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�ымбатты студенттер! Дорогие студенты!
Ака де мик Е. А. Бө ке тов атын да ғы Қа ра ған ды мем ле кет тік уни вер си те ті 

дəс түр ге бай, со ның бі рі — Ха лы қа ра лық сту дент тер кү ні. Осы ай ту лы кү-
ні біз сіз дер ді төл ме ре ке ле рі ңіз бен құт тық тап, же тіс тік те рі ңіз ді ерек ше 
атап өте міз.
Сту дент тік жыл дар — бұл сіз дер əр кез ерек ше ыс тық се зім мен ес ке тү-

сі ріп оты ра тын ең ға жайып шақ. Сіз дер дің бо ла шақ та ғы кə сі би та быс та-
ры ңыз көп жағ дай да бү гін гі мақ сат қа ұм ты лу шы лық та ры ңыз бен зейін-
ді лік те рі ңіз ге ті ке лей бай ла ныс ты. Оқу да ғы, ғы лы ми жə не ин но ва ци ялық 
қыз мет те гі та быс та ры ңыз ар қы лы ки елі қа ра ша ңы рақ тың да му ына қо-
мақ ты үлес қо са ала сыз дар. Біз сіз дер дің ай мақ тық, рес пуб ли ка лық жə не 
ха лы қа ра лық бай қау лар да ғы же ңіс те рі ңіз ді, спорт тық, ин тел лек ту ал дық 
жа рыс тар да ғы же тіс тік те рі ңіз ді мақ тан тұ та мыз жə не бі лім ге де ген құш-
тар лық та ры ңыз дың жыл дар бойы еш то лас та май ты ны на се не міз.
Би ік тер ге ұм ты лып, жа ңа же тіс тік тер ді ба ғын ды ры ңыз дар, уни вер си-

тет сіз дер дің тың идеяларыңыз бен жо ба ла ры ңыз дың жү зе ге асу ына əр-
кез қол дау та ны та ды. Қа ра ған ды мем ле кет тік уни вер си те ті нің сту ден ті 
ата ну ар қы лы сіз дер бар лық ар тық шы лық тар ды кең кө лем де пай да ла на 
ала сыз дар деп се не мін.
За ма науи кə сі би құ зі рет тер ді ием ден ген ҚарМУ тү лек те рі елі міз дің 

да муы мен өр кен деуіне қо мақ ты үлес қо са ты ны на се нім ді мін!
Сіз дер ге мық ты ден са улық, ба қыт, сəт ті лік жə не жос пар лар мен ұм ты-

лыс тар дың орын да лу ын ті лей мін! Ме ре ке ле рі ңіз бен!

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

Ка ра ган дин ский го су дар ствен ный уни вер си тет име ни ака де ми ка 
Е. А. Бу ке то ва об ла да ет бо га ты ми тра ди ци ями, од ной из ко то рых яв ля-
ет ся праз дно ва ние Меж ду на род но го дня сту ден тов. В этот день мы поз-
драв ля ем вас, от ме ча ем ва ши дос ти же ния.
Сту ден чес кие го ды — это луч шая по ра, ко то рую вы бу де те вспо ми нать 

с осо бой теп ло той всю свою жизнь. Пом ни те, что ва ши бу ду щие про фес-
си ональ ные ус пе хи во мно гом за ви сят от се год няш ней це ле ус трем лен-
нос ти и усер дия. Сво ими ус пе ха ми в уче бе, науч ной и ин но ва ци он ной 
дея тель нос ти вы вно си те ве со мый вклад в раз ви тие род но го уни вер си те-
та. Мы гор дим ся ва ши ми по бе да ми в ре ги ональ ных, рес пуб ли кан ских и 
меж ду на род ных кон кур сах, в спор тив ных и ин тел лек ту аль ных сос тя за ни-
ях и ве рим, что ва ша сту ден чес кая жаж да зна ний не ис сяк нет с го да ми.
Стре ми тесь к но вым дос ти же ни ям, а уни вер си тет по мо жет в осу-

ществле нии ва ших са мых сме лых идей и про ек тов. Я ве рю, что вы в пол-
ной ме ре спо соб ны вос поль зо вать ся все ми пре иму ще ства ми, ко то рые да-
ет вам зва ние сту ден та Ка ра ган дин ско го го су дар ствен но го уни вер си те та 
им. Е. А. Бу ке то ва.
Убеж ден, что вы пус кни ки КарГУ, об ла да ющие сов ре мен ны ми про фес-

си ональ ны ми ком пе тен ци ями, смо гут внес ти дос той ный вклад в раз ви-
тие и проц ве та ние на шей стра ны!
Же лаю вам креп ко го здо ровья, счастья, уда чи, свер ше ния всех пла нов 

и ус трем ле ний! С праз дни ком!

РЕК ТОР КАРГУ ИМ. АКА ДЕ МИ КА Е. А. БУ КЕ ТО ВА Е. К. КУ БЕ ЕВ
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Біз ту ған мем ле ке ті міз дің тəуел сіз-
ді гін ба ян ды ету ге, қуа тын арт ты ру ға, 
оның игі лі гі не, ха лы қа ра лық қауым дас-
тық та ғы бе де лі нің өсуі не қыз мет ету ге 
па рыз дар мыз.

Нұр сұл тан Назарбаев

1991 жыл — елі міз Қа зақ стан де ген ат-
пен бү кіл əлем ге ал ғаш қа дам бас қан 
жыл. Қа зір гі Қа зақ стан əлем сах на сын да 
мақ та нар лық тай бе дел ге ие. Жас мем ле-
ке ті міз осын дай аз ға на уақыт тың ішін де 
көп те ген ірі эко но ми ка лық, са яси жə не 
əлеу мет тік же тіс тік тер ге қол жет кіз-
ді. «Қа зақ стан ның тəуел сіз ді гі қа зақ тар-
ға тар тқан тағ дыр дың сыйы емес, өзі нің 
ежел гі же рін де қи лы ке зең ді бас тан ке шу 
ар қы лы қол жет кен өз мем ле кет ті лі гін 
құ ру ға де ген заң ды құ қы ғы бұл да усыз 
жə не са яси фак ті ге еш кім кү мəн кел тір-
меуі ти іс», — деп атап көр се ту ін де үл кен 
мəн-ма ғы на жа тыр. Ел эко но ми ка сы да 
жыл дан жыл ға ны ғайып, мə де ни, ру ха ни 
да му дең гейі би ік бе лес ке кө те рі лу де. Өзі-
не тəн бар лық ин сти тут та ры бар, əлем дік 
қауым дас тық тың ық пал ды мү ше сі бо лып 
та бы ла тын тəуел сіз мем ле кет са на ла ды.

Қа зір гі таң да мем ле ке ті міз да муы жа ғы нан 
көп те ген ел дер ден əл де қай да ал да. Елі міз дің 
аяғы нан нық тұ руы, ұлт тық қауіп сіз дік ті қам-
та ма сыз ету жə не эко но ми ка мыз дың же дел 
қар қын мен да муы — қа зір гі таң да ғы жү зе ге 
асы ры лып отыр ған не гіз гі стра те ги ялық ба-
ғыт тар ға ті ке лей бай ла ныс ты. Қа зақ стан бү-
гін де тек өзі ор на лас қан ай мақ та ға на емес, 
бү кіл əлем дік проб ле ма лар ды тал қы ла уда 
жə не ше шу де ық пал ды рөл ді ат қа рып ке ле ді.
Тəуел сіз дік ал ған да ғы ал ғаш қы қа дам дар-

дың ара сын да мем ле ке ті міз дің өзін дік рə міз-
де рін ай қын дап, ұлт тық ва лю та сы — тең ге ні 
ен гі зуі, көр ші лес мем ле кет тер мен ше ка ра-
ны бел гі леп алуы, Кон сти ту ци ямыз ды бү кіл 
ха лық тық ре фе рен дум ақы лы қа был дауын 
ай ту ға бо ла ды. Со ны мен қа тар Са ры ар қа-
ның кең жа зық да ла сын да бар ша ел ді өзі нің 
тез көр кейіп өсуі мен таң қал ды рып, жа ңа 
Астана мыз дү ни еге кел ді. Ата За ңы мыз ға сəй-
кес Қа зақ стан жə не қа зақ стан дық тар еш кім-
нің же рі не көз сал май тын та ту көр ші лік жə не 
бей біт ші лік са яса тын мы ғым ұс та ну да. Мұн-
дай іс тер дің орын да луы — ерек ше та ри хи же-
тіс тік. Нақ ты атап өтер бол сақ, 24 жыл да жет-
кен елі міз дің же тіс ті гі өте көп.
Тəуел сіз дік ал ған жыл дар ға көз жі бе ре тін 

бол сақ, біз ға сыр лар ға та ти тын та ри хи жол-
дар дан өт тік. «Осы дан 21 жыл бұ рын əлем 
жұр тшы лы ғы Тəуел сіз ді гін ен ді ға на жа ри-
яла ған Қа зақ стан Рес пуб ли ка сын бы лай қой-
ған да, қа зақ де ген ха лық тың бар-жо ғын əлі 
та нып-біл мей тін еді. Бү гін де əлем та ны ған, 
күл лі дү ние жү зі мойын да ған Қа зақ стан ның 
21 жыл бұ рын ғы жағ дайы дəл осын дай бо ла-

ды деп се ну дің өзі шы нын да да қи ын еді. Бі рақ, 
бұл бə рі міз куə бол ған ақи қат ты дү ние. Со дан 
бе рі 21 жыл да ұлан ғайыр ұлы та быс тар ға қол 
жет кі зе ал дық», — деп Қа зақ стан Рес пуб ли ка-
сы ның Пре зи ден ті Н. Ə. Назарбаев Қа зақ стан 
хал қы на ар на ған Жол дауын да атап айт ты. Де-
ген мен, бұл же тіс тік тер ге же ту де елі міз көп 
қи ын шы лық ты көр ге нін ұмыт па ға ны мыз жөн.
Жыл сайын ғы Пре зи дент тің ха лық қа ар на-

ған Жол да ула ры мен қа был дан ған мем ле кет-
тік бағ дар ла ма лар, стра те ги ялық ба ғыт тар-
дың бар лы ғы да қа ра пайым ха лық тың тұр-
мы сын жақ сар тып, тəуел сіз ді гі міз ді ны ғай ту-
ға ба ғыт тал ды. Ел ба сы өз Жол дауын да іш кі 
са яси жə не ұлт тық қауіп сіз дік тің 2020 жыл ға 
дейін гі не гіз гі мақ сат та ры қо ғам да ке лі сім 
мен тұ рақ ты лық ты сақ тау, ел қауіп сіз ді гін 
ны ғай ту еке нін атап өт ті. Са яси жүйе ні же-
тіл ді ру де құ қық тық ре фор ма ның ма ңыз ды 
рөл ат қа ра ты нын, құ қық қор ғау жүйе сін ре-
фор ма лау бойын ша құ қық қор ғау ор ган да ры 
фун кци яла рын да ғы орын ал ған жа ғым сыз 
фак тор лар дан, сон дай-ақ құ қық қор ғау жүйе-
сі қыз ме тін де гі өз мін дет те рін кə сі би дең гей де 
қал тқы сыз орын дау мен оған де ген ба қы лау-
дың жоқ ты ғы нан ту ын да ған проб ле ма лар дан 
ары лу дың қа жет ті гін атап көр сет ті.
Жал пы, Ел ба сы өз Жол да ула рын да құ қық 

қор ғау жүйе сін ре фор ма ла удың ба ғыт та рын 
тұ рақ ты көр се тіп ке ле ді. Олар ға — құ қық 
қор ғау жүйе сін оң тай лан ды ру, əр бір мем-
ле кет тік ор ган ның нақ ты құ зы ре тін бел гі леу, 
заң дар ды із гі лен ді ре оты рып са па сын арт ты-
ру, құ қық қор ғау жүйе сі нің қыз ме тін де іш кі 
ве дом ство лық мүд де ден аза мат тар дың құ-
қық та ры мен мем ле кет мүд де сін қор ғау ға ба-
са на зар ауда ру мə се ле ле рі жа та ды. Со ны мен 
қа тар құ қық қор ғау ор га ны ның қыз ме тін де 
есеп ті лік пен ба ға лау жүйе сін же тіл ді ру сұ-
рақ та ры ерек ше орын иеле не ді.
Хал қы мыз ежел ден заң ға, əдет-ғұ рып қа, 

тəр тіп ке аса мəн бер ген. Елі міз дің та ри хын да 
«Қа сым хан ның қас қа жо лы», «Есім хан ның ес-
кі жо лы», Тəу ке хан ның «Же ті жар ғы сы» сын-
ды өте ма ңыз ды ере же-заң дар бол ға ны бар-
ша мыз ға аян. Əділ дік із деп кел ген адам ға əділ 
ше ші мін ай тып, тоқ сан ауыз сөз дің то бық тай 
түйі нін тауып, ер дің құ нын, нар дың пұ лын 
екі-ақ ауыз сөз бен та ра зы ла ған би, ше шен-
дер ел дің не бір со ды ры мен тен те гін тоқ та тып, 
ше кіс кен ді бі тіс ті ріп, араз дас қан ды та ту лас-
тыр ған.
Де мек, кең бай тақ же рі міз ді ежел ден ме-

кен де ген хал қы мыз əділ дік пен адал дық ты 
əр қа шан ту етіп, əділ де сын дар лы за ңы бар 
өр ке ни ет ті ел бо лу ға ұм тыл ған. Ен ді тəуел сіз-
ді гін алып, азат ата нып, көк ту ын тік ұс та ған 
Қа зақ елі нің өз Кон сти ту ци ясы, яғ ни Ата За-
ңы бар құ қық тық мем ле кет. Өр ке ни ет ті қо ғам 
құ ру ды ал ды на мақ сат ет кен ел дің кон сти ту-
ци ясы, заң ды қор ғай тын əділ со ты, заң ды құр-
мет тей тін адал аза мат та ры бар. Сон дық тан 
еге мен ді гін алып, тəуел сіз ді гі нің тұ ғы рын бе-

рік тен ді ру ба ғы тын да Ота ны мыз да тұ ра тын 
əр аза мат өзі нің кон сти ту ци ялық құ қы ғын 
бі ліп, бұ жыт пай сақ тау ға мін дет ті. Кон сти ту-
ци яда көр се тіл ген бап тар ды те рең мең ге ріп, 
оны жү зе ге асы ру ға ат са лы суы қа жет. Се бе бі 
қа был дан ған заң ды қол да ныс қа ен гі зе тін, оны 
өмір мен бай ла ныс ты рып, жү зе ге асы ра тын — 
сол ел дің əр бір аза ма ты.
Ұлы ой шыл Арис то тель ай тқан дай, 

«Əлем ді заң би леуі ке рек». Заң бол ған жер де, 
орын дал ған жер де əділ дік, адал дық, тəр тіп 
бо ла ды де ген сөз. Заң ды лық ты қам та ма сыз 
ету де қалт қы сыз жұ мыс жа сай тын сот би лі гі-
нің алар ор ны ерек ше. Атап ай тсақ, Қа зақ стан 
Рес пуб ли ка сы Кон сти ту ци ясы ның 76 ба бын-
да «Сот би лі гі Қа зақ стан Рес пуб ли ка сы ның 
аты нан жү зе ге асы ры ла ды жə не өзі не аза-
мат тар мен ұйым дар дың құ қық та рын, бос-
тан дық та ры мен мүд де ле рін қор ғау ды, кон-
сти ту ци ялық заң ды лық тар дың, өз ге де нор-
ма тив тік құ қық тық ак ті лер дің, ха лы қа ра лық 
шарт тар дың орын да лу ын қам та ма сыз ете ді» 
де лін ген. Яғ ни, бұл — Кон сти ту ция адам құ-
қық та ры ның ке пі лі екен ді гі не дə лел.
Кон сти ту ци яда адам ның аза мат тық, са яси, 

эко но ми ка лық құ қық та ры мен бос тан дық та-
ры ның не гі зі ай қын дал ған. Кон сти ту ция елі-
міз дің де мок ра ти ялық қо ғам құ ру ына не гіз 
қа лап бер ді. Елі міз ішін де бо лып жат қан оң 
өз ге ріс тер дің бар лы ғы да Кон сти ту ци ямыз-
дан бас тау ала ды жə не заң дар ар қы лы жү зе ге 
асы ры ла ды.
Қа зақ стан Рес пуб ли ка сы Кон сти ту ци ясы 

13 ба бы ның 2 тар ма ғын да «Əр кім өз құ қық-
та ры мен бос тан дық та рын сот ар қы лы қор-
ғауына құ қы ғы бар» деп көр се тіл ген. Мұ ның 
өзі адам дар дың құ қық та ры мен бос тан дық-
та рын ке ңес за ма нын да ғы дай пар тия емес, 
бас қа емес, осы іс пен ті ке лей ай на лы са тын ар-
найы ор ган — сот тың ға на қор ғау ға құ ді ре ті 
бар екен ді гін заң жү зін де бел гі ле ген. Шын мə-
нін де, құ қық тық-де мок ра ти ялық қо ғам да дəл 
осы лай бо луы ти іс. Яғ ни, адам құ қы ғы мен 
бос тан ды ғы тек заң ар қы лы қор ға луы ти іс.
Қа зақ стан ның өз тəуел сіз ді гін ор нық ты-

рып қа на қой май, одан əрі ны ғаюы, əлем та-
ны ған мем ле кет ке ай на луы, жү зе ге асыр ған 
эко но ми ка лық, əлеу мет тік, са яси қай та құ ру-
ла ры мен қол жет кіз ген же тіс тік те рі тү гел дей 
ел Кон сти ту ци ясы мен ты ғыз бай ла ныс ты.

«Кон сти ту ция — ел де гі қо ғам дық күш тер-
дің шын мə нін де гі ара қа ты на сы» деп Фер ди-
нанд Лас саль осы дан 140 жыл бұ рын ай тқан 
екен. Осы бір қа нат ты сөз дің ақи қа ты на дер-
бес өмір ге жол да ма ал ған əр мем ле кет тің кө зі 
жет ке ні анық. Ен де ше, ер кін ха лық тың са на-
сын да мəң гі ор на ған бос тан дық иде ясы ның 
жү зе ге аса бас тауының не гі зі бо лып отыр ған 
Кон сти ту ци яның Қа зақ елі үшін ор ны бө лек.
З.ғ. д., про фес сор Е.Қ. Кө бе ев өзі нің «Құ-

қық тық жүйе нің те мір қа зы ғы» ат ты ма қа ла-
сын да «Кон сти ту ция қа зір гі де мок ра ти ялық 
мем ле кет тің құ қық тық жүйе сін де ерек ше 

орын ға ие жə не құ қық тық мем ле кет тің не гіз-
гі бел гі ле рі нің бі рі бо лып та бы ла ды. Кон сти-
ту ци яның бо луы — заң ды лық тың, құ қық тық 
тəр тіп тің жə не би лік ин сти тут та ры ның тұ-
рақ ты лы ғы ның мін дет ті шар ты. Кон сти ту ция 
мем ле кет тік би лік тің қыз мет етуі мен, аза-
мат тар дың құ қық та ры мен бос тан дық та рын 
қам та ма сыз ету мен, со ны мен қа тар мем ле кет 
құ ры лы мы мен жə не би лік фор ма сы мен бай-
ла ныс ты қо ғам дық қа ты нас тар ды рет тей ді» 
деп нақ ты тұ жы рым дай ды.
Дəл осы Кон сти ту ция ар қы лы Қа зақ стан 

хал қы мем ле кет ті құр ды, оны бас қа ру дың, 
құ ры лы мы ның түр ле рін, əлеу мет тік-эко но-
ми ка лық құ ры лыс тың не гіз де рін, адам мен 
аза мат мəр те бе сін бел гі ле ді. Ол мем ле кет-
тік би лік тің ұйым дас ты ру ымен, жү зе ге асы-
ру ымен, тұл ға ның құ қық тық мəр те бе сі мен 
бай ла ныс ты қо ғам дық қа ты нас тар дың бас ты, 
не гіз гі топ та рын бе кі те ді, бас қа заң дар дың 
нор ма ла ры на қа ра ған да құ қық тық рет те удің, 
тал дап қо ры ту дың ана ғұр лым ма ңыз ды құ-
қық тық нор ма ла ры нан тұ ра ды. Бұл кон сти-
ту ция ға сəй кес қа был да нуы ти іс нақ ты заң-
дар ды көр се те оты рып, құ қық тық рет те уге 
жа та тын қо ғам дық қа ты нас тар дың са ла ла рын 
қа рас ты ру ынан кө рі не ді.
Қо ры та кел ген де, Қа зақ стан Рес пуб ли-

ка сы ның аза мат та ры өз Ота ны ның да мы ған 
30 ел дің қа та ры на қо сыл ға нын жə не ал ға 
қа рай қа дам бас қа нын қа ла са, ол кон сти ту-
ци яны жақ сы бі луі ти іс. Өй тке ні бас қа шет 
мем ле кет тер де гі не гіз гі заң ның үс тем ді гі мен 
əре кет етуі не са лыс тыр ма лы түр де тал дау 
жа са сақ, олар дың көп ші лі гі оның орын да-
луы мен сақ та лу ына, жү зе ге асы ры лу ына өте 
жауап кер ші лік пен қа рай ты нын кө ру ге бо ла-
ды. Не ге аме ри кан дық тар өз елі нің Не гіз гі за-
ңы на аса ыж да ғат ты лық пен əрі мақ та ныш пен 
қа рай ды? Се бе бі, ба ла ту ыл ған сəт тен бас тап 
мем ле кет қа да ға лауын да бо лып, жа нұя сын да, 
ба ла бақ ша да, мек теп те оның бойы на құ қық-
тық мə де ни ет ті қа лып тас ты ру ға ба са на зар 
ауда ра ды. Бұл олар үшін бас ты мін дет бо лып 
са на ла ды. Кон сти ту ция АҚШ мем ле ке ті нің 
қар қын ды да му ының бір ден-бір ке пі лі ре тін-
де та ныс ты ры ла ды. Ал, аме ри ка аза мат ты ғын 
алар тұс та: «Сіз аме ри ка кон сти ту ци ясы на 
се не сіз бе?» де ген сұ рақ қойы ла ды. Яғ ни, бұ-
дан кон сти ту ци яны Аме ри ка да ең жо ғар ғы 
орын ға қойып, қас тер лей ті нін кө ру ге бо ла ды. 
Олай бол са, біз де өзі міз дің əр бір қи мы лы-
мыз ды кон сти ту ция та лап та ры шең бе рін де 
жү зе ге асы ра оты рып, заң ды лық та ры мүл тік-
сіз сақ та ла тын құ қық тық мем ле кет ті ор на ту ға 
ат са лы су ымыз қа жет. Сон да ға на біз кон сти-
ту ци яда анық тал ған би ік ме же лер ді ба ғын ды-
ра ала мыз.

А. БОЖ �А РА$ ЛЫ,
�АРМУ КОН СТИ ТУ ЦИ ЯЛЫ� Ж+ НЕ ХА ЛЫ �А РА ЛЫ� 

�$ �Ы� КА ФЕД РА СЫ НЫ7 МЕ7 ГЕ РУ ШІ СІ,
З.�.К., ДО ЦЕНТ

Елі міз де Қа зақ хан ды ғы ның 550 жыл ды-
ғы кең кө лем де атап өті лу де. Та рих қа үңі-
ле тін бол сақ, Қа зақ хан ды ғы XV ға сыр дың 
ор та сын да құ рыл ды. Хан дық тың құ ры луы 
Ке рей мен Жə ні бек тің бас шы лы ғы мен Шу 
мен Та лас өзен де рі нің жа зы ғы нан бас тау 
ал ған. Қа зақ хан ды ғы ту тік кен күн — қа зақ 
хал қы үшін та ри хи ма ңы зы зор оқи ға. Ел ба-
сы мыз осы ата улы да та ны ес ке ру сіз қал дыр-
май, ел бо лып 2015 жы лы Қа зақ хан ды ғы ның 
550 жыл ды ғын той лау ке рек ті гін ал ға тар тып, 
«Ке рей мен Жə ні бек 1465 жы лы ал ғаш қы 
хан дық ты құр ды, қа зақ мем ле кет ті лі гі нің та-
ри хы сол кез ден бас тау ала ды. Сол кез ден бе-
рі қа зақ мем ле кет ті гі жал ға сын тауып ке ле ді. 
Сол се беп ті де біз ата-ба ба ла ры мыз дың ұлы 
ісін жал ғас ты ру ымыз ке рек. Жə не əр ха лық 
осы мен өзін тəр би елей ді» де ген еді. Отан-
дас та ры мыз Пре зи ден ті міз дің ойын құп тап, 
ай ту лы ме рей той ды жыл кө ле мін де елі міз де 
ке ңі нен атап өт ті. Хал қы мыз өт ке нін ұлық тау 
ар қы лы ке мел ке ле шек ке қа дам бас ты.
Ата-ба ба ла ры мыз біз ге бір лік тің, ын ты-

мақ тың, тұ тас тық тың ұлы үл гі сін көр се тіп 

кет ті. Қа зақ стан ның ар ғы-бер гі та ри хы ның 
ең ғиб рат ты та ғы лы мы, мі не осын да. Өт кен 
та ри хы мыз ға көз сал сақ: Ке рей мен Жə ні бек 
Шу мен Та лас өзен де рі бойы на ке ліп, Қа зақ 
хан ды ғын тұр ғыз ды. Мұ хам мед Хай дар Ду-
ла ти қа зақ хан ды ғын то лы ғы мен су рет теп 
қа ғаз ға тү сір ген ал ғаш қы қа зақ та рих шы-
сы. Ду лат тай па сы нан шық қан ол Каш мир 
елін де бас шы лық ете оты рып, Ор та Азия 
ел де рі жө нін де көп те ген мə лі мет тер қал-
дыр ды. Қа зақ хал қы үш жүз ден құ рал ды. 
Əр бір жүз бен ру дың өз ал ды на же ке таң ба-
ла ры мен ұран да ры бол ды. Жүз ге жат пай-
тын ру лар дың да таң ба ла ры мен ұран да ры 
сақ та лын ған. Олар əр түр лі се беп тер мен 
қа зақ хал қы ның құ ра мы на кір ген. Жа ула-
ры мыз жүз ге бө лі ну ді пай да ла нып, ру мен 
жүз дер ара сы на қақ ты ғыс тар ту ғы зып, өз 
мақ сат та рын жү зе ге асы рып отыр ған. Бі-
рақ, қа зақ хан ды ғы ның үш жүз ді бас қар ған 
би лер жүйе сі өте пай да лы еді. Би хан ның 
ке ңес ші сі қыз ме тін ат қа рып, қа ра байыр ха-
лық пен хан ды бай ла ныс ты рып, жүз ге, ру ға 
бө лін ген ел дің ұйыт қы сы бо ла оты рып, ұлт-

тың мүд де сін өте жо ға ры дə ре же де қор ғап 
отыр ды. Үш жүз дің би ле рі Тө ле би, Қа зы-
бек би, Əй те ке би Əз-Тəу ке хан мен бі рі гіп, 
жоң ғар ды та рих сах на сы нан жой ды. Əз-
Тəу ке хан өзі нің дип ло ма ти ялық əрі əс ке ри 
ше бер лі гін көр сет ті. «Ақ та бан шұ бы рын ды, 
Ал қа көл сұ ла ма да» көп те ген қа зақ тар Қы-
тай же рі не өтіп, шал ғай да ата ме ке нін аң сап 
қал ды. Ал, қан ша ма сы мерт бол ды. Ки елі 
Түр кіс тан қа ла сы — қа зақ хан ды ғы ның ру-
ха ни, ді ни, мə де ни жə не са яси астана сы. Қо-
жа Ах мет Йас сауи ке се не сі Əмір Те мір дің 
бұй ры ғы мен тұр ғы зы лып, күл лі қа зақ қа, 
мұ сыл ман қауымы на зи ярат ор ны на ай нал-
ды. Он да Əзі рет Сұл тан, Есім хан, Тəу ке хан, 
Қаз дауыс ты Қа зы бек би жə не т. б. ХV-XVIII 
ғғ. қа зақ та ри хын да ғы ірі тұл ға лар жер лен-
ген. Түр кіс тан — ор та ға сыр лық қа ла іс-
пет тес, на ғыз қа зақ тың ру ха ни əрі мə де ни 
ор та лы ғы. Ке се не де гі Тай қа зан ның да та ри-
хы мыз да алар ор ны ерек ше. Ле нин град қа-
ла сын да ғы мұ ра жай дан əке лі ніп, ке се не ні 
одан əрі сұ лу лы ғы мен то лық ты ра түс ті.
Елі міз тəуел сіз дік алып, көк ту ымыз-

дың көк ас пан да жел бі ре ге ні не де жел тоқ-
сан айын да 24 жыл то ла ды. Ме нің ойым ша, 
Қа зақ стан ды əлем де əлі де бол са біл мей тін 

ел дер бар. Əл бет те мұ най дың ар қа сын да 
көп те ген ел та нып жа та ды. Ал бү гін де хан-
дық тың 550 жыл ды ғын той лау ар қы лы хал-
қы мыз төр ткүл дү ни еге та ныл ды. Қа зақ тың 
салт-дəс тү рі мен, əдет-ғұр пы мен, əн-күйі-
мен су сын да ма ған ел кем де-кем. Біз осын-
дай та мы ры те рең ге бой ла ған та ри хы бар 
Қа зақ де ген ұлы да ла ның ұр па ғы еке ні міз ді 
мақ тан тұ та мыз. Тəуел сіз елі міз дің бо ла ша-
ғы əр қа шан жар қын бол сын!

�$ РА ЛАЙ БЕ РІК БАЙ �Ы ЗЫ,
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День Пер во го Пре зи ден та для го су-
дар ствен нос ти Рес пуб ли ки Казахстан — 
это осо бен ная, зна ко вая да та. 1 де каб ря 
1991 го да в ре зуль та те пер вых все на-
род ных вы бо ров Нурсултан Абишевич 
Назарбаев был из бран на пост Пре зи-
ден та Казахстана, и уже 16 де каб ря 1991 
го да Вер хов ный Со вет про воз гла сил 
Казахстан су ве рен ным го су дар ством.

Нурсултан Назарбаев воз гла вил стра-
ну в пе ре лом ный, слож ней ший пе ри од ее 
ис то рии, пот ре бо вав ший от гла вы го су-
дар ства не за уряд ной по ли ти чес кой во ли, 
вы да ющих ся ли дер ских ка честв и стра те ги-
чес кой муд рос ти. Пер вый Президент стал 
га ран том, сим во лом об ре тен ной на шей 
стра ной не за ви си мос ти, он сфор му ли ро вал 
дол гос роч ные стра те ги чес кие це ли раз ви-
тия рес пуб ли ки, оп ре де лил ее мес то и зна-
че ние на ге опо ли ти чес кой кар те ми ра. Раз-
ра бо тан ные под ру ко вод ством Пре зи ден та 
мас штаб ные прог рам мно-стра те ги чес кие 
до ку мен ты ста ли ос но вой по ли ти чес кой, 
эко но ми чес кой и со ци аль ной мо дер ни-
за ции стра ны. По ли ти чес кий и эко но ми-
чес кий су ве ре ни тет стал ус ло ви ем, поз во-
ля ющим фор му ли ро вать и ре али зо вы вать 
фун да мен таль ные на ци ональ ные ин те ре сы 
го су дар ства.
Был прой ден слож ный путь офор мле-

ния но вой ка зах стан ской го су дар ствен нос-
ти, при ня та Кон сти ту ция не за ви си мо го 
Казахстана, за ко но да тель но офор мив шая 
ос но во по ла га ющие прин ци пы ка зах стан-
ской го су дар ствен нос ти, осу ществле ны кар-
ди наль ные пре об ра зо ва ния во всех сфе рах 
жиз ни об ще ства, обес пе чив шие ре аль ный 
су ве ре ни тет. И поч ти 25 лет спус тя убе ди-
тель ная по бе да на вне оче ред ных пре зи-
дентских вы бо рах 26 ап ре ля 2015 го да де-
монстри ру ет вы со кую оцен ку дея тель нос ти 
и лич нос ти пер во го Пре зи ден та, под дер-
жку и до ве рие на ро да Казахстана.
Се год ня, в ус ло ви ях раз рас та ния кри-

зис ных яв ле ний в ми ре, боль шую важ ность 
при об ре та ет со ци аль но-по ли ти чес кая ста-
биль ность, ко то рой уда лось до бить ся Ка зах-
ста ну за го ды не за ви си мос ти. Край не важ но, 
что в си ту ации на рас та ющей нап ря жен нос-
ти в меж ду на род ных от но ше ни ях, обос тре-
ния по ли ти чес кой и эко но ми чес кой кон-
флик тнос ти Казахстан ос та ет ся стра ной с 
ус той чи во и пос ле до ва тель но фун кци они-
ру ющей струк ту рой влас ти, раз ви ва ющей-
ся в рус ле чет ко сфор му ли ро ван ных и осоз-
нан ных стра те ги чес ких за дач. Про во ди мый 
Пре зи ден том по ли ти чес кий курс слу жит 
фун да мен том сох ра не ния и уп ро че ния как 
внут рен ней ста биль нос ти го су дар ства, так и 
его ус пеш нос ти на гло баль ном уров не.
На про тя же нии мно гих лет пос ле до-

ва тель но осу ществляя стра те ги чес кие за-
мыс лы Нур сул та на Аби ше ви ча, Казахстан 
проч но за ни ма ет свое мес то на ми ро вой 
аре не как ста биль ное, ми ро лю би вое, мно-
го на ци ональ ное го су дар ство, яв ля юще еся 
пол ноп рав ным чле ном ми ро во го со об ще-
ства. С пер вых дней не за ви си мос ти в ос но ве 
внеш не по ли ти чес кой дея тель нос ти Рес пуб-
ли ки Казахстан ле жат про цес сы ин тег ра-
ции и гло баль но го сот руд ни че ства. Нес мот-
ря на по ли ти чес кую и эко но ми чес кую тур-

бу лен тность сов ре мен но го ми ра, бла го да ря 
взве шен ной внеш не по ли ти чес кой дея тель-
нос ти, пер спек тив ным ге опо ли ти чес ким 
ини ци ати вам за ко рот кий пе ри од стра на 
дос тиг ла меж ду на род но го приз на ния и 
внеш не по ли ти чес кой субъ ек тнос ти на ми-
ро вой аре не. Пос то ян но воз рас та ет за ин те-
ре со ван ность ве ду щих стран ми ра в стра те-
ги чес ком парт нер стве с Ка зах ста ном.
Сле ду ет от ме тить, что имен но Нурсултан 

Назарбаев впер вые про воз гла сил идею ев-
ра зий ской ин тег ра ции, в ос но ве ко то рой — 
ге опо ли ти чес кая, ми ро воз зрен чес кая и 
эко но ми чес кая ин тег ра ци он ная мо дель, 
ус пеш но ре али зу емая сей час в рам ках Ев ра-
зий ско го эко но ми чес ко го со юза. Так же осо-
бо не об хо ди мо под чер кнуть выс туп ле ние 
Пре зи ден та Казахстана на ис то ри чес кой 
юби лей ной сес сии Ге не раль ной Ас сам блеи 
ООН, в хо де ко то рой Нурсултан Абишевич 
внес ряд мас штаб ных ини ци атив и пред ло-
же ний, ши ро ко об суж да емых ми ро вой об-
ще ствен ностью. В их чис ле — но вая стра те-
гия раз ви тия, План гло баль ной стра те ги чес-
кой ини ци ати вы — 2045, ко то рый дол жен 
при дать ми ру «но вый тренд раз ви тия на ос-
но ве спра вед ли вых ус ло вий дос ту па всех на-
ций к ми ро вой ин фрас трук ту ре, ре сур сам 
и рын кам»; кон цеп ция «Но вое бу ду щее», 
приз ван ная обес пе чить ядер ную, энер ге-
ти чес кую, вод ную и про до воль ствен ную 
бе зо пас ность. Прин ци пи аль но важ но, что 
Президент чет ко за явил о ве со мом по ли ти-
чес ком, со ци аль но-эко но ми чес ком и науч-
но-тех но ло ги чес ком по тен ци але Казахстана 
для учас тия в ре али за ции пред ло жен ных 
им про ек тов. Бы ла от ме че на цен ность про-
ек та Все мир но го ан тик ри зис но го пла на, 
по лу чив ше го даль ней шее об суж де ние на 
Ас та нин ском эко но ми чес ком фо ру ме. В ли-
це Пре зи ден та на ша стра на выс ту па ет как 
ак тив ный ини ци атор и учас тник эф фек тив-
ных про ек тов пос тро ения но во го бу ду ще го.
В раз ра бо тан ных гла вой го су дар ства 

фун да мен таль ных прог рам мных до ку-

мен тах «Нұр лы жол. Путь в бу ду щее» и 
«Стра те гия-2050», оп ре де ля ющих кон цеп-
ту аль ные нап рав ле ния раз ви тия, за ло же ны 
эф фек тив ные эко но ми чес кие прин ци пы 
раз ви тия Казахстана, ко то рые поз во ли ли 
стра не в ко рот кий срок встать на путь ус-
ко рен но го прог рес сив но го раз ви тия, сде-
ла ли воз мож ным дос ти же ние ам би ци оз-
ных це лей Кон цеп ции фор си ро ван но го 
ин дус три аль но-ин но ва ци он но го раз ви тия 
Казахстана, его вхож де ния в чис ло 30 са мых 
раз ви тых стран ми ра.
Ин дус три али за ция и эко но ми чес кий 

прог ресс дол жны стать, по мыс ли Пре зи-
ден та, ос но вой со ци аль но-эко но ми чес ко-
го бла го по лу чия стра ны. Пос ла ние гла вы 
го су дар ства «Нұр лы жол. Путь в бу ду щее» 
сфо ку си ро ва но на мо дер ни за ции мак ро-
эко но ми чес кой по ли ти ки го су дар ства, на 
раз ра бот ке и ре али за ции ком плек са ан-
тик ри зис ных мер, приз ван ных обес пе чить 
со ци аль но-эко но ми чес кую ус той чи вость 
Казахстана.
Ве ли ко зна че ние прог рам мы «100 кон-

крет ных ша гов», име ющей це ле нап рав-
лен но праг ма ти чес кий ха рак тер и ох ва ты-
ва ющей все нап рав ле ния раз ви тия стра ны, 
сис те ма ти зи ро ван ные по век то рам пя ти 
пре зи дентских ре форм. Она пред по ла га ет 
чет кие ме ха низ мы ре али за ции всех пун ктов 
на ци ональ но го пла на с целью кон со ли да-
ции уси лий по воп ло ще нию обоз на чен но го 
ком плек са ан тик ри зис ных мер.
При этом сле ду ет под чер кнуть, что 

эко но ми чес кое раз ви тие стра ны, эко но-
ми чес кий прог ресс осоз на ют ся как ос но ва 
со ци аль но го бла го по лу чия граж дан, ус ло-
вие фор ми ро ва ния бла гоп ри ят но го со ци-
аль но го са мо чув ствия лю дей. Мо дель го су-
дар ствен но го раз ви тия стра ны ос но ва на на 
прин ци пах со ци аль но го го су дар ства, со ци-
аль но ори ен ти ро ван ной эко но ми ки.
Пер вос те пен ное вни ма ние Президент 

не из мен но уде ля ет фор ми ро ва нию важ-
ней ше го ре сур са го су дар ства — ка че ствен-
но го ин тел лек ту аль но го по тен ци ала на ции. 
«Раз ви тая стра на в XXI ве ке — это ак тив-
ные, об ра зо ван ные и здо ро вые граж да-
не», — под чер ки ва ет Нурсултан Абишевич. 
За ко но мер но, что од ной из при ори тет ных 
за дач за яв ле но фор ми ро ва ние и раз ви тие 
эф фек тив ной ин но ва ци он ной на ци ональ-
ной сис те мы об ра зо ва ния как фун да мен та 
на уко ем кой эко но ми ки стра ны, од но го из 
ре аль ных сек то ров эко но ми ки, спо соб ных 
ока зать муль тип ли ка тив ный эф фект на ее 
об щий рост. Ре фор мы в сфе ре об ра зо ва ния 
про во дят ся пла но мер но и сис тем но. В ма-
ни фес те «100 кон крет ных ша гов» оп ре де лен 
ряд нап рав ле ний ре фор ми ро ва ния с целью 
пос тро ения эф фек тив ных об ра зо ва тель ных 
стра те гий. Они ка са ют ся как школь но го, 

сред не го, так и выс ше го об ра зо ва ния и в це-
лом ох ва ты ва ют клю че вые век то ры мо дер-
ни за ции и раз ви тия на ци ональ ной сис те мы 
об ра зо ва ния.
В сфе ре выс ше го об ра зо ва ния став ка 

де ла ет ся на соз да ние силь ных ис сле до ва-
тельских уни вер си те тов, клю че вых ву зов, 
спо соб ных сос та вить ос но ву ин но ва ци-
он но го раз ви тия выс ших учеб ных за ве де-
ний Казахстана, ус пеш но кон ку ри ро вать 
на ми ро вых об ра зо ва тель ных пло щад ках 
в ус ло ви ях жес тко го ин тел лек ту аль но го и 
науч но-тех ни чес ко го про ти вос то яния. Они 
дол жны быть на це ле ны на про дук тив ное 
учас тие в вы пол не нии за дач стра те ги чес-
ко го раз ви тия стра ны, в мо биль ном, эф-
фек тив ном осу ществле нии раз ра бо тан ных 
и про во ди мых го су дар ством ан тик ри зис-
ных мер. В прог рам ме ин дус три али за ции 
«Нұр лы жол. Путь в бу ду щее» ска за но о 
не об хо ди мос ти оп ре де ле ния де ся ти ве ду-
щих ву зов рес пуб ли ки, на мо дер ни за цию 
ма те ри аль но-тех ни чес кой ба зы ко то рых до 
2017 го да бу дет нап рав ле но до 10 мил ли-
ар дов тен ге. Ин тен сив ное ин вес ти ро ва ние 
поз во лит ву зам эф фек тив но про ти вос то-
ять кри зи су, осу ще ствить сво ев ре мен ную 
мо дер ни за цию ма те ри аль но-тех ни чес кой, 
науч но-ла бо ра тор ной ба зы, улуч шить кад-
ро вые ре сур сы и, как ре зуль тат, зна чи тель-
но по вы сить эф фек тив ность науч ной и об-
ра зо ва тель ной дея тель нос ти, обес пе чи вать 
связь на уки с эко но ми кой и про из вод ством, 
осу ществлять ка че ствен ную под го тов ку кад-
ров для раз ви ва ющих ся пер спек тив ных от-
рас лей эко но ми ки. Так го су дар ство соз да ет 
проч ную ос но ву посткри зис но го раз ви тия 
эко но ми ки и по вы ше ния гло баль ной кон-
ку рен тос по соб нос ти Казахстана.
Внеш не по ли ти чес кая и со ци аль но-эко-

но ми чес кая ус той чи вость поз во ля ют Ка зах-
ста ну ус пеш но фор ми ро вать уни каль ную 
мо дель об ще ства, ос но ван ную на кон со-
ли да ции. Не сом нен ным дос ти же ни ем по-
ли ти ки Пре зи ден та яв ля ет ся ре али за ция 
эф фек тив ной мо де ли по ли эт ни чес ко го и 
по ли куль тур но го об ще ства, ос но ван ной на 
трех сос тав ля ющих, «трех клю чах ка зах-
стан ско го ус пе ха, ко то рые яв ля ют ся на шим 
на род ным дос то яни ем»: един ство всех ка-
зах стан цев, то ле ран тность, об щность ис то-
ри чес кой судь бы. Выд ви ну тая Пре зи ден том 
кон цеп ция «все ка зах стан ской иден тич нос-
ти», «все ка зах стан ской куль ту ры» как стер-
жня ис то ри чес ко го са мо соз на ния на ро да, 
идея прин ци пи аль ной цен нос ти мно го на-
ци ональ нос ти и по ли куль тур нос ти поз во-
ли ли сох ра нить в стра не проч ное ме жэт-
ни чес кое и меж кон фес си ональ ное сог ла сие, 
обес пе чить не об хо ди мый мо раль ный ком-
форт и уве рен ность в зав траш нем дне для 
всех ка зах стан цев.
При этом мо дель на ци ональ но го раз-

ви тия по лу ча ет не об хо ди мую ин сти ту ци-
она ли за цию в рам ках об ще ствен ных ор-
га ни за ций эт но сов, ин сти ту тов граж дан-
ско го об ще ства, эт но куль тур ных объ еди-
не ний. По ини ци ати ве гла вы го су дар ства в 
1995 го ду бы ла соз да на Ас сам блея на ро да 
Казахстана — уни каль ная кон сти ту ци он ная 
струк ту ра, обес пе чи ва ющая пос то ян ное 
пред ста ви тель ство всех на род нос тей на шей 
стра ны в Пар ла мен те и поз во ля ющая учесть 
мно го об раз ные на ци ональ ные ин те ре сы, 
что уже на про тя же нии мно гих лет обес пе-
чи ва ет прог рес сив ное раз ви тие, мир, ста-
биль ность и един ство Казахстана.
Дея тель ность пер во го Пре зи ден та 

Казахстана, его опыт эко но ми чес ких ре-
форм, стра те ги чес ко го пла ни ро ва ния, пос-
тро ения от кры то го об ще ства вос тре бо ва ны 
ми ро вым со об ще ством. Мас штаб лич нос ти 
Нур сул та на Аби ше ви ча Назарбаева во мно-
гом оп ре де ля ет по зи тив ное вос при ятие на-
шей стра ны и слу жит за ло гом ус пеш но го 
раз ви тия Казахстана.

Е. К. КУ БЕ ЕВ, 
Д. Ю. Н., ПРО ФЕС СОР, 

РЕК ТОР КАРГУ ИМ. АКА ДЕ МИ КА Е. А. БУ КЕ ТО ВА
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«Отан ды сүю — рə міз дер ге құр мет тен бас-
та ла ды». Мі не, осы ұс та ным ды ұс тан ған Қа-
ра ған ды ша һа ры ның жас та ры ки елі қа ра 
ша ңы рақ ҚарМУ-да бас қос ты. Рə міз де рі міз ді 
ұлық тау — ұлы іс еке нін жа ды на түйіп өс кен 
ұл-қыз дар олим пи ада ба ры сын да өз де рі нің 
ал ғыр лы ғын, отан ға де ген шек сіз сүйіс пен ші-
лі гін, бі лім ді лік те рін жан-жақ ты көр се те біл ді.

Игі іс тің ба сы-қа сын да бұл жо лы та ғы да 
Жас тар ісі жө нін де гі ко ми тет пен ҚарМУ-дың 
заң фа куль те ті бол ды. Олим пи ада ның мақ са-
ты — Қа зақ стан Рес пуб ли ка сы ның мем ле кет тік 
рə міз де рі — Ел таң ба, Ту, Əнұ ран ды на си хат тау 
жə не дə ріп теу, сту дент жас тар дың құ қық тық 

сауат ты лы ғын же тіл ді ру жə не шы ғар ма шы лық 
да муы үшін жағ дай жа сау. Үш ке зең нен жə не 
қа зақ, орыс ли га сы нан тұ ра тын олим пи ада ға 
Қа ра ған ды қа ла сы ның жо ға ры оқу орын да ры-
ның сту дент те рі, əс ке ри бө лім дер дің əс ке ри қыз-
мет кер ле рі қа тыс ты. 1 ке зең — шы ғар ма шы лық 
ем ти хан, 2 ке зең — 30 сұ рақ тық тес ті леу, ал соң-
ғы 3 ке зең — ка пи тан дар сайы сы мен аяқ тал ды. 
Соң ғы ке зең са ғат бір ге таяу бі тіп, қа ты су шы-
лар ға ҚарМУ-дың аты нан түс кі ас бе ріл ді. Түс кі 
ас тан соң бар лық қа ты су шы лар мен ұйым дас-
ты ру шы лар ке ңей тіл ген дə ріс ха на ға жи нал ды. 
Əділ қа зы лар ал қа сы бі рауыз дан қа был дан ған 
ше шім де рін жа рия ет ті. Қа зақ ли га сы бойын ша 
бі рін ші орын ды Қа ра ған ды мем ле кет тік уни вер-

си те ті нің «Заң Stars», ал орыс ли га сы бойын ша 
«Пат ри от» ко ман да сы же ңіп ал ды. Ал қал ған 
екін ші жə не үшін ші орын дар ды 10 ко ман да өз 
ара сын да иелен ді. Орын ал ған ко ман да лар гра-
мо та лар жə не ал хыс хат тар мен ма ра пат тал ды.

+БІШ +ЛІ ШЕР,
ЖУР НА ЛИС ТИ КА Б	 ЛІ МІ НІ7 1 КУРС СТУ ДЕН ТІ

Қа зан айы ның 26 жұл ды зын да қарт тар ға 
қайы рым ды лық көр се ту мақ са ты мен 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 об лы сы Қа ра ған ды қа ла сы ның 
қарт тар мен мү ге дек те рі нің № 1 мем ле кет-
тік əлеу мет тік ме ке ме сін де» қайы рым ды-
лық кон церт тік кеш ұйым дас тыр ды. Он да-
ғы бар мақ сат — қарт та ры мыз дың жа быр-
қау жү зін жа ды ра тып, ба ла ша мəз бо ла тын-
дай шат тық сый лап, аз да бол са ай на ла сын-
да ғы жан дар дың жы лу ын се зі нуі не ық пал 
жа сау еді.

Ел мүд де сін бə рі нен би ік қоя тын, өзі нен 
кейін гі ізі нен ер ген іні ле рі нен ізет ті гін аямай-
тын, ұр па ғы на ұлы лы ғын ұяла тып, бар қауым-
ға бас-көз бо ла біл ген қарт та ры мыз дың ор ны 
ерек ше бол ған дық тан, «қар ты бар ел дің қа зы-

на сы бар» де мек ші, сіз дер дің ақыл-па ра сат та-
ры ңыз ға кейін гі ұр пақ — біз əр дайым мұқ таж-
быз. Ор та мыз да жүр ген қа ри яла ры мыз дың бір 
кез де елі үшін, хал қы үшін, ке ле шек ұр па ғы 
үшін жа са ған игі іс те рі ерек ше, əсі ре се, Қа зақ-
стан ның өсіп-өр кен деуіне, елі міз дің бей біт ші-
лік те ты ныш өмір ке шуі не өз үлес те рін өл шеу-
сіз қос қа ны хақ.
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 бол ған «Қарт та рым — асыл қа-
зы нам» ат ты қайы рым ды лық ке шін де МТЖ-
31 то бы ның сту дент те рі И. Аман тай, І. Ай ткен, 
ƏП жӨ-31 то бы ның сту ден ті Б. Ша ях мет, ƏЖ-
21 то бы ның сту дент те рі Д. Ах ме тов, А. Ақа но-
ва, А. Са ты бал ды, 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 Ж. Жо март, С. Құр ба на ли ев, М. 
Кə рім, А. Қай рат, А. Ор ман ба ев өз өнер ле рін 
көр сет ті. Кон церт бас та лу ға бір не ше ми нут 
қал ған да сту дент тер қарт тар мен əң гі ме лес кен 
еді. Ар дақ ты қарт та ры мыз өз де рі нің ма ғы на-
лы жұм бақ та рын жа сы рып, те рең ой сал ды, ал 
жас тар мен əң гі ме ле су ар қы лы өз де рі не сер гек-
тік се зі мін сый ла ды. Сон дай-ақ сту дент те рі міз 
жү ріп-тұ руы қи ын кей қарт та ры мыз ға өз та-
рап та ры нан де меу көр сет ті.
Ма ман ды ғы мыз əлеу мет тік жұ мыс бол ған-

дық тан, əри не адам мен ті ке лей жұ мыс жа сап, 

ты ғыз қа рым-қа ты нас та бо ла мыз. Со ның ішін-
де қарт тар дың ор ны өте ерек ше. Бұ рын қарт 
адам ға жауап ты өз от ба сы бол са, ал қа зір бұл 
жауап кер ші лік мем ле кет тің, жер гі лік ті ор ган-
дар дың, ха лық ты əле уме тік қор ғау ұйым да-
ры ның мой нын да. Мі не, біз осын дай қам кө ңіл 
жан дар ға қайы рым ды лық ке шін өт кі зіп, са-
майын ақ шал ған ата-əже ле рі міз дің кө ңі лін кө-
те ру ге кіш кен тай да бол са өз үле сі міз ді қо су ға 
ат са лыс тық. Кон церт тік бағ дар ла ма мен бір ге 
ме ре ке лік дас тар хан ның ұйым дас ты ры луы 
қам та ма сыз етіл ді.

«Қа ра ған ды об лы сы Қа ра ған ды қа ла сы ның 
қарт тар мен мү ге дек те рі нің № 1 мем ле кет тік 
əлеу мет тік ме ке ме сі» əкім ші лі гі Қа ра ған ды 
мем ле кет тік уни вер си те ті нің 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 про-
фес сор лық-оқы ту шы лық құ ра мы мен сту дент-
те рі не ал ғыс біл дір ді.

А. К+ КІМ ЖАН;
+Ж-21 ТО БЫ НЫ7 СТУ ДЕН ТІ

Ай тар ойы мыз ды Пре зи ден ті міз 
Н. Ə. Назарбаев тың сө зі мен бас та сақ: «Қа-
зақ ті лі үш тіл дің бі реуі бо лып қал май ды. 
Үш тіл дің бі рін ші сі, не гіз гі сі, бас ты сы, ма-
ңыз ды сы бо ла бе ре ді. Қа зақ ті лі — Қа зақ-
стан Рес пуб ли ка сы ның мем ле кет тік ті лі».

Ел ба сы мыз: «Біз бар ша қа зақ стан дық тар-
ды бі рік ті ру дің бас ты фак то ры бо лып та бы ла-
тын қа зақ ті лі нің одан əрі да муы үшін бар лық 
күш-жі ге рі міз ді са лу ымыз ке рек. Со ны мен 
бір ге елі міз де тұ ра тын бар лық ха лық тар дың 
өкіл де рі ана тіл де рін де ер кін сөй леп, оқи алу-
ына, оны да мы ту ға қо лай лы жағ дай ту ды ру қа-
жет», — деп атап ай тқан бо ла тын. Кү ні бү гін ге 
шейін осы орай да елі міз де түр лі із гі ша ра лар-

дың ба сы қайы рыл ды. Сон дай игі ша ра ның бі-
рі жа қын да ҚарМУ-да өт ті. Қо ғам қай рат ке рі 
Дос Кө шім нің бас тауымен фи ло ло гия фа куль-
те тін де өт кен бұл кез де су «Қа зақ стан ның бо ла-
ша ғы — қа зақ ті лін де» деп атал ды. Ша ра ның 
мақ са ты — мем ле кет тік тіл ді на си хат тап, əр бір 
қа зақ ба ла сын қа зақ ті лін де сөй ле ту жə не орыс 
ті лін де, өз ге де тіл де сөй лей тін қа зақ стан дық-
тар ға қа зақ ті лі нің қан ша лық ты ма ңыз ды еке-
нін тү сін ді ру. Жи ын ашық пі кір та лас ала ңы на 
ай нал ды. Бас қо су ба ры сын да тіл ту ра сын да сан 
алу ан ой ор та ға тас тал ды. Əсі ре се жас тар та ра-
пы нан «Адам дар əр түр лі тіл ді мең гер ген, бі-
рақ не ге қа зақ ті лін те рең тү сі ніп мең гер ме ген» 
де ген дей пі кір лер көп теп ай тыл ды. Сту дент тер 
өз де рі нің иде яла рын ұсын ды. Ана тіл ге, мем-

ле кет тік тіл ге де ген құр мет ба ла бақ ша дан, мек-
теп тен бас тау алуы ке рек дей ді. Олар дың ай ту-
ын ша, көп мек теп тер де тіл ді мең гер ту дұ рыс 
жол ға қойыл ма ған.
Тіл — елі міз дің əлі де күр меуі ше шіл ме ген 

күр де лі мə се ле сі бо лып тұр. Ай ту дай-ақ ай тыл-
ды, жа зу дай-ақ жа зыл ды. Бі рақ, əлі ті лі міз ді қа-
зақ ша сын ды ра ал май жүр міз. Не ге? Ни ет жоқ 
си яқ ты. Құ лық бол са, əл де қа шан тіл ді мең ге ріп 
алар едік. Қа зақ ті лі не де ген ни еті міз тү зу бол-
ғай! Қа зақ ті лі — ол тұ ғыр лы, шы рай лы əрі бай 
тіл. Отан дас тар, мем ле кет ке адал қыз мет ету ді 
мақ сат ет сек, мем ле кет тік тіл ді мең ге рейік!

АЙ ДА НА ПЕР НЕ БАЙ, АЙ ЖАН БА �ЫТ ЖАН,
АЯНА Т$7 �ЫШ БАЙ, �АРМУ СТУ ДЕНТ ТЕ РІ

Пе да го ги ка» фа куль те ті де фек то ло гия ка-
фед ра сы ның ұйым дас ты ру ымен уни вер си те-
ті міз де «Жо ға ры оқу ор нын да ин клю зив ті сая-
сат ты жү зе ге асы ру» та қы ры бын да дөң ге лек 
үс тел өт ті. Не гіз гі мақ сат — ерек ше қам қор-
лық ты қа жет ете тін тұл ға лар ды оқы ту жə не 
тəр бие леу.

Ша ра ның мо де ра тор лық қыз ме тін м.ғ.д., про-
фес сор, ка фед ра мең ге ру ші сі, «Ин клю зив ті бі лім 
бе ру ке ңес тік-тə жі ри бе лік ор та лы ғы ның» бас шы-
сы Қар лы ғаш Те бе но ва ат қар ды. Қа ты су шы лар ға 
бағ дар ла ма ның не гіз гі ба ғыт та ры жə не уни вер си-
те ті міз де гі ин клю зив ті бі лім бе ру ді жү зе ге асы-
ру жол да ры та ныс ты рыл ды. Бұ дан əрі сөз ал ған 
п.ғ.м., де фек то ло гия ка фед ра сы ның аға оқы ту-
шы сы Ай на гүл Рым ха но ва «Де ти дол жны учить ся 
вмес те» ат ты ба ян да ма сын ұсы на оты рып, ар найы 
жə не ин клю зив ті бі лім бе ру дің кө кей кес ті мə се-
ле ле рін, жал пы бі лім бе ру ор та сы на мүм кін ді гі 

шек те улі ба ла лар ды тар ту қа жет екен ді гін айт-
ты. Ал, п.ғ.м., ка фед ра ның аға оқы ту шы сы Əсел 
Сей ді ға ли қы зы Қа зақ стан Рес пуб ли ка сы бі лім 
бе ру ді да мы ту дың 2011-2020 жыл дар ға ар нал ған 
мем ле кет тік бағ дар ла ма сы бойын ша ин клю зив-
ті бі лім бе ру ді да мы ту жə не оны қам та ма сыз ету, 
яғ ни мек теп ке дейін гі ұйым дар ды пан дус тар мен, 
кі ре бе ріс тер мен, кө тер гіш тер мен, лиф ті лер мен 
жа рақ тан ды ру ды сөз ет се, ка фед ра ның аға оқы-
ту шы сы Лəз зат Сем бай қы зы: «2015 жыл ғы есеп-
теу бойын ша елі міз де 18 жас қа дейін гі мүм кін ді гі 
шек те улі 141952 ба ла бар. Олар дың ішін де жо-
ға ры оқу орын да рын да 570 сту дент бі лім алу да. 
Не гі зі нен олар дың бар лы ғы жо ға ры жə не ор та 
бі лім алу ға құ қы лы. Сон дық тан, қо ға мы мыз дың 
он дай мү ше ле рі не кө мек қо лын со зу біз дің ең 
бас ты мін де ті міз», — де ді. Одан кейін сөз ке зе гі 
п.ғ.м., де фек то ло гия ка фед ра сы ның аға оқы ту шы-
сы, ҚарМУ-да ин клю зив ті бі лім бойын ша ко ор-
ди на тор Гүл наз Нұр лы бек қы зы на бе ріл ді. Гүл наз 

Нұр лы бек қы зы жо ға ры оқу ор нын да ин клю зив ті 
бі лім бе ру жағ дайын да со ци оло ги ялық зерт те у-
лер ді жү зе ге асы ру ту ра лы сөз қоз ға ды жə не кел-
ген қо нақ тар ға сол жө нін де то лық мағ лұ мат тар 
мен бір не ше сауал на ма топ тас ты рыл ған пап ка ны 
ұсы нып, «Сауал на ма нə ти же сі ар қы лы ин клю-
зив ті бі лім бе ру жағ дайын да жұ мыс жа сау ға қа-
бі лет ті ма ман дар ды дайын дай ала мыз» де ді. Бұл 
сауал на ма тө ңі ре гін де Қар лы ғаш Сə кен қы зы: «Біз 
өз са ла сы бойын ша бі лік ті ма ман да яр ла умен ға на 
шек тел мей, ерек ше оқы ту ды қа жет ете тін тұл ға-
лар мен де жұ мыс жа сай ала тын сту дент тер тəр би-
елеп шы ға ру ымыз қа жет», — деп өз ойын біл ді ріп, 
қол дай ты нын жет кіз ді.
Дөң ге лек үс тел со ңын да уни вер си те ті міз де ин-

клю зив ті бі лім бе ру жүйе сін кең тұр ғы да іс ке асы-
ру мə се ле ле рі бойын ша қо нақ тар ара сын да мүд-
де лі əрі сын дар лы пі кір ал ма су орын ал ды.

+СЕМ �А ЖЫ БЕК, �АРМУ СТУ ДЕН ТІ

А�параттар а$ыны
�кім кубогін иелендік

�а ра ша айы ны	 7-8 ж�л ды-
зын да �а ра �ан ды мем ле кет тік 
уни вер си те ті не ша �а ры мыз ды	 
бі лім ді, бел сен ді пі кір сайыс шы ла-
ры жи нал ды. �а ра �ан ды �а ла сы 
Жас тар ісі ко ми те ті ні	 �йым дас-
ты ры лу ымен �т кен �а за� хан ды-
�ы ны	 550 жыл ды �ы на ар нал-
�ан "кім ку бо гі не �ЭУ, �ММУ, 
�арМУ, Те мір та уда �ы �МИУ, �Р 
ІІМ Б. Бей се нов атын да �ы �а ра-
�ан ды ака де ми ясы сын ды жо �а-
ры о�у орын да ры ны	 сту дент те рі 
мен Назарбаев зи ят кер лік мек-
те бі о�у шы ла ры ны	 �а ты су ымен 
24 фрак ция �а тыс ты. Пі кір сайыс-
шы лар бри тан ды�, аме ри кан ды� 
фор мат тар да �ы зы� ты да тар тыс-
ты ойын к�р се те біл ді. Пі кір сайыс-
шы лар тек жа� сы де	 гей де гі ойын 
к�р се ту мен шек тел мей, бір-бі рі-
мен тəжі ри бе ал ма сып, де бат та �ы 
бі лім де рін шы	 дай т;с ті.

�арМУ-ды	 аты нан сайыс-
�а т;с кен «Алаш» фрак ци ясы 
1 орын ды ба �ын ды рып, "кім ку-
бо гі не ие бол ды. Ж;л де лі 2 орын 
Назарбаев зи ят кер лік мек те бі-
ні	 «Оян, �а за�» фрак ци ясы на, 
ал 3 орын кіш кен тай бо ла т� ра 
�з де рі ні	 тап �ыр лы �ы мен, те ре	 
бі лі мі мен т� ре ші лер ді та	 �ал ды-
ра біл ген Назарбаев зи ят кер лік 
мек те бі ні	 о�у шы ла ры нан ��-
рал �ан «Не мы та кие, жизнь та-
кая» фрак ци ясы на ти есі лі бол ды.

АЯЖАН МА ХАМ БЕТ �Ы ЗЫ,
�АРМУ СТУ ДЕН ТІ

* * *
2015 жыл ды� 5-7 �а ра ша-

сын да «ED TECH» ха лы �а ра лы� 
бі лім бе ру ор та лы �ы ны� ма-
ман да ры пе да гог тар мен пси-
хо лог тар ды ж� не Е. А. Б� ке тов 
атын да �ы !а ра �ан ды мем-
ле кет тік уни вер си те ті дайын-
ды� б� лі мі ні� �ыз мет кер ле рін 
о�ыт ты, о�ы ту ба� дар ла ма сы 
аясын да !арМУ дайын ды� б�-
лі мі ні� ты� да ушы ла ры 'шін 
бір не ше тре нин гтер �т кі зіл ді.

Ты	 да ушы лар ды �а был да уды 
ж" не �сы ныл �ан �ыз мет ті	 са па-
сын арт ты ру ды ти ім ді �йым дас-
ты ру ма� са тын да Е. А. Б� ке тов 
атын да �ы �а ра �ан ды мем ле кет тік 
уни вер си те ті ні	 дайын ды� б� лі-
мін де 2015-2016 о�у жы лын да 
«ED TECH» ха лы �а ра лы� бі лім бе ру 
ор та лы �ы ны	 (Алматы �.) «Жо �а ры 
о�у ор ны на ал дын ала та лап кер-
лер ді дайын да уды	 жа 	а т" сіл де рі 
мен "діс те рі» тех но ло ги яла рын ен-
гі зу ж; зе ге асы ры лу да.

«ED TECH» ха лы �а ра лы� бі лім 
бе ру ор та лы �ы, ЮНЕС КО клу-
бы — та лап кер лер ;шін бі ры	 �ай 
�лт ты� тес ті леу ж" не ке шен ді тес-
ті леу ді	 бі ре гей о�у ба� дар ла ма-
сын "зір лей тін �а за� стан Рес пуб-
ли ка сын да �ы жо �а ры о�у ор ны на 
ал дын ала да яр ла уды	 ірі ор та лы-
�ы. Ор та лы� ты	 ба� дар ла ма ла ры 
бо ла ша� та лап кер лер ді	 же ке 
ж" не пси хо ло ги ялы� си пат та ма-
ла ры на с"й кес олар ды	 �а жет ті-
лік те рі не ба рын ша бейім дел ген.

А�ым да �ы жыл дан бас тап б�л 
бі лім бе ру тех но ло ги яла ры �а за�-
стан Рес пуб ли ка сы жо �а ры о�у 
орын да ры дайын ды� б� лім де рі ні	 
�ыз ме ті не іс ж; зін де ен гі зі лу де. 
Оны	 не гіз гі ма� са ты — жо �а ры 
о�у орын да ры ны	 са па лы сту дент-
тік кон тин ген тін �а лып тас ты ру ма�-
са тын да ти ім ді бас �а ру ж" не ал дын 
ала да яр лау ж;йе сін ба �ы лау.

�АРМУ БАС ПА С	З �ЫЗ МЕ ТІ

Р<міздеріміз — Fлы �Fндылы�

«�арттарым — асыл �азынам»

«�аза�станны+ болаша$ы — �аза� тілінде»

«Жо$ары о�у орнында инклюзивті саясатты жHзеге асыру»

Тіл та$дыры — ел та$дыры
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По ини ци ати ве Уп рав ле ния по воп ро сам 
мо ло деж ной по ли ти ки об лас ти про шел ре-
ги ональ ный фес ти валь «Мо ло дежь — бу ду-
щее Казахстана», пос вя щен ный Меж ду на-
род но му дню сту ден тов.

На от кры тии ме роп ри ятия с при вет ствен-
ным сло вом выс ту пил аким Ка ра ган дин ской 
об лас ти Аб ди бе ков Н.
Ос нов ной целью про ве де ния фес ти ва ля яв-

ля ет ся вы яв ле ние и под дер жка твор чес кой сту-
ден чес кой мо ло де жи.

В хо де ме роп ри ятия та лан тли вые сту ден ты 
ву зов об лас ти пред ста ви ли свои кон цер тные 
но ме ра.
Фес ти валь длил ся с 27 по 29 ок тяб ря. В эти 

дни бы ли про ве де ны круг лый стол на те му 
«Роль мо ло де жи в ре али за ции Пла на на ции 
«100 кон крет ных ша гов»; кон курс со ци аль ных 
ви де оро ли ков; де бат ный тур нир (ка зах ская и 
рус ская ли ги); кон курс сов ре мен ных тан цев; иг-
ры КВН на го су дар ствен ном и рус ском язы ках; 
спор тив ные сос тя за ния по во лей бо лу сре ди 
юно шей и де ву шек; му шай ра сре ди сту ден тов 

пос вя щен ный 550-ле тию Ка зах ско го хан ства 
«Өр ба ба ның ұр па ғы мыз». Учас тни ка ми фес ти-
ва ля стал пред ста ви те ли сту ден чес кой мо ло де-
жи ву зов, обу ча ющи еся на днев ном от де ле нии. 
Все го в ме роп ри ятии при ня ли учас тие бо лее 
500 пред ста ви те лей твор чес кой мо ло де жи об-
лас ти.
Сту ден ты КарГУ им. Е. А. Бу ке то ва при ня-

ли учас тие и ста ли ла уре ата ми твор чес ких кон-
кур сов, про во ди мых в рам ках Ре ги ональ но го 
фес ти ва ля сту ден тов «Мо ло дежь — бу ду щее 
Казахстана». На тор же ствен ном от кры тии фес-
ти ва ля выт су пи ли на ши луч шие твор чес кие 
кол лек ти вы, ла уре аты об лас тных, рес пуб ли-
кан ских и меж ду на род ных кон кур сов — на-
род ный ан самбль тан ца «Жар кын» и во каль ная 
груп па «Жас тар». Выс ту пи ли сту ден ты и в кон-
кур сных прог рам мах. Так, в кон кур се мо ло дых 
по этов «Му шай ра» 1-е мес то за во ева ла сту ден-
тка 3-го кур са фи ло ло ги чес ко го фа куль те та 
Пе ри зат Му рат кы зы, пред ста вив на суд жю-
ри сти хи «Та рих қа тағ зым» и «Өлең, мен се ні 
аялай мын». Об ла да те лем 3-го мес та стал так же 
наш сту дент — Кай сар Дуй сен бай, при ехав-
ший к нам из Кы зы лор ды и ны не обу ча ющий-
ся по прог рам ме «Сер пін» на пер вом кур се 
фи ло ло ги чес ко го фа куль те та. На суд жю ри он 
пред ста вил свои по эти чес кие опу сы «Таң ба лы 
та рих» и «ХХІ ға сыр». Кро ме на ших мо ло дых 
по этов ла уре ата ми фес ти ва ля, об ла да те ля ми 
зва ний ла уре ата, Гран-при и Куб ка по бе ди те-
ля ста ла сбор ная ко ман да рус ской ли ги КВН.

СОБ. ИНФ.

В рам ках VIII Мо ло деж но го фо ру ма 
«Мо ло дежь. На ука. Ин но ва ции» сос то ял ся 
кон курс раз ра бот чи ков ин но ва ци он ных 
про ек тов In no va ti on man, по ито гам ко то ро-
го про ек ты ма гис тран тов хи ми чес ко го фа-
куль те та Ка ра ган дин ско го го су дар ствен но-
го уни вер си те та име ни ака де ми ка Е. А. Бу-
ке то ва Се васть яно вой К. А., Ора зо вой Н. А. 
и Бай се ито вой А. С. вош ли в топ-10.

Целью кон кур са бы ло от кры тие но во го 
взгля да на ин но ва ции, раз ви тие ин тел лек ту-
аль ных на вы ков и по пу ля ри за ция на уки. Кон-
курс про во дил ся на раз ра бот ку луч ше го ин но-
ва ци он но го про ек та в неф те га зо вой и энер ге ти-
чес кой от рас ли сре ди сту ден тов, спе ци алис тов 
и др. же ла ющих учас тни ков. Фор мат про ве де-
ния кон кур са пред по ла гал пре зен та цию ра бот 
в фор ма те PDF, с опи са ни ем ак ту аль нос ти ра-
бо ты пе ред ко мис си ей.
Из бо лее чем 50 пос ту пив ших по Ка зах ста ну 

за явок два про ек та ма гис тран тов хи ми чес ко го 

фа куль те та вош ли в топ-10. Это бы ли ра бо ты 
по сле ду ющим те мам: «При ме не ние от хо да 
кок со хи ми чес ко го про из вод ства — ка мен но-
уголь ной смо лы по лу кок со ва ния — в ка че стве 
плас ти фи ка то ра для ре зин», ав тор — ма гис-
трант вто ро го го да обу че ния хи ми чес ко го фа-
куль те та Се вость яно ва К. А. (науч ный ру ко-
во ди тель — Ома ше ва Ай ман Ва ле ка нов на, к. 
х. н., до цент ка фед ры ор га ни чес кой хи мии и 
по ли ме ров), «Ка та ли ти чес кая гид ро ге ни за ция 
обес фе но лен ной лег кой фрак ции пер вич ной 
ка мен но уголь ной смо лы в при сут ствии на но-
ка та ли за то ров», ав то ры — ма гис тран ты вто-
ро го го да обу че ния хи ми чес ко го фа куль те та 
Ора зо ва Н. А., Бай се ито ва А. С. (науч ный ру ко-
во ди тель — Бай ке нов Мур за бек Ис по ло вич, д. 
х. н., про фес сор, за ве ду ющий ка фед рой хи ми-
чес кой тех но ло гии и эко ло гии).
Так же про ек ты ма гис тран тов вто ро го го да 

обу че ния хи ми чес ко го фа куль те та Бал та ба-
евой А. Б. (науч ный ру ко во ди тель — Бай ке-
нов М. И., д. х. н., про фес сор, за ве ду ющий ка-

фед рой хи ми чес кой тех но ло гии и эко ло гии) и 
Иль ясо вой Ж. А. (науч ный ру ко во ди тель Мус-
та фин Е. С., д. х. н., за ве ду ющий ла бо ра то ри ей 
ФХМИ) вош ли в топ-24.

СОБ. ИНФ.

В ка нун Меж ду на род но го дня сту ден тов 
по тра ди ции про во дит ся мно же ство раз-
но об раз ных ме роп ри ятий — об ще ствен-
но-мас со вых, твор чес ких, спор тив ных, в 
про цес се про ве де ния ко то рых сту ден ты 
встре ча ют ся на ди ало го вых пло щад ках, 
выс ту па ют с об ще ствен ной три бу ны, об-
суж да ют проб ле мы мо ло деж ной по ли ти ки, 
сту ден чес ко го са мо уп рав ле ния, сос тя за ют-
ся в твор чес ком ис пол ни тель стве и спор-
тив ном мас тер стве. Не стал ис клю че ни ем и 
ны неш ний год.

В пред две рии Дня сту ден тов за вер ши лась 
внут ри уни вер си тет ская мас штаб ная ак ция 
«Здрав ствуй, пер во кур сник!», в рам ках ко то рой 
бы ли про ве де ны кон курс мо ло дых да ро ва ний 
«Жас та лап» и праз дник пос вя ще ния в сту ден-
ты, дав шие воз мож ность пер во кур сни кам не 
толь ко поз на ко мить ся с твор чес ки ми тра ди ци-
ями уни вер си те та, фа куль те тов, но и за явить о 
се бе, ре али зо вать свои твор чес кие ам би ции и 
та лан ты, най ти дру зей сре ди сту ден тов стар-
ших кур сов. Каж дый фа куль тет про явил кре-
атив ный под ход и пред ста вил ори ги наль ную 
шоу-прог рам му.

Звезд в этом но вом соз вез дии та лан тов, как 
всег да, не ма ло, но хо те лось бы наз вать на ибо-
лее яр ких ис пол ни те лей. В во каль ном кон кур-
се ими ста ли Ку ляш Шан шар ба ева (фа куль-
тет инос тран ных язы ков), Ай ге рим Ка ли ака-
со ва (фа куль тет фи ло со фии и пси хо ло гии), 
Нурсултан Бо де ев, Рус лан Отын шин (юри ди-
чес кий фа куль тет), Али шер Жай сан, Ам зе Ер-
лан (фа куль тет фи зи чес кой куль ту ры и спор та), 
Те мир лан Али ули, Аягуль Ту ле ута ева, Ай жан 
Ку аны ше ва, Да ри га Нур ке ева (эко но ми чес кий 
фа куль тет).
В кон кур се ис пол ни те лей на на род ных 

инстру мен тах яр че дру гих выс ту пи ла Ту су по-
ва Ай на ра (ис то ри чес кий фа куль тет), вир ту-
оз но сыг рав шая на дом бре «Рон до в ту рец ком 
сти ле» Мо цар та, а так же ис пол ни те ли кю ев 
Мыр за га ли ева Жа на гуль (фа куль тет инос тран-
ных язы ков), Тле ули нов Зан гар, Кой шы бе ков 
Райым бек (фи ло ло ги чес кий фа куль тет).
В ори ги наль ном жан ре по бе ди те ля ми ста-

ли сту ден ты фа куль те та фи ло со фии и пси хо-
ло гии Ка рим Мар де нов (бит бокс) и Жа на сыл 
Жо март (пан то ми ма).
Сме ло за яви ли о се бе и но вые ка вэ эн щи-

ки — сбор ная ко ман да «Ар ман шыл дар» из сту-

ден тов фа куль те тов ма те ма ти ки и ин фор ма-
ци он ных тех но ло гий и фи зи ко-тех ни чес ко го 
(кста ти, ус пев шая за во евать ти тул по бе ди те ля 
и Гран-при фес ти ва ля от кры тия се зо на об лас-
тной ка зах ской ли ги КВН) и ко ман да «Дос-
Star» би оло го-ге ог ра фи чес ко го фа куль те та.
Од ним сло вом, зна ком ство с пер во кур сни-

ка ми сос то ялось, и на ша твор чес кая ко ман да 
по пол ни лась но вы ми име на ми, яр ки ми ис пол-
ни те ля ми и та лан та ми.

К. Г. ГАР КУ ША,
ДИ РЕК ТОР ДВОР ЦА СТУ ДЕН ТОВ

В Караганде прошел фестиваль студентов

Достижения молодых ученых в науке и инновациях

Ряды студентов КарГУ пополнились новыми талантами

Student news
Сезон закрыт!

В Ка ра ган де сос то ялось 

тор же ствен ное зак ры тие 

тру до во го се зо на сту ден чес-

ких стро итель ных и мо ло-

деж ных тру до вых от ря дов 

«Жа сыл ел».

11 но яб ря во Двор це сту-

ден тов уп рав ле ни ем по воп-

ро сам мо ло деж ной по ли ти ки 

Ка ра ган дин ской об лас ти бы ло 

ор га ни зо ва но тор же ствен ное 

зак ры тие оче ред но го тру до во-

го се зо на сту ден чес ких стро-

итель ных и мо ло деж ных тру до-

вых от ря дов «Жа сыл ел».

В те че ние тру до во го се зо-

на 2015 го да в ря дах сту ден-

чес ких стро итель ных и мо ло-

деж ных от ря дов «Жа сыл ел» 

уча ство ва ла уча ща яся и сту-

ден чес кая мо ло дежь Ка ра ган-

дин ской об лас ти.

По ре зуль та там ра бо ты ССО 

в тру до вом се зо не от ра бо та ло 

1000 мо ло дых лю дей из чис-

ла уча щей ся и сту ден чес кой 

мо ло де жи го ро дов и райо нов 

об лас ти. Бой цы бы ли за дей-

ство ва ны в ре али за ции прог-

рам мы мо дер ни за ции ЖКХ, 

стро итель стве со ци аль ных 

объ ек тов и т. д.

В ря дах бой цов «Жа сыл ел» 

ра бо та ли 2100 че ло век. Бой-

цы бы ли за дей ство ва ны на 

озе ле не нии скве ров, пар ков 

го ро дов и райо нов об лас ти, са-

ни тар ной очис тке тер ри то рий. 

Объ ем вы пол нен ных ра бот 

сос та вил око ло 405 га зем ли. 

Вы са же но 9 ты сяч де ревь ев, 

соз да ны аги та ци он ные эко ло-

ги чес кие от ря ды, про ве де но 

5 мас штаб ных ак ций.

В зак ры тии тру до во го се зо-

на при ня ли учас тие де ле га ты 

из ре ги онов об лас ти.

В хо де ме роп ри ятия ру ко-

во ди тель уп рав ле ния по воп-

ро сам мо ло деж ной по ли ти ки 

Ка ра ган дин ской об лас ти Му ку-

шев М. М. выс ту пил с при вет-

ствен ной речью.

Кро ме то го, в рам ках тор-

же ствен но го зак ры тия се зо на 

ру ко во ди тель уп рав ле ния Му-

ку шев М. М., про рек тор КарГУ 

Ка лы ков А. К. и пред се да тель 

МК «Жас Отан» Жет пис ба-

ев Н. А. наг ра ди ли луч ших из 

луч ших по но ми на ци ям: «Луч-

ший ра бо то да тель ССО», «Луч-

ший ра бо то да тель Жа сыл ел», 

«Луч ший бо ец «Жа сыл ел», 

«Луч ший ко ман дир», «Луч ший 

штаб ССО и МТО «Жа сыл ел» 

и т. д. Так же в ме роп ри ятии 

твор чес кие кол лек ти вы пред-

ста ви ли свои кон цер тные но-

ме ра.

СОБ. ИНФ.



№ 14 (243) 16.11.20156 Жастар �лемі
Мир молодежи Е. Б�кетовке – 90 жыл

(Жал ға сы. Ба сы өт кен сан дар да)
Мен ин сти тут қа кел ген жыл дан бас тап, 

ағыл шын ті лі жə не фи ло со фия кур ста ры на 
қа ты сып жүр ген бо ла тын мын, пəн мұ ға лім-
де рі ме нің са бақ тар дың бір де-бі реуін жі бер-
мей қа ты сып жү ре ті ні ме жə не дайын да лып 
ке ле ті ні ме ри за бо ла тын. Сол мұ ға лім дер ге 
ем ти хан дар ды оңай тап сыр дым, ал ма ман-
дық бойын ша ем ти хан ды Ев ней Арыс та н-
ұ лы, Ген на дий Вла ди ми ро вич жə не Марк 
Зал ма но вич қа был да ды. Бір ап та ның ішін-
де ем ти хан дар ды тү гел тап сы рып, ме нің 
ас пи ран ту ра ға қа был дан ған ды ғым ту ра лы 
бұй рық кө шір ме сін өз ауда ным ның əс ке ри 
ко мис са ри аты на өт кі зіп, та за ғы лы ми жұ-
мыс тар мен шұ ғыл да ну ға то лық мүм кін ші-
лік ал дым.
Сөй тіп, ұс та зым Ев ней Арыс та нұ лы ме-

ні бір жыл əс кер еті гін ки іп, бос уақыт өт кі-
зу ім нен аман алып қал ды. Ев ней ағам мен 
үшін бір-екі са ғат те ле фон мен бас қа лар ға 
өті ні шін ай тып жат қан да, мен үшін ұс та-
зым ның от қа да, су ға да тү су ге дайын екен-
ді гін көр дім. Осын дай ұс таз бер ген Құ дай ға 
рах мет! «Ев ней аға, абы ройы ңыз өсе бер сін, 
Құ дайым сіз ді қол да сын!» деп іш тей ті ле-
гім ді біл дір дім.
Əс ке ри ко мис са ри ат қа ба рып құ жат та-

рым ды өт кі зіп кел ген нен кейін Ев ней аға-
ма ке ліп, рақ ме тім ді айт тым, адал шə кір ті 
бо лып, елі міз дің ғы лы мы на бү кіл күш-жі-

ге рім ді аямай жұм сай тын ды ғым ту ра лы 
уəдем ді бер дім.

— Əб ду али, мен қо лым нан кел ген мүм-
кін ші лік тер дің бар лы ғын жа сай мын, се нен 
үл кен ғы лы ми та быс тар кү те мін, оған же-
те ті ні ңе кү мə нім де жоқ, — деп ме ні құ-
шақ тап, ар қам нан қақ ты. Ол кі сі нің бұл ті-
лек те рін ма ған бер ген ба та сы деп тү сін дім. 
1976 жы лы Ев ней аға ның «Атан қо мын да 
ту ған адам» де ген кі та бы шық қан кез де де 
осы ған ұқ сас ті ле гін, осы кі тап тың ал ғаш қы 
бет те рі не жа зып бер ге ні бар.
Ев ней аға ме ні жақ сы кө ріп кет ті, кей де 

еш қан дай се беп бол ма ған кез дер де де ма ған 
ан да-сан да жа тақ ха на ға те ле фон со ғып:

— Əб ду али, үй ге ке ліп кет, та мақ бір са-
ғат тан кейін дайын бо ла ды, бір ге та мақ 
ішейік, сөй ле сейік, — дей ді.
Мен үй лен ген ге дейін жаз ғы де ма лыс қа 

жа нұя сы мен са на то рий ға не ме се бас қа жер-
лер ге кет кен де ме ні үйін де қал ды рып ке те-
тін. «Əб ду али, про фес сор дың үйін де тұ рып 
үй ре не бер, ме нің про фес сор лы ғым, док-
тор лы ғым жə не де бас қа же тіс тік те рім са ған 
жұ ғыс ты бол сын!» — деп əзіл де уші еді.
Ев ней аға ның төрт бөл ме лі үйін де бір 

өзім қал ған да ал ғаш кез де еле гі зіп жүр дім. 
Жа тақ ха на да у-шу ға үй рен ген мін ғой. Бір 
кү ні ка би не тін де гі кіш ке не тақ та ға жа тып 
ұйық та дым. Сон да мы на дай түс көр дім: 
Қа ра ған ды да ғы ор та лық уни вер маг тың ал-

ды нан ал ғаш рет жер дің ас ты нан адам дар 
өте тін жол са лын ған еді. Тү сім де сол жер-
дің ас тын да ғы жол ар қы лы Абай Құ нан ба-
ев, Ев ней аға жə не мен үшеуіміз ке ле жа тыр 
едік, бір есу ас адам ке ліп Абай дың жа ға-
сы нан алып, сіл кі лей бас та ды. Ол Абай дан 
кейін Ев ней аға ны жə не ме ні жұл қы лай тын 
тү рі бар. Мен де ол есу ас тың жа ға сы на жа-
бы сып, «əй, сен не іс теп тұр сың, бұл қа зақ-
тың ұлы Абайы ғой!» деп шыр-пыр бо лып 
жат қан да оянып кет тім. Əб ден тер леп пін, 
зал сал қын дау шы ғар деп, сол жақ қа ба рып 
жа тып, ұй қым ды жал ғас тыр дым. Кейін бір 
өте абы рой лы ақ са қал кі сі ге осы тү сім ді қа-
лай жо ру ға бо ла ды де ге нім де, ол кі сі ой ла-
нып тұр ды да:

— Сен дер дің үше уле рің нің тағ дыр ла рың-
да о дү ни елік бол ған кез де ұқ сас тық тар бо-
ла ды. О дү ни елік бол ған да деп отыр ға ным, 
сен дер жер дің ас тын да жүр дің дер. Ол ұқ-
сас тық ты мен бы лай тү сін ді рер едім: Абай-
дың бү кіл ұлы лы ғы, да рын ды лы ғы қай тыс 
бол ған нан кейін мойын да ла бас та ды. Ев ней 
Арыс та нұ лы да бү кіл өзі не лайық ты абы-
ройы на қай тыс бол ған нан кейін то лық ие 
бо ла ды. Ал се нің тағ ды рың да осы аға ла ры-
ңа ұқ сас бо лайын деп тұр ған си яқ ты…
Сол кез де Ев ней аға ны жиі қо нақ қа ша-

қы ра тын, ал Зү бай ра апайы мыз қо нақ қа 
ба ру ды он ша жақ сы көр мей тін, оның үс ті не 
жиі ауырып қа ла бе ре тін. Ев ней аға бұн дай 
кез де өзі мен бір ге бір-екі ас пи ран тын қо-
нақ қа ер тіп апа ра тын. Қо нақ қа ша қыр ған 
үй иеле рі не:

— Бұ лар ме нің ас пи рант та рым, бо ла-
шақ ға лым дар. Сен дер бұ лар ды та ны ма ған 
соң, əри не қо нақ қа ша қы ра қой май сың дар. 
Бұл жі гіт тер ді сен дер дің дəм де рің ді та тып 
кет сін деп əдейі леп ер тіп кел дім, кейін бір 
кез дер де бұ лар бел гі лі ға лым бол ған да, біз-
дің үй де бо лып кет кен деп мақ та ну ла ры ңа 
мүм кін ші лік жа сап отыр мын, — деп өзі де 
кү ліп, өз ге ні де əде мі күл кі ге ке нел те тін.
Өзі нің ас пи рант та рын өзін ша қыр ған 

жер ге бір ге қо нақ қа ер тіп апа ру Ев ней аға-
ның əде ті бо лып кет ке ні нің мə ні те ре ңі рек 
жат са ке рек: жас тар бар ған жер де қы зық 
əң гі ме ес тіп, өз ой өрі сін ке ңей тсін, жақ сы 
өне ге көр сін, көп ті көр ген дер ден жақ сы қа-
си ет да рыт сын де се ке рек… Бұл да ас қан ке-
мең гер лік!
Қо ры тын ды сын да ай тқым ке ле ті ні, Ев-

ней аға ның біз дер ге жа са ған қам қо ры, ай т-
қан ақыл-ке ңес те рі, біз бен жа са ған қа рым-
қа ты нас та ры ның аясын да бай қал ған адам-
гер ші лі гі, ізет ті лі гі — осы ның бə рі өзі нің 
же міс те рін əкел ді. Бұл күн де рі Ев ней аға-
ның ас пи рант та ры ның бар лы ғы дер лік ғы-
лым док тор ла ры, про фес сор лар, ака де мик-
тер, Мем ле кет тік сый лық тар дың ла уре ат та-
ры, та ғы да бас қа атақ тар ға, лауазым дар ға 
ие бо лып, тəуел сіз елі міз ге қыз мет ету де.
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Жер бе тін де гі əр мем ле кет ға лы мын, 
ұс та зын, ба ты рын ұлық тай ды. Оның есі-
мін ке лер ұр пақ жа дын да сақ тап, ұлы іс-
те рі нен үл гі ала тын дай өз та ри хы на ал-
тын əріп пен жа за ды. Та рих тың па ра ғы 
ер лік іс тер ге то лы, сол ер лік ті жа са ған 
ба тыр лар дың есі мі не то лы. Сол та рих-
тың па ра ғын да хал қы на зор ең бек ет кен 
Ебі ней Арыс та нұ лы Бө ке тов тің есі мі де 
ерек ше жа зыл ған.

Осы жыл біз үшін ерек ше. Қа зақ хан ды-
ғы на — 550 жыл, Ата за ңы мыз ға — 20 жыл, 
Ұлы Же ңіс ке — 70 жыл жə не ки елі қа ра 
ша ңы рақ ҚарМУ-дың не гі зін қа ла ған тұң-
ғыш рек то ры, хи мик, ме тал лург, жа зу шы, 
тех ни ка ғы лым да ры ның док то ры, про фес-
со р, Мем ле кет тік сый лық тың иеге рі Ебі ней 
Арыс та нұ лы Бө ке тов ке — 90 жыл. Осы ай ту-

лы да та лар мем ле ке ті міз де жо ға ры дең гей-
де ата лып өту де.

2015 жы лы Ебі ней Арыс та нұ лы Бө ке тов-
тің 90 жыл ды ғы на орай ұйым дас ты рыл ған 
ме ре ке лік ша ра лар аз бол ма ды. Ша ра лар-
дың ба сым бө лі гі ғұ ла ма ға лым, тұ ғыр лы 
тұл ға ның аты бе ріл ген Қа ра ған ды мем ле-
кет тік уни вер си те ті нің қа быр ға сын да өт ті. 
Сол ай ту лы ша ра лар дың бі рі əрі бі ре гейі — 
«Ақыл-ой дың аға сы» ат ты те ат рлан ған сту-
дент тік қойы лым. Қойы лым ның не гіз гі 
мақ са ты — сту дент жас тар ға Ебі ней Арыс-
та нұ лы Бө ке тов тің ғы лым шы ңы на шы ғу 
жо лын да түр лі қи ын дық тар дан өт ке нін, қа-
зақ хал қы үшін қан дай ерен ер лік тер жа са-
ға нын сах на ның құ ді ре ті мен жет кі зу бол ды. 
Қойы лым ды сту дент тер, уни вер си тет қыз-
мет кер ле рі мен қа тар көп те ген құр мет ті қо-
нақ тар да та ма ша лау ға кел ді. Қойы лым ның 
бір ерек ше лі гі, он да еш қан дай да кə сі би ак-
тер лер ой на ған жоқ. Бар лық рөл ді уни вер-
си те ті міз дің та би ға ты нан ак тер лік қа бі лет-

ке ие ұс таз да ры мен қыз мет кер ле рі жə не 
сту дент те рі сом да ды. Қойы лым ның сах на ға 
шы ғуы на ки елі қа ра ша ңы рақ тың бас шы-
сы нан бас тап ұлы лық ты ұлық та ған бар ша 
ҚарМУ ұжы мы бір кі сі дей ат са лыс ты.
Рөл дер де ой на ған дар: Е. А. Бө ке тов тің 

жас ке зі — фи ло со фия жə не пси хо ло гия 
фа куль те ті нің 4 курс сту ден ті Бе га рыс; Е. А. 
Бө ке тов тің есей ген ша ғы — фи ло ло гия фа-
куль те ті нің де ка ны, фи ло ло гия ғы лым да-

ры ның док то ры, про фес сор Мұ ха мед қа ли 
Іли ясұ лы Əб ду ов; Ана сы — Сту дент тер са-
райы ның көр кем дік же тек ші сі Гүл ден Тал-
ғат қы зы; Қа ныш Сəт ба ев — фи ло ло гия ғы-
лым да ры ның кан ди да ты, до цент Ел дос Ер-
ға зыұ лы Түй те; Сту дент, ас пи рант жас тар 
рө лін де — фи ло ло гия, эко но ми ка, фи ло со-
фия-пси хо ло гия фа куль те ті нің сту дент те рі.

ЕРІК НА РЫН, �АРМУ СТУ ДЕН ТІ

ҚарМУ-дың қа ра ша ңы ра ғы фи ло ло-
гия фа куль те ті нің ұйым дас ты ру ымен 
«Сə кен — сұң қар, Сə кен — аңыз» ат ты 
əде би кеш өт ті. Ақын Сə кен Сей фул лин-
нің сыр шыл ли ри ка сы ның та би ға тын 
та ны тып, се зім тал, адам гер ші лік қа си ет-
тер дің да му ына ық пал ету ді мақ сат ет-
кен əде би кеш ҚарМУ кон церт за лын да 
ұйым дас ты рыл ды.

Бай қау үш но ми на ция бойын ша өт-
кі зіл ді: Сə кен по эзи ясын жат қа оқу; Сə-
кен нің про за лық шы ғар ма ла ры нан үзін-
ді оқу; Сə кен шы ғар ма шы лы ғы на ар нау 
өлең. Бұл үш но ми на ция бойын ша фи-
ло ло гия ғы лым да ры ның док то ры, про-
фес сор, фи ло ло гия фа куль те ті нің де ка-
ны Мұ хам мед қа ли Іли ясұ лы, фи ло ло гия 
ғы лым да ры ның док то ры, қа зақ əде би еті 
ка фед ра сы ның про фес со ры Жан дос Қо-

жах ме тұ лы, фи ло ло гия ғы лым да ры ның 
док то ры, қа зақ əде би еті ка фед ра сы ның 
про фес со ры Бе рік Се рік байұ лы, ең бек 
ар да ге рі Жай лы бай Əліп, фи ло ло гия ғы-
лым да ры ның док то ры, про фес сор, қа зақ 
əде би еті ка фед ра сы ның мең ге ру ші сі Жан-
сая Жан ға зыұ лы тө ре лік ет ті.
Дəл осын дай бай қау лар ар қы лы жас та-

ры мыз ды тəр би елей міз əрі ұл ты мыз дың 
ұлы ла рын ұлық тай мыз. Сайыс тың аты 
сайыс. Оза шап қан дар да, ба бы ке ліс пей сү-
рін ген дер де бол ды. Та лан ты мен, өне рі мен 
дүйім жұрт ты сүй сін ді ріп, ба урап ал ған ең 
жас қа ты су шы Ме дет На зи ра С. Сей фул-
лин нің «Ақ сақ ки ік» өле ңін зал да ғы əр кө-
рер мен нің жү ре гі не жет кі зе оқы ды. Бі рақ 
На зи ра жа рыс қа сайыс кер ре тін де емес, 
кеш тің кіш кен тай қа ты су шы қо на ғы ре тін-
де кел ді.
І но ми на ция — Сə кен по эзи ясын мə нер-

леп, жат қа оқу дан 3 орын ды Н. Мо мын қан, 
2 орын ды Е. Дүй сен ба ев, 1 орын ды Т. Нұ-
рид ди но ва иелен ді, со ны мен қа тар қа зы лар 
кіш кен тай Н. Ме дет ті үз дік деп тап ты. ІІ но-
ми на ция — Сə кен нің про за лық шы ғар ма-
ла ры нан үзін ді оқу бойын ша «Ай ша» əң гі-
ме сі нен үзін ді оқы ған А. Қа ра құ ло ва 3 орын, 
«Жұ ба ту дан» сыр шер ткен А. Аман бек ке 
2 орын, А. Нұр тай ға 1 орын бұйыр ды. ІІІ 
ке зең — Сə кен шы ғар ма шы лы ғы на ар нау 
өлең ді жақ сы жаз ған деп қа зы лар ал қа сы 
3 орын ды М. Ер ма ха но ва ның, 2 орын ды 

Қ. Дүй сен бай дың, 1 орын ды П. Жаң ғлыш-
ба ева ның қан жы ға сы на бай ла ды. Осы лай-
ша əр қа ты су шы өз биі гін де өнер көр сет кен 
не ме се «əт те ген-ай» деп кө рер мен ге сəл 
жет пей қал ған жа рыс ке зең де рі осы мен аяқ-
тал ды.
Кеш ба ры сын да сөз ал ған фи ло ло гия 

фа куль те ті нің де ка ны М. Əб ду ов, қа зақ əде-
би еті ка фед ра сы ның мең ге ру ші сі Ж. Жа-
рыл ға пов фи ло ло гия фа куль те ті не ҚарМУ 
ақ са қал дар ұйы мы нан хат ке ліп түс кен ді гі 
жай лы, ол хат та қа зақ хал қы ның бір ту ар 
ұлы Сə кен Сей фул лин ге ар нал ған ұйым 
ашу ға де ген ұсы ныс ай тыл ған ды ғын атап 
өт ті. Осы ұсы ныс ты қа был алып, «Ба ла уса» 
ар найы сту дент тер ұйы мы тə різ ді бір ұйым 
ашу ды жөн кө ре тін дік те рін жет кіз ді. Яғ ни, 
ке ле шек те фа куль тет тің жа ны нан Сə кен та-
ну ғы лы ми ор та лы ғы ашыл мақ шы. Бұл та за 
та ным дық қа на емес, ғы лы ми ба ғыт та зерт-

тей тін ор та лық бол мақ. Бұл қу ан тар лық, 
құп тар лық бас та ма.
Сə кен та ну ғы лы мы на өз үле сін қо сып 

жүр ген ең бек ар да ге рі Жай лы бай Əліп: 
«Сə кен нің өз биі гі өзі не же те ді, бас қа мен 
ша тас тыр мау ке рек!» — деп, қа зақ по эзи-
ясы ның Аль бат ро сы — Сə кен Сей фул лин ді 
осы лай ша ба ға лап бер ді. Сөз ара сын да қа-
ты су шы лар ға ке ңес бе ре оты рып, бұл бас та-
ма ға құт тық тау сөз ар на ды.
Иə, қа зақ тың Сə ке ні — хал қы мыз дың 

ру ха ни қа зы на сын байыт қан ай ту лы тұл ға, 
жыр сұң қа ры, оза шап қан тұл па ры. Сə кен 
қа си ет ті де қа сі рет ті, са на лы ғұ мы рын сан 
алу ан кү рес пен өт кер ген тұл ға. Сə кен ді та-
нып бі лу бү гін гі ұр пақ тың ал ды на қойыл-
ған үл кен мін дет!

БА ЯН АБ ДИ КУ ЛО ВА,
ЖУР НА ЛИС ТИ КА Б	 ЛІ МІ НІ7 1 КУРС СТУ ДЕН ТІ

Рухани �айраткер, $ибратты $Fлама
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В КарГУ создано 
учебно-методическое 
объединение 

Ре ше ни ем Рес пуб ли кан-

ско го учеб но-ме то ди чес ко го 

цен тра при Ка ра ган дин ском 

го су дар ствен ном уни вер си-

те те им. ака де ми ка Е. А. Бу-

ке то ва от кры то Учеб но-ме-

то ди чес кое объ еди не ние 

по под го то ви тель но му от де-

ле нию, пер вое за се да ние 

ко то ро го сос то ялось 31 ок-

тяб ря 2015 го да под пред-

се да тель ством ди рек то ра 

Де пар та мен та выс ше го, пос-

ле ву зов ско го об ра зо ва ния 

и меж ду на род но го сот руд ни-

че ства Ми нис тер ства об ра-

зо ва ния и на уки Рес пуб ли ки 

Казахстан С. М. Омир ба ева.

В хо де за се да ния был зас лу-

шан от чет КарГУ им. Е. А. Бу ке-

то ва по под го тов ке слу ша те лей 

под го то ви тель но го от де ле ния, 

ко то рый был приз нан удов лет-

во ри тель ным. Бы ла от ме че на 

боль шая ра бо та, про во ди мая 

уни вер си те том по обу че нию 

слу ша те лей пос ред ством но-

вой об ра зо ва тель ной тех но ло-

гии, раз ра бо тан ной сов мес тно 

с меж ду на род ным цен тром 

об ра зо ва ния ED TECH. Эта тех-

но ло гия вклю ча ет мо ни то ринг 

под го тов ки слу ша те лей, их 

обу че ние при по мо щи но вых 

учеб ных по со бий по школь ным 

дис цип ли нам, а так же про ве-

де ние еди но го ком плек сно-

го эк за ме на. Ин но ва ци он ная 

об ра зо ва тель ная тех но ло гия 

ре ко мен до ва на к внед ре нию 

ву зам, осу ществля ющим обу-

че ние слу ша те лей под го то-

ви тель ных от де ле ний. В хо де 

за се да ния бы ли вы ра бо та ны 

ре ко мен да ции по вне се нию 

из ме не ний в ти по вые пра ви ла 

при ема. Чле ны учеб но-ме то ди-

чес ко го объ еди не ния, в чис ле 

ко то рых пред ста ви те ли 16-ти 

ка зах стан ских ву зов, оз на-

ко ми лись с учеб ной, науч ной 

и ла бо ра тор ной ба зой КарГУ 

им. Е. А. Бу ке то ва, а так же с 

тех но ло ги ей обу че ния слу ша-

те лей под го то ви тель но го от-

де ле ния, ре али зу емой на шим 

уни вер си те том.

СОБ. ИНФ.

Новости университета

6 но яб ря по мощ ник ми нис тра по эко но-
ми ке и фи нан со вой по ли ти ке ЕАЭС Рус там 
Алек сан дро вич Ак бер дин по се тил КарГУ 
им. академика Е. А. Бу ке то ва и про чел лек-
цию «Об ос нов ных по ло же ни ях До го во ра 
о Ев ра зий ском эко но ми чес ком со юзе» сту-
ден там эко но ми чес ко го фа куль те та.

До го вор о Ев ра зий ском эко но ми чес ком со юзе 
(ЕАЭС) был под пи сан 29 мая 2014 го да в Ас та не пре-
зи ден та ми Бе ла ру си, Казахстана и Рос сии. По мощ-
ник ми нис тра рас ска зал о но вов ве де ни ях До го во ра 
о ЕАЭС в сфе ре раз ви тия и за щи ты пред при ни ма-
тель ства. К ним от но сит ся про ве де ние про це ду ры 
оцен ки ре гу ли ру юще го воз дей ствия (ОРВ) про-
ек тов ре ше ний Ко мис сии, ко то рые мо гут ока зать 
вли яние на ус ло вия ве де ния пред при ни ма тельской 
дея тель нос ти. Соз да ние еди но го рын ка ус луг яв ля-
ет ся дру гой зна чи тель ной но вел лой До го во ра о Ев-
ра зий ском эко но ми чес ком со юзе. «Еди ный ры нок 
ус луг в рам ках До го во ра о ЕАЭС, соз да ва емый в сог-
ла со ван ных сто ро на ми сек то рах, пре дус мат ри ва ет 
дос ти же ние мак си маль но го уров ня сво бо ды в сфе ре 
тор гов ли ус лу га ми», — под чер кнул по мощ ник ми-
нис тра по эко но ми ке и фи нан со вой по ли ти ке ЕЭК.
К ос нов ным пре иму ще ствам еди но го рын ка 

ус луг от но сят ся: ос во бож де ние от пов тор но го уч-
реж де ния в ка че стве юри ди чес ко го ли ца, приз на-
ние ли цен зий и иных раз ре ши тель ных до ку мен-
тов, приз на ние ква ли фи ка ций пер со на ла. По мощ-
ник ми нис тра объ яс нил, что ЕЭК за ло жи ла в этих 

прин ци пах дви же ние к оп ти ми за ции, улуч ше нию 
ре гу ли ро ва ния той или иной сфе ры. Гар мо ни за-
ция пред по ла га ет при ве де ние к со дер жа тель но 
эк ви ва лен тным нор мам; она бу дет осу ществлять-
ся на ос но ве луч ших меж ду на род ных прак тик и 
на ибо лее прог рес сив ных мо де лей ре гу ли ро ва ния 
в го су дар ствах — чле нах ТС в це лях ре аль но го ус-
тра не ния барь еров для дос ту па на ры нок ус луг.

Как рас ска зал Рус там Ак бер дин, при гар мо ни за-
ции за ко но да тель ства бу дет при ме нять ся прин цип 
про пор ци ональ нос ти, сог лас но ко то ро му объ ем 
та кой гар мо ни за ции и уро вень ад ми нис тра тив но-
го сот руд ни че ства дол жны быть не об хо ди мы ми и 
дос та точ ны ми для обес пе че ния сво бод но го дви же-
ния ус луг. Та ким об ра зом, сте пень сбли же ния на-
ци ональ ных за ко но да тельств дол жна оп ре де лять-
ся в за ви си мос ти от от рас ли сек то ра ус луг в це лях 
обес пе че ния фун кци они ро ва ния еди но го рын ка.
Как от ме тил эк сперт, вы ра бот ка пра вил иг ры 

для сво бо ды дви же ния ус луг яв ля ет ся стол пом 
еди но го рын ка. «Что бы до пус тить учас тни ка дру-
гой стра ны на свой ры нок, ко то рый за ре гу ли ро-
ван, нап ри мер стро итель ный или фи нан со вый, 
на ци ональ ный ре гу ля тор дол жен быть уве рен, 
что учас тни ки дру гих стран дей ству ют по тем же 
пра ви лам», — объ яс нил пред ста ви тель ЕЭК. Вто-
рой столп еди но го рын ка ус луг — ад ми нис тра-
тив ное сот руд ни че ство меж ду ре гу ли ру ющи ми 
ор га на ми го су дарств-чле нов, ко то рое пред по ла-
га ет воз мож ность об ме на ин фор ма ци ей о ста ту-
се хо зяй ству ющих субъ ек тов, вклю чая све де ния о 

вы дан ных им ли цен зи ях и раз ре ше ни ях, дан ные о 
прив ле че нии к от вет ствен нос ти и т. д.
Кро ме то го, в от ли чие от дей ству юще го ре жи-

ма для ре гу ли ро ва ния тор гов ли ус лу га ми сог лас-
но До го во ру о ЕАЭС ха рак тер ны че ты ре фор мы 
пос тав ки ус луг вмес то трех. Чет вер тый спо соб 
тор гов ли ус лу га ми пред по ла га ет пос тав ку ус-
луг пос тав щи ком ус луг од но го го су дар ства-чле на 
пу тем при сут ствия фи зи чес ких лиц это го го су-
дар ства-чле на на тер ри то рии дру го го го су дар-
ства-чле на. «Те га ран тии, ко то рые бы ли пре дус-
мот ре ны для трех ви дов пос тав ки (на ци ональ ный 
ре жим и ре жим на иболь ше го бла гоп ри ят ство ва-
ния без изъ ятий, от каз от ко ли че ствен ных и иных 
ог ра ни че ний), те перь рас прос тра ня ют ся и на чет-
вер тую фор му, т. е. она то же те перь яв ля ет ся за-
щи щен ной», — от ме тил Рус там Ак бер дин.
Еще од ной но вел лой ре гу ли ро ва ния тор гов ли 

ус лу га ми в До го во ре о ЕАЭС яв ля ет ся га ран ти ро-
ва ние прав по лу ча те лей ус луг, в пер вую оче редь, 
пре дос тав ле ние им на ци ональ но го ре жи ма и ре-
жи ма на иболь ше го бла гоп ри ят ство ва ния.

СОБ. ИНФ.

Этот воп рос об суж да ли в КарГУ сов мес-
тно с меж ду на род ны ми эк спер та ми.

Се год ня ву зы за ин те ре со ва ны в быс трой адап та-
ции аби ту ри ен тов и их даль ней шем ус пеш ном обу-
че нии в ву зе. В свя зи с этим ву зу не об хо ди ма сис те-
ма до ву зов ско го об ра зо ва ния, да ющая воз мож ность 
аби ту ри ен ту под го то вить ся и пос ту пить в вуз для 
по лу че ния про фес си ональ но го об ра зо ва ния.
Как по ка зы ва ет ана лиз те ории и прак ти ки 

до ву зов ской под го тов ки в ву зе, до ву зов ское об-
ра зо ва ние иг ра ет важ ную роль в фор ми ро ва нии 
сис те мы неп ре рыв но го об ра зо ва ния, ре али за ции 
прин ци па дос ту па к об ра зо ва нию, а так же от ме-
тим воз рас та ющую роль до ву зов ско го об ра зо ва-
ния в вы пол не нии со ци аль ных фун кций го су дар-
ства: про фес си ональ но-лич нос тно го са мо оп ре-
де ле ния вы пус кни ков; их со ци али за ции; пос тро-
ения ва ри атив ной адап та ции мо ло де жи к рын ку 
тру да. Раз ви тие сис те мы до ву зов ско го об ра зо ва-
ния поз во ля ет сфор ми ро вать оп ре де лен ный уро-
вень го тов нос ти вы пус кни ков школ к обу че нию в 
сис те ме выс ше го об ра зо ва ния.

Спе ци алис ты Меж ду на род но го цен тра об ра зо ва-
ния ED TECH про во ди ли обу че ние пе да го гов, пси хо-

ло гов и сот руд ни ков под го то ви тель но го от де ле ния 
КарГУ им. академика Е. А. Бу ке то ва; в рам ках обу ча-
ющей прог рам мы был про ве ден ряд тре нин гов для 
слу ша те лей под го то ви тель но го от де ле ния КарГУ.
В це лях эф фек тив ной ор га ни за ции при ема 

слу ша те лей и по вы ше ния ка че ства ус луг на под-
го то ви тель ном от де ле нии КарГУ в 2015-2016 учеб-
ном го ду ус пеш но ре али зу ет ся внед ре ние тех но-
ло гии «Но вые под хо ды и ме то ды до ву зов ской 
под го тов ки аби ту ри ен тов» Меж ду на род но го цен-
тра об ра зо ва ния ED TECH (г. Алматы).
Меж ду на род ный центр об ра зо ва ния ED TECH, 

клуб ЮНЕС КО — круп ней ший центр до ву зов ской 
под го тов ки в Рес пуб ли ке Казахстан, раз ра бо тав-
ший уни каль ные прог рам мы под го тов ки к ЕНТ и 
ком плек сно му тес ти ро ва нию аби ту ри ен тов. Прог-
рам мы цен тра мак си маль но адап ти ро ва ны под 
пот реб нос ти бу ду щих аби ту ри ен тов с уче том их 
лич нос тных и пси хо ло ги чес ких осо бен нос тей.

В чис ле сов ре мен ных тех но ло гий обу че ния, ко-
то рые ис поль зу ют ся пе да го га ми до ву зов ской под-
го тов ки, — тех но ло гия раз ви ва юще го обу че ния, 
ме тод проб лем но го обу че ния, мо дуль ный ме тод 
обу че ния. Тех но ло гия обу че ния, преж де все го, 
дол жна быть науч но обос но ван ной, что увя зы ва ет 

с науч ной ор га ни за ци ей учеб но го про цес са. Глав-
ная за да ча тех но ло гии обу че ния сос то ит в оп ре-
де ле нии оп ти маль ных и эф фек тив ных ме то дов 
дос ти же ния пос тав лен ных ди дак ти чес ких це лей, 
а так же в по вы ше нии ка че ства под го тов ки аби ту-
ри ен та к обу че нию в ву зе, на до вы явить и раз вить 
у них про фес си ональ но зна чи мые ка че ства.
Дан ная об ра зо ва тель ная тех но ло гия с те ку ще-

го го да внед ря ет ся в прак ти ку ра бо ты под го то ви-
тель ных от де ле ний выс ших учеб ных за ве де ний 
Рес пуб ли ки Казахстан. Ее глав ная цель — эф фек-
тив ное уп рав ле ние и кон троль сис те мы до ву зов-
ской под го тов ки с целью фор ми ро ва ния ка че-
ствен но го сту ден чес ко го кон тин ген та ву зов.

СОБ. ИНФ.

6 но яб ря на ба зе Кон суль та тив но-прак-
ти чес ко го цен тра ин клю зив но го об ра зо ва-
ния КарГУ им. Бу ке то ва был про ве ден уни-
вер си тет ский круг лый стол «Ре али за ция 
ин клю зив ной по ли ти ки в ву зе». Круг лый 
стол был ор га ни зо ван ка фед рой де фек то-
ло гии пе да го ги чес ко го фа куль те та.

Ком плек сный про цесс обес пе че ния рав но го 
дос ту па к ка че ствен но му об ра зо ва нию сту ден там 
с осо бы ми об ра зо ва тель ны ми пот реб нос тя ми в 
ус ло ви ях выс ше го об ра зо ва тель но го учеб но го за-
ве де ния во мно гом обус лов лен оп ти маль ной ор-
га ни за ци ей про цес са их учеб ной и вне учеб ной 
дея тель нос ти, в час тнос ти соз да ния осо бой ин-
клю зив ной сре ды, нап рав лен ной на ус пеш ную 
адап та цию сту ден тов с осо бы ми об ра зо ва тель ны-
ми пот реб нос тя ми, ко то рая ба зи ру ет ся на лич-
нос тно ори ен ти ро ван ных фор мах, ме то дах обу че-
ния, мак си маль но учи ты ва ющих их ин ди ви ду аль-
ные осо бен нос ти. Од на ко на сов ре мен ном эта пе 
в обоз на чен ном нап рав ле нии прос ле жи ва ют ся 
оп ре де лен ные про ти во ре чия: пот реб нос ти со ци-
ума и сту ден тов в об ра зо ва нии та ко го ти па, пред-
по ла га ющие ис поль зо ва ние осо бых форм, спо со-
бов, средств, ме то дов, и от сут ствие в сов ре мен ной 
ву зов ской об ра зо ва тель ной прак ти ке науч но-ме-
то ди чес ко го обес пе че ния, вклю ча юще го в се бя со-
от вет ству ющие ме то ды, фор мы, спо со бы, при емы.

При фор ми ро ва нии ин клю зив ной об ра зо ва-
тель ной сре ды в выс шем учеб ном за ве де нии не-
об хо ди мо обес пе чить ар хи тек тур ную дос туп ность 
внут рен них по ме ще ний, кам пу сов, об ще жи тий, 
спор тив ных и куль тур ных со ору же ний. Кад ро-
вое обес пе че ние так же тре бу ет об нов ле ния, пе-
рек ва ли фи ка ции и по вы ше ния ква ли фи ка ции, 
пос коль ку под го тов ка тьюто ров, кон суль тан тов, 
ас сис тен тов; вклю че ние мо ду ля по ин клю зив но-
му об ра зо ва нию в прог рам мы кур сов по вы ше ния 
ква ли фи ка ции пре по да ва те лей ву зов выс ту па ет 
кон цеп ту аль ным ком по нен том. Ин клю зив ный 
под ход в об ра зо ва нии предъ яв ля ет по вы шен ные 
тре бо ва ния ко всем учас тни кам об ра зо ва тель но го 
про цес са: от сту ден тов с осо бы ми об ра зо ва тель-
ны ми пот реб нос тя ми он тре бу ет чрез вы чай но го 
нап ря же ния сил — пси хо ло ги чес ких и ин тел лек-
ту аль ных ре сур сов лич нос ти; от ус лов но-здо ро-
вых сту ден тов — по ни ма ния, то ле ран тнос ти, го-
тов нос ти ока зы вать по мощь, от пре по да ва те лей, 
ра бо та ющих в груп пах, где есть сту ден ты с ог ра-
ни чен ны ми воз мож нос тя ми здо ровья, — про фес-
си она лиз ма, спе ци аль ных зна ний, осо бых лич нос-
тных ка честв. Это, в свою оче редь, обус лав ли ва ет 
не об хо ди мость обес пе че ния всех учас тни ков учеб-
но го про цес са не об хо ди мой пси хо ло ги чес кой, ме-
ди цин ской и со ци аль ной под дер жкой. Важ ной 
сос тав ля ющей ин клю зив но го и сре до во го под хо-
да выс ту па ет пси хо ло го-пе да го ги чес кое обес пе-

че ние ин клю зив но го об ра зо ва ния в ву зе как ор-
га ни зо ван ная сис те ма, нап рав лен ная на раз ви тие 
по тен ци ала субъ ек тов об ра зо ва тель но го про цес са, 
не за ви си мо от их воз мож нос тей: реф лек сив ных, 
ког ни тив ных, дея тель нос тных, аф фек тив но-во ле-
вых.
Го су дар ствен ная по ли ти ка и по ли ти ка выс шей 

шко лы по раз ви тию ин клю зив но го об ра зо ва ния 
дол жна быть нап рав ле на не толь ко на мо ти ва цию 
лю дей с ог ра ни чен ны ми воз мож нос тя ми к выс ше-
му об ра зо ва нию, но и рас смат ри вать фак то ры со-
ци аль ной сре ды и их вли яние на раз ви тие выс ше-
го об ра зо ва ния в це лом. Так, ву зы, раз ви ва ющие 
ин клю зив ную об ра зо ва тель ную сре ду, при об ре-
та ют сту ден тов, име ющих серь ез ную мо ти ва цию 
к про фес си ональ но му обу че нию, по тен ци аль ные 
воз мож нос ти и спо соб нос ти ко то рых не ред ко вы-
ше сред нес та тис ти чес ко го сту ден та. Как ре зуль-
тат, че рез вре мя го су дар ство по лу ча ет не прос то 
дип ло ми ро ван но го спе ци алис та, а, преж де все го, 
мо ти ви ро ван но го про фес си она ла.
Та ким об ра зом, у ин клю зив но го об ра зо ва ния 

име ет ся ши ро кий со ци аль ный ас пект, ибо не 
толь ко выс шая шко ла дол жна быть ин клю зив ной, 
но и на ше об ще ство при под дер жке го су дар ства, 
биз не са и об ще ствен ных ор га ни за ций дол жно 
быть ин клю зив ным.

ИН ФОР МА ЦИЯ ПРЕ ДОС ТАВ ЛЕ НА ПЕ ДА ГО ГИ ЧЕС КИМ ФА КУЛЬ ТЕ ТОМ

В КарГУ прошла встреча с помощником министра ЕАЭС

Как подготовить абитуриента к учебе в вузе?

Инклюзивное образование: равные возможности, равные условия



№ 14 (243) 16.11.20158 Жастар �лемі
Мир молодежи Президенттік ш!кірта�ы иегерлері

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 ал ты сту ден ті, атап ай тсақ, Мə ди на 
Бағ дат, Ма ли ка Дус та ева, Əй ге рім Еле ме со ва, Ай бек Ер-
жа нов, Ев ге ния Ким, Гүл нұр Тө ле утай Қа зақ стан Рес пуб-
ли ка сы Тұң ғыш Пре зи ден ті — Ел ба сы Нұр сұл тан Əбіш-
ұлы Назарбаев Қо ры ның шə кір та қы иегер ле рі атан ды.

«Ka zin form» ха лы қа ра лық ақ па рат тық агент ті гі нің ха-
бар лауын ша, ай ту лы шə кір та қы сту дент тер ді бі лім ге тар ту 
жə не та лант ты жас тар ды та ны ту мақ са тын да 2011 жы лы та-
ғайын дал ған. Осы жы лы ірік теу кон кур сы на 300-ден ас там 

өті ніш ке ліп түс ті. Жыл сайын қор үз дік тер дің үз ді гін анық-
тап, 80 сту ден тке шə кір та қы та ғайын дай ды.
Жас ма ман дар дың бі лі мі іл ге рі леу мен жаң ғыр ту дың не-

гіз гі қоз ғау шы кү ші. Қа зақ стан ды бə се ке ге қа бі лет ті ел дер-
дің қа та ры на қо су ХХI ға сыр жас та ры ның бас ты мін де ті. ҚР 
Тұң ғыш Пре зи ден ті Қо ры жас тар ға қол дау та ны тып, олар-
дың би ік бе лес тер ді ба ғын ды ру ына жол аша ды. Қор əлеу-
мет тік, қайы рым ды лық, бі лім бе ру жə не бас қа да қо ғам дық-
са яси жо ба лар ды жү зе ге асы ра ды.

�АРМУ БАС ПА С	З �ЫЗ МЕ ТІ

Алты студентіміз ш<кірта�ы иегері атанды
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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 ли 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. 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 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 дар ствен но го 
уни 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. 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 ру 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. 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.

20 лет факультету ФИП

Свое двадцатилетие факультет философии и психологии 
отметил научно-практической конференцией
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Ағым да ғы жы лы 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 6 сту ден ті Алматы қа ла сын да өт-
кен сал та нат ты рə сім ге қа ты сып, Қа зақ стан 
Рес пуб ли ка сы Тұң ғыш Пре зи ден ті — Ел ба-
сы Нұр сұл тан Əбі шұ лы Назарбаев Қо ры-
ның шə кір та қы иегер ле рі атан ды. 300-ден 
ас там қа ты су шы ның ара сы нан су ыры лып 
ал ға шық қан сту дент тің бі рі — Ма ди на Бағ-
дат қы зы. Ха лы қа ра лық сту дент тер кү ні қар-
са ңын да оқу да озат, қо ғам дық іс-ша ра лар ға 
бел се не ара ла сып жүр ген жа лын ды жас пен 
əң гі ме ле су дің сə ті түс ті.

— Ма ди на, е� ал ды мен с=� бат ты �зі �із 
жай лы �� гі ме ден бас та са�?

— Мен 1994 жыл дың 11 жел тоқ са нын да Қа ра-
ған ды об лы сы Бал қаш қа ла сын да дү ни еге кел дім. 
2012 жы лы Қа ра ған ды қа ла сы ның Н. Нұр ма қов 
атын да ғы об лыс тық да рын ды ба ла лар ға ар нал ған 
мек теп-ин тер на тын үз дік аяқ тап, мем ле кет тік 
грант не гі зін де Е. А. Бө ке тов атын да ғы Қа ра ған-
ды мем ле кет тік уни вер си те ті ма те ма ти ка жə не 
ақ па рат тық тех но ло ги ялар фа куль те ті не оқу ға 
түс тім. Иге ріп жат қан ма ман ды ғым —»Ақ па рат-
тық жүйе лер». Бұл са ла көп те ген бағ дар ла ма-
лар жа сау, да мы ту жə не жо ба лау жұ мыс та ры на 
ба ғыт тал ған дық тан, компь ютер дің бар лық құ-
рыл ғы ла рын же тік мең гер гім кел ген дік тен, осы 
ма ман дық ты таң да дым. Ақ па рат тық тех но ло ги-
ялар дың жа ңа түр ле рі мен жұ мыс жа сай оты рып, 
прог рам ма ла удың соң ғы ке зін де гі көп те ген тіл-
де рін мең ге ріп ке ле мін. Қа зір гі уақыт та атал мыш 
уни вер си тет тің 4 курс сту ден ті мін.

— Жа �ын да Т=� �ыш Президент �о ры ны� 
ш� кір та �ы иеге рі атан ды �ыз. Ай ту лы бай �ау 
ту ра сын да ай та отыр са �ыз?

— Бай қау жай лы ал ғаш ин тер нет же лі ле рі нен 
біл дім. Қа зақ стан Рес пуб ли ка сы Тұң ғыш Пре зи-
ден ті — Ел ба сы Қо ры ның шə кір та қы сы 2011 жыл-
дан бе рі ле ді. Бай қау ға Қа зақ стан Рес пуб ли ка сы-
ның жо ға ры жə не ор та ар на улы (мə де ни ет жə не 
өнер) оқу орын да рын да «өте жақ сы ға» оқи тын, өз 
же тіс тік те рін ба ян да ма ла ры мен, жа ри яла ным да-
ры мен, іс-ша ра лар да сөй ле ген сөз де рі мен, ма ра-
пат та ры мен рас тап, қо ғам дық, ғы лы ми-зерт теу, 
мə де ни-кə сіп тік жə не тə жі ри бе лік қыз мет тер де 
бел сен ді лік та ны та тын сту дент тер қа ты са ды. Қор-
дың шə кір та қы сы дер бес түр де бір жыл оқу мер-
зі мі не та ғайын да ла ды. Би ыл ша ма мен бай қау ға 
рес пуб ли ка ның түк пір-түк пі рі нен, ай та лық, Та-
раз, Қа ра ған ды, Те мір тау, Орал, Астана, Алматы, 
Қы зы лор да, Сол түс тік Қа зақ стан об лыс та ры нан 
өті ніш біл дір ген. Ай та ке тер лі гі, бұл жыл ғы бай-
қау ға қа тыс қан дар са ны жыл да ғы дан ар тып ке ле-
ді. Би ыл ба ға лау ко мис си ясы ның əділ ше ші мен 

80 сту дент же ңім паз ата нып, Тұң ғыш Президент 
қо ры ның шə кір та қы сын же ңіп ал ды.

— !а ты су шы лар �а �ан дай та лап тар �ойыл ды?
— Бұл бай қау ға елі міз де гі ЖОО-ның күн-

діз гі бө лі мін де оқи тын Қа зақ стан Рес пуб ли-
ка сы аза мат та ры қа ты са ала ды. Үміт кер лер ге 
бір не ше та лап тар қойы ла ды: бі рін ші ден, кем 
де ген де екі се местрді үз дік аяқ тап, жо ға ры ака-
де ми ялық көр сет кіш те рі нің бо луы; екін ші ден, 
уни вер си тет шең бе рін де мə де ни, қо ғам дық, 
ұйым дас ты ру жұ мыс та ры на бел сен ді түр де қа-
ты суы; үшін ші ден, сту дент тер жə не оқы ту шы-
лар ара сын да абы рой ға ие бо луы.

— Атал мыш сайыс ты� ма �ы зы?
— Бай қау сту дент тер дің бі лім мен ғы лым ға, 

шы ғар ма шы лық қа де ген құш тар лы ғын оятып, 
уни вер си тет тің қо ғам дық өмі рі не де ген қы зы-
ғу шы лы ғын арт ты ра ды. Əр кез жас тар ға қол-
дау та ны та тын кө ре ген бас шы мыз — Ел ба сы ға 
зор ал ғы сым ды біл ді ре мін. Игі лік ті ша ра ға қа-
ты су ға мүм кін дік бер ген қор бас шы лы ғы мен 
ұйым дас ты ру шы лар ға, ко мис сия мү ше ле рі-
не, ме нің осын дай же тіс тік тер ге же туі ме үлес 
қос қан уни вер си те тім де гі бар лық оқы ту шы лар 
қауымы на ал ғы сым шек сіз.

— !ан дай же тіс тік те рі �із бар?
— Сту дент атан ған дар дың ба сым бө лі гі күн-

де лік ті са ба ғы на ба рып-кел ге ні не қа на ғат та-
нып, со ны мен шек те ліп қал са, мен ал ғаш сту-
дент атан ған күн нен бас тап қо ғам дық өмір ге 
бел се не ара ла сып, жас тар ұйым да ры көш бас-
шы ла ры ның бі рі атан дым. Уни вер си те ті міз-
дің өзін-өзі бас қа ру ұйы мы, яғ ни Сту дент тік 
пар ла мент тің мү ше сі, фа куль тет де пу та ты 
қыз ме тін 3 жыл ат қа рып ке ле мін. Рес пуб ли ка-
лық, ха лы қа ра лық ғы лы ми, ғы лы ми-прак ти-
ка лық кон фе рен ци ялар ға қа ты сып, бел сен ді-
лік та ны та мын. Жүл де лі орын дар мен мақ тау 
қа ғаз да ры ның иеге рі мін. Сү лей мен Де ми рел 
атын да ғы уни вер си тет те өт кен «Қа зақ стан ғы-
лы мы ның да муы мен ке ле ше гі жас тар кө зі мен» 
ат ты сту дент тер дің III ЖОО ара лық дəс түр-
лі ғы лы ми кон фе рен ци ясы на жол да ма алып, 
ғы лы ми жұ мыс бойын ша ба ян да ма жа са дым. 
Кон фе рен ци яда III дə ре же лі дип лом мен ма ра-
пат тал дым. Қа зақ стан Рес пуб ли ка сы Іш кі іс тер 
ми нистрлі гі Бə рім бек Бей се нов атын да ғы Қа-
ра ған ды ака де ми ясы ұйым дас тыр ған «Қа зақ-
стан Рес пуб ли ка сын да ғы заң жə не қо ғам дық 
ғы лым дар дың өзек ті мə се ле ле рі» ат ты ха лы қа-
ра лық ғы лы ми-те ори ялық кон фе рен ци ясы на 
қа ты сып, мақ тау қа ға зы мен ма ра пат тал дым. 
Ғы лы ми же тек шім — қол дан ба лы ма те ма-
ти ка жə не ин фор ма ти ка ка фед ра сы ның аға 
оқы ту шы сы Г. Ж. Же ти ме ко ва. Қа зір де ма қа-
ла ла рым жиі рес пуб ли ка лық, ха лы қа ра лық ба-

сы лым дар да жа рық кө ріп тұ ра ды. 2015 жы лы 
Қа ра ған ды жас тар мем ле кет тік қыз мет мек те-
бін де «Эко но ми ка ны мем ле кет тік рет теу» ба-
ғы ты бойын ша та ғы лым да ма ның то лық кур-
сын тə мам дап, қы зыл дип лом иеге рі атан дым. 
Е. А. Бө ке тов атын да ғы Қа ра ған ды мем ле кет тік 
уни вер си те ті нің «Жыл сту ден ті — 2015» сайы-
сын да бел сен ді лік та ны тып, «Жыл ин тел лек ту-
алы» атан сам, осы жы лы көк тем гі се местрге ар-
нал ған «Бі лім ді қол дау» бағ дар ла ма сы бойын-
ша ай лық шə кір та қы ның же ңім па зы атан дым.

— Ба ла к'н гі ар ма ны �ыз �ан дай еді?
— «Ар ман сыз адам — қа нат сыз құс пен тең» 

де ген дей, əр адам ның жан дү ни есін де та мыр 
жай ған ар ма ны бар. Ол ар ман адам мен бір ге 
өсе ді, өр кен дей ді. Дəл со лай, ме нің де ба ла лық 
ша ғым ның ар ма ны — мем ле кет тік қыз мет кер 
бо лу. Сол ар ма ным ме ні қой ған мақ са ты ма 
же те леп ке ле ді. Кім бі ле ді, ме нің бү гін гі ар ма-
ным — ер тең гі бо ла ша ғым шы ғар?!

— Ал �а �ой �ан ма� са ты �ыз?
— Мағ жан ақын ның «Арыс тан дай ай бат ты, 

Жол ба рыс тай қай рат ты, Қы ран дай күш ті қа-
нат ты, Мен жас тар ға се не мін» де ге нін дей, ха-
лық тың бү гін гі жас тар ға ар тар се ні мі мен үмі ті 
зор. Сон дық тан, əр жас қа бі лім алу мін дет жə-
не де сол жи на ған бі лім ді ел дің да му ына жұм-
сау — Отан ал дын да ғы па рыз. Қа зір ге қой ған 
мақ са тым — сол па ры зым ды өтеу.

— Aзі �із ден кейін гі із ба сар лар �а ай та ры-
�ыз бар ма?

— Құр мет ті сту дент жас тар, үне мі із де ніс те 
бо лы ңыз дар! Уни вер си тет тің қо ғам дық өмі рі не 
бел се не ара ла сы ңыз дар! Бо ла шақ та ел тіз гі нін 
ұс тай тын, мем ле ке ті міз дің əлем дік дең гей де 
бə се ке ге қа бі лет ті, эко но ми ка сы да мы ған, өр-
ке ни ет кө ші нен лайық ты орын алып, қар қын-
ды да му ына өзін дік үлес қо са тын қо ғам ның не-
гіз гі бел сен ді кү ші — біз, жас тар, еке нін ес тен 
шы ғар майық! Бо ла шақ бү гін нен бас та ла ды!

— С=� ба ты �ыз �а к�п ра� мет! Сіз ге шы �ар-
ма шы лы� та быс ті лей мін! Aзі �із си я� ты �а-
за� жас та ры к�п бол �ай!

С$� БАТ ТАС �АН

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

Ша һа ры мыз да Ха лы қа ра лық сту дент тер 
кү ні не ар нал ған «Жас тар — Қа зақ стан ның бо-
ла ша ғы» ат ты ай мақ тық сту дент жас тар фес ти-
ва лі өт ті. Атал ған ша ра шы ғар ма шыл сту дент 
жас тар ды қол дау мақ са тын да ұйым дас ты-
рыл ған. Кен ші лер Астана сын да үш күн бойы 
жал ға сын тап қан жас тар жи ыны на үз дік тер 
қа та ры на ілі гу ді ал ды на мақ сат етіп қой ған об-
лы сы мыз дың 9 жо ға ры оқу оры ны нан 500-ден 
ас там сту дент қа тыс ты. Жас тар өз де рі нің шы-
ғар ма шы лық қа бі лет те рін, өнер ле рін, мүм кін-
дік те рі мен ин тел лек ту ал ды та ны мын көп ші-
лік на за ры на ұсы на біл ді. Фес ти валь аясын да 
біз дің ҚарМУ сту дент те рі де түр лі ата лым дар 
бойын ша өз де рі нің та лант та ры мен же тіс тік-
те рін паш ет ті. Əзіл-сы қақ ұсы ну дан, де бат 
сайыс та ры нан, өлең жа зу дан, спорт тық жа рыс-
тар дан да сту дент те рі міз өз де рі нің мық ты екен-
дік те рін дə лел деп бер ді. Е. А. Бө ке тов атын да-
ғы ҚарМУ сту дент те рі Қа ра ған ды об лы сы əкі мі 
орын ба са ры Жан дос Ақыл се рі кұ лы Əбі шев тің 
дип ло мы мен жə не Қа ра ған ды об лы сы іш кі са-
ясат бө лі мі бас шы сы Мер ген Мей ра мұ лы Мұ-
қы шев тың ар найы сер ти фи ка ты мен ма ра пат-
тал ды.
Қа зақ хан ды ғы ның 550 жыл ды ғы на ар нал-

ған «Өр ба ба ның ұр па ғы мыз» ат ты жыр мү-
шəй ра сы бойын ша фи ло ло гия фа куль те ті нің 
сту дент те рі Пе ри зат Жаң ғы лыш ба ева жүл де лі 
1 орын ды, ал Қай сар Дүй сен бай 3 орын ды қан-
жы ға сы на бай ла ды. Сту дент те рі міз спорт тан да 

құр ала қан емес екен. Во лей бол ойын да ры нан 
эко но ми ка фа куль те ті нің 4 курс сту ден ті Ес бол 
Сей ді ға зы ның же тек ші лі гін де гі ер лер ко ман-
да сы мен де не мə де ни еті жə не спорт фа куль-
те ті нің 3 курс сту ден ті Да яна Ку ду ма но ва ның 
же тек ші лі гін де гі қыз дар ко ман да сы ҚарМУ-ға 
жүл де лі екін ші орын ды алып бер ді. Во лей-
бол дан ер лер ко ман да сы ның же тек ші сі Ес бол 
Сей ді ға зы «Фес ти валь былтыр ҚарМУ қа быр-
ға сын да өт кен кез де біз дің ко ман да 1 орын ды 
ал ған бо ла тын, ал би ыл Кар МТУ-да өт ті. Би ыл-
ғы жы лы екін ші орын ға ие бол дық, алай да біз 
оған еш өкін бей міз. Се бе бі, ал да əлі əкім ку бо гі 
си яқ ты түр лі жа рыс тар бар, со лар ға біз тың ғы-
лық ты дайын да лу да мыз. Қа зір гі таң да біз дің 
ко ман да мыз дың құ ра мын да бі раз өз ге ріс тер 
бол ды, ай та кет сек, фес ти валь ге өт кен жы лы 
бі ті ріп кет кен 4 курс сту дент те рі қа тыс са, осы 
жы лы ко ман да мыз ға жа ңа дан жас спор тшы-
лар ке ліп, құ ра мы мыз жа ңар ды. Фес ти валь 
жай лы ай тсам, жа рыс не гі зі нен екі күн ге жос-
пар лан ған еді, бі рақ біз бар күш-жі ге рі міз ді 
жи нап, бір күн де өт кі зіп жі бе ру ді жөн көр дік» 
дей ке ле, «біз əлі та лай же ңіс ті ба ғын ды ра мыз» 
деп сен дір ді. Кө ңіл ді лер мен тап қыр лар клу бы-
ның ойы ны нан Е. А. Бө ке тов атын да ғы ҚарМУ-
дың КТК ко ман да сы (орыс ли га сы) гран-при 
жə не КТК чем пи она ты ку бо гін иелен ді. Де бат 
сайыс та ры нан өз де рі нің мық ты пі кір сайыс шы-
лар екен дік те рін дə лел де ген ҚарМУ пі кір сайыс 
клу бы «Алаш» фрак ци ясын да ғы фи ло ло гия 

фа куль те ті нің сту дент те рі Сым бат Тө ре құ ло ва 
мен Ақ нұр Аб драх ма но ва жүл де лі 2 орын ға ие 
бол ды. «Алаш» фрак ци ясы ның көш бас шы сы 
Сым бат: «Қар МТУ қа быр ға сын да өт кен пі кір-
сайыс қа же ті жо ға ры оқу оры ны нан се гіз фрак-
ция қа тыс ты. Ойын ба ры сы өте қы зық ты əрі 
тар тыс ты өт ті. Та қы рып та ры да қа зір гі кез де гі 
өзек ті мə се ле лер, ру ха ни тұр ғы дан ал ған да ме-
ме ле кет тік ма ңы зы бар та қы рып тар бол ды. Қа-
ла мыз да ғы ҚЭУ, Қар МТУ, ҚММУ пі кір сайыс-
шы ла ры жə не Те мір тау, Жез қаз ған нан кел ген 
пі кір сайыс шы лар да өз де рі нің осал қар сы лас 
емес екен дік те рін көр сет ті. Алай да біз ты ным-
сыз ең бек пен тың ғы лық ты дайын дық тың ар қа-
сын да екін ші орын ға ие бол дық жə не жо ға ры 
дең гей де жақ сы ойын көр се те біл дік», — деп өз 
ойы мен бө ліс ті.
Сту дент де ген атақ ты иеле ніп жүр ген за-

ман дас тар, төл ме ре ке құт ты бол сын! Же ңіс тен 
же ңіс ке же те бе рейік!

АЯЖАН МА ДИ БЕ КО ВА, �АРМУ СТУ ДЕН ТІ

Са$ыныш семестрі
Би ыл біз 'шін сту дент тік 

�мір ді� жа �а па ра �ы ашыл-

ды. Ар ман �у ып елі міз ді� �р 

��і рі нен жи нал �ан жас тар-

ды !арМУ �= ша� жая �ар сы 

ал ды. Есім де, уни вер си тет 

та бал ды ры �ын ж' рек сі не 

ат та �ан едік. И�, бойы мыз-

ды �ор �ы ныш би леп еді. 

К'н ар ты нан к'н �тіп, «Жас 

та лап» бай �ауына, ай ар ты-

нан ай �тіп, Сту дент тік т= сау-

ке сер р� сі мі не �а тыс ты�. 

Бас тап �ы кез де гі дей емес, 

бір те-бір те жат ор та �а бойы-

мыз 'й рен ді. Мі не, осы лай 

біз ді� де сту дент тік �мір бас-

та лып кет ті.

Сту дент тік кез дің ал ғаш қы 

ай ла ры да зы мы рап өту де. Жа-

ңа та ныс тар, ер ке лі гің ді кө те-

ре бер мей тін ұс таз дар, «бə рі-

міз — бі рі міз, бі рі міз — бə рі міз 

үшін» дей тін груп па лас тар, 

жа тақ ха на, бір де аш, бір де тоқ 

өмір — бұ ның бə рі бір ерек ше 

үй ле сім тап қан. Сту дент тер де 

əр түр лі. Бі ре улер түн гі клуб-

тың тө рін бер мей, жас тық тың 

оты жа лын дап тұр ған шақ та 

та лап тың атын қай до да ға са-

ла рын біл ме се, ен ді бі ре улер 

бо ла ша ғын ба ғам дап, күш-

қай ра тын бі лім ге, өнер ге жұм-

сау ға ұм ты лу да. Са ғы ныш се-

зі мі де күз гі жа пы рақ тай сар-

ғай тып ба ра ды. Ата-ана сы ның 

ыс тық құ ша ғын, бауыр ла рын, 

құ ты ла ал мас тай бол ған мек-

теп те гі өмі рін, дос та рын, тіп ті 

ту ған же рі нің тауы мен та сын, 

ауасын са ғы нып, мұң ға ба тып 

жүр. 1 се местрді са ғы ныш қа 

то лы се местр де сек, қа те лес-

пес піз. От ба сы нан жы рақ та 

жүр ген нен қи ын еш те ңе жоқ 

шы ғар, сі рə. Қа шан де ма лыс 

бас та ла ды? Бар лық сту дент тің 

кү тіп жүр ге ні осы са ғы ныш 

се мес трі нің аяқ та луы, Жа ңа 

жыл дың ке луі. Тіп ті кей сту-

дент тер үй ле рі не қай та тын 

би лет ті қа зір ден бас тап са тып 

алып, сол күн ді та ғат сыз да на 

кү ту де. Бə рі нің ар ма ны бір — 

те зі рек ту ған жер ге ба рып, 

то пы ра ғы на аунау, ата-ана-

сын, бауыр ла рын са ғы ны шы 

ба сыл ған ша құ шақ тау. Аға-

əк пе ле рі міз айт пақ шы, шы-

нын да сту дент тік өмір шы дам-

ды лық қа үй ре те ді екен. Ен ді 

сəл шы дам ды лық та ны тайық. 

Де ма лыс қа ша ма лы-ақ уақыт 

қал ды.

БА� ЛАН СА МАТ �Ы ЗЫ
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Мик рок ре ди то ва ние — од на из но-
вых фи нан со вых ус луг, ко то рая ус пеш но 
на би ра ет обо ро ты на фи нан со вом рын-
ке на шей стра ны. Мик рок ре дит — это 
не боль шая де неж ная сум ма, ко то рую 
мож но по лу чить на оп ре де лен ный, ча-
ще неп ро дол жи тель ный, срок под про-
цен ты. В ос нов ном мик рок ре ди ты в Ка-
зах ста не вы да ют мик ро фи нан со вые ор-
га ни за ции, так же эту ус лу гу ока зы ва ют 
не ко то рые бан ки.

Под дер жка биз не са 
и сти мул для раз ви тия

В на шей рес пуб ли ке мик рок ре ди то ва-
ние, с од ной сто ро ны, яв ля ет ся под дер жкой 
ма ло иму щих сло ев на се ле ния, с дру гой — 
яв ля ет ся мощ ным сти му лом для раз ви тия 
пред при ни ма тель ства. Бла го да ря мик рок-
ре ди то ва нию рас ши ря ют ся воз мож нос ти 
соз да ния бла гоп ри ят ных ус ло вий для ма ло-
обес пе чен ных сло ев на се ле ния. Оно под дер-
жи ва ет на чи на ющих пред при ни ма те лей, 
да ет стар то вый ка пи тал тем, кто не име ет 
дос ту па к обыч ным бан ков ским кре ди там. 
При ори тет ной целью мик рок ре ди то ва ния 
яв ля ет ся под дер жка пред при ни ма тельских 
ини ци атив, вы ра жа емых эко но ми чес ки ак-
тив ны ми ка те го ри ями на се ле ния.
В Пос ла нии Пре зи ден та РК на ро ду 

Казахстана от 28 ян ва ря 2011 го да «Пос-
тро им бу ду щее вмес те!» гла ва го су дар ства 
по ру чил пра ви тель ству сов мес тно с фи нан-
со вы ми ре гу ля то ра ми раз ра бо тать за ко-
ноп ро ект и про вес ти ком плекс мер по со-
вер шен ство ва нию дея тель нос ти мик рок ре-
дит ных ор га ни за ций. Нурсултан Назарбаев 
пред ло жил ре фор ми ро вать сис те му мик-
рок ре ди то ва ния на се ле, что бы кре ди ты 
шли на ор га ни за цию соб ствен но го де ла. 
Для тех, ко го свя зы ва ет жизнь с се лом, пра-
ви тель ство сов мес тно с мес тны ми ор га на ми 
влас ти дол жно про ра бо тать ком плекс мер 
по раз ви тию сельско го пред при ни ма тель-
ства, по ру чил Пре зи дент. Н. А. Назарбаев 
на пом нил о не об хо ди мос ти раз ви тия 
сельской ин фрас трук ту ры, рас ши ре нии 
дос ту па к мик рок ре ди то ва нию, ор га ни за-
ции обу че ния на вы кам пред при ни ма тель-
ства.

Но вый за кон 
и но вые воз мож нос ти

В це лях ис пол не ния Об ще на ци ональ-
но го пла на ме роп ри ятий по ре али за ции 
пос ла ния о со вер шен ство ва нии за ко но да-
тель ной ба зы по воп ро сам рас ши ре ния дос-
ту па к инстру мен там мик рок ре ди то ва ния 
и ме ха низ ма его осу ществле ния при нят 
За кон РК «О мик ро фи нан со вых ор га ни за-
ци ях» от 26 но яб ря 2012 г. За кон ре гу ли ру-
ет об ще ствен ные от но ше ния, свя зан ные с 
осу ществле ни ем дея тель нос ти по пре дос-
тав ле нию мик рок ре ди тов, ус та нав ли ва ет 
осо бен нос ти пра во во го по ло же ния, соз да-
ния, дея тель нос ти мик ро фи нан со вых ор га-
ни за ций, а так же оп ре де ля ет осо бен нос ти 
го су дар ствен но го ре гу ли ро ва ния мик ро-
фи нан со вых ор га ни за ций, кон тро ля и над-
зо ра за их дея тель ностью. Целью за ко на 
яв ля ет ся раз ви тие рын ка мик рок ре ди то ва-
ния, ук реп ле ние фи нан со вой дея тель нос ти 
мик ро фи нан со вых ор га ни за ций, по вы ше-
ние их ин вес ти ци он ной прив ле ка тель нос ти, 
проз рач нос ти, обес пе че ние за щи ты прав 
и ин те ре сов по тен ци аль ных за ем щи ков. 
Вне се но из ме не ние в оп ре де ле ние мик рок-
ре ди та, в за ко не ого ва ри ва ет ся, что это де-
неж ная сум ма, вы да ва емая в на ци ональ ной 
ва лю те. Вве де но по ня тие мик ро фи нан со-
вой ор га ни за ции: это юри ди чес кое ли цо, 
яв ля юще еся ком мер чес кой ор га ни за ци ей, 
офи ци аль ный ста тус ко то ро го оп ре де ля ет-
ся го су дар ствен ной ре гис тра ци ей в ор га нах 
юс ти ции и про хож де ни ем учет ной ре гис-
тра ции, осу ществля ющее дея тель ность по 
пре дос тав ле нию мик рок ре ди тов, а так же 
до пол ни тель ные ви ды дея тель нос ти, раз-
ре шен ные нас то ящим за ко ном. Мик ро фи-
нан со вым ор га ни за ци ям раз ре шен бо лее 

ши ро кий пе ре чень ви дов дея тель нос ти, в 
от ли чие от мик рок ре дит ных ор га ни за ций.
За ко ном оп ре де ле но, что мик ро фи-

нан со вая ор га ни за ция пре дос тав ля ет мик-
рок ре ди ты в раз ме ре, не пре вы ша ющем 
8000-крат но го раз ме ра МРП. Обя за тель но 
ут вер жда ет ся гра фик по га ше ния мик рок-
ре ди та, в ко то ром ука зы ва ют ся да ты по га-
ше ния и раз ме ры оче ред ных пла те жей, а 
так же ос тат ки сум мы мик рок ре ди та на да ту 
сле ду юще го по га ше ния, а так же с ука за ни-
ем об щей сум мы мик рок ре ди та и воз наг-
раж де ния на да ту под пи са ния до го во ра о 
пре дос тав ле нии мик рок ре ди та. 
Вве ден ин сти тут ре гу ли ро ва ния, про-

вер ки и над зо ра за дея тель ностью мик-
ро фи нан со вых ор га ни за ций. В час тнос ти, 
пре дус мот ре на обя за тель ная учет ная ре-
гис тра ция мик ро фи нан со вой ор га ни за ции 
в ре естр Нац бан ка. Сог лас но за ко ну мик-
рок ре дит ные ор га ни за ции, за ис клю че ни ем 
не ком мер чес ких ор га ни за ций, в срок до 1 
ян ва ря 2016 го да под ле жат го су дар ствен ной 
пе ре ре гис тра ции в со от вет ствии с за ко на-
ми РК. В слу чае не соб лю де ния тре бо ва ния, 
ус та нов лен но го нас то ящим пун ктом, мик-
рок ре дит ные ор га ни за ции под ле жат ре ор-
га ни за ции ли бо лик ви да ции в со от вет ствии 
с за ко на ми РК. Не ком мер чес кие мик рок-
ре дит ные ор га ни за ции в срок до 1 ян ва ря 
2016 г. под ле жат ре ор га ни за ции ли бо лик-
ви да ции. Так же ус та нов ле ны тре бо ва ния по 
фи нан со вой от чет нос ти, до пол нен пе ре чень 
ви дов дея тель нос ти, раз ре шен ных для мик-
ро фи нан со вых ор га ни за ций.
Эти из ме не ния спо соб ству ют фор ми ро-

ва нию проз рач но го рын ка МФО, уве ли че-
нию до ве рия к ним и как след ствие — уве-
ли че нию ко ли че ства мик рок ре ди тов, по-
вы ше нию дос туп нос ти и ка че ства ус луг, 
пре дос тав ля емых мик ро фи нан со вы ми ор-
га ни за ци ями, и от вет ствен нос ти учас тни ков 
ус луг мик рок ре ди то ва ния. Та ким об ра зом, 
сфор ми ро ва ны все ус ло вия для пос ле ду-
юще го раз ви тия мик рок ре ди то ва ния в Ка-
зах ста не.

Раз ви тие рын ка мик рок ре ди тов
В нас то ящее вре мя со во куп ный пор-

тфель мик рок ре ди тов в ми ре сос тав ля ет 
око ло 100 мил ли ар дов дол ла ров. Толь ко за 
пос лед ние 10 лет ко ли че ство пот ре би те лей 
мик ро фи нан со вых ус луг уве ли чи лось бо-
лее чем в 5 раз и сос тав ля ет се год ня бо лее 
130 мил ли онов че ло век. Раз ме ры мик рок-
ре ди тов на хо дят ся в ди апа зо не от нес коль-
ких де сят ков до нес коль ких де сят ков ты сяч 
дол ла ров. Изу чив нор ма тив но-пра во вую 
ба зу Казахстана и ре али зу емые прог рам мы 
дан но го нап рав ле ния, мы мо жем вы явить 
при чи ны прив ле ка тель нос ти мик рок ре ди-
тов. Во-пер вых, это один из спо со бов борь-
бы с край ней бед ностью, так как под дер жи-
ва ет ся са мо за ня тое на се ле ние. Во-вто рых, 
мик ро фи нан си ро ва ние спо соб ству ет раз-
ви тию МСБ, что спо соб ству ет фор ми ро ва-
нию сред не го клас са. В-треть их, это эф фек-
тив ный инстру мент ре ше ния со ци аль ных 
проб лем, в час тнос ти, борь ба с без ра бо ти-
цей, по мощь со ци аль но уяз ви мым сло ям 
на се ле ния.
Се год ня ры нок мик рок ре ди то ва ния стре-

ми тель но раз ви ва ет ся. В пос ла нии «Нұр лы 
жол — путь в бу ду щее» от 11 но яб ря 2014 
го да Президент дал по ру че ние Пра ви тель-
ству до пол ни тель но вы де лить 100 мил ли ар-
дов тен ге на льгот ное кре ди то ва ние МСБ, а 
так же круп но го пред при ни ма тель ства, что 
обес пе чит ре али за цию про ек тов в пи ще вой 
и хи ми чес кой про мыш лен нос ти, ма ши нос-
тро ении, а так же в сфе ре ус луг. Пре иму-
ще ства мик рок ре ди то ва ния не ос по ри мы: 
для его по лу че ния тре бу ет ся ми ни маль ный 
па кет до ку мен тов; рас смот ре ние за яв ки 
мик ро фи нан со вы ми ор га ни за ци ями про-
ис хо дит за не боль шое вре мя; боль шое пре-
иму ще ство — от сут ствие бю рок ра ти чес ких 
за дер жек; гиб кость в от но ше нии кре дит ных 
ус ло вий и др.
Сто ит так же от ме тить, что мно гие раз ви-

ва ющи еся стра ны ис поль зу ют мик рок ре ди-
то ва ние в ка че стве од но го из эф фек тив ных 

инстру мен тов под дер жа ния ма ло го пред-
при ни ма тель ства. Мик ро фи нан си ро ва ние 
за час тую ста но вит ся един ствен ным спо со-
бом для мо ло дых пред при ни ма те лей от-
крыть соб ствен ный биз нес или рас ши рить 
уже су ще ству ющий. Учи ты вая роль мик-
ро фи нан си ро ва ния в эко но ми ке раз ви ва-
ющих ся стран, 2005 год был объ яв лен Ге нас-
сам бле ей ООН го дом мик рок ре ди то ва ния.

Меж ду на род ный опыт 
и опыт Казахстана

Меж ду на род ный опыт мик ро фи нан-
си ро ва ния очень раз но об ра зен и за ви сит, 
преж де все го, от фи нан со во го бла го по лу-
чия стра ны, на це лен нос ти ее на ре ше ние 
со ци аль но-эко но ми чес ких проб лем. В Рес-
пуб ли ке Казахстан мик ро фи нан си ро ва ние 
пред став ле но пре дос тав ле ни ем мик рок ре-
ди тов и нап рав ле но на ре ше ние со ци аль-
но-эко но ми чес ких за дач — ока за ние по мо-
щи со ци аль но уяз ви мым сло ям на се ле ния, 
че рез сти му ли ро ва ние их са мо за ня тос ти, а 
так же ока за ние под дер жки МСБ, рас ши ре-
ние их сфер дея тель нос ти, соз да ние но вых 
ра бо чих мест. В Пос ла нии гла вы го су дар-
ства Н. Назарбаева на ро ду Казахстана от 
11 но яб ря 2014 г. Президент под чер ки ва ет 
важ ность ра бо ты по под дер жке МСБ и де-
ло вой ак тив нос ти. На дан ный мо мент, от-
ме ча ет ся в Пос ла нии, ос во ены фи нан со вые 
сред ства в сум ме 100 мил ли ар дов тен ге из 
На ци ональ но го фон да, нап рав лен ные на 
под дер жку и кре ди то ва ние МСБ. Соз да ют-
ся но вые ра бо чие мес та (4,5 ты ся чи). Мик-
рок ре ди ты пре дос тав ля ют ся на се ле нию 
под 6 про цен тов на 10 лет, то есть на очень 
льгот ных ус ло ви ях, ко то рых рань ше в Ка-
зах ста не не бы ло. Та ким об ра зом к 2050 го-
ду пла ни ру ет ся уве ли чить до лю МСБ до 50 
про цен тов ВВП.
Мик рок ре ди то ва ние яв ля ет ся од ним из 

по ка за те лей ус пеш но го раз ви тия стра ны. 
На 1 ап ре ля 2015 г. в на шей стра не ак тив но 
дей ству ют 628 мик рок ре дит ных ор га ни за-
ций (из 1577), из них в сельской мес тнос ти — 
142 (со от вет ствен но, в Ак мо лин ской об лас-
ти — 20 и 6).
Под дер жка мик рок ре ди то ва ния в Рес-

пуб ли ке Казахстан на го су дар ствен ном 
уров не спо соб ству ет раз ви тию ма ло го биз-
не са, за ня тос ти на се ле ния, а зна чит, и фор-
ми ро ва нию сред не го клас са, что де ла ет 
сов ре мен ное ка зах стан ское об ще ство бо лее 
ста биль ным.

Прог рам мы мик рок ре ди то ва ния
Осо бое мес то в мик рок ре ди то ва нии за-

ни ма ют мик ро фи нан со вые ор га ни за ции 
(МФО), так, по дан ным Нац бан ка РК за 2014 
год, их ко ли че ство в Ка зах ста не ут ро илось. 
При этом поч ти в два с по ло ви ной ра за воз-
рос ли со во куп ные ак ти вы МФО и объ емы 
пре дос тав лен ных кре ди тов.
В Ка зах ста не нес коль ко прог рамм мик-

рок ре ди то ва ния. В 2011 г. В рам ках Прог-
рам мы раз ви тия го ро да Ас та ны на 2011-2015 
гг. при ня то ре ше ние о фор ми ро ва нии про-
до воль ствен но го по яса с целью ста биль но го 
обес пе че ния го ро да ка че ствен ны ми и све-
жи ми про дук та ми пи та ния оте че ствен но го 
про из вод ства по дос туп ным це нам. От бор 
учас тни ков про до воль ствен но го по яса осу-
ществля ет ся в ра ди усе 300 км от го ро да. Сю-
да от но сят ся 17 райо нов Ак мо лин ской и 4 
райо на Ка ра ган дин ской об лас ти. В рам ках 
ре али за ции дан ной прог рам мы На ци о-
наль ный уп рав ля ющий хол динг КазАГРО 
вы да ет мик рок ре ди ты на соз да ние се ти и 
раз ви тие дей ству ющих пти це фаб рик, ово-
щех ра ни лищ, мо лоч но-то вар ных ферм, 
раз ви тие ин фрас трук ту ры эк спор та зер на и 
ор га ни за цию мя со пе ре ра ба ты ва ющих ком-
плек сов.
Ряд прог рамм мик рок ре ди то ва ния осу-

ществля ет АО «Фонд раз ви тия пред при-
ни ма тель ства «Да му». Од на из них — мик-
рок ре ди то ва ние по «Прог рам ме за ня тос-
ти — 2020». Дан ная прог рам ма на це ле на на 
фи нан си ро ва ние от кры тия или рас ши ре-
ния сво его биз не са в сфе ре сельско го хо зяй-

ства, свя зан но го с соз да ни ем но вых ра бо чих 
мест и по пол не ни ем обо рот но го ка пи та ла, 
не свя зан но го с тор гов лей. Прог рам ма ре-
али зу ет ся в се лах со сред ним и вы со ким по-
тен ци алом раз ви тия, не за ви си мо от их ад-
ми нис тра тив ной под чи нен нос ти, по сел ках, 
на хо дя щих ся на тер ри то ри ях го род ской 
ад ми нис тра тив ной под чи нен нос ти. Сог лас-
но дан ной прог рам ме кре ди ты вы де ля ют ся 
на сум му до 3 млн тен ге на срок до 4,5 лет 
под 6% го до вых. За ем щик мо жет выб рать 
мо дель по га ше ния ос нов но го дол га (еже ме-
сяч но, ежек вар таль но, раз в пол го да и пр.). 
Пред ла га ют ся льгот ные ус ло вия по га ше ния, 
воз мож на от сроч ка по га ше ния кре ди та. 
Мик рок ре дит мо гут по лу чить как за ня тые, 
так и без ра бот ные граж да не тру дос по соб-
но го воз рас та в воз рас те стар ше 18 лет, ин-
ва ли ды, вос пи тан ни ки дет ских до мов, де ти-
си ро ты и де ти, ос тав ши еся без по пе че ния 
ро ди те лей в воз рас те до 23 лет, пен си оне ры, 
вы шед шие на пен сию до об ще ус та нов лен-
но го воз рас та; ли ца, за ня тые на тя же лых ра-
бо тах, ра бо тах с вред ны ми (осо бо) и (или) 
опас ны ми ус ло ви ями тру да и яв ля ющи еся 
по лу ча те ля ми го су дар ствен ных спе ци аль-
ных по со бий. Глав ное ус ло вие — про жи ва-
ние в сельской мес тнос ти, от сут ствие дол гов 
по на ло гам, пе ред бан ка ми, чис тая кре дит-
ная ис то рия.
Опе ра то ром прог рам мы яв ля ет ся АО 

«Фонд фи нан со вой под дер жки сельско го 
хо зяй ства». Дан ный фонд ре али зу ет та кие 
прог рам мы кре ди то ва ния.
Кре ди то ва ние мик рок ре дит ных ор га ни-

за ций для даль ней ше го мик рок ре ди то ва-
ния сельско го на се ле ния из средств рес пуб-
ли кан ско го бюд же та и соб ствен ных средств 
(сум ма кре ди та — до 1 млн тен ге на 4 го да 
под 7,5% го до вых).
Прог рам ма «Сы ба ға» на це ле на на раз ви-

тие жи вот но вод ства, в час тнос ти на при об-
ре те ние круп но го мо лоч но го ро га то го ско та 
(сум ма до 7,5 млн тен ге до 7 лет, под 6% го-
до вых).
Прог рам ма «Егін жай» свя за на с кре ди то-

ва ни ем ве сен не-по ле вых и убо роч ных ра бот 
(сум ма до 3 млн тен ге на срок до 2 лет под 
12% го до вых).
Прог рам ма «Биз нес-ре ги оны» на це ле на 

на прив ле че ние средств мест ных бюд же тов 
для даль ней ше го кре ди то ва ния субъ ек тов 
ма ло го биз не са на се ле.
В 2015 г. на ча лось кре ди то ва ние по прог-

рам ме «Эко-Да му», нап рав лен ной на раз ви-
тие пред при ни ма тель ства в се лах, на хо дя-
щих ся вбли зи осо бо ох ра ня емых при род-
ных зон Казахстана. С на ча ла те ку ще го го да 
пер вые мик рок ре ди ты по прог рам ме «Эко-
Да му» по лу чи ли жи те ли Кы зы лор дин ской 
об лас ти. Мик рок ре дит вы да ет ся на 4,5 го да 
по став ке воз наг раж де ния 4% го до вых. На 
од но го за ем щи ка пре дус мот ре на сум ма 
зай ма от 100 до 5400 МРП, ус та нов лен но го 
На ци ональ ным бан ком РК на мо мент фи-
нан си ро ва ния про ек та.
В пос лед нее вре мя наб лю да ет ся ста биль-

ная тен ден ция сни же ния кре ди то ва ния 
бан ка ми вто ро го уров ня МСБ. В пер вую 
оче редь, про изош ло удо ро жа ние за ем но-
го и соб ствен но го ка пи та лов. Во-вто рых, 
про изош ло су же ние по тен ци аль ных воз-
мож нос тей для рас ши ре ния биз не са, в си-
лу проб лем как в ми ро вой эко но ми ке, так 
и внут ри Казахстана. Для раз ви тия мик-
рок ре ди то ва ния в Ка зах ста не не об хо ди мо 
сни зить про цен тные став ки и уве ли чить 
срок кре ди то ва ния. Это по мо жет ре ше нию 
проб лем не дос тат ка фи нан со вых ре сур сов 
для пред при ни ма тель ства, так как в раз ви-
тых стра нах мик рок ре ди то ва ние яв ля ет ся 
важ ным фак то ром по под дер жке мик ро и 
ма ло го пред при ни ма тель ства. Го су дар ство 
при этом дол жно иг рать ос нов ную роль в 
ре али за ции прог рамм раз ви тия мик ро фи-
нан со во го рын ка.

Г. А. РА ХИ МО ВА, 
С. К. ИС КЕН ДИ РО ВА, 

У. Ш. ЖО ЛА МАН, 
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Сы бай лас жем қор лық — елі міз дің де мок-
ра ти ясы на жə не ұлт тық қауіп сіз ді гі не əсер 
ете тін мо раль ді-əлеу мет тік зұ лым дық жə не 
қауіп-қа тер іс пет тес.

Жас тар елі міз де гі сы бай лас жем қор лық 
бойын ша құ қық бұ зу шы лық тың қар қын-
дауына алаң да улы. Сы бай лас жем қор лық 
бойын ша құ қық бұ зу шы лық тың ста тис ти ка сы 
өте жа ғым сыз. Мем ле кет тік бюд жет тің қар жы-
лық жем қор лы ғы на бай ла ныс ты ысы рап тың 
ашық түр де бол мауы, жа сы ру шы лық тың ар-
қа сын да тауар жə не қыз мет құ ны ның бір ша ма 
өсуі не əкеп со ға ды, ол ха лық үшін өте ауыр ке-
зе ң бо лып та бы ла ды.
Сы бай лас жем қор лық тың не гіз гі се беп те-

рі — қо ғам дық ба қы лау дың жоқ ты ғы, сот жə не 
əкім ші лік жүйе нің əл сіз ді гі, қыз мет кер лер дің 
мо раль ді-эти ка лық дең гейі нің, ең бе ка қы ның 
тө мен де гі, жо ға ры ин стан ция ға кез дей соқ жə-
не бі лік сіз ма ман дар ды ірік теу, ор на лас ты ру 
бо лып та бы ла ды. Бұ ған аза мат тық ен жар лық, 
нем құ рай ды лық, жем қор лық бойын ша құ қық 
бұ зу шы лық пен кү рес жүр гіз ген де се нім сіз-
дік тің не ме се на ным ның жоқ ты ғы əсер ете ді. 
Мо раль ді-əлеу мет тік зұ лым дық жə не жем қор-
лық тың сал дар ла ры — бұл бас сыз дық жə не жа-
за сыз дық іс пет тес.
Сы бай лас жем қор лық мем ле кет тің эко но-

ми ка лық өсуі не жə не ха лық тың тұр мыс дең-
гейі не əсер етіп қа на қой май, де мок ра тия, құ-
қық тық тəр тіп, құ қық жə не ада ми құн ды лық-
тар, қо ғам да ғы əлеу мет тік əділ дік бойын ша да 
қауіп бо лып та бы ла ды. Бұл ке ле шек ұр пақ тың 
жар қын бо ла ша ғы на тө ніп тұр ған қауіп-қа тер. 

Гу ма нис тік дү ни ета ны мы, жо ға ры ақыл-ой 
па ра са ты жə не жал пы адам дық мо раль ді-эти-
ка лық қа ғи дат та ры мен бə се ке ге қа бі лет ті тұл-
ға ны қа лып тас ты ру жə не да мы ту, елі міз дің 
бо ла ша ғы на де ген зор үміт ті жə не се нім ді жоқ-
қа шы ға ра тын, аса қауіп ті жем қор лық жүйе сі 
мүл дем үй лес пе уші лік жə не рет сіз дік бо лып 
та бы ла ды.
Бі лім бе ру жə не ме ди ци на са ла сын да сы бай-

лас жем қор лық бойын ша құ қық бұ зу шы лық 
ай тар лық тай мə се ле ту ды рып отыр. Са па лы 
бі лім, қыз мет тік өсу не ме се та быс ты кə сіп кер 
бо лу үшін адал жə не та за ең бек тің ке піл бо ла 
ал мауы да был жə не қауіп ту ды рып отыр. Оқы-
ту шы лар мен сту дент тер кей жағ дай да нақ ты, 
те рең не ме се қа жет ті бі лім алу дың мақ сат ты-
лы ғы мен қа жет ті лі гі не кү мəн мен қа рай ды.
Қа ра ған ды қа ла сы ның Қа зы бек би атын да-

ғы аудан ның тұ ты ну шы лар құ қық та рын қор-
ғау бас қар ма сы сы бай лас жем қор лық тың бел-
гі ле рі не жол бер меу үшін ба қы лау жүр гі зу ба-
ры сын да Бас қар ма қыз мет кер ле рі не ар нал ған 
əр бір се ми нар-са бақ тар да сы бай лас жем қор-
лық жə не сы бай лас жем қор лық қа қар сы заң-
на ма ас пек ті ле рі ту ра лы үне мі ай тып оты ра ды.
Мем ле кет бас шы сы Қа зақ стан хал қы на ар-

на ған Жол дауын да аса ма ңыз ды мін дет қой-
ды — сы бай лас жем қор лық қа қар сы жа ңа 
стра те ги яны қа лып тас ты ру жə не іс ке асы ру ды 
жал ғас ты ру. Қа ра ған ды қа ла сы ның Қа зы бек 
би атын да ғы аудан ның тұ ты ну шы лар құ қық-
та рын қор ғау бас қар ма сы осы мін дет ті іс ке 
асы ру да сы бай лас жем қор лық қа қар сы əре кет 
жа сау ға ба ғыт тал ған өза ра бай лы ныс ты ша-
ра лар жи ын ты ғын жа сап шы ғар ды. Бас қар ма 

қыз мет кер ле рі мен бір ге үне мі өт кі зі ліп оты-
рыл ған се ми нар-жи ын дар, бұл тек сы бай лас 
жем қор лық бойын ша құ қық бұ зу шы лық про-
фи лак ти ка сы іс-ша ра ла ры ның бір ден-бі рі ға на 
бо лып та бы ла ды.
Тұ ты ну шы лар құ қық та рын қор ғау са ла сын-

да мем ле кет тік қыз мет ті ат қа ру қыз мет кер-
лер дің адам гер ші лік жə не мо раль ді-эти ка лық 
құн ды лық та ры на жо ға ры та лап қою жə не қо-
ғам мен мем ле кет та ра пы нан се нім біл ді ру бо-
лып та бы ла ды.
Қа ра ған ды қа ла сы Қа зы бек би атын да ғы 

аудан ның тұ ты ну шы лар құ қық та рын қор ғау 
бас қар ма сы қыз мет ке рі нің жо ға ры бе де лі не, 
Қа зақ стан Рес пуб ли ка сы аза мат та ры ның қол-
дауы жə не се нім құ қы ғы на тек қа на кə сіп қой-
лы лық, па ра сат ты лық, жан аямас тық жə не іс-
кер лік пен, ел жан ды лық пен ға на қол жет кі зе 
ала ды.

С. Б. ЖУ КИ МО ВА,
$+ЖАБЖМТД Б	 ЛІ МІ НІ7 БАС ШЫ СЫ,

�А РА �АН ДЫ �А ЛА СЫ �А ЗЫ БЕК БИ АТЫН ДА �Ы АУДАН НЫ7 
Т$ ТЫ НУ ШЫ ЛАР �$ �Ы� ТА РЫН �ОР �АУ БАС �АР МА СЫ

Сту дент тік өмір қы зық қа то лы. Көп ші лі-
гі міз сол қы зық ты өмір дің дə мін та тып жүр-
міз, кей бі ре улер та тып кет ті. Ха лық ара-
сын да «Жа тақ ха на да тұр ма ған сту дент — 
шы найы сту дент емес» де ген де қа ғи да бар. 
Аға-апа ла ры мыз сту дент тік өмір дің ең бір 
қы зық ты сəт те рі жа тақ ха на да өте ді дей ді. 
Жа тақ ха на өмі рі нің қы зық ты өтуі жа нын-
да ғы құр бы-құр дас тар ға жə не де дос тар ға 
бай ла ныс ты екен. Жа тақ ха на да өмір дің 
ащы-тұ щы сын кө ре сің, се зе сің. Ата-ана ның 
жоқ ты ғы се зі ле ді. Күн де құр бы лар мен та-
мақ пі сі ріп, бір ге са бақ оқып, күн дер ді қы-
зық ты өт кі зе сің. Өз бе тін ше өмір сү ру ді, бе-
кем, сал мақ ты бо лу ды үй ре не сің. Сту дент 
жа тақ ха на да көп ші лік пен ара ла сып, қо ғам-
мен қа рым-қа ты нас ор на ту ға дағ ды ла на ды.

Сту дент тік кез, жа тақ ха на де мек ші, Қа-
ра ған ды мем ле кет тік уни вер си те тін де ал ты 
жа тақ ха на бар. Оның бі реуі уни вер си тет қыз-
мет кер ле рі мен ма гистрлер ге ар нал ған, қал-
ған да ры сту дент тер ді кі. Жа тақ ха на да сту дент-
тер ге бар лық жағ дай қа рас ты рыл ған. Жал пы 
жа тақ ха на ас үй ден, жу ына тын бөл ме ден жə не 
сту дент тер ге ар нал ған ар найы бөл ме лер ден 
тұ ра ды. Жаз да сал қын, қыс та жы лы. Тоқ ете рін 
ай тқан да, жан ға жай лы ыс тық ұя.
Жа тақ ха на да жат қан да үй дің қа ді рін бі-

ле сің, от ба сы ны са ғы на сың. Бі рақ, жа ның да-
ғы дос та рың мен жү ріп кө ңі лің бө лі не ді. Өз 

ер кің мен өмір сү ру ді үй ре не сің. Жа тақ ха на 
өмі рі бұ рын-соң ды ата-ана сы ның қа сы нан бір 
адым алыс шы ғып көр ме ген қыз-боз ба ла ға ал-
ғаш қы кез де рі жұ мақ тай боп кө рі не ді. Де ген-
мен, ер кін дік тің ше ка ра сы нан шы ғып кет сең, 
өзі ңе сор. Сту дент тік өмір дің дə мін та тып үл-
гер мей жа тып оны мен қош ай ты са тын дар бұ-
ған жар қын дə лел бо ла ала ды. Жа тақ ха на ның 
өз тəр тіп те рі мен та лап та ры бар. Атап өте тін 

бол сақ, бөг де тұл ға лар жа тақ ха на ға уни вер си-
тет əкім ші лі гі нің рұқ са ты мен кі ре ала ды, оқу 
мен де ма лу үшін дұ рыс жағ дай жа сау мақ са-
тын да күн ұзақ та — қыр күйек, қа зан, ма мыр, 
ма усым, шіл де ай ла рын да жа тақ ха на ға са ғат 
кеш кі он бір ден кейін кі ру ге жол бе ріл мей ді. 
Ал күн қыс қар ған кез — қа ра ша, жел тоқ сан, 
қаң тар, ақ пан, на урыз, сəуір ай ла рын да жа-
тақ ха на ға са ғат кеш кі он нан кейін кі ру ге рұқ-
сат жоқ. Са ғат кеш кі он, он бір ден таң ғы ал-
ты ға дейін жа тақ ха на да ты ныш тық сақ та луы 
ти іс. Ап па ра ту ра қо су ға, əн ай ту ға, шу лау ға 
тыйым са лы на ды. Дау-жан жал ту ын да ған 
жағ дай да əкім ші лік тің ше ші мі мен тұр ғын дар 
бас қа бөл ме лер дің бі рі не, бас қа жа тақ ха на ға 
ауыс ты ры ла ды. Елі міз дің əр түк пі рі нен бі лім 
із деп кел ген сту дент тер дің ті ле гі мен ті леуін 
та быс тыр ған ме кен — жа тақ ха на ның ішін де 
қа лып тас қан өз қа ғи да сы бар. Мə се лен, та за-
лық, сту дент тер дің тəр ті бі мен бос уақыт та-
рын үй лес ті ру. Жа тақ ха на ның ты ныс-тір ші лі-
гі сту дент тер дің өз де рі не ті ке лей бай ла ныс ты. 
Жа тақ ха на лық сту дент тер, жа тақ ха на ның ты-
ныш тық кү зет ші сі не ай нал ған вах тер апай-
лар дан ес кер ту ал май, бір ата ның ба ла сын дай 
бір лік те тұр мыс ке шейік! Бі ле біл сек, жа тақ-
ха на да тұ ру дың өзі бір ба қыт!

А. АСЫЛ БЕ КО ВА,
�АРМУ СТУ ДЕН ТІ

Жата�хана — 
жайлы мекен

Сту дент тік �мір — адам 
�мі рі ні� ес те �а лар лы� е� 
жар �ын ке зе� де рі ні� бі рі. 
К�п сту дент тер 'шін жа та�-
ха на да �ы �мір сту дент тік 
ша�ыны� ма �ыз ды б�л ше-
гі не ай нал �ан. !а зір гі кез де 
сту дент тер ді� к� бі жа та� ха-
на �а ор на ла су да. Он да жа �а 
дос тар та бы лып, жа �а �мір 
жал �а сын та ба ды. !и нал �ан 
с�т тер де б� рі бір-бі рі не �ол 
=шын бе ру ге дайын. Бар лы-
�ы бір от ба сын дай та ту-т�т ті 
т=р мыс ке шу де. Сту дент тік 
�мір ді� м� нін жа та� ха на �а 
кел ген с�т тен бас тап т' сін-
ген дей бол дым.

�арМУ жа та� ха на сын да 

сту дент тер ;шін бар лы� жа� дай 

жа сал �ан. Сту дент тер ді	 са-

ба� тан тыс уа�ыт та рын ти ім ді 

�т кі зуі ;шін ба рын ша �тым ды 

ша ра лар �а был дан �ан. Жа та�-

ха на да ки но зал, компь ютер лік 

зал, акт за лы, сон дай-а� ас-

ха на бар. Са лауат ты �мір сал-

тын на си хат тау ;шін жа та� ха на 

сту дент те рі не спорт ке ше нін де 

спор тпен ш� �ыл да ну �а бел гі лі 

уа�ыт бел гі лен ген. Жа та� ха-

на да сту дент тік ке 	ес ж� мыс 

ат �а ра ды. Ар найы же ке б�л-

ме бе ріл ген. Сту дент тік ке 	ес 

жа та� ха на ішін де гі т"р тіп ті 

�ам та ма сыз ете ді ж" не сту-

дент тер ді	 бос уа�ы тын ти ім ді 

пай да ла ну ба �ы тын да ж� мыс 

ж;р гі зе ді. Жыл ба сы нан бе-

рі бір не ше ба �ыт ты �ам ты �ан 

іс-ша ра лар �йым дас ты ры лып 

ке ле ді. Ата улы да та лар �а бай-

ла ныс ты ма 	ыз ды шы �ар ма-

шы лы� ша ра лар да �т кі зі ліп 

т� ра ды, атап ай тар бол са�, 

се ми нар лар, м" де ни іс-ша ра-

лар, ак ци ялар. Уни вер си тет 

о�ы ту шы ла ры мен жа та� ха-

на сту дент те рі ара сын да �те 

ты �ыз бай ла ныс ор на тыл �ан. 

О�ы ту шы лар жа та� ха на да ке-

зек ші лік тер �йым дас ты рып, 

сту дент тер мен ;не мі �а рым-

�а ты нас та бо лып т� ра ды. Сту-

дент тер ді	 т;р лі ша ра лар �а, 

спорт ты� сек ци ялар �а �а ты-

су ына ж"р дем жа сай ды. Жа-

та� ха на да �ы бар лы� ша ра лар 

не гі зі нен сту дент тер ді	 м" де-

ни ж" не адам гер ші лік ��н ды-

лы� та рын �а лып тас ты ру ына 

ж" не бос уа�ыт та рын ти ім ді �т-

кі зуі не ба �ыт тал �ан. Со ны мен 

�а тар жа та� ха на да та за лы� 

ша ра ла ры мен сен бі лік тер �т-

кі зі ліп т� ра ды.

Ме ні	 жаз �а ным — жа та�-

ха на да т� рып, �мір ді	 ащы сы 

мен т� щы сын ��р бы-��р дас та-

ры мен бір б� ліс кен сту дент тер 

к�з �а ра сы.

АЯНА Т$7 �ЫШ БАЙ,
�Ж-12 ТО БЫ НЫ7 СТУ ДЕН ТІ

Сыбайлас жем�орлы��а жол жо�

Ысты� Fя
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Не воз мож но пред ста вить сов ре мен ное 
выс шее учеб ное за ве де ние без биб ли оте ки. 
Биб ли оте ка яв ля ет ся од ной из древ них ор-
га ни за ци он ных форм об ще ствен ной жиз ни 
че ло ве ка. Бла го да ря ос нов ной фун кции — 
хра не нию книг — она быс тро ста ла куль-
тур ным цен тром, цен тром зна ний на все 
вре ме на. Биб ли оте ки на про тя же нии мно-
гих ве ков спо соб ство ва ли раз ви тию гра мот-
нос ти на се ле ния, прив ле кая к чте нию ру ко-
пис ных, а по том и пе чат ных книг.

Се год ня биб ли оте ки ву зов яв ля ют ся ин фор-
ма ци он ны ми цен тра ми, по мо га ющи ми осу-
ществлять важ ней шую за да чу — под го тов ку 
спе ци алис тов раз но го про фи ля для эко но ми-
ки стра ны. В них на коп лен ог ром ный мас сив 
ин фор ма ции, ко то рый пос то ян но об нов ля ет ся 
и по пол ня ет ся. Каж дая биб ли оте ка ком плек-
ту ет ся ли те ра ту рой и дру ги ми ис точ ни ка ми 
зна ний в со от вет ствии с нап рав ле ни ями под-
го тов ки спе ци алис тов, прог рам ма ми обу че ния 
и за да ча ми науч но-ис сле до ва тельской ра бо ты.
Биб ли оте ка КарГУ име ни ака де ми ка Е. А. 

Бу ке то ва — од на из ста рей ших ву зов ских биб-
ли отек Казахстана. Она ор га ни зо ва на в 1938 го-
ду и яв ля ет ся глав ным по мощ ни ком про фес-
сор ско-пре по да ва тельско го сос та ва уни вер си-
те та в при ви тии про фес си ональ ных зна ний, а 
так же в раз ви тии фун кци ональ но гра мот ной, 
ду хов но бо га той и мно гог ран но раз ви той лич-
нос ти сту ден тов и ма гис тран тов. Книж ный 
фонд сос тав ля ет поч ти 1 мил ли он 800 ты сяч 
эк зем пля ров пе чат ных и элек трон ных из да-
ний, в том чис ле на ка зах ском язы ке — поч ти 
600 ты сяч эк зем пля ров. Вся ли те ра ту ра рас-
по ла га ет ся в учеб ных биб ли оте ках по фа куль-
те там и в глав ном кор пу се. Книж ные фон ды 
сис те ма ти зи ро ва ны и рас став ле ны на книж-
ных пол ках в со от вет ствии с меж ду на род ны ми 
науч ны ми таб ли ца ми клас си фи ка ции зна ний, 
по это му опе ра тив но вы пол ня ют ся зап ро сы 
чи та те лей на кни ги и обес пе чи ва ет ся их сох-
ран ность. Биб ли оте ка ос на ще на пер со наль-
ны ми компь юте ра ми и сер ве ра ми, сов ре мен-
ны ми книж ны ми ска не ра ми, RFID-обо ру до ва-
ни ем и дру гой ор гтех ни кой. В рам ках уни вер-
си тет ской се ти дей ству ет биб ли отеч ная сеть, 
ко то рая опе ра тив но дос тав ля ет ин фор ма цию 
об об ра зо ва тель ных и науч ных ре сур сах на все 
ка фед ры и от де лы ву за.

На книж ный фонд соз да ет ся спра воч но-
биб ли ог ра фи чес кий ап па рат, ко то рый приз-
ван рас кры вать его со дер жа ние и обес пе чи вать 
по иск не об хо ди мых ма те ри алов. В ка че стве 
та ко го науч но го ап па ра та выс ту па ет элек трон-
ный ка та лог, объ еди нив ший боль шое чис ло 
кар точ ных ка та ло гов и кар то тек — ал фа вит но-
го, сис те ма ти чес ко го, пред мет но го ка та ло гов, а 
так же кар то те ки га зет ных и жур наль ных ста-
тей.
Тех но ло гия соз да ния элек трон но го ка та ло-

га на пер вый взгляд прос та: за пол ня ет ся око ло 
50 по лей на каж дый но вый ис точ ник ин фор-
ма ции, будь то кни га, статья или УМК. За пись 
сох ра ня ет ся, и поль зо ва тель на хо дит ее в элек-
трон ном ка та ло ге на пер со наль ном компь юте-
ре, под клю чен ном к биб ли отеч ной се ти или к 
ин тер не ту. На са мом де ле это очень слож ный 
и тру до ем кий про цесс. Сот руд ник биб ли оте ки 
дол жен об ла дать хо ро ши ми зна ни ями в раз-
лич ных об лас тях на ук, сле дить за их раз ви ти ем, 
хо ро шо вла деть ка зах ским, рус ским и инос-
тран ны ми язы ка ми, дол жен знать ме то ди ку 
сис те ма ти за ции и науч ной об ра бот ки ин фор-
ма ции. Да лее не об хо ди мо сос та вить на каж дое 
из да ние или статью на бор клю че вых слов, ко-
то рые по мо гут ре зуль та тив но обес пе чить по-
иск ин фор ма ции по те ме или дис цип ли не, и 
это це лое ис кус ство, ко то рое при хо дит к биб-
ли оте ка рю со вре ме нем. В кол лек ти ве биб ли-
оте ки есть та кие сот руд ни ки. Они яв ля ют ся не 
толь ко ис пол ни те ля ми кон крет ной ра бо ты по 
раз ви тию элек трон но го ка та ло га, но и иг ра ют 
роль нас тав ни ков для но вых по ко ле ний биб ли-
оте ка рей и дру гих сот руд ни ков. Бла го да ря им 
элек трон ный ка та лог опе ра тив но по пол ня ет ся 
ин фор ма ци ей о но вых пос туп ле ни ях, сво ев ре-
мен но об нов ля ют ся дан ные по кни го обес пе-
чен нос ти дис цип лин учеб ной и дру гой ли те ра-
ту рой. Это, преж де все го, ве ду щие спе ци алис-
ты, от ве ча ющие за вы пол не ние биб ли отеч ной 
тех но ло гии по об ра бот ке ин фор ма ции и мно-
го лет ра бо та ющие в уни вер си те те биб ли оте ка-
ри по приз ва нию: Л. Н. Ни ки ши на, С. А. Му-
ка но ва, С. Л. Гей цман, Ж. А. Нур ла но ва, Ш. М. 
Мер ха ди но ва, Д. А. На си по ва, А. К. Аб дрей мо-
ва, Г. Ж. Аш ке но ва, Н. Н. Гу тов ская и др.
Соз да ние элек трон ной биб ли оте ки — это 

еще од на ин но ва ци он ная фун кция биб ли оте-
ки. Еже год но науч но об ра ба ты ва ет ся бо лее 
15 ты сяч но вых элек трон ных до ку мен тов, в 

том чис ле ППС уни вер си те та. Об щий объ ем 
элек трон ной биб ли оте ки сос тав ля ет 35 ты сяч 
до ку мен тов. Их прод ви же ние к ко неч но му 
поль зо ва те лю, кон суль ти ро ва ние сту ден тов, 
ма гис тран тов и мо ло дых пре по да ва те лей, ока-
за ние по мо щи в быс тром по ис ке и по лу че нии 
пол ных тек стов ма те ри алов для под го тов ки к 
за ня ти ям вы пол ня ют сот руд ни ки биб ли оте ки: 
Ш. Р. Абиль ма жи но ва, Н. Н. Ге ра щен ко, А. А. 
Жуз ба ева, Ш. Ж. На маз ба ева, А. К. Ма ка че ва, 
Н. В. Ким, Ж. Д. Кон ка ков и др.
Ежед нев но сту ден ты на ше го уни вер си те-

та по се ща ют чи таль ные за лы и або не мен ты 
биб ли оте ки. Для поль зо ва ния им пре дос тав-
ле ны спра воч ни ки, сло ва ри, эн цик ло пе дии, 
мо ног ра фии, луч шие учеб ные и учеб но-ме то-
ди чес кие из да ния, тру ды ППС, ху до же ствен-
ная ли те ра ту ра, жур на лы и га зе ты. При вет ли-
вость, кор рек тная ра бо та со все ми чи та те ля ми, 
про фес си она лизм, же ла ние по мочь в по ис ке 
ин фор ма ции — та кие чер ты от ли ча ют мно-
гих биб ли оте ка рей, об слу жи ва ющих сту ден-
тов, пре по да ва те лей и ма гис тран тов. Это И. Т. 
Егин ба ева, Ж. З. Му хам мед жа но ва, Л. В. Греш-
но ва, Т. А. Ще ки на, Б. Т. Сыз ды ко ва, Б. С. Аб-
жа но ва, О. Н. Ша фе ева, Г. К. Ту яко ва и дру гие. 
Сот руд ни ки биб ли оте ки ве дут ог ром ную ра-
бо ту по про па ган де луч ших об раз цов книж-
ной куль ту ры, при ви вая лю бовь к чте нию на-
ци ональ ной и ми ро вой ли те ра ту ры.
Они осу ществля ют ра бо ту в тес ном кон так-

те со все ми от де ла ми уни вер си те та. Это ка фед-
ры, из да тель ство, ЦИ ТиТ, ИТЦ, учеб но-ме то-
ди чес кое уп рав ле ние и сту ден чес кий от дел, 
УПО и дру гие. Кол лек тив науч ной биб ли оте ки 
поз драв ля ет сту ден тов и пре по да ва те лей на-
ше го уни вер си те та с Меж ду на род ным днем 
сту ден тов!

ИН ФОР МА ЦИЯ ПРЕ ДОС ТАВ ЛЕ НА 
НБ КАРГУ ИМ. Е. А. БУ КЕ ТО ВА

29 ок тяб ря в Алматы сос то ялась тор же-
ствен ная це ре мо ния наг раж де ния сти пен-
ди атов Фон да Пер во го Пре зи ден та РК — 
Ли де ра на ции. Шесть сту ден тов на ше го 
уни вер си те та по лу чи ли эту сти пен дию.

Бо лее 80 та лан тли вых, ус пеш ных ре бят из 
всех ре ги онов Казахстана прош ли жес ткий 
кон кур сный от бор и удос то ились чес ти быть 
сти пен ди ата ми Фон да Пер во го Пре зи ден та 
Рес пуб ли ки Казахстан 2015-2016 го да. Все они 
пред став ля ют раз ные ву зы и об лас ти на шей 
стра ны, но уже от ли ча ют ся от сво их сверстни-
ков вы со ки ми ака де ми чес ки ми по ка за те ля ми 
и ак тив ным учас ти ем в жиз ни сво его уни вер си-
те та. Сти пен дии вы да ют ся фон дом с 2011 го да. 
Сти пен ди аты прош лых лет уже де ла ют пер вые 
ша ги в карь ере. Сре ди них есть и те, кто за во-
евы ва ет приз на ние пуб ли ки на за ру беж ных 
под мос тках или за ни ма ет ся на укой на ми ро-
вом уров не.
Ма ли ка Дус та ева, сту ден тка ка фед ры ис-

кусств и ди зай на КарГУ им. Бу ке то ва, так же 
ста ла об ла да тель ни цей этой сти пен дии и по-
де ли лась с на ми впе чат ле ни ями.

Не мог ли бы вы нем но го рас ска зать о се бе?
Я счи таю се бя твор чес ким че ло ве ком, так 

как с ран не го дет ства ув ле ка лась жи во писью, 
ри сун ком, де ко ра тив но-прик лад ным ис кус-
ством. Ме ня всег да ув ле ка ло сот во ре ние че го-
то но во го, не за уряд но го, кра си во го. Че ло век в 
те че ние жиз ни дол жен за ни мать ся лю би мым 
де лом, и по это му я ре ши ла свя зать свою жизнь 

с твор че ством. И в дан ный мо мент ни ми ну ты 
не за сом не ва лась в сво ем вы бо ре!

Не дав но вы ста ли сти пен ди атом Фон да 
Пер во го Пре зи ден та РК. Ког да вы уз на ли о 
кон кур се?
При пос туп ле нии в вуз я сра зу ре ши ла за-

нять ак тив ную по зи цию во всех сфе рах сту ден-
чес кой жиз ни. Нас, сту ден тов, всег да ин фор-
ми ру ют о кон кур сах, и каж дый, кто изъ яв ля ет 
же ла ние, мо жет уча ство вать. С ин фор ма ци ей 
под роб нее мож но оз на ко мить ся и прос мот-
реть на офи ци аль ном сай те уни вер си те та 
(www.ksu.kz). Это поз во ля ет сту ден там быть 
ак тив нее, стре мить ся к та ким же дос ти же ни ям 
и не ос та нав ли вать ся на пу ти к но вым по бе дам.

Что нуж но бы ло сде лать для учас тия в кон-
кур се?
Для то го что бы уча ство вать в этом кон кур-

се, ко неч но же, нуж но бы ло усер дно тру дить-
ся и ра бо тать над со бой. Во-пер вых, иметь от-
лич ную ус пе ва емость. Во-вто рых, за ни мать ся 
науч ной дея тель ностью, в час тнос ти, пи сать 
науч ные статьи, уча ство вать в раз лич ных науч-
но-прак ти чес ких кон фе рен ци ях и сим по зи-
умах. В-треть их, лич но для ме ня, че ло ве ка 
твор чес ко го, не за бы вать уча ство вать в выс тав-
ках мо ло дых ху дож ни ков, быть ак тив ным и в 
сту ден чес кой, и в об ще ствен ной жиз ни. С дос-
то ин ством за щи щать честь род но го фа куль те та, 
уни вер си те та, лю би мо го го ро да и на ше го го су-
дар ства на раз ных ме роп ри яти ях, кон кур сах и 
кон фе рен ци ях. В об щем, быть доб ро со вес тным, 
от кры тым, ак тив ным и жиз не лю би вым граж-
да ни ном рес пуб ли ки.

Ка кие воз мож нос ти мо жет дать этот про-
ект сту ден там?

Бла го да ря Пре зи ден ту Н. А. Назарбаеву, 
при под дер жке ко то ро го был ор га ни зо ван этот 
фонд, мы мо жем ре али зо вать свои твор чес кие 
и науч ные идеи и зна ем, что нас обя за тель но 
за ме тят. Это ко лос саль ная под дер жка и сти-
мул для мо ло дых уче ных и де яте лей ис кус ства. 
Для ме ня это пос лу жи ло тол чком, что бы рас ти 
даль ше и не ос та нав ли вать ся. Это вдох но ве ние, 
от ко то ро го хо чет ся еще боль ше тво рить и соз-
да вать не пов то ри мые про ек ты. Сей час сфор-
ми ро ва лись но вые це ли и за да чи, ко то рых хо-
чет ся дос тичь. Зва ние сти пен ди ата пос лу жи ло 
для ме ня до ка за тель ством, что в ме ня ве рят и 
до ве ря ют мо им иде ям. Цель ос та ет ся преж ней: 
стать спе ци алис том в сво ей сфе ре дея тель нос-
ти. Пос ле обу че ния я пла ни рую не ос та нав ли-
вать ся и пос ту пить в ма гис тра ту ру.

ФА ТИ МА КУЛ ТА ЕВА, СТУ ДЕН ТКА ГРУП ПЫ КЖ-22

Анонс
Конференция PROFIT 
Education Day приглашает

Ас со ци ация ву зов РК со-
об ща ет о про ве де нии 27 
но яб ря 2015 го да кон фе рен-
ции «Ин фор ма ци он ные тех-
но ло гии в об ра зо ва нии».

Се год ня в Ка зах ста не ак тив-
но идет раз ви тие тех но ло гий, 
пос тро ение ин фор ма ци он но го 
об ще ства, рас тет ИТ-сос тав ля-
ющая биз не са. Все про ис хо дит 
на фо не нех ват ки эф фек тив ных 
и вы со коп ро из во ди тель ных кад-
ров. В ны неш них эко но ми чес ких 
ус ло ви ях пе ред учеб ны ми за ве-
де ни ями сто ит за да ча под го тов-
ки та ких спе ци алис тов, ко то рые 
об ла да ют сов ре мен ны ми зна ни-
ями, а так же на вы ка ми их при-
ме не ния. Кон фе рен ция PRO FIT 
Edu ca ti on Day ори ен ти ро ва на 
на то, что бы дать воз мож ность 
пред ста ви те лям учеб ных за ве-
де ний уз нать о но вых тех но ло-
ги ях, спо соб ных об лег чить учеб-
ный про цесс и сде лать его бо лее 
эф фек тив ным. Сов ре мен ные 
тех но ло гии спо соб ны вы вес ти 
сис те му об ра зо ва ния на со вер-
шен но иной уро вень. В хо де кон-
фе рен ции у ее учас тни ков бу дет 
воз мож ность взгля нуть на меж-
ду на род ный опыт, уз нать о тен-
ден ци ях раз ви тия ИТ-ин дус трии, 
о но вых об ра зо ва тель ных прог-
рам мах и ре ше ни ях. Кро ме то го, 
в рам ках PRO FIT Edu ca ti on Day 
мож но бу дет об ме нять ся прак-
ти чес ким опы том с кол ле га ми, 
зап ла ни ро вать пу ти сот руд ни че-
ства с вен до ра ми, по дис ку ти ро-
вать об ин но ва ци он ной мо дер-
ни за ции сфе ры об ра зо ва ния. 
PRO FIT Edu ca ti on Day ста вит 
сво ей целью об су дить воп ро сы 
вза имо дей ствия ака де ми чес кой 
сфе ры и биз не са, рас смот реть 
воп ро сы и проб ле мы под го тов-
ки эф фек тив ных и вос тре бо ван-
ных кад ров и об су дить спо со бы 
по вы ше ния эф фек тив нос ти об-
ра зо ва тель ных уч реж де ний с 
по мощью сов ре мен ных тех но-
ло гий.

Мо де ра то ром кон фе рен-
ции выс ту пит Алек сей Ши ро-
ких. До ок тяб ря 2015 го да он 
воз глав лял Ди рек цию по ИТ 
Скол ков ско го ин сти ту та на уки 
и тех но ло гий. Яв ля ет ся од ним 
из ве ду щих эк спер тов в ав то-
ма ти за ции бан ков ско го сек то-
ра Рос сии. Ра нее воз глав лял 
ИТ-под раз де ле ния в та ких бан-
ках, как «Урал сиб», «Газ пром-
банк», где от ве чал за раз ви тие 
ин фор ма ци он ных тех но ло гий, 
ре али за цию стра те ги чес ко го 
пла ни ро ва ния ИТ, раз ви тия и 
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Ана… Ана ның мейі рі мі. Ма хаб ба ты. Аяулы 
ала қа ны. Нұр тол ған асыл көз де рі. Тəт ті-тəт ті 
сөз де рі… Сə би… Оның был дыр лап сөй ле ге-
ні. Бал ғын иісі мен жұп-жұм сақ те рі сі. Кө зін 
ашып-жұ мып, ана сы на қо лын соз ған да ғы нə-
зік бей не сі. Бұл бей не лер, Ал ла ның əмі рі мен 
бір-бі рі не ете не жа қын, бір-бі рін сіз бір сəт те 
өмір сү ре ал май тын, үне мі бі рін-бі рі тір сек теп, 
қол дап, қор ғап, аялап оты ра тын қос адам ның 
бей не ле рі ре тін де та ныл ған. Екеуара бі рін-бі рі 
тү сі ніп, сөз сіз, тек қа на іш кі жан дү ни емен ға-
на тү сі не тін дей түй сі гі бар бұл қос жан ның құ-
ді ре ті ерек ше екен ді гін бі ле мін. Ана сы ба ла сы 
үшін өмі рін қию ға да яр, ал ба ла сы бол са, ана-
сы ның көз жа сын көр меу үшін, ана сы ның ба-
қы ты үшін та лай қыр дан асып, та лай жер ді ке-
зіп, ба қыт қа ке нел ткен ше бір тын бай, ана мейі-
рі мі мен қам қор лы ғын қай та ру мақ са тын да 
бар лы ғы на да тө зе ді, ана сы ның құ ша ғы на кеп 
аунап, мой ны на асы лу үшін та лай ша қы рым 
жер лер ден ке лу ге еш бір қи нал май ды. Егер де 
сіз дің өмі рі ңіз де, ана ңыз бен екеуіңіз дің ара-
ңыз да осы се кіл ді ің кəр се зім, нə зік, та усыл мас 
тау су ын дай мөл дір ма хаб бат бол са, сіз на ғыз 
ба қыт ты адам сыз. Өмір дің за ңы қа тал… Бар-
лы ғы да біз дің ой ла ға ны мыз дай бо ла бер мей ді. 
Үне мі бел гі лі бір қи ын шы лық пен ауыр тпа лық-
тар ба қыт пен қа ра ма-қай шы жү ріп ке ле ті нін 
бі ле міз. Бі ле тұ ра, оған мойын сұн ғы мыз кел-
мей ді. Мен, өз ойым да ғы бас ты сыр ды ай ту ға 
ба та ал май, ал дын ала осы се кіл ді сөз дер мен 
өзім ді жұ бат сам да, ме нің жү ре гім ді же гі дей 
жеп, кө ңі лі ме кір бің кір гіз ген бір қа сі рет жай-
лы ай тқым кеп тұр ға ны бар. Ол қа сі рет ті еш-
кім нің ба сы на бер ме сін деп əр күн сайын Ал ла-
ма мың жал ба ры на мын.
Əр адам өзі үшін өмір сүр мей ді. Үне мі бі-

ре уді мə пе леп кү ту үшін, қам қор бо лу үшін 
жа рал ған дай, бі ре уге өз ма хаб ба тын ар нау ға 
дайын тұ ра ды. Біз дің ата-ана ла ры мыз жас ке-
зін де бо ла шақ та ба лам бо ла ды деп өз-өз де рін, 
ден са улы ғын күт ке ні осы ған дə лел. Ба ла ту ған-
нан соң бар лық есіл-дерт те рі ба ла да, тек со ның 
ға на əле гі мен жү ре ді. Қан ша қи ын дық көр се де, 
ба сы на қан ша лық ты ауыр күн ту са да, сə биі нің 
тəт ті иісі мен бал ғын бей не сі бей не бір тыл сым 
күш тей олар ды үне мі ал ды ға, жа ңа өмір ге же-
те лей ді… Алай да, бар лық адам, бар лық əйел 
ба ла сүю ба қы ты на ке нел мей ді. Бұл — қа зір гі 
күн нің ең үл кен қа сі ре ті. Оның се бе бін анық тау 
оңай емес. Өзі міз бі ле ті ні міз дей, адам дар бар-
лы ғын да ден са улық қа жа ба бе ре ті ні бел гі лі. 
Мүм кін, ден са улы ғы ның мүш кіл ді гі нен бе, кей 
əйел дер өмір бойы ар ман да ған ұлы ар ма ны — 
сə би сүю ба қы ты нан мəң гі лік ке қол үзе ді. Ба-
ла ның бол мауы, ол бір сəт тік қа на қа те лік тен 
де, бі раз жыл дық қа те лік тен де бо луы мүм кін… 
Жа сы рып ай та тын тү гі де жоқ, қа зір гі қыз-

дар дың тəр би есі иде ал дан алыс тау. Бұ рын ғы 
за ман ғы нə зік тік, пəк тік, та за лық, би язы лық 
жойыл ған. Ер адам дар мен қа тар те ме кі тар тып, 
ішім дік ке үйір боп, та лай түн де рін түн гі клуб-
тар мен мейрамханаларда өт кі зе ді. Ішім дік 
пен те ме кі, оның ара сын да же ңіл бол са да есір-
ткі нің əсе рі нен мас тан ған қыз дар дың ақыр ғы 
жағ дайы не бо лып, қай да ояна ты нын кім біл-
сін. Ба ла лы бо лып қал ға нын біл ген жас қыз дар 
ба ла ны ал дыр тып тас та удан еш тайын бай ды. 
Əри не, бұ лар дың бар лы ғын жас тық тың, əлі же-
тіл ме ген жас са на ның əре ке ті ре тін де қа рас ты-
рып, ке ші ру ге де бо ла ды. Бі рақ сол улы зат тар-
дың əсе рі кейін нен əр бір қыз үшін ке рі əсе рін 
бе ре ді. Ден са улы ғын да ғы ке лең сіз дік тер, мі не, 
осы дан бас тау ала ды. Қуа ныш пен шат тық тан, 
ішім дік пен те ме кі ге ула нып алып, ба қыт тан 
ба сы ай на лып жүр ген ке зін де əр бір бой жет кен, 
жас қыз, на ғыз ба қыт тың ол емес, мүл дем өз-
ге нəр се — сə би сүю екен ді гі не көз де рін, əт тең, 
өте кеш жет кі зе ді. Бұл əре кет тер ді бол дыр мау 
үшін, ең бас ты сы, бар лық ата-ана өз қыз да ры на 
жас тайы нан жақ сы тəр бие бе руі ке рек. «Бү гін-
гі қыз — ер тең гі ке лін, бо ла шақ ана» де мей ме 
да на хал қы мыз? Осы ны əр бір қыз дың құ ла ғы на 
жас тайы нан құйып отыр са, оның өмір ге де ген 
көз қа ра сы мүл дем өз ге ре ді. Ол өмі рі нің бас ты 
мақ са тын анық тап, еш қа шан да сə би сіз қал ған 
ана қа сі ре тін шек пей ті ні не се не мін. Қа зір гі за-
ман та ла бы на сай көп те ген əйел дер биз нес-ле-
ди, жұ мыс та үл кен же тіс тік тер ге же тіп жүр. 
Тəу лі гі нің 24 са ға ты ның тең жар ты сын жұ мыс-
та рын да, офис те рін де өт кі зе ді. Же ке өмір ге де-
ген уақыт мүл дем жоқ қа тең. Оның ор ны на тек 
ман сап қу ып, өз өмір ле рін де көп бай лық та бу-
ға елі те ді. Егер де сол əйел дер тұр мыс құр май, 
ман сап қу ып жү ре бер се, ба ла ла ры бол ма са, 
сол сан сыз бай лық тың бар лы ғы кім ге ке рек? 
Өмір де гі еш бір бай лық, ал тын, жа құт, ал мас 
тас тар дың еш қай сы сы ның жар қы лы сə би дің 
мөл дір ген жа на ры ның жар қы лы на тең кел мей-
ді. Ман сап қу ған ару ла ры мыз да оны өте кеш 
тү сі не ді. Ба ла та бу ға за ры ғып, дə рі гер лер ге жү-
гі не ді. Алай да, дə рі гер лер дің жағ дай ла ры мен 
əре кет те рі — бұл же ке бір дил ле ма… Өкі ніш ке 
орай, біз дің елі міз де соң ғы жыл да ры дə рі гер-
лер мен ме ди ци на қыз мет кер ле рі нің ке лең сіз 
əре кет те рі нің əсе рі нен та лай ана лар өз сə би ле-
рі нен айы ры лу да. Осы тек тес оқи ға лар дан соң 
кей бір жас қыз дар тіп ті ана бо лу ға жү рек сі не 
ме деп ой лай мын… Олар ға ай та рым: қо рық-
па ңыз дар! Сə би тек Ал ла ның əмі рі мен ға на дү-
ни еге ке ле ді, сə би лер — Ал ла ның пе ріш те ле рі, 
жер үс ті не олар біз ді қор ғау үшін, біз ге пəк тік 
пен нə зік тік ті ұяла ту үшін жі бе рі ле ді. Ал кей-
бір əйел дер өмір ле рін де еш қан дай қа те лік тер 
жа са ма са да сə би сүйе ал май ды. Бұл — на ғыз 
үл кен қа сі рет. Бел гі лі бір ту ма ауру лар дың 
се бе бі нен та лай ару ба ла сүю ба қы ты нан айы-
рыл ған. Ал, олар дың жа нын да өз ба ла ла рын 
же тім дер үйі не тас та ушы ана лар көп. Елі міз-

де ба ла лық тың ба за рын се зін бей, шын қуа нып 
кү ле ал ма ған, ата-ана сы на ер ке лей ал ма ған 
сə би лер кө бейіп ба ра ды. Иə, біз де же тім ба ла-
лар са ны көп. Ту ған пер зен ті не тас бауыр кө кек 
ана лар дың ке сі рі нен же тім дер үйін де өсіп жат-
қан ба ла лар дың тағ ды ры ме ні де нем құ рай лы 
қал ды ра ал май ды. Бұл өзек ке өкі ніш ұяла тар 
жəйт — бү гін гі күн нің ащы шын ды ғы. Əри не, 
же тім дер үйі бар лық ел дер де бар. Алай да, біз, 
қа зақ — ежел де же ті мін қаң ғыр тпа ған, же сі рін 
тең ті рет пе ген ха лық пыз. Өр ке ни ет да мы ған-
нан бе рі біз дің елі міз де, қа ла мыз да же тім дер 
үйі, қа ри ялар үйі қап тап кет ті. Əри не, бұл тек 
же ке бас тың емес, қо ғам ның қа сі ре ті. Ба ла лық 
ат ты əлем де қа ты гез дік ке жол, зор лық қа орын 
жоқ. Өкі ніш ті сі, мы на жа рық дү ни еге кел мей 
жа тып, тағ дыр тəл ке гі не тас тап кет кен ана сы-
ның қа ты гез ді гін се зін ген ба ла мы на жал ған 
дү ни еде зор лық, жауыз дық тың да орын ала-
тын ды ғын тым ер те се зі ніп өсе ді, оны мен жа-
қын ара да ға на же тім дер үйі не ба рып, сон да ғы 
ба ла лар мен тіл дес кен кез де бай қа дым. Қор-
ған сыз ба ла ның от ба сын да, қо ғам дық орын-
да қор лық не зор лық ты кө ріп, бұл өмір ден 
алыс тап қа луы, өкі ніш ке орай, əлі де бол са 
жиі орын ала тын қауіп ті құ бы лыс. Ой лап қа-
ра сақ, таң қа лар лық жағ дай. Ба ла сүю ді аң сап 
жүр ген əйел дер сə би лі бо ла ал май ды, ал ба ла-
ны «абай сыз да» дү ни еге əкел ген кө кек ана лар 
бауыр еті ба ла сын же тім дер үйі не апа рып тас-
тап ке ту ден еш тайын бай ды.
Сə биі жоқ ана — əл сіз. Ол өмі рі нің мə нін 

жо ғал та ды. Өмір дің мə нін жо ғал тқан адам — 
на ғыз əл сіз адам. Оған кү шін қай та ру үшін 
мін дет ті түр де бі ре уге қам қор бо лу қа жет. Не-
лік тен ба ла сы жоқ адам дар же тім дер ді асы рап 
алу дан қор қа ды екен? Ха лық та «Ба ла ны ту ған 
əйел — ана емес, асы рап-бақ қан əйел — ана!» 
де ген да на сөз бар. Бұл сөз дің шын екен ді гін 
ай тқым ке ле ді. Тар қа пас же тім дер үйін де қи-
на лып жүр ген та лай сə би ді өз қо лы на ал ған 
əр бір əйел өзін ана се зі ну ба қы ты на қол жет-
кі зе ала ды. Ал Ана бо лу ба қы ты — өмір де гі ең, 
тіп ті еш бір сөз бен ай тып жет кі зу ге кел мей тін, 
бір сөз бен ай тқан да — бар лық ба қыт тар дың 
ба қы ты!

Н$ РИ ЛА ДА НИ ЯРО ВА,
�Ж-11 ТО БЫ НЫ7 СТУ ДЕН ТІ

Бас ты бай лық — ден са улық. «Де ні са у-
дың — жа ны сау» де мек ші, ауырып-сыр қа-
ма ған кез де ден са улық тың қа ді рін бі ле бер-
мей міз. Үл кен дер ай тқан дай, «бас ауырып, 
бал тыр сыз да ған» кез де ға на «он екі мү шем 
сау бол сын» деп де ні міз ге са улық ті леп жан 
ұшы ра мыз. Əсі ре се, жас жет кін шек тер, 
жас тар ден са улық та ры на нем құ рай лы қа-
рай ды.

Жас тар, оның ішін де сту дент тер қан дай 
ауру мен жиі ауыра ды? Ме ні ма за ла ған осы сұ-
рақ. Кө кей ді тес кен сауал ға жауап із деп қан-
ша ма кі тап бе тін па рақ та дым, ға лам тор ды да 
шар лап шық тым. Га зет-жур нал дар ға да шо лу 
жа са дым. Сұ рақ тың жауабын тап қан сайын 
жү рек сыз дап, жа ным жай тап па ды. Бір түй-
ге нім, ден са улық тың қас жауы адам ның өзі 
екен.
Ки елі қа ра ша ңы ра ғы мыз дың ден са улық 

сақ тау ор та лы ғын да қа жыр лы ең бек етіп жүр-
ген сту дент тер дə рі ге рі Ро за Кам зай қы зы: 
«Қа зір гі кез де жас та ры мыз кө бі не се ги пер тен-
зия син дро мы жə не бүй рек ауру ла ры мен жиі 
ауыра ды. Ги пер тен зия син дро мын бас сүйек 
қан қы сы мы деп те ай та ды. Бұл — бас ауруы. 
Күй зе ліс, компь ютер де көп оты рып, ұялы те-
ле фон ды жиі қол дан ған нан жə не дұ рыс ұйық-
та ма ған ның сал да ры нан бо ла ды. Бүй рек ауру-

ымен ауыра тын жас тар да өте көп. Жас та ры-
мыз же ңіл-жел пі киі ніп жүр ме се екен. Жы лы 
киі ніп, өз ден са улық та рын күт пе се, кейін нен 
мұ ның со ңы бе де улік ке де əке луі мүм кін. Сон-
дық тан дер ке зін де ем қа был да ған дұ рыс», — 
деп жауап бер ген еді. Шы ны мен, «сəн» деп 
күн нің суы ғы на қа ра мас тан ки ер ки ім нің жы-
лу ынан гө рі сəн ді сін таң дай мыз. Жас тық тың 
жа лы ны мен бай қа май тын шы ғар сыз, алай да 
өң бойың нан өт кен су ық тың оң дыр май ты ны 
анық. «Бе де улік ке де əке луі де мүм кін» де ген 
тіп тен сұм дық емес пе? Ұр пақ жал ғас ты ғы на 
нүк те қойыл са, бо ла ша ғы мыз не бол мақ?..
За ман ағы мы на орай тех ни ка ның сан тү-

рі қар қын дап да му да. Адам ның ақыл-ойы мен, 
ғы лы ми жа ңа лық тар дың нə ти же сін де қол 
жет кіз ген та быс та ры мыз пай да сы мен қа тар 
зи янын да ти гі зу де. Тіп ті кей же тіс тік те рі міз 
ха лық са на сын улап, өмі рі міз ге де зор қауіп 
төн ді ру де. Бү гін де адам зат, оның ішін де жас-
та ры мыз қо лы нан тас та май жүр ген ұялы те-
ле фон со ған нақ ты бір мы сал бо ла ала ды. Біз 
өмі рі міз ді «сот ка сыз» елес те те ал май мыз. Осы 
бір кіп-кіш кен тай құ рыл ғы ның ішін де бə рі 
бар. Ба сы мыз бай ла нып, кү ні бойы со ған үңі-
ліп оты ра мыз. Əй теуір ты ным жоқ, күн діз-тү ні 
«сот ка ға» жа бы сып, құ ла ғы мыз ға құ лақ қап ты 
та ғып, ме ңі реу адам кей пі не ене міз. Екі нің бі-
рі нің қо лын да, төс, жан қал та сын да, сөм ке сін-
де, ке уде сін де жүр ген «сот ка да» осы ар ман жоқ 
шы ғар. Ға лым дар дың, ақ ха латт ты аб зал жан-
дар дың ай ту ын ша, ұялы те ле фон ең ал ды мен 

ес те сақ тау қа бі ле тін на шар ла тып, та ным дық 
бел сен ді лік ті тө мен де те ді екен. Де не ні ен жар-
лық пен ба ғы ныш ты лық дең деп, сү ле соқ тық 
пен бой күйез дік би лей ді. Тез шар шап, тез 
ашу ға бой ал ды ра ды. Ұялы те ле фон мен ұзақ 
сөй ле се тін дер дің жүй ке сі жұ қа рып, деп рес си-
ялық син дром ға ұры нуы жиі лей тін кө рі не ді. 
Адам дар пойыз да, лифт ішін де те ле фон мен 
сөй ле сіп жа та ды. Ұялы те ле фон ның ан тен на сы 
мұн дай жағ дай да жо ға ры дең гей де ра ди ация 
шы ға рып, адам ның де не бө лік те рін қыз ды рып, 
ден са улық қа ора сан зор ке рі əсе рін ти гі зе ді. 
Ха лы қа ра лық Ден са улық сақ тау ұйы мы ұялы 
те ле фон нан шы ға тын, көз ге кө рін бей тін элек-
тро маг нит ті тол қын дар ды «кан це ро ген ді» деп 
си пат тай ды. Мұн дай тол қын дар ми да қа тер лі 
ісік тің пай да бо лу ына да əке ліп со ғуы мүм кін.

«Қай же рің ауыр са, жа ның сол жер де» дей ді 
ха лық да на лы ғы. Бойың ды дерт ке улеп, кө зі ңе 
«кө кең ді» көр сет кен де, ты ғы лар ға жер тап пай 
қи на ла сың. Осы кез де ауру дың ке сі рін өзі міз-
ден емес, эко ло ги яның на шар лы ғы нан кө ре ті-
ні міз де жа сы рын емес. Кі нə ні ай на ла ңыз дан із-
де ме ңіз. Са лауат ты өмір сал тын сақ тап, үне мі 
кү ті ніп жүр се ңіз — де ні ңіз де сау бол мақ! Өмі-
рі ңіз ге қауіп ті зат тар дан аулақ бо лып, пай да лы 
ке ңес тер ге құ лақ тү ре жү рі ңіз. Атам қа зақ айт-
пақ шы, «Ауырып ем із де ген ше, ауыр май тын 
жол із дейік».

ФА ТИ МА �$Л ТА ЕВА,
�Ж-22 ТО БЫ НЫ7 СТУ ДЕН ТІ

Денсаулы� — зор байлы�
ТFмауды+ алдын алайы�!

Т= мау — б=л ауа там шы-
лы жол мен бе рі ле тін, ви рус-
тар ж� не бак те ри ялар дан 
ту ын дай тын же дел ж=� па лы 
дерт. Т= ма уды� сой �ан ды �ы 
оны� ас �ы ну ла рын да. Ба ла-
лар 'шін т= мау ерек ше �ауіп-
ті. Nсі ре се к'з, �ыс ай ла-
рын да �дет те гі дей грип птік 
ж=� па лы дерт бой к� те ре ді.

Т= ма уды� ал �аш �ы бел гі-
ле рі: де не �ы зу ыны	 39,0°С-�а 
дейін ж" не одан да жо �а ры к�-
те рі луі, б�л шы �ет тер ді	 ж" не 
с;йек тер ді	 сыр �ы рауы, бас 
ауруы, "л сіз дік, т;ш кі ру ж" не 
��р �а� ж� тел, к�з ді	 �ы за руы.

Ін дет ке зін де гі про фи лак-
ти ка лы� ша ра лар: "р бір екі 
са �ат сайын м� рын шы рыш ты 
�а бат та рын ок со лин жа� па 
майы мен май лап оты ру ке рек, 
ме ди ци на лы� мас ка та �ып ж;-
ру, б�л ме лер ді жиі ыл �ал дап 
жу ып, ж;йе лі т;р де жел де тіп 
оты ру �а жет, мер зім дік ауру-
ша	 ды� жо �а ры ла �ан кез де 
к�п ші лік орын дар �а ба ру ды 
шек теу �а жет, ж� тел ген де не-
ме се т;ш кір ген де м� рын ды 
ж" не ауыз ды бет ора мал мен, 
сал фет ка мен жа бу ке рек, бет 
ора мал ды жиі ауыс ты рып оты-
ру �а жет, сыр �ат та ну ке зе 	ін-
де с�йы� ты� ты, "сі ре се ли мон 
�о сыл �ан шай ды пи яз, са рым-
са� ж" не С д" ру ме ні не бай та-
�ам �нім де рін т� ты ну �а жет.

Про фи лак ти ка ны� е� 
ти ім ді �ді сі — ін дет бас тал-
мас тан б� рын т� мау �а �ар сы 
егу ж;р гі зу (�ыр к;йек-�а зан 
ай ла ры), егу ем деу ме ке ме-
ле рін де д" рі гер ді	 тек се руі-
нен ж" не р�� са ты нан кейін 
ж;р гі зіл ге ні д� рыс. К�п те ген 
ел дер де ха лы� ара сын да �ы 
осал топ тар ды егу ар �ы лы им-
му ни тет те рі ні	 жо �а ры ла �а ны 
ту ра лы ха бар лай ды. �ол да ны-
ла тын вак ци на лар «Ин флю-
вак» (Нидерланды), «Вак сиг-
рипп» (Франция), «Флю арикс» 
(Германия) Ден са улы� ты са�-
тау БДСМ бар лы� та лап та ры-
на сай ке ле ді. Бар лы� �н ді ріс 
к" сі по рын да рын да, �йым дас-
ты рыл �ан ме ке ме ле рін де ж"-
не бас �а да ме ке ме лер де �а-
лып ты им мун ды �а бат тар ды 
�� ру �а, т� ма уды	 та ра луы мен 
�р шуі ні	 ал дын алу да егі лу ді	 
�а жет ті лі гін �сы на ды. Т� мау-
�а �ар сы егі лу ді �а зан-�а ра ша 
ай ла рын да ал �ан ж�н.

Т� мау �а �ар сы егі лу лер �а-
ра �ан ды �а ла сын да �ыр к;йек-
ті	 ая�ы нан бас тап ж;р гі зі ліп 
жа тыр. Жер гі лік ті бюд жет тен 
«осал топ тар ды егу ге» (д" рі-
гер лер, со зыл ма лы �к пе, ж;-
рек ауру ла ры бар ба ла лар мен 
ере сек тер, жиі ауыра тын ба-
ла лар ж" не 60 жас тан ас �ан 
адам дар) �а ра жат б� лін ді. Егі-
лу ке ле сі жер гі лік ті ем ха на лар-
да а�ы лы ж" не а�ы сыз т;р де 
ж;р гі зі ле ді.

Олар: �О БМЖК, Бей біт ші-
лік буль ва ры 28, тел: 56-10-40; 
КМ�М № 3 ем ха на, Шах тер лер 
да	 �ы лы 78а, тел. 33-42-20; 
КМ�М № 1 ем ха на, Ип под-
ром к� ше сі 8а, тел.: 41-55-30; 
тел.41-50-87, тел. 41-58-97.

ЖА НАР БЕР КІМ БА ЕВА,
�А ЗЫ БЕК БИ АТЫН ДА �Ы АУДАН БОЙЫН ША

Т��Б ЭПИ ДЕ МИ ОЛО ГИ ЯЛЫ� �А ДА �А ЛАУ 
Б	 ЛІ МІ НІ7 БАС ШЫ СЫ.

�А РА �АН ДЫ �А ЛА СЫ

Ба�ыттарды+ ба�ыты

Ауырмайтын жол іздейік
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В це лях про па ган ды и по пу ля ри за-
ции 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 ния чув ства гор дос ти 
и ува же ния к го су дар ствен ным сим во-
лам, по вы ше ния пра во вой гра мот нос ти 
мо ло де жи, при об ще ния сту ден чес кой 
мо ло де жи к цен нос тям пра во вой куль-
ту ры, соз да ния 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 ния сре ди мо ло де жи 
чув ства пат ри отиз ма и ак тив ной граж-
дан ской по зи ции бы ла про ве де на 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 сре ди сту ден тов, во ен нос лу жа-
щих во ин ских час тей Ка ра ган ды, ор га ни-
зо ван ная Ко ми те том по де лам мо ло де жи 
сов мес тно с юри ди чес ким фа куль те том. 
Для про ве де ния олим пи ады бы ла сфор-
ми ро ва на ко мис сия из про фес со ров 
и до цен тов юри ди чес ко го фа куль те та, 
пред ста ви те лей об ще ствен ных сту ден-
чес ких ор га ни за ций и СМИ.
Олим пи ада про во ди лась в 3 эта па:
пер вый тур — твор чес кий эк за мен (на-

пи са ние эс та фет но го эс се);
вто рой тур — тес ти ро ва ние на зна ние 

Кон сти ту ции РК, За ко на РК «О гос сим во-
лах РК», «Стра те гия «Ка зах стан-2050»;

тре тий тур — кон курс ка пи та нов (пре-
зен та ция пла ка та).
По ре зуль та там олим пи ады по бе ди те-

ля ми и об ла да те ля ми дип ло мов рек то ра 
КарГУ, при зов ста ли сле ду ющие ко ман-
ды.

Ка зах ское от де ле ние:
I мес то — ко ман да КарГУ им. Бу ке то ва 

Заң Stars
II мес то — ко ман да Кар ГТУ «Ал мас қы-

лыш»
II мес то — ко ман да Ка ра ган дин ской 

ака де мии МВД РК им. Бей се но ва «Же ңіс»
III мес то — ко ман да КГМУ «Қа зы на»
III мес то — ко ман да КЭ УК «Же ті жар-

ғы»
III мес то — ко ман да ака де мии «Бо ла-

шак» «Жас заң гер»
Рус ское от де ле ние:
I мес то — ко ман да ака де мии «Бо ла-

шак» —  «Бо ла шак»
II мес то — ко ман да КарГУ им. Бу ке то ва 

«Пат ри от»
II мес то — ко ман да КЭ УК «Кос тю мы в 

за ко не»
III мес то — ко ман да Ка ра ган дин ской 

ака де мии МВД РК им. Бей се но ва «Жас қы-
ран»

III мес то — ко ман да в/ч 6505 «Улан»
III мес то — ко ман да КГМУ «Ру ка пра-

во су дия».
Поз драв ля ем всех по бе ди те лей 

и же ла ем им 
твор чес ких ус пе хов!

Но вый твор чес кий кол лек тив соз-
дан на ба зе Двор ца сту ден тов КарГУ. В 
груп пу чир ли де ров объ еди ни лись сту-
ден ты, лю бя щие та нец, спорт, яр кие и 
зре лищ ные шоу.

Из вес тно, что чир ли динг (англ. che er le-
ading, от che er — одоб ри тель ное, при зыв-
ное вос кли ца ние и le ad — вес ти, уп рав-
лять) — это рас прос тра нен ное в меж ду-
на род ной прак ти ке дви же ние по ор га ни-

зо ван ной под дер жке спор тив ных ко манд 
во вре мя со рев но ва ний спе ци аль но под-
го тов лен ной груп пой, оде той в уни фор му, 
выс ту па ющей с тан це валь но-спор тив ны-
ми ком по зи ци ями по хо ду со рев но ва ний, 
а так же в пе ре ры вах (па узах).
На ши чир ли де ры под ру ко вод ством 

Ас соль Шу ма то вой (ру ко во ди тель и хо ре-
ог раф на род но го ан сам бля тан ца «Жар-
кын») и Анель Ай бе ко вой (сту ден тка 2-го 
кур са юри ди чес ко го фа куль те та, чир ли-
дер со ста жем, по бе ди тель и при зер об-
лас тных, рес пуб ли кан ских и меж ду на-
род ных со рев но ва ний) уже выс ту пи ли на 
иг рах На ци ональ ной сту ден чес кой фут-
боль ной ли ги, тан цем и друж ным скан-
ди ро ва ни ем под дер жа ли фут боль ную ко-
ман ду род но го ву за.
Чир ли динг — это яр ко, зре лищ но, кра-

си во и кру то! Так что ес ли ты под дер жи-
ва ешь спорт, род ную ко ман ду и хо чешь 
быть в гу ще со бы тий, при хо ди!
Справ ки по те ле фо ну 77-03-93 (вн. 

1097), Дво рец сту ден тов.

ИН ФОР МА ЦИЯ ПОД ГО ТОВ ЛЕ НА ДВОР ЦОМ СТУ ДЕН ТОВ

8 ок тяб ря в Ка ра ган дин ском го су-
дар ствен ном тех ни чес ком уни вер си те-
те про шел кон курс со ци аль ных ви де-
оро ли ков. Ин те рес но, что ре жис се ра-
ми выс ту пи ли обыч ные сту ден ты.

Ме роп ри ятие сос то ялось в рам ках вто-
ро го дня ре ги ональ но го фес ти ва ля сту ден-
чес кой мо ло де жи «Мо ло дежь — бу ду щее 
Казахстана», пос вя щен но го Меж ду на род-
но му дню сту ден та.
Кон курс прес ле до вал це ли фор ми ро ва-

ния об ще ствен но го мне ния, прив ле че ния 
вни ма ния ши ро кой ауди то рии к ак ту аль-
ным проб ле мам об ще ства и, что не ма ло важ-
но, ак ти ви за ции дей ствий по их ре ше нию.
На суд ком пе тен тно го жю ри, в сос тав 

ко то ро го вош ли сот руд ни ки Пя то го ка-
на ла, бы ло пред став ле но 6 ви де оро ли ков, 
сня тых сту ден та ми Кар ГТУ, КарГУ, КЭУ, 
КГИУ. Ви де ома те ри алы рас кры ва ли сра зу 
нес коль ко тем: про фи лак ти ка кор руп ции, 
про па ган да се мей ных цен нос тей, соб лю-
де ние ПДД, меж на ци ональ ное и меж кон-
фес си ональ ное сог ла сие. Глав ным дос то-

ин ством ви де оро ли ков ста ла их вы со кая 
эмо ци ональ ная убе ди тель ность.
Со дер жа тель ной глу би ной от ли чил ся 

ви де оро лик на те му меж на ци ональ но го и 
меж кон фес си ональ но го сог ла сия, под го-
тов лен ный сту ден тка ми фа куль те та инос-
тран ных язы ков КарГУ Айым Ка ри бай 
и Ди на рой Иса евой. По сю же ту пя те ро 
че ло век раз ных на ци ональ нос тей при ни-
ма ют учас тие в це поч ке доб рых дел. Лей-

тмо ти вом ви де оза ри сов ки ста ла мысль о 
том, что доб ро та не име ет на ци ональ ной и 
ре ли ги оз ной при над леж нос ти.

«Доб ро та зак лю ча ет ся в ме ло чах, — счи-
та ют учас тни цы кон кур са. — Ес ли каж дый 
че ло век бу дет сле до вать это му прин ци пу, 
мир ста нет доб рее». Ро лик сту ден ток КарГУ 
за нял вто рое мес то!

СОБ. ИНФ.

Student news
Кубок получили студенты КарГУ

7-8 но яб ря 2015 го да в Ка ра ган дин ском 
го су дар ствен ном уни вер си те те име ни Е. А. Бу-
ке то ва сов мес тно с Цен тром по ра бо те с мо-
ло дежью го ро да Ка ра ган ды был про ве ден 
тре тий еже год ный го род ской де бат ный тур нир 
на ку бок аки ма го ро да Ка ра ган ды, пос вя щен-
ный 550-ле тию Ка зах ско го хан ства. В тур ни ре 
при ня ли учас тие уча щи еся учеб ных за ве де ний 
го ро да Ка ра ган ды, та ких как КарГУ им. Е. А. Бу-
ке то ва, Кар ГТУ, КГМУ, КА МВД РК им. Бей се но-
ва, КЭУ Каз пот реб со юза, КА «Бо ла шак», КГИУ, 
Назарбаев Ин тел лек ту аль ная шко ла г. Ка ра-
ган ды. В ме роп ри ятии при ня ло учас тие бо лее 
120 че ло век в сос та ве 57 ко манд.

Ко ман да «Алаш» (ка зах ская ли га) де бат но го 
клу ба КарГУ им. Бу ке то ва в сос та ве сле ду ющих 
сту ден тов: Аб драх ма но вой А� н�р, Ту ре ку ло вой 
Сым бат за ня ла по чет ное I мес то и ста ла об ла-
да те лем куб ка аки ма го ро да Ка ра ган ды.

Дебатеры против коррупции
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, 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 24 ок тяб ря 2015 в КарГУ им. Бу ке то ва 
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!». В тур ни ре при ня ли учас тие сту ден ты 
всех фа куль те тов уни вер си те та. По ито гам де-
бат но го тур ни ра по бе ди те ля ми ста ли:

I мес то — ко ман да «Гангста», Клёно ва Айя 
(юри ди чес кий фа куль тет) и Жап па со ва Ба хыт 
(хи ми чес кий фа куль тет);

II мес то — ко ман да «Эдель вейс», 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);

III мес то — «То та ли спайс», Ану ар Ын тык ба-
ев (юри ди чес кий фа куль тет) и Му ку ше ва Сал та-
нат (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

Футбольная команда КарГУ сыграет 
в Национальной студенческой лиге

На ба зе спор тив но го ком плек са Ка ра-
ган дин ско го эко но ми чес ко го уни вер си те та 
Каз пот реб со юза сос то ялась тор же ствен-
ная це ре мо ния от кры тия игр На ци ональ ной 
сту ден чес кой ли ги по фут бо лу «Вес на-Осень 
2015» с учас ти ем Ми нис тра об ра зо ва ния и 
на уки Рес пуб ли ки Казахстан А. Са рин жи по ва.

Ор га ни за то ры ме роп ри ятия: Ми нис тер-
ство об ра зо ва ния и на уки РК, Уп рав ле ние по 
воп ро сам мо ло деж ной по ли ти ки Ка ра ган дин-
ской об лас ти, Ка ра ган дин ский эко но ми чес кий 
уни вер си тет Каз пот реб со юза. По по ру че нию 
Гла вы го су дар ства Н. А. Назарбаева в на шей 
стра не боль шое вни ма ние уде ля ет ся раз ви тию 
мас со во го спор та и спор та выс ших дос ти же ний. 
В 2014 го ду ус пеш но стар то ва ла На ци ональ ная 
сту ден чес кая ли га по фут бо лу с учас ти ем ко манд 
ву зов Ас та ны и Алматы. В этом го ду но вы ми 
учас тни ка ми ста ли ву зы го ро дов Ка ра ган ды и 
Шым кен та, что под твер жда ет рост по пу ляр нос ти 
На ци ональ ной сту ден чес кой ли ги. В Ка ра ган дин-
ском ди ви зи оне при ни ма ют учас тие ко ман ды 
«Каз пот реб со юз» Ка ра ган дин ский эко но ми чес-
кий уни вер си тет Каз пот реб со юза (КЭУ), «Бо ла-
шак» — Ка ра ган дин ский уни вер си тет «Бо ла шак», 
«Кар ГТУ» Ка ра ган дин ский го су дар ствен ный тех-
ни чес кий уни вер си тет, «КарГУ» Ка ра ган дин ский 
го су дар ствен ный уни вер си тет им. Е. А. Бу ке то ва. 
На мат че от кры тия ко ман да Кар ГТУ по бе ди ла 
ко ман ду уни вер си те та «Бо ла шак со сче том 3-1. 
Во вто ром мат че сыг ра ли ко ман ды КЭ УК и КарГУ 
им. Е. Бу ке то ва. Матч за вер шил ся со сче том 3-3. 
На пом ним, в груп по вой этап чем пи она та «Вес на-
Осень 2015» вый дут 16 ко манд (Астана — 3 ко-
ман ды, Алматы — 6, Шым кент — 5, Ка ра ган-
да — 2). Наз ван ные ко ман ды бу дут по де ле ны на 
че ты ре груп пы по че ты ре ко ман ды, где в каж дой 
из групп бу дут сыг ра ны мат чи по кру го вой сис-
те ме. Да лее ко ман ды, за няв шие 1-2-е мес та в 
сво их груп пах, вый дут в плей-офф. Же ребь ев ка 
груп по во го эта па сос то ит ся 15 но яб ря в Алматы. 
Мат чи груп по во го эта па прой дут с 16 по 18 но яб-
ря в спор тив ном ком плек се «Дос тык». В чет верг, 
19 но яб ря — день от ды ха. Мат чи плей-офф сос-
то ят ся 20 но яб ря, матч за 3-е мес то и фи нал — 
в суб бо ту, 21 но яб ря. На пом ним, дей ству ющим 
чем пи оном На ци ональ ной сту ден чес кой ли ги 
яв ля ет ся ко ман да «К;л те гін» (ЕНУ), ви це-чем пи-
он — «Ар лан» (Каз НУ), брон зо вый при зер — «Ал-
тын Д"н» (Каз НАУ).

СОБ. ИНФ.

Патриотизм студентов и военнослужащих

Творческая поддержка спортивных команд

Доброта спасет мир!

Студенческая жизнь
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Т,гілші жHрек – жыр Hні

Керемет мF+
�ысып �стап ысты� м�	ны	 білегін,

Сол м�	дарды	 ��ша�ында т;недім.

Бір сезіммен бір сезімдер алыс�ан,

Колизейге айналуда ж;регім.

М�	ды с;йіп, ауыр оймен санасып.

М�	сыздар�а шынымен де жан ашып.

Бермудті	 ;шб�рышын мекендеп,

Ж;ргендеймін �з-�зіммен адасып.

Кімге керек ��лай �ашы� бол�аным?

Сол бір м�	нан г;л боп семіп, сол�аным?

Та�ы с;йіп �алмас ;шін біреуді,

Ж;регіме салдым �ытай �ор�анын.

К�л боп а�сын, кім сенеді жасы	а.

Кім сенеді �тірігі	, расы	а.

Сол ;шін де ертіп жал�ыз м�	ымды,

Шы�у керек Эвересті	 басына.

М�	сыз болар, жаралмады� а	 да боп.

М�	сыз атар мына менде та	 да жо�.

Менде м�	 бар К;лтегінні	 жырындай,

Ж;регімде �алып �ой�ан та	ба боп.

�Fс �айтып барады
�аны��андай �мірді	 �ыр-сырына,

Кез боп ж;ріп с"ттілік �ырсы�ына.

Та�ы ��сты т�рмын мен шы�арып сап,

Жаз керімді тістеген т�мсы�ына.

Бір �ария �арайды ��с к�шіне,

Оралмайтын балалы� т;сті есіне.

Балалы��а кетер ед �анат �а�ып,

Сыяр ма екен ж;регі ��с т�сіне.

Айдын к�лді	 т�з сеуіп жарасына,

Шатты� сыйлап ойынны	 баласына.

��ша�ы	а к�ктемді "келем деп,

�шып барад серт беріп даласына.

Бірі �алып, кетуде бірі жат�а,

Ту�ан жерден жыра�тап тым �за��а.

Т;ймедейін к�здерден жас т�гіліп,

��стар �шып барады жылы жа��а.

�мір деген тол�ы�ан жыр дария,

�мір деген шы	да�ы т�р�ан �я.

К�шкен ��с�а к�п �арап ой�а батып,

�з мезгілін к;тіп ж;р бір �ария.

ЕРІК НАРЫНОВ,

ФИЛОЛОГИЯ ФАКУЛЬТЕТІНІ7

2 КУРС СТУДЕНТІ

По дан ным ВОЗ, в пред сто ящий эпид-
се зон 2015-2016 го дов прог но зи ру ет ся 
цир ку ля ция ви ру сов грип па А(Н1N1), 
А(Н3N2) и грип па ти па В/Мас са чу сетс, а 
так же дру гих нег рип поз ных рес пи ра-
тор ных ви ру сов.

Грипп — это ос трое ин фек ци он ное за-
бо ле ва ние, вы зы ва емые ви ру са ми и бак те-
ри ями, пе ре да юще еся воз душ но-ка пель-
ным пу тем. Ко вар ство грип па зак лю ча ет ся 
в его ос лож не ни ях. Осо бен но опа сен грипп 
для де тей. Каж дая осень и зи ма, как пра-
ви ло, соп ро вож да ют ся вспыш ка ми грип-
поз ной ин фек ции. Сог лас но дан ным ВОЗ, 
ви рус пан де мии не под ле жит прог но зу, 
по это му не об хо ди ма нас то ро жен ность. На-
ибо лее эф фек тив ным сред ством за щи ты 
от грип па яв ля ет ся вак ци на ция. Мно гие 
стра ны объ яви ли о по вы ше нии им му ни те-
та че рез вак ци на цию на ибо лее уяз ви мых 
групп на се ле ния. Вак ци ны «Ин флю вак» 
(Нидерланды), «Вак сиг рипп» (Франция), 
«Флю арикс» (Германия) пол ностью со от-
вет ству ют тре бо ва ни ям ВОЗ. Ан ти ген ный 
сос тав их об нов лен сог лас но ре ко мен да ци-
ям ВОЗ на те ку щий се зон. Для соз да ния 

дос та точ ной им мун ной прос лой ки, дос-
ти же ния эпи де ми оло ги чес ко го эф фек та, 
пре дуп реж да юще го вспы шеч ное рас прос-
тра не ние грип па на про мыш лен ных пред-
прия ти ях, в ор га ни за ци ях, уч реж де ни ях, в 
лю бом кол лек ти ве, не об хо ди мо по лу чить 
вак ци на цию про тив грип па. Вак ци на ция 
ре ко мен ду ет ся в ок тяб ре — де каб ре. С кон-
ца сен тяб ря в по лик ли ни ках райо на им. Ка-
зы бек-би г. Ка ра ган ды про во дит ся плат ная 
и бес плат ная вак ци на ция про тив грип па. 
Из средств мес тно го бюд же та вы де ле ны 
сред ства для бес плат ной вак ци на ции на-
ибо лее уяз ви мых групп на се ле ния, групп 
рис ка (ме ди цин ские ра бот ни ки, взрос лые 
и де ти с хро ни чес ки ми ле гоч ны ми, сер деч-
но-со су дис ты ми за бо ле ва ни ями, им мун ной 
не дос та точ ностью, ос лаб лен ные и час то бо-
ле ющие де ти, ли ца стар ше 60 лет). Вак ци на-
цию мож но про вес ти в сле ду ющих ле чеб но-
про фи лак ти чес ких ор га ни за ци ях:
КГП «По лик ли ни ка №1», ул. Ип под ром-

ная, 8а, тел.: 41-55-30, 41-50-87, 41-58-97
КГП «По лик ли ни ка №3», пр. Шах те ров, 

78, тел. 33-42-20
ТОО «ГЦ ПМСП», Б. Мира, 28, тел. 56-10-

40.

Ре ко мен ду емый срок про ве де ния при-
ви вок — до 1 де каб ря, сог лас но «Са ни тар-
но-эпи де ми оло ги чес ким тре бо ва ни ям к 
ор га ни за ции и про ве де нию са ни тар но-про-
ти во эпи де ми чес ких (про фи лак ти чес ких) 
ме роп ри ятий по пре дуп реж де нию ин-
фек ци он ных за бо ле ва ний», ут вер жден ным 
при ка зом ми нис тра на ци ональ ной эко но-
ми ки Рес пуб ли ки Казахстан от 12.03.2015 
№194.

Ж. Ж. БЕР КИМ БА ЕВА,
РУ КО ВО ДИ ТЕЛЬ ОТ ДЕ ЛА ЭПИ ДЕ МИ ОЛО ГИ ЧЕС КО ГО НАД ЗО РА 

УП РАВ ЛЕ НИЯ ПО ЗА ЩИ ТЕ ПРАВ ПОТ РЕ БИ ТЕ ЛЕЙ РАЙО НА ИМЕ НИ 
КА ЗЫ БЕК-БИ Г. КА РА ГАН ДЫ

Осы жы лы Үн ді елі нің Пу на қа ла сын да 
кик бок синг бойын ша Азия Чем пи она ты 
бо лып өт ті. Бұл жа рыс та Қа ра ған ды қа ла-
сы ның жас спор тшы сы Рус лан Ба язи тов 
ал тын жүл де ні ием де ніп, елі міз дің мəр те-
бе сін ас қақ тат ты. Ел ге же ңіс пен орал ған 
жер ле сі міз бен сұқ бат тас қан едік.

— Рус лан, спорт ты жа ны �ыз �а се рік ет ке-
ні �із ге не ше жыл бол ды?

— Спор тпен ай на лыс қа ны ма 10 жыл дай бо-
лып қал ды.

— Жа �ын да ел ме рейін 'с тем етіп, Ота-
ны �а же �іс пен орал ды�. Жал пы осы сайыс 
жай лы не ай та сыз?

— Мен Азия чем пи она ты на үл кен дайын-
дық пен бар дым. Қа ра ған ды қа ла сы нан 
28 спор тшы жа рыс қа ат та нып, кик бок син гтің 
«фул-кон такт» бө лі мі бойын ша 2 спор тшы: Та-
ма ра Те мір ба ева — 56 кг сал мақ дə ре же сін де 
жə не мен — 57 кг сал мақ дə ре же сін де ал тын 
жүл де ні ием ден дік. Бұл біз үшін үл кен же ңіс. 
Бар лы ғы да қа жыр лы ең бек тің же мі сі деп бі-
ле мін.

— Кик бок синг !а за� стан да кен же да мып 
ке ле жат �ан спортты� бір т' рі. Спорт ты� осы 
т' рі не де ген �ы зы �у шы лы� �а лай оян ды?

— Иə, би ыл Қа зақ стан кик бок син гі не не бə рі 
25 жыл. Ме нің бұл спорт тү рі не де ген қы зы-
ғу шы лы ғым мек теп қа быр ға сын да жүр ген нен 
бас тап оян ды. 6 сы нып оқып жүр ге нім де ал-
ғаш жек пе-жек спорт түр ле рі бойын ша ба ла-
лар мен жа сөс пі рім дер спорт мек те бі не бар-
дым. Шы ны мен тар тым ды əрі кө рі ніс ті ке ле тін 
бұл спрот тү рі ме ні өзі не бір ден ба урап ал ды. 
Со дан бе рі 10 жыл өт ті. Кик бок син гке де ген 
ын там ар тпа са, еш ке мі ген емес.

—Жа рыс ал дын да �ор �ы ныш се зі мі бо ла-
ды ма?

— Əри не, бо ла ды. Қор қы ныш бол ма са, жа-
рыс қа де ген ын та мен ой лау қа бі ле ті тө мен-
дей ді де, қар сы ла сың нан же ңі ліс та бу ың мүм-
кін. Сон дық тан, қор қы ныш се зі мі бо лу қа жет!

— Жа рыc�а ба рар ал дын да �ан дай �и ын-
ды� тар жиі ту ын дай ды?

— Біз де кик бок синг олим пи ада лық ойын дар 
тү рі не ен бе ген дік тен, қа ра жат жа ғы нан қи ын-
дық тар жиі ту ын дай ды. Ал бас қа сы ның бə рі 
ой да ғы дай.

— !а за� бол �ан со� ырым шыл ха лы� пыз 
�ой. Жа рыс �а ба рар кез де же �іс пен ора лу 
'шін �ан дай ырым дар жа сай сыз?

— «Ба та мен ер кө ге ре ді, жаң быр мен жер кө-
ге ре ді» деп хал қы мыз тек ке ай тпа ған ғой. Əр 
жа рыс қа ақ жа улық ты əжем нің ба та сын ал май 
ат тан ған емес пін.

— Осы �ан дейін гі е� ай шы� ты же �і сім деп 
�ай тур нир ді ай тар еді �із?

— Мен үшін 2010 жы лы Сер би яның Дуб лин 
қа ла сын да өт кен чем пи онат тың ор ны ерек ше. 
Не ге де се ңіз, мен тұң ғыш рет ше тел ге шы ғып, 
əлем дең гейін де же ңім паз атан дым! Сон дық-
тан да осы же ңі сім ді ең ай шық ты же ңіс деп 
есеп тей мін.

— Же �і сі �із ді� сы ры не де?
— Же ңі сім нің қан дай да бір сы ры бар деп ай-

та ал май мын. Тек бап ке рім нің ай тқа нын бұл-
жыт пай орын дап, қа таң тəр тіп ке ба ғы на мын. 
Же ңі сім — ең бе гім нің же мі сі.

— Ше тел де бол �ан бір �ы зы� ты о�и �а �ыз-
бен б� ліс се �із?

— Қы зық оқи ға лар же те ді (күл ді). Үн ді елін-
де гі са пар жай лы ай тайын, ең қы зы ғы сол. Мен 
ко ман да мен ел ге қай тар сəт те би ле тім нің ке ле-
сі күн ге алын ға нын біл дім. Со дан жал ғыз өзім 
Үн ді елін де қа лу ға мəж бүр бол дым. Бұл ел дің 
ті лін біл ме ген дік тен ма ған жал ғыз қа лу өте қи-
ын ға соқ ты. Са ғат бол са түн гі бір дің ша ма сы. 
Мен не жа та тын, не та мақ іше тін жер та ба ал-
май сең де ліп жүр ге нім де таң да ат ты. Жа рыс 
ке зін де жан күйер бо лып кел ген бір ба ла ма ған 
ұялы те ле фо ны ның нө мі рін қал ды рып кет кен 
еді. Сол ке нет тен есі ме тү сіп, бір ден əл гі ба ла-
ға ха бар лас тым. Ол бол са жа ны қал май же тіп 
ке ліп, ме ні осын дай бір қи ын жағ дай дан құт-
қа рып қал ды. Ал ла ра зы бол сын! Құт қа ру шы 
ба ла ға ай тар ал ғы сым шек сіз!

— Шы ны мен �те �ы зы� жа� дай екен. 
Ал,»�т те ген-ай» деп �кін ген с�т те рі �із жиі бо-
ла ды ма?

— Жиі дей ал май мын, алай да өкін ген кез де-
рім бол ды. Оның өзі жа ңа ғын дай өз қа те лі гім-
нің сал да ры.

— «Sс та зы мы� ты ны� — =с та мы мы� ты» 
де мек ші, жат ты� тыр �ан бап ке рі �із кім? Бап-
ке рі �із бен тіл та бы су о�ай ма? Т' сі ніс пе уші-
лік тер бо лып т= ра тын шы �ар?

— Бап ке рім КСРО-ның спорт ше бе рі Жа-
хин Бір жан Ай тжа нұ лы. Ме нің екін ші əкем 
де сем, ар тық ай тқа ным емес. Ме ні əр кез де-
меп, қол дап, қан дай жағ дай бол ма сын қол 
ұшын со за ды. Ал ла ға шү кір, тү сі ніс пе уші лік 
бол ған емес. Өз ба сым бап ке рім ді өте қат ты 
сый лай мын!

— Бір �кі ніш ті сі, елі міз ді� ту ын к�к ке жел-
бі ре тіп ж'р ген �зі �із си я� ты �а за� жас та ры 
�те аз еке ні ащы бол са да шын ды�! Б=л жай-
лы не ай тар еді �із?

— Не гі зі нен, спор тқа икем ді əрі жі гер лі қа-
зақ жас та ры өте көп. Тек спор тқа аса на зар 
ауда ра бер мей ді. Сол се беп ті де олар ды спорт 
шы ңы нан аз кө ре міз. Мүм кін бұл ас қан қы зы-
ғу шы лық тың жоқ ты ғы нан да шы ғар.

— Ал �а �ой �ан ма� са ты �ыз �ан дай?
— Мақ са тым — та ғы да əлем чем пи она ты на 

қа ты сып, елі міз дің абы ройын ас қақ та ту. Қа ра-
ған ды өңі рі нен шық қан, қа зақ тың бокс өне рін 
өр лет кен атақ ты спор тшы лар: Се рік Сə пи ев 
пен Ге нна дий Го лов кин сын ды өз ісім нің ше-
бе рі бол ғым ке ле ді. Бұл мақ сат жо лын да аян-
бай ең бек ете мін.

— Aмір лік =с та ны мы �ыз?
— Бас та ған іс ті со ңы на дейін жет кі зу! Шын 

жү рек тен ни ет тен сең, тал пын саң, өзің қа ла ған 
ар ман асу ын ба ғын ды ра сың! Өзім нен кейін гі 
із ба сар лар ға: шы ны ғың дар, тек қа на ал ға де гім 
ке ле ді! Се бе бі, шы нық қан ның шың ға шы ға ры-
на кə міл се не мін.

С$� БАТ ТАС �АН

ФА ТИ МА �$Л ТА ЕВА,
ЖУР НА ЛИС ТИ КА Б	 ЛІ МІ НІ7

2 КУРС СТУ ДЕН ТІ

Вакцинация против гриппа

«Шыны��анны+ шы+$а шы$арына к<міл сенемін»


