ние про мыш лен ных ис сле до ва-
ний; при об ре те ние тех но ло гий. Сум мы гран-
тов ко леб лют ся от 5 млн до 100 млн тен ге. Для 
по лу че ния до пол ни тель ной ин фор ма ции всем 
же ла ющим мож но об ра тить ся в ТОО «Тех но-
парк Са ры-Ар ка» по тел. 8(7212) 505-272, факс 
8(7212) 400-965 ли бо по ис кать ин фор ма цию на 
сай те www.tpsa.kz.
Не мень ший ин те рес у учас тни ков выз ва-

ло выс туп ле ние пред ста ви те ля Bri tish Co un cil 
Ман су ро вой А. Она пре зен то ва ла кон курс Fa-
me Lab в Ка зах ста не. Fa me Lab про во дит ся для 
то го, что бы вдох нов лять, мо ти ви ро вать и раз-
ви вать уме ние мо ло дых уче ных и ин же не ров 
ак тив но вза имо дей ство вать с об ще ствен ностью 

и за ин те ре со ван ны ми ли ца ми. Эф фек тив ная 
ком му ни ка ция в сфе ре на уки спо соб на ме нять 
сте ре оти пы, по вы шать ин те рес и в ко неч ном 
сче те обос но вать го су дар ствен ное фи нан си ро-
ва ние науч ных ис сле до ва ний. С мо мен та соз-
да ния в 2005 го ду, ког да Fa me Lab был впер вые 
про ве ден в рам ках науч но го фес ти ва ля The Ti-
mes Chel ten ham, Fa me Lab стал ве ду щим в ми ре 
кон кур сом в об лас ти науч ной ком му ни ка ции.
Сот руд ни че ство с Bri tish Co un cil на ча лось в 

2007 го ду и поз во ли ло кон кур су вый ти на ми ро-
вой уро вень — прив лечь бо лее 5000 учас тни ков 
(уче ных и ин же не ров) в бо лее чем 20 стра нах. В 
2015 го ду Fa me Lab про дол жа ет рас ти и рас ши-
рять ся, ох ва ты вая все боль ше стран. При нять 
учас тие в кон кур се мо гут лек то ры и ис сле до ва-
те ли в об лас ти ес те ствен ных на ук, ин же не рии и 
ма те ма ти ки, вклю чая пре по да ва те лей с уче ной 
сте пенью, спе ци али зи ру ющих ся на точ ных на-
уках; лю ди, ра бо та ющие в об лас ти внед ре ния 
науч ных ме то дов, ин же нер ных тех но ло гий или 
ма те ма ти ки (нап ри мер, па тент ные спе ци алис-
ты, ста тис ти ки, кон суль тан ты по ор га ни за ции 
про из вод ства); сту ден ты, изу ча ющие в уни вер-
си те тах ес те ствен ные на уки, ма те ма ти ку или 
ин же нер ное де ло, в воз рас те от 18 до 40 лет; 
лю ди, ко то рые за ни ма ют ся внед ре ни ем науч-
ных ме то дов, ма те ма ти ки или ин же не рии в во-
ору жен ных си лах или го су дар ствен ных ве дом-
ствах; лю ди, ко то рые за ни ма ют ся внед ре ни ем 
науч ных ме то дов, ма те ма ти ки или ин же не рии 
в про из вод стве или биз не се. По ито гам встре-
чи прош ла сес сия «воп ро сы — от ве ты» и се рия 
ин ди ви ду аль ных кон суль та ций.

СОБ. ИНФ.

Из вес тная меж ду на род ная науч ная ор-
га ни за ция Bri tish Co un cil сов мес тно с Цен-
тром про фес си ональ но го раз ви тия и вза-
имо дей ствия в рам ках сог ла ше ния о сов мес-
тной дея тель нос ти по парт нер ской прог-
рам ме «Ньютон — аль-Фа ра би» про ве ла 
на ба зе 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 се ми нар Re se archer Con nect для уче ных, 
пре по да ва те лей ву зов, ис сле до ва те лей Цен-
траль но-Ка зах стан ско го ре ги она.

Про фес си ональ ное раз ви тие и вза имо дей-
ствие — од но из нап рав ле ний парт нер ской 
прог рам мы «Ньютон — аль-Фа ра би», ко то рая 
нап рав ле на на под дер жку науч но-ис сле до ва-
тельской дея тель нос ти в Ка зах ста не и по вы-
ше ние ре зуль та тив нос ти ис сле до ва ний. Пра-
ви тель ства Ве ли коб ри та нии и Казахстана за-
пус ти ли в 2014 го ду парт нер скую прог рам му 
«Ньютон — аль-Фа ра би» сро ком на пять лет с 
об щим бюд же том в 20 мил ли онов фун тов стер-

лин гов. Сто ро ны фи нан си ру ют прог рам му на 
па ри тет ных ус ло ви ях. Прог рам ма осу ществля-
ет ся в рам ках дея тель нос ти и за счет средств 
Фон да Ньюто на, уп рав ля емо го Ми нис тер ством 
пред при ни ма тель ства, ин но ва ций и про фес-
си ональ но го об ра зо ва ния Со еди нен но го Ко-
ро лев ства (ка пи тал фон да сос тав ля ет 375 млн 
фун тов стер лин гов). Фи нан си ро ва ние Фон дом 
Ньюто на раз лич ных прог рамм — это часть 
обя за тельств Ве ли коб ри та нии по ока за нию 
офи ци аль ной по мо щи в це лях раз ви тия. Че-
рез ра бо ту фон да Ве ли коб ри та ния смо жет 
при ме нить свои пре иму ще ства в науч но-ис сле-
до ва тельской и ин но ва ци он ной дея тель нос ти в 
це лях со дей ствия со ци аль но-эко но ми чес ко му 
раз ви тию стран-пар тне ров. В хо де сов мес тной 
ра бо ты в рам ках двус то рон них и мно гос то рон-
них прог рамм Ве ли коб ри та ния и Казахстан на-
ме ре ны рас ши рить и ук ре пить су ще ству ющие 
свя зи и соз дать креп кие, ста биль ные, сис те ма-
ти чес кие от но ше ния в об лас ти науч ных ис сле-
до ва ний и ин но ва ций. Ко ор ди на то ра ми прог-

рам мы «Ньютон — аль-Фа ра би» яв ля ют ся АО 
«Фонд на уки» со сто ро ны Казахстана и Bri tish 
Co un cil со сто ро ны Ве ли коб ри та нии.
В рам ках прог рам мы «Ньютон — аль-Фа ра-

би» спла ни ро ва ны спе ци аль ные про ек ты Re-
se archer Con nect. Это се рия не ком мер чес ких 
ин те рак тив ных обу ча ющих кур сов для ис сле-
до ва те лей, на хо дя щих ся на лю бой ста дии ис-
сле до ва тельской дея тель нос ти и ра бо та ющих 
в лю бой ака де ми чес кой сфе ре. Эти кур сы нап-
рав ле ны на про фес си ональ ное раз ви тие с фо-
ку сом на улуч ше нии ком му ни ка ци он ных на-
вы ков в меж ду на род ном кон тек сте. Вы мо же те 
най ти до пол ни тель ную ин фор ма цию об этой 
прог рам ме на сай те www.bri tishco un cil.org.

СОБ. ИНФ.

Ува жа емые сту ден ты, ма гис тран ты! Сти-
пен ди аль ная 2-го дич ная прог рам ма по ас тро-
но мии и ас тро фи зи ке Astro Mun dus, пред ло-
жен ная кон сор ци умом из пя ти уни вер си те тов 
в че ты рех стра нах (Австрия, Ита лия, Германия, 
Сер бия), на би ра ет кан ди да тов на сти пен ди аль-
ные мес та. Astro mun dus — Astrophysics: ма гис-
тер ская прог рам ма «Ас тро фи зи ка» вхо дит в 
сти пен ди аль ную прог рам му Eras mus Mun dus, 
фи нан си ру емую Ев ро со юзом. Спе ци али за-
ция: ас тро но мия и ас тро фи зи ка. Про дол жи-
тель ность прог рам мы Astro mun dus — два го да 
для сту ден тов; от двух не дель до трех ме ся цев 
для пре по да ва те лей. Язык пре по да ва ния — ан-
глий ский. Под роб нее о прог рам ме Astro mun-
dus: ма гис тер ская прог рам ма Astro mun dus 
«Ас тро фи зи ка» — стар то вая пло щад ка для 
мо ло дых спе ци алис тов, на ме рен ных по лу чить 
опыт при об ще ния к науч ным ис сле до ва ни ям и 

прик лад ным ме то дам ра бо ты в об лас ти ас тро-
но мии и ас тро фи зи ки. Мощ ная те оре ти чес кая 
под го тов ка, прак ти чес кие за ня тия в об сер-
ва то рии, ис поль зо ва ние са мо го сов ре мен но-
го обо ру до ва ния — все это де ла ет прог рам му 
дос той ной на зы вать ся од ной из луч ших в сво ей 
об лас ти и ра бо та ющей на пи ке науч но-тех ни-
чес ко го прог рес са. За ня тия ве дут ся на ан глий-
ском язы ке. Так же на ан глий ском про хо дят все 
эк за ме ны. Сту дент прик реп ля ет ся к науч но му 
ру ко во ди те лю из чис ла пре по да ва те лей, каж-
дый из ко то рых — круп ный спе ци алист в сво ей 
об лас ти. Все го на прог рам му еже год но на би ра-
ют око ло 40 сту ден тов.
Учеб ный план прог рам мы Astro mun dus та-

ков. Пер вый се местр все сту ден ты про во дят в 
Инсбру ке, где им чи та ют лек ции ввод но го кур-
са по ас тро но мии и ас тро фи зи ке. На вто рой се-
местр они от прав ля ют ся в лю бой из двух италь-

ян ских уни вер си те тов по вы бо ру. Тре тий се-
местр, во вре мя ко то ро го на чи на ет ся спе ци али-
за ция, про хо дит в трех уни вер си те тах-пар тне рах, 
рас по ло жен ных в Ри ме, Гет тин ге не и Бел гра де. 
Вы бор кон крет но го учеб но го за ве де ния за ви сит 
от из бран но го нап рав ле ния спе ци али за ции. Для 
на пи са ния и за щи ты ма гис тер ской дис сер та ции, 
ко то рой пос вя щен чет вер тый се местр, мож но 
пе ре ехать в лю бой из уни вер си те тов кон сор ци-
ума. В это же вре мя сту ден там пред ла га ют ся 
прод ви ну тые кур сы и спе ци али зи ро ван ные се-
ми на ры, при вя зан ные к те ме бу ду щей дис сер-
та ции. Ус пеш ное за вер ше ние прог рам мы ве дет 
к по лу че нию мно же ствен ной ма гис тер ской сте-
пе ни. Срок по да чи за явок на прог рам му Astro-
mun dus: для сту ден тов — до 30 но яб ря каж до го 
го да, от пре по да ва те лей за яв ле ния при ни ма ют-
ся круг лый год. Сайт прог рам мы Astro mun dus: 
http://www.astro mun dus.eu/.

Новости университета
Заседание ученого совета

В КарГУ им. Бу ке то ва 22 ок тяб ря 
про шел уче ный со вет. На за се да нии 
бы ли рас смот ре ны воп ро сы «Об ито-
гах при ема сту ден тов в 2015 го ду» и 
«О ре зуль та тах тру до ус трой ства вы-
пус кни ков ба ка лав ри ата, ма гис тра-
ту ры и о фун кци они ро ва нии сай та 
«�арМУ-ды	 т� лек те рі». По ито гам об-
суж де ний бы ли при ня ты сле ду ющие 
ре ше ния.

По пер во му воп ро су:
1. Приз нать дея тель ность уни-

вер си те та по фор ми ро ва нию кон-
тин ген та сту ден тов в 2015 г. удов-
лет во ри тель ной и со от вет ству ющей 
«Ти по вым пра ви лам при ема в выс-
шие учеб ные за ве де ния».

2. Фа куль те там под го то вить пред-
ло же ния о вне се нии до пол не ний в 
«Таб ли цу со от вет ствия Клас си фи ка-
то ра спе ци аль нос тей выс ше го и пос-
ле ву зов ско го об ра зо ва ния Рес пуб-
ли ки Казахстан и Клас си фи ка то ра 
про фес сий и спе ци аль нос тей тех ни-
чес ко го и про фес си ональ но го, пос-
лес ред не го об ра зо ва ния».

3. Цен тру карь еры и тру до ус трой-
ства, фа куль те там уни вер си те та раз-
ра бо тать план про фо ри ен та ци он ной 
ра бо ты по фор ми ро ва нию сту ден чес-
ко го кон тин ген та 2016 го да.

4. Раз ра бо тать план ме роп ри-
ятий по ор га ни за ции и про ве де нию 
це ле нап рав лен ной про фо ри ен та ци-
он ной ра бо ты на пос то ян ной ос но ве 
в юж ных и за пад ных ре ги онах стра ны 
с целью ус пеш ной ре али за ции го су-
дар ствен ной об ра зо ва тель ной прог-
рам мы «Сер пін-2050» со ци аль но го 
про ек та «М�	 гі лік ел жас та ры — ин-
дус трия �а».

По вто ро му воп ро су:
1. Ак ти ви зи ро вать ра бо ту по зак-

лю че нию до го во ров на под го тов ку 
ба ка лав ров с пос ле ду ющим тру до ус-
трой ством.

2. Фа куль те там уси лить ра бо ту по 
ус та нов ле нию свя зи с вы пус кни ка ми 
для оп ре де ле ния мес та их тру до ус-
трой ства.

3. С целью вы яв ле ния ре аль ных 
пот реб нос тей рын ка тру да Ка ра-
ган дин ской об лас ти ор га ни зо вать 
про ве де ние мар ке тин го вых ис сле до-
ва ний вос тре бо ван нос ти спе ци аль-
нос тей, по ко то рым ве дет ся под го-
тов ка в КарГУ.

4. Ак ти ви зи ро вать ра бо ту по тру-
до ус трой ству сту ден тов вы пус кных 
кур сов, обу ча ющих ся по гос за ка зу.

5. Про дол жать ра бо ту по по пол-
не нию и об нов ле нию ба зы дан ных 
спис ка вы пус кни ков КарГУ и раз ме-
ще нию све де ний на сай те вы пус кни-
ков «�арМУ-ды	 т� лек те рі».

СОБ. ИНФ.

Анонс
Круглый стол 
по языковой политике

13 но яб ря в Ас та не на ба зе ЕНУ 
им. Л. Н. Гу ми ле ва прой дет круг лый 
стол «Язы ко вая по ли ти ка и оно мас-
ти чес кое прос тран ство Рес пуб ли ки 
Ка зах стан». Бу дут об суж дать ся сле ду-
ющие воп ро сы: проб ле мы язы ко вой 
по ли ти ки и оно мас ти ки; ка зах стан-
ская оно мас ти ка в рам ках нор ма-
тив но-пра во вой сис те мы; дея тель-
ность оно мас ти чес ких ко мис сий РК 
за пос лед ние де ся ти ле тия; куль тур-
но-ис то ри чес кие, по ли ти чес кие, со-
ци аль но-эко но ми чес кие фак то ры, 
влияющие на оно мас ти чес кое прос-
тран ство Казахстана; го су дар ствен-
ная и язы ко вая по ли ти ка Рес пуб ли ки 
Казахстан и воп ро сы оно мас ти ки.

Ра бо чие язы ки ме роп ри ятия: рус-
ский и ка зах ский.

Для учас тия не об хо ди мо от пра-
вить за яв ку до 1 но яб ря. Ор гко ми тет 
при ни ма ет за яв ки объ емом до 5-7 
стра ниц. Пла ни ру ет ся из дать сбор-
ник ма те ри алов круг ло го сто ла. Ор-
гко ми тет ос тав ля ет за со бой пра во 
от кло нить за яв ку или уточ нить те му 
док ла да.

Тре бо ва ния к за яв ке. Ма те ри алы 
пред став ля ют ся в элек трон ном ви де: 
тек сто вый ре дак тор MS Word, фор-
мат А4, ос нов ной шрифт Ti mes New 
Ro man / Ti mes New Ro man KZ; ке-
гель 14, межстроч ный ин тер вал — 1 
пт; вы рав ни ва ние по ши ри не тек ста; 
аб зац ный от ступ — 1,25 см; все по-
ля — 2 см; свер ху по цен тру — наз-
ва ние док ла да про пис ны ми бук ва ми 
без пе ре но са; да лее че рез стро ку, 
спра ва — ини ци алы и фа ми лии ав-
то ров, ор га ни за ция, го род; да лее 
че рез стро ку — текст. Лис ты не ну-
ме ру ют ся. Ма те ри алы дол жны быть 
тща тель но от ре дак ти ро ва ны с соб лю-
де ни ем всех тре бо ва ний. Все ма те ри-
алы нап рав лять по ад ре су: 010008, 
Республика Казахстан, Астана, 
ул. Сат па ева, 2, тел. 8(7172) 709-500, 
e-ma il: enu@enu.kz.
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(Жал ға сы. Ба сы өт кен сан дар да)

Со ғыс жыл да ры бас сей нде мық ты ме ха ни ка лық 
ба за жа сал ды, жа ңа дан са лын ған 4 ме ха ни ка лық 
ше бер ха на жұ мыс іс те ді. Ор та лық байы ту фаб ри-
ка сы то лы ғы нан қай та құ рыл ды, со ның нə ти же-
сін де кок сте ле тін кө мір ді өн ді ру 2,3 есе ге арт ты. 
Со ғыс ке зін де қо пар ғыш зат тар шы ға ра тын жа ңа 
зауыт са лын ды, сөй тіп олар ды сырт тан əке лу тоқ-
та тыл ды. Отан со ғы сы жыл да ры Қа зақ стан электр 
стан ци яла ры ның бел гі лен ген қуа ты 159 мың квт-ға 
дейін, яғ ни 70,7 %-ға өс ті, ал электр энер ги ясын 
өн ді ру 1940 жыл мен са лыс тыр ған да 1945 жы лы 
516 млн. квт-ға, яғ ни 81,4 %-ға арт ты. Бұл жыл да ры 
Қа ра ған ды об лы сын да қуа ты 25 мың квт Қа ра ған-
ды ГРЭС-і са лы нып, іс ке қо сыл ды.

Мəс кеу га зет те рі өз де рі нің сол кез де гі бас 
ма қа ла ла рын да Қа ра ған ды бас сей ні нің Маг ни-
то горск, Вол га бойы кə сі по рын да ры жə не те мір 
жол та сы ма лы үшін се нім ді отын бе ру ші бол ған-
ды ғын атап көр сет ті. «Прав да» га зе ті Қа ра ған ды-
ға өзі нің көш пе лі ре дак ци ясын жі бе ріп, Қа ра ған-
ды бас сей нін де жо ға ры да атал ған қау лы лар дың 
орын да лу ба ры сын ке ңі нен жа ри яла ды. Об лыс-
тың əр бір кə сі по ры ны мен ұйы мын да май дан 
тап сы рыс та рын орын дау жө нін де жан қи яр лық 
жұ мыс кең өріс ал ды.

Рес пуб ли ка да мыс жə не по ли ме талл өн ді рі сі 
Шы ғыс Қа зақ стан (Ал тай), Ор та лық Қа зақ стан 
жə не Оң түс тік Қа зақ стан си яқ ты бас ты үш кен-
ді аудан да ор на лас қан. Мыс ке ні Қо ңы рат, Жез-
қаз ған жə не Өс ке мен кен орын да рын да өн ді ріл ді. 
Мыс алу мен Қар сақ пай жə не мыс өн ді рі сі нің сол 
кез де гі ала бы — Бал қаш мыс қо ры ту зауыты ай-
на лыс ты.
Со ғыс ты жүр гі зу үшін Со вет Ода ғын да сол 

кез де гі қо ры тыл ған мыс тың едəуір бө лі гін бер-
ген Қа зақ стан ның түс ті ме тал лур ги ясы ның ма-
ңы зы ерек ше жо ға ры бол ды. Со ғыс құ рал да рын 
жа са уда Бал қаш жə не Қар сақ пай мыс қо ры ту 
зауыт та ры ның, Жез ді мар га нец ке ні ші нің ұжым-
да ры ма ңыз ды рөл ат қар ды. Бал қаш зауыты на 
1943 жы лы мыс ты қо ры ту жө нін де гі тап сыр ма ны 
ой да ғы дай орын да ға ны үшін Мем ле кет тік Қор-
ға ныс Ко ми те ті нің (МҚК) ауыс па лы Қы зыл Туы 
тап сы рыл ды.

Бал қаш мыс қо ры ту зауыты ның бар лық бу-
ын да ры ның жұ мыс шы ла ры ең бек те жан қи яр-
лық пен қай сар лық үл гі сін көр сет ті. 1941 жыл ғы 
Мəс кеу тү бін де гі шай қас тар ке зін де кейін нен 
Бал қаш кен-ме тал лур гия ком би на ты ның бас 
ин же не рі бол ған, Со ци алис тік Ең бек Ері ата ғын 
ал ған Ю. К. По бе до нос цев тың бас шы лы ғы мен 
Бал қаш ме тал лур гте рі бей біт күн дер де 300 са-
ғат ішін де ға на орын дау ға бо ла тын ша ғы лы су 
пе шін 94 са ғат ішін де жөн деп үл гер ді. Аға бал-
қы ту шы Тро фи мен ко, бал қы ту шы Пу гач, аға 
кө рік ші (гор но вой) Сар та ев, кө рік ші Нү кем ба ев 
жə не бас қа лар 1941 жы лы 28 қа ра ша да ших та ны 
бал қы ту дан одақ тық ре корд жа са ды. Та сы мал-
да ушы Бук ре ева май дан вах та сы на тұ рып, үш 
ауысым бойы цех тан шық пай, іс теп біт кен пеш-
тер ді ших та мен тоқ та усыз тиеуді қам та ма сыз 
ет ті. Та сы мал да ушы лар Триш ки на жə не Ку роч-
ки на əр күн сайын 15-18 са ғат тан жұ мыс іс те ді. 
Сор ғы ту це хы ның ме ха ни гі Пет ров жə не оның 
жөн деу бри га да сы цех тан 16 са ғат бойы шық пас-
тан құ рал-жаб дық тар ды, сай ман дар ды тəр тіп-
ке кел тір ді. Жөн деу-ме ха ни ка це хы ның ме талл 
жо ну шы сы Мед ве дев екі ста нок та (қа шау жə не 
фре зер) бір мез гіл де жұ мыс іс те уге ауысып, жос-
пар лық тап сыр ма ны 250 %-ға орын да ды. Ме талл 
жо ну шы Вер гу нов та бір мез гіл де екі ста нок та 
іс теп, үш нор ма орын да ды. Фре зер ле уші Гор ло 
тіп ті үш күр де лі ста нок та жұ мыс іс тей оты рып, 
12 шіл де де өзі нің өнім өн ді ру ін 620 %-ға дейін 
жет кіз ді. Əр жұ мыс шы ның осын дай та бан ды да 
қа жыр лы, қай тпас қай сар ең бе гі нің нə ти же сін де 
зауыт өн ді ріс тік тап сыр ма ны күн сайын ар ты ғы-
мен орын дап отыр ды.

Бал қаш ме тал лур гия зауытын да 700 ком со-
мол мү ше сі нің 328-і ста ха нов шы бол ды. Со ғыс 
күн де рі ком сорг Бай ті ле ев ауысы мы (сме на сы), 
Гла ды шев тың ком со мол-жас тар ауысы мы ал-
ғаш қы лар қа та рын да «КСРО түс ті ме тал лур гия 
үз ді гі» бел гі сі мен ма ра пат тал ды. Ком со мол-
жас тар ауысы мы Қо ңы рат ке ні ші құ ры лы сын да 
да үз дік жұ мыс іс те ді. Қар сақ пай мыс бал қы ту 
зауыты ның кон вер тер ше бе рі Сей те нов же дел-
де тіл ген ауыр сал мақ ты бал қы ма алу ды иеге ріп, 
кон вер тер дың жо ба лық қуа тын 15 %-ға арт тыр-
ды, сөй тіп бал қы ма алу үде рі сін 1 са ғат қа ке міт ті. 

1941 жы лы 13 қыр күйек те Сей те нов тың та бы сы 
Со вет тік ақ па рат бю ро сы ның ха ба рын да ата лып 
өтіл ді. Сей те нов тан кейін Қар сақ пай да ауыр сал-
мақ ты же дел де тіл ген бал қы ма алу ды кон вер тер-
ші К. Ни язов та мең гер ді.
Стра те ги ялық ши кі зат шы ға ра тын Шы ғыс 

Қо ңы рат ке ні ші нің ин же нер-тех ник қыз мет кер-
ле рі ер лік пен қа һар ман дық үл гі сін көр сет ті. 
1941 жы лы қа ра ша да елі міз Бал қаш мо либ де нін 
ал ды. Шы ғыс Қо ңы рат ке ні ші елі міз де гі со ғыс ке-
зін де өн ді ріл ген мо либ ден нің үш тен екі сін бе ріп 
отыр ды. МҚК тап сы ры сы бойын ша КСРО Қа-
ра Ме тал лур гия Ха лық Ко мис са ри аты (ҚМХК) 
1941 жыл дың аяғын да Қа зақ стан ға ма ман дар 
бри га да сын жі бер ді. Ол Қа зақ стан ның Қ. И. Сəт-
ба ев бас та ған ға лым-ге олог та ры мен бір ле се оты-
рып, мар га нец ке ні нің Жез ді жə не Най за тас кен 
орын да рын жан-жақ ты зерт те ді, сөй тіп бұл кен 
орын да рын өн ді ріс тік иге ру ту ра лы өз қо ры тын-
ды ла рын ұсын ды. Ал ғаш қы тал да улар та был ған 
кен нің са па сы ның жо ға ры жə не он да қос па лар-
дың аз, ал мар га нец мөл ше рі нің көп екен ді гін 
көр сет ті. Бұл кен ді қа ра ме тал лур гия зауыт та-
рын да ар зан жол мен байы ту ар қы лы қол да ну-
ға бо ла тын ды ғы дə лел ден ді. Кен нің шо ғыр ла ну 
жағ дайы кен ор нын иге ру ді тез ен гі зу ге қо лай лы 
екен ді гін көр сет ті, се бе бі кен шо ғы ры ның бі раз 
бө лі гі жер бе ті не та қау ор на лас қан бо лып шық-
ты да, одан кен өн ді ру үшін ға на жұ мыс жа сау 
ке рек бол ды.
Үкі мет 1942 жы лы сəуір де Жез ді шат қа лын да 

мар га нец ке ні шін са лу ту ра лы ше шім қа был да ды. 
Құ ры лыс мер зі мі май дан да ғы дай өте қа таң бол-
ды, се бе бі май дан ға қа һар лы əс кер тех ни ка сы — 
тан кті көп теп бе ру үшін Урал зауыт та ры на мар-
га нец ке ні өте қа жет еді. Ал ғаш қы құ ры лыс шы-
лар — мың адам Қа ра ған ды, Сол түс тік Қа зақ стан 
жə не Ақ мо ла об лыс та ры нан кел ді. Ин же нер-тех-
ник қыз мет кер лер мен бі лік ті жұ мыс шы лар кад-
рла ры ның не гіз гі ұйыт қы сы Ли пецк пен Кри вой 
Рог тан кө ші ріл ген дер бол ды. Бар лық жоқ шы лық-
тар мен қи ын шы лық тар ды же ңе оты рып, ұжым 
аян бай жан кеш ті жұ мыс іс те ді. Жез ді кен ші ле рі 
өте қыс қа ре кор дтық мер зім — бар-жо ғы 38 күн 
ішін де, 1942 жыл дың 12 ма усы мын да ал ғаш қы 
мар га нец ке нін өн дір ген де рі ту ра лы ба янат (ра-
порт) жа са ды. КСРО ҚМХК жі бер ген 200-ден ар-
тық ав то ма ши на күн-түн де мей мар га нец ке нін 
Кең гір кен тін де гі(қа зір гі Жез қаз ған қа ла сы) те мір 
жол ға та сы ды. Жол са лу шы лар күз дің те рең ор та-
сын да көп те ген қи ын дық тар ды же ңе оты рып, ке-
ніш ке те мір жол тар ма ғын са лып жет кіз ді. Шіл-
де ден бас тап ке ніш мем ле кет тік жос пар бойын ша 
жұ мыс іс тей бас та ды. Одан əрі ол өзі нің өн ді ріс тік 
қуа тын арт ты ра бер ді. Мар га нец ке ні ші нің қо сы-
лу ымен Урал ме тал лур гия зауыт та ры мар га нец 
ке ні мен тоқ та усыз қам та ма сыз етіл ді де, олар өз 
ке зе гін де Қы зыл Ар мия ға фа шис тер ге өлім отын 
ша ша тын ауыр тан ктер ді мо лы нан жі бе ріп отыр-
ды. Со ғыс ба ры сын да ғы тү бір лі бет бұ рыс жы лы 
Жез ді мар га нец ке ні ші тез қар қын мен ке ңейе түс-
ті. Ол 1943 жы лы Маг ни то гор ме тал лур гия ком-
би на ты ның осы ши кі зат бойын ша сұ ра ны сын 50-
60 % ар тық орын да ды.

1943 жы лы сəуір де Жез қаз ған мыс-кен ком-
би на ты құ рыл ды. Оның құ ра мы на 17 шах та жə-
не 3 ашық жұ мыс учас ке сі, Қар сақ пай мыс бал-
қы ту зауыты, жыл дық кө мір өн ді руі 150 мың т 
Бай қо ңыр кө мір ке ні, жал пы ұзын ды ғы 150 км 
Қар сақ пай те мір жо лы, ОЭС жə не Кең гір ди зель 
электр стан са сы жə не т. б кір ді. Осы уақыт тан 
бас тап ком би нат тек кен шы ға рып жə не оны өң-
деп, мыс қо ры тып қа на қой май, со ны мен бір ге 
ге оло ги ялық бар лау жұ мыс та ры мен, өн ді ріс тік 
жə не тұр ғын үй құ ры лы сы мен де ай на лыс ты. Бұл 
үшін 1944 жыл дың жа зын да ҚМБ құ рыл ды жə не 
ол «Глав сиб сре дазстрой ға» («Бас сі бор та аз құ ры-
лыс қа») трест есе бін де бе ріл ді. Трес тің құ ры луы 
Кең гір өзе нін де гі кент тің ора сан зор құ ры лыс 
ала ңы на ай на лу ымен де бай ла ныс ты бол ды. Жез-
қаз ған кен ші ле рі 1941 жы лы 382 мың т мыс ке нін 
шы ғар са, оны 1943 жы лы 900 мың, ал 1944 жы-
лы 1294 мың тон на ға жет кіз ді. Қо ңы рат ке ні ші 
2485 мың т кен шы ғар са, 1944 жы лы 3362 мың т 
кен өн дір ді. Қо сым ша қу ат тар ды ен гі зу ар қы лы 
рес пуб ли ка ның мыс бал қы ту зауыт та ры ның ме-
тал лур гте рі ай тар лық тай та быс тар ға қол жет-
кіз ді. 1941-1945 жыл да ры олар 232677 т қа ра мыс 
бал қыт ты, яғ ни 1920-1940 жыл дар мен са лыс тыр-
ған да мыс өн ді ру ді екі есе арт тыр ды. Ерек ше үл-
кен өн ді ріс тік та быс тар ға со ғыс ал дын да қа тар ға 
қо сыл ған Бал қаш мыс бал қы ту зауыты ұжы мы 

қол жет кіз ді. Олар со ғыс жыл да ры 170770 т ба ға-
лы ме талл бер ді. Жал пы ал ған да 1944 жы лы қа ра 
мыс өн ді ру 1940 жыл мен са лыс тыр ған да 50 %-ға 
арт ты, сөй тіп мыс қо ры ту ды 203 %-ға жет кіз ді. 
Со ғыс аяғы на қа рай Бал қаш өнер кə сі бі Одақ та 
бал қы тыл ған қа ра мыс тың үш тен бі рін, мо либ-
ден өні мі нің, түс ті илек тер дің жə не вольфрам-
ның едəуір үле сін өн дір ді. Жез қаз ған өнер кə сі бі 
қа ғаз, қо пар ғыш зат тар, сұйық шы ны, кар бид, 
күр де лі за пас (қо сым ша) бөл шек тер өн ді ру ді жə-
не жаб дық тар шы ға ру ды игер ді, кен шы ға ру ды 
3 есе арт тыр ды.
Ауыл ша ру ашы лық өнім де рін өн ді ру ге об-

лыс ша ру ашы лық та ры еле улі үлес қос ты. Ас-
тық жи нау нау қа нын да əйел дер мен жа сөс пі рім 
ба ла лар ең бек ет ті. Со ғыс жыл да ры об лыс мем-
ле кет ке ас тық, ауыл ша ру ашы лық өнім де рі нің 
не гіз гі түр ле рін тап сы ру бо рыш та ры бойын ша 
мез гі лін де есеп айы ры сып отыр ды. Өнер кə сіп тік 
кə сі по рын дар ауыл ша ру ашы лы ғы ма ши на ла ры-
на қа жет за пас бөл шек тер мен жаб дық тар жа сап 
шы ға ру ды игер ді, ас тық жи нау ға кө мек көр сет ті. 
Об лыс та бос жер лер есе бі нен егіс тік жер лер кө-
ле мі 32 %-ға ке ңей тіл ді, ас тық өнім ді лі гі 70, дəн ді 
да қыл дар ды жал пы жи нау 124 %-ға арт ты.

Мал ша ру ашы лы ғын ұйым дас ты ру да дəс түр-
лі тə жі ри бе лер қол да ны ла ды. Мал өсі ру дің отар-
лық-қыс тақ тық тү рі, мал ды кол хоз шы лар дың, 
жұ мыс шы лар дың жə не қыз мет кер лер дің же ке 
қо ра-қо ныс та рын да ұс тап ба ғу жол ға қойыл ды. 
Со ғыс жыл да ры мал ба сы 79,6 %-ға арт ты. Мал 
ша ру шы лы ғын жə не жос пар дан тыс ас тық өн ді-
ру ді да мы ту қо ры тын ды сы бойын ша об лыс жə не 
Оса ка ров ауда ны Мем ле кет тік Қор ға ныс Ко ми те-
ті нің ауыс па лы Қы зыл ту ымен ма ра пат тал ды.

1942-1945 жыл да ры же ңіл жə не та мақ өнер-
кə сі бі нің бір қа тар кə сі по рын да ры са лы нып, іс ке 
қо сыл ды. Мə де ни-ағар ту ме ке ме ле рі мен ұйым-
да ры да өз жұ мыс та рын қай та дан ұйым дас тыр-
ды. Со ғыс жыл да рын да об лыс та Қа ра ған ды ға кө-
ші ріл ген Ле ся Ук ра ин ка атын да ғы Ки ев тің орыс 
дра ма те ат ры, Мəс ке удің ка ме ра лық те ат ры жə не 
ра ди око ми тет тің Қа зақ хо ры, т. б. жұ мыс іс те ді. 
Шы ғар ма шы лық ұжым дар дың ре пер ту ар ла-
рын да əс ке ри-пат ри от тық та қы рып, ха лық тың 
сар қыл мас кү шін кү шей те тү се тін қойы лым дар 
ба сым бол ды. Гос пи таль дер де, əс ке ри бө лім дер-
де, əс кер ге ша қы ру бө лім де рін де, да ла қос та рын-
да кон церт тік бри га да лар жұ мыс іс те ді. Қа ра-
ған ды лық тар ал ты эва ко гос пи таль да ғы жа ра лы 
жауын гер лер ге қам қор лық көр сет ті, азық-тү-
лік пен жə не сый лық тар мен май дан да ғы əс ке ри 
бө лім ше лер ге, қор ша уда ғы қа ла лар ға он да ған 
ва гон дар жө нелт ті.
Со ғыс жыл да ры қа ра ған ды лық тар дың пат-

ри от тық қоз ға лы сы ерек ше жар қын кө рін ді. 
Ел ді қор ғау дың қо рын құ ру жө нін де гі бү кіл ха-
лық тық қоз ға лыс ба ры сын да қа ра ған ды лық тар 
қа рыз об ли га ци яла рын 100 млн. рубль ге са тып 
ал ды, 52 млн. рубль ден ар тық ақ ша ны май дан 
үшін аудар ды. Со ны мен бір ге қым бат ме тал дар-
дан жа сал ған едəуір сəн ді бұйым дар өт кіз ді. Бұл 
қар жы лар ға «Қа ра ған ды шах те рі», «Қа ра ған ды 
ком со мо лы», «Қа ра ған ды те мір жол шы сы» ат ты 
танк лек те рі (ко лон на ла ры), «Қа ра ған ды əйел де-
рі» ат ты са ни тар лық ави абө лім, «Қа зақ стан ком-
со мо лы» ат ты сүң гу ір қайық, «Нүр кен Əб ді ров» 
ат ты ұшақ, тор пе да лық ка тер, ар ти ле ри ялық ба-
та ре ялар жə не т. б. жа са лы нып, со ғыс қа қа тыс ты.
Ле нин град май да ны ның жауын гер ле рі мен 

Не ва өзе нін де гі қа ла тұр ғын да ры на 10 ва гон 
азық-тү лік жі бе ріл ді. Со ғыс жыл да ры Қа ра ған-
ды об лы сы ең бек ші ле рі май дан ға бар лы ғы 92 ва-
гон (5520 тон на ша ма сын да) азық-тү лік, 12980 
қыс қы ки ім бұйым да ры, со ның ішін де 13468 құ-
лақ шын-ма ла қай, 37 мың жы лы қыс қа (шо лақ) 
тон, 24 мың жұп пи ма жə не т. б. əс кер ге қа жет 
бұйым дар жө нелт ті. Жа удан бо са тыл ған Дон-
бас қа 1943-44 жыл да ры 17 ва гон (1020 тон на ша-
ма сын да) азық-тү лік жə не тау-кен жаб дық та ры 
жө нел тіл ді. 1944 жы лы қа ра ша айын да До нецк 
об лы сы ның Чис тя ко во қа ла сын да қа ра ған ды лық 
пат ри отт-əйел дер жи на ған қар жы ға 150 орын-
дық ба ла-бақ ша сы са лы нып ашыл ды.

Қа ра ған ды об лы сы не міс-фа шист бас қын шы-
ла рын тал қан дау ға бел се не қа тыс ты. Ұлы Отан 
со ғы сын да шай қа су шы ар мия құ ра мын да об лыс-
тан əс кер ге ша қы рыл ған 59935 адам бол ды. Май-
дан дар да об лыс тық пар тия ұйы мы ның со ғыс ал-
дын да ғы құ ра мы ның үш тен екі сі, об лыс тық ком-
со мол ұйы мы ның 70 %-дан ас там мү ше сі жа умен 
шай қас ты. Қа ра ған ды об лы сы нан со ғыс қа ат тан-

ған дар Мəс ке уді, Ле нин град ты, Ста лин град ты 
жа удан қор ға ды, Украина ны, Бе ло рус си яны, Бал-
тық жа ға лауы ел де рін, Мол да ви яны, Ру мы ни яны, 
Вен гри яны жə не т. б. ел дер ді фа шис тер ден азат 
ету ге, Ке ниг сберг, Бер лин үшін шай қас тар ға қа-
тыс ты.

Қа ра ған ды об лы сы нан май дан ға ат тан ған дар 
іші нен 33 жауын гер (Қа зақ стан бойын ша 530) 
ер лік тің ерен үл гі сін көр се тіп, ең жо ғар ғы əс ке-
ри ма ра пат — Со вет Ода ғы ның Ба ты ры атан ды. 
Қа ра ған ды лық ша бу ыл да ушы (штур мо вик) — 
ұш қыш Нұр кен Əб ді ров аса жан қи яр лық ер лік 
көр се тіп, оқ ти іп жан ған ұша ғын жай оғын дай 
жар қыл да тып, жа удың со ғыс тех ни ка сы (тан ктер 
жə не т. б.), жа нар май тол ған цис тер на ла ры, сол-
дат та ры мен офи цер ле рі шо ғыр лан ған же рі не 
жа сын дай ба ғыт тап, тас-тал қан етіп жойып, өзі 
де се рік те сі мен (Ко мис са ров) бір ге мерт бол-
ды. Мұз ба лақ Ба тыр Нұр кен нің ер лі гін та ғы бір 
əуе қы ра ны, жер ле сі міз П. И. Те ря ев қай та лап, 
Со вет Ода ғы Ба ты ры атан ды. Та ғы бір жер ле сі-
міз гвар дия аға сер жан ты Мар тбек Ма мы ра ев 
жауып тұр ған жау оғы ас тын да уақыт ша өт кел 
ар қы лы Днепр өзе ні нің қар сы жа ға сы на со ғы са 
оты рып, тез де те өтіп, өзі нің аз ған тай ға на пу ле-
мет ші се рік те рі мен бір ге жа удың бо рап тұр ған 
оғы ас тын да үш күн, үш түн плац дарм жа сап 
ұс тап тұр ға ны, əс ке ри ер лік тің жо ға ры үл гі сін 
көр сет ке ні үшін Ба тыр атан ды. Со ғыс қа қа тыс-
қан қа ра ған ды лық тар іші нен 14 адам (Қа зақ стан 
бойын ша 124) «Даңқ» ор де ні нің то лық ка ва ле рі 
атан ды. Олар дың ішін де М. Сү лей ме нов, И. Ка-
ра ба нов, Н. И. По ка ти лов, В. П. Спи цын, Б. Бай-
за қов, М. П. Кал мы ков, В. К. Курь ятов, Ж. Т. Ун-
чи ба ев жə не т. б. (6 адам) бар. Бұ лар дың ал ғаш қы 
үшеуі 1945 жы лы 24 ма усым да Мəс ке уде Қы зыл 
алаң да өт кен Же ңіс ше руі не қа тыс ты.

Май дан да ла сын да ғы шай қас тар да ер лік көр-
сет кен 6857 қа ра ған ды лық ба тыл ды ғы мен ер жү-
рек ті гі үшін ор ден-ме даль дар мен ма ра пат тал ды. 
Олар дың есім де рі мен жа са ған ер лік те рі, ал ған 
ма ра пат та ры жайын да Же ңіс тің 70 жыл ды ғы на 
дайын дық ба ры сын да 2014-2015 жыл да ры об лыс-
тық «Ор та лық Қа зақ стан» жə не «Ин дус три аль ная 
Ка ра ган да» га зет те рін де жа зыл ды. Бұл жой қын 
со ғыс қа 50 қа ра ған ды лық өрім дей жас қыз да қа ты-
сып, өз де рі нің құр бы ла ры Ба тыр қыз дар — мер ген 
Ə. Мол да ғұ ло ва, пу ле мет ші М. Мə ме то ва, ұш қыш 
Х. Дос па но ва лар си яқ ты Отан қор ғау да та ма ша ер-
лік тер көр сет ті. Олар дың төр теуі ту ра лы об лыс тық 
«Со вет тік Қа ра ған ды» га зе ті нің со ғыс ке зін де гі бір 
са нын да (1944 ж., 22 ав густ, № 106, сей сен бі) шай-
қа су шы сер жант То па тай Жү ні сов тың «Тан кшы қа-
зақ қыз да ры» ат ты ша ғын ма қа ла сы жа ри яла нып-
ты. Он да ол танк ко ман ди рі кі ші сер жант Жа мал 
Бай та со ва ның, эки паж мү ше ле рі бар ла ушы Күл-
кен Тоқ бер ге но ва ның, Күл жə ми ла Тал қан ба ева-
ның, ра дист, пу ле мет ші Жə ми ла Бей сен ба ева ның 
Лит ва ның бір қа ла сын жа удан бо са ту да өз де рі нің 
жас ты ғы на қа ра мас тан не міс-фа шис тер ге күт пе ген 
жер ден қат ты соқ қы бе ріп, олар ды ба са жан шып, 
осы ұрыс та не міс тер дің он да ған сол дат та ры мен 
офи цер ле рі нің өлік те рі нің жай рап қал ға ны, өз де-
рі нің танк бө лі мі нің ал ға ба су ына жол аш қан да-
ры, та ғы бір күн гі ұрыс та олар дың жа удың 5 атыс 
ұясын жойып жі бер ге ні, сөй тіп қа зақ қыз да ры ның 
ұрыс тар да ер лік тің, та бан ды лық тың, қа жыр-қай-
рат тың та ма ша үл гі сін көр сет ке ні ту ра лы жа зып ты. 
Сон дай-ақ, Отан со ғы сы на Қа ра ған ды мем ле кет тік 
ме ди ци на ин сти ту ты ның ка фед ра мең ге ру ші сі 
бол ған, ме ди ци на ғы лым да ры ның кан ди да ты, до-
цент, Ле нин жə не т. б. ор ден-ме даль дар мен ма ра-
пат тал ған Гү лім жан Қар сы бе ко ва ның да қа ты сып, 
көп те ген жа ра лы жауын гер лер ді өлім нен ара ша-
лап қал ға нын қа ра ған ды лық тар бі ле ді.

Қа ра ған ды лық тар дың 1941-1945 со ғыс жыл-
да рын да ғы ек пін ді, жан қи яр лық, қа жыр лы да 
қай рат ты ең бе гі лайық ты ба ға сын ал ды: 31 адам 
«Ле нин», 67 адам «Ең бек Қы зыл Ту», 116 адам 
«Құр мет» ор ден де рі мен, он да ған мың адам «1941-
1945 жыл да ры Ұлы Отан со ғы сын да ғы қа жыр лы 
ең бе гі үшін» ме да лі мен ма ра пат тал ды.

1942-1944 жыл да ры Қа ра ған ды кө мір бас сей-
ні нің трес те рі Мем ле кет тік Қор ға ныс Ко ми те ті-
нің (6 рет) жə не ВЦСПС-тің, Кө мір нар ко ма ты-
ның, бір не ше рет Қа зақ стан К (б) П Ор та лық Ко-
ми те ті нің ауыс па лы Қы зыл Ту ла рын же ңіп ал ды.
Жа уды тал қан да уды қам та ма сыз ету ге қос-

қан со ғыс жыл да рын да ғы жан кеш ті ер лік ең бе гі 
жə не со ғыс тан кейін гі құ ры лыс та ғы та быс та ры 
үшін Қа ра ған ды қа ла сы 1984 жы лы Ең бек Қы зыл 
Ту ор де ні мен ма ра пат тал ды.

М. ЖАМ БЕК,
�АРМУ ПРО ФЕС СО РЫ
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7 ок тяб ря 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 прош ла ак ция об ще-
ствен но го со ве та «Мы — про тив кор руп-
ции!».

Вни ма нию учас тни ков бы ла пред став-
ле на пре зен та ция Ан ти кор руп ци он ной 
стра те гии КарГУ име ни ака де ми ка Е. А. 
Бу ке то ва на 2015-2025 го ды. Пе ред соб рав-
ши ми ся выс ту пил судья Ка ра ган дин ско го 
об лас тно го су да Жа кы пов Жу ма тай Ка де-
ту лы. Ин спек тор пар тий но го кон тро ля Ка-
ра ган дин ско го об лас тно го фи ли ала пар тии 

«Нұр Отан» Аж ба ев Ма рат Ме ре шо вич оз-
на ко мил сту ден тов с Го су дар ствен ной стра-
те ги ей по про ти во дей ствию кор руп ции на 
2015-2025 го ды. Глав ный стра те ги чес кий до-
ку мент на шей стра ны, от ра жа ющий прин-
ци пи аль ную по зи цию Казахстана по это му 
важ но му воп ро су, слу жит ос но вой ан ти кор-
руп ци он ной по ли ти ки го су дар ства в пред-
сто ящие го ды. Об ще из вес тно, что кор руп-
ция ве дет к сни же нию эф фек тив нос ти го су-
дар ствен но го уп рав ле ния, ин вес ти ци он ной 
прив ле ка тель нос ти стра ны, сдер жи ва ет 
пос ту па тель ное со ци аль но-эко но ми чес кое 
раз ви тие. Казахстан с пер вых дней го су дар-
ствен ной не за ви си мос ти це ле нап рав лен-
но и по этап но сле ду ет кур су на соз да ние 
эф фек тив ных, со от вет ству ющих ми ро вым 
стан дар там ин сти ту тов и ме ха низ мов про-
ти во дей ствия кор руп ции. В на шей стра не 
дей ству ет сов ре мен ное ан ти кор руп ци он-
ное за ко но да тель ство, ос но вой ко то ро го яв-
ля ют ся за ко ны «О борь бе с кор руп ци ей» и 
«О го су дар ствен ной служ бе», ре али зу ет ся 
ряд прог рам мных до ку мен тов, об ра зо ван 
спе ци аль ный упол но мо чен ный ор ган, ком-

плек сно ре али зу ющий фун кции в сфе ре 
гос служ бы и про ти во дей ствия кор руп ции, 
ак тив но осу ществля ет ся меж ду на род ное 
сот руд ни че ство в сфе ре ан ти кор руп ци он-
ной дея тель нос ти.
Ру ко во ди тель от де ла ан ти кор руп ци он-

но го прос ве ще ния и вза имо дей ствия с об-
ще ствен ностью Де пар та мен та по де лам го-
су дар ствен ной служ бы и про ти во дей ствию 
кор руп ции по Ка ра ган дин ской об лас ти 
Сма гу лов Ди дар Нур ке но вич сде лал док лад 
на те му «Фор ми ро ва ние ан ти кор руп ци он-
ной куль ту ры мо ло де жи». Он под чер кнул, 
что мо ло дежь иг ра ет важ ную роль в про-
ти во дей ствии кор руп ции, каж дый граж-
да нин дол жен при нять ак тив ное учас тие в 
борь бе с этим со ци аль ным злом, и от ме тил, 
что ан ти кор руп ци он ное вос пи та ние, будь 
то в шко ле, уни вер си те те или в обы ден ной 
жиз ни, не об хо ди мо вос при ни мать всерь ез 
и на дол го как од но из ус ло вий фор ми ро ва-
ния зре ло го и от вет ствен но го граж дан ско го 
со об ще ства са мос то ятель ных, спо соб ных к 
са мо ре али за ции и объ еди не нию для об ще-
го бла га лю дей.
О ра бо те об ще ствен но го со ве та КарГУ 

им. Е. А. Бу ке то ва рас ска зал пер вый про-
рек тор уни вер си те та и пред се да тель этой 

ор га ни за ции про фес сор Жу ма шев Рым бек 
Му ра то вич. Он так же под вел ито ги ак ции.
Ак ция «Мы — про тив кор руп ции!» нап-

рав ле на на по пу ля ри за цию ан ти кор руп ци-
он ной прак ти ки и разъ яс не ние ан ти кор-
руп ци он но го за ко но да тель ства Рес пуб ли ки 
Казахстан не толь ко сту ден там и сот руд ни-
кам уни вер си те та, но и всем жи те лям об лас-
ти.

СОБ. ИНФ.

В це лях фор ми ро ва ния у сту ден чес кой 
мо ло де жи пат ри отиз ма и ак тив ной граж-
дан ской по зи ции, по вы ше ния пра во вой 
гра мот нос ти бу ду щих спе ци алис тов, а 
так же фор ми ро ва ния ан ти кор руп ци он-
ной нас тро ен нос ти в мо ло деж ной сре де 
16 ок тяб ря в пресс-цен тре Двор ца сту ден-
тов уни вер си те та сос то ял ся круг лый стол 
на те му «Про фи лак ти ка пра во на ру ше ний, 
кор руп ци он ных про яв ле ний: «ну ле вая тер-
пи мость» в мо ло деж ной сре де».

На встре чу бы ли приг ла ше ны ди рек тор Ка-
ра ган дин ско го фи ли ала Ка зах стан ско го меж-
ду на род но го бю ро по пра вам че ло ве ка и соб-
лю де нию за кон нос ти Гу са ков Ю. А., ли де ры 
сту ден чес ко го са мо уп рав ле ния уни вер си те та, 
де пу та ты Сту ден чес ко го пар ла мен та КарГУ, 
чле ны Де бат но го клу ба КарГУ, сту ден ты фа-
куль те тов, пре по да ва те ли юри ди чес ко го фа-
куль те та. В хо де круг ло го сто ла с док ла да ми 
выс ту пи ли: про фес сор ка фед ры те ории и ис то-
рии го су дар ства и пра ва, к. ю. н. Тур ла ев А. В. — 
«Про ти во дей ствие кор руп ции и «ну ле вая тер-
пи мость» к пра во на ру ше ни ям в сов ре мен ном 
Ка зах ста не»; спе ци алист Ко ми те та по де лам 
мо ло де жи Ка бе ге нов А. Б. — «Кор руп ция как 

сис тем ное яв ле ние. Ос нов ные нап рав ле ния 
про фи лак ти ки и про ти во дей ствия кор руп-
ции»; до цент ка фед ры уго лов но го про цес са 
и кри ми на лис ти ки Су хо те рин В. Е. — «Проб-
ле мы про ти во дей ствия кор руп ции ор га на ми 
про ку ра ту ры»; сту дент 1-го кур са фи ло ло ги-
чес ко го фа куль те та Кой шы бе ков Р. — «Жем-
қор лық қа қар сы лық көр се ту дің ке зек ті мə се-
ле ле рі»; сту ден тка 2-го кур са ис то ри чес ко го 
фа куль те та Ша ке но ва Н. — «Кор руп ция — со-
ци аль ное зло».
В за вер ше ние круг ло го сто ла учас тни ка ми 

бы ла при ня та ре зо лю ция. Для то го что бы ре-
шить проб ле му, не об хо ди мо раз ре шить сле-
ду ющие за да чи: фор ми ро ва ние уров ня ан ти-
кор руп ци он ной куль ту ры сре ди мо ло де жи; 
внед ре ние с са мо го ран не го воз рас та ан ти кор-
руп ци он ных стан дар тов по ве де ния; не об хо-
ди мо до би вать ся кар ди наль но го ис ко ре не ния 
пра во вой нег ра мот нос ти у мо ло де жи. В свя зи 
с вы ше пе ре чис лен ным учас тни ки круг ло го сто-
ла пред ла га ют рас смот реть сле ду ющие ме ры, 
нап рав лен ные на раз ре ше ние проб ле мы.

1. Не тер пи мое от но ше ние к кор руп ции 
дол жно стать граж дан ской по зи ци ей каж до-
го ка зах стан ца, а чес тность и не под куп ность — 
нор мой по ве де ния.

2. Обу ча ющи ми ан ти кор руп ци он ны ми 
кур са ми сле ду ет ох ва тить все учеб ные за ве де-
ния, го су дар ствен ные ор га ны и в це лом граж-
дан ское об ще ство.

3. Ор ган сту ден чес ко го са мо уп рав ле ния 
КарГУ, ку ра то ры ака де ми чес ких групп, де ка ны 
фа куль те тов дол жны за ни мать ся разъ яс не ни-
ем ан ти кор руп ци он ной по ли ти ки Рес пуб ли ки 
Казахстан.

4. Соз дать сту ден чес кое кры ло ан ти кор руп-
ци он но го дви же ния в уни вер си те те.

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

В це лях по вы ше ния ин тел лек ту аль но го 
уров ня сту ден тов, раз ви тия об ще го кру го-
зо ра, эру ди ции, по вы ше ния пра во вой гра-
мот нос ти мо ло де жи, при об ще ния сту ден-
тов к цен нос тям пра во вой куль ту ры был 
про ве ден меж фа куль тет ский ин тел лек ту-
аль ный тур нир в фор ма те иг ры «Что? Где? 
Ког да?», пос вя щен ный про ти во дей ствию 
кор руп ции и про па ган де ну ле вой тер пи-
мос ти к пра во на ру ше ни ям на те му «Зна то-
ки пра ва».

Кон курс про во дил ся на ка зах ском и рус-
ском язы ках.
По бе ди те ли тур ни ра: ко ман да фи ло ло-

ги чес ко го фа куль те та «Арис ток ра ты» за ня ла 
пер вое мес то, на вто ром мес те ока за лась ко-
ман да «Лов цы снов» би оло го-ге ог ра фи чес ко го 
фа куль те та, а третьей ста ла ко ман да «Жас кы-
ран» ис то ри чес ко го фа куль те та. За ак тив ное 
учас тие бла го дар ствен ны ми пись ма ми рек-
то ра уни вер си те та бы ла наг раж де на ко ман да 
Bra in storm фа куль те та инос тран ных язы ков 
и две ко ман ды фа куль те та фи ло со фии и пси-
хо ло гии — «Фик си ки» и «Ло го су вни ма ние». 
Поз драв ля ем по бе ди те лей и же ла ем им в 
даль ней шем но вых дос ти же ний и твор чес ких 
ус пе хов!

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

Будущее без коррупции

23 ок тяб ря в уни вер си те те 
сос то ял ся меж фа куль тет ский 
де бат ный тур нир на те му «Вы-
бор мо ло де жи — бу ду щее без 
кор руп ции!». Цель ме роп ри-
ятия — фор ми ро ва ние граж-
дан ской по зи ции и «ну ле вой 
тер пи мос ти» к кор руп ци он ным 
про яв ле ни ям у мо ло де жи, по-
вы ше ние ее пра во вой гра-
мот нос ти и фор ми ро ва ние ан-
ти кор руп ци он но го соз на ния, 
соз да ние ат мос фе ры не тер пи-
мос ти к кор руп ции и прив ле че-
ние мо ло де жи к борь бе с ней.

В сво их выс туп ле ни ях сту-
ден ты не раз об ра ща лись к 
мыс ли, что на ме чен ных ре-
зуль та тов в фор ми ро ва нии 
ан ти кор руп ци он ной куль ту ры, 
ат мос фе ры неп ри ятия кор руп-
ции сре ди мо ло де жи мож но 
до бить ся толь ко бла го да ря 
вза имо дей ствию с пра во вы ми 
струк ту ра ми, что осоз на ние и 
неп ри ятие кор руп ции как чуж-
до го на ци ональ ной куль ту ре 
яв ле ния — ос но ва ан ти кор-
руп ци он ной куль ту ры на ше го 
об ще ства. По бе ди те ля ми в де-
бат ном тур ни ре ста ли Айя Кле-
но ва (юри ди чес кий фа куль тет) 
и Ба хыт Жап па со ва (хи ми-
чес кий фа куль тет), на вто ром 
мес те — Ну ра сыл жан Аб драх-
ма нов (хи ми чес кий фа куль-
тет) и Ма ди на Зей не тул ли на 
(фи ло ло ги чес кий фа куль тет), 
на третью сту пень ку пьедес та-
ла под ня лись Ану ар Ын тык ба-
ев (юри ди чес кий фа куль тет) и 
Сал та нат Му ку ше ва (фа куль тет 
инос тран ных язы ков).

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

Молодежь против коррупции!

Резолюцию о противодействии коррупции приняли студенты

«Знатоки права» сразились на межфакультетском турнире
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16 ок тяб ря на ба зе Ка ра ган дин ско го го су дар ствен-
но го уни вер си те та им. ака де ми ка Е. А. Бу ке то ва по-
соль ство Фран ции в Ка зах ста не и Фран цуз ский аль янс 
го ро да Ка ра ган ды ор га ни зо ва ли ин те рак тив ную выс-
тав ку «14—18», под го тов лен ную Фран цуз ским ин сти-
ту том в сот руд ни че стве с Мис си ей сто ле тия Пер вой 
ми ро вой вой ны, а так же Агент ством по пре по да ва нию 
фран цуз ско го язы ка за ру бе жом (AEFE).

Пер вая ми ро вая вой на оп ре де ли ла ис то рию все го ХХ 
ве ка. Выс тав ка от кры лась в учеб ном кор пу се КарГУ. В тор-
же ствен ном от кры тии выс тав ки при нял учас тие Серж Бар-
сел ли ни, Президент Ас со ци ации Sou ve nir français («Фран-
цуз ская па мять») — ор га ни за ции, за ни ма ющей ся уве ко ве-
че ни ем па мя ти пав ших в Пер вой ми ро вой при под дер жке 
пред ста ви те лей по соль ства Рес пуб ли ки Фран ции в Рес-
пуб ли ке Казахстан.

Столетие Первой мировой в современной интерпретации
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По сло жив шей ся тра ди ции в рам ках ак ции «Здрав-
ствуй, пер во кур сник!» в пер вые ме ся цы учеб но го го-
да — с сен тяб ря по но ябрь — в КарГУ прош ли кон кур-
сы с учас ти ем сту ден тов пер во го кур са: «Жас та лап» — 
«Мо ло дое да ро ва ние» и «Пос вя ще ние в сту ден ты».

Кон кур сы про во дят ся еже год но, ре шая за да чи зна ком-
ства пер во кур сни ков с уни вер си тет ской жизнью, вхож де-
ния их в сту ден чес кую сре ду, а так же с целью вы яв ле ния 

на ибо лее ак тив ных и та лан тли вых из них. Кон кур сы это го 
го да от ли ча лись от пре ды ду щих тем, что они прош ли еще 
бо лее мас штаб но, яр ко и кра соч но.

«Жас та лап» — это кон курс де бют ных выс туп ле ний 
пер во кур сни ков в раз ных жан рах ху до же ствен но го твор-
че ства — во каль ном, тан це валь ном, му зы каль но-инстру-
мен таль ном, те ат раль ном, по эти чес ком и др. Кон кур сная 
ко мис сия от ме ти ла вы со кий уро вень под го тов ки и выс туп-
ле ния всех фа куль те тов, вы де лив на ибо лее яр ких ис пол-
ни те лей в но ми на ци ях, а так же оце нив об ще ко ман дные 
прог рам мы. Ито ги кон кур са мы уз на ем в Меж ду на род ный 
день сту ден тов — 17 но яб ря. А по ка смот рим фо то ре пор-
таж и зна ко мим ся с но вы ми та лан та ми!

Таланты, на сцену!
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Қа ра ған ды об лы сы ның мə де ни ет, мұ ра ғат-
тар жə не құ жат та ма бас қар ма сы мен Ж. Бек-
тұ ров атын да ғы об лыс тық жа сөс пі рім дер кі-
тап ха на сы ның ұйым дас ты ру ымен өт кен Абай 
Құ нан байұ лы ның ту ыл ға ны на 170 жыл то лу-
ына орай «Абай есі мі — əлем ге аян» ат ты ІХ 
об лыс тық жыр мү шəй ра сы өз мə ре сі не жет-
ті. Мү шəй ра ға тек жо ға ры оқу орын да ры ның 
сту дент те рі ға на емес, сон дай-ақ жал пы бі лім 
бе ре тін оқу орын да ры ның оқу шы ла ры да қа-
тыс ты. Екі бө лім нен тұ ра тын мү шəй ра ның 
бі рін ші бө лі мін де жас ақын дар хə кім ата мыз-
ға ар науын оқып, ер кін та қы рып та шы ғар ған 
өлең де рін қа зы лар ал қа сы ның на за ры на ұсын-
ды. Ха лы қа ра лық «Алаш» сый лы ғы ның иеге рі, 
ақын Аб зал Бө кен, «Ор та лық Қа зақ стан» га зе ті 
Бас ре дак то ры ның орын ба са ры Тө ре хан Май-
бас, кі тап ха на ди рек то ры Га ухар Əбу шах ман-
қы зы, ақын Сал та нат Сма ғұ ло ва, С. Сей фул лин 
атын да ғы қа зақ дра ма те ат ры ның əр ті сі Гүл на-
зия Дүй сен бе ко ва сын ды əділ қа зы ла ры мыз 
өлең нің ма ғы на сы на, көр кем ді гі не, ұй қа сы на, 
ой жүйе лі гі мен те рең ді гі не, сон дай-ақ, та қы-

рып тың ашы луы мен сах на мə де ни еті не де ба са 
на зар аудар ды. Мү шəй ра ның екін ші бө лі мі — 
жас ақын дар ды ма ра пат тау рə сі мі. Ма ра пат тау 
Ұлы Абай ба ба мыз дың ес кер ткі ші не гүл қойып, 
тағ зым ету мен жал ғас ты. Қа зы ла ры мыз дың 
сы ны нан мү дір мей өт кен 52 ақын ның іші нен 
су ыры лып шы ғып, бас жүл де ні қан жы ға сы на 
бай ла ған же ңім паз — Мақ пал Жа нар бек. Бі-
рін ші орын ды Ер бұ лан Ма қа тай иелен се, жүл-
де лі екін ші орын Абай Ораз ға, үшін ші орын 
Ер ке бұ лан Ху мар бек ке бұйыр ды. Сон дай-ақ, 
қал ған 48 қа ты су шы ның ішін де 10 қа ты су шы 
ар найы сый лық тар мен мақ тау гра мо та ла ры-
мен ма ра пат тал ды. Олар: Шы рын Сə бит қы зы, 
Заң ғар Ті ле ули нов, Аяжан Ма ди бе ко ва, Ера-
сыл Өмір за қов, Шер хан Кə рі ба ев, Ақ мар жан 
Жо ра ба ева, Ерік На ры нов, Бек Ықы ла сов, Сұл-
тан Мұс та фин, Му ни ра Мей рам бе ко ва.
Ха лы қа ра лық «Алаш» сый лы ғы ның ла уре-

аты, ақи ық ақын Аб зал Бө кен: «Əде би ор та 
уақыт өт кен сайын жас ақын дар мен то лы ғу да. 
Со ның куə сі — 2 күн бойы Абай дың 170 жыл-
ды ғы на ар нал ған ақын дар мү шəй ра сын өт кі зіп 

отыр мыз. Мү шəй ра ке зін де об лыс тық əде би 
ор та мыз мық ты де ген пі кір дің жа ны бар екен-
ді гі не кө зі міз жет ті. Бі лім нə рі мен су сын дап, 
оқы ған, бі лім ді ақын дар дың шы ғар ма шы лы-
ғын қы зық тап, кө ңі лі міз тол ды. Əде би ет тің 
бо ла ша ғын осы жас тар ке ле шек те би ік ке кө-
те ре ді, елі міз дің мəр те бе сін де, мə де ни етін де 
кө те ре тін осы жас та ры мыз. Мағ жан Жұ ма ба ев 
ата мыз ай тқан дай, «Біз жас тар ға се не міз!» — 
деп жас ақын дар ға жы лы ле бі зін біл дір ді.

АЯЖАН МА ХАМ БЕТ �Ы ЗЫ,
ФИ ЛО ЛО ГИЯ ФА КУЛЬ ТЕ ТІ НІ+ 1 КУРС СТУ ДЕН ТІ

Қа зан айын да Ж. Бек тұ ров атын да ғы об лыс-
тық жа сөс пі рім дер кі тап ха на сын да күй ші, ком-
по зи тор, шер тпе күй орын да ушы лық мек те бі-
нің не гі зін қа ла ушы лар дың бі рі — Тəт тім бет 
Қа зан ға пұ лы ның ту ыл ға ны на 200 жыл то лу ына 
орай «Сыр лы күй мен тер бе ген кең да ла ны» ат-
ты əде би-саз ды кеш ұйым дас ты ры лып, өз мə-
ре сі не жет ті. Тəт тім бет Қа зан ға пұ лы — қа зақ 
хал қы ның ас пап ты му зы ка сын да қо ңыр күй-
лер дің дəс түр ле рін қа лып тас ты рып, тұ тас бір 
мек теп тің ор ны ғуы на мұ рын дық бол ған ұлы 
күй ші. Кеш тің шы мыл ды ғын кі тап ха на ди рек-
то ры Га ухар Абу шах ман қы зы ал ғы сө зі мен аш-
ты. Тəт тім бет атын да ғы өнер кол лед жі дом бы-
ра пə ні нің оқы ту шы сы Бей біт гүл Жұ ма бай қы-
зы кла сы ның сту дент те рі нен құ рал ған дом бы-
ра шы лар ан сам блі нің орын дауын да Дəу лет ке-

рей дің «Ке роғ лы», «Қос ба сар», «Са ры жай лау», 
«Кө кей кес ті» сын ды күй ле рі тар тыл ды. Əде би-
саз ды кеш те күй ші жай лы көп те ген мə лі мет-
тер бе рі ліп, ком по зи тор дың көп те ген күй ле рі 
тың да ушы лар на за ры на ұсы ныл ды. Қа ли Бай-
жа нов атын да ғы кон церт тік бір лес тік тің «Ар-
қа са зы» ор кес трі нің əн ші сі, рес пуб ли ка лық 
кон кур стар дың ла уре аты, «БО ТА» жас тар ин-
тел лек ту ал ды ор та лы ғы ның ал ғаш қы мү ше ле-
рі нің бі рі Ер жан Ба зар бе ков Үкі лі Ыбы рай дың 
əні «Гəк ку» жə не Сə кен Сей фул лин нің «Көк-
ше тау» əні мен кө рер мен дер ді там сан дыр ды. 
Қа ра ған ды по ли тех ни ка лық кол лед жі сту дент-
те рі Сей дім бек Жа зы бек пен Ақ ті лек Тө леу ға-
зин «Қос ба сар» жə не «Ер ке сыл қым» күй ле-
рі мен, Тəт тім бет күй ле рін орын да ушы, Қа ли 
Бай жа нов атын да ғы кон церт тік бір лес тік тің 

«Ар қа са зы» ор кес трі нің күй ші сі Бал қан Сма-
ғұ лов тың орын дауын да «Қос ба сар» (5 тү рі) жə-
не «Сыл қыл дақ» күй ле рі тың да ушы лар дың құ-
лақ құ ры шын қан дыр ды. Тəт тім бет атын да ғы 
му зы ка лық өнер кол лед жі нің сту ден ті Аза мат 
Сə ке нов тың орын дауын да ғы «Тол қын əні», По-
ли тех ни ка лық кол ледж сту ден ті Гүл ден Жақ-
сы лы қо ва ның орын дауын да ғы «Шат тық» биі 
кеш тің көр кін кел тір ді. Əде би-саз ды кеш «БО-
ТА» ор та лы ғы ның мү ше ле рі Қа нат Көш кім-
бай дың əні не, Абай Ораз дың сө зі не жа зыл ған 
жас əн ші Қа нат Көш кім бай дың орын дауын да 
«Лəй лə-Ғұ мыр» əні мен тə мам дал ды. Осын дай 
қа зақ хал қы ның ұлт тық мə де ни еті не зор ең бе-
гі сің ген өнер иеле рін ес ке ала тын əде би-саз ды 
кеш тер əр дайым кө рер мен дер ге жақ сы кө ңіл-
күй сый лап тұ ра ды.

АЯЖАН МА ДИ БЕ КО ВА,
ЖУР НА ЛИС ТИ КА Б� ЛІ МІ НІ+ 1 КУРС СТУ ДЕН ТІ

Жа қын да Қа зақ стан Жа зу шы лар Ода ғы 
Қа ра ған ды об лыс тық фи ли алы, «Жыр-Жау-
һар» по эзия клу бы мен Н. В. Го голь атын-
да ғы об лыс тық əмбе бап ғы лы ми кі тап ха-
на сы ның ұйым дас ты ру ымен Қа зақ стан 
Жа зу шы лар Ода ғы ның мү ше сі, ақын Қа сым 
Бо та нов пен кез де су өт ті. Мақ са ты — жас-
тар ды ақын ның по эзия əле мі мен та ныс ты-
ру, сы рын ақ та ру.

Əде би кеш Қа зақ стан Жа зу шы лар Ода ғы 
Қа ра ған ды фи ли алы ның тө ра ға сы Се рік Ақ-
сұң қа рұ лы ның ал ғы сө зі мен ашыл ды. Кеш ті 
бас тан-аяқ Те мір тау қа ла сын да ғы «Құ рыш қа-
ла KZ» га зе ті нің бас ре дак то ры Ру за Ал да ше-
ва жүр гіз ді. Ерек ше ақын Қа сым əде би жол-
ға 40 жас та қа дам бас қан. Отан ға, ма хаб бат қа 

ар нал ған өлең де рі жұрт тың құ лақ құ ры шын 
қан дыр ды. Қа сым Бо та нов тек ақын ға на емес, 
саз гер, аудар ма шы, спор тшы, би ші, ай тыс кер, 
се гіз қыр лы бір сыр лы жан. «Пе ріш те қыз» əні 
ерік сіз елік ті ріп жі бер се, орыс ті лі нен қа зақ 
ті лі не аудар ма ла ры тұ нық ой ға итер ме лей ді. 
Ке зін де ар қа ның аруы Ай гүл Тү сіп бе ко ва мен 
ай ты сып, жұрт ты бір там сан дыр ған. Саз гер 
ре тін де дом бы ра, пи ани но, ба ян мен ги та ра 
му зы ка лық ас пап та рын да ше бер ой най ды. Бір 
сөз бен ай тқан да, он са уса ғы нан өнер там ған 
да рын иесі екен ді гі не кө зі міз жет ті. Жас тық 
шақ та Та тар стан да клас си ка лық кү рес тен бір-
не ше дүр кін чем пи он атан ған. Қа ра ған ды дан 
Алматы ға жаяу бар ды, аль пи низ ммен ай на лы-
сып, алыс-алыс асу лар ды ба ғын дыр ды. Жо ра-
жол дас та ры мен кө рі сіп, сыр шер тіл ді.

«Қа сым» жур на лы ның бас ре дак то ры Се рік 
Са ғын тай құт тық тау сө зі мен азын-аулақ сый-
лы ғын тап сыр ды. Ша рық тау ше гін де ҚарМУ 
про фес со ры Қой лы бай Аса нов сөз сөй леп, із гі 
ті лек те рі мен тə мəм дал ды. Ақын мен кез де су ге 
ҚарМУ-дың жə не Қа ра ған ды гу ма ни тар лық 
кол лед жі нің сту дент те рі кел ді. Зал да ине шан-
шар орын бол ма ды.

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

Ұс таз бо лу — жү рек тің ба тыр лы ғы,
Ұс таз бо лу — се зім нің ақын ды ғы,
Ұс таз бо лу — мі нез дің күн шуа ғы,
Аз бай тұ ғын адам ның ал тын ды ғы

Тəуел сіз ел ата нып, тө бе міз ге ту ті гіп, ті-
лі міз дің мəр те бе сі ар тып, əлем ге аты мыз ды 
та ны тып жат қан ке зең де ұлт тың, ел дің бо ла-
ша ғы — жас ұр пақ тəр би есі не де мық ты кө ңіл 
бө лі нуі қа жет. Осы еге мен ді, тəуел сіз Қа зақ-
стан да өр ке ни ет ке бас тар жол дың бас тауы — 
мек теп де сек, мек теп тің бас ты тұл ға сы, жү ре-
гі — мұ ға лім. Адам ның адам бо лып қа лып та су-
ын да ата-ана лар мен қа тар, мұ ға лім нің де рө лі 
зор. Ұр пақ бо ла ша ғы, хал қы мыз дың ке ле ше гі 
қа зір гі ұс таз дар дың қо лын да.

Əри не, ұс таз жү гі — ауыр жүк. Ұс таз дар дың 
əсер лі үн мен, асық пай мə нер леп сөй ле ген сө зі нен 
əр бір оқу шы ға де ген қам қор лық тың, ана лық, əке-
лік се зім нің, да на ой дың ыс тық ле бі есіп тұр ған дай. 
Иə, адам ның жан дү ни есін тү сі ніп, рен жіт пей, қа-
те лі гін сез ді ре бі лу — бұл на ғыз ше бер лік емес пе?! 

Осы ұс таз дар жайын да хал қы мыз дың ұлы ба ты ры 
Бауыр жан Мо мы шұ лы «Ұс таз дық — ұлы құр мет. 
Се бе бі, ұр пақ тар ды ұс таз тəр би елей ді. Бо ла шақ-
тың бас шы сын да, да на сын да, ға лы мын да, ең бек-
қор егін ші сін де, кен ші сін де ұс таз өсі ре ді… Өмір ге 
ұр пақ бер ген ана лар ды қан дай ар дақ та сақ, сол ұр-
пақ ты тəр би елей тін ұс таз дар ды да сон дай ар дақ-
тау ға мін дет ті міз» де ген. Ба ла бойы на ата-ана дан 
кейін гі ақыл-ой, адам гер ші лік, əдеп ті лік, ар-ұят, 
ұлт тық са на-се зім ді сі ңі ру ші адам — мұ ға лім. Ен де-
ше өз ісі не бе ріл ген, жа ңа лық ты жат сын бай қа был-
дай тын, шə кір ті нің жа ны на нұр құйып, өмір ге өзі 
де ба қыт ты бо лып, өз ге лер ді де ба қыт қа жет кіз сем 
деп жү ре тін ұс таз дар дың жө ні де, жо лы да бө лек. 
«Ұс таз дық ет кен жа лық пас, үй ре ту ден ба ла ға» деп 
Абай ата мыз ай тқан дай, ұс таз ең бе гі нің қыр-сы-
ры мол, қи ын да жауап ты, шы ғар ма шы лық ең бек 
екен ді гін бар ша мыз мойын дай мыз. Ұла ғат ты ой 
иеле рі де, ар ман оты жү ре гін де ала ула ған жет кін-
шек тер де, па ра сат ты қо ғам қай рат кер ле рі де бір 
адам ға қа рыз дар. Ол — Ұс таз! Мен де осы нау үл-
кен бі лім ор да сы — ҚарМУ сту ден ті ата нып, тө бем 
көк ке екі елі жет пей жүр ге ні осы нау ұс таз да рым-

ның ар қа сы деп тү сі нем. Ба ла ке зім нен по эзия ға, 
шы ғар ма шы лық қа жа қын ды ғым ды бай қап, бағ дар 
бе ріп, осы жур на лис ти ка ма ман ды ғы на тү суі ме 
бір ден-бір се беп ші бол ған ұс та зым Ырыс жан Се-
рік бай қы зы на, бар ша ұс таз да ры ма ал ғы сым шек-
сіз. Қа зір де ҚарМУ-дың ұла ғат ты ұс таз да ры нан 
дə ріс алу да мын, үл кен ма ман бо лып шы ғуы мыз ға 
үл кен ең бек сі ңі ріп, мол тə жі ри бе сі мен бө лі су де. 
Ол кі сі лер дің əр сту дент тің жү ре гі нен үл кен орын 
ала ры сөз сіз. Се бе бі ұс таз да ди қан сы қыл ды, ол əр 
адам ның жа ны на бі лім дə нін се бе ді. Əр шə кір тін 
аялап өсі ріп, өмір ат ты шек сіз ға лам ға топ шы сын 
қа тай тып ұшы ра ды. Дə лі рек ай тсақ, адам ды өмір 
сү ре бі лу ге тəр би елей ді. Сол үшін бойын да ғы асыл 
қа си ет те рін шə кірт те рі не сі ңі ріп, тер тө ге ді. Ұс таз 
бер ген тəр бие əр бір жан ның өмі рі не жол сіл тер 
шам шы рақ бо ла ры анық. Ғы лым иесі ға лым да, ел 
қор ға ған ба тыр да, ті лі нен бал там ған ақын да, те-
геу рі ні те мір бал қыт қан жұ мыс шы да, егін сал ған 
ди қан да, мал ба ғып те рін төк кен шо пан да, көк 
күм бе зі нен əрі өт кен ға рыш кер де, бə рі-бə рі ұс таз-
дан бі лім, тə лім ал ған. Сон дық тан ұла ғат ты ұс таз-
дар ға бү кіл адам ба ла сы құр мет пен бас иеді.

Г?Л ЖА ЗИ АР �МІР БЕК �Ы ЗЫ
ЖУР НА ЛИС ТИ КА Б� ЛІ МІ НІ+ 1 КУРС СТУ ДЕН ТІ

«М@!гілік ел»
�а зан айы ны� жи ыр ма 

%шін ші ж�л ды зын да �арМУ-

да «Т�уел сіз �а за� стан жас-

та ры ны� к зі мен. «М�� гі-

лік ел» иде ясы ны� аясын да 

жас тар ды� жа �а �а за� стан-

ды� пат ри отиз мі» не гі зін де 

д� ге лек %с тел т кен бо ла-

тын. Атал �ан ша ра ны� бас ты 

ма� са ты: жас тар ды�, оны� 

ішін де сту дент тер ді� ара-

сын да пат ри отиз мді да мы ту, 

Ел ба сы Н. �. Назарбаев ты� 

«Н�р лы жол — бо ла ша� �а 

бас тар жол» Жол дауын ж� не 

=лт жос па ры — бес ин сти-

ту ци онал ды� ре фор ма — 

100 на� ты �а дам ды ж% зе ге 

асы ру.

Осы бір ай ту лы жи ылыс ты 

ж�р гіз ген �арМУ жа нын да �ы 

Жас тар ісі ж( нін де гі ко ми тет-

ті	 �ыз мет ке рі Ас лан �а бе-

ге нов, ал т( ра �а сы — т�р бие 

ж) мы сы ж� не �леу мет тік м�-

се ле лер ж( нін де гі про рек-

тор Абай �а лы �ов. Со ны мен 

�а тар, Жас тар ісі ж( нін де гі 

ко ми тет ті	 т( райы мы �сем 

Ар �ар ба ева ны	 �а ты су ымен 

(т ті. Д(	 ге лек �с тел ба ры сын-

да �а ра �ан ды �а ла сы жо �а ры 

о�у орын да ры ны	 сту дент те-

рі (з де рі ні	 ба ян да ма ла рын 

та ныс ты рып (т ті. Ел ба сы ны	 

Жол дауы о�у орын да рын да �а-

зір гі кез де �а лай ж� зе ге асу-

да ж� не бас �а да та �ы рып тар 

с(з бол ды. �арМУ т� ле гі Ану ар 

Бей сен бек (зі ні	 ба ян да ма-

сын да «Kaz club» ат ты жас тар-

ды	 та рих пен бір ге мем ле кет-

тік тіл ді д� ріп тей тін ор та лы �ы 

ж) мыс жа сап жат �ан ды �ы на 

то� тал са, фи ло ло гия фа куль-

те ті ні	 сту ден ті �лі шер �біш 

жо �а ры да ай тыл �ан бес ин сти-

ту ци онал ды� ре фор ма мен та-

ныс ты рып (т ті. Д(	 ге лек �с тел 

�арМУ жас та ры, со ны мен бір-

ге �ар МТУ ж� не Б. Бей се нов 

атын да �ы �а ра �ан ды ака де ми-

ясы ны	 бі лім алу шы ла ры ны	 

�а ты су ымен (т ті.

МАН С&Р КАМЗАЕВ,

�АРМУ СТУ ДЕН ТІ

Облысты� жас а�ындар мCш@йрасы

«Сырлы кCймен тербеген ке! даланы»

«Алабай болып ту?аным Cшін кешір мені…»

[рпа� болаша?ы :стаз �олында



11Жастар �лемі
Мир молодежи№ 13 (241) 30.10.2015 Люди и история

В ян ва ре 2015 го да ис пол ни лось 100 
лет со дня рож де ния ка зах ско го пи са те-
ля Иль яса Есен бер ли на. А его зна ме ни-
тая три ло гия «Ко чев ни ки» ос та ет ся од-
ной из са мых чи та емых в стра не. Пос ле 
вы хо да три ло гии «Ко чев ни ки» го во ри-
ли, что Иль яс Есен бер лин вер нул ка зах-
ско му на ро ду его ис то рию…

Оче ред ная встре ча на ших чи та те лей с 
кни га ми из зо ло то го фон да ка зах ской ли-
те ра ту ры сос то ялась в рам ках ак ции «Од на 
стра на — од на кни га». В те че ние го да мы 
при зы ва ли сво их чи та те лей вклю чить в 
круг сво его чте ния кни ги вы да юще го ся пи-
са те ля И. Есен бер ли на.
На ши чи та те ли с ин те ре сом слу ша ли 

рас сказ об од ном из чи та емых и приз нан-
ных пи са те лей ка зах ской ли те ра ту ры, о 
его ис то ри чес ком ро ма не-хро ни ке, о со-
бы ти ях, ко то рые про ис хо ди ли в боль шой 
ка зах ской сте пи в пе ри од за рож де ния 
и ста нов ле ния го су дар ствен нос ти пос ле 
мон гольско го на ше ствия. Чув ство ва лось: 
уча щи еся ка зах ской шко лы №6 зна ко мы с 
твор че ством пи са те ля, они уве рен но от ве-
ча ли на воп ро сы вик то ри ны по из вес тным 
про из ве де ни ям. А мы пос та ра лись рас ши-
рить их зна ния о твор чес кой би ог ра фии 
пи са те ля. Гос тем ме роп ри ятия стал стар-
ший пре по да ва тель ка фед ры ка зах ской 
ли те ра ту ры фи ло ло ги чес ко го фа куль те та 
КарГУ име ни ака де ми ка Е. А. Бу ке то ва Жу-
ма гель дин Жа най дар Шай мер де но вич. Он 
вос соз дал кар ти ну рож де ния ро ма на И. 
Есен бер ли на, ко то рый яв ля ет ся, по су ти, 
эпи чес ким по лот ном, рас кры ва ющим ис-
то рию ка зах ско го на ро да с ХV до се ре ди ны 
ХІХ сто ле тия.
И. Есен бер лин соз дал в сво их «Ко чев-

ни ках» прек рас ные об ра зы на ибо лее вли-
ятель ных пред ста ви те лей фе одаль но го 
прош ло го ка за хов. Вот что го во рит по это-
му по во ду ака де мик А. X. Мар гу лан: «Кро-
ва вым смер чем про нес лись ту ме ны Чин-

гис ха на по ка зах ской сте пи, сме ли древ ние 
го ро да и ко чевья, рас се яли по все му све ту 
не ког да мо гу чие пле ме на и ро ды. И по том, 
слов но взяв здесь раз бег, об ру ши лись на 
цве ту щие оази сы Сред ней Азии, на Русь. 
Пос ле смер ти ры же бо ро до го «Пот ря са те-
ля Все лен ной» сра зу же сле ду ющая кро-
ва вая вол на хлы ну ла на Ближ ний Вос ток, 
про ка ти лась по Ру си, зах лес тну ла Вос точ-
ную Ев ро пу, по дав ляя соп ро тив ле ние на-
ро дов. На силь но втя ну тые в бес по щад ный 
за во ева тель ный по ход мно гие по ко рен ные 
на ро ды вы нуж де ны бы ли про ли вать свою 
кровь в ин те ре сах за во ева те лей.
Прош ло два ве ка, преж де чем ста ла пос-

те пен но рас се ивать ся чер ная ночь поч ти 
над по ло ви ной ми ра, и на ча ло это му по-
ло жил ряд со бы тий. Че ло ве че ство мед лен-
но при хо ди ло в се бя от чин гис ха нов ско го 
кош ма ра, здесь и там воз рож да лись древ-
ние го су дар ства, по яв ля лись но вые на ро ды. 
Это был му чи тель ный про цесс. Ка зах ская 
степь то же жаж да ла ми ра».
Кни га «Ко чев ни ки» по ве да ла нам, как 

и чем жи ла в эти ве ка ог ром ная степ ная 
стра на от гра ниц Ки тая до се до го Кас пия. У 
три ло гии есть своя осо бен ность. Де ло в том, 
что ро ман-хро ни ка пи шет ся обыч но по ле-

то пи сям и до ку мен там, име ющим ся в ар-
хи вах и хра ни ли щах той или иной стра ны. 
Но ка за хи в не дав нем прош лом — ко че вой 
на род, не имев ший в сред ние ве ка сво ей 
пись мен нос ти. Тем не ме нее ка зах ская ле-
то пись ве лась из го да в год, из ве ка в век, из 
по ко ле ния в по ко ле ние. И хоть бы ла это 
ус тная ле то пись, к ней мож но от но сить ся 
как к серь ез но му ис точ ни ку. Ус тная ле то-
пись бы ла, что на зы ва ет ся, все на род ной, и 
не бы ло в ко че вой сте пи ро да или семьи, 
где бы не зна ли и не хра ни ли ее све де ния. 
Так и дош ла она до на ших дней, прой дя не-
усып ный кон троль по ко ле ний.
И. Есен бер лин, соз да вая свой ро ман, 

соб рал и глу бо ко, всес то рон не про ана ли-
зи ро вал ус тные и пись мен ные до ку мен ты 
раз лич ных на ро дов, име ющие от но ше ние 
к дан но му ис то ри чес ко му пе ри оду. И в ре-
зуль та те три ло гия «Ко чев ни ки» от кры ва ет 
нам еще од ну стра ни цу на шей ис то рии — 
о том, что все эти ве ка ка зах ский на род 
жил, бо рол ся и тру дил ся на сво ей древ ней 
зем ле и мно го лет спус тя при шел к соз да-
нию под лин но не за ви си мо го го су дар ства.

ЛЮ БОВЬ ТИ МА ШЕ ВА, ЗА ВЕ ДУ ЮЩАЯ БИБ ЛИ ОТЕ КОЙ-ФИ ЛИ АЛОМ 
№11 ПО ОБ СЛУ ЖИ ВА НИЮ ДЕ ТЕЙ, КГУ ЦБС Г. КА РА ГАН ДЫ

80 лет ис пол ня ет ся ве те ра ну ис то ри-
чес ко го фа куль те та КарГУ — про фес со-
ру Тель га ри ну Алим жа ну Нуг ма но ви чу.

Юби ляр ро дил ся 2 но яб ря 1935 го да в 
сов хо зе Лу гов ском Усть-Уй ско го райо на 
Кур ган ской об лас ти. Пос ле окон ча ния в 

1960 го ду ис то ри чес ко го фа куль те та Каз ГУ 
им. Ки ро ва (ны не Каз НУ им. аль-Фа ра би) 
ра бо тал пре по да ва те лем ис то рии пе да го-
ги чес ко го учи ли ща им. И. Ал тын са ри на 
Мен ды га рин ско го райо на, Кус та най ской 
об лас ти. В 1962-1965 гг. был ас пи ран том 
Каз ГУ, пос ле окон ча ния ас пи ран ту ры 
про шел го дич ную ста жи ров ку в Кар ло-
вом (Праж ском) уни вер си те те (Че хос ло-
ва кия).
В 1966-69 гг. Тель га рин А. Н. ра бо тал 

стар шим пре по да ва те лем Ка ра ган дин ско го 
го су дар ствен но го пе да го ги чес ко го ин сти ту-
та, чи тал курс лек ций по но вой и но вей шей 
ис то рии, спец кур сы, пос вя щен ные ис то рии 
за пад ных и вос точ ных сла вян. В 1969-1979 
гг. за ве до вал ка фед рой все об щей ис то рии 
Кар ПИ и КарГУ, од нов ре мен но в 1969-1972 
гг. из би рал ся сек ре та рем пар тбю ро и пар-
тко ма пе дин сти ту та и уни вер си те та.
Пос ле за щи ты в Мос кве кан ди дат ской 

дис сер та ции на те му «Со вет ско-че хос ло вац-
кие от но ше ния пос ле Вто рой ми ро вой вой-
ны (1945-1949) до цент Тель га рин А. Н. был 

чле ном Ка ра ган дин ско го гор ко ма пар тии, 
чле ном об лас тно го прав ле ния Все со юз но-
го об ще ства «Зна ние», пред се да те лем это го 
об ще ства в КарГУ.
А. Н. Тель га рин в 1980-1989 гг. ра бо тал 

про рек то ром КарГУ по ве чер не-за оч но му 
обу че нию, а в 1987-1994 гг. был де ка ном 
ис то ри чес ко го фа куль те та КарГУ, в то же 
вре мя в 1990-1991 гг. ис пол нял обя зан нос-
ти про рек то ра по учеб ной ра бо те КарГУ. В 
1991-1994 гг. из би рал ся де пу та том гор со ве-
та и гор мас ли ха та Ка ра ган ды, а в 1994-2004 
гг. из би рал ся пред се да те лем Ка ра ган дин-
ской го род ской из би ра тель ной ко мис сии. 
С 2004 г. — пред се да тель Со ве та ве те ра нов 
КарГУ.
С 1995 по 2006 г. А. Н. Тель га рин — до-

цент, а с 2006 г. — про фес сор ка фед ры все-
мир ной ис то рии и меж ду на род ных от но-
ше ний, опуб ли ко вал свы ше 80 науч но-ме-
то ди чес ких тру дов, при нял учас тие в ра бо те 
бо лее 40 науч ных кон фе рен ций в Ка ра ган де, 
Алматы, Мос кве, а так же в стра нах ближ не-
го за ру бежья. За дол гие го ды науч но-пе да-

го ги чес кой ра бо ты наг раж ден зна ком ЦК 
ВЛКСМ «За ос во ение це лин ных и за леж ных 
зе мель» (1955 г.), ме далью «За тру до вое от-
ли чие» (1985 г.), зна ком все со юз но го об ще-
ства «Зна ние» за от лич ную ра бо ту. В 2001 г. 
удос то ен зва ния «Зас лу жен ный ра бот ник 
КарГУ», в 2004 г. — зва ния «По чет ный ра-
бот ник об ра зо ва ния РК».
За мно гие го ды сов мес тной ра бо ты мы 

зна ем Алим жа на Нуг ма но ви ча Тель га ри-
на как од но го из ос но ва те лей ны неш не го 
ис то ри чес ко го фа куль те та, вы со коп ро фес-
си ональ но го пе да го га и уче но го, хо ро ше го 
спортсме на, ко то рый был и ос та ет ся при-
ме ром для под ра жа ния для всех чле нов 
про фес сор ско-пре по да ва тельско го сос та ва 
КарГУ им. Е. А. Бу ке то ва.
От ду ши поз драв ляя до ро го го Алим жа-

на Нуг ма но ви ча с юби ле ем, же ла ем ему 
бод рос ти и здо ровья, твор чес ко го дол го ле-
тия в бла го род ной науч но-пе да го ги чес кой 
дея тель нос ти по под го тов ке спе ци алис тов 
для на шей стра ны.

АДАМ БЕК Б. К.,
ПРО ФЕС СОР КА ФЕД РЫ ВСЕ МИР НОЙ ИС ТО РИИ 

И МЕЖ ДУ НА РОД НЫХ ОТ НО ШЕ НИЙ

«Страницы этих книг — история сама»

Старейшина историков Караганды

Фак ты из жиз ни пи са те ля

• «Ко чев ни ки» — са мая из да ва емая кни га 

ав то ра, ее об щий ти раж — свы ше трех 

мил ли онов эк зем пля ров.

• «Ко чев ни ки» пе ре ве де ны бо лее чем на 

30 язы ков, сей час за кан чи ва ют пе ре вод 

на не мец кий язык.

• Иль яс Есен бер лин — един ствен ный ка-

зах ский ав тор, пе ре ве ден ный на япон-

ский язык.

• Ис то ри чес кая три ло гия «Ко чев ни ки» по 

хро но ло гии пи са лась с кон ца.

• Пер вую кни гу бес тсел ле ра ав тор на пи-

сал, ког да ему бы ло поч ти 50 лет.

• За 19 лет Иль яс Есен бер лин на пи сал 19 

ро ма нов и две боль шие три ло гии.

• С 9 лет бу ду щий пи са тель вос пи ты вал ся 

в дет ском до ме.

• У Иль яса Есен бер ли на и Ди ля ры Жу суп-

бе ко вой чет ве ро де тей — три до че ри и 

сын.

• Пи са тель очень хо ро шо ри со вал.

• В ка че стве ре дак то ра Есен бер лин 8 лет 

про ра бо тал на ки нос ту дии «Ка зах-

фильм».

• В 1965 го ду стал ди рек то ром рес пуб ли-

кан ско го из да тель ства ху до же ствен ной 

ли те ра ту ры «Жа зу шы».

• Пос ле «Ко чев ни ков» и «Зо ло той ор ды» 

Иль яс Есен бер лин хо тел на пи сать три-

ло гию об ис то рии ка за хов ХIХ ве ка. Но 

не ус пел…
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2015 жыл дың 16 қа за нын да ака де мик 
Е. А. Бө ке тов атын да ғы Қа ра ған ды мем ле-
кет тік уни вер си те ті нің та рих фа куль те ті 
ар хе оло гия, эт но ло гия жə не Отан та ри хы 
ка фед ра сы ның про фес со ры, та рих ғы лым-
да ры ның кан ди да ты, «Жас Алаш» жə не 
«Тұл ға та ну» ғы лы ми зерт теу ор та лы ғы ның 
ди рек то ры, ұла ғат ты ұс таз Нұр са хан Ах-
мет қы зы Бей сен бе ко ва 65 жас қа тол ды.

Ұс таз де ген ұлы есім. Бұл ұғым ға адам зат-
тың бар асыл құн ды лық та ры сыйып тұр ған дай. 
Өй тке ні ұс таз адам тəр би еші сі, бо ла шақ ел тіз-
гі нін ұс тар са на лы да са ли қа лы аза мат тар ды 
қа лып тас ты ру шы. Дү ни ені иде ясы мен ба ғын-
дыр ған ға лым да, жан аямай ел қор ға ған ба тыр 
да, ті лі нен бал там ған ақын да, те ге урі ні мен те-
мір бал қыт қан ме тал лург те, көк əле мі не са пар 
шек кен ға рыш кер де — бə рі-бə рі осы ұс таз дың 
тəр би есін кө ріп, ал ды нан өт кен дер. Де мек, ұс-
таз бар ма ман дық тың ар дақ ты сы. Шə кір тін өз 
Ота нын сүю ге, елін қас тер ле уге үй ре тіп, оның 
эс те ти ка лық тал ға мы ның да му ына жə не бойы-
на пат ри от тық, адам гер ші лік қа си ет тер ді сі ңі-
ру ге бар күш-жі ге рін са ла тын ұс таз дар дың бі-
рі — Нұр са хан Ах мет қы зы ның ор ны біз үшін 
ерек ше. Бел гі лі орыс пе да го гі К. Д. Ушин ский 
мұ ға лім ді күн сəу ле сі не те ңе ген. Күн сəу ле сі əр 
уақыт та жер бе ті не нұ рын тө гіп, шу ақ қа бө лей-
ті ні тə різ ді Нұр са хан апай да шə кірт жү ре гі не 
із гі лік нұ рын құйып, оның мық ты адам зат бо-
лып қа лып та су ына бар күш-жі ге рін жұм сай ды.

Нұр са хан Ах мет қы зы Тал ды қор ған об лы-
сы, Қа пал ауда ны, Иль ич атын да ғы кен шар да 
дү ни еге кел ген. 1969 жы лы Алматы қа ла сын да-
ғы С. М. Ки ров (қа зір гі Əл-Фа ра би) атын да ғы 
Қа зақ мем ле кет тік уни вер си те ті нің та рих фа-
куль те ті не тү сіп, атал ған оқу ор нын 1974 жы лы 
үз дік бел гі мен тə мам дап, сол жы лы Қа ра ған ды 
мем ле кет тік уни вер си те ті не жол да ма мен ке ле-
ді. Атал ған жо ға ры оқу ор нын да ал ған бі лі мін 
жас тар ға үй ре тіп, олар ды жо ға ры адам гер ші-
лік рух та қо ғам ның адал пер зен ті ре тін де тəр-
би елей тін, ғы лым шы ңы на шы ға ру жо лын да ғы 
ұс таз дық жұ мы сын бас та ды. Ұс таз «ҚР ұлт тық 
қауіп сіз ді гі», «ҚР дип ло ма ти ясы», «Қа зақ зи-
ялы ла ры ның ең бек те рін де гі ұлт тəуел сіз дік 
иде ясы», «Қа зақ стан та ри хы ның та рих на ма сы», 
«Та рих ты оқы ту əдіс те ме сі», «Қа зақ зи ялы ла-
ры ның қа лып та су та ри хы» си яқ ты күр де лі де 
қы зық ты кур стар дан дə ріс оқи ды. Үне мі із де-
ніп, пе да го ги ка лық, те ори ялық жə не əдіс те-
ме лік ше бер лі гін шың дап, жа ңа лық тар ды, жа-
ңа шыл пе да гог тар дың əдіс-тə сіл де рін ұдайы 
пай да ла нып оты ра ды. «Ұс та зы жақ сы ның 
ұс та мы жақ сы» де ген дей, бү гін де Нұр са хан 
Ах мет қы зы ның ал ды нан дə ріс ал ған шə кірт-
те рі нің көп ші лі гі елі міз дің еле улі аза мат та ры 
бо лып та бы ла ды. Про фес сор дың ха лық ағар ту 
са ла сын да ғы те рең бі лі мі, қа жыр лы ең бе гі, дə-
ріс кер лік ше бер лі гі, сон дай ақ ұйым дас ты ру, 
бас қа ру ісін де гі па ра сат ты лы ғы мен кө ре ген ді-
лі гі анық бай қа ла ды. Ғы лым мен от ба сы ның бе-
ре ке сін ұш тас та ра біл ген Нұр са хан Ах мет қы зы 

ға лым, бі лік ті ұс таз ға на емес, со ны мен қа тар 
бір ша ңы рақ тың ұйыт қы сы, адал жар, аяулы 
ана, ар дақ ты əже. Та рих фа куль те ті нің сту дент-
те рі сіз ді та лант ты, бі лік ті пе да гог жə не жар-
қын тұл ға ре тін де ба ға лай ды. Бү кіл мем ле кет-
тің, тұ тас ұлт тың бо ла ша ғы ұс таз дың қо лын да, 
оның жү ре гін де. Ұс та зым ның əсер лі үні мен, 
мə нер леп сөй ле ген сө зі, біз ге де ген қам қор лы-
ғы, ана лық се зі мі, бойы нан да на ой дың ыс тық 
ле бі есіп тұ ра тын би язы да шын шыл мі не зі не 
тəн ті бол дым. Со ны мен бір ге ай на ла сын да ғы 
шə кірт те рі не, əріп тес те рі не ұзақ жыл дар жи-
нақ та ған ұс таз дық тə жі ри бе сі мен та ны мал 
ғы лы ми ең бек те рі мен өне ге көр се ту де. Фа-
куль тет сту дент те рі сіз ге зор ден са улық, жа ңа 
ғы лы ми жұ мыс тар жо лын да шы ғар ма шы лық 
та быс пен же тіс тік тер, от ба сы ңыз ға аман дық 
ті лей оты рып, та лант ты, да рын ды шə кірт тер ді 
тəр би елей бе рі ңіз де мек піз. Ме нің ди да ры нан 
қай сар лық пен адал дық тың ле бі ес кен, бі лім ді 
де бі лік ті Нұр са хан Ах мет қы зы нан алар та ғы-
лы мым мол.

Е. КОЙ ШЫ БА ЕВА,
«ЖАС АЛАШ» 9Ы ЛЫ МИ-ЗЕРТ ТЕУ КЛУ БЫ НЫ+ ПРЕ ЗИ ДЕН ТІ

Уни вер си те ті міз де бір не ше жыл дан бе-
рі əр ап та ның сен бі сін де сту дент тер үшін 
«Пси хо ло ги ялық тре нин гтер» өт кі зі ліп 
оты ра ды. Жал пы, «Атал мыш тре нин гтің 
сту дент тер ге бе рер пай да сы қан дай?» де ген 
сұ рақ тө ңі ре гін де пси хо ло гия ка фед ра сы-
ның оқы ту шы сы Жар қын Шы рын бе ко ва-
мен ой бө ліс кен едік.

— Уни вер си те ті міз де «Пси хо ло ги ялы� тре-
нинг» �ай жыл дар дан бе рі �ол �а алын ды? 
=йым дас ты ру шы ла ры кім?

— Ке зін де ҚарМУ-да Пси хо ло ги ялық қыз мет 
жұ мыс іс те ген еді. Кейін нен қа ра жат мə се ле сі-
не бай ла ныс ты ай ту лы ұйым ның жұ мы сы қыс-
қар ты лып, тек қа на пси хо ло ги ялық тре нин г-
тер ді жүр гі зе тін бол дық. Ұйым дас ты ру шы сы — 
Оль га Гри горь ев на Блок бол са, тре нинг тер ді 
жү зе ге асы ру дың не гі зін сал ған, пси хо ло гия 
ка фед ра сы ның ашы лып, кə сі би да му ына үлес 
қос қан дар дың бі рі — мар құм Са ты бал ды Мұ-
қа тайұ лы Жа қы пов еді. Ай та ке тейін, был тыр 
Са ты бал ды Мұ қа тайұ лы ның 65 жыл ды ғын 
той лап, фа куль тет те мұ ра жайы ашыл ды. Жал-
пы, пси хо ло гия ка фед ра сы ның жұ мыс іс теп 
ке ле жат қа ны на 25 жыл бол са, 15 жыл дан бе рі 
«Пси хо ло ги ялық тре нинг» өт кі зі ліп ке ле ді.

— «Пси хо ло ги ялы� тре нинг» �ан дай ба �ыт-
та ж%р гі зі ле ді?

— Біз де пси хо ло ги ялық тре нинг екі ке зең де 
өте ді. Бі рін ші сі — қа зан айы нан бас тап, жел-
тоқ сан айы на дейін 4 курс сту дент те рі мен өті-
ле тін «жұ мыс қа ор на ла су» тре нин гі. Екін ші сі — 

ақ пан мен на урыз ай ла ры нан бас тап, ма мыр 
айы на дейін мек теп бі ті ру ші оқу шы лар мен 
өті ле тін «про фо ри ен та ци ялық тре нинг». Бұл — 
оқу шы лар ға ма ман дық таң дау ға ба ғыт-бағ дар 
бе ру мақ са тын да өті ле ді.

— Тре нин гке �ан ша адам �а ты са ала ды?
— Тре нин гке 12-20 адам ға дейін қа ты са ала-

ды. Пси хо ло ги ялық тре нин гті жан-жақ тан жи-
нал ған адам дар мен де өт кі зу ге бо ла ды.

— Тре нинг н� ти же лі бо лу %шін �ан дай та-
лап тар �ойы ла ды?

— Ең ал ды мен, адам ның мо ти ва ци ясы бо-
луы қа жет. Тре нин гке кел ген кез де нақ ты 
мақ са ты ңыз бен жү рек қа лауыңыз дың бо луы 
шарт. «Пси хо ло ги ялық тре нинг» құ ры лы-
мы бойын ша та ңер тең гі са ғат 9-дан бас та лып, 
кеш кі са ғат 9-ға дейін жал ға суы мүм кін. Сол 
кез де тре нинг тен жақ сы нə ти же алу ға бо ла-
ды. Иə, жа сы ра ты ны жоқ, біз дің тре нин гтер 
тек қа на тре нин гтік жат ты ғу лар дан құ рал ған. 
Сол се беп ті де бұ ны то лық «пси хо ло ги ялық 
тре нинг» деп ай ту дың өзі қи ын. Алай да, біз 
5 са ғат тық тре нин г нə ти же лі бо луы үшін тұл-
ға ның өзін-өзі та нып, іш кі əле мі не те ре ңі нен 
үңі луі не ын та лан ды ра мыз.

— Жас тар ды к бі не �ан дай с� ра� тар жиі 
ма за лай ды?

— Жұ мыс қа бай ла ныс ты кез кел ген сұ рақ-
тар ма за лай ды де сем де бо ла ды. Түйін де ме ні 
қа лай жа зу, өзін-өзі жұ мыс бе ру ші нің ал ды на 
əке лу про це сі, сөй леу ин то на ци ясы, сыр тқы 
кел бет, ке рек де се ңіз, «шаш үл гі сі қан дай бо лу 
ке рек» екен ді гі не дейін сұ рай ды. Бұ ның бар лы-
ғы да жұ мыс бе ру ші ге əсер ете ді.

— Ал, же ке бас м� се ле ле рі не �а тыс ты с�-
ра� тар �оя ма?

— Сту дент тер ара сын да «Же ке пси хо ло ги-
ялық кон суль та ция ға ке лу ге бо ла ды ма?» де ген 
сұ рақ тар жиі ту ын дай ды. Біз дің тре нин гтер те-
ма ти ка лық бол ған дық тан, он дай мə се ле лер ге 
тоқ тал май мыз.

— «Пси хо ло ги ялы� тре нинг» �ан дай н� ти-
же лер бе ру де?

— Ша ғын ға на мы сал кел ті рейін! Осы дан 
2 жыл бұ рын шет тіл дер фа куль те ті нен бір сту-
дент əр бір сен бі сайын өт кі зі ле тін «жұ мыс қа 
ор на ла су» тре нин гі не 6 ап та қа та ры нан кел ді. 
«Əр кел ген сайын өзім ді жа ңа қы рым нан та ни-
мын» дей тін. Кейін нен, өте жақ сы жер ге жұ-
мыс қа ор на ла сып, «ме нің де пси хо лог бо лу ым 
ке рек еді» де ген өкі ні шін жа сыр ма ды. Ал, оқу-
шы лар ға өт кі зіл ген тре нин гтер ден кейін, кө бі 
ше шім де рін өз гер тіп, пси хо ло гия ма ман ды ғын 
таң дай ды. Шə кірт те рі міз дің ара сы нан шық қан 
бі лік ті ма ман дар да аз емес. Мі не, осын дай шə-
кірт те рі міз дің же тіс ті гі — ең бе гі міз дің ең үл кен 
нə ти же сі деп бі ле мін.

— С�� бат тас �а ны �ыз �а кп ра� мет! Е� бе-
гі �із �р кез же міс ті бол �ай!

ФА ТИ МА �АЙ РАТ �Ы ЗЫ,
�АРМУ СТУ ДЕН ТІ

10 қа зан кү ні уни вер си те ті міз дің пі кір-
сайыс шы ла ры ара сын да тур нир өт ті. Бұл 
іс-ша ра Қа зақ хан ды ғы ның 550 жыл дық ме-
рей тойы на ар нал ды.

ҚарМУ пі кір сайыс шы ла ры қа та ры на ен ді 
қо сыл ған жас бу ын дар ара сын да өт кен атал-
мыш тур нир ге 12 ко ман да қа тыс ты. Əр фрак-
ция өз іші нен 2 қа ты су шы ны қам ти ды. Та ңер-
тең гі са ғат он да бас тау ал ған тур нир кеш кі же ті 
жа рым ға дейін жал ғас ты. Фрак ция мү ше ле рі 
БПФ (Бри тан дық Пар ла мент тік Фор мат), АПФ 
(Аме ри кан дық Пар ла мент тік Фор мат), ЛД 
(Лин кольн-Дуг лас) фор мат та рын да ойын көр-
се тіп, өз де рін жан-жақ та ма та ны та түс ті. Ойын 
та қы рып та ры бойын ша қа ты су шы лар БПФ, 

АПФ фор мат та рын да бү гін гі таң да ғы дін, ғы-
лым, қо ғам да ғы əлеу мет тік мə се ле лер жайын-
да өз пі кір ле рін ор та ға сал са, ЛД фор ма тын-
да фи ло со фи ялық ре зо лю ци ялар ға тоқ та лып, 
өмір дің мə ні, ада ми құн ды лық тар ту ра сын да 
сөз бəй ге сі не түс ті.
Пі кір сайыс клу бы ның аға бу ын өкіл де рі дас-

тар қан жайып, жас бу ын ға қо нақ жай лы лық ты 
дə ріп те уді де ұмыт қан жоқ. Жайыл ған дас тар-
қан ба сын да та лай ды көр ген, тур нир лер де бас 
жүл де ні қол дан бер ме ген на ғыз пі кір сайыс шы-
лар бұл əлем ге ен ді кел ген жас пі кір сайыс шы-
лар ға өз ақыл да рын ай тып, ақ ті лек те рін жа у-
ды рып, қол дау көр сет ті.
Сайыс қо ры тын ды сы бойын ша «Ал тын ұр-

пақ» фрак ци ясы 1 орын, «Алаш» фрак ци ясы 

2 орын, «Неф рит» фрак ци ясы 3 орын ды ием-
ден ді. Же ңіс тұ ғы ры на кө те ріл ме се де, фи нал 
ойын ға дейін же тіп, ке ре мет ойын көр сет кен 
«SkyLi ne» фрак ци ясы «Үз дік тал пы ныс» ата лы-
мы на лайық деп та ныл ды. Та рих фа куль те ті нің 
1 курс сту ден ті, «Ал тын ұр пақ» фрак ци ясы ның 
мү ше сі Көп ті леу Ақ бе рен бү гін гі тур нир дің 
«Ең үз дік спи ке рі» атан ды.

«Же ңіс ке жет кен дер — үз дік тер то бы. Де сек 
те, бү гін мұн да осал ко ман да бол ған жоқ. Бə-
рі де бі лім ді, қай рат ты жас тар. Та ма ша ойын 
бол ды!» — дей ді ҚарМУ-дың тү ле гі, əділ қа зы-
лар ал қа сы ның мү ше сі, аға бу ын өкі лі Мар жан 
Тө ле убе ко ва.
Тур нир ге қа тыс қан топ тар дың бə рі де 

ҚарМУ рек то ра ты та ра пы нан ар найы дип лом 
жə не сый лық тар мен ма ра пат тал ды.

СЫМ БАТ Т� РЕ �& ЛО ВА, �Ж-22 ТО БЫ НЫ+ СТУ ДЕН ТІ

Біле жCрі!із...

�а ра ша ны	 4 ж)л ды зын да 

ака де мик Е. А. Б( ке тов атын-

да �ы �а ра �ан ды мем ле кет тік 

уни вер си те ті та рих фа куль те-

тін де «�а зір гі кез де гі к(п жа�-

ты ин сти тут тар: м� се ле лер 

ж� не пер спек ти ва лар» ат ты 

Рес пуб ли ка лы� �ы лы ми-прак-

ти ка лы� кон фе рен ция (те ді.

* * *
Ака де мик Шах мар дан Есе-

нов атын да �ы �ы лы ми-бі лім 

бе ру �о ры �а за� стан Рес пуб-

ли ка сы аза ма ты бо лып та-

бы ла тын ж� не �а за� стан ды� 

ЖОО-ны	 жа ра ты лыс та ну, 

�ы лы ми ж� не тех ни ка лы� ма-

ман ды� та рын да �шін 2, 3 курс 

сту дент те рі не А�Ш зер тха на-

ла рын да �ы лы ми ма шы� та ну-

дан (ту гран ты на кон курс жа-

ри ялай ды.

* * *
�)р мет ті о�ыр ман! �арМУ 

�ы лы ми кі тап ха на сы на �а за� 

хан ды �ы ны	 550 жыл ды� ме-

рей тойы на орай шы� �ан екі 

�)н ды кі тап ке ліп т�с ті. Аза-

мат ты� та ри хы мыз ды жа 	а ша 

пайым дап, та ри хы мыз ды ар-

хе оло гия, та рих, тіл, �де би ет, 

�) �ы� сын ды сан-са ла ру ха ни-

ят ас пек ті сін де �а рас тыр �ан, 

со ны ашы лым дар �а, ты	 бай-

лам �а не гіз де ле жа зы лып, �)-

рас ты рыл �ан «�а за� хан ды �ы» 

жи на �ы �р �а за� ба ла сы �шін 

тап тыр май тын �)н ды �а зы на. 

Ал «�а за� хан да ры» ат ты эн-

цик ло пе ди ялы� аны� та ма лы� 

жи на� та �а за� хан ды �ын да 

би лік ет кен хан дар ды	 жаз-

ба ж� не д�с т�р лі де рек тер ге 

не гіз дел ген (мір ба яны мен 

�о �ам ды�-са яси �ыз ме ті не 

�а тыс ты м� лі мет те рі жи на� та-

лып ты. �а лы	 о�ыр ман ай ту лы 

�ос кі тап ты о�ып, �а за� ты	 та-

ри хи тер ри то ри ясы ны	 т) тас-

ты �ы �шін жа нын аяма �ан жан-

дар ды (з де рі не (не ге т)т са, 

елі міз одан �рі (р кен дей т� сер 

еді. Уа�ыт оз дыр май �)н ды кі-

тап ты о�у �а асы �ы 	ыз дар! Біз 

сіз дер ді к� те міз.

�АРМУ БАС ПА С�З �ЫЗ МЕ ТІ

[лтжанды :стаз
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В КарГУ им. Е. А. Бу ке то ва про шел кон-
курс сту ден чес ких эс се на те му «Зна че ние 
Кон сти ту ции, на ци ональ ной идеи «Мəң гі-
лік Ел» в раз ви тии граж дан ско го об ще ства». 
По бе ди тель ни цей кон кур са ра бот, на пи-
сан ных на рус ском язы ке, ста ла сту ден тка 
груп пы Ю-43 Бай ка но ва Аида. По мне нию 
чле нов ко мис сии, в сво ей ра бо те юная ис-
сле до ва тель ни ца яр ко по ка за ла, что на ци-
ональ ная идея ста ла пре ем ни ком кон сти-
ту ци он ных ос нов граж дан ско го об ще ства, 
и мно гие ее по ло же ния уже за ло же ны в ос-
но ве Кон сти ту ции РК. На шим чи та те лям 
мы пред ла га ем оз на ко мить ся с эс се по бе-
ди тель ни цы.

«Кон сти ту ция Рес пуб ли ки Казахстан — ос-
но во по ла га ющий за кон, ко то рый ра бо та ет, 
преж де все го, на бла го на ро да. Бла го да ря Кон-
сти ту ции РК на ша стра на за го ды не за ви си-
мос ти до би лась вы со ких ре зуль та тов в со ци-
аль но-эко но ми чес ком и куль тур ном раз ви тии. 
Сущ ность Кон сти ту ции оп ре де ля ет век тор 
раз ви тия стра ны. Кон сти ту ция Рес пуб ли ки 
Казахстан — это, преж де все го, обес пе че ние 
раз ви тых пра во вых от но ше ний ин сти ту тов 
граж дан ско го об ще ства и го су дар ства, она оп-
ре де ля ет и нор ма тив но зак реп ля ет обя зан нос-
ти го су дар ства слу жить ин те ре сам че ло ве ка 
и об ще ства, обес пе чи ва ет вы со кий пра во вой 
ста тус чле нов и ин сти ту тов граж дан ско го об-
ще ства, со дей ству ет пре об ра же нию об ще ства 

в раз ви тое, упо ря до чен ное, куль тур ное, т. е. 
граж дан ское. Республика Казахстан яв ля ет-
ся пра во вым фун да мен том де мок ра ти чес ких 
пре об ра зо ва ний, стро итель ства но во го об ще-
ства в на шей стра не. Не сом нен но, Кон сти ту-
ция иг ра ет зна чи тель ную роль в жиз ни на ше-
го го су дар ства и каж до го граж да ни на Рес пуб-
ли ки Казахстан.
Пре ам бу ла Ос нов но го За ко на вы ра жа ет 

суть на ци ональ ной идеи «Мəң гі лік Ел». Идея 
«Мəң гі лік Ел» — ключ к изу че нию по ли ти-
чес кой и ис то ри чес кой фи ло со фии на ро да 
Казахстана. Все ос но вы ва ет ся на ми ро по ни-
ма нии лю дей, на сис те ме цен нос тей, ко то-
рые оп ре де ля ют пра ви ла по ве де ния и жиз ни 
граж дан лю бой стра ны. В этом ас пек те идея 
«Мəң гі лік Ел» выс ту па ет как фун да мен таль ная 
ос но ва об ще на ци ональ ной идеи. Имен но она 
приз ва на оп ре де лить ис то ри чес кую пре ем-
ствен ность и все об щую связь по ко ле ний, вне 
ко то рой нет бу ду ще го ни для на ро да, ни для 
го су дар ства.

«Мəң гі лік Ел» оз на ча ет веч ный на род, веч-
ную зем лю, веч ную стра ну и ро ди ну од нов ре-
мен но». Ес ли мы бу дем сле до вать идее на ше го 
Ел ба сы, мы смо жем вос пи тать в на шем об ще-
стве пат ри отизм. Гла ва го су дар ства обоз на чил 
«Мəң гі лік Ел» объ еди ня ющей иде ей се ми бес-
цен ных дос то яний Казахстана: не за ви си мость 
Казахстана и Астана, об ще на ци ональ ное 
един ство, мир и сог ла сие в на шем об ще стве, 
свет ское об ще ство и вы со кая ду хов ность, эко-

но ми чес кий рост на ос но ве ин дус три али за-
ции и ин но ва ции, Об ще ство все об ще го тру да, 
об щность куль ту ры, ис то рии и язы ка, на ци-
ональ ная бе зо пас ность и гло баль ное учас тие 
на шей стра ны в ре ше нии об ще ми ро вых и ре-
ги ональ ных проб лем. Нап рав ле ния, за ло жен-
ные в на ци ональ ной идее «Мəң гі лік Ел», оз ву-
чен ные на шим пре зи ден том, схо жи с иде ями 
граж дан ско го об ще ства, т. е. это пос то ян ное 
и неп ре рыв ное дви же ние, из ме не ние, со вер-
шен ство ва ние и пе ре ход от ме нее раз ви то го 
сос то яния че ло ве ка, об ще ства и влас ти к бо-
лее раз ви то му и бо лее ци ви ли зо ван но му, это 
пос то ян ное со вер шен ство ва ние на шей стра-
ны. Ес ли мы — школь ни ки, сту ден ты, ра бо чие, 
да и весь на род Казахстана — бу дем ува жать, 
чтить и сле до вать Кон сти ту ции, а так же осу-
ществлять на ци ональ ную идею «Мəң гі лік Ел», 
мы пос тро им по ис ти не пра во вое и сов ре мен-
ное го су дар ство.
Бла го да ря Пре зи ден ту Нур сул та ну 

Назарбаеву Казахстан стал един ствен ной 
стра ной ми ра, где об ще ство объ еди не но об-
ще на ци ональ ной иде ей — «Мəң гі лік Ел». Мы 
счи та ем, что на меж ду на род ном уров не это 
боль шое дос ти же ние на шей стра ны. Толь ко с 
по мощью ста биль нос ти, ми ра и сог ла сия как 
внут ри стра ны, так и в меж ду на род ных от но-
ше ни ях мы смо жем до бить ся ог ром ных вы сот!

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

В КарГУ про шел круг лый стол на те му 
«Не за ви си мый Казахстан гла за ми мо ло де-
жи. Но вый ка зах стан ский пат ри отизм в 
рам ках На ци ональ ной идеи «Мəң гі лік Eл». 
В ра бо те круг ло го сто ла при ня ли учас тие 
спе ци алист сек то ра мо ло деж ных про ек тов 
и прог рамм Цен тра по ра бо те с мо ло дежью 
г. Ка ра ган ды Ану ар Бей сен бек, до цент ка-
фед ры ис то рии Казахстана Кен тбек С. К., 
сту ден ты — ак ти вис ты КарГУ.

Ану ар Бей сен бек в при вет ствен ном сло ве 
рас ска зал о ро ли мо ло деж но го клу ба Kaz club в 
по пу ля ри за ции на ци ональ ной ис то рии и изу-
че ния го су дар ствен но го язы ка. Учас тни ки круг-
ло го сто ла за ин те ре со ва лись опы том Цен тра в 
под дер жке мо ло деж ных ини ци атив и вы ра зи-
ли же ла ние ак тив но уча ство вать в ме роп ри яти-
ях, про во ди мых этим мо ло деж ным объ еди не-

ни ем. Об ис то ри чес кой ос но ве идеи «Мəң гі лік 
Eл» рас ска зал при сут ству ющим Кен тбек С. К. 
Он ог ла сил ис то ри чес кие ис точ ни ки не за ви си-
мос ти и един ства на ро дов, про жи вав ших ра нее 
на прос то рах сов ре мен но го Казахстана, по ка-
зал связь тра ди ций и сов ре мен ных идей.
По ре зуль та там фо ру ма бы ла сос тав ле на 

ре зо лю ция. В про ект ре зо лю ции вош ли пун-
кты, пос вя щен ные ин но ва ци он но му раз ви тию, 
транс фер ту мо ло деж ных ин но ва ций меж ду 
раз лич ны ми ор га ни за ци ями, а так же раз ра-
бот ка и ре али за ция На ци ональ но го про ек-
та «Нұр лы бо ла шақ» и внед ре ние цен нос тей 
«Мəң гі лік Eл» в ра бо ту дей ству ющих учеб ных 
за ве де ний Ка ра ган ды; ин фор ма ци он ное соп-
ро вож де ние и прод ви же ние ре али за ции пя ти 
ин сти ту ци ональ ных ре форм, а так же идеи ка-
зах стан ской иден тич нос ти в СМИ, ин тер не те, 
мас сме диа но во го по ко ле ния, в соц се тях. По 

мне нию всех учас тни ков круг ло го сто ла, ор га-
ны са мо уп рав ле ния ву зов Ка ра ган ды дол жны 
при зы вать сту ден чес кую мо ло дежь ак тив-
но под дер жи вать по ли ти ку Пре зи ден та РК 
Н. А. Назарбаева.

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

Олим пи ада на зна ние ос нов Кон сти ту-
ции и го су дар ствен ных сим во лов Рес пуб-
ли ки Казахстан прой дет сре ди сту ден тов 
ву зов, во ен нос лу жа щих во ин ских час тей 
Ка ра ган ды.

Це ли и за да чи ме роп ри ятия: про па ган да и 
по пу ля ри за ция сре ди мо ло де жи сим во лов го-
су дар ства — Гер ба, Фла га, Гим на Рес пуб ли ки 
Казахстан, вос пи та ние чув ства гор дос ти и ува-
же ния к гос сим во лам; по вы ше ние пра во вой 
гра мот нос ти мо ло де жи, при об ще ние сту ден-
чес кой мо ло де жи к цен нос тям пра во вой куль-
ту ры; соз да ние ус ло вий для ин тел лек ту аль но го 
и твор чес ко го раз ви тия мо ло де жи; фор ми ро-
ва ние у мо ло де жи чув ства пат ри отиз ма и ак-
тив ной граж дан ской по зи ции.

Ме роп ри ятие прой дет 30 ок тяб ря в за ле за-
се да ний уче но го со ве та КарГУ им. академика 
Е. А. Бу ке то ва, учеб ный кор пус №1 (ул. Уни-
вер си тет ская, 28).

Ус ло вия про ве де ния: при ем за явок до 28 
ок тяб ря (фор ма за яв ки при ла га ет ся); ко ман да 
дол жна сос то ять из трех чле нов; оз на ко ми тель-

ный сбор учас тни ков олим пи ады 29.10.2015 в 
16:00 (учеб ный кор пус №1, каб. 104, Ко ми тет по 
де лам мо ло де жи); ос нов ной тур олим пи ады — 
30.10.2015 с 9:30 до 12:30, ре гис тра ция в 9:00.

Эта пы про ве де ния:
1-й тур — твор чес кий эк за мен (со дер жа ние 

кон кур са: каж до му учас тни ку ко ман ды да ет ся 
10 ми нут для на пи са ния сво ей час ти эс та фет-
но го эс се, об щий текст — не бо лее 300 слов, по 
за вер ше нии эс се за чи ты ва ют чле ны ко ман ды. 
Те ма эс се оз ву чи ва ет ся пе ред на ча лом ту ра).

2-й тур — тес ти ро ва ние на зна ние Кон сти ту-
ции РК, За ко на РК «О го су дар ствен ных сим во-
лах РК», стра те гии «Ка зах стан-2050» (30 воп ро-
сов — 30 ми нут).

3-й тур — кон курс ка пи та нов. Со дер жа ние 
кон кур са: каж дой ко ман де в те че ние 15 ми нут 
не об хо ди мо на пла ка те под го то вить пре зен та-
ци он ный ма те ри ал на оп ре де лен ную те ма ти ку 
пос ред ством ри сун ков, цифр, таб лиц, ди аг-
рамм, гра фи ков и т. п., по за вер ше нии под го-
то ви тель но го эта па ка пи тан ко ман ды про во-
дит пре зен та цию пла ка та. Те ма ти ка кон кур са 
оз ву чи ва ет ся пе ред на ча лом ту ра.

Оцен ки кон кур са: пер вый и тре тий эта-
пы оце ни ва ют ся по 5-балль ной шка ле; вто рой 
этап — со от вет ствен но наб ран ным об ще ко ман-
дным бал лам тес ти ро ва ния (мак си мум — 90 
бал лов); ре зуль та ты тес ти ро ва ния вы во дит ко-
мис сия, сос тав ко то рой оп ре де ля ет ся ор га ни-
за то ра ми. Ко мис сия оп ре де ля ет по бе ди те лей 
и об ла да те лей спе ци аль ных при зов.

Справ ки по те ле фо ну 77-03-90 (внутр. 
1110) — Ко ми тет по де лам мо ло де жи КарГУ 
(глав ный кор пус уни вер си те та, каб. 104).

Student news
Зеленая мобилизация

На ба зе ли цея №2 при под-
дер жке го род ско го аки ма та 
Цен тром по ра бо те с мо ло-
дежью сов мес тно с Ка ра ган-
дин ским об лас тным шта бом 
мо ло деж ных тру до вых от ря дов 
«Жа сыл ел» сос то ялось тор-
же ствен ное зак ры тие 11-го 
тру до во го се зо на МТО «Жа-
сыл ел», ко то рое про хо ди ло 
в фор ма те спар та ки ады под 
го во ря щим наз ва ни ем «Зе ле-
ная мо би ли за ция». В спар та-
ки аде при ня ли учас тие бой цы 
«Жа сыл ел», тру до ус тро ен ные 
в рам ках лет ней се зон ной за-
ня тос ти, уче ни ки школ, сту ден-
ты ву зов и уча щи еся ссу зов 
на ше го го ро да. Спар та ки ада 
бы ла про ве де на по 4 эс та фе-
там: «Эко ло ги чес кая тро па», 
«На ве ди чис то ту», «Зе ле ный 
фронт», «Ла би ринт чис то ты», в 
ко то рых каж дая ко ман да про-
яви ла фи зи чес кую под го тов ку, 
сме кал ку, ко ман до об ра зо ван-
ность и ли дер ские на вы ки. По 
ито гам спар та ки ады ко ман ды 
бы ли от ме че ны па мят ны ми по-
дар ка ми и дип ло ма ми. Са мым 
ак тив ным учас тни кам бы ли 
вру че ны бла го дар ствен ные 
пись ма.

В кинотеатр — 
без лимита!

Сту ден там ки но те атр «Са-
ры-Ар ка» да рит прек рас ную 
воз мож ность сту ден чес ко го 
без ли ми та. А это зна чит, что 
вы смо же те бес плат но по се-
щать лю бые ки но се ан сы в 
не ог ра ни чен ном ко ли че стве 
в те че ние ме ся ца. Ак ти ва ция 
сту ден чес ко го без ли ми та — 
2990 тен ге. При об рес ти его 
мож но в Ко ми те те по де лам 
мо ло де жи КарГУ. В ки но те ат ре 
два за ла: крас ный на 386 мест 
и си ний на 140 мест. Ки но те-
атр ос на щен удоб ны ми крес-
ла ми и сов ре мен ной зву ко вой 
и ви деоап па ра ту рой. Звук — 
Dolby Di gi tal с эф фек том при-
сут ствия. Так же в ки но те ат ре 
есть зал дет ских иг ро вых ав то-
ма тов Ac ti on Club и сов ре мен-
ный лоб би-бар.

Караганда ищет 
таланты!

Ве дет ся по иск во лон те ров 
для ор га ни за ции мо ло деж но-
го са мо дея тель но го те ат ра. 
Ес ли вы твор чес кая на ту ра, 
об ла да ющая эн ту зи аз мом и 
энер ги ей, то вы мо же те за ря-
дить и дру гих. По мо ги род но-
му го ро ду стать луч ше! Пусть 
у нас бу дет свой мо ло деж ный 
те атр, где бу дут рож дать ся но-
вые звез ды. Все же ла ющие 
мо гут всту пить в на ши ря ды! 
Кри те рии? Глав ное тре бо-
ва ние — иметь же ла ние, ос-
таль ное об ду ма ем, по го во рим 
и сде ла ем вмес те! Вклю чай-
ся! По всем воп ро сам зво ни 
по тел.: +7 702 594 29 29, 
8(7212) 504-239.

«Идея «М@!гілік Ел» — ключ 
к изучению политической 
и исторической философии 
народа Казахстана»

Независимый Казахстан глазами молодежи

Знать символы — знать историю, быть патриотом!
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Ел ба сы мыз Қа зақ стан хал қы на ар на ған Жол-
дауын да «Мүм кін ді гі шек те улі жан дар ға кө бі рек 
кө ңіл бө лу ке рек. Олар үшін Қа зақ стан ке дер гі сіз 
ай мақ қа ай на луы ти іс. Бұл өзі міз дің жə не қо ғам 
ал дын да ғы біз дің па ры зы мыз» деп атап көр сет-
кен бо ла тын. Ел ба сы мыз дың осын дай игі іс те рі-
нің аясын да əлеу мет тік жұ мыс жə не əлеу мет тік 
пе да го ги ка ка фед ра сы ның про фес сор лық-оқы-
ту шы лық құ ра мы жə не сту дент те рі мүм кін ді гі 
шек те улі жан дар ға ар нал ған қайы рым ды лық ша-
ра лар мен əлеу мет тік кө мек тер ұйым дас ты ру да.

Қа зан айын да фи ло со фия жə не пси хо ло гия 
фа куль те ті əлеу мет тік жұ мыс жə не əлеу мет тік пе-
да го ги ка ка фед ра сы ның ұжы мы мен сту дент те рі 
Қа ра ған ды қа ла сы Ок тябрь аудан дық «Үй де əлеу-
мет тік кө мек көр се ту» бө лі мі нің ұйым дас ты ру-
ымен дайын дал ған қайы рым ды лық ак ци ясы на қа-
тыс ты. Бұл ме ре ке қо ғам ның көз қа ра сын мүм кін-
ді гі шек те улі адам дар дың мə се ле ле рі не, олар дың 
құ қы ғын қор ғау ға на зар аудар ту ға ба ғыт тал ған. 
Ал ша ра ның бас ты мін де ті — мүм кін ді гі шек те улі 

жан дар ды жы лы, іл ти пат ты қайы рым ды лық-кон-
церт тік кеш те бір мəр те қуа ныш қа бө лей оты рып, 
олар дың ерек ше жан дар еке нін се зін ді ру бо ла тын.
Ал қа зан айы ның 6 жұл ды зын да МТЖ-41 то-

бы ның сту дент те рі И. Усем ба ева, Бе ка рыс, КДР-
32 то бы ның сту дент те рі В. Куч ка ро ва, С. Уахи то ва, 
МТЖ-21 то бы ның сту дент те рі Е. Ма рат, Ж. Нуп ба-
ева, МТЖ-11 то бы ның сту дент те рі С. Құр ба на ли ев, 
М. Кə рім, Б. Құ сайын, А. Қай рат, А. Ор ман ба ев 
жə не əлеу мет тік жұ мыс жə не əлеу мет тік пе да го-
ги ка ка фед ра сы ның аға оқы ту шы сы, əлеу мет тік 
жұ мыс ма гис трі И. Ах ме то ва ның ұйым дас ты ру-
ымен «Мүм кін ді гі шек те улі жан дар ға қам қор лық» 
ат ты қайы рым ды лық кеші өт ті.
Қа ра ған ды қа ла сы Ок тябрь аудан дық «Үй де 

əлеу мет тік кө мек көр се ту» бө лі мі Е. А. Бө ке тов 
атын да ғы Қа ра ған ды мем ле кет тік уни вер си те ті нің 
əлеу мет тік жұ мыс жə не əлеу мет тік пе да го ги ка ка-
фед ра сы ның мең ге ру ші сі, соц.ғ. к., до цент Б. Аб-
дра ше ва ға, ка фед ра ның про фес сор лық-оқы ту шы-
лық құ ра мы мен сту дент те рі не ал ғыс біл дір ді.

И. УСЕМ БА ЕВА, МТЖ-41 ТО БЫ НЫ+ СТУ ДЕН ТІ

Бү гін де тер ро ризм мен экстре мизм əлем-
нің өзек ті мə се ле сі не ай нал ды. Ра ди кал ды 
са яси оп по зи ция, экстре мис тік пи ғыл да-
ғы ұйым дас қан топ, ді ни фа на тик тер, ді ни 
фун да мен та лизм, ді ни фа на тизм, ді ни эк-
стер мизм де ген дей тір кес тер ді ес ті ген сəт-
те жү ре гі міз түр ші ге тін бол ды. Атауынан 
қо рық сақ та, оның ас та ры на те рең үңі ле 
бер мей міз. Со ның сал да ры нан бо лар, осы 
кү ні қан ша ма өрім дей жас та ры мыз осы нау 
аж да һа ның ар бауына тү сіп, өлім құ шу да.

Түр лі лаң кес тік іс-əре кет тер қо ғам ға, ді ні-
міз ге, мə де ни еті міз ге жат. Елі міз дің əр же рі нен 
бой көр се тіп жат қан осын дай хал қы мыз ға жат 
қы лық тар мен кү ре су тек мем ле кет тің мін де ті 
де мей, жал пы ха лық тық тұр ғы да қа рап, лаң-
кес тік ке, іріт кі са лу шы лық қа қар сы кү ре су əр 
қа зақ стан дық тың мін де ті деп тү сі нуі міз ке рек.
Тер ро ризм — ұйым дас қан топ мақ са ты на 

же ту үшін дүр сін-дүр сін күш қол да ну ар қы лы 
кө рі ніс та ба тын əдіс. Тер ро рис тік іс-əре кет тер 

са яси, эко но ми ка лық жə не пси хи ка лық си пат-
та бол ған дық тан, қа ра пайым ха лық қа жа сы-
рын тү рін де на си хат жүр гі зе ді. Он дай ға ілі ге-
тін дер — пси хи ка лық тұр ғы дан əл сіз адам дар. 
Тер ро риз мнің мақ са ты — мем ле кет тер дің, ха-
лық тар дың ра ци онал ды түр де ой ла ула ры на, 
бей біт ші лік пен ты ныш тық та өмір сү ру ле рі не 
ке дер гі жа сау, со ны мен бір ге қо ғам да дүр бе-
лең ту ды рып, кө ше де, жұ мыс жə не дем ала тын 
жер лер де, ха лық тың көп шо ғыр лан ған ор та ла-
рын да, са уда сат тық ор та лық та рын да оқу, мə-
де ни ет ошақ та рын да кез кел ген уақыт та бү лік 
шы ға рып, үрей ту ды ру екен. Кей бір зерт те у-
лер ге қа ра ған да, тер ро рис тік іс-ша ра лар дың 
бас та луы біз дің дəуірі міз ге дейін 44 жы лы Це-
зарь ды өл тір ген жыл ға не гіз де ле ді.
Қа зір гі əлем дік өт кір мə се ле ге ай нал ған тер-

ро рис тік қоз ға лыс тар дың жа ңа тол қы ны — Ис-
лам дық ді ни экстре мизм. Ел ба сы ның «Қа зақ-
стан-2050» стра те ги ясы: «Қа лып тас қан мем ле-
кет тiң жа ңа са яси ба ғы ты» ат ты Жол дауын да ғы 
ба сым мiн дет те рі нің iшiн де ра ди ка лиз мнiң, 

экстре миз мнiң жə не тер ро риз мнiң бар лық 
түр ле рi мен кө рi нiс те рi не қар сы əре кет тер көр-
се ті ліп, Қа зақ стан ның түк пір-түк пі рін де ан-
ти тер ро рис тік топ тар ұйым дас ты рыл ды. Осы 
орай да, біз дің уни вер си те ті міз де де кон фес-
сияара лық ке лi сiм мен ел де гi қо ғам дық-са яси 
аху ал дың тұ рақ ты лы ғын ны ғай ту мақ са тын да 
экстре мизм мен тер ро риз мге қар сы на си хат-
тар, түр лі іс-ша ра лар өт кі зе ді. Со ның бі рі — 
Қа зақ стан Мұ сыл ман да ры ді ни бас қар ма сы-
ның Жал пы жə не Жас тар ісі бө лі мі нің мең ге-
ру ші сі Ал тын бек Ұтыс ха нұ лы мен Қа ра ған ды 
об лы сы ның Жас тар бө лі мі нің мең ге ру ші сі 
Қа сым Ма ди ярұ лы ның фи ло ло гия фа куль те-
тін де гі сту дент тер мен бол ған бей рес ми кез де-
суі. Имам дар ді ні міз ге жат қы лық тан аулақ бо-
лу ға үй ре тіп, сту дент тер дің кө кейін де жүр ген 
сұ рақ та ры на жауап бе ре оты ра, «Тер ро ризм, 
экстре мизм си яқ ты қауіп-қа тер ге тө теп бе ріп, 
ти ім ді қар сы тұ ру дың ең бас ты шар ты — ол 
қо ғам мен би лік тің өза ра ке лі сі мі мен ұлт тық 
бір лік» деп ой түйін де ген бо ла тын.

ЖА ДЫ РА �А РА БА ЛИ НА,
�АРМУ СТУ ДЕН ТІ

«Қа зір гі қо ғам проб ле ма сы — жал ғыз-
дық» де ген ді ес ті ге ні ңіз бар ма еді?.. Иə, бү-
гін де бұл өзек ті мə се ле ге ай нал ған дай. Бұл 
күн гі нің ада мы жал ғыз дық ты жақ сы кө ре-
тін сы қыл ды.

Ру ха ни тұр ғы дан алып қа рай тын бол сақ, 
бү гін гі қо ғам ды құ рай тын адам дар дың бə рі де 
жал ғыз дық қа ұм ты ла ды. Не ге? Бі рі сен ген жан-
да ры нан бі раз опық жеп, қо ғам мен ара ла су дан 
қа ла ды. Та ғы да се ніп, жа па ше гіп қа лу дан сақ-
та нып, жал ғыз дық қа ұм ты ла ды. Екін ші сі ай на-
ла да ғы лар ал ға қой ған мақ са ты ма же ту ге тос-
қауыл бо ла ды деп, жал ғыз дық ты жа ны на се рік 

ете ді. Та ғы бі рі өз көз қа ра сы ның бас қа лар дан 
ерек екен ді гін аң ға рып, өз ұс та ным да рын өзі-
не мақ сат тұ тып, жал ғыз дық ты жақ тай ды. Ен ді 
бі рін де бə рі қо сар ла нып, ұш та сып жа тыр. Ол 
тіп ті өзін еш кім ге ке рек сіз се зі не ді.
Те ре ңі рек ой лан сақ, бұл мə се ле ні ту ды рып 

отыр ған өзі міз емес пе?..
Се нім мə се ле сі не тоқ тал сақ, «Сен ге ні нен 

опық жеу» де дік. Ой еле гі нен өт кі зіп кө рі ңіз, 
сіз ге сен ген бір жан се зі мі нен опық же ген жоқ 
па? Сіз ге ба рын ша се ніп жүр ген жан дар дың се-
ні мін ақ тап жүр сіз бе?
Сүйік ті ңіз дің, до сы ңыз дың, жа қы ны ңыз-

дың кө ңі лі не кір бің тү сір ме ді ңіз бе? Осы лар-
дың бі реуінің кө ңі лін қал ды рып, өзі ңіз ден 
без ді ріп, өз ге лер ден бе зу ге жол аш па ды ңыз 
ба екен?

Көз қа рас мə се ле сі. Өз пі кі рі ңіз ді өз ге лер ге 
жет кі зу жо лын да бас қа лар ды құр мет тей сіз бе? 
Олар дың да өз пі кі рі, ойы бар екен ді гін ес кер ді-
ңіз бе? Бə рі сіз ді қол паш тап жат қан да, ға жап ой 
айт пақ бол ған ды да, оның ойын да тұн шық ты рып 
тас та ма ды ңыз ба екен? Ой ла ны ңыз… Мұ қи ят…
Қа те лік те рі ңіз ді бай қа ған бол са ңыз, оны 

мойын дап, жөн де уге ты ры сы ңыз. Өз қа те лі гі-
міз ар қы лы өз ге лер де бас қа ша ой қа лып тас ты-
рып, қо ғам да проб ле ма ту ды ра мыз.
Жал ғыз дық ты емес, көп шіл дік ке, бір лік-

ке апа рар жол ды қа лып тас ты райық. Жа қы-
ны мыз ды аялайық, кө ме гі міз ді еш кім нен 
аямайық. Мейі рім мен бір лік қа шан да ұлық 
еке нін ұмыт пайық!

СЫМ БАТ СА НАТ �Ы ЗЫ, �АРМУ СТУ ДЕН ТІ

Айтайын дегенім...

Жолдасын таста?ан 

жолда �алар...

Дос ты� — адам мі рін де-

гі е� ма �ыз ды ж� не ке рек-

ті бл шек. Ме ні� бір до сым 

бар еді. Ол зі мейі рім ді, бі-

лім ді, сы пайы, �деп ті, жа на-

шыр бо ла тын. Ара лас па �а-

ны мыз �а кп бол ды. Еке уміз 

екі �а ла да о�ы �ан ды� тан 

ара мыз су ып кет ті. «Жол дас-

ты жол айы ра ды» де ген осы-

ау, сі р�…

Дос бо лу емес, дос та бу �и-

ын. «Дос �а ді рін жа ра лы бол-

�ан да бі лер сі	» де ген бар. 

�и нал �ан да �ас-�а ба �ы	 нан 

т� сі ніп, �ам �ор бо лып, адал 

�рі а�ыл шы бо ла бі ле тін дос �а 

не жет сін! Бір ге ой нап, к� ліп, 

шер тар �а тар �)р бы — ба �а-

лы. Дос ты� �р т�р лі �рі к(п жа�-

ты бо ла ды. Адал дос бар, амал 

дос бар. «Ас бар к�н де дос жа-

лы� пас» де ген ха лы� да на лы-

�ы бар. �р т( бе ні	 ба сы на бір 

се кі ріп, (зі не пай да лы жан ды 

із деп, адам дар т) ра� сыз бо-

лып ба ра жат �ан се кіл ді. Бая-

�ы «�ы ры� жыл ды� дос ты�» 

жо �ал �ан си я� ты. Адам дар дос 

�а ді рін біл мей ба ра ма?! �ри-

не, ол �р адам ны	 т�р би есі не, 

мі не зі не, са на-се зі мі не бай ла-

ныс ты. Шы найы �а рым-�а ты-

нас �а не жет сін!

Не бол са да ри ясыз се зім 

�р жер де бай �а ла ды. Кек са�-

тап та ке ре гі жо�. Еш кім ге бар 

сы ры	 ды жайып ке ре гі жо� — 

бір к� ні �ас жауы	а ай на ла ды, 

еш кім ге �ат ты (ші гіп ке ре гі 

жо� — бір к� ні на �ыз до сы 	а 

ай на ла ды.

�&Н ДЫЗ КАР ЛО ВА,

�АРМУ СТУ ДЕН ТІ

МCмкіндігі шектеулі жандар?а �ам�орлы� — басты назарда
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Сов ре мен ную меж ду на род ную об-
ста нов ку труд но наз вать ста биль ной. И 
од ной из при чин это го яв ля ет ся раз мах 
тер ро риз ма, при об ре та ющий се год ня 
по ис ти не все мир ный ха рак тер. Пред ста-
ви те ли ве ду щих стран ми ра, в том чис ле 
и на выс шем уров не, ре гу ляр но со би ра-
ют ся для об суж де ния этой проб ле мы и 
соз да ния меж ду на род но го ме ха низ ма 
ан ти тер ро ра.

В хо де этих встреч бы ли дос тиг ну ты до-
го во рен нос ти о сов мест ных уси ли ях по пре-
се че нию фи нан со вых и иных форм под дер-
жки тер ро риз ма в лю бых его про яв ле ни ях. 
Од на ко при всей их важ нос ти и по зи тив нос-
ти кар ди наль но го ре ше ния проб ле мы не на-
ме ти лось, так как пред ста ви те ли за пад ных 
стран и США, охот но под дер жи вая ини ци-
ати вы по сов мес тной борь бе с меж ду на род-
ным тер ро риз мом, на прак ти ке фак ти чес ки 
по ощ ря ли ис лам ский фун да мен та лизм в 
Аф га нис та не, Югос ла вии, в Рос сии, по рож-
да емый их соб ствен ной по ли ти кой.
Спе ци алис ты по борь бе с тер ро риз мом 

от ме ча ют, что ми ро вое со об ще ство бо рет-
ся с тер ро риз мом вче раш не го дня. Сов ре-
мен ный тер ро ризм име ет но вые, еще бо лее 
опас ные и ме нее уяз ви мые фор мы.

Характерные черты 
современного терроризма

Се год ня проб ле ма ми тер ро риз ма за-
ни ма ет ся ши ро кая сеть го су дар ствен ных и 
об ще ствен ных ор га ни за ций (спец служ бы, 
во ен ное ве дом ство, НИИ и пр.). Ста ли ак-
тив но про во дить ся мно го чис лен ные кон-
фе рен ции, сим по зи умы, се ми на ры. По яви-
лась да же спе ци аль ная по ли ти чес кая дис-
цип ли на «Тер ро ло гия».
Ми ро вое со об ще ство от ри ца ет лю бые 

про яв ле ния тер ро риз ма, в том чис ле и как 
сред ство дос ти же ния со ци аль но-по ли ти-
чес ких це лей. Од на ко тер ро ризм про дол-
жа ет ос та вать ся в ар се на ле ря да экстре-
мистских груп пи ро вок. По это му, учи ты вая 
раз мах и опас ность это го яв ле ния, борь ба с 
ним про воз гла ше на ООН од ной из при ори-
тет ных за дач меж ду на род ной по ли ти ки. В 
свя зи с этим, на наш взгляд, весь ма важ ным 
пред став ля ет ся вы яс не ние сущ нос ти тер-
ро риз ма, что поз во ля ет оп ре де лить адек-
ват ные сред ства, фор мы и ме то ды борь бы 
с ним.

Направления современного 
терроризма

Тер ро ло ги вы де ля ют сле ду ющие нап рав-
ле ния сов ре мен но го тер ро риз ма. Пер вое 
пред став ле но тер ро риз мом со ци аль ным, 
прес ле ду ющим цель из ме не ния эко но ми-
чес ко го или по ли ти чес ко го строя соб ствен-
ной стра ны.
Вто рое нап рав ле ние — на ци она лис ти-

чес кое, вклю ча ющее в се бя ор га ни за ции 
эт но се па ра тистско го тол ка, ли бо ста вя щие 
сво ей целью борь бу про тив эко но ми чес ко-
го или по ли ти чес ко го гос под ства инос тран-
ных го су дарств и мо но по лий.
Третье — ре ли ги оз ный тер ро ризм, свя-

зан ный ли бо с борь бой при вер жен цев од-
ной ре ли гии или сек ты в рам ках об ще го 
го су дар ства с при вер жен ца ми дру гой, ли бо 

с по пыт ка ми низ вер гнуть свет скую власть и 
ут вер дить те ок ра ти чес кий ре жим, ли бо с 
тем и дру гим од нов ре мен но.
Од на ко эти раз но вид нос ти тер ро риз ма 

ред ко выс ту па ют в чис том ви де. И тер ро ризм 
ре ли ги оз ной нап рав лен нос ти по рой не лег ко 
от де лить от на ци она лис ти чес ко го, при этом 
он спо со бен мно гое за им ство вать из идей но го 
ар се на ла со ци аль но го тер ро риз ма.

Виды террористических 
и диверсионных актов

Не пос ред ствен но тер ро ризм воп ло ща ет-
ся в ви де тер ро рис ти чес ко го ак та, ко то рые 
мо гут быть сле ду ющих ви дов.

Ди вер сия — (взрыв, рас пы ле ние от-
рав ля ющих ве ществ и т. п.). Про из во дят ся 
взры вы тран спор тных средств или в зда-
ни ях с целью на нес ти ущерб и выз вать че-
ло ве чес кие жер твы, а так же на от кры том 
прос тран стве для унич то же ния лю дей. В 
ре зуль та те взры вов стра да ет боль шое ко ли-
че ство слу чай ных лю дей, по это му имен но 
та кая так ти ка при во дит к на ибо лее силь но-
му пси хо ло ги чес ко му эф фек ту и име ет мес-
то в слу ча ях, ког да тер ро рис ты аб со лют но 
все по тен ци аль ные жер твы рас смат ри ва ют 
в ка че стве по ли ти чес ких про тив ни ков.

По хи ще ние. Как пра ви ло, по хи ще нию 
под вер га ют ся зна чи тель ные фи гу ры, спо-
соб ные прив лечь вни ма ние об ще ствен нос-
ти: из вес тные по ли ти ки, чи нов ни ки, жур на-
лис ты, дип ло ма ты.

По ку ше ние и убий ство. Один из ос нов-
ных ме то дов ве де ния тер ро риз ма. Осу-
ществля ет ся во ору жен ны ми груп па ми. 
От ли ча ет ся де монстра тив ной ад рес ностью, 
по это му эф фек ти вен для це ле нап рав лен но-
го пси хо ло ги чес ко го воз дей ствия на уз кую 
ауди то рию.

Ог раб ле ние (экспроп ри ация). Осу-
ществля ет ся как с целью по лу че ния не об-
хо ди мых для ве де ния борь бы средств, так и 
в це лях про па ган ды. На иболь ший раз мах 
при об ре та ет в пе ри оды ре во лю ци он ной 
дес та би ли за ции.

Хай дже кинг — зах ват тран спор тно-
го сред ства: са мо ле та, по ез да, ав то мо би ля, 
ко раб ля. На ибо лее час ты в ми ре зах ва ты 
са мо ле тов, так же обоз на ча емые как «скай-
дже кинг».

Зах ват зда ний. Ча ще все го на ле там под-
вер га ют ся зда ния по сольств, пра ви тель-
ствен ные уч реж де ния, пар тий ные офи сы. 
Че чен ский тер ро ризм про де монстри ро вал 
при мер на па де ния на боль ни цы, те ат ры, 
шко лы. Тер ро рис там пре дос тав ля ет ся воз-
мож ность по ки нуть зах ва чен ное стро ение 
под прик ры ти ем за лож ни ков.

Во ору жен ное на па де ние без смер тель-
но го ис хо да и при чи не ния зна чи тель но го 
иму ще ствен но го ущер ба.

Ки бер тер ро ризм — на па де ние на 
компь ютер ные се ти в це лях са бо ти ро вать 
ра бо ту со от вет ству ющих уч реж де ний. По-
яв ле ние это го яв ле ния свя за но с уве ли чив-
шей ся ролью компь юте ров во всех сфе рах 
жиз ни и с за ви си мостью нор маль ной жиз-
не дея тель нос ти об ще ства от сох ран нос ти 
компь ютер ной се ти.
В нас то ящее вре мя рас смат ри ва ет ся воз-

мож ность ис поль зо ва ния тер ро рис та ми 
в прес туп ных це лях ядер ных, хи ми чес ких, 
би оло ги чес ких бо еп ри па сов.

Ядер ный тер ро ризм пред по ла га ет ис-
поль зо ва ние в ка че стве ору жия ра диоак тив-
ных ма те ри алов. Это мо жет быть ядер ное 
взрыв ное ус трой ство; за ра же ние мес тнос ти 
ра диоак тив ны ми ве ще ства ми без про ве де-
ния ядер но го взры ва; на па де ние тер ро рис-
тов на ядер ный ре ак тор.

Би оло ги чес кий тер ро ризм пред став-
ля ет со бой ис поль зо ва ние би оло ги чес ких 
средств ве де ния вой ны (бак те рии, ви ру сы, 
рик кет сии) про тив на се ле ния. На ибо лее 
рас прос тра нен ны ми и дос туп ны ми би оло-
ги чес ки ми аген та ми для про ве де ния те рак-
тов яв ля ют ся воз бу ди те ли опас ных ин фек-
ций ти па си бир ской яз вы, на ту раль ной ос-
пы, ту ля ре мии.

Хи ми чес кий тер ро ризм пред по ла га ет 
ис поль зо ва ние хи ми чес ко го ору жия в тер-
ро рис ти чес ких це лях. Хи ми чес кий тер ро-
ризм под раз де ля ет ся на 2 ос нов ные ка те го-
рии. Во-пер вых, на па де ние с на ме ре ни ем 
унич то жить мак си маль ное ко ли че ство лю-
дей. На ибо лее из вес тным при ме ром здесь 
мо жет слу жить га зо вая ата ка с ис поль зо ва-
ни ем от рав ля юще го ве ще ства за рин, про ве-
ден ная ре ли ги оз ной сек той «АУМ-син ри ке» 
в мет ро япон ско го го ро да На га но в июне 
1994 го да. Во-вто рых, те рак ты с при ме не-
ни ем хи ми чес ко го ору жия про во дят ся с на-
ме ре ни ем шан та жи ро вать, при чи нить эко-
но ми чес кий ущерб, осу ществля ют ся пу тем 
от рав ле ния про до воль ствен ных про дук тов, 
во ды и т. п. Так, в 1978 г. па лес тин ские тер-
ро рис ты за ра зи ли ртутью пар тии апель-
си нов, пос тав ля емые из Из ра иля в стра ны 
Ев ро пы.
Та ким об ра зом, ре аль ность уг ро зы раз-

лич ных ви дов тер ро рис ти чес ких и ди вер си-
он ных ак тов од ной из ос нов ных за дач граж-
дан ской обо ро ны ста вит заб ла гов ре мен ное 
соз да ние не об хо ди мых ре сур сов для опе ра-
тив но го ре аги ро ва ния на тер ро рис ти чес кие 
дей ствия.

Общественная опасность 
терроризма

Не пос ред ствен ные на силь ствен ные по ся-
га тель ства на жизнь, здо ровье и иму ще ство 
граж дан, а так же на ма те ри аль ные объ ек-
ты раз лич но го наз на че ния вле кут за со бой 
тяж кий ущерб бе зо пас нос ти на се ле ния и 
эко но ми ке стра ны, но од нов ре мен но под-
ры ва ют ус той чи вость по ли ти чес кой сис те-
мы об ще ства, ста биль ность по ли ти чес ко го 
кур са, а в ря де слу ча ев да же па ра ли зу ют 
дей ствия влас тей и спо соб ству ют под ры ву 
их ав то ри те та сре ди на се ле ния.
Ос та точ ный же эф фект тер ро рис ти чес-

ких ак тов — де мо ра ли за ция об ще ства, наг-
не та ние ат мос фе ры стра ха, не уве рен нос ти, 
за пу ги ва ния, па ра ли за ции и по дав ле ния 
об ще ствен ной во ли, не до воль ство влас тя ми 
и пра во ох ра ни тель ны ми ор га на ми, лик ви-
да ция де мок ра ти чес ких ин сти ту тов об ще-
ства, зат руд не ние нор маль но го фун кци они-
ро ва ния го су дар ствен ных ор га нов.
Мно го те ле фон ных звон ков о лож ных ак-

тах тер ро риз ма, о ми ни ро ва нии объ ек тов 
об ра зо ва ния, здра во ох ра не ния, тран спор та, 
энер ге ти ки и иных объ ек тов жиз не обес пе-
че ния. Статьей 242 Уго лов но го ко дек са РК 
оп ре де ле ны ме ры на ка за ния за за ве до мо 
лож ное со об ще ние о го то вя щих ся взры вах, 
под жо гах или иных дей стви ях, соз да ющих 
опас ность ги бе ли лю дей или при чи не ния 
зна чи тель но го иму ще ствен но го ущер ба. 
(За ве до мо лож ное со об ще ние об ак те тер-
ро риз ма на ка зы ва ет ся ли бо штра фом в 
раз ме ре от 200 до 500 МРП (или в раз ме ре 
за ра бот ной пла ты или ино го до хо да осуж-
ден но го за пе ри од от двух до пя ти ме ся цев), 
ли бо ис пра ви тель ны ми ра бо та ми от од но го 
го да до двух лет, ли бо ог ра ни че ни ем сво бо-
ды на срок до 4 лет, ли бо арес том на срок до 
шес ти ме ся цев, ли бо ли ше ни ем сво бо ды на 
срок до трех лет.)
Зна чи тель но учас ти лись слу чаи так на-

зы ва емо го те ле фон но го тер ро риз ма и на 
тер ри то рии Ка ра ган дин ской об лас ти. К 
со жа ле нию, в нас то ящее вре мя прос мат-
ри ва ет ся тен ден ция к пси хо ло ги чес ко му 

«при вы ка нию» на се ле ния к тер ро рис ти чес-
ким ак там как не из беж ным спут ни кам сов-
ре мен ной жиз ни, ко неч но, ес ли они не ка-
са ют ся лю дей не пос ред ствен но. По доб ное 
при вы ка ние ос лаб ля ет ос тро ту вос при ятия 
об ще ствен ной опас нос ти тер ро риз ма.

Предупредительные меры 
и действия населения и 
должностных лиц при захвате 
террористами заложников

В це лях пре дуп реж де ния про ник но ве-
ния тер ро рис тов на тер ри то рию ор га ни за-
ции или лю бо го дру го го объ ек та не об хо ди-
мо при нять ме ры по ужес то че нию ре жи ма 
про пус ка, при ме няя все воз мож ные сис те-
мы ох ра ны и сиг на ли за ции, а так же от ра бо-
тать точ ный план эва ку ации и оз на ко мить с 
ним весь пер со нал.
Кро ме вы ше ука зан ных мер пер со нал ор-

га ни за ции или уч реж де ния дол жен быть 
про инструк ти ро ван и обу чен сле ду ющим 
дей стви ям при зах ва те за лож ни ков тер ро-
рис та ми. Ес ли ва ше го кол ле гу или лю бо го 
дру го го че ло ве ка зах ва ти ли в за лож ни ки, то 
вы не мед лен но дол жны:
• со об щить об этом по те ле фо ну ру ко во ди те-
лю и в служ бы бе зо пас нос ти;

• по сво ей ини ци ати ве в пе ре го во ры с тер-
ро рис та ми не всту пать, что бы не нав ре дить 
се бе и не спро во ци ро вать тер ро рис тов на 
при ме не ние ору жия;

• при не об хо ди мос ти вы пол нять тре бо ва ния 
тер ро рис тов, ес ли они, ко неч но, не свя за ны 
с при чи не ни ем ущер ба жиз ни и здо ровью 
лю дей;

• не про ти во ре чить зах ват чи кам, что бы не 
рис ко вать сво ей жизнью и жизнью ок ру жа-
ющих;

• ес ли тер ро рис ты все же нас та ива ют на вы-
пол не нии тех или иных ус ло вий, при чи-
ня ющих вред и ущерб жиз ни и здо ровью 
лю дей, то нуж но сос лать ся на свою не ком-
пе тен тность в этом воп ро се.

Как поступить, если вас захватили 
в заложники?

Что бы не нав ре дить се бе, сна ча ла нуж но 
ус по ко ить ся, раз го ва ри вать спо кой ным го-
ло сом;
• не вы ка зы вать не на вис ти и пре неб ре же ния 
к по хи ти те лям и с са мо го на ча ла (осо бен но 
в пер вый час) вы пол нять все ука за ния, не 
ока зы вая соп ро тив ле ния, та кое по ве де ние 
нем но го ус по ко ит тер ро рис та;

• пос та рать ся оп ре де лить мес то сво его на-
хож де ния;

• не нуж но пы тать ся бе жать, ес ли нет чет ко го 
пла на и уве рен нос ти в ус пе хе по бе га;

• сле ду ет за пом нить как мож но боль ше ин-
фор ма ции о тер ро рис тах (ко ли че ство, как 
выг ля дят, осо бые при ме ты, ка кое во ору же-
ние, ка ко ва те ма ти ка раз го во ра, ма не ра по-
ве де ния);

• не об хо ди мо рас по ло жить ся по даль ше от 
окон, две рей и са мих тер ро рис тов, что бы во 
вре мя воз мож но го штур ма быть в бе зо пас-
ном мес те, при этом нуж но лечь на пол ли-
цом вниз, сло жив ру ки на за тыл ке.
Важ ней шим ус ло ви ем борь бы с тер ро-

риз мом яв ля ют ся ре ши тель ность, неп ри-
ми ри мость и жес ткость от вет ных дей ствий, 
на ли чие хо ро шо обу чен ных, нат ре ни ро ван-
ных, тех ни чес ки хо ро шо ос на щен ных и эки-
пи ро ван ных спе ци аль ных под раз де ле ний.

ША РИ ПА ОМА РО ВА, НА ЧАЛЬ НИК ШТА БА ГО И ЧС

Современный терроризм и его характерные черты
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Окончание. Начало на стр. 1.

В на ча ле XVI ве ка, во вре мя прав ле ния 
ха на Ка сы ма, был раз ра бо тан и при нят ко-
декс за ко нов, из вес тный как «Қа сым хан-
ның қас қа жо лы» («Свет лый путь ха на Ка-
сы ма»). Ке рей и Жа ни бек ста ли нас лед ни-
ка ми тра ди ций пре ды ду щих го су дар ствен-

ных объ еди не ний — Ал тын Ор ды (Зо ло той 
Ор ды) и Ак Ор ды (Бе лой Ор ды). Мож но 
по пра ву ут вер ждать, что вклад ос но ва те-
лей ка зах ской го су дар ствен нос ти Ке рея и 
Жа ни бе ка в ис то рию ка за хов ог ро мен и яв-
ля ет ся ис то ри чес кой ос но вой ста нов ле ния 
ка зах стан ской иден тич нос ти и фор ми ро ва-
ния на ци ональ но го са мо соз на ния и ук реп-
ле ния ка зах стан ско го пат ри отиз ма.
В кни ге «В по то ке ис то рии» Нурсултан 

Назарбаев очень точ но и глу бо ко оце нил 
це ли и ре зуль та ты стро итель ства но во го 
го су дар ства и об ще ства в ис то ри чес ких ус-
ло ви ях: «Ста нов ле ние и раз ви тие на ции 
не воз мож но без сох ра не ния ис то ри чес кой 
па мя ти на ро да, а к чис лу на ибо лее зна чи-
тель ных вех в ис то ри чес ком прош лом всег-
да и вез де от но сит ся вре мя воз ник но ве ния 

на цио наль ной го су дар ствен нос ти, не за ви-
си мо от то го, ка ков был со ци аль ный об лик 
этой го су дар ствен нос ти и ка кая фор ма го су-
дар ствен но го ус трой ства бы ла при ем ле ма и 
воз мож на в те вре ме на».
Эти сло ва гла вы го су дар ства, об ра щен-

ные к нам, граж да нам стра ны, яв ля ют ся 
клю чом к ус пеш но му по ни ма нию ис то ри-
чес ко го прош ло го. Без ис то рии не мо жет 
быть об ще ства и го су дар ства. В Ка зах ста не 
мно гое де ла ет ся для сох ра не ния ис то рии. 
Из да ют ся кни ги и учеб ни ки, пуб ли ку ют ся 
статьи, сни ма ют ся ис то ри чес кие филь мы в 
рам ках ре али за ции го су дар ствен ной прог-
рам мы «Куль тур но-ис то ри чес кое нас ле дие» 
и «На род в по то ке ис то рии».

1 июня 2010 го да в Ас та не пе ред Му-
зе ем Пер во го Пре зи ден та Рес пуб ли ки 

Казахстан с учас ти ем гла вы го су дар ства 
был от крыт брон зо вый па мят ник ха нам 
Ке рею и Жа ни бе ку. Это ста ло данью 
ува же ния ге ро ичес ким и слав ным де-
яни ям и под ви гам на ших ве ли ких пред-
ков.
Для каж до го ка зах стан ца и пат ри ота 

на ша Ро ди на — сим вол не за ви си мос ти. 
Казахстан се год ня по лу чил зас лу жен ное 
приз на ние во всем ми ре. По ня тия не за-
ви си мос ти и го су дар ствен нос ти яв ля ют ся 
близ ки ми си но ни ма ми и клю ча ми к по-
ни ма нию на ше го ге ро ичес ко го прош ло го, 
слав но го нас то яще го и свет ло го и ве ли ко го 
бу ду ще го. Праз дно ва ние 550-ле тия об ра зо-
ва ния ка зах ской го су дар ствен нос ти спо соб-
ство ва ло ук реп ле нию ка зах стан ско го пат-
ри отиз ма и по вы ше нию ин те ре са граж дан 
к оте че ствен ной ис то рии.

СОБ. ИНФ.

Қа зақ хан ды ғы ның 550 жыл дық ме-
рей тойы елі міз де жыл бойы той ла нып 
ке ле ді. Кү ні бү гін ге шейін Республика 
кө ле мін де түр лі іс-ша ра лар ұйым дас ты-
рыл ды. Со ның ішін де не гіз гі ме рей той-
лық іс-ша ра лар қа си ет ті Та раз өл ке сін де 
өт ті. Екі мың жыл дан ас там та ри хы бар 
Та раз өл ке сі — Қа зақ хан ды ғы ның ал-
тын дің ге гі са на ла ды. Осы дан 550 жыл 
бұ рын Ке рей мен Жə ні бек сұл тан Əбіл-
қайыр хан ды ғы нан бө лі ніп, Шу өңі рі не 
қо ныс та нып, Қа зақ хан ды ғы ның не гі зін 
қа ла ды. Ай ту лы та ри хи да та ның осы ай-
мақ та кең кө лем де той ла ну ының мə ні, 
мі не, осын да жа тыр. Қа си ет ті, та ри хи 
та мы рын те рең ге тар қан ел ді ме кен де 
той лан ған той лар ға қыс қа ша шо лу жа-
сай ке тейік.

Пре зи ден ті міз Нұр сұл тан Əбі шұ лы 
Назарбаев: «Біз ке ше ға на бо ла қал ған ха-
лық емес піз. Со нау сақ тар дан, ғұн дар дан, 
тү рік мем ле кет те рі нен, одан кейін Ал тын 
ор да дан қал ған, Ке рей мен Жə ні бек ар ты на 
ел ер тіп, Шу дың жа ға сы на ту кө тер ген кез де, 
қа зақ де ген сөз сол кез де шық қан бо ла тын. 
Со ны дү ни еге паш ету үшін, əсі ре се, біз дің 
ұл-қыз да ры мыз, ке ле жат қан ұр пақ та ри хы 
те рең еке нін біл сін деп осы ны жа сап отыр-

мыз». Қа зақ хан ды ғы ның 550 жыл ды ғы на 
тар тыл ған ең үл кен сый дың бі рі — ақ мəр-
мəр мен қап тал ған, би ік ті гі 27 мет рлік мо ну-
мент. Ал 2,5 метр тұ ғыр да қо ла дан ұйыл ған 
Ке рей мен Жə ні бек тің мү сі ні тұр. Ел ба сы-
мыз: «Қа зір гі қи ын-қыс тау за ман ға қа ра мас-
тан, осын да үл кен ке шен ашып, ес кер ткіш 
қойып отыр мыз. Осы ның бə рі біз дің ұр пақ-
тың ата-ба ба ның ама на ты на адал ды ғы мыз-
ды, ұлы да ла ру хы на тағ зы мы мыз ды біл ді-
ре ді….Қа зақ хан ды ғын не ге атап жа тыр мыз, 
та ри хы мыз ға үңі ле тін бол сақ, қа зақ тың 
бар лық та ри хы — бі рі гу та ри хы. Қа зақ ба-
сын қо сып, бі рік кен кез де, еш бір жау ға бе-
ріл ме ген, же ңіп шы ғып отыр ған. Қа зақ тың 
ба сы ыды рап, жан-жақ қа бө лі ніп, ел-ел боп 
кет кен кез де ға на жау ба сып ал ған. Осы тə-
лім ді біз еш уақыт та ес тен шы ғар мауымыз 
ке рек. Бір лі гі міз ді ұс тауымыз ке рек. Біз ен ді 
та ри хы мыз да кө пұлт ты бо лып қал дық. Еш-
кім нің кі нə сі жоқ. Олар дың бар лы ғын іші-
міз ге сый ғы зып, құ ша ғы мыз ға алып, бір ел 
қып, бір жұрт қып жа сап жа тыр мыз. Сон-
да ға на біз дің бо ла ша ғы мыз ай қын бо ла ды, 
жар қын бо ла ды», — деп жұр тын ме рей лі 
ме рей тойы мен құт тық та ды.
Əулиеата тө рін де гі «Та раз-Аре на» ке ше-

нін де Қа зақ хан ды ғы ның 550 жыл дық тойы-
на орай «Еура зия ба ры сы» тур ни рі ұйым-

дас ты рыл ды. Дəс түр лі бə се ке ге Қа зақ стан 
ба тыр ла ры жəне 7 ел — Гру зия, Моң ғо лия, 
Поль ша, Қыр ғыз стан, Ре сей, Түр кия жə не 
Өз бек стан нан жал пы са ны 56 спор тшы қа-
тыс ты. Олар 7 сал мақ дə ре же сі бойын ша 
бел дес ті. Би ыл ғы до да ға ша ма лы өз ге ріс 
ен гі зі ліп ті. Бұ ған дейін ба лу ан дар 60, 70, 80, 
90 жə не 90 ке лі ден жо ға ры сал мақ дə ре же-
сі бойын ша кү рес се, би ыл 55 ке лі ден бас-
та лып, 100 ке лі ден жо ға ры сал мақ та ғы лар 
да сын ға түс ті. Тур нир дің жал пы жүл де 
қо ры 19 мил ли он ға жу ық тең ге. Қа зақ стан 
мен Өз бек стан құ ра ма ко ман да ла ры бі рін-
ші орын ға та лас ты. Біз дің сай дың та сын дай 
ірік тел ген сайып қы ран жі гіт тер 4:0 есе бі мен 
аб со лют ты же ңім паз атан ды. Төрт же ңіс те 
мер зі мі нен бұ рын аяқ тал ды. Екін ші орын 
Өз бек стан құ ра ма сы на бұйыр ды, ал үшін ші 
орын ға Гру зия па лу ан да ры ие бол ды.
Қа зақ ай тыс де се, іш кен асын жер ге 

қоя тын ха лық. Осы бір ай ту лы ме рей той-
да ақын дар ай ты сын өт кіз беу мүм кін емес. 
«Ба ла са ғұн» ор та лық кон церт за лын да Қа-
зақ хан ды ғы ның 550 жыл ды ғы на ар нал ған 
ха лы қа ра лық ақын дар ай ты сы өт ті. Сөз 
құ ді ре тін бой тұ мар етіп ұс тан ған су ырып 
сал ма ақын дар қа тыс ты. Ала ман ай тыс қа ат 
тер ле тіп со нау Қы тай мен Моң ғо ли ядан да 
ақын дар ке ліп ті.

«Қы рық күн той жа сап ты» деп ер те гі ден 
ес ті ге ні міз дей, Та раз ша һа рын да Қа зақ хан-
ды ғы ның 550 жыл дық тойы тү ні бойы той-

лан ды. Əулиеата же рі əн мен жыр ға, би мен 
күй ге бө лен ді. Той ға кел ген қо нақ тар елі-
міз дің та ри хын те рең нен қам ты ған «Қи лы 
жол» дра ма лық қойы лы мын та ма ша ла ды. 
Та ри хи оқи ға лар ды ар қау ет кен қойы лым-
да Жə ні бек пен Ке рей сұл тан дар дың қа лың 
қа зақ ты бас тап, бір ту дың ас ты на жи на ған 
ке зе ңі ба ян да ла ды. Қа зақ эс тра да жұл дыз-
да ры да əуеле те əн са лып, той дың көр кін 
одан əрі қыз дыр ды. Ша ра со ңын да ас пан ға 
от-ша шу ша шыл ды.

МА ТЕ РИ АЛ WWW.24.KZ САЙ ТЫ НЫ+ 
А� ПА РА ТЫ НЕ ГІ ЗІН ДЕ ДАЙЫН ДАЛ ДЫ

Қа зан айын да Қа ра ған ды эко но ми ка лық 
уни вер си те ті нің ғи ма ра тын да Қа зақ стан 
Рес пуб ли ка сы Бі лім жə не ғы лым ми нис трі 
А. Сə рін жі пов тың қа ты су ымен «Көк тем — 
Күз-2015» ат ты фут бол дан ұлт тық сту дент тік 
ли га сы ның сал та нат ты ашы лу рə сі мі өт ті.

Ел ба сы Н. Ə. Назарбаев тың тап сыр ма сы-
мен елі міз де бұ қа ра лық жə не ірі спорт жа-
рыс та ры на көп кө ңіл бө лі ну де. Бұл əри не өз 
ке зе гін де ота ны мыз да спорт ойын да ры ның 
əрі қа рай жан да ну ына жол аша тү се ді.
Бү гін гі ми ни фут бол жа ры сы на Қаз-

тұ ты ну ода ғы Қа ра ған ды эко но ми ка лық 
уни вер си те ті нің «ҚЭУ», «Бо ла шақ» Қа ра-
ған ды уни вер си те ті нің «Бо ла шақ», Қа ра-
ған ды мем ле кет тік тех ни ка лық уни вер си-
те ті нің «Ин же нер», Е. А. Бө ке тов атын да ғы 
Қа ра ған ды мем ле кет тік уни вер си те ті нің 
«ҚарМУ» фут бол ко ман да ла ры қа тыс ты.
Ең ал ды мен алаң ға «Бо ла шақ» жə не «Ин-

же нер» ко ман да ла ры шық ты. Бұл ойын 
ба ры сы аса тар тыс ты əрі қы зық ты өт ті. Се-
бе бі, екі ко ман да фут бол шы ла ры да ал ғаш-
қы тай мда қақ па ға доп ты кір гі зе ал ған жоқ. 
Де ген мен, 2 тай мда «Ин же нер» ко ман да сы 

«Бо ла шақ тың» қақ па сы на 3 гол сал са, «Бо ла-
шақ» «Ин же нер дің» қақ па сы на 1 гол со ғып 
үл гер ді. Со ны мен есеп 3:1, Қа ра ған ды мем-
лекет тік тех ни ка лық уни вер си те ті нің «Ин-
же нер» ко ман да сы ның же ңі сі мен аяқ тал ды.
Ке ле сі ойын «ҚарМУ» жə не «ҚЭУ» фут-

бол шы ла ры ның ара сын да бол ды. Ко ман да 
мү ше ле рі мен қо са, жан күйер лер ара сын да 
да қы зу тар тыс осы тұс та бас тал ды. 600 адам-
дық спорт за лы на жи нал ған жан күйер лер 
бір жақ тан «ҚЭУ» деп ба рын ша қол дау көр-
сет се, екін ші жақ «ҚарМУ» деп жан та ла са 
ұран да тып тұр ды. Спор тшы лар да бір-бі рі-
не есе ле рін жі бе рер емес, қақ па тұ сы на оқ-
тал ған доп тың қақ па ға кір мей қал ған сəт те рі 
өте көп кез дес ті. Бұл, əри не, қос ко ман да-
ның да қақ па шы ла ры осал емес ті гін көр-
сет ті. 1 тайм да «ҚЭУ» 2 гол сал са, 2 тай мда 
«ҚарМУ»-дың фут бол шы сы Фе дор Ру ден ко 
2 гол ды қа тар со ғып, есеп ті те ңес тір ді. Ар-
тын ша «ҚЭУ» үшін ші гол ды сал ды, «ҚарМУ» 
ко ман да сы ның ойын шы сы да есе жі бер мей 
есеп ті та ғы да те ңес тір ді. Со ны мен есеп 3:3.

«Біз аса мық ты қар сы лас тар мен алаң-
ға шық қа лы жат қа ны мыз ды жақ сы тү сін-
дік. Се бе бі, «ҚЭУ»-дың ойын шы ла ры та лай 

мəр те же ңіс ке же тіп жүр ген фут бол шы лар. 
Сон дық тан біз ге дайын дық үс ті не қай та-
қай та дайын дық ке рек еді. Біз дің спор тшы-
лар ба рын ша күш те рін са лып ма шық тан ды, 
тер төк ті. Осын ша ма ең бе гі міз тек ке кет-
пе ген ді гін бү гін гі ойын нə ти же сі көр се тіп 
отыр», — дей ді «ҚарМУ» фут бол ко ман да-
сы ның тре не рі Юрий Кон стан ти но вич. Қақ-
па ға 2 гол ды қа тар соқ қан «ҚарМУ» фут бол 
ко ман да сы ның мү ше сі, заң фа куль те ті нің 
сту ден ті Фе дор Ру ден ко: «Бү гін гі ойын өте-
мө те тар тыс қа то лы бол ды. Біз бұл ойын ға 
аса күш ті дайын дық пен кел дік. Əділ ойын 
бол ды. Осы жа рыс қа дайын дық ба ры сын да 
ерек ше сер пі ліс бе ріп, жі гер лен ді ріп, ба-

рын ша жат тық тыр ған Əмір жан Аб за лұ лы-
на ал ғы сы мыз шек сіз!» — деп, ойын нə ти-
же сі не кө ңі лі то ла тын ды ғын жет кіз ді.

«Көк тем — Күз-2015» чем пи она ты ның 
топ тық ке зе ңі не 16 ко ман да қа ты са ды. 16 ко-
ман да же ре бе са лу бойын ша 4 ко ман да бо-
лып, 4 топ қа бө лі не ді. Жа рыс тың қо ры тын-
ды сы бойын ша топ тар да 1 жə не 2 орын ал-
ған ко ман да лар анық та лып, чем пи онат тың 
фи нал дық бө лі мі не шы ғу үшін тар ты са ды. 
Фи нал дық бө лім де үз дік 4 ко ман да ой най-
ды. Фи нал дық бө лім қа ра ша айы ның екін ші 
он күн ді гін де Алматы қа ла сын да өт пек.
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