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Бар ша ңыз ды ұлт тық мей рам — Қа зақ стан Рес пуб ли ка сы ның Тəуел сіз ді гі кү ні мен құт тық-
тай мын!
Елі міз дің бас ты ме ре ке сі əр бір қа зақ стан дық үшін Ота ны мыз дың бос тан ды ғы ның, еге мен-

ді гі нің жə не құ ді рет ті лі гі нің куə сі ре тін де қым бат. Осы жы лы біз Қа зақ хан ды ғы ның 550 жыл-
ды ғын кең кө лем де атап өту де міз, бұл Қа зақ стан мем ле кет ті лі гі нің не гі зін қа ла ған ата-ба ба ла-
ры мыз ға де ген құр мет. Бү гін гі таң да Қа зақ стан ба ба ла ры мыз дың үмі тін ақ тап, ар ман да рын 
то лы ғы мен жү зе ге асыр ды деп се нім мен ай ту ға бо ла ды.
Тəуел сіз дік жыл да ры елі міз қа лып та су мен ке мел де ну жо лы нан өт ті, мық ты мем ле кет ре-

тін де қа лып тас ты, ашық де мок ра ти ялық қо ғам құ ру да еле улі та быс тар ға қол жет кіз ді. Мем-
ле кет бас шы сы Нұр сұл тан Əбі шұ лы Назарбаев пен тұ жы рым дал ған да му ба сым дық та ры, 
қойыл ған мақ сат тар ға қол жет кі зу де гі жүйе лі лік, тең дес ті ріл ген іш кі жə не сыр тқы са ясат ты 
жүр гі зу қа зақ стан дық да му жо лын да ғы та быс ты анық тап бер ді.
Бү кіл əлем де Қа зақ стан ның таң дап ал ған са яси-эко но ми ка лық үл гі сі нің ти ім ді лі гі мойын-

да лып, кө пұлт ты қо ғам да ғы аза мат тық та ту лық сақ та удың бі ре гей тə жі ри бе сі зер де ле ну де. 
Ел ба сы мыз Нұр сұл тан Əбі шұ лы Назарбаев тың бе де лі жо ға ры. Осы жыл дың 29 қыр күйе гін де 
Мем ле кет бас шы сы ның БҰҰ Бас ас сам бле ясы ның ме рей той лық сес си ясын да əлем дік қауым-
дас тық та ра пы нан ма ңыз ды бас та ма ре тін де ба ға лан ған ха лы қа ра лық қа ты нас тар дың жа ңа 
па ра диг ма сын да мы ту жə не жа һан дық қауіп сіз дік тің за ма науи құ ры лы мын құ ру бойын ша 
сөй ле ген сө зі осы ған бір ден-бір дə лел бо ла ала ды.
Бү гін де жа һан дық эко но ми ка лық жə не са яси дағ да рыс тар мен бай ла ныс ты жа ңа ша қы-

ру лар ға біз бір лік жə не қо ға мы мыз дың ауыз бір ші лі гі ар қы лы жауап бе ре міз, Қа зақ стан өмі-
рі нің бар лық са ла ла рын да да мы ту мен жаң ғыр ту дың ма ңыз ды мін дет те рін жү зе ге асы ру ға 
дайын быз. Қа зақ стан дық тар ға Тұң ғыш Президент кү ні қар са ңын да жол дан ған Нұр сұл тан 
Əбі шұ лы Назарбаев тың «Қа зақ стан жа ңа жа һан дық нақ ты аху ал да: өсім, ре фор ма лар, да-
му» ат ты ке зек ті Жол дауы əлеу мет тік оп ти миз мге жə не се нім ді лік ке то лы, эко но ми ка лық 
жағ дай лар ға жə не оны же тіл ді ру жол да ры на ай қын стра те ги ялық көз қа рас бе ре ті ні ма ңыз-
ды. Ғы лым мен бі лім бе ру ді жаң ғыр ту ға, ин но ва ци ялық тех ни ка лық бі лім бе ру ді да мы ту ға 
ба ғыт тал ған адам ка пи та лын да мы ту ға кең ауқым ды ин вес ти ци ялар мем ле кет тік са ясат ба-
сым дық та ры ның бі рі.
Біз, ака де мик Е. А. Бө ке тов атын да ғы ҚарМУ сту дент те рі мен оқы ту шы ла ры, Пре зи ден ті-

міз бел гі ле ген ауқым ды мақ сат тар ға же ту үшін күш бі рік ті ріп, өз бі лі мі міз бен тə жі ри бе міз ді 
жұм сауымыз ке рек.
Қа зақ ста ны мыз өр кен деп, да ми бер сін, Ота ны мыз дың игі лі гі не ар нал ған бар лық бас та ма-

лар жү зе ге ас сын, бей біт ші лік пен ке лі сім де өмір сү рейік!

АКАДЕМИК Е. А. Б	КЕТОВ АТЫНДА�Ы �АРА�АНДЫ МЕМЛЕКЕТТІК УНИВЕРСИТЕТІНІ� РЕКТОРЫ Е.�. К	БЕЕВ

Поз драв ляю вас с На ци ональ ным праз дни ком — Днем Не за ви си мос ти Рес пуб ли ки Ка-
захстан!
Этот глав ный праз дник стра ны до рог каж до му ка зах стан цу как сви де тель ство сво бо ды, су-

ве рен нос ти и мо гу ще ства на шей Ро ди ны. В этом го ду мы от ме ча ем 550-ле тие ос но ва ния Ка-
зах ско го хан ства, от да ем дань ува же ния на шим пред кам, за ло жив шим ос но вы го су дар ствен-
нос ти Казахстана. Мож но c уве рен ностью ска зать, что сов ре мен ный Казахстан в пол ной ме ре 
воп ло тил их ча яния и меч ты.
За го ды Не за ви си мос ти на ша стра на прош ла неп рос той путь ста нов ле ния, сос то ялась в 

ка че стве силь но го го су дар ства, дос тиг ла зна чи тель ных ус пе хов в стро итель стве от кры то го 
де мок ра ти чес ко го об ще ства. Сфор му ли ро ван ные Пре зи ден том Нур сул та ном Аби ше ви чем 
Назарбаевым при ори те ты раз ви тия, пос ле до ва тель ность в дос ти же нии за яв лен ных це лей, 
про ве де ние сба лан си ро ван ной внут рен ней и внеш ней по ли ти ки оп ре де ли ли ус пех ка зах-
стан ско го пу ти раз ви тия.
Во всем ми ре приз на ют эф фек тив ность выб ран ной Ка зах ста ном по ли ти ко-эко но ми чес-

кой мо де ли, изу ча ют уни каль ный опыт под дер жа ния граж дан ско го ми ра в по ли куль тур ном 
об ще стве. Ве лик ав то ри тет Ли де ра на ше го Го су дар ства Нур сул та на Аби ше ви ча Назарбаева. 
Еще од но сви де тель ство это му — выс туп ле ние Гла вы го су дар ства на юби лей ной сес сии Ге-
нас сам блеи ООН 29 сен тяб ря это го го да, рас це нен ное ми ро вым со об ще ством как важ ней шая 
ини ци ати ва по раз ви тию но вой па ра диг мы меж ду на род но го сот руд ни че ства и соз да ния сов-
ре мен ной ар хи тек ту ры гло баль ной бе зо пас нос ти.
Се год ня на но вые вы зо вы, свя зан ные с гло баль ным эко но ми чес ким и по ли ти чес ким кри-

зи сом, мы от ве ча ем един ством и спло чен ностью на ше го об ще ства, го тов ностью тру дить ся и 
прет во рять в жизнь важ ней шие за да чи раз ви тия и мо дер ни за ции всех сфер жиз ни Казах-
стана. Важ но, что но вое Пос ла ние Нур сул та на Назарбаева «Казахстан в но вой гло баль ной 
ре аль нос ти: Рост, ре фор мы, раз ви тие», ад ре со ван ное ка зах стан цам на ка ну не Дня Пер во го 
Пре зи ден та, за ря же но со ци аль ным оп ти миз мом и уве рен ностью, да ет чет кое стра те ги чес кое 
ви де ние эко но ми чес кой си ту ации и пу тей ее улуч ше ния. Сре ди при ори те тов го су дар ствен-
ной по ли ти ки — мас штаб ные ин вес ти ции в че ло ве чес кий ка пи тал, нап рав лен ные на мо дер-
ни за цию на уки и об ра зо ва ния, раз ви тие ин но ва ци он но го тех ни чес ко го об ра зо ва ния.
Мы, сту ден ты и пре по да ва те ли КарГУ им. Е. А. Бу ке то ва, дол жны объ еди нить на ши уси-

лия, при ло жить свои зна ния и опыт для дос ти же ния вы со ких це лей, обоз на чен ных Пре зи-
ден том.
Пусть проц ве та ет наш Казахстан, пусть осу ще ствят ся все на чи на ния во бла го Ро ди ны, во 

имя ми ра и сог ла сия!

РЕКТОР КАРГУ ИМ. АКАДЕМИКА Е. А. БУКЕТОВА Е. К. КУБЕЕВ
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Ел ба сы Нұр сұл тан Əбі шұ лы Назарбаев 
Қа зақ стан хал қы на «Қа зақ стан жа ңа жа-
һан дық нақ ты аху ал да: өсім, ре фор ма лар, 
да му» ат ты ке зек ті Жол дауын ар на ды. 
Жа ңа қа тер лер мен тың мүм кін дік те рі 
қа тар өр бі ген жа һан дық аху ал бой кө-
тер ген тұс та жа ри ялан ған жа ңа Жол дау-
дың ха лық қа бе ре рі мол.

Бұл жол ғы Жол дауын да Мем ле кет бас-
шы сы жа һан дық дағ да рыс, эко но ми ка ның 
да му мə се ле ле рі не ке ңі нен тоқ тал ды. Елі міз-
де ал ғаш рет дағ да рыс тың ал дын алу ға ба-
ғыт тал ған стра те гия қа был дан ды. Ел ба сы мыз 
əлем ді дүр лік тір ген дағ да рыс ке зе ңін де ха-
лық ты са быр ға ша қы рып, дағ да рып қа лу дан 
сақ тан дыр ды. «Жа һан дық дағ да рыс — ол тек 
қауіп қа на емес, со ны мен бір ге жа ңа мүм кін-
дік тер». Бү гін де біз ге де əлем да му ының бү-
кіл сын-қа тер ле рін кө ре бі лу дің ма ңы зы зор 
еке нін ашып айт ты. Тəуел сіз дік ал ған ал ғаш-
қы он жыл біз үшін на ғыз дағ да рыс уақы ты 
бол ға нын, Ке ңес үкі ме ті құ лап, эко но ми ка 
құл ды рап, тоқ та ған, ел жұ мыс сыз қал ған ең 
қи ын кез ді де бас тан кеш ке ні міз ді, сол қи ын 
шақ та се нім мен жі гер дің, ең бек тің ар қа сын-
да тəуел сіз ді гі міз ді сақ тап, мем ле ке ті міз ді 
ны ғай тқа ны мыз ды ес ке тү сір ді. Қа зақ стан-
ды Мəң гі лік ел ету жо лын да ти іс ті ша ра лар-
ды қол ға алып, бай, қу ат ты ел дер мен иық 
түйіс ті ру — əр бір қа зақ стан дық тың бас ты 
мақ са ты бо луы ке рек ті гін қа дап айт ты. Ел ба-
сы елі міз дің кү ні бү гін ге дейін гі жү ріп өт кен 
қи ын дық қа то лы сын дар лы жыл да ры на шо-
лу жа сап өт ті. Біз дің дағ да рыс қа қар сы бас ты 
стра та ге ма мыз үш қа ра пайым, бі рақ ма ңыз-
ды — өсім, ре фор ма лар, да му ұғым да ры мен 
үн де се ті нін атап айт ты. Дағ да рыс қа қар сы 
жə не құ ры лым дық жа ңа ру лар дың бес ба ғы-
ты на ке ңі нен тоқ тал ды: қар жы сек то рын тұ-
рақ тан ды ру, бюд жет са яса тын оң тай лан ды ру, 
же ке ше лен ді ру жə не эко но ми ка лық бə се ке-
лес тік ті ын та лан ды ру, жа ңа ин вес ти ци ялық 
са ясат тың не гіз де рі, жа ңа əлеу мет тік са ясат.

Жа һан дық дағ да рыс қа қа ра мас тан ел-
дің əлеу мет тік жағ дайы жақ сар ды. Қа зақ-
стан дық тар дың ор та ша өмір сү ру ұзақ ты ғы 
72 жас тан асып отыр. 2016 жыл дан бас тап 
бюд жет қыз мет кер ле рі нің жа ла қы сы, əлеу-
мет тік жəр де ма қы лар мен шə кір та қы ор та-
ша есеп пен 30 пайыз ға дейін кө бейе ді. Бұл 
осы нау қи ын-қыс тау шақ та ха лық үшін үл-
кен қол дау бо лып та бы ла ды. Жол дау ба ры-
сын да Мем ле кет бас шы сы төл тең ге міз дің 
жай-күйі не тоқ та лып, ха лық ты ұлт тық ва-
лю та ны тұ ғыр лы ету ге ат са лы су ға ша қыр-
ды. «Бұл рет те біз дол лар сыз дан ды ру құ-
рал да рын ти ім ді пай да ла нып, оны же тіл ді-
ріп оты ру ымыз ке рек. Бұл мə се ле бойын ша 
Үкі мет пен Ұлт тық бан кке нақ ты ұсы ныс тар 
əзір леу ке рек». Ұлт тық бан ктің жа ңа бас шы-
сы мен ұжы мы на зор мін дет жүк тел ді.
Ба қу ат ты ел ге ай на лу бас ты мұ рат. Өз 

шы ғы ны мыз бен кі рі сі міз ді əр кез са ра лап 
оты ру ымыз қа жет. Мем ле кет бас шы сы: 
«Бай бо лу ды үй ре ну ке рек. Бай лық та, ман-
сап та ба қыт əкел ген емес. Бұл фи ло соф тар 
мен ке мең гер лер дің ай тқа ны», — дей ке ле, 
мем ле кет та ра пы нан қол дау та ны та оты-
рып, же ке кə сіп кер лер ді ел игі лі гі үшін қар-
жы құю ға, бір ле се ең бек ету ге үн де ді. «Мем-
ле кет осы жыл дар ішін де биз нес ке бар лық 
жағ дай ды жа са ды, біз ен ді бай аза мат тар 
тұ ра тын мем ле кет құ ру ымыз ке рек. Ол аза-
мат тар өзі нің кə сі бі мен ха лық ты жұ мыс пен 
қам тып, өзі мен қа тар, мем ле кет ке жақ сы-
лық жа сауы ти іс. На рық тық эко но ми ка ның 
мақ са ты — сол», — де ді Ел ба сы. Сон дай-ақ, 
мем ле кет та ра пы нан отан дық өн ді ру ше лер-
ге қол дау та ны ты лып, отан дас тар ды отан-
дық өнім дер ді тұ ты ну ға ша қыр ды.
Ел ба сы мыз қан дай қи ын жағ дай бол са 

да ха лық тың əлеу мет тік жағ дайын на зар дан 
тыс қал дыр май, бі лім бе ру жə не ден са улық 
сақ тау бағ дар ла ма ла ры на ал да ғы уақыт-
тар да да зор қол дау та ны ты ла ты нын атап 
айт ты. «Бү гін де тек Жал пы ға Ор тақ Ең бек 
Қо ға мы ға на сыр тқы сіл кі ніс тер ге ор нық ты, 

ти ім ді эко но ми ка ның нақ ты не гі зі бо лу ға 
қа бі лет ті. Аза мат тар ға əлеу мет тік қол да уды 
ке ңей ту мақ са тын да Үкі мет ке 2016 жыл дың 
бі рін ші тоқ са ны ның со ңы на дейін ең бек пен 
қам ту дың жа ңа Жол кар та сын жа са уды тап-
сы ра мын. Бағ дар ла ма лар ды қар жы лан ды-
ру кө ле мі 2009-2010 жыл да ры жү зе ге асы-
рыл ған осы ған ұқ сас Жол кар та сы мен са-
лыс тыр ған да ұл ғай ты ла тын бо луы ти іс. Бұл 
жер гі лік ті ин фра құ ры лым дар ды да мы ту 
мен ел ді ме кен дер ді абат тан ды ру жо ба ла-
ры есе бі нен ең бек ры но гы ның тұ рақ ты лы-
ғын қам та ма сыз ете тін бо ла ды. Кад рлар ды 
кең ауқым ды қыс қа мер зім ді қай та да яр лау 
мен бі лік ті лі гін арт ты ру ұйым дас ты ры ла ды. 
Кə сіп кер лік ті да мы ту үшін мик ро не си елеу 
ке ңею де.
Бү гін мен жа ңа əлеу мет тік са ясат жа сау 

мін де тін қоя мын. Мем ле кет тің əлеу мет тік 
са ла да ғы рө лі əл сіз қор ғал ған аза мат тар ды 
қол да умен жə не адам ка пи та лы на ин вес ти-
ци ялар ды қам та ма сыз ету мен шек те ле тін 
бо луы ти іс. Ата улы əлеу мет тік қол дау тек 
мұқ таж адам дар ға, олар дың нақ ты та быс та-
ры мен өмір сү ру жағ дайын ба ғам дау не гі-
зін де, көр се ті ле тін бо ла ды. Бас қа лар ақ ша-
ны өз де рі, өз де рі нің ең бек те рі мен та бу ла ры 
ти іс. Аза мат та ры мыз дың же ке ле ген топ та-
ры ның ерек ше сұ ра ныс та рын ес ке ре оты-
рып, өмір сү ру дің ең тө мен гі дең гейі нің құ-
ры лым да рын қай та қа рау жə не оның түр лі 
дең гей ле рін бел гі леу қа жет. Үкі мет ке үш ай 
ішін де əлеу мет тік қам сыз дан ды ру жүйе сін 
оң тай лан ды ру бойын ша ұсы ныс ен гі зу ді 
тап сы ра мын.
Ең бек ете ала тын дар ға мем ле кет тік қол-

дау тек олар дың қай та оқу ға не ме се ең бек-
пен қам ту бағ дар ла ма ла ры на қа ты су ла ры 
не гі зін де ұсы ны ла тын бо луы ти іс. Үкі мет-
ке əлеу мет тік кө мек тің мұн дай түр ле рін 
2017 жыл дан бас тап ен гі зу ді тап сы ра мын. 
Əлеу мет тік са ясат та ғы мем ле кет тің ба-
сым ды ғы адам ка пи та лын да мы ту ға кең 
ауқым ды ин вес ти ци ялар бо луы ти іс. Біз 

бұ ған дейін қа был дан ған бағ дар ла ма лар ға 
сəй кес, бі лім бе ру жə не ден са улық сақ тау 
са ла ла рын жаң ғыр ту ды жал ғас ты ру ымыз 
ке рек. Мен 2017 жыл дан бас тап жа ңа жо-
ба — «Бар ша ға ар нал ған те гін кə сі би-тех-
ни ка лық бі лім» бағ дар ла ма сы бас та ла ты-
нын жа ри ялай мын. Үкі мет ке оны жа сау ға 
кі рі су ді тап сы ра мын», — де ді Мем ле кет 
бас шы сы.
Ел ба сы бұл жол ғы Жол дауын да да жас-

тар ға зор се нім арт ты. «Ше бер лік тің шы ңы-
на же те біл сең дер, ма ман дық тың бə рі жақ-
сы» дей ке ле, жас ма ман дар ды елі үшін адал 
қыз мет ету ге үн де ді. Ат қа ры лып жат қан 
игі іс тер дің бар лы ғы жас тар дың бо ла ша ғы 
үшін еке нін қа дап айт ты. Жас тар ға ең бек 
адам да ры ның өмі рін үл гі ет ті. «Мен жас та-
ры мыз ды жұ мыс шы ма ман ды ғын бел сен ді 
мең ге ру ге ша қы ра мын. Жұ мыс шы ма ман-
дық та рын мең ге ру ке рек. Ке зін де мен де 
жұ мыс шы киі мін ки юден бас та дым, дом на 
пе ші от-жа лы ны ның жа нын да тұр дым. Үл гі 
алың дар! Жыл дар өте ді, бі рақ, осы өмір лік 
тə жі ри бе ле рің, сен дер қан дай өмір жо лын 
таң дап ал саң дар да, мін дет ті түр де кə де-
ле рі ңе жа рай ды». Аян бай тер тө гіп, «Бі рі-
міз — бə рі міз үшін, бə рі міз — бі рі міз үшін» 
де ген қа ғи да ны ұс та нып ең бек ет сек, ер тең гі 
жар қын бо ла шақ қа де ген се нім нің ар та ты-
нын ба са айт ты. «Ке ле жат қан күр де лі ке зең 
біз үшін ең се ру ке зе ңі бо ла ды. Біз жа ңа жа-
һан дық дағ да рыс ты мін дет ті түр де же ңе міз. 
Бұл үшін біз де бір тұ тас ерік-жі гер, ха лық 
бір лі гі нің бе рік дəс түр ле рі бар. Біз Қа зақ-
ста ны мыз ды да му дың жа ңа шеп те рі не шы-
ға ра тын бо ла мыз!» деп се нім біл дір ді. Жол-
да уда дағ да рыс ең бек ете мін, кə сіп жа сай-
мын де ген адам ға үл кен мүм кін дік бе ре тін 
кез еке ні ба са ай тыл ды. Ел ба сы «Дағ да рыс-
тың бə рі өт кін ші, өте ді, ке те ді. Ал мем ле кет 
тəуел сiз дi гi, ұлт мұ ра ты, ұр пақ бо ла ша ғы 
си яқ ты құн ды лық тар мəң гi қа ла ды» дей ке-
ле, хал қын күш бі рік ті ріп, жұ мы ла ең бек 
ету ге ша қыр ды.

Президент Нұр сұл тан Əбі шұ лы 
Назарбаев тың Жол да ула рын қа зақ стан-
дық тар ерек ше тол қы ныс пен, зор үміт-
пен кү те ді. Мем ле кет бас шы сы ның хал-
қы на ар на ған əр Жол дауы — ой лас ты-
рыл ған бо ла ша ғы зор іс-əре кет жос па-
ры, те ріс сыр тқы əсер лер ге қа ра мас тан 
та быс ты да му стра та ге ма сы. Осы жыл ғы 
Жол дау əлеу мет тік тұр ғы дан үміт пен 
қа рау ға, жал пы қо ғам ның са яси жə не 
эко но ми ка лық тұ рақ ты лы ғын ны ғай ту 
мақ са тын да бі рі гуі не, сон дай-ақ, да му 
мен жаң ғыр ту дың бар лық бағ дар ла ма-
ла рын та быс ты жү зе ге асы ру ды қам та-
ма сыз ету ге қыз мет ете ді.

Мем ле кет бас шы сы өзі нің өмір шең ді-
гін дə лел де ген Қа зақ стан ның 2030 жыл ға 
дейін гі да му стра те ги ясы қа был дан ған та-
ри хи жағ дай да ғы дай, жа һан дық сы нақ тар 
ке зін де та ғы да дұ рыс таң дау жа сай мыз 
де ген се нім де. Президент атап ай тқан дай, 
біз дің бү гін гі жə не жа қын бо ла шақ та ғы 
бас ты мақ са ты мыз — мық ты мем ле ке ті міз-
дің да муы жо лын да ел үшін аян бай ең бек 
ету.
Нұр сұл тан Əбі шұ лы сыр тқы фак тор-

лар Қа зақ стан ның іш кі жағ дайы на жə не 

эко но ми ка сы на ке рі əсер ете ті нін атап өт ті. 
Əлем де көп те ген түр лі қауіп тер орын ал-
ды: əлем дік на рық тың тұ рақ сыз ды ғы, ІЖӨ-
нің тө мен деуі, бос қын дар са ны ның ар туы, 
ха лы қа ра лық тер ро ризм. Əлем дік эко но-
ми ка өсі мі нің бə сең деуі, Қа зақ стан ның не-
гіз гі эк спорт тық тауар ла ры ба ға сы ның тү-
суі, ал дың ғы қа тар лы се рік тес тер дің санк-
ци ялық қар сы тұ руы жағ дайын да дағ да-
рыс қа қар сы си пат тың жүйе лі жə не же дел 
ша ра лар қа жет ті лі гі пай да бо ла ды. Ел ба сы 
нақ ты мүм кін дік тер не гі зін де ха лық ты жа-
һан дық мə се ле лер ге қар сы тұ ру ға үн де ді.
Нұр сұл тан Əбі шұ лы эко но ми ка лық 

қи ын дық тар мен тəуекел дер ді жə не одан 
əрі эко но ми ка лық өсу үшін Қа зақ стан да 
құ рыл ған жағ дай ды ес ке ре оты рып, мем-
ле кет тің дағ да рыс қа қар сы са яса ты ның 
бір қа тар не гіз гі ба ғыт та рын тұ жы рым дай-
ды. Бұл қар жы сек то рын тұ рақ тан ды ру ды, 
бюд жет тік са ясат ты оң тай лан ды ру ды, же-
ке ше лен ді ру жə не эко но ми ка лық бə се ке-
лес тік ті ын та лан ды ру ды, ин вес ти ци ялар-
ды тар ту ды жə не жа ңа əлеу мет тік са ясат ты 
қам ти ды.
Осы қи ын уақыт та Қа зақ стан ның да муы 

Пре зи дент тің Жал пы ға Ор тақ Ең бек Қо ға-
мы қа ғи дат та ры бойын ша өмір дің бар лық 

са ла ла рын үз дік сіз жаң ғыр ту ымен бай ла-
ныс ты рыл ған. Мем ле кет ха лық тың əлеу-
мет тік осал топ та ры на, бел гі лі се беп тер ге 
бай ла ныс ты жұ мыс іс тей ал май тын жан-
дар ға ға на қол дау та ны та ды. Өзі нің жар-
қын бо ла ша ғы, аман ды ғы үшін жауап кер-
ші лік ақыл-ойы то лыс қан, ой лау қа бі ле ті не 
ие əр адам ның өмір лік бас ты қа ғи да ты на 
ай на лу ға ти іс. Қа зақ стан ның та бы сы бар-
ша қа зақ стан дық аза мат тар ға, жал пы қо-
ғам ға ті ке лей бай ла ныс ты еке нін тү сі ну аса 
ма ңыз ды. Біз дің қай-қай сы мыз бол ма сын 
«мен өз елім нің да муы үшін не іс те дім?» 
де ген сұ рақ қа жауап бе руі міз қа жет.
Қа зақ стан ғы лы ми қауым дас ты ғы 

Президент Жол дауын да ай тыл ған ғы лым 
мен бі лім бе ру ді жаң ғыр ту мін дет те рін 
жү зе ге асы ру да ғы зор жауап кер ші лік ті се-
зі нуі ти іс. Бү гін де ғы лым жə не оның ин но-
ва ци ялық əлеуеті, Мем ле кет бас шы сы ның 
ай ту ын ша, рес пуб ли ка мыз дың эко но ми ка-
лық өсуі нің не гіз гі драй ве рі нің бі рі ре тін де 
та ны ла ды. Е. А. Бө ке тов атын да ғы Қа ра-
ған ды мем ле кет тік уни вер си те тін де ай ту-
лы ба ғыт бойын ша жұ мыс тар ат қа ры лу да. 
Біз дің ға лым дар дың кү ші энер гия жə не 
ре сурс үнем де уге, жа ңар ты ла тын жə не ба-
ла ма лы энер ге ти ка ға, жол жə не тұр ғын үй 
құ ры лы сы үшін им порт ты ал мас ты ра тын 
тех но ло ги ялар ға, азық-тү лік қауіп сіз ді гі 
са ла сын да ғы жо ба лар ды да мы ту ға жұ мыл-

ды рыл ған. «EX PO-2017» көр ме сі үшін жо-
ба лар жа са лу да. Уни вер си тет ға лым да ры 
та ра пы нан жа ңа тех но ло ги ялар, жа ңа өнім 
түр ле рі нің эк спе ри мент тік үл гі ле рі, ден-
сау лық қа қауіп ті зат тар шы ға ры лу ын ба-
қы лау дың жа ңа əдіс те ме сі ұсы ны ла ды.
Уни вер си тет зер тха на ла ры жə не ше-

бер ха на ла рын да сту дент тер тек ғы лы ми-
зерт теу жұ мыс та ры ның дағ ды ла рын ға на 
емес, со ны мен қа тар таң да ған ма ман ды ғы 
бойын ша тə жі ри бе лік дағ ды лар ды иеге-
ре ді. Мем ле кет бас шы сы ның бас та ма сы 
бойын ша 2017 жыл дан бас тап қа зақ стан-
дық тар жа ңа ұлт тық жо ба шең бе рін де те-
гін кə сіп тік-тех ни ка лық бі лім ала ала ды. 
Қыс қа мер зім ішін де адам ка пи та лы ның 
жан-жақ ты да му ына ық пал етіп, эко но-
ми ка лық жə не əлеу мет тік са ла да муль-
тип ли ка тив тік нə ти же бе ре ді. Ең бек жо лы 
бар ша ға үл гі Пре зи ден ті міз дің өмір жо лы 
мұн дай өмір шең стра те ги яның ең на ным-
ды мы са лы ре тін де та ны ла ды.
Жауап кер ші лік жə не ин но ва ция — 

Жол да удың не гіз гі екі ұғы мы. Пре зи ден-
ті міз анық та ған жол ды таң дау ар қы лы біз 
кез кел ген қи ын дық ата улы ны ең се ріп, Қа-
зақ стан ды да му дың даң ғыл, жа ңа жол да-
ры на бас тай мыз.
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Пос ла ние на ро ду Казахстана гла вы го су-
дар ства Н. А. Назарбаева «Казахстан в но-
вой гло баль ной ре аль нос ти: рост, ре фор мы, 
раз ви тие» бы ло оз ву че но 30 но яб ря 2015 го-
да, в ка нун Дня Пер во го Пре зи ден та. Кро ме 
то го, в Год Ас сам блеи Народа Казахстана и 
20-ле тия Кон сти ту ции это Пос ла ние ста ло 
двад ца тым, юби лей ным.

В сво ем Пос ла нии Президент на пом нил, 
что в прош лом го ду бы ла при ня та стра те гия 
раз ви тия Казахстана до 2050 го да, ко то рая 
не об хо ди ма для то го, что бы «ка зах стан цы 
креп ко дер жа ли в ру ках штур вал бу ду ще го». 
«Стра те гия, как пу те вод ный ма як, поз во ля ет 
нам ре шать жиз нен но важ ные воп ро сы лю-
дей, — за явил он и под чер кнул: — Убеж ден, 
что дос той ное бу ду щее на шей Ро ди ны — сре-
ди пе ре до вых стран».
Президент уве рен но за явил: он прог но зи-

ру ет, что пред сто ящие 15-17 лет ста нут «ок ном 
воз мож нос тей» для Казахстана. Од на ко не сто-
ит ду мать, что вос поль зо вать ся эти ми воз мож-
нос тя ми бу дет лег ко: «Пред сто ящие де ся ти ле-
тия та ят не ма ло вы зо вов, — ска зал он. — Лег-
кой про гул ки по XXI ве ку не ожи да ет ся».
Ка зах ста ну же на этом пу ти пред сто ит про-

де лать ог ром ную ра бо ту. Назарбаев пря мо за-
явил: то, что раз ви тые стра ны де ла ли во вре мя 
ин дус три аль ной ре во лю ции, нам фак ти чес ки 
при дет ся на чи нать сей час, и в ре кор дно сжа-
тые сро ки. «Мы вмес те с Со вет ским Со юзом 
от ста ли от За па да на 50 лет. И те перь бу дем 
хо дить даль ше, по сле дам до го ня ющих, и гло-
тать пыль за эти ми го су дар ства ми? Ес ли мы 
это го не хо тим, ес ли не хо тим быть на зад вор-
ках раз ви той ми ро вой эко но ми ки, мы дол жны 
пе реп рыг нуть барь ер. Я аб со лют но ве рю это-
му — Казахстан го тов ре шать та кие за да чи», — 
за явил пре зи дент.
Сам пе ри од вхож де ния в чис ло трид ца ти 

на ибо лее раз ви тых стран он пред ло жил раз де-
лить на два эта па. Пер вый этап — до 2030 го да, 
ког да «пот ре бу ет ся со вер шить мо дер ни за ци-

он ный ры вок, ис поль зуя ок но воз мож нос тей в 
XXI ве ке».

«В это вре мя нам пред сто ит сде лать то, что 
раз ви тые стра ны со вер ши ли в пе ри од ин-
дус три аль но го бу ма прош ло го сто ле тия. Это 
впол не осу ще стви мо. На этом эта пе мы обес-
пе чим ди на мич ный рост на ших тра ди ци он ных 
от рас лей эко но ми ки, соз да дим силь ный об ра-
ба ты ва ющий ин дус три аль ный сек тор. На вто-
ром эта пе не об хо ди мо обес пе чить ус той чи вое 
раз ви тие стра ны на прин ци пах на уко ем кой 
эко но ми ки», — по яс нил он.
При этом на пер вое мес то вы хо дит кад ро-

вый воп рос. Ре ше ние та ких мас штаб ных за дач 
«тре бу ет пол ной кон цен тра ции сил и вни ма-
ния».

«Каж дое ми нис тер ство, ве дом ство, аки-
мат дол жны знать, что кад ры дол жны со от-
вет ство вать это му. Не со от вет ству ют — нуж но 
их ме нять. Дол жны ра бо тать кре атив ные, по-
ни ма ющие и под дер жи ва ющие эту по ли ти-
ку лю ди. Дру го го вы хо да нет», — пре дуп ре-
дил Назарбаев. С воз рас та ни ем тре бо ва ний 
к гос слу жа щим уве ли чит ся и их зар пла та. 
Президент по ру чил обес пе чить по вы ше ние 
зар пла ты гос слу жа щих кор пу са Б с 1 июля 
2015 го да на 15 про цен тов, а с 1 июля 2016 го-
да — еще на 15 про цен тов.
Из ме не ния ждут и бюд жет ную сфе ру. 

Назарбаев по ру чил пе рес мот реть со ци аль ные 
па ке ты ра бот ни ков об ра зо ва ния, здра во ох ра-
не ния, соц за щи ты и с 1 июля 2015 го да внед-
рить но вую мо дель оп ла ты тру да граж дан ских 
слу жа щих, что бы обес пе чить по вы ше ние зар-
пла ты ра бот ни кам здра во ох ра не ния до 28 про-
цен тов, об ра зо ва ния — до 29 про цен тов, соц за-
щи ты — до 40 про цен тов.
В це лом в Ка зах ста не дол жно из ме нить ся 

ка че ство жиз ни. Так, Казахстан по ви де нию 
пре зи ден та дол жен стать стра ной «с пре об-
ла да ющей до лей сред не го клас са». «Сле дуя 
гло баль ной тен ден ции ур ба ни за ции, до ля го-
род ских жи те лей дос тиг нет с се год няш них 55 
до 70 про цен тов на се ле ния, го ро да и на се лен-
ные пун кты, свя зан ные ка че ствен ной до ро гой, 

ско рос тные мар шру ты всех ви дов тран спор та, 
ве де ние здо ро во го об ра за жиз ни и раз ви тие 
ме ди ци ны поз во лят уве ли чить про дол жи тель-
ность жиз ни ка зах стан цев до 80 лет и вы ше», — 
за явил он.
В стра не бу дут соз да ны все ус ло вия для жиз-

ни, ра бо ты и уче бы. В шко лах по ру че но лик-
ви ди ро вать трех смен ное обу че ние, раз ви тию 
биз не са Президент по обе щал зе ле ный свет, 
при чем при ори тет не об хо ди мо от да вать имен-
но ма ло му биз не су. «На до от ме нить все инер-
тные пра во вые нор мы, ме ша ющие раз ви тию 
биз не са. Ма лый биз нес дол жен стать се мей-
ной тра ди ци ей, пе ре да ва емой из по ко ле ния 
в по ко ле ние. Так де ла ет ся в ми ре, — за явил 
Назарбаев. — Раз ви тие ма ло го и сред не го биз-
не са — вот глав ный инстру мент ин дус три аль-
ной и со ци аль ной мо дер ни за ции Казахстана 
в XXI ве ке. В этом моя по зи ция, как из вес тно, 
од ноз нач ная. Я об этом го во рил не од нок рат но. 
Чем боль ше до ля ма ло го и сред не го биз не са в 
на шей эко но ми ке, тем бо лее ус той чи вым бу-
дет на ше раз ви тие».

«Мы ста вим пе ред со бой ве ли кие це ли. Эти 
це ли нап рав ле ны на бла го на ше го на ро да. По-
это му я при зы ваю все по ли ти чес кие пар тии, 
об ще ствен ные объ еди не ния, всех ка зах стан цев 
ак тив но уча ство вать в ра бо те по осу ществле-
нию глав ных це лей Стра те гии-2050. Осо бо об-
ра ща юсь к на шей мо ло де жи: эта стра те гия для 
вас, вам уча ство вать в ее ре али за ции, вам по-
жи нать пло ды ее ус пе ха. Вклю чай тесь в ра бо ту 
каж дый на сво ем ра бо чем мес те. Не будь те рав-
но душ ны ми, соз да вай те судь бу стра ны вмес те 
со всем на ро дом», — приз вал Президент ка зах-
стан цев.

МА ТЕ РИ АЛ ПОД ГО ТОВ ЛЕН НА ОС НО ВЕ ПУБ ЛИ КА ЦИЙ САЙ ТА AKOR DA.KZ

Еже год ное Пос ла ние Пре зи ден та Нур сул-
та на Аби ше ви ча Назарбаева — со бы тие, ко то-
ро го ка зах стан цы ждут с вол не ни ем и на деж-
дой. Каж дое об ра ще ние гла вы го су дар ства 
к на ро ду — про ду ман ный пер спек тив ный 
план дей ствий, стра та ге ма ус пеш но го раз ви-
тия воп ре ки не га тив ным внеш ним вли яни ям. 
Пос ла ние это го го да за ря жа ет со ци аль ным 
оп ти миз мом, слу жит кон со ли да ции все го об-
ще ства в це лях ук реп ле ния по ли ти чес кой и 
эко но ми чес кой ста биль нос ти и обес пе че ния 
ус пеш но го вы пол не ния всех при ня тых прог-
рамм раз ви тия и мо дер ни за ции.

Гла ва го су дар ства уве рен, что, как и в ис то ри-
чес кой си ту ации, ког да бы ла при ня та под твер-
див шая свою жиз нес по соб ность стра те гия раз-
ви тия Казахстана до 2030 го да, мы вновь сде ла ем 
пра виль ный вы бор пе ред ли цом гло баль ных 
ис пы та ний. Как под чер кнул Пре зи дент, на ша 
глав ная цель сей час и в бли жай шем бу ду щем — 
ра бо тать на раз ви тие силь но го го су дар ства.
Нурсултан Абишевич под чер кнул, что ряд 

внеш них фак то ров не га тив но влияет на внут-
рен нюю си ту ацию и эко но ми ку Казахстана. В 
ми ре обос три лись мно гие серь ез ные уг ро зы: 
нес та биль ность ми ро вых рын ков, сни же ние 
рос та ми ро во го ВВП, мас штаб ные по то ки бе-
жен цев, меж ду на род ный тер ро ризм. В ус ло-
ви ях за мед ле ния рос та ми ро вой эко но ми ки, 
сни же ния цен на ос нов ные эк спор тные то ва-
ры Казахстана, сан кци он но го про ти вос то яния 
ве ду щих пар тне ров воз ни ка ет ос трая не об хо-
ди мость сис тем ных и опе ра тив ных мер ан тик-
ри зис но го ха рак те ра. По мыс ли Ли де ра на ции, 
«вы зо вам но вой гло баль ной ре аль нос ти мы 
дол жны про ти во пос та вить це лос тность стра-
те гии дей ствий на ос но ве на ших ре аль ных воз-
мож нос тей».

Учи ты вая эко но ми чес кие слож нос ти, рис ки 
и соз дан ные в Ка зах ста не ус ло вия для даль ней-
ше го рос та эко но ми ки, Нурсултан Абишевич 
фор му ли ру ет ряд мас штаб ных нап рав ле ний 
ан тик ри зис ной по ли ти ки го су дар ства. В их 
чис ле — ста би ли за ция фи нан со во го сек то ра, 
оп ти ми за ция бюд жет ной по ли ти ки, при ва ти-
за ция и сти му ли ро ва ние эко но ми чес кой кон-
ку рен ции, прив ле че ние ин вес ти ций и но вая 
со ци аль ная по ли ти ка.
Раз ви тие Казахстана в это неп рос тое вре мя 

мыс лит ся Пре зи ден том че рез «неп ре рыв ную 
мо дер ни за цию всех сфер жиз ни на прин ци-
пах Об ще ства все об ще го тру да». При этом 
го су дар ство бу дет нес ти от вет ствен ность за 
под дер жку со ци аль но уяз ви мых сло ев на се ле-
ния, тех лю дей, ко то рые в си лу объ ек тив ных 
об сто ятельств не мо гут ра бо тать. От вет ствен-
ность за свое бла го по лу чие дол жна стать жиз-
нен ным прин ци пом каж до го де ес по соб но го, 
мыс ля ще го че ло ве ка. Важ но по нять, что ус пех 
Казахстана за ви сит от дей ствий всех его граж-
дан, все го об ще ства. Каж дый из нас се год ня 
дол жен от ве тить на воп рос: что я сде лал для 
раз ви тия сво ей стра ны?
Ка зах стан ское науч ное со об ще ство дол жно 

осоз на вать боль шую от вет ствен ность за прет-
во ре ние в жизнь за дач мо дер ни за ции на уки и 
об ра зо ва ния, ко то рые пос тав ле ны в Пос ла нии 
Пре зи ден та. Се год ня на ука, ее ин но ва ци он ный 
по тен ци ал, по мне нию гла вы го су дар ства, выс-
ту па ют в ка че стве од но го из ос нов ных драй ве-
ров эко но ми чес ко го рос та на шей рес пуб ли ки. 
Ра бо та в этом нап рав ле нии в КарГУ им. Е. А. 
Бу ке то ва уже ве дет ся; уси лия на ших уче ных 
сос ре до то че ны на раз ра бот ке про ек тов в сфе ре 
энер го- и ре сур сос бе ре же ния, во зоб нов ля емой 
и аль тер на тив ной энер гии, им пор то за ме ща-
ющих тех но ло гий для до рож но го и жи лищ но-

го стро итель ства, обес пе че ния про до воль ствен-
ной бе зо пас нос ти. Ак тив но раз ра ба ты ва ют ся 
про ек ты для выс тав ки EX PO 2017. Уче ны ми 
уни вер си те та бу дут пред став ле ны но вые тех-
но ло гии, эк спе ри мен таль ные об раз цы но вых 
ви дов про дук ции, но вая ме то ди ка кон тро ля 
опас ных выб ро сов.
В ла бо ра то ри ях и мас тер ских уни вер си те та 

сту ден ты по лу ча ют не толь ко на вы ки науч но-
ис сле до ва тельской ра бо ты, но и, что не ма ло-
важ но, на вы ки прак ти чес кой дея тель нос ти в 
рам ках выб ран ной спе ци аль нос ти. С 2017 го да 
ка зах стан цы смо гут по лу чить бес плат ное про-
фес си ональ ное тех ни чес кое об ра зо ва ние в рам-
ках но во го на ци ональ но го про ек та, ини ци иро-
ван но го гла вой го су дар ства. Уже в крат кос роч-
ной пер спек ти ве это даст муль тип ли ка тив ный 
эф фект как в эко но ми чес кой, так и со ци аль ной 
сфе ре, пос коль ку бу дет спо соб ство вать всес-
то рон не му раз ви тию че ло ве чес ко го ка пи та ла. 
Са мым убе ди тель ным при ме ром ус пеш нос ти 
та кой жиз нен ной стра те гии яв ля ет ся путь на-
ше го Пре зи ден та, ко то рый горд сво ей тру до-
вой би ог ра фи ей.
От вет ствен ность и ин но ва ции — два клю-

че вых по ня тия Пос ла ния; ес ли мы бу дем не ук-
лон но сле до вать кур су, оп ре де лен но му на шим 
Пре зи ден том, мы пре одо ле ем лю бые труд нос-
ти и «вы ве дем наш Казахстан на но вые ру бе жи 
раз ви тия».

РЕК ТОР КАРГУ ИМ. Е. А. БУ КЕ ТО ВА Е. К. КУ БЕ ЕВ

Ре зо лю ция соб ра ния кол-
лек ти ва пре по да ва те лей, 
сот руд ни ков и сту ден тов 
КарГУ им. академика Е. А. Бу-
ке то ва, пос вя щен но го разъ-
яс не нию ос нов ных по ло же-
ний Пос ла ния Пре зи ден та РК 
Нур сул та на Назарбаева на-
ро ду Казахстана «Казахстан 
в но вой гло баль ной ре аль-
нос ти: рост, ре фор мы, раз-
ви тие» и мер по его ре али за-
ции

Про фес сор ско-пре по да ва-
тельский сос тав, сот руд ни ки, 
сту ден ты и ма гис тран ты Ка ра-
ган дин ско го го су дар ствен но го 
уни вер си те та им. Е. А. Бу ке то-
ва, об су див Пос ла ние Пре зи-
ден та Нур сул та на Назарбаева 
на ро ду Казахстана «Казахстан 
в но вой гло баль ной ре аль нос-
ти: рост, ре фор мы, раз ви тие», 
одоб ря ют и все це ло под дер-
жи ва ют все по ло же ния Пос ла-
ния.

Кол лек тив уни вер си те та в 
пол ной ме ре раз де ля ет мысль 
Пре зи ден та о том, что на ша 
глав ная цель — это проц ве та-
ющий Казахстан в чис ле 30 са-
мых раз ви тых стран ми ра.

В бли жай шей пер спек ти ве 
раз ви тие ин но ва ци он ной эко-
но ми ки, сво бод ной от сырь-
евой за ви си мос ти, ста но вит ся 
глав ной за да чей. Для ее ре ше-
ния в Пос ла нии обоз на че ны 
пять нап рав ле ний ан тик ри зис-
ных и струк тур ных пре об ра зо-
ва ний, в их чис ле — ста би ли-
за ция фи нан со во го сек то ра, 
оп ти ми за ция бюд жет ной по-
ли ти ки, при ва ти за ция и сти-
му ли ро ва ние эко но ми чес кой 
кон ку рен ции, прив ле че ние ин-
вес ти ций и но вая со ци аль ная 
по ли ти ка.

Кол лек тив уни вер си те та 
при мет са мое ак тив ное учас-
тие в ре ше нии пос тав лен-
ных Пре зи ден том за дач по 
ин но ва ци он но му раз ви тию 
Рес пуб ли ки Казахстан в но-
вой гло баль ной ре аль нос ти. 
Уче ны ми уни вер си те та бу дет 
про ве де на боль шая ра бо та 
по прив ле че нию ин вес то ров 
для прак ти чес кой ре али за ции 
науч ных про ек тов. Кол лек-
тив уни вер си те та вне сет свой 
вклад в по вы ше ние ин но ва-
ци он но го по тен ци ала ка зах-
стан ской эко но ми ки, раз ви тие 
че ло ве чес ко го ка пи та ла и мо-
дер ни за цию сфе ры об ра зо ва-
ния сог лас но ра нее при ня тым 
прог рам мам.

Вос пи ты вая ка зах стан ский 
пат ри отизм, мы про дол жим в 
сте нах уни вер си те та фор ми-
ро ва ние нрав ствен ной и граж-
дан ской по зи ции мо ло до го 
по ко ле ния на ос но ве цен нос-
тей не за ви си мо го Казахстана, 
пат ри оти чес ко го ак та «М12 гі-
лік Ел».

Кол лек тив КарГУ им. Е. А. 
Бу ке то ва при ло жит все уси-
лия для то го, что бы вы пол нить 
за да чи, пос тав лен ные Пре-
зи ден том стра ны в Пос ла нии 
«Казахстан в но вой гло баль-
ной ре аль нос ти: рост, ре фор-
мы, раз ви тие».

РЕ ЗО ЛЮ ЦИЯ ПРИ НЯ ТА НА ОБ ЩЕМ СОБ РА НИИ 
КОЛ ЛЕК ТИ ВА КАРГУ ИМЕ НИ АКА ДЕ МИ КА Е. 

А. БУ КЕ ТО ВА 4 ДЕ КАБ РЯ 2015 ГО ДА.

Послание Президента РК 
народу Казахстана стало юбилейным

С заботой о благополучии Родины
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Қа зақ стан Рес пуб ли ка сы мем ле кет-
ті лі гі үшін Тұң ғыш Президент кү ні — 
бұл ерек ше, ай ту лы күн. 1991 жыл дың 
1 жел тоқ са нын да өт кен ең ал ғаш қы бү-
кіл ха лық тық сай ла уда еге мен елі міз дің 
не гі зін са лу шы — Нұр сұл тан Əбі шұ лы 
Назарбаев Қа зақ стан Рес пуб ли ка сы ның 
Тұң ғыш Пре зи ден ті бо лып сай лан ды, 
ал 1991 жыл дың 16 жел тоқ са нын да Жо-
ғар ғы Ке ңес Қа зақ стан ның мем ле кет тік 
тəуел сіз ді гін жа ри ялап, елі міз еге мен ді 
мем ле кет ре тін де та ныл ды.

Нұр сұл тан Əбі шұ лы Назарбаев ел ді 
күрт өз ге ріс ті, Ел ба сы нан ай рық ша са яси 
ер кін дік ті, жо ға ры көш бас шы лық қа си-
ет тер мен стра те ги ялық да на лық ты та лап 
ет кен қи ын-қыс тау ке зең де бас қар ды. Тұң-
ғыш Президент елі міз аң сап қол жет кіз ген 
тəуел сіз дік тің ке пі лі не, сим во лы на ай нал-
ды, Рес пуб ли ка ның ұзақ мер зім ді стра те-
ги ялық ба ғыт-бағ да рын ай қын дап, дү ни е-
жү зі нің ге оса яси кар та сын да ғы ор ны мен 
мə нін анық та ды. Пре зи дент тің бас шы лы-
ғы мен əзір лен ген ауқым ды бағ дар ла ма лық-
стра те ги ялық құ жат тар ел дің са яси, эко но-
ми ка лық жə не əлеу мет тік жаң ғы ру ының 
не гі зі бол ды. Са яси жə не эко но ми ка лық 
еге мен дік мем ле кет тің ір ге лі ұлт тық мүд-
де ле рін қа лып тас ты ру ға жə не іс ке асы ру ға 
мүм кін дік бе ре тін шарт бо лып та был ды.
Жа ңа қа зақ стан дық мем ле кет ті лік ті 

рə сім де удің күр де лі жо лы нан өтіп, қа зақ-
стан дық мем ле кет ті лік тің не гі зі бо ла тын 
қа ғи да лар ды заң на ма лық тұр ғы дан рə сім-
де ген тəуел сіз Қа зақ стан ның Кон сти ту ци-
ясы қа был дан ды, Рес пуб ли ка ның шы найы 
еге мен ді гін қам та ма сыз ет кен қо ғам ның 
бар лық өмір сү ру ор та ла рын да өте ма ңыз-
ды өз ге ріс тер жү зе ге асы рыл ды. 2015 жыл-
дың 26 сəуірін де гі ке зек тен тыс пре зи дент-
тік сай ла уда ғы Ел ба сы мыз дың та за же ңі сі 
Тұң ғыш Пре зи ден ті міз дің қыз ме ті мен 
тұл ға сын ай қын дап, Қа зақ стан хал қы ның 
мем ле кет бас шы сы на де ген тұ рақ ты қол-
дауы мен зор се ні мін біл ді ре ді.
Қа зір гі таң да, əлем де гі дағ да рыс тың 

етек жай ған жағ дайын да тəуел сіз дік жыл-
да ры Қа зақ стан қол жет кі зе ал ған əлеу мет-
тік-са яси тұ рақ ты лық үл кен ма ңыз ды лық-
қа ие бол ды. Ха лы қа ра лық қа ты нас тар да ғы 
ши еле ніс тер ар тып, са яси жə не эко но ми-
ка лық жағ дай ши еле ніс кен тұс та Қа зақ-
стан ның нақ ты қа лып тас қан жə не са на лы 
стра те ги ялық мін дет тер дің ар на сын да да-
мы ған тұ рақ ты жə не жүйе лі қыз мет ете тін 
би лік құ ры лы мы бар ел бо лып қа ла бе руі 
аса ма ңыз ды. Пре зи ден тпен жүр гі зі ле тін 
са яси ба ғыт мем ле кет тің іш кі тұ рақ ты лы-
ғын сақ тау мен ны ғай ту дың жə не жа һан-
дық дең гей де гі оның та быс ты лы ғы ның ір-
ге та сы бо лып қыз мет ете ді.
Қа зақ стан көп жыл дар бойы Нұр сұл-

тан Əбі шұ лы ның стра те ги ялық ой ла рын 
бі різ ді жү зе ге асы ра ке ле, əлем дік қауым-

дас тық тың то лық құ қы лы мү ше сі бо лып 
та бы ла тын тұ рақ ты, ын ты ма ғы жа рас қан, 
кө пұлт ты мем ле кет ре тін де əлем дік аре-
на да өз ор нын бе рік анық тай біл ді. Тəуел-
сіз дік тің ал ғаш қы күн де рі нен бас тап Қа-
зақ стан Рес пуб ли ка сы ның сыр тқы са яси 
қыз ме ті нің не гі зін де жа һан дық ын ты мақ-
тас тық жə не ин тег ра ция үде ріс те рі жа тыр. 
Қа зір гі əлем нің са яси жə не эко но ми ка лық 
тур бу лент ті гі не қа ра мас тан, сал мақ ты 
сырт қы са яси қыз мет тің, пер спек ти ва лық 
ге оса яси бас та ма шы лық тың ар қа сын да, 
қыс қа мер зім нің ішін де ел əлем дік аре на да 
ха лы қа ра лық құр мет ке жə не сыр тқы са яси 
субъ ек ті лік ке қол жет кіз ді. Қа зақ стан мен 
стра те ги ялық се рік тес тік те əлем нің ал дың-
ғы қа тар лы ел де рі нің мүд де лі лі гі үне мі 
өсіп оты ра ды.
Бү гін де Еура зи ялық одақ аясын да сəт ті 

іс ке асы ры лып ке ле жат қан ге оса яси, дү-
ни ета ным дық жə не эко но ми ка лық ин тег-
ра ция үл гі сі не гі зін де еура зи ялық ин тег-
ра ция иде ясын ал ғаш кө тер ген Нұр сұл тан 
Əбі шұ лы Назарбаев еке нін атап өт кен жөн. 
Со ны мен қа тар, БҰҰ Бас Ас сам бле ясы ның 
та ри хи ме рей той лық сес си ясын да дү ни-
ежү зі лік қо ғам мен ке ңі нен тал қы ла на тын 
бір қа тар кең ауқым ды бас та ма лар мен 
ұсы ныс тар ен гіз ген Қа зақ стан Пре зи ден-
ті нің сөй ле ген сө зін ерек ше атап өту қа-
жет. Олар дың қа та рын да — жа ңа да му 
стра те ги ясы, «əлем үшін бар лық ұлт тар-
дың əлем дік ин фра құ ры лым ға, ре сур стар 
мен на рық тар ға, сон дай-ақ адам зат да муы 
үшін жал пы ға ор тақ жауап кер ші лік ке қол 
жет кі зуі нің əділ шарт тар ға не гіз дел ген жа-
ңа да му трен дін» ұсы на тын «Жа һан дық 
стра те ги ялық бас та ма — 2045 жо ба сы; яд-
ро лық, энер ге ти ка лық, су жə не азық-тү-
лік қауіп сіз ді гін қам та ма сыз ету ге үн де ген 
«Жа ңа Бо ла шақ» тұ жы рым да ма сы. Пре зи-
дент тің өзі ұсын ған жо ба ла рын жү зе ге асы-
ру ға қа ты су үшін Қа зақ стан ның сал мақ ты 
са яси, əлеу мет тік-эко но ми ка лық жə не ғы-
лы ми-тех но ло ги ялық əлеуеті ту ра лы нақ-
ты ай туы тү бе гей лі ма ңыз ды. Астана лық 
эко но ми ка лық фо ру мын да əрі қа рай тал-
қы лан ған Дү ни ежү зі лік дағ да рыс қа қар-
сы жос пар жо ба сы ның құн ды лы ғы атап 
өтіл ді. Президент елі міз дің аты нан жа ңа 
бо ла шақ ты құ ру дың ти ім ді жо ба ла ры ның 
бел сен ді бас та ма шы сы жə не қа ты су шы сы 
ре тін де сөз сөй лей ді.
Ел ба сы мен əзір лен ген, да му дың тұ-

жы рым да ма лық ба ғыт та рын анық тай тын 
«Нұр лы жол — бо ла шақ қа бас тар жол» 
жə не «Стра те гия-2050» ір ге лі бағ дар ла-
ма лық құ жат тар да елі міз ге қыс қа мер зім 
ішін де же дел іл ге рі леп да му жо лы на тү су-
ге мүм кін дік бер ген, Қа зақ стан ның үде ме-
лі ин дус три ялық-ин но ва ци ялық да му тұ-
жы рым да ма сы на қол жет кі зу ді, оның 30 ең 
да мы ған əлем ел де рі нің қа та ры на кі ру ін 
мүм кін қыл ған Қа зақ стан ның ти ім ді эко-
но ми ка лық прин цип те рі қа лан ған.

Пре зи ден ті міз дің ойы бойын ша ин дус-
три алан ды ру жə не эко но ми ка лық іл ге рі-
леу ел дің əлеу мет тік-эко но ми ка лық же-
тіс ті гі нің не гі зі бо луы ке рек. Ел ба сы ның 
«Нұр лы жол — бо ла шақ қа бас тар жол» ат-
ты Жол дауы мем ле кет тің мак ро эко но ми-
ка лық са ясат ты жа ңар ту ға, Қа зақ стан ның 
əлеу мет тік-эко но ми ка лық тұ рақ ты лы ғын 
қам та ма сыз ету ге ша қы ра тын дағ да рыс қа 
қар сы ша ра лар ды əзір ле уге жə не іс ке асы-
ру ға то ғыс ты рыл ған.
Бес пре зи дент тік ре фор ма ның век тор-

ла ры бойын ша жүйе лен ді ріл ген мақ сат ты 
праг ма ти ка лық си пат пен ел да му ының 
бар лық ба ғыт та рын қам ти тын «100 нақ ты 
қа дам» ат ты бағ дар ла ма ның мə ні зор. Бағ-
дар ла ма ұлт жос па ры ның бар лық тар мақ-
та рын іс ке асы ру дың нақ ты ме ха низ мде рін 
ал дын ала бол жай ды, бұл бел гі лен ген дағ-
да рыс қа қар сы ша ра лар ке ше нін іс ке асы ру 
бойын ша күш тер ді шо ғыр лан ды ру жə не 
ны ғай ту тұр ғы сы нан оны құн ды қы ла ды.
Ел дің эко но ми ка лық да муы, эко но ми-

ка лық іл ге рі леуі аза мат тар дың əлеу мет тік 
əл-ауқа ты ның, адам дар дың қо лай лы əлеу-
мет тік хал-жайын қа лып тас ты ру шар ты-
ның не гі зі ре тін де ұғын ды ры ла ты нын атап 
өту ке рек. Сон дық тан, ел дің мем ле кет тік 
да му мо де лін де əлеу мет тік ба ғыт тал ған 
эко но ми ка не гіз бо лып та бы ла тын əлеу-
мет тік мем ле кет қа ғи да ла рын сақ тау тү бе-
гей лі бо лып та бы ла ды.
Президент бі рін ші орын да мем ле кет-

тің ма ңыз ды ре сур сы — ұлт тың са па лы 
зи ят кер лік əлеуетін құ ру ға ба са на зар 
ауда ра ды. Ел ба сы мыз «XXI ға сыр да ғы да-
мы ған ел — бұл бел сен ді, бі лім ді жə не 
де ні сау аза мат тар» еке нін атап ай та ды. 
Ба сым мін дет тер дің бі рі — ел дің ғы лым-
ды қа жет сі не тін эко но ми ка сы ның ір ге та-
сы ре тін де ти ім ді ин но ва ци ялық ұлт тық 
бі лім бе ру жүйе сін, жал пы оның өсуі не 
муль тип ли ка тив ті əсе рін ти гі зу ге қа бі лет-
ті эко но ми ка ның нақ ты сек тор ла ры ның 
бі рін қа лып тас ты ру жə не да мы ту бо лып 
мə лім дел ге ні заң ды. Бі лім бе ру са ла сын-
да ғы ре фор ма лар жос пар лы жə не жүйе-
лі түр де өт кі зі ле ді. «Жүз нақ ты қа дам» 
үн деу ха тын да ал ды мен ти ім ді бі лім бе ру 
стра те ги яла рын өз гер ту ді жə не құ ру ды 
қа жет ете тін бір қа тар ба ғыт тар анық тал-
ған. Олар мек теп тік, ор та жə не жо ға ры 
бі лім ге қа тыс ты жə не жал пы ұлт тық бі-
лім бе ру жүйе сін жа ңар ту мен да мы ту дың 
ше шу ші век тор ла рын қам ти ды.
Жо ға ры бі лім бе ру са ла сын да Қа зақ-

стан ның жо ға ры оқу орын да ры ның ин-
но ва ци ялық да му не гі зін қа лау ға, қа таң 
зи ят кер лік жə не ғы лы ми-тех ни ка лық қар-
сы лық жағ дайын да əлем дік бі лім бе ру 
алаң да рын да сəт ті бə се ке ле су ге қа бі лет ті 
мық ты зерт теу уни вер си тет те рін, қай нар 
бұ лақ тар ды құ ру ға үміт ар ты ла ды. Олар 
ел дің стра те ги ялық да му мін дет те рі нің 
орын да лу ын да, мем ле кет пен əзір лен ген 
жə не жүр гі зі ле тін дағ да рыс қа қар сы ша-
ра лар ды ұт қыр жə не ти ім ді жү зе ге асы ру-
да бел сен ді қа ты су ына мақ сат та луы ке рек. 
«Нұр лы жол — бо ла шақ қа бас тар жол» 

Жол дауын да бі лім са ла сы на ай рық ша на-
зар ауда рыл ған. «Ин дус три ялан ды ру бағ-
дар ла ма ла ры шең бе рін де ба за ла рын да 
ғы лым ның эко но ми ка са ла ла ры мен жə не 
ма ман дар дайын да умен бай ла ны сы қам-
та ма сыз еті ле тін 10 ЖОО анық тал ды. Осы 
мақ сат тар ға 2017 жыл ға дейін 10 мил ли ард 
тең ге ба ғыт тай оты рып, осы жо ға ры оқу 
орын да ры ның ма те ри ал дық-тех ни ка лық 
ба за сын қа лып тас ты ру ды тап сы ра мын» 
де лін ген Жол да уда. Қар қын ды ин вес ти ци-
ялау жо ға ры оқу орын да ры на дағ да рыс қа 
ти ім ді түр де қар сы тұ ру ға, ма те ри ал дық-
тех ни ка лық, ғы лы ми-зер тха на лық ба за-
ны уақы тын да жа ңар ту ды жү зе ге асы ру ға, 
кад рлық ре сур стар ды жақ сар ту ға, ғы лы ми 
жə не бі лім бе ру қыз ме ті нің ти ім ді лі гін ай-
тар лық тай арт ты ру ға, ғы лым ның эко но ми-
ка жə не өн ді ріс пен бай ла ны сын қам та ма-
сыз ету ге, эко но ми ка ның үде ме лі да мып 
ке ле жат қан са ла ла ры үшін кад рлар дың 
са па лы да яр лы ғын жү зе ге асы ру ға мүм кін-
дік бе ре ді. Осы лай мем ле кет Қа зақ стан ның 
пос тдағ да рыс тық да муы мен жа һан дық бə-
се ке ге қа бі лет ті гін жо ға ры ла ту үшін бе рік 
не гіз ді қам та ма сыз ете ді.
Сыр тқы са яси жə не əлеу мет тік-эко но-

ми ка лық тұ рақ ты лық Қа зақ стан ға іш кі 
ын ты мақ тас тық пен ны ғаю ға не гіз дел-
ген қо ғам ның бі ре гей үл гі сін сəт ті қа-
лып тас ты ру ға мүм кін дік бе ре ді. Тұң ғыш 
Президент са яса ты ның кү мəн сіз же тіс ті гі 
үш құ рау шы, «біз дің ха лық тық игі лі гі міз 
бо лып та бы ла тын қа зақ стан дық та быс тың 
үш кіл ті не»: бар лық қа зақ стан дық тар дың 
бір тұ тас ты ғы на, то ле рант ты лық қа, та ри хи 
тағ дыр дың ор тақ ты ғы на не гіз дел ген по ли-
эт ни ка лық жə не по ли мə де ни қо ғам ның 
ти ім ді үл гі сін іс ке асы ру бо лып та бы ла ды. 
Пре зи ден тпен ұсы ныл ған «бү кіл қа зақ-
стан дық бі ре гей лік», «бү кіл қа зақ стан дық 
мə де ни ет» тұ жы рым да ма сы ха лық тың та-
ри хи өзін-өзі та ну ының өзе гі ре тін де, көп 
ұлт ты лық пен по ли мə де ни ет ті лік тің тү бе-
гей лі құн ды лы ғы ның иде ясы ел де гі бе рік 
ұл та ра лық жə не кон фес сияара лық ке лі сім-
ді сақ тау ға, бар лық қа зақ стан дық тар үшін 
қа жет ті мо раль дік қо лай лы лық пен ер тең-
гі күн ге де ген се нім де рін қам та ма сыз ету ге 
мүм кін дік бе ре ді.
Со ны мен қа тар, ұлт тық да му үл гі сі 

эт нос тар дың қо ғам дық ұйым да ры, аза-
мат тық қо ғам ин сти тут та ры, эт но мə де ни 
бір лес тік тер дің шең бе рін де жү зе ге асы-
ры ла ды. Ел ба сы ның бас та ма сы бойын ша 
1995 жы лы Қа зақ стан хал қы Ас сам бле-
ясы — Пар ла мент те елі міз дің бар лық ұлт-
та ры ның тұ рақ ты өкіл ді гін қам та ма сыз 
ете тін жə не көп түр лі ұлт тық мүд де лер ді 
ес ке ру ге мүм кін дік бе ре тін, та лай жыл дар 
бойы Қа зақ стан ның да му ын, бей біт ші лі гін, 
тұ рақ ты лы ғы мен ын ты ма ғын қам та ма сыз 
етіп ке ле жат қан бі ре гей кон сти ту ци ялық 
құ ры лым бой кө тер ді.

Е.�. К	 БЕ ЕВ,
АКА ДЕ МИК Е. А. Б	 КЕ ТОВ АТЫН ДА �Ы 

�А РА �АН ДЫ МЕМ ЛЕ КЕТ ТІК УНИ ВЕР СИ ТЕ ТІ НІ� РЕК ТО РЫ, 
З.�. Д., ПРО ФЕС СОР

Т�уелсіздік кепілі
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Сре ди дос ти же ний на шей стра ны за 
24 го да Не за ви си мос ти меж ду на род ные 
эк спер ты вы де ля ют семь са мых глав-
ных, ко то рые и ха рак те ри зу ют раз ви тие 
Казахстана в це лом.

16 де каб ря 1991 го да в соз вез дии на ций 
ми ра заж глась но вая звез да — Республика 
Казахстан. В этот день стра на на ча ла свой Ка-
зах стан ский Путь. По ко ле ние то го вре ме ни 
ре али зо ва ло Ве ли кую мис сию — ка зах стан-
цы 90-х ста ли пер воп ро ход ца ми Не за ви си-
мос ти. Вре мя ле тит быс тро. Се год ня то, что 
бы ло сра зу пос ле рож де ния Не за ви си мо го 
Казахстана, — это уже уда ля юща яся в Веч-
ность Ис то рия. Об этом вре ме ни мы су дим 
в срав не нии с ны неш ни ми ве ли ки ми дос ти-
же ни ями.
Но вый курс стра ны в но вом ве ке — стра-

те гия «Ка зах стан-2050» — сос то ит из се ми 
при ори те тов. В ка че стве по дар ка Не за ви си-
мос ти на род Казахстана об рел семь бес цен-
ных дос то яний. Пер вое дос то яние — на ша 
свя щен ная и дос той ная Стра на, Ман гі лік Ел. 
Бо лее че тыр над ца ти ты сяч ки ло мет ров бес-
спор ных гра ниц спа яли Ро ди ну в еди ный 
мо но лит. Они ста ли ру бе жа ми доб ро со сед-
ства со все ми соп ре дель ны ми стра на ми.
В ка че стве вто ро го дос то яния на зы ва ют 

един ство На ро да. Казахстан стал ко лы белью 
ми ра. Че рез спо кой ствие в на шей стра не во-
ца ри лась ста биль ность, а че рез сог ла сие — 
спло чен ность. Един ство, сог ла сие — на ше 
глав ное бо гат ство, бес цен ное дос то яние. Ес-
ли на шей ос но вой бу дет спо кой ствие, опо-
рой — ста биль ность, же ла ни ем — сог ла сие, 
то на ша стра на зай мет дос той ное мес то в Ис-
то рии. Не за ви си мость спло ти ла на род под 

еди ным ша ны ра ком Ас сам блеи — хра ни-
те ля ми ра и сог ла сия. На ше ду хов ное един-
ство — глав ный фун да мент свет ско го го су-
дар ства и об ще ства.
Третье дос ти же ние — это ка зах ский 

язык, ко то рый по ми мо со сед них стран 
пре по да ют в ве ду щих учеб ных за ве де ни ях 
Азер бай джа на, Ар ме нии, Бе ла ру си, Поль-
ши, Вен грии, Юж ной Ко реи, Гер ма нии, 
Ве ли коб ри та нии, США. С каж дым го дом 
ко ли че ство та ких стран уве ли чи ва ет ся. В 
зна ме ни том Кем бриджском Уни вер си те-
те есть спе ци аль ный пред мет, пос вя щен-
ный ка зах ско му язы ку, ис то рии и куль ту ре. 
Бла го да ря Не за ви си мос ти на ци ональ ная 
куль ту ра раз ви ва ет ся с но вой си лой. Бы-
ла ре али зо ва на Прог рам ма «Ма де ни му-
ра», вос ста но ви ли по те рян ное, вос пол ни ли 
про пу щен ное. Ис кус ство и бо га тое куль-
тур ное нас ле дие Казахстана ста ли частью 
ми ро во го ду хов но го бо гат ства.
Чет вер тое дос то яние Не за ви си мос ти — 

это Ин дус три аль но-ин но ва ци он ная эко но-
ми ка. Бо гат ства на шей зем ли при над ле жат 
и слу жат все му на ро ду. По оцен кам меж ду-
на род ных эк спер тов, Казахстан за нял 19-е 
мес то в Ми ро вом рей тин ге по уп рав ле нию 
ми не раль ны ми ре сур са ми. В на шей стра не 
хо ро шо ус во или уро ки гло баль ных кри зи сов. 
В ХХI ве ке путь всех ус пеш ных на ций оп ре-
де ля ют ин дус три аль ная мощь и ин но ва ции. 
Не да ром на шей стра не до ве ре но про ве де ние 
спе ци али зи ро ван ной Меж ду на род ной выс-
тав ки «ЭК СПО-2017». Да же те ма гран ди-
оз но го Ми ро во го ин но ва ци он но го фо ру ма 
зву чит по-осо бен но му — «Энер гия бу ду ще-
го». В этом го ду Казахстан так же стал чле ном 
Все мир ной Тор го вой Ор га ни за ции, что поз-

во лит раз ви вать но вые меж ду на род ные биз-
нес-ком му ни ка ции.
Пя тое дос то яние — это соз да ние Об ще-

ства Все об ще го Тру да, оно яв ля ет ся пер во-
ос но вой На ци ональ но го бо гат ства. «Кро пот-
ли вым тру дом мы дос тиг ли все го, что сей час 
име ют Казахстан и ка зах стан цы. Труд де ла ет 
бла го род ным каж до го че ло ве ка и ве ли ки-
ми стра ны», — ска зал в од ном из сво их выс-
туп ле ний Президент Казахстана Нурсултан 
Назарбаев.
В ка че стве шес то го дос то яния на зы ва ют 

Ас та ну, ко то рая яв ля ет ся ар хи тек тур ным 
воп ло ще ни ем го су дар ствен ной мо щи. В ее 
но вых квар та лах, пло ща дях, пар ках и ше-
дев рах зод че ства, как в зер ка ле, от ра жа ет ся 
Ве ли кая Ис то рия На шей Не за ви си мос ти. 
По это му лю бовь к Ас та не — это сы нов нее 
чув ство к Ро ди не. Это аль фа и оме га Но во го 
Ка зах стан ско го Пат ри отиз ма.
Гла ва го су дар ства под чер кнул, что седь-

мым дос то яни ем Не за ви си мос ти яв ля ет ся 
гло баль ная от вет ствен ность, а так же об щие 
для все го че ло ве че ства ини ци ати вы. Меж-
ду на род ное со об ще ство вы со ко це нит ис хо-
дя щие от Су ве рен но го Казахстана идеи, ка-
са ющи еся ук реп ле ния гло баль ной ядер ной 
бе зо пас нос ти, ди ало га куль тур и ре ли гий.
Все эти дос ти же ния — неп ре хо дя щее 

Дос то яние на шей Не за ви си мос ти, ее ре аль-
ные пло ды и пер спек ти вы.

МА ТЕ РИ АЛ ПОД ГО ТОВ ЛЕН НА ОС НО ВЕ ПУБ ЛИ КА ЦИЙ САЙ ТА 
AKOR DA.KZ

О клю че вой ро ли в раз ви тии не за ви-
си мо го го су дар ства Кон сти ту ции РК го-
во ри ли учас тни ки тра ди ци он ной меж ду-
на род ной науч но-прак ти чес кой кон фе-
рен ции, ко то рая прош ла 27 но яб ря 2015 
го да в Ка ра ган дин ском го су дар ствен ном 
уни вер си те те им. Е. А. Бу ке то ва. Кон-
фе рен ция «По тен ци ал Кон сти ту ции и 
кон сти ту ци он ные цен нос ти в кон тек сте 
ста нов ле ния пра во вой го су дар ствен нос-
ти Казахстана», в ра бо те ко то рой при-
ня ли учас тие из вес тные ка зах стан ские и 
за ру беж ные уче ные, пред ста ви те ли пра-
во ох ра ни тель ных струк тур, бы ла пос вя-
ще на 20-ле тию Кон сти ту ции Рес пуб ли ки 
Казахстан.

Ос нов ной за кон на чи на ет ся со слов: «Мы, 
на род Казахстана». В этих трех сло вах Ос-
нов но го за ко на от ра же на на ша глав ная 
цен ность — един ство мно го эт нич но го, мно-
го кон фес си ональ но го на ро да стра ны. Кон-
сти ту ция, яв ля юща яся сим во лом граж дан-
ствен нос ти, — бес цен ный дар Не за ви си мос-
ти Казахстана.
Уче ные от ме ча ли, что в Ос нов ном за ко-

не есть все пра во вые инстру мен ты для ус-
пеш но го раз ви тия. Де мок ра тия — об щий 
ма гис траль ный путь раз ви тия че ло ве че-

ства. Но в то же вре мя бы ло от ме че но, что 
Казахстан — ази ат ское об ще ство. И у на шей 
Рес пуб ли ки есть от ли ча ющи еся от За па да 
тра ди ции, иные ре ли ги оз ные и куль тур ные 
взгля ды. По это му не об хо ди мо ид ти по пу ти 
де мок ра ти за ции с уче том этих осо бен нос тей. 
Ин те рес но, что са мые прог рес сив ные идеи, 
зак реп лен ные в Кон сти ту ции, бы ли пред-
ло же ны ка зах стан ски ми уче ны ми. Часть 
по ло же ний бы ли под го тов ле ны Сул та ном 
Сар та евым, Са лы ком Зи ма но вым, Гай ра том 
Са пар га ли евым, Юри ем Ба си ным, они наш-
ли яр кое воп ло ще ние в кон сти ту ци он ных 
нор мах. Ака де мик Сул тан Сар та ев — раз-
ра бот чик Пре зи дентской фор мы прав ле ния, 
ака де мик Са лык Зи ма нов раз ви вал идеи о 
граж дан ском об ще стве, о вза имо от но ше-
ни ях вет вей влас ти. Про фес сор Юрий Ба-
син раз ви вал идеи о час тной соб ствен нос ти 
на зем лю, о неп ри кос но вен нос ти час тной 
соб ствен нос ти, о су деб ной за щи те прав че-
ло ве ка. Ака де мик Г. Са пар га ли ев — ав тор 
кон сти ту ци он ных норм об осо бом ста ту се 
Ас сам блеи на ро да Казахстана.
Толь ко тот го су дар ствен ный и об ще ствен-

ный строй яв ля ет ся эф фек тив ным, ес ли он 
спо со бен ме нять ся к луч ше му. В Ос нов ном 
за ко не есть все пра во вые инстру мен ты для 
ус пеш но го раз ви тия и са мо оп ре де ле ния на-

ции. В на шей Кон сти ту ции чет ко из ло же ны 
об щие цен нос ти, ко то рые раз де ля ют все ка-
зах стан цы. Это жес ткий зап рет на дис кри-
ми на цию граж дан по мо ти вам ра сы, на ци-
ональ нос ти, взгля дов, язы ка, ре ли гии и по 
лю бым дру гим приз на кам. На этой ос но ве 
обес пе чи ва ют ся мир, сог ла сие, бла го по лу-
чие все го на ро да Казахстана.
Учас тни ки кон фе рен ции от ме ти ли, что у 

всех стран-ли де ров есть две глав ные сос тав-
ля ющие ус пе ха. Пер вая — ди на мич ная эко-
но ми ка и мо дер ни за ция. Вто рая — ста биль-
ная кон сти ту ци он ная сис те ма и ус той чи вое 
го су дар ство. Эти два фак то ра в пол ной ме ре 
не об хо ди мы в XXI ве ке и Ка зах ста ну. И они 
про хо дят крас ной нитью че рез весь за мы сел 
Пла на На ции «100 ша гов: сов ре мен ное го су-
дар ство для всех».
Кон сти ту ция Казахстана от ра жа ет глав-

ную цен ность стра ны — един ство мно го кон-
фес си ональ но го на ро да. За 20 лет в стра не 
об ра зо ва лась еди ная ка зах стан ская на ция, и 
в этом даль ней ший ус пех еди не ния го су дар-
ства. В ре зуль та те куль ту ра и ис то рия ка зах-
стан ско го на ро да ста ли ду хов ной объ еди ня-
ющей стра ны, сви де тель ством че му яв ля ет ся 
праз дно ва ние 550-ле тия Ка зах ско го хан ства.
Ис сле до ва те ли от ме ти ли, что кон сти ту-

ци ональ ность обес пе чи ва ет и пер спек ти вы 
эко но ми чес ко го раз ви тия Казахстана. По-
это му 5 ин сти ту ци ональ ных ре форм и 100 
ша гов на ции соз да дут ус ло вия для даль ней-
ше го рос та эко но ми ки стра ны. Изу чая опыт 
мно гих но вых не за ви си мых го су дарств, иног-
да весь ма пе чаль ный, из вес тно, что стро-
итель ство го су дар ства яв ля ет ся чрез вы чай но 
от вет ствен ным, слож ным и дли тель ным про-
цес сом. Ус той чи вая ста биль ность не мо жет 
быть без эко но ми чес ко го прог рес са и бла го-
по лу чия лю дей.
Кон сти ту ция воз вы ша ет ся, как та лис ман 

на ше го го су дар ства. «Пусть бу дет мир в на-
шей стра не», — поз дра вил Ли дер На ции 
и поб ла го да рил всех гос тей фо ру ма за то, 
что при ня ли приг ла ше ние от ме тить один 
из глав ных дней в ис то рии Не за ви си мо го 
Казахстана.

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

Заряд оптимизма 
и уверенности

Пос ла ние Пре зи ден та Нур сул та-
на Аби ше ви ча Назарбаева на ро ду 
Казахстана «Казахстан в но вой гло-
баль ной ре аль нос ти: рост, ре фор мы, 
раз ви тие» проз ву ча ло осо бен но ак ту-
аль но в ус ло ви ях то го ос трей ше го эко-
но ми чес ко го, со ци аль но го, по ли ти-
чес ко го кри зи са, ко то рый пе ре жи ва ет 
сов ре мен ный мир. В слож ное вре мя 
для лю дей осо бен но важ но знать и по-
ни мать, что у гла вы го су дар ства есть 
чет кое стра те ги чес кое ви де ние си ту-
ации и пу тей ее раз ре ше ния.

Пос ла ние Пре зи ден та да ет объ ек-
тив ный ана лиз раз лич ных ас пек тов 
ге опо ли ти чес кой си ту ации и со дер жит 
чет ко сфор му ли ро ван ные и сис тем но 
выс тро ен ные ме ры для эф фек тив но го 
пре одо ле ния пос лед ствий ны неш не го 
кри зи са, целью ко то рых яв ля ет ся сох-
ра не ние ста биль нос ти раз ви тия на ше-
го го су дар ства и един ства об ще ства.

По сло вам Пре зи ден та, для эф фек-
тив ных дей ствий в ус ло ви ях кри зи са 
не об хо ди ма даль ней шая мо дер ни-
за ция и ре фор ми ро ва ние всех сфер 
эко но ми ки и об ще ства. Ан тик ри зис-
ную стра те гию Нурсултан Абишевич 
фор му ли ру ет в трех стра те ги чес ких 
иде ях: рост, ре фор мы и раз ви тие. Сре-
ди пер вос те пен ных за дач — ста би ли-
за ция фи нан со во го рын ка, оп ти ми-
за ция бюд жет ных рас хо дов и пол ная 
ре ви зия всех бюд жет ных прог рамм, 
ин тен сив ное прив ле че ние в стра ну 
ин вес ти ций и улуч ше ние ин вес ти ци-
он но го кли ма та, ши ро ко мас штаб ная 
прог рам ма при ва ти за ции, раз ра бот-
ка но вой кон цеп ции фор ми ро ва ния и 
ис поль зо ва ния средств На ци ональ но-
го фон да в ус ло ви ях но вой гло баль ной 
ре аль нос ти.

Весь ма по ка за тель но, что ин вес-
ти ро ва ние в че ло ве чес кий ка пи тал 
ос та ет ся важ ней шим дол гос роч ным 
при ори те том го су дар ствен ной по ли ти-
ки Казахстана. Учи ты вая ре алии сов-
ре мен ной ин дус три али зо ван ной гло-
баль ной эко но ми ки, од ним из глав ных 
нап рав ле ний та ко го ин вес ти ро ва ния 
Президент наз вал раз ви тие тех ни чес-
ко го об ра зо ва ния на всех его уров-
нях. По сло вам Нур сул та на Аби ше ви-
ча, в 2017 го ду бу дет дан старт но во му 
об ра зо ва тель но му про ек ту, пред по-
ла га юще му обес пе че ние бес плат но го 
тех ни чес ко го об ра зо ва ния для всех 
ка зах стан цев, что поз во лит эф фек-
тив нее ре шать проб ле мы за ня тос-
ти мо ло де жи, а так же обес пе чи вать 
пот реб нос ти эко но ми ки Казахстана 
в ква ли фи ци ро ван ных спе ци алис тах. 
С дру гой сто ро ны, ак цент сде лан на 
ин тен сив ном раз ви тии выс ше го тех-
ни чес ко го об ра зо ва ния, тех ни чес ких 
на ук, по вы ше нии ком пе тен ций в об-
лас ти смарт-тех но ло гий, пер спек тив-
ных нап рав ле ний но вой энер ге ти ки. 
Для это го, по мыс ли Пре зи ден та, не об-
хо ди мо на ос но ве тес но го сот руд ни че-
ства с ве ду щи ми науч ны ми и об ра зо-
ва тель ны ми уч реж де ни ями соз да вать 
сов мес тные цен тры, ко то рые ста нут в 
даль ней шем мо делью для тех ни чес ко-
го об ра зо ва ния все го Казахстана.

Пос ла ние гла вы го су дар ства еще 
раз де монстри ру ет, что, нес мот ря на 
гло баль ные кри зис ные про яв ле ния, 
на ше го су дар ство сле ду ет раз ра бо-
тан ной и пла но мер но ре али зу емой 
эко но ми чес кой и со ци аль ной мо де ли 
раз ви тия стра ны.

ДЕ КАН ФА КУЛЬ ТЕ ТА ИНОС ТРАН НЫХ ЯЗЫ КОВ 
КАРГУ ИМ. АКА ДЕ МИ КА Е. А. БУ КЕ ТО ВА 

ДОК ТОР ПЕ ДА ГО ГИ ЧЕС КИХ НА УК, ПРО ФЕС СОР 
Б. А. ЖЕТ ПИС БА ЕВА

Семь достижений Казахстана
за годы Независимости

Потенциал Конституции 
и конституционные ценности
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Тəуел сіз елі міз дің Тұң ғыш Пре зи ден-
ті, ұлт көш бас шы сы Н. Ə. Назарбаев тың 
Қа зақ стан хал қы на ар на ған əр бір Жол-
дауы ту ған хал қы ның ме рейін та сы тып, 
ру хын кө те ріп, жа ңа бе лес тер ге бас тап 
ке ле ді. Əсі ре се, ел тіз гі нін ұс тар өс ке лең 
ұр па ғы — жас тар ға ба ғыт тай ай тыл ған 
да на лық сөз де рі шы найы қам қор лық пен 
қа тар жауап кер ші лік ті жүк тей тін дей.

Ел ба сы ның «Мен сіз дер ге се не мін, жас 
қа зақ стан дық тар! Мен сіз дер дің біз дің елі-
міз —Қа зақ стан ға де ген сүйіс пен ші лік те рі-
ңіз ге се не мін! Мен əр қа шан бір лік ті, тұ рақ-
ты лық ты қор ғай тын дық та ры ңыз ға, де мек, 
біз дің Ота ны мыз дың бо ла шақ та өсіп-өр-
кен дей ті ні не се не мін!» де ген үміт ар тар ой-
пі кі рі, елі міз дің ер те ңі біз дің қо лы мыз да 
еке нін мойын да та, жі ге рі міз ге жі гер қо сып, 
жү ре гі міз ге нық се нім ұяла та тү се ді. Бү гін-
гі Қа зақ стан ның жа ңа ша өсу жол да рын да ғы 
тың бе лес тер ге кө те рі луі не əр бір аза мат тың 
қо сар үле сі зор еке нін ес кер те ді.

«Қа зақ стан-2050» Стра те ги ясы: қа лып-
тас қан мем ле кет тің жа ңа са яси ба ғы ты» 
Жол дауын да да Ел ба сы: «Ал, кейін гі тол қын 
жас тар ға ай та рым: Сен дер — бо ла шақ қа 
де ген үкі лі үмі ті міз дің ті ре гі сің дер. Біз дің 
бү гін гі ат қа ры лып жат қан қы ру ар ша ру-
ала ры мыз тек сен дер үшін жа са лу да. Сен-
дер тəуел сіз Қа зақ елі нің пер зент те рі сің дер! 
Тəуел сіз ел де ту ып, тəуел сіз ел де тəр бие ал-
дың дар. Сен дер дің азат ой ла рың мен ке мел 
бі лім де рің — елі міз ді қа зір біз ге көз жет пес 
алыс та, қол жет пес қи ян да кө рі не тін тың 
мақ сат тар ға апа ра тын құ ді рет ті күш» де ген 
бо ла тын. Сон дай-ақ, Ел ба сы Жол да ула ры 
мен ғы лы ми ма қа ла ла рын да бі лім нің қа-
жет ті лі гін арт ты рып, бі лік ті лік ті жо ғары-

ла ту ға бар ша қа зақ стан дық тар дың мойы н-
ұсы ну ын мін дет теп, «Өмір бойы бі лім алу — 
əр адам ның же ке кре до сы на ай на луы ти іс» 
деп атап көр се те оты рып, «Са па лы бі лім 
мен ғы лым сыз Қа зақ стан ның ке ле ше гі жоқ! 
Қа зақ стан ға біз дің ұл ты мыз дың əлеуетін 
оятып, жү зе ге асы ру ға мүм кін дік бе ре тін 
ин тел лек ту ал дық төң ке ріс қа жет. Ең ал ды-
мен, жас тар дың бі лім ге жə не па ра сат ты лық 
көз қа ра сын өз гер те тін уақыт жет ті. Біз ге ха-
лы қа ра лық дең гей де бə се ке ле су ге қа бі лет ті 
жан-жақ ты ма ман дар ке рек!» де ген еді.
Иə, үміт тің ауыр жү гін ар қа лап отыр ған 

жас тар дың тағ ды ры бі лі мі мен тəр би есі нің 
көр сет кі ші мен анық та ла ры анық. Қа зір гі 
ке зең бі лек тің емес, бі лім нің за ма ны. Жас-
та ры бі лім ді ел дің жү зі жа рық, бо ла ша ғы 
жар қын бо ла ты нын мен тү сі не мін. Со ны-
мен қа тар, ұлы ой шыл Əл-Фа ра би «Тəр би-
есіз бе ріл ген бі лім қауіп ті» де ген екен. Осы 
орай да, за ма науи бі лім алу мен бір ге пат ри-
отизм, адам гер ші лік, ру ха ни да му, заң ға ба-
ғы ну шы лық си яқ ты ада ми құн ды лық тар ды 
бойы мыз ға сі ңі руі міз қа жет. Сон да ға на Ел-
ба сы ның қа дау-қа дау қа ғи да ла ры на лайық-
ты əлем ді аузы на қа рат қан мем ле кет бо лып 
өсіп-өр кен де уге өз үле сі міз ді қо са ры мыз 
аян. Мем ле кет бас шы сы ның «Елің нің ұлы 
бол саң, елі ңе жа ның ашы са, адам зат тық 
на мы сың бол са, қа зақ тың ұлт тық жал ғыз 
мем ле ке ті нің ны ғайып-көр кеюі жо лын да 
жан те рің ді сы ғып жү ріп ең бек ет. Жер дің 
де, ел дің де иесі өзің еке нің ді ұмыт па!» де-
ген дəйек ті ой-пі кі рін де де бос жү ріс пен 
«дайын ас қа тік қа сық» тір лік тен аулақ бо-
лып, ел бо ла ша ғы — бас қа емес, біз дер еке-
нін то лық қан ды ұғы ну ымыз ды тү сін ді ріп 
тұр ған жоқ па? Шын ды ғы на кел ген де, Ел ба-
сы өзі үшін емес, бү кіл қа зақ қо ға мы ның ер-

те ңі үшін, тəуел сіз Қа зақ стан ның қа рыш тап 
да муы жо лын да өзін дей күш-қуа ты мен қа-
жыр-қай ра тын жұм сай тын аза мат тар көп 
бол са де ген ар ман-ті ле гі нен ту ған бір сө зін-
де «Елі міз ге бойы на ата-ба ба мыз дың ел мен 
жер ге де ген сүйіс пен ші лік қа си еті да ры ған, 
еге мен ді елі міз ге аян бай қыз мет ете тін, ой 
өрі сі кең, ал ғыр да жү рек ті, сауат ты да са-
лауат ты аза мат тар қа жет» дей оты рып, «Қа-
зір бой жа рыс ты ра тын за ман емес, ой жа-
рыс ты ра тын за ман» деп, əр қай сы мыз дың 
бі лім ді лі гі міз бен бі лік ті лі гі міз дің ар қа сын-
да төр ткүл əлем ге та ныл ған мем ле ке ті міз-
дің аты на лайық ты бо лу ымыз ке рек ті гін тү-
сін ді ре, бə се ке ге ын та лы жан ға рух бе ре, ел 
мүд де сі не қыз мет ету ге ын та лан ды ра тү се ді.
Нұр сұл тан Əбі шұ лы — тəуел сіз мем ле-

ке ті міз дің тұң ғыш Пре зи ден ті бо лу ымен 
қа тар, са яси тұл ға ре тін де са яса ты са ра да 
са раб дал, əр бір іс-əре ке ті үне мі ел жағ-
дайы тұр ғы сы нан ту ын дап, ой-ар ма ны мен 
мақ сат-мүд де сін хал қы ның ни ет-ті ле гі мен 
ті ке лей ұш тас тыр ған, XX ға сыр дың со ңы 
мен XXI ға сыр дың ба сын да ғы дү ни ежү зі лік 
та ри хи оқи ға лар ға əсер ет кен қай та лан бас 
қай рат кер ге ай нал ған тұл ға.
Бір лі гі мен бе ре ке сі, та ту лы ғы мен тұ рақ-

ты лы ғы ор нық қан көп ұлт ты мем ле ке ті міз-
дің əр бір аза ма ты ның жа ңа ға сыр да жа ңа 
би ік тер ге ұм ты лу ына, ру ха ни сер пі ліс, із гі 
қа дам жа сауына мол мүм кін дік тер ту ғыз ған 
Ел ба сы мыз «Тəуел сіз ді гі міз тұ ғыр лы, ел ді-
гі міз ғұ мыр лы бол сын. Мəң гі лік Ел ді бір ге 
жа сайық!» де ген ұран сө зі мен жа лын да ған 
жас тар дың нұр лы бо ла ша ғы на жар қын жол 
ашып бер ді.

АР МАН �А ЗЫ БЕ К< ЛЫ,
�АРМУ СТУ ДЕН ТІ

Тұң ғыш Пре зи ден ті міз Нұр сұл тан 
Əбі шұ лы Назарбаев «Уақыт қар қы-
ны зы мы ран. Кү ні ке ше өт кен си яқ ты 
уақи ға лар бү гін де та рих бет те рі не ай-
на лып та үл гер ді. Бұл жа ңа мем ле кет 
пен жа ңа қо ғам ның дү ни еге ке луі нің 
азап ты тол ғақ қа то лы, со ны мен бір ге 
ға ла мат сə ті еді. Сол сəт əлі аяқ тал ған 
жоқ, бі рақ ең қи ын бе лес тер ден аса 
біл дік. Ең қи ын жыл дар дəл қа зір ар ты-
мыз да қал ды, сон дық тан да мен елі міз-
дің ең се сі би ік тей бе ре ті ні не се не мін» 
де ген еді.

Иə, Ел ба сы мыз ай тқан дай, елі міз та-
лай қи ын шы лық ты бас тан кеш ті. Азат тық, 
тəуел сіз дік үшін кү рес ті. Ту ған же рін жау 
аяғы на тап тат пай, өлім ге бас ті гіп, ке лер 
ұр пақ тың тəуел сіз өмір сү руі үшін қа сық 
қа ны қал ған ша аян бай кү рес кен ата-ба ба-
ла ры мыз дың бойын да ғы ерен күш пен би-
ік рух тың, жан қи яр лық ер лік тің ар қа сын да 
ұлт-азат тық кө те рі ліс тер, Ұлы Отан со ғы сы, 
Жел тоқ сан оқи ға сы, мі не, осын дай қи ын-

қыс тау, тар жол, тай ғақ ке шу ден аман-есен 
өтіп, бү гін де бар лы ғы мыз мəн ді де сəн ді ғұ-
мыр ке шу де міз.

«Қа зақ де ген за тым бар» деп ұлт тың 
үнін өші ру ге жан та лас қан жа нал ғыш-
тар ға қар сы тұ рып, «қас қал дақ тай қа нын, 
боз тор ғай дай жа нын» қи ған есіл ері міз 
Қай рат тың жа сы сол кез де не бə рі жи ыр ма 
бір де еді. Қай рат ты Қай рат пен Ер бол дың 
шын дық үшін шыр қы рап жауына қас-
қайып қар сы тұ руы, қа ра көз қыз да ры мыз 
Сə би ра мен Лəз зат тың қай тпас қай сар лы-
ғы, елі не, же рі не, ті лі не де ген адал ма хаб-
ба ты, ерен ер лік те рі бү гін гі жас тар ға үл-
гі, өне ге, мақ та ныш. Тəуел сіз дік кү нін де 
осы нау арыс тан дай ай бат ты, жол ба рыс-
тай қай рат ты аға-əп ке ле рі міз дің ат та рын 
ата усыз қал ды ру біз үшін үл кен сын, кү-
нə. Ұл ты ның ру хын оят қан ба тыр ла ры ның 
ер лі гін ұр пақ та ры еш қа шан да ұмыт пауы 
ти іс.

«Тəуел сіз дік», «Тəуел сіз ел», «Тəуел сіз 
Қа зақ стан»! Нет кен ки елі, қа си ет ті ұғым-
дар де сең ші. Біз ба қыт ты ұр пақ пыз! Тəуел-

сіз дік та ңы атып, бей біт ші лік ор на ған ел-
де өмір ге кел дік. Қо лы мыз ды жү ре гі міз ге 
қойып өз Əнұ ра ны мыз ды шыр қай мыз. 
Кө гі міз де тек біз ге ға на ти есі лі Көк ту ымыз 
жел бі рей ді. Ел ді гі міз ді, еге мен ді гі міз ді 
əлем ге ай шық тап тұр ған өз Ел таң ба мыз 
бар. Са уда ай на лы мын да төл тең ге міз үс-
тем дік етіп тұр. Осы жы лы ел бо лып Хан-
ды ғы мыз дың 550 жыл ды ғын атап өт тік. 
Біз дің ең бас ты қа ру ымыз — ын ты мақ пен 
бір лік, бей біт ші лік.

«Ал ды мыз да асу-асу бел дер бар, ұлт жо-
лын да ұй тқи соқ қан жел дер бар. Бел де та-
лар, жел де бет тен қа ғар. Бə рі не тө зу ке рек, 
бə рі не кө ну ке рек, жас ұр пақ» деп Ел ба сы-
мыз ай тқан дай, біз Тəуел сіз ді гі міз ба ян ды 
бо луы үшін жауап ты еке ні міз ді еш қа шан 
ұмыт пауымыз ке рек. Біз Ұлы да ла елі нің 
ұр па ғы мыз. Ел ді гі міз ді сақ тап, Тəуел сіз ді-
гі міз ді тұ ғыр лы ету — қа зақ стан дық тар дың 
бас ты мұ ра ты бо лу ға ти іс.
Отан дас тар, бар ша ңыз ды Тəуел сіз дік 

кү ні мен құт тық тай мын! Тəуел сіз ді гі міз тұ-
ғыр лы, ел ді гі міз ғұ мыр лы бол сын!

АЯУЛЫМ ЖА НАР БЕК �Ы ЗЫ,
�АРМУ СТУ ДЕН ТІ

Қа зақ елі нің ер тең гі ті ре гі — бү гін-
гі қай сар рух ты жас тар. Біз ер лік ту-
ын би ік кө тер ген ер ле рі міз ді тəуел сіз 
мем ле ке ті міз дің қор ға ны дей міз. Абы-
рой, мін дет, қа һар ман дық, бо рыш деп 
ұран да ған сар баз да ры мыз бол са, ер тең-
гі мем ле кет ша ңы ра ғы шай қа ла ды деп 
мүл дем алаң да май мыз. Ал олар қан ша-
лық ты үмі ті міз ді ақ тап, Отан ал дын да-
ғы бо рыш та рын өте уге ни ет біл ді ріп, 
аға ұр пақ тың ер лік дəс түр ле рі не сай бо-
лып жүр?

Бұ рын əке ле рі міз елін, же рін қор ғау ды 
ұлы мін дет ре тін де са на ды. Бұл — Ал ла дан 
кел ген əмір де ді. Сөй тіп, Отан ал дын да ғы 
бо рыш та рын 2-3 жыл бойы өтеп, ел де рі не 
абы рой мен орал ды. Ал бү гін гі жас та ры мыз 
Отан үшін от ке шу ге дайын ба? Ме нің ше, 

бұл жайын да олар мүл дем ой лан бай тын 
сын ды. Бұ ған дə лел, əс ке ри аза мат тық бо ры-
шын жұрт қа тар лы өтеп, өз Ота ны ал дын да 
кез кел ген жағ дай ға сай тұ ра тын сар баз дар 
са ны ның күн нен-күн ге азай ған ды ғы. Сон-
да бұ лар ға Отан ке рек емес пе? Ал Отан ға 
олар дың ке ре гі не он да? Қа зір жас жі гіт те рі-
міз Отан ұғы мы нан гө рі кө лік мі ну, қы ды ру, 
соң ғы үл гі де гі ұялы те ле фон алу де ген дер ді 
жо ға ры қоя ды. Со ны мен қа тар, ше тел дер ге 
елік теп қой ған шаш үл гі ле рі, ки ін ген ки ім 
ки іс те рі, сөй леу мə нер ле рі, бə рі-бə рі ер аза-
мат тар үшін мүл дем жат қы лық. Осын дай 
ер кін өмір сү ру ге бейім дел ген жас тар əс-
кер дің қа тал тəр ті бі не қай дан шы да сын. Де-
ген мен, жас тар дың бар лы ғы на күйе жа ғып, 
то пы рақ ша шу дан аулақ пыз.
Мер зім ді əс ке ри қыз мет ке ша қы рыл-

ған ер аза мат та ры мыз дың ішін де «қаш-

қын дар» мен «əс ке ри би лет үшін кел дім» 
де уші лер аз бол са, тіп ті бол ма са екен деп 
үміт те не міз. Бү гін гі кү ні бұл да нан та бу-
дың бір əре ке ті не ай на лып кет ті ғой. Ен ді-
гі жер де он екі мү ше сі сау бо ла тұ рып, əс-
кер ге ба ру дан жал та рып жүр ген дер үшін 
жа ңа заң қа был дан ды. Яғ ни, бо рыш та рын 
өте гі сі кел мей тін дер 1 жыл дан 3 жыл-
ға дейін бас бос тан ды ғы нан айы ры ла ды. 
Сон дай-ақ, олар ға 2 мил ли он тең ге ге жу-
ық айып пұл са лы на ды. Қа был дан ған жа-
ңа заң оң нə ти же бе ре ті ні не заң гер лер де 
се нім ді.
Олай бол са, Қа ру лы Күш тер са пы на 

жол ба рыс ша жо сы лып, арыс тан ша аты ла-
тын мық ты жі гіт тер са ны кө бейе бер сін. Қа-
ру лы Күш те рі міз не ғұр лым мық ты бол са, 
со ғұр лым мем ле ке ті міз де ай бын ды бол мақ. 
Лайым со лай бол ғай!

=. �А ЖЫ БЕК,
�АРМУ СТУ ДЕН ТІ

ЕртеAіме сенемін
Елі сGйген Елбасы

1 жел то) сан — *а за) стан ны+ Т0+-
2ыш Пре зи ден ті к5 ні. Хал )ы мыз б0л 
ме ре ке ні осы жы лы 4 м8р те атап 9т ті.

1991 жыл ды2 1 жел то= са нын да >а-
за= стан хал =ы ?з та2 дауын жа сап, ТA2-
Bыш Пре зи ден тін сай лап, =ай сар =а за= 
ба ла сы на ел тіз гі нін тап сыр Bан еді. Со дан 
бе рі 24 жыл ?т ті, ха лы= ты2 Dмі ті а= тал-
ды. Са на улы жыл дар ішін де >а за= стан ды 
1лем ел де рі мойын дай бас та ды. БD гін де 
біз жер-жа Eан Bа ын ты ма Bы мен бір лі гі 
жа рас =ан ел ре тін де та ныл ды=. Жат ел де-
гі бауыр лас тар ды ел ге =ай та рып, ба сын 
=о су Bа Ел ба сы мыз к?п тер т?к ті. Бауыр-
лас та ры мыз =а зір де ту Bан ел ге =ай тып 
ора лу да. >а за= стан ны2 сыр т=ы са яса тын-
да Пре зи дент ті2 Dле сі Dл кен, е2 бе гі ерен. 
Ел ба сы мыз ха лы= ты2 =а мы Dшін жар Bа= 
=A ла Bы жас ты= =а ти мей =ыз мет ету де.

НAр сAл тан Gбі шA лы =а за= ты2 ма2 дайы-
на біт кен ба=. Ел ба сы мыз ды2 =ол дауымен 
бD гін гі та2 да ?нер ге, м1 де ни ет ке, спор т=а 
к?п к? 2іл б? лі ну де. Та лант ты жас та ры мыз 
?з ге ел де ?нер к?р се тіп, ата Bы мыз ды ас-
=а= та тып жат са, спор тшы ла ры мыз бай-
ра= ты б1 се ке лер де топ жа ру да.

Ел ба сы ны2 бір ден-бір ма= са ты >а-
за= стан ды да мы ту, >а за= стан ды та ны ту 
?з ге лер ге. БAл жол да Ел ба сы мыз ды2 е2-
бе гі тай Bа та2 ба бас =ан дай. Мен осын дай 
Bа жап ел де, бей біт кDн де ?мір сD ріп жат-
=а ны мыз Bа =уа на мын. Hр па= =а ?не ге, Dл-
гі бо ла тын ТA2 Bыш Президент кD нін атап 
?ту біз Dшін зор =уа ныш.

ДИ ДАР АХ МЕ ТО ВА,
ЖУР НА ЛИС ТИ КА Б	 ЛІ МІ НІ� 1 КУРС СТУ ДЕН ТІ

Біз — Bаза3станныA болаша@ы
«Ел бо ла ша Bы — жас тар». >а за= стан 

жас та ры — >а за= стан бо ла ша Bы. Ата-
ба ба ла ры мыз осы ке2-бай та= жер ді жау 
=о лы на бер мей, бо ла ша= Aр па Bы Dшін 
са= тап =ал ды. Біз елі міз ді 1рі =а рай да-
мы ту Dшін са па лы бі лім алып, ?з елі міз 
Dшін е2 бек етіп, >а за= стан ны2 да му ына 
?з Dле сі міз ді =о су ымыз ке рек. Пре зи ден-
ті міз жас тар ды2 бі лім алуы Dшін мек теп-
тер сал Bы зып, к?п те ген жаB дай жа сап 
жа тыр. >а зір >а за= стан ны2 да мы Bан 
ел дер =а та ры на =о сы луы ту ра лы Ел ба сы 
Жол дауына с1й кес к?п те ген жA мыс тар 
жDр гі зі лу де. Елі міз ді2 се нім ді бо ла ша Bы 
Dшін біз =а зір ден бас тап жан-жа= ты 1рі 
б1 се ке ге =а бі лет ті бо лу ымыз ке рек. Ал Bа 
=ой Bан ма= сат тан тай май, елім деп е2 бек 
етіп, ел Dмі тін а= тау 1р =а за= стан ды= ты2 
бас ты мін де ті бо лу Bа ти іс.

�<Н ДЫЗ КАР ЛО ВА,
ЖУР НА ЛИС ТИ КА Б	 ЛІ МІ НІ� 1 КУРС СТУ ДЕН ТІ

Т�уелсіздігіміз баянды болсын!
16 жел то= сан — Т1уел сіз дік кD ні. БAл 

кDн о2ай лы= пен кел ме ге ні ай тпа са да тD-
сі нік ті. Осы т1уел сіз дік жо лын да аз адам 
=Aр бан бол Bан жо=. ХХ Bа сыр ды2 30 жыл-
да рын да Bы Алаш ты2 асыл аза мат та ры 
жай лы атап ай т=ым ке ліп отыр. Олар =а-
за= ты2 сDт бе ті не шы= =ан =ай ма= та ры 
еді. Олар елі ні2 ер кін бо луы Dшін ба рын 
аяма ды. >а ра =а за= ты2 к? зін ашып, к? кі-
ре гін ояту Dшін ба рын сал ды. СDт тен =ас-
па= ал Bан дай =а за= тан сол бір ту ар аза-
мат тар ды айыр ды сол кез ді2 Dкі ме ті.

Т1уел сіз дік ке =ол жет кі зуі міз ге Hлы 
Отан со Bы сы ны2 ар да гер ле рі ай тар лы= тай 
Dлес =ос ты. Сол =ар тай Bан сол дат тар ды2 
к? зін к? ріп =а ла тын со2 Bы тол =ын — біз біз.

>а ра су ы= та жа ла2 ая= =ар ке шіп, мAз 
жас тан Bан Жел то= сан жас та ры-ай… Ол 
о=и Bа ны есі ме ал сам, ет-жD ре гім езі ліп, 
к? зі ме ерік сіз жас ке ле ді. Ен ді >ай рат 
пен Л1з зат тай Aл тжан ды жас тар ту ар ма 
екен?!

Ал ла Bа шD кір, еге мен ді ел бол ды=. БD-
гін гі Aр па= т1уел сіз ді гі міз ді2 =а ді рін тD сі-
ніп ?с се екен.

�<Н ДЫЗ �А НА �АТ �Ы ЗЫ,
ЖУР НА ЛИС ТИ КА Б	 ЛІ МІ НІ� 1 КУРС СТУ ДЕН ТІ

Президент с/здері — рухани серпіліс 36ралы

Т�уелсіздігіміз т6@ырлы болсын!

БіздіA елдіA жігіттері
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26 но яб ря 2015 го да в Ка ра ган дин ском 
го су дар ствен ном уни вер си те те им. Е. А. 
Бу ке то ва прош ла встре ча с ис пол ни тель-
ным ди рек то ром, ру ко во ди те лем ап па-
ра та РОО «Ка зах стан ский со юз юрис тов» 
Да ри гой Кур ма но вой. Она поз на ко ми ла 
пре по да ва те лей и сту ден тов с ра бо той Ка-
зах стан ско го со юза юрис тов.

Ка зах ста ну нуж ны ква ли фи ци ро ван ные 
юрис ты — об этом го во ри ли чле ны объ еди не-
ния «Ка зах стан ский со юз юрис тов» на встре че 
с пре по да ва те ля ми и сту ден та ми. Да ри га Кур-
ма но ва рас ска зы ва ла сту ден там о дея тель нос-
ти Со юза юрис тов. А рас ска зать ей есть что. 
Она 20 лет про ра бо та ла судьей, чи та ет лек ции 
в уни вер си те тах, име ет опыт меж ду на род ной 
ра бо ты.

«Мож но от ме тить, что Ка зах стан ский со юз 
юрис тов яв ля ет ся од ним из нем но гих про фес-
си ональ ных об ще ствен ных объ еди не ний, ко-
то рые пред став ле ны в рес пуб ли ке. Кро ме это-
го, для ук реп ле ния свя зей цен тра с ре ги она ми 
и райо на ми се год ня у нас в райо нах соз да ют ся 
юри ди чес кие ак ти вы», — объ яс ни ла она сту-
ден там. Объ еди не ние «Ка зах стан ский со юз 
юрис тов» соз да ли в 2012 г. по ини ци ати ве 
Пре зи ден та. Спус тя год всту пи ли в не го и слу-
жи те ли Фе ми ды СКО. Так по явил ся Се ве ро-
Ка зах стан ский об лас тной фи ли ал. Сей час в 
со юз вхо дят и ре ги оны, и не толь ко пред ста ви-
те ли час тно го сек то ра, но и та кие госструк ту-
ры, как суд, про ку ра ту ра, юс ти ция.

«Борь ба с прес туп ностью, пра во вым ни ги-
лиз мом, пра во вое разъ яс не ние граж да нам, за-
щи та прав и ин те ре сов го су дар ства и каж до го 
граж да ни на. По это му, коль на ши це ли и за да-
чи од ни, ос нов ная на ша за да ча те перь — объ-
еди не ние уси лий всех юрис тов для ре ше ния 
за дач, ко то рые пос тав ле ны пе ред юрис том, 
кем бы он ни был, в ка ком бы ве дом стве ни 
ра бо тал. Со юзы спо соб ству ют подъ ему прес-
ти жа юри ди чес ких про фес сий», — от ме ти ла в 
сво ем выс туп ле нии Да ри га Кур ма но ва.

Сей час осо бое вни ма ние нуж но уде лять ка-
че ству об ра зо ва ния и изу че нию рын ка юри-
ди чес ких ус луг. Имен но от это го нап ря мую 
за ви сит прес тиж про фес сии и от но ше ние к 
пред ста ви те лям пра во ох ра ни тель ных ор га-
нов. Се год ня в Ка зах ста не 37 ву зов. Еже год но 
из стен выс ших учеб ных за ве де ний вы пус ка-
ют по ряд ка 20 ты сяч юрис тов. При этом зна-
ющих свое де ло спе ци алис тов все же ма ло. 
Да ри га Кур ма но ва го во ри ла о ка че ствен ном 
об ра зо ва нии сту ден тов, о со вер шен ство ва нии 
сис те мы обу че ния. Что ка са ет ся са мих сту-
ден тов, то бу ду щую про фес сию они счи та ют 
прес тиж ной, а вот о су ще ство ва нии про фобъ-
еди не ния зна ли не все. За то пос ле зна ком ства 
с про фес си она лом и об ще ствен ни цей за ду ма-
лись о вступ ле нии в не го.
Осо бое вни ма ние сту ден тов ру ко во ди тель 

со юза об ра ти ла на то, что в бу ду щем бу дут 
вос тре бо ва ны юрис ты со зна ни ем меж ду на-
род ных за ко нов и кон вен ций. Так же она рас-
ска за ла, что в ско ром вре ме ни от ли чив ши еся 
ра бот ни ки этой сфе ры по лу чат пер вые в ис то-
рии стра ны зна ки «По чет ный юрист РК».

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

Млад ший науч ный сот руд ник науч но-
ис сле до ва тельско го цен тра «Ион но-плаз-
мен ные тех но ло гии и сов ре мен ное при бо-
рос тро ение» Сер гей Алек се евич Гу чен ко 
стал по бе ди те лем рес пуб ли кан ско го кон-
кур са «Па ра сат ты жас ға лым», при уро чен-
но го ко Дню Пер во го Пре зи ден та Рес пуб-
ли ки Казахстан.

АО «Науч но-тех но ло ги чес кий центр «Па ра-
сат» про ве ло дан ный кон курс сре ди сту ден тов, 
ма гис тран тов, док то ран тов и мо ло дых уче ных 
Казахстана. Цель кон кур са — по пу ля ри за ция 
и сти му ли ро ва ние ис сле до ва тельской и ин но-
ва ци он ной дея тель нос ти сту ден тов, ма гис тран-
тов, док то ран тов и мо ло дых уче ных Казахстана, 
а так же соз да ние ор га ни за ци он ных ус ло вий 
для пер спек тив ных ис сле до ва ний и раз ра бо ток, 
вы яв ле ния и под дер жки ода рен ной науч ной 
мо ло де жи. Ос нов ные за да чи кон кур са: соз да-
ние и внед ре ние пе ре до вых ме ха низ мов мо ти-
ва ции мо ло дых уче ных, сти му ли ро ва ние раз-

ви тия про цес сов, нап рав лен ных на ге не ра цию 
раз ра бо ток, сти му ли ро ва ние мас со во го учас-
тия мо ло де жи в науч но-тех ни чес кой и ин но-
ва ци он ной дея тель нос ти пу тем ор га ни за ци он-
ной и фи нан со вой под дер жки ин но ва ци он ных 
про ек тов, рас ши ре ние кру га про фес си ональ-
ных уме ний и при об ре те ние опы та про ве де-
ния и учас тия в по доб ных кон кур сах. Кон курс 
про во дит ся для сту ден тов, ма гис тран тов, док-
то ран тов и мо ло дых уче ных, воз раст ко то рых 
не пре вы ша ет 35 лет (вклю чи тель но) на день 
рас смот ре ния за яв ки на учас тие в кон кур се.

27 но яб ря 2015 го да за про ект «Тех но ло гия и 
ус та нов ка маг нет рон но го на не се ния жа рос той-
ких и уп роч ня ющих пок ры тий на де та ли гор-
но-шах тно го обо ру до ва ния и теп ло вых элек-
трос тан ций» млад ший науч ный сот руд ник 
НИЦ «Ион но-плаз мен ные тех но ло гии и сов-
ре мен ное при бо рос тро ение» КарГУ им. ака де-
ми ка Е. А. Бу ке то ва Сер гей Алек се евич Гу чен ко 
стал по бе ди те лем рес пуб ли кан ско го кон кур са 
и был наг раж ден дип ло мом I сте пе ни и цен-

ным при зом. Тор же ствен ная це ре мо ния наг-
раж де ния сос то ялась 4 де каб ря 2015 г. в Ас та не.

СОБ. ИНФ.

25 но яб ря 2015 го да эк сперт-кон суль тант 
по сер вис ной под дер жке ма ло го и сред не-
го биз не са Па ла ты пред при ни ма те лей Ка-
ра ган дин ской об лас ти Алек сандр Льво вич 
Аб ра мо вич про вел мас тер-класс по биз нес-
пла ни ро ва нию в рам ках мо ду ля дис цип-
лин по ин вес ти ци он ной и ин но ва ци он ной 
дея тель нос ти пред прия тия для сту ден тов 
3-4-х кур сов спе ци аль нос тей «5В050600 — 
Эко но ми ка», «5В051300 — Ми ро вая эко но-
ми ка», «5В011500 — Ос но вы пра ва и эко но-
ми ки».

А. Аб ра мо вич име ет опыт пре по да ва ния 
и выс туп ле ний на раз лич ных се ми на рах по 
кур сам «Уп рав лен чес кий учет 1, 2», «Фи нан-
со вый ме нед жмент» для под го тов ки сер ти фи-
ци ро ван ных бух гал те ров САР, CI PA (Ка ра ган-
да, Шым кент, Ак тау, Пет ро пав ловск, Астана, 
Уральск, Ак то бе, Ак сай, Аты рау, Кос та най, 
Кок ше тау). Он яв ля ет ся пре по да ва те лем Ин-
сти ту та про фес си ональ ных бух гал те ров и 
ауди то ров в Ка ра ган де. Име ет сер ти фи ка ты 
USA ID в под твер жде ние ус пеш но го про хож-
де ния ат тес та ции и ком пе тен тнос ти по кур сам 
«Ос но вы уп рав лен чес ко го кон суль ти ро ва ния», 
«Ос но вы биз не са» по сле ду ющим биз нес-дис-
цип ли нам: «Стра те ги чес кое и биз нес-пла ни ро-
ва ние», «Фи нан сы для не фи нан сис тов», «Мар-
ке тинг и про да жи», «Ос но вы ме нед жмен та ка-
че ства», «Уп рав ле ние пер со на лом», «На ло ги и 
пра во».

Вмес те со сту ден та ми тре нер-пре по да ва-
тель об су дил раз лич ные ви ды пла ни ро ва ния, 
рас ска зал о том, что сис те ма пла ни ро ва ния 
ин но ва ци он ной дея тель нос ти вклю ча ет стра те-
ги чес кое и те ку щее пла ни ро ва ние. В про цес се 
стра те ги чес ко го пла ни ро ва ния оп ре де ля ет ся 
об щее нап рав ле ние ин но ва ци он но го раз ви тия 
пред прия тия. Пра виль но выб ран ная ин но ва-
ци он ная стра те гия соз да ет пред прия тию до-
пол ни тель ные тех но ло ги чес кие и ры ноч ные 
воз мож нос ти, спо соб ству ет рос ту кон ку рен-
тос по соб нос ти про дук ции и пред прия тия в 
це лом.
Лек тор так же рас ска зал сту ден там об ос нов-

ных ин но ва ци он ных стра те ги ях в биз не се. Бы-
ли осо бен но от ме че ны сле ду ющие ви ды стра-
те гий: тех но ло ги чес ко го ли де ра (поз во ля ет 
ре али зо вать воз мож нос ти, свя зан ные с со вер-
шен но но вым про дук том), сле до ва ния за ли де-
ром (про из вод ство и ре али за ция с оп ре де лен-
ной кор рек ти ров кой про дук ции, ана ло гич ной 
про дук ции тех ни чес ко го ли де ра), ко пи ро ва-
ния (вы пуск про дук та на ос но ве при об ре те ния 
ли цен зий при ак тив ном ис поль зо ва нии це но-
вых фак то ров для по вы ше ния рен та бель нос ти), 
пас сив ные ин но ва ци он ные стра те гии (мар ке-
тин го вые ин но ва ции, мо ди фи ка ция то ва ров).
Осо бое вни ма ние бы ло уде ле но про цес сам 

те ку ще го пла ни ро ва ния. В про цес се те ку ще-
го пла ни ро ва ния осу ществля ет ся пос та нов ка 
це лей и оп ре де ле ние за дач, раз ра бот ка прог-
рамм и пла нов, оп ре де ле ние ре сур сов для 

дос ти же ния це лей. Объ ек та ми пла ни ро ва ния 
выс ту па ют кон крет ные ин вестпро ек ты. Пла ни-
ро ва ние ин вестпро ек тов про из во дит ся в фор-
ме биз нес-пла на, в хо де сос тав ле ния ко то ро го 
про из во дит ся оцен ка эко но ми чес кой эф фек-
тив нос ти и оп ре де ля ют ся объ емы и фор мы 
фи нан си ро ва ния.
Оцен ка эко но ми чес кой це ле со об раз нос-

ти ин но ва ци он ных про ек тов осу ществля ет ся 
с уче том об щеп ри ня тых в ми ро вой прак ти ке 
кри те ри ев эф фек тив нос ти ин вес ти ций. Вмес те 
с тем оцен ка эф фек тив нос ти ин но ва ций име ет 
и осо бен нос ти, свя зан ные с при ме не ни ем ка че-
ствен но го под хо да, в рам ках ко то ро го оп ре де-
ля ет ся со от вет ствие ин но ва ци он но го про ек та 
це лям пред прия тия по соз да нию кон ку рен-
тных пре иму ществ.

ИН ФОР МА ЦИЯ ПРЕ ДОС ТАВ ЛЕ НА ЭКО НО МИ ЧЕС КИМ ФА КУЛЬ ТЕ ТОМ

Ученый совет
О деятельности 
Центра инклюзивного 
образования

В уни вер си те те 7 де каб ря 
сос то ял ся уче ный со вет, на ко-
то ром рас смат ри вал ся воп рос 
о дея тель нос ти Цен тра ин клю-
зив но го об ра зо ва ния КарГУ, 
в том чис ле об суж да лись нап-
рав ле ния, проб ле мы и пер-
спек ти вы раз ви тия Цен тра.

По ито гам уче но го со ве та 
бы ли вы не се ны сле ду ющие ре-
ше ния:

1. Дея тель ность кон суль та-
тив но-прак ти чес ко го Цен тра 
ин клю зив но го об ра зо ва ния 
КарГУ им. Е. А. Бу ке то ва приз-
нать удов лет во ри тель ной.

2. Про вес ти ана лиз ин-
фрас трук ту ры об ра зо ва тель-
но го прос тран ства КарГУ им. 
академика Е. А. Бу ке то ва с 
целью даль ней шей ор га ни за-
ции без барь ер ной сре ды для 
сту ден тов с ог ра ни чен ны ми 
воз мож нос тя ми.

3. Ор га ни зо вать на ба зе 
под го то ви тель но го от де ле ния 
обу ча ющие се ми на ры по воп-
ро сам ин клю зии для пре по да-
ва те лей, чи та ющих кур сы ме-
то дик пре по да ва ния школь ных 
дис цип лин.

4. От крыть фи ли ал ка фед-
ры де фек то ло гии на ба зе ОСШ 
№27.

5. С целью ос ве ще ния воп-
ро сов ин клю зив но го об ра зо-
ва ния и по пу ля ри за ции дея-
тель нос ти Цен тра соз дать на 
сай те уни вер си те та руб ри ку 
«Ин клю зив ное об ра зо ва ние».

СОБ. ИНФ.

Началась программа 
Глобального 
Студенческого Обмена

По соль ство Со еди нен ных 
Шта тов Аме ри ки со об ща ет об 
от кры тии прог рам мы Гло баль-
но го Сту ден чес ко го Об ме на в 
Ка зах ста не на 2016 год. Прог-
рам ма Сту ден чес ко го Об ме-
на — это прог рам ма От де ла 
об ра зо ва тель ных и куль тур ных 
прог рамм Го су дар ствен но го 
де пар та мен та США. Прог рам-
ма пре дос тав ля ет воз мож-
ность сту ден там 1, 2 и 3 кур сов 
ВУ Зов Казахстана прой ти бес-
плат ное обу че ние в те че ние 
од но го ака де ми чес ко го се-
мес тра без по лу че ния сте пе ни 
в уни вер си те тах и кол лед жах 
США. Все учас тни ки от би ра ют-
ся на ос но ве от кры то го Кон-
кур са. Пос лед ний срок по да чи 
до ку мен тов: 1 ян ва ря 2016 
го да. Ан ке ту мож но бу дет най-
ти на сай те По соль ства США в 
Ка зах ста не: http://ka zakhstan.
usem bassy.gov/ug rad.html. 
Кон так тное ли цо со сто ро ны 
По соль ства США — Алия Ка се-
но ва, спе ци алист по об ра зо ва-
нию, тел. 8(7172) 70-23-16.

СОБ. ИНФ.

Казахстану нужны квалифицированные юристы

Молодой ученый из КарГУ стал 
победителем республиканского конкурса

Бизнес-лекции для студентов
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В КарГУ им. Е. А. Бу ке то ва сос то-
ял ся День карь еры для вы пус кни ков 
пе да го ги чес ких спе ци аль нос тей 2015 
го да.

В Дне карь еры при ня ли учас тие пред-
ста ви те ли ор га ни за ций об ра зо ва ния и 
сту ден ты вы пус кных кур сов пе да го ги-
чес ких спе ци аль нос тей. Цель ме роп ри-
ятия — оз на ко мить вы пус кни ков с ва кан-
си ями в об ра зо ва тель ных уч реж де ни ях 

об лас ти, с дей ству ющи ми гос прог рам-
ма ми по со дей ствию в тру до ус трой стве. 
В Дне карь еры уча ство ва ли об ра зо ва-
тель ные уч реж де ния г. Ка ра ган ды, го ро-
дов-спут ни ков, а так же пред ста ви те ли 
Уп рав ле ния об ра зо ва ния Ак мо лин ской 
об лас ти.
Тор же ствен ное от кры тие ме роп ри-

ятия на ча лось с при вет ствен но го сло ва 
про рек то ра по вос пи та тель ной ра бо те 
и со ци аль ным воп ро сам Абая Коб лан-

ди еви ча Ка лы ко ва. На тор же ствен ном 
от кры тии так же выс ту пи ли Сат ты ба ева 
А. Р., на чаль ник от де ла по ра бо те с пер-
со на лом Уп рав ле ния об ра зо ва ния Ка ра-
ган дин ской об лас ти, ко то рая рас ска за ла 
о вос тре бо ван нос ти пе да го ги чес ких кад-
ров и пер спек ти вах тру до ус трой ства вы-
пус кни ков; Аза мат Се кер байұ лы, за ве ду-
ющий сек то ром кад ро вой ра бо ты от де ла 
об ра зо ва ния Кар ка ра лин ско го райо на, 
те мой его выс туп ле ния ста ли воп ро сы 

тру до ус трой ства мо ло дых спе ци алис-
тов по гос прог рам ме «С дип ло мом — в 
се ло!»; Ка ке та ева А. С., за мес ти тель ди-
рек то ра по науч но-ме то ди чес кой ра бо те 
гим на зии №97 г. Ка ра ган ды, ко то рая по-
де ли лась опы том нас тав ни че ства для мо-
ло дых учи те лей и прак ти кан тов в шко лах.
Пос ле тор же ствен но го от кры тия пред-

ста ви те ли ор га ни за ций об ра зо ва ния про-
ве ли со бе се до ва ния с вы пус кни ка ми, оз-
на ко ми ли их с ва кан си ями.

Фоторепортаж

Выпускники встретились с работодателями
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В Ка ра ган дин ском го су дар ствен ном уни вер си те те име-
ни ака де ми ка Е. А. Бу ке то ва про шел фо рум сту ден тов 
КарГУ «Біз — Қа зақ стан ның бо ла ша ғы мыз!» («Мы — бу-
ду щее Казахстана!»), пос вя щен ный Меж ду на род но му дню 
сту ден тов. Это ме роп ри ятие тра ди ци он но объ еди ня ет та-
лан тли вую мо ло дежь уни вер си те та, поз во ляя ей про явить 
твор чес кие спо соб нос ти в куль тур но-мас со вых ме роп ри-
яти ях, граж дан скую по зи цию в ра бо те фо ру мов и дис кус-
си он ных клу бов, по лу чить но вые на вы ки и уме ния на мас-
тер-клас сах. Прог рам ма фо ру ма в этом го ду бы ла очень 
на сы щен ной. Ос нов ные мо мен ты от ра же ны в на шем фо то-
ре пор та же. А бо лее под роб ную ин фор ма цию о каж дом из 
ме роп ри ятий вы най де те на стра ни цах на шей га зе ты.

Фоторепортаж

Наши студенты — это будущее Казахстана!
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Бү гін гі таң да жо ға ры оқу орын да ры ның 
ал дын да тұр ған бас ты мақ сат та ры ның бі рі — 
бі лім ді ұр пақ тəр би елеу. Олай бол са, біз дің 
бар лық іс-əре ке ті міз осы ба ғыт та бо луы ке рек, 
бұ ған ғы лы ми кі тап ха на да өз үле сін қо су да. 
Қа ра ша айы ның 19-27 ара лы ғын да бар лық фа-
куль тет тер дің оқу кі тап ха на ла рын да сту дент-
тер дің жə не ұс таз дар қауымы ның қа ты су ымен 
Қа зақ стан ның Тұң ғыш Пре зи ден ті кү ні не ар-
нал ған «Ел ба сы, Қа зақ стан жə не жа һан дық 
əлем» ат ты ақ па рат тық күн өт кі зіл ді. Кі тап ха-
на қыз мет кер ле рі көр ме лер ұйым дас ты рып, 
жа ңа дан түс кен кі тап тар ға жə не ақ па рат тық 
ре сур стар ға биб ли ог ра фи ялық шо лу жа са-
ды. Атал мыш ша ра ға ат са лыс қан ге ог ра фия 
фа куль те ті нің аға оқы ту шы сы Г. Б. Аби ева, 
Л. Т. Ма ла ева шет тіл дер фа куль те ті нің мұ ға лі-
мі А. Н. Ер ға ли ева, заң фа куль те ті кон сти ту ци-
ялық жə не ха лы қа ра лық құ қық ка фед ра сы ның 
мең ге ру ші сі А. Бож қа раұ лы, фи ло со фия ғы-
лым да ры ның кан ди да ты, до цент Ж. Ш. Ре зин, 
оқы ту шы Г. С. Тох ты ба ева, жур на лис ти ка ка-
фед ра сы ның до цен ті Ж. С. Ра ма за но ва, не ор га-
ни ка лық жə не тех ни ка лық хи мия ка фед ра сы-
ның до цен ті Г. Т. Кө кі ба со ва, А. Т. Дүй се ке ева, 
ал геб ра, ма те ма ти ка лық ло ги ка жə не ге омет-
рия ка фед ра сы ның до цен ті Г. А. Есен ба ева сту-
дент тер ал дын да сөз сөй леп, Ел ба сы жай лы 
мағ лұ мат тар бер ді. Ша ра со ңы кі тап ха на ұжы-
мы ұйым дас тыр ған ақ па рат тық шо лу ға жə не 
көр ме ге ұлас ты. Жел тоқ сан ның 9 жұл ды зын-
да заң фа куль те ті нің сту дент те рі не Тəуел сіз дік 
кү ні не ар нал ған ақ па рат кү ні өт кі зіл ді. Со ны-
мен қа тар кі тап ха на мыз да Тəуел сіз ді гі міз дің 
қар са ңын да ұйым дас ты рыл ған «Тəуел сіз дік 
та ңы мен нұр лан ған» ат ты көр ме бар лық оқу 
кі тап ха на ла рын да өт кі зіл ген бір ден-бір ша ра. 
Кі тап ха на қо ры на жа ңа дан ке ліп түс кен тө мен-
де гі əде би ет тер кі тап көр ме ле рі не қойы лып, 
сту дент тер ге ұсы ныл ды.

 Пле ха нов С. Не шел ко вый 
путь. — М.: Меж ду на род-
ные от но ше ния, 2015. — 
480 с. Бұл кі тап та Тəуел сіз 
Қа зақ стан ның тұң ғыш Пре-
зи ден ті ата ну жо лын да ғы 
Ке ңес тер ода ғы ның құл ды-
рау ке зі жə не жа ңа тəуел сіз 

мем ле кет құ ру жо лын да ғы қи ын шы лық тар 
ба ян дал ған. Н. Ə. Назарбаев тың ең бек жо лы, 
бас қа ру шы лық ке зе ңі бей не лен ген. Елі міз де 
тұ рақ ты лық пен бей біт ші лік ті қам та ма сыз 
ете оты рып, ол жа ңа та быс ты мем ле кет құр-
ды. Қа зақ стан бұ рын ғы ке ңес тік одақ ке зін де гі 
ел дер мен ты ғыз қа ты нас ты сақ тап, Ба тыс пен 
Шы ғыс ел де рі мен пай да лы əріп тес тік ті құ ра 

біл ді. «Меж ду на род ные от но ше ния» бас па-
сы ның əлем дік көш бас шы лар се ри ясы ның 
бас тауы орыс жа зу шы сы С. Пле ха нов тың 
Н. Ə. Назарбаев ту ра лы кі та бы бол ды. Кі тап-
ха на ға үш да на сы түс ті.

 Сыз ды қов С., Қа на ев С., Же-
ңіс Ж. «М8+ гі лік ел» иде ясы: 
қа лып та суы, үш не гі зі, та ри-
хи са бақ тас тық. — Астана: 
Фо ли ант, 2013. — 320 б. Кі-
тап та Қа зақ стан Рес пуб ли-
ка сы ның тұң ғыш Пре зи ден-
ті Н. Ə. Назарбаев тың «Қа-

зақ стан жо лы — 2050: Бір мақ сат, бір мүд де, 
бір бо ла шақ» ат ты Қа зақ стан хал қы на Жол-
дауын да «Мəң гі лік ел» иде ясын Қа зақ елі нің 
Ұлт тық иде ясы етіп жа ри ялауына бай ла ныс ты 
осы иде яның те ори ялық не гіз де рі, əлеу мет тік-
са яси ал ғы шарт та ры ның қа лып та суы та ри хи 
са бақ тас тық та зер де лен ген.

 *а за) хан ды 2ы. — Алматы: 
Қа зы ғұрт бас па сы. — 2015. — 
424 б. Қа зақ хан ды ғы та-
ри хын ар хе оло гия, та рих, 
тіл, əде би ет, құ қық сын ды 
сан-са ла ру ха ни ят ас пек ті-
сін де қа рас ты ра тын кі тап 
аза мат тық та ри хы мыз ды 

жа ңа ша пайым дау ға бас тай ды. Ре дак ця лық 
ал қа: Ха лы қа ра лық қа зақ — тү рік уни вер си-
те ті У. С. Əб ді бе ков, ХҚТУ ви це-пре зи ден ті 
Т. П. Райым бер ди ев.

 *а за) хан да ры. Эн цик ло-
пе ди ялық анық та ма лық жи-
нақ. Жауап ты ре дак то ры: 
т.ғ. д., про фес сор Қо жа М., 
Тұр сын Х. М. — Алматы:Қа-
зы ғұрт бас па сы. — 2015. — 
224 б. Қа зақ хан ды ғы құ-
ры лу ының 550 жыл ды ғы на 

ар нал ған эн цик ло пе ди ялық анық та ма лық 
жи нақ та қа зақ хан ды ғын да би лік ет кен хан-
дар дың жаз ба жə не дəс түр лі де рек тер ге не гіз-
дел ген өмір ба яны мен қо ғам дық-са яси қыз ме-
ті не қа тыс ты мə лі мет тер жи нақ тал ған.

 ХХІ 2а сыр да 2ы Алаш ты+ а) 
жо лы. — Алматы, 2015. — 
768 б. «Ақ жол» Де мок ра-
ти ялық пар ти ясы ның қол-
дауымен өт кіз ген «ХХІ ға-
сыр да ғы Алаш тың ақ жо лы» 
ат ты ғы лы ми-прак ти ка лық 
кон фе рен ци ясын да жа сал-

ған ба ян да ма лар жə не ғы лы ми ең бек тер, ма-
қа ла лар мен сұх бат тар ен ген. Кі тап «Алаш» 
ұлт-азат тық қоз ға лы сы ның та ри хын зерт теп 
жүр ген ға лым дар ға ар нал ған. C. Бай да лы — 

жо ба ав то ры жə не бас ре дак то ры, «Ақ жол» 
КДП Ор та лық ке ңе сі нің хат шы сы, алаш та ну-
шы. А. Рыс бе кұ лы жо ба ның ғы лы ми қыз мет-
ке рі, алаш та ну шы.

 Ка ра ган дин ская об ласть в 
го ды Ве ли кой Оте че ствен-
ной вой ны.1941-1945 гг: 
Сбор ник до ку мен тов и ма-
те ри алов. — Изд.2-е, доп.: 
под ред. Е. К. Ку бе ева. — 
Ка ра ган да, 2015. — 560 с. 
Жи нақ қа қа ра ған ды лық-

тар дың тыл да ғы ең бек те рі, со ғыс қа ке рек ті 
қа ру-жа рақ, азық-тү лік пен, тех ни ка лар мен 
қам та мас сыз ет ке ні жай лы ма те ри ал дар жи-
нақ тал ған, со ны мен қа тар өңір де гі со ғыс қа қа-
тыс қан дар дың со ғыс ту ра лы ес те лік те рі, хат та-
ры жи нақ қа еніп отыр.

 Го род сла вы тру до вой. 
Очер ки ис то рии Ка ра ган ды. 
1934-2014 го ды. — Ка ра ган-
да: Изд-во КарГУ, 2014. — 
480 с. Кі тап шах тер лер ме-
ке ні Қа ра ған ды қа ла сы ның 
80 жыл дық ме рей тойы на 
ар нал ған. Кі тап та қа ла ның 

құ рыл ған нан бас тап бү гін гі күн ге дейін гі та-
ри хи да му ының ба ғыт та ры су рет тел ген. Со ғыс 
жыл да рын да ғы жə не со ғыс тан кейін гі, со ны-
мен қа тар тəуел сіз дік ке зе ңін де гі Қа ра ған ды 
қа ла сы ның ин дус три ялық да муы жайын да ғы 
та ри хи де рек тер мен мұ ра ғат мə лі мет те рі не 
сүйе ніп жа зыл ған.

 Ер есі мі — ел есін де. Ес-
те лік кі та бы. — Қа ра ған ды, 
2015. — 360 б. Ес те лік кі та-
бы өт кен ға сыр да ғы зұ ла-
мат ты со ғыс дəуірі нің куə сі, 
Ұлы Отан со ғы сы жыл да-
рын да қан мен май дан да 
қа за бол ған дар ға, ха бар сыз 

кет кен дер ге де ген ес кер ткіш құ жат. Кі тап қа 
со ғыс та қа за тап қан дар дың, ха бар сыз кет кен-
дер дің ті зі мі, əс ке ри хат тар, мұ ра ғат тық ма те-
ри ал дар жə не фо то құ жат тар, ұлт тық гвар дия-
ға əс кер ге ша қы рыл ған дар дың ті зім де рі ен гі-
зіл ген. Ре дак ция ал қа сы Е. М. Ағым ба ев, п.ғ. к. 
Ж. Ж. Тұр сы но ва.

 Кə рі пұ лы Ө. *о +ыр са рын: 
əң гі ме-хи ка ят тар. — Астана, 
2014. — 392 б. Жа зу шы қа-
ла мы на ілік кен кейіп кер лер 
бей не сі шын шыл ды ғы мен 
оқыр ман ды ба урай ды.
Бі лім нің қай нар бұ ла ғы-

нан су сын да ған, ба ға лы ой-
лар қа зы на сы, кі тап ха на ны ұясы на ай нал дыр-
ған дар дың ға на бо ла ша ғы нан зор үміт кү ту ге 
бо ла ды.

�АРМУ �Ы ЛЫ МИ КІ ТАП ХА НА СЫ

Ака де мик Е. А. Бө ке тов атын да ғы Қа ра-
ған ды мем ле кет тік уни вер си те ті жа нын да-
ғы Рес пуб ли ка лық оқу-əдіс те ме лік ор та лы-
ғы ның ше ші мі мен дайын дық бө лі мі бойын-
ша бі лім ор да сын да оқу-əдіс те ме лік бір лес-
тік құ рыл ды. Ал ғаш қы оты рыс Қа зақ стан 
Рес пуб ли ка сы Бі лім жə не ғы лым ми нистрлі-
гі Жо ға ры жə не жо ға ры оқу ор ны нан кейін-
гі бі лім жə не ха лы қа ра лық ын ты мақ тас тық 
де пар та мен ті ди рек то ры С. М. Өмір ба ева-
ның тө райым ды ғы мен өт ті.

Оты рыс ба ры сын да Е. А. Бө ке тов атын да-
ғы ҚарМУ-дың қа на ғат та нар лық деп та ныл ған 
дайын дық бө лі мі тың да ушы ла рын дайын дау 
бойын ша есе бі тың дал ды. ED TECH ха лы қа ра-
лық бі лім бе ру ор та лы ғы мен дайын дал ған жа-
ңа бі лім бе ру тех но ло ги яла ры ар қы лы тың да у-
шы лар ды оқы ту жұ мы сы ба са атап өтіл ді. Бұл 
тех но ло гия тың да ушы лар дың оқы ту мо ни то-
рин гін қам ти ды, мек теп пəн де рі бойын ша жа-
ңа оқу лық тар кө ме гі мен оқы ту, сон дай-ақ бі-
рың ғай ке шен ді ем ти хан ды өт кі зу. Дайын дық 

бө лім де рі нің тың да ушы ла рын оқы ту ды жү зе ге 
асы ра тын ин но ва ци ялық бі лім бе ру тех но ло-
ги яла рын жо ға ры оқу орын да ры на ен гі зу ұсы-
ныл ған. Оты рыс ба ры сын да қа был да удың үл гі 
ере же сі не өз ге ріс тер ен гі зу бойын ша ұсы ныс-
тар жа сал ды. Оқу-əдіс те ме лік бір лес тік тің мү-
ше ле рі, со ның ішін де қа зақ стан дық 16 жо ға ры 
оқу ор ны ның өкіл де рі Е. А. Бө ке тов атын да ғы 
ҚарМУ-дың бі лім бе ру, ғы лы ми жə не зер тха-
на лық ба за сы мен, со ны мен қа тар уни вер си те-
ті міз жү зе ге асыр ған дайын дық бө лі мі тың да у-
шы ла ры оқы ту тех но ло ги ясы мен та ныс ты.

�АРМУ БАС ПА С	З �ЫЗ МЕ ТІ

2015 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 
Жас ға лым дар ке ңе сі «Қа зақ стан Рес пуб-
ли ка сын да ғы ғы лы ми ұжым дар да ғы жə-
не жо ға ры оқу орын да рын да ғы ең үз дік 
жас ға лым дар ке ңе сі» рес пуб ли ка лық бай-
қауының же ңім па зы атан ды.

Қа зақ стан Рес пуб ли ка сы Тұң ғыш Пре зи ден-
ті — Ел ба сы ның Қо ры «Қа зір гі за ман Қа зақ стан-
да ғы ғы лым ның ин но ва ци ялық да муы жə не та-
ла бы» ат ты жас ға лым дар дың IX ха лы қа ра лық 
ғы лы ми кон фе рен ци ясы аясын да «Қа зақ стан Рес-

пуб ли ка сын да ғы ғы лы ми ұжым дар да ғы жə не жо-
ға ры оқу орын да рын да ғы ең үз дік жас ға лым дар 
ке ңе сі» бай қауының қо ры тын ды сын жа ри яла ды.
Ака де мик Е. А. Бө ке тов атын да ғы ҚарМУ 

Жас ға лым дар ке ңе сі Қа зақ стан бойын ша ең 
үз дік көр сет кіш көр се тіп, Бай қау же ңім па зы 
дип ло мы мен ма ра пат тал ды жə не 450 мың тең-
ге кө ле мін де ақ ша лай сыйа қы бе ріл ді.
Өті нім дер ді ба ға лау жас ға лым дар ке ңе сі нің 

са па лық құ ра мын, олар өт кіз ген іс-ша ра лар-
дың дең гейі мен көп ке бір дей лі гін, жа ри ялан-
ған ғы лы ми жұ мыс тар дың са ны мен дең гейін 
са лыс тыр ма лы тал дау не гі зін де өт ті.

Бай қау ко мис си ясы, сон дай-ақ, ен гі зіл-
ген ғы лы ми зерт те улер дің жə не тə жі ри бе лік-
конструк тор лық жұ мыс тар дың са нын, грант-
тық ғы лы ми-зерт те улер ді іс ке асы ру да ғы жас 
ға лым дар ұйым да ры ның қа ты суы бойын ша 
ста тис ти ка лық мə лі мет тер ді, оның ішін де ше-
тел дік əріп тес тер мен бір ле се қор ғал ған дис-
сер та ци ялық зерт те удің са нын, жас ға лым дар 
ұйым да ры ның жал пы са ны нан пайыз дық мөл-
шер ле ме сін есеп ке ал ды.
ҚарМУ ұжы мы Жас ға лым дар ке ңе сін же ңі-

сі мен құт тық тап, ғы лы ми же тіс тік тер ге же тіп, 
ғы лым ның би ік шың да рын ба ғын ды ра бе рі ңіз-
дер де ген ті лек ар най ды.

�АРМУ БАС ПА С	З �ЫЗ МЕ ТІ

А3параттар тас3ыны
Аме ри ка *0 ра ма Штат та ры-

ны+ Ел ші лі гі 2016 жы лы *а-
за) стан да Жа Gан ды) Сту дент 
Ал ма су ба2 дар ла ма сы ашы ла-
ты ны ту ра лы ха бар лай ды.

Сту дент ал ма су баB дар ла ма сы — 
бAл А>Ш мем ле кет тік де пар та мен ті 
бі лім бе ру ж1 не м1 де ни баB дар-
ла ма лар б? лі мі ні2 баB дар ла ма сы. 
БаB дар ла ма >а за= стан жо Bа ры о=у 
орын да рын да о=и тын 1, 2, 3 курс 
сту дент те рі ні2 А>Ш уни вер си тет те рі 
мен кол лед жде рін де бір ака де ми-
ялы= се местр бойы д1 ре же ал май 
те гін о=уы на мDм кін дік бе ре ді.

>а ты су шы лар ашы= кон курс ар-
=ы лы ірік те ле ді. >A жат тап сы ра тын 
со2 Bы кDн: 2016 жыл ды2 1 =а2 та-
ры на дейін. А>Ш Ел ші лі гі жа Bы нан 
бай ла ны са тын тAл Bа — Gлия >а се-
но ва, бі лім бе ру ж? нін де гі ма ман, 
тел. 8 (7172) 70-23-16. Сауал на ма-
ны >а за= стан да Bы А>Ш Ел ші лі гі ні2 
сай ты нан ала ала сыз дар: http://
ka zakhstan. usem bassy. gov/ug rad. 
html

АBым да Bы жы лы Астана =а ла-
сын да «Жас тар. Yы лым. Ин но ва-
ци ялар» ат ты VIII Жас тар фо ру мы 
аясын да «In no va ti on man» ин но-
ва ци ялы= жо ба сын жа са ушы лар 
кон кур сы ?т ті. Ин но ва ци ялы= жа-
2а к?з =а рас ты2 ашы луы, ин тел-
лек ту ал ды= даB ды лар ды да мы тып, 
Bы лым ды д1 ріп теу ма= са тын да 
Aйым дас ты рыл Bан бай =ау Bа >а за=-
стан бойын ша 50-ден ас там ?ті ніш 
ке ліп тDс ті.

Бай =ау =о ры тын ды сы бойын-
ша ака де мик Е. А. Б? ке тов атын-
да Bы >а ра Bан ды мем ле кет тік 
уни вер си те ті хи мия фа куль те ті ні2 
ма гис трант та ры К. А. Се васть яно-
ва, Н. А. Ора зо ва ж1 не А. С. Бай-
сейі то ва ны2 жо ба ла ры ТОП-10-Bа, 
ал А. Б. Бал та ба ева, Ж. А. Іли ясо-
ва сын ды ма гис трант та ры мыз ды2 
жо ба сы ТОП-24-ке ен ді.

Жа =ын да Е. А. Б? ке тов атын да-
Bы >а ра Bан ды мем ле кет тік уни вер-
си те тін де «>а за= стан за2 гер лер 
ода Bы» Р>Б ап па ра ты ны2 бас шы-
сы, ат =а ру шы ди рек то ры Да ри Bа 
>Aр ма но ва мен кез де су ?т ті, жи ын 
ба ры сын да о=ы ту шы лар мен сту-
дент тер >а за= стан за2 гер лер ода-
Bы ны2 жA мы сы мен та ныс ты.

>а ра ша айын да Е. А. Б? ке тов 
атын да Bы >а ра Bан ды мем ле кет-
тік уни вер си те тін де >а за= стан 
Рес пуб ли ка сы Кон сти ту ци ясы ны2 
20 жыл ды Bы на ар нал Bан «Кон сти-
ту ция 1леуеті ж1 не >а за= стан кA-
=ы= ты= мем ле кет ті лі гі ні2 =а лып та-
суы тAр Bы сын да Bы кон сти ту ци ялы= 
кAн ды лы= тар» ат ты ха лы =а ра лы= 
Bы лы ми-т1 жі ри бе лік кон фе рен-
ция ?т ті, кон фе рен ция жA мы сы на 
=а за= стан ды= ж1 не ше тел Bа лым-
да ры, =A =ы= =ор Bау =A ры лым да ры-
ны2 ?кіл де рі =а тыс ты.

Жа =ын да >а ра Bан ды об лы сы 
К1 сіп кер лер па ла та сы ны2 ша Bын 
ж1 не ор та биз нес ті сер вис тік =ол-
дау бойын ша са рап шы-ке 2ес ші сі 
Аб ра мо вич Алек сандр Льво вич 
>арМУ-ды2 5В050600 — Эко но-
ми ка, 5В051300 — Gлем дік эко-
но ми ка, 5В011500 — >A =ы= ж1 не 
эко но ми ка не гіз де рі ма ман ды= та-
рын да о=и тын 3-4 курс сту дент те-
рі не к1 сі по рын ны2 ин вес ти ци ялы= 
ж1 не ин но ва ци ялы= =ыз ме ті ж?-
нін де гі п1н дер мо ду лі ше2 бе рін де 
биз нес-жос пар лау бойын ша ше-
бер лік сы ны бын ?т кіз ді.

�АРМУ БАС ПА С	З �ЫЗ МЕ ТІ

Кітапхана — руханият оша@ы

О3у-�дістемелік бірлестік 36рылды

Жас @алымдар кеAесі жеAімпаз атанды
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Со вет мо ло дых уче ных Ка ра ган дин ско го 
го су дар ствен но го уни вер си те та им. ака де-
ми ка Е. А. Бу ке то ва стал по бе ди те лем Рес-
пуб ли кан ско го кон кур са «Луч ший Со вет 
мо ло дых уче ных в науч ных ор га ни за ци ях и 
ву зах Рес пуб ли ки Ка зах стан».

Фонд Пер во го Пре зи ден та Рес пуб ли ки 
Казахстан — Ли де ра на ции (г. Алматы) в рам-
ках IX Меж ду на род ной науч ной кон фе рен ции 
мо ло дых уче ных «Ин но ва ци он ное раз ви тие и 
вос тре бо ван ность на уки в сов ре мен ном Ка зах-
ста не» ог ла сил ре зуль та ты кон кур са «Луч ший 
Со вет мо ло дых уче ных в науч ных ор га ни за ци-
ях и ву зах Рес пуб ли ки Ка зах стан».
Со вет мо ло дых уче ных КарГУ им. Е. А. Бу ке-

то ва, про де монстри ро вав луч шие в Ка зах ста не 
ре зуль та ты дея тель нос ти, был наг раж ден дип-

ло мом по бе ди те ля кон кур са и удос то ен де неж-
ной пре мии в раз ме ре 450 ты сяч тен ге.
Оцен ка кон кур сных за явок про во ди лась на 

ос но ве срав ни тель но го ана ли за ка че ствен но го 
сос та ва со ве тов мо ло дых уче ных, уров ня и мас-
со вос ти про во ди мых ими ме роп ри ятий, ко ли-
че ства и уров ня опуб ли ко ван ных науч ных ра бот. 
Кон кур сная ко мис сия так же учи ты ва ла ко ли че-
ство внед рен ных науч ных ис сле до ва ний и опыт-
но-конструк тор ских раз ра бо ток, ста тис ти чес кие 
дан ных об учас тии мо ло дых уче ных ор га ни за-
ции в вы пол не нии гран то вых науч ных ис сле до-
ва ний, в том чис ле сов мест ных с за ру беж ны ми 
кол ле га ми, чис ло за щи щен ных дис сер та ци он-
ных ис сле до ва ний, про цен тную ве ли чи ну от об-
ще го ко ли че ства мо ло дых уче ных ор га ни за ции.

СОБ. ИНФ.

Ак тив ное сот руд ни че ство уни вер си те та с 
его вы пус кни ка ми сви де тель ству ет о неп ре-
рыв нос ти об ра зо ва ния, о тес ной свя зи сов ре-
мен ных уни вер си те тов и спе ци алис тов, ко то-
рые бы ли под го тов ле ны в про цес се обу че ния 
на ба ка лав ри ате и в ма гис тра ту ре, о пе ре да че 
тра ди ций и сов ре мен но го пе да го ги чес ко го 
опы та. Фа куль тет инос тран ных язы ков яв ля-
ет ся од ним из ин но ва то ров в сфе ре вза имо дей-
ствия ву за и его вы пус кни ков. На фа куль те те 
бы ла соз да на Ас со ци ация вы пус кни ков, ко то-
рая ак тив но под дер жи ва ет ини ци ати вы сту-
ден тов, спон си ру ет ме роп ри ятия, про во ди мые 
фа куль те том, спо соб ству ет ук реп ле нию свя зей 
меж ду ву зом и ба за ми прак ти ки и ста жи ро вок.

За да ча фа куль те та — не толь ко го то вить кон ку рен-
тос по соб ных спе ци алис тов, но и ока зы вать со дей ствие 
их тру до ус трой ству, и Ас со ци ация яв ля ет ся креп ким 
свя зу ющим зве ном, поз во ля ющим ук ре пить связь меж-
ду ву зом и ба зой тру до ус трой ства. Боль шая часть вы-
пус кни ков сей час ра бо та ет в сис те ме об ра зо ва ния: учи-
те ля ми об ще об ра зо ва тель ных школ, пре по да ва те ля ми 
кол лед жей, ву зов, язы ко вых цен тров. Сей час вла де ние 
ан глий ским язы ком ак ту али зи ро ва но в на шей стра не 
еще и в кон тек сте по ли языч но го об ра зо ва ния. По это-
му учи тель инос тран но го язы ка стал глав ной фи гу рой 
об ра зо ва тель но го про цес са, и ему при хо дит ся ре шать 
слож ные за да чи, ко то рые сто ят пе ред сис те мой об ра зо-
ва ния, — от ран не го дош коль но го изу че ния инос тран-
но го язы ка до пос ле ву зов ско го об ра зо ва ния.

5 де каб ря на фа куль те те инос тран ных язы ков про-
шел фи нал кон кур са «Луч ший учи тель — вы пус кник 
фа куль те та инос тран ных язы ков КарГУ им. Е. А. Бу ке то-
ва», в ко то ром при ня ли учас тие вы пус кни ки фа куль те та 
раз ных лет. Ор га ни за то ром кон кур са выс ту пи ла Ас со-
ци ация вы пус кни ков фа куль те та инос тран ных язы ков 
КарГУ им. Е. А. Бу ке то ва. Кон курс про во дил ся впер вые. 
Под дер жку в про ве де нии ока за ли Фран цуз ский аль янс, 
язы ко вой учеб ный центр Ин сти ту та Ге те и об ра зо ва-
тель ный центр Mac mil lan, с ко то ры ми фа куль тет свя зы-
ва ют дол гие го ды сот руд ни че ства.

Цель кон кур са — вы яв ле ние и под дер жка та лан тли-
вых учи те лей — вы пус кни ков фа куль те та инос тран ных 
язы ков КарГУ. В кон кур се при ня ли учас тие учи те ля 
инос тран ных язы ков школ и кол лед жей Ка ра ган ды и 
об лас ти. Пер вый этап кон кур са про во дил ся с 1 по 25 
но яб ря, в нем учас тни ки пред ста ви ли свои пор тфо лио 
«Мое пе да го ги чес кое кре до». Из 15 кон кур сан тов в фи-
нал прош ли во семь, они и бо ро лись за зва ние луч ше го.

Фи нал кон кур са сос то ял из двух ту ров. Во вто ром ту-
ре — «мас тер-класс», фи на лис ты пред ста ви ли свой ин но-
ва ци он ный опыт, про де монстри ро ва ли про фес си ональ-
ную ком пе тен тность. В треть ем, зак лю чи тель ном ту ре 
кон кур са («Учи тель, ты Ци це рон!») учас тни кам пред сто-
яло про де монстри ро вать свою граж дан скую по зи цию и 
ора тор ское мас тер ство на од ну из пред ло жен ных тем.

Во вре мя под го тов ки учас тни ков к треть ему ту ру 
Ас со ци ация вы пус кни ков ор га ни зо ва ла вик то ри ну на 
зна ние ис то рии фа куль те та инос тран ных язы ков сре ди 
при сут ству ющих пре по да ва те лей и сту ден тов вы пус-
кно го кур са фа куль те та инос тран ных язы ков, ко то рые 
бы ли приг ла ше ны на кон курс в ка че стве зри те лей с 
целью по пу ля ри за ции про фес сии учи те ля. За пра виль-
ный от вет сту ден ты и пре по да ва те ли по лу ча ли па мят-
ные при зы от Ас со ци ации вы пус кни ков. На кон кур се 
так же при сут ство ва ли сту ден ты Но во си бир ско го го-
су дар ствен но го пе да го ги чес ко го уни вер си те та, обу ча-
ющи еся на фа куль те те по прог рам ме ака де ми чес кой 
мо биль нос ти.

Жю ри бы ло пред став ле но уче ны ми фа куль те та 
инос тран ных язы ков (д. п. н., про фес сор Жет пис ба-

ева Б. А.; к. п. н., до цент Ак ба ева Г. Н., Ph.D. Та жи ке-
ева А. Ш.) и вы пус кни ка ми фа куль те та раз ных лет: 
Жу ке но ва Г. Э., за мес ти тель ди рек то ра по науч но-ме то-
ди чес кой ра бо те Назарбаев Ин тел лек ту аль ной шко лы г. 
Ка ра ган ды, и Вик то ров В. В., учи тель ан глий ско го язы ка 
СШИ ОД им. Н. Нур ма ко ва г. Ка ра ган ды. Не об хо ди мо 
от ме тить, что Ак ба ева Г. Н. и Та жи ке ева А. Ш. так же яв-
ля ют ся вы пус кни ка ми фа куль те та инос тран ных язы ков 
КарГУ им. Бу ке то ва.

Об ла да те ля ми в но ми на ци ях ста ли: «Луч ший ин-
но ва ци он ный опыт» — Шляй гер А. Ю. (язы ко вой учеб-
ный центр Ин сти ту та Ге те, г. Ка ра ган да), «Луч шее пор-
тфо лио» — Та на ба ева З. М. (СОШ №16, п. Ка ра гай лы), 
«Луч ший ора тор» — Ай тим бе то ва Д. Д. (СОШ №18, г. 
Ка ра ган да), «Приз де ка на фа куль те та инос тран ных язы-
ков» — Шке но ва А. С. (СШ №1 п. Ки ев ка, Ну рин ский 
район). Сту ден ты в свою оче редь выб ра ли по бе ди те ля 
в но ми на ции «Приз зри тельских сим па тий», ко то рым 
ста ла Шляй гер А. Ю. (язы ко вой учеб ный центр Ин сти-
ту та Ге те, г. Ка ра ган да).

Три пер вых при зо вых мес та рас пре де ли лись сле ду-
ющим об ра зом: дип лом I сте пе ни — Шке но ва А. С. (СШ 
№1, п. Ки ев ка, Ну рин ский район), дип лом II сте пе ни — 
Мил лер Е. В. (гим на зия №38, г. Ка ра ган да), дип лом III 
сте пе ни — Де ева И. Г. (гим на зия №45, г. Ка ра ган да). По 
ито гам кон кур са все учас тни ки бы ли наг раж де ны цен-
ны ми при за ми и по чет ны ми гра мо та ми. Всем фи на лис-
там был вру чен сбор ник пор тфо лио «Мое пе да го ги чес-
кое кре до», раз ра бо тан ный Ас со ци аци ей вы пус кни ков 
спе ци аль но к кон кур су. Сбор ник пред став ля ет со бой 
пре зен та ци он ные ра бо ты вось ми луч ших пор тфо лио 
учас тни ков кон кур са и крат кую ин фор ма цию об ав то-
рах. Как по ка за ли ре зуль та ты кон кур са, сре ди вы пус-
кни ков КарГУ мно го твор чес ки ра бо та ющих пе да го гов, 
ин но ва ци он но ори ен ти ро ван ных, стре мя щих ся к са мо-
об ра зо ва нию. Это лю ди, ко то рые не сут зна ния, ус пеш-
но ра бо та ют по спе ци аль нос ти и яв ля ют ся гор достью и 
дос то яни ем уни вер си те та.

ИН ФОР МА ЦИЯ ПРЕ ДОС ТАВ ЛЕ НА 
ФА КУЛЬ ТЕ ТОМ ИНОС ТРАН НЫХ ЯЗЫ КОВ

Сту ден ты-ди зай не ры и пре по да ва-
те ли ка фед ры изо и ди зай на КарГУ им. 
академика Е. А. Бу ке то ва при ня ли учас тие 
в от кры тии ІІ Меж ду на род ной выс тав ки Ев-
ра зий ско го со юза ди зай не ров, ко то рая про-
хо ди ла во Двор це Не за ви си мос ти г. Ас та ны.

Ев ра зий ский со юз ди зай не ров об ра зо ван в 
Ас та не в 2012 го ду, это его вто рая меж ду на род-
ная выс тав ка. В ней при ни ма ют учас тие ху дож-
ни ки и ди зай не ры Казахстана, Рос сии, а так же 
Фран ции и Ве ли коб ри та нии. Рос сий скую шко-
лу ди зай на пред став ля ют ра бо ты пре по да ва те-
лей и сту ден тов Мос ков ской го су дар ствен ной 
ху до же ствен но-про мыш лен ной ака де мии им. 
Г. М. Стро га но ва. Ака де мия (Стро га нов ское 
учи ли ще) — од но из ста рей ших в Рос сии ху до-

же ствен ных учеб ных за ве де ний в об лас ти про-
мыш лен но го, мо ну мен таль но-де ко ра тив но го 
и прик лад но го ис кус ства, ис кус ства ин терь ера. 
Имен но об раз цы ин терь еров при вез ли на выс-
тав ку в Ас та ну мас те ра «Стро га нов ки».
Учас тни ков и по се ти те лей выс тав ки при-

вет ство ва ли на чаль ник Уп рав ле ния ис то ри ко-
куль тур но го нас ле дия Ми нис тер ства куль ту ры 
и ин фор ма ции РК, Президент Ев ра зий ско го 
со юза ди зай не ров, док тор ис кус ство ве де ния, 
про фес сор Е. С. Асыл ха нов, ака де мик Ака-
де мии ху до жеств Казахстана М. Т. Тук са итов, 
зас лу жен ный де ятель куль ту ры, член Со юзов 
ху дож ни ков Казахстана и Рос сии Х. С. Аба ев, 
до цент Мос ков ской го су дар ствен ной ху до же-
ствен но-про мыш лен ной ака де мии им. Стро га-
но ва Е. Да утов и дру гие.

На це ре мо нии от кры тия выс тав ки бы ли вру-
че ны ме да ли «За дос тиг ну тые ус пе хи в об лас ти 
ди зай на», уч реж ден ные Ев ра зий ским со юзом 
ди зай не ров, а так же удос то ве ре ния но вым чле-
нам твор чес ко го объ еди не ния. Ме роп ри ятие 
соп ро вож да лось де фи ле мо де лей, вы пол нен-
ных ка зах стан ски ми ди зай не ра ми одеж ды в эт-
ни чес ком сти ле. Сту ден ты-ди зай не ры КарГУ за 
луч шие ди зайн-про ек ты удос то ены дип ло мов 
раз ных сте пе ней, гра мот и приг ла ше ний на 
сле ду ющие выс тав ки. Дея тель ность Ев ра зий-
ско го со юза ди зай не ров и его выс тав ка — еще 
один шаг по пу ти ин тел лек ту аль ной и ду хов-
ной ин тег ра ции на прос тран стве Ев ра зии.

БО ДИ КОВ С. Ж., НАУЧ НЫЙ РУ КО ВО ДИ ТЕЛЬ ПРО ЕК ТОВ

Ученый совет
Подготовка научных 
кадров — приоритетное 
направление 
для университета

На уче ном со ве те КарГУ 
им. ака де ми ка Е. А. Бу ке то ва 
26.11.2015 бы ло рас смот ре но 
два воп ро са:

1) о ка че стве учеб но-ме то-
ди чес ких пуб ли ка ций про фес-
сор ско-пре по да ва тельско го 
сос та ва КарГУ им. Е. А. Бу ке-
то ва;

2) о ре зуль та тах пос туп ле-
ния в док то ран ту ру и ма гис тра-
ту ру и ук реп ле нии кад ро во го 
по тен ци ала уни вер си те та.

По пер во му воп ро су бы ли 
при ня ты сле ду ющие ре ше-
ния

Ка че ство учеб но-ме то ди-
чес ких пуб ли ка ций про фес-
сор ско-пре по да ва тельско го 
сос та ва КарГУ им. Е. А. Бу ке-
то ва счи тать со от вет ству ющим 
нор ма тив ным тре бо ва ни ям.

За ве ду ющим ка фед ра ми, 
пред се да те лям ме то ди чес-
ких ко мис сий фа куль те тов по-
вы сить ка че ство про це ду ры 
об суж де ния учеб но-ме то ди-
чес ких ра бот и их ре цен зи ро-
ва ния.

Фа куль те там осу ществлять 
ка че ствен ное пла ни ро ва ние 
учеб но-ме то ди чес ких из да ний 
и уси лить кон троль его вы пол-
не ния.

Ав то рам обес пе чить на ли-
чие ре ко мен до ван ных для ис-
поль зо ва ния в учеб ном про-
цес се учеб но-ме то ди чес ких 
из да ний в биб ли оте ке уни вер-
си те та.

По вто ро му воп ро су бы ли 
при ня ты сле ду ющие ре ше-
ния

Ре зуль та ты пос туп ле ния в 
ма гис тра ту ру и док то ран ту ру 
приз нать удов лет во ри тель ны-
ми и со от вет ству ющи ми тре бо-
ва ни ям.

Де ка нам фа куль те тов про-
во дить мо ни то ринг пре тен ден-
тов на обу че ние по прог рам-
мам док то ран ту ры с уче том 
опы та их ис сле до ва тельской и 
пе да го ги чес кой ра бо ты.

С уче том объ ек тив но го сок-
ра ще ния ко ли че ства док то ров 
и кан ди да тов на ук, а так же 
не об хо ди мос ти со от вет ствия 
ква ли фи ка ци он ным тре бо ва-
ни ям раз ра бо тать стра те гию 
кад ро вой по ли ти ки ву за по ук-
реп ле нию кад ро во го сос та ва.

Про во дить мо ни то ринг тем-
пов и объ емов об нов ле ния и 
по пол не ния кад ро во го сос та-
ва с целью прог но зи ро ва ния 
его ди на ми ки в сред нес роч ной 
и дол гос роч ной пер спек ти ве.

Про из вес ти не об хо ди мые 
рас че ты и пред ста вить на рас-
смот ре ние наб лю да тель но го 
со ве та воп рос о под го тов ке 
Ph.D. в уни вер си те тах стран 
ближ не го и даль не го за ру-
бежья за счет вне бюд жет ных 
средств КарГУ.

СОБ. ИНФ.

Молодые ученые КарГУ 
признаны лучшими

Ассоциация выпускников КарГУ назвала лучшего учителя

Сту ден ты КарГУ пред ста ви ли свои 
ра бо ты на меж ду на род ной выс тав ке
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«Жақ сы ме нен отыр саң, жұ мақ қа кір ген-
дей бо ла сың» де мек ші, фи ло ло гия фа куль-
те ті не игі жақ сы лар ды жи на ған ке ре мет 
кеш тің куə сі бол дық. Иə, ол қан дай кеш деп 
отыр ған бо лар сыз дар. Əри не, ол алыс та ғы 
қой лы ауыл дар дың қо ңыр тір ші лі гі, ту ған 
жер дің өзін дік кел бе ті жа зу шы жү ре гі не 
ер те рек ор на ған, да ла ға де ген аң сауын, са-
ғы ны шы мен мұ ңын өле ңі ар қы лы жет кі зе 
біл ген ақын Өмір Кə ріп тің ке ші еді.

«Боз тор ғайы — жыр шы құ сы да ла ның» ат ты 
əде би кеш ті қа зақ əде би еті ка фед ра сы ның мең-
ге ру ші сі Жан сая Жа рыл ға пов жүр гіз ді. Се рік 
Ақ сұң қа рұ лы, Тө кен Əл жа нов, Тө ре хан Май-
бас, Шет ауда ны əкі мі нің орын ба са ры Аза мат 
Əбіл дин сын ды об лы сы мыз дың зи ялы аза мат-
та ры осы нау кеш тің қа дір лі қо на ғы қа та ры-
нан кө рін ді. Фи ло ло гия фа куль те ті нің де ка ны 
Мұ хам мед қа ли Əб ду ов сту дент тер ге «Жақ сы-
мен кез дес сең, ша ра па ты ти еді» деп, кө зі ті рі 
ақын-жа зу шы лар ды қа дір лейік, үл гі тұ тайық 
дей оты ра, Өмір аға ға фа куль тет аты нан сый-
лық тар та быс тап, қа за қы дəс түр бойын ша ша-
пан жап ты.
Шə кір ті про фес сор Бе рік Ра хи мов Өмір 

аға ның шы ғар ма шы лы ғы на тоқ тал ды. По эзия 

құ ді ре тін се зі ніп өс кен Ди на ра Ай на бе ко ва, 
Нұр құй са Жек сен бай, Ақ жар қын Əб ді ғап пар 
сын ды сту дент те рі міз ақын өлең де рін оқыр-
ман ды елік ті ре оқып бер ді. Өмір аға ның құр-
да сы Қ. Ме ди ев, шə кір ті, ауыл да сы, жа зу шы 
Тө кен Əл жан те гі, Шет ауда ны əкі мі нің орын ба-
са ры Аза мат Аза тұ лы мен Шет ауда ны мə де ни-
ет үйі нің ди рек то ры Аян Қа па сов Өмір аға ны 
ме рей тойы мен құт тық тап, ша пан жауып, сый-
лық тар та быс та ды. Кем бридж уни вер си те ті нің 
«Ға сыр ада мы» ата ғын иелен ген ға лым Те мір ға-
ли Кө ке тай те гі «Мен өз өмі рім ді тек фи зи ка ға 
ар нап, бос өт кіз ген екен мін, та би ғат ана сый-
ла ған да рын — жа зу ды, ру ха ни ба юды кейін ге 
сы рып, бі раз арт та қал ған екен мін» деп өкін се, 
«Алаш» əде би сый лы ғы ның иеге рі, ақын Се рік 
Ақ сұң қа рұ лы «жоқ, ке рі сін ше біз — жа зу шы-
лар сіз дер ге, нақ ты ғы лым мен ай на лы са тын-
дар ға қы зы ға мыз» деп өз ойын біл дір ді.
Са на мыз ға те рең ой қал ды рып, ең бір өне-

ге лі сөз ай тқан, əр сту дент тің жү ре гін елең 
ет кіз ген аға мыз жа зу шы-жур на лист Тө ре хан 
Май бас бол ды, ол Өмір аға ны құт тық тап қа на 
қой май, сту дент тер ге «өз де рің ді ба қыт ты етем 
де сең дер, уақыт тың қа ді рі не же тің дер» деп 
ақы лын ай тып, бел гі лі жа зу шы Қа ли хан Ыс қа-
қов тың сөз де рі нен үзін ді кел тір ді. Кеш тің сə нін 

кір гіз ген, Өмір Кə рі пұ лы ның өлең де рін на қы-
шы на кел ті ре орын да ған Бо та Но ғае ва мен Ба-
лу ан Шо лақ тың «Ға ли ясын» əуелет кен Ер жан 
Ба зар бе ков бол ды.
Фран цуз дар «жа зу шы лар ауыл дан шы ғып, 

Астана да өле ді» дей ді екен, бұл əлем нің ал дын-
да жүр ген ха лық тар дың қа саң қа ғи да сын қа зақ 
жа зу шы ла ры тас-тал қан ет ті, оған дə лел Өмір 
Кə рі пұ лы аға мыз. Сту дент тер мен қа ра пайым 
ара ла сып, əр бі реуінің кө ңі лін қал дыр май, өси-
ет сө зін жа зып, қол таң ба сын та ра тып, су рет ке 
де тү сіп, оқыр ман ға «мен сіз дер ге жа зу шы мын 
деп мақ та ну үшін емес, мен сіз дер ді са ғы нып 
кел дім» не ме се «мен сіз дер дің жү рек те рі ңіз де-
гі от ты жа ғып ке ту ім ке рек» де ген қа нат ты сөз-
дер ай тып, сту дент тер ге та ғы бір дем бер ген дей 
бол ды. Кеш тің қо ры тын ды сын да түйін ді сөз 
ай тқан Өмір аға өмір лік мə ні бар мə се ле лер ді 
қоз ғап қа на қой май, шы ғар ма шы лы ғы мен те-
ре ңі рек та ныс ты рып, кө рер мен дер ге жа қын да 
шы ғар ған өлең де рін ұсы нып, өне ге лі ой ла ры-
мен бө ліс ті. Қа зақ əде би еті мен тіл май да нын-
да ғы жас жауын гер ре тін де ай та ры мыз, ру ха-
ни байи түс тік! Өмір аға ға əрі осын дай кеш ті 
ұйым дас ты ру шы қа зақ əде би еті ка фед ра сы на 
мың ал ғыс!

=ЗИ ЗА К= МЕ ЛИ,
Г?Л ЖА ЗИ РА �О СЫ МАН,

�АРМУ СТУ ДЕНТ ТЕ РІ

Ака де мик Е. А. Бө ке тов атын да ғы Қа ра ған-
ды мем ле кет тік уни вер си те ті мə де ни-ты ны ғу 
жұ мы сы ма ман ды ғы бойын ша ба ка лавр ма-
ман да рын да яр лай ды. Мə де ни-ты ны ғу жұ-
мы сы ба ка лав ры кə сі би қыз ме тін бос уақыт ты 
ұйым дас ты ру са ла сын да, бі лім са ла сын да, ту-
ризм жə не бұ ха ра лық ақ па рат құ рал да рын да 
мə де ни-ты ны ғу жұ мы сы ның тех но ло ги ялық 
про цес сін бас қа ру шы ре тін де, қою шы-ре жис-
сер, сце на рист жə не мə де ни-ты ны ғу бағ дар ла-
ма ла ры ның жүр гі зу ші сі жə не мə де ни-ты ны ғу 
жұ мы сы ның же тек ші сі нің дағ ды ла рын қа лып-
тас ты ра тын оқы ту шы — пе да гог-ше бер ре тін де 
жү зе ге асы ра ала ды. Ба ка лав рдың кə сі би қыз-
ме ті тұр ғын дар дың ап та сайын ғы ме ре ке лік де-
ма лы сын, бұ дан бө лек, мə де ни ет, өнер, ту ризм, 
бі лім бе ру жə не ақ па рат құ рал да рын да, əлеу-
мет тік-мə де ни ме ке ме лер де, ұлт тық мə де ни 
құн ды лы ғы бар ха лық тың ру ха ни мə де ни етін 

да мы ту жə не же тіл ді ру мақ са тын да шы ғар ма-
шы лық үде ріс ті ұйым дас ты ру бо лып та бы ла-
ды. Мə де ни-ты ны ғу жұ мы сы ма ман ды ғын да 
ең бір бас ты рөль ат қа ра тын ол — ха лық пен 
ты ғыз жұ мыс жа сау. Олар дың бос уақыт та рын 
тек қа на кон церт тік бағ дар ла ма лар мен шек теп 
қой май, əр бір ме ре ке лік ша ра лар ды ерек ше 
ту ын ды ре тін де ұйым дас ты ра оты ра үміт те-
рін ақ тай тын, ар ман да ры на ал ғаш қы қа дам 
жа сауына кө мек бе ру, оны кə сі би түр де ат қа ру 
бо лып та бы ла ды. Осы орай да Қа ра ған ды мем-
ле кет тік уни вер си те ті мə де ни-ты ны ғу жұ мы сы-
ның бо ла шақ тү лек те рі қа ла мыз дың ме ре ке лік 
іс-ша ра ла ры на өз үлес те рін қо сып жүр ге нін 
ба са ай тып өту ке рек.
Жа қын да ай ту лы бі лім ор да сы ның МТЖ-

41 то бы ның бо ла шақ тү лек те рі жə не МТЖ-11 то-
бы ның сту дент те рі ұс таз да ры Оль га Ана толь ев-
на Ми халь ко ва ның же тек ші лі гі мен Қа ра ған ды 

қа ла сы ның «Ба ла лар мен жет кін шек тер» мə-
де ни ет са райын да «Күз дің та ри хы» ат ты ба ла-
лар ға ар нал ған қойы лы мын қой ды. Қойы лым-
ның көр кем дік же тек ші сі — БЖС са райы ның 
хо ре ог ра фы, пе да гог-ұйым дас ты ру шы сы Əсел 
Қайыр бек қы зы Əбіл ди но ва. Бұл мə де ни іс-ша-
ра ның ерек ше лі гі — қойы лым ның маз мұн ды-
лы ғы, əр бір кейіп кер өзі нің рө лін сом дап қа на 
қой май, оны би мен, ойын мен жет кі зіп, ба ла ның 
зейі нін, қы зы ғу шы лы ғын, ой лауын, қия лын қа-
лып тас ты ру да, ата-ана ла ры мен ба ла ла рын жа-
қын дас ты ру да зор ма ңыз ат қа ра ды. Ойын əсе рі 
ар қы лы ба ла өз қа си етін қа лай қа на ғат тан ды ра 
ала ты нын, қан дай қа бі ле ті бар еке нін бай қап 
кө ре ді. Қа зақ хал қы ның ұлы ой шы лы Абай Құ-
нан ба ев: «Ойын ой нап, əн сал май, өсер ба ла бо-
ла ма?» деп ай тқан дай, ба ла ның өмі рін де ойын 
ерек ше орын ала ды. Жас ба ла ның өмір ді та нуы, 
ең бек ке қа ты на сы, пси хо ло ги ялық ерек ше лік те-
рі осы ойын үс тін де қа лып та са ды.
Бұл мə де ни іс-ша ра да МТЖ то бы ның сту-

дент те рі өз кейіп кер ле рі нің бей не сі не еніп, өз-
де рі нің кə сі би ак тер лік ше бер лік те рін көр се те 
біл ді. Ата-ана лар мен ба ла лар дың кө ңі лі нен 
шы ғып, қы зы ғу шы лық та рын арт ты рып, ерек-
ше бір кеш ұйым дас ты рып кет ті де сек те бо ла-
ды. Бұл сту дент тер бо ла шақ та өз ісі нің біл гір 
ма ма ны ата на ды деп бек се не міз. 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 ұс таз да ры мен МТЖ то бы ның 
сту дент те рі не ерек ше ал ғы сы мыз ды біл ді ре міз!

Ш. АЛ ТЫН БЕ КО ВА,
�А РА �АН ДЫ �А ЛА СЫ БА ЛА ЛАР МЕН ЖЕТ КІН ШЕК ТЕР СА РАЙЫ НЫ� ДИ РЕК ТО РЫ

Жас тар ара сын да қа зақ ті лі мен ұлт-
тық мə де ни еті міз ді да мы ту ға үлес қо сып 
ке ле жат қан «Жай дар ман» ойын да ры 
уни вер си те ті міз де де орын ал ды. Жа-
қын да Жас тар ісі жө нін де гі ко ми тет тің 
ұйым дас ты ру ымен Сту дент тер са райын-
да «Ма усы ма шар-2015» фес ти ва лі бо лып 
өт ті.

Атал мыш до да ға əр фа куль тет тен жи нал-
ған 8 ко ман да өза ра бақ сы на ды. Атап ай тсақ, 
шет тіл дер фа куль те ті нен «Фо ре най зер», та-
рих фа куль те ті нен «Күл се қай те ді», би оло-
гия-ге ог ра фия фа куль те ті нен «Dоs Star», фи-
зи ка-тех ни ка лық жə не эко но ми ка фа куль-
тет те рі нен «Ас сор ти», де не мə де ни еті жə не 
спорт фа куль те ті нен «Жас сұң қар», фи ло со-
фия жə не пси хо ло гия фа куль те ті нен «Жас-
тар», ма те ма ти ка жə не ақ па рат тық тех но ло-
ги ялар фа куль те ті аты нан «Ар ман шыл дар» 
жə не «Ин ста» ко ман да ла ры қа тыс ты. Олар 

сə лем де су жə не ши ра ту ке зең де рін де қа зы лар 
ал қа сы мен кө рер мен қауым ға кө те рің кі кө-
ңіл-күй сый ла ды. Сон дай-ақ сайыс ба ры сын да 
ойын шы лар дың өне рі мен қа тар дайын ды ғы, 
тап қыр лы ғы, сах на лық мə де ни еті мен эти-
ка лық та лап та ры ның сақ та лу жа ғы да сын ға 
алын ды. Ойын қо ры тын ды сы бойын ша Фо ре-
най зер — «Ең бел сен ді топ», Күл се қай те ді — 
«Үз дік ши ра ту», Ас сор ти — «Ең тап қыр топ», 
Жас сұң қар — «Ең əуен ді топ», Жас тар — «Ең 
стиль ді топ» ат ты но ми на ци ялар ды иелен се, 
3 орын ды «Ин ста», 2 орын ды «Ар ман шыл дар» 
ко ман да ла ры қан жы ға ла ры на бай ла ды. Үз-
дік тен үз дік шық қан 1 орын иеге рі «Dоs Star» 
ко ман да сы на ку бок та быс тал ды. Ал, «Ең үз дік 
ойын шы» но ми на ци ясын «Ас сор ти» құ ра ма-
сы ның жай дар ман шы сы Абай Асы ғат иелен ді. 
Ойын со ңын да же ңім паз «Dоs Star» ко ман да-
сы ның же тек ші сі Шал қар Ни яз бе ков: «Бү гін гі 
ойын жо ға ры дең гей де өт ті. Ко ман да лар дың 
бар лы ғы жақ сы ойын үл гі ле рін көр сет ті де ген 

ой да мын. Тек кей бір ко ман да лар да яр лық сыз 
шы ғып жат қан дық тан қа те лік тер орын ал ды. 
Ши ра ту ке зе ңін де де ко ман да лар дың дайын-
дық дең гейі нің аз ды ғы бай қа лып жат ты. Өкі-
ніш ке орай, бұл тур да рег ла мен тке кел мей тін 
сұ рақ тар қойыл ды. Осы сын ды кі ші гі рім қа те-
лік тер дің орын ал ған ды ғы бол ма са, жал пы бү-
гін гі ойын кө ңі лім нен шық ты», — деп өз ойын 
біл дір се, «Жай дар ман» сайы сын кө ру ге кел ген 
би оло гия-ге ог ра фия фа куль те ті нің 4 курс сту-
ден ті Ақ бо та Те мір жа но ва: «Бү гін гі сайыс жо-
ға ры ба ға ға бер гі сіз, сəт ті өт ті. Əсі ре се, «Dоs 
Star» ко ман да сы ның ойы ны мен «Ши ра ту да-
ғы» тез əрі тұ щым ды жауап бе ре біл ген де рі 
қат ты ұна ды», — деп кеш тен ал ған əсе рі мен 
бө ліс ті.
Со ны мен, Жай дар ман ойын да ры кө рер-

мен ге күл кі сый лап қа на қой май, жас тар дың 
шы ғар ма шы лық да му ына ық пал етіп, өза ра 
дос тық қа рым-қа ты нас ор на ту ға да мүм кін дік 
бер ді.

=СЕМ �А ЖЫ БЕК,
�АРМУ СТУ ДЕН ТІ

ТGлектерге бос ж6мыс 
орындары 6сынылды

Жыл да 2ы д8с т5р бойын-

ша би ыл да ака де мик 

Е. А. Б9 ке тов атын да 2ы *а ра-

2ан ды мем ле кет тік уни вер-

си те ті пе да го ги ка ма ман-

ды) та ры ны+ 2015 жыл 2ы 

бі ті ру ші т5 лек те рі 5шін Ман-

сап к5 ні 9т кі зіл ді. Ман сап 

к5 ні не бі лім бе ру 0йым да-

ры ны+, атап ай тса), *а ра-

2ан ды )а ла сы ны+, се рік тес 

)а ла лар ды+ бі лім бе ру ме-

ке ме ле рі ні+ 9кіл де рі ж8 не 

пе да го ги ка ма ман ды) та ры-

ны+ бі ті ру ші курс сту дент те-

рі )а тыс ты.

Gдет те гі дей атал мыш ша ра 

ба ры сын да тD лек тер ге ?2і рі-

міз де гі бі лім бе ру ме ке ме ле-

рін де гі бос жA мыс орын да ры 

ж1 не жA мыс пен =ам ту ж? нін-

де гі мем ле кет тік баB дар ла ма-

лар та ныс ты рыл ды. Ша ра ны2 

сал та нат ты ашы лу ын да с?з 

ал Bан т1р бие жA мы сы ж1 не 

1леу мет тік м1 се ле лер ж? нін-

де гі про рек тор Абай >о бы лан-

дыA лы >а лы =ов =а нат =а Bып, 

Aясы нан Aш =а лы тAр Bан =ар лы-

Bаш та ры мыз Bа с1т ті лік ті ле ді. 

Жи ын ба ры сын да пе да го ги ка-

лы= кад рлар Bа де ген сA ра ныс 

ж1 не тD лек тер ді2 жA мыс =а ор-

на ла суы, «Дип лом мен — ауыл-

Bа!» жас тар ды жA мыс пен =ам ту 

мем ле кет тік баB дар ла ма сы, 

бі лім бе ру ме ке ме ле рін де гі 

т1 лім гер лік т1 жі ри бе ту ра лы 

ай тыл ды. Со ны мен =а тар бі лім 

бе ру ме ке ме ле рі ні2 ?кіл де рі 

тD лек тер мен сA= бат та сып, бос 

жA мыс орын да ры жай лы маB-

лA мат бер ді.

>о лы на тDйін де ме сін Aс та-

Bан сту дент тер ді2 ер те2 гі кDн ге 

де ген се ні мі мен Dмі ті арт ты. 

Осы ай ту лы ша ра ны Aйым дас-

тыр Bан жан дар Bа жас тар ды2 

ай тар ал Bы сы шек сіз.

ЖарайсыA!
Уни вер си те ті міз де «Сер-

пін» 1леу мет тік баB дар ла ма сы 

бойын ша бі лім алып жат =ан 

сту дент тер об лыс ты=, =а ла лы= 

тDр лі бай =ау лар Bа =а ты сып, 

же 2ім паз ата ну да. Сон дай 

жас ты2 бі рі — Мейір бек Мей-

рам бе ков. Би ыл ай ту лы баB-

дар ла ма не гі зін де фи ло ло гия 

фа куль те ті не о=у Bа тDс кен сту-

ден ті міз ша Eа ры мыз да ?т кен 

«Жас тар ды2 ?зін-?зі бас =а-

ру кD ні» =а ла лы= ак ци ясын да 

«Мем ле кет тік ме ке ме бас шы-

сы ны2 жас к? мек ші сі» но ми-

на ци ясы бойын ша >а ра Bан ды 

=а ла сы 1кі мі ні2 дип ло мы мен 

ма ра пат тал ды. >арМУ жас та-

ры на ал да Bы уа=ыт та да тек 

же 2іс ті лей міз!

�АРМУ БАС ПА С	З �ЫЗ МЕ ТІ

«Бозтор@айы — жыршы 36сы даланыA»

МТЖ студенттері — болаша@ынан зор Gміт кGттіреді

«Жайдарман» — тап3ырлар мен �зілкештер ордасы
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Та ки ми ста ли ос нов ные те мы мас тер-
клас сов для сту ден тов КарГУ. Мас тер-клас-
сы прош ли в рам ках фо ру ма «Біз — Қа зақ-
стан ның бо ла ша ғы мыз» («Мы — бу ду щее 
Казахстана»).

Боль шой ин те рес про яви ли учас тни ки к 
мас тер-клас су по мо ло деж но му пред при ни-
ма тель ству. «Ис то рия ус пе ха» — так на зы вал-
ся тре нинг с учас ти ем Аб ды ка лы ко ва Н. Ж., 
ге не раль но го ди рек то ра биз нес-шко лы In si de, 
пред се да те ля прав ле ния На ци ональ но го со-
юза пред при ни ма те лей. Се год ня те ма раз ви-
тия ма ло го и сред не го биз не са ос та ет ся очень 
ак ту аль ной, ин но ва ци он ные про ек ты, ко то рые 
ста ра ют ся раз ви вать мо ло дые лю ди, очень вос-
тре бо ва ны. Но за ко ны рын ка не умо ли мы, по-
это му преж де чем пус кать ся в биз нес, нуж но 
под го то вить ся и пре дус мот реть все ню ан сы. На 
мас тер-клас се учас тни ки и спи кер об суж да ли, 
как луч ше на чи нать свое де ло, ка кие пер вич-
ные зна ния жиз нен но не об хо ди мы но вич ку, ка-
кие про ек ты сей час ре аль но вос тре бо ва ны и в 
ка ких нап рав ле ни ях мог ли бы от кры вать ся но-
вые струк ту ры. На до от ме тить, что дан ная те ма 
пе рек ли ка лась с еще од ним мас тер-клас сом — 
«Ли дер ские ка че ства», ко то рый про вел пред се-
да тель Ка ра ган дин ско го об лас тно го фи ли ала 

МК «Жас Отан» Жет пис ба ев Н. А. На дан ном 
мас тер-клас се бы ли вы яв ле ны чер ты сов ре мен-
но го мо ло деж но го ли де ра, ко то рые при су щи 
как мо ло дым по ли ти кам, так и на чи на ющим 
пред при ни ма те лям.
Еще один мас тер-класс выз вал и дис кус сии, 

и же ла ние про явить се бя. Тре нинг по те ме 
«Ос но вы прод ви же ния и раз ви тия в соц се тях» 
про вел за ве ду ющий сек то ром ин фор ма ци он-
ной ра бо ты и мо ни то рин га Цен тра по ра бо те 
с мо ло дежью аки ма та г. Ка ра ган ды Ан дрей 
Сав чук. Этот спи кер из вес тен сре ди мо ло де жи 
сво ими ус пеш ны ми бла гот во ри тель ны ми про-
ек та ми. Он ра бо та ет с дет ски ми до ма ми, до ма-
ми ве те ра нов, по мо га ет боль ным де тям. Ча ще 
все го о про ек тах Ан дрея уз на ют из со ци аль ных 
се тей, у не го мно го под пис чи ков и еди но мыш-
лен ни ков. По это му его опыт в этом нап рав ле-
нии за ин те ре со вал мно гих. Ан дрей по де лил ся 
сво ими сек ре та ми прив ле че ния под пис чи ков и 
ак ти вис тов, рас ска зал, на ка кие пос ты и те мы 
ча ще от кли ка ют ся лю ди, по че му дея тель ность 
в соц се тях дол жна быть не ра зо вой, а пос то ян-
ной, ка кие фор мы ра бо ты луч ше ис поль зо вать 
для прод ви же ния раз лич ных про ек тов.
Твор чес кие и ин тел лек ту аль ные спо соб-

нос ти раз ви ва ли учас тни ки мас тер-клас сов 
«Шко ла ско роч те ния и раз ви тия ин тел лек та: 

рас крой те воз мож нос ти сво его ин тел лек та» и 
«Ак тер ское мас тер ство». Пер вый мас тер-класс 
про вел ру ко во ди тель Шко лы ско роч те ния и 
раз ви тия IQ007 Яки мен ко Н. С. На нем бы ло 
рас ска за но, что в сов ре мен ном ми ре в эпо ху 
неп ре рыв но го об ра зо ва ния очень важ но раз-
ви вать на вы ки быс тро го по лу че ния ин фор ма-
ции, по это му на вы ки ско роч те ния при го дят ся 
как уче но му, так и по ли ти ку или биз нес ме ну. 
Ре бя там бы ли по ка за ны ос но вы обу че ния и ме-
то ди ка за ня тий. Вто рой мас тер-класс боль ше 
на по ми нал твор чес кий ве чер с учас ти ем ак-
те ров рус ско го дра ма ти чес ко го те ат ра име ни 
К. С. Ста нис лав ско го Авю ко ва Пав ла, Су ха но-
вой Ан ны, Сне ги ре ва Кон стан ти на, глав но го 
ре жис се ра те ат ра Боль ша ко вой Алек сан дры. 
Здесь сту ден там про де монстри ро ва ли, как ак-
тер ские на вы ки по мо га ют в обыч ной жиз ни и 
ра бо те, как мож но на ла жи вать ком му ни ка ции 
и раз ви вать свой твор чес кий по тен ци ал.

В рам ках фо ру ма «Біз — Қа зақ стан-
ның бо ла ша ғы мыз» («Мы — бу ду щее 
Казахстана») в пресс-цен тре Двор ца сту-
ден тов уни вер си те та сос то ял ся круг лый 
стол на те му «Сту ден чес кое са мо уп рав ле-
ние: проб ле мы и пер спек ти вы раз ви тия» с 
учас ти ем ли де ров сту ден чес ко го са мо уп-
рав ле ния ву зов Ка ра ган ды, сту ден тов, обу-
ча ющих ся по прог рам ме «Мəң гі лік ел жас-
та ры — ин дус трия ға» со ци аль но го про ек та 
«Сер пін-2050», за ве ду юще го ин фор ма ци он-
но-про па ган дистским от де лом Цен тра мо-
ло деж ных ини ци атив Ка ра ган ды Та ран Р. А.

В хо де ра бо ты круг ло го сто ла с док ла да ми 
выс ту па ли пред ста ви те ли ву зов и сту ден чес ких 
объ еди не ний. Так, де пу тат Сту ден чес ко го пар-
ла мен та КарГУ Ас лан Ка бе ге нов пред ло жил 
для об суж де ния те му «Проб ле мы и пер спек ти-
вы раз ви тия сту ден чес ко го са мо уп рав ле ния», в 
сво ем выс туп ле нии он по де лил ся опы том ра-
бо ты Сту ден чес ко го пар ла мен та КарГУ и его 
вкла дом в ук реп ле ние от но ше ний меж ду ру-
ко вод ством уни вер си те та и сту ден чес ким со об-
ще ством. Ру ко во ди тель Шко лы го су дар ствен-
ной служ бы Ка ра ган дин ской об лас ти Ма ли ка 
Ку сен ба ева в док ла де «Ос но вы, по ня тия, це ли 

и за да чи дея тель нос ти ор га нов мо ло деж но го 
са мо уп рав ле ния» рас ска за ла, как выс тра ива-
ют ся от но ше ния меж ду мо ло ды ми ста же ра ми 
шко лы и ор га на ми мес тно го са мо уп рав ле ния 
Ка ра ган ды и Ка ра ган дин ской об лас ти, ка кой 
опыт мо гут по лу чить сту ден ты ШГС, при хо дя 
на прак ти ку в аки ма ты и уп рав ле ния на шей 
об лас ти. Не ме нее об суж да емым стал и док лад 
сту ден тки эко но ми чес ко го фа куль те та КарГУ 
Ах ме то вой Ай да ны на те му «Сту ден чес кое са-
мо уп рав ле ние в сис те ме фак то ров оп ти ми за-
ции про цес са уп рав ле ния ву зом», по то му что 
сей час очень важ но, что бы ре ше ния о мо дер-
ни за ции сис те мы об ра зо ва ния при ни ма лись 
сов мес тно сту ден чес ки ми со об ще ства ми и 
ру ко во ди те ля ми ву зов, что бы раз ви ва лась ди-
ало го вая пло щад ка, на ко то рой сту ден ты мог-
ли бы об суж дать воз мож нос ти и пер спек ти вы 
раз ви тия выс ше го об ра зо ва ния, вно сить свои 
ин но ва ци он ные идеи и ре али зо вы вать их сов-
мес тно с уп рав лен чес ким сос та вом выс ших 
учеб ных за ве де ний. Так же с те ма ми сво их док-
ла дов выс ту пи ли: Пер не бек Бак да улет, сту дент 
ис то ри чес ко го фа куль те та КарГУ, он про ана-
ли зи ро вал ра бо ту Сту ден чес ко го пар ла мен та 
«Алаш Сер пі ні» КарГУ; сту дент фи ло ло ги чес-
ко го фа куль те та КарГУ Мей рам бе ков Мейір-

бек, ко то рый так же об ра тил ся к сов ре мен ным 
фор мам вза имо дей ствия ор га нов сту ден чес ко-
го са мо уп рав ле ния и ру ко вод ства на при ме-
ре фа куль те тов; сту дент КЭУ Каз пот реб со юза 
Аби ев Ер жан по де лил ся опы том сво его ву за 
в ре али за ции раз лич ных форм сту ден чес ко го 
са мо уп рав ле ния. В за вер ше ние круг ло го сто ла 
бы ла при ня та ре зо лю ция, где учас тни ки от ра-
зи ли ос нов ные ре ше ния по са мым ак ту аль ным 
воп ро сам.

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

Твор чес кий по тен ци ал мо ло де жи про яв ля-
ет ся в раз ных фор мах. Тра ди ци он но уро вень 
внут рен ней куль ту ры, вла де ния сло вом, уме-
ние про чув ство вать и пе ре дать смысл про яв ля-
ет ся в ху до же ствен ном чте нии. По это му в це-
лях раз ви тия твор чес ко го по тен ци ала, при об-
ще ния сту ден че ства к ху до же ствен но му твор че-
ству, прив ле че ния к об ще ствен ной, куль тур ной 
жиз ни уни вер си те та, вы яв ле ния мо ло дых та-
лан тли вых ис пол ни те лей по эти чес ко го и про-
за ичес ко го жан ра 18 но яб ря 2015 го да был про-
ве ден кон курс чте цов сре ди сту ден тов, про жи-
ва ющих в об ще жи ти ях уни вер си те та. Кон курс 
про шел в рам ках фо ру ма «Біз — Қа зақ стан ның 
бо ла ша ғы мыз» («Мы — бу ду щее Казахстана») 
и про во дил ся на ка зах ском и рус ском язы ках. 
На кон кур се зву ча ли клас си чес кие про из ве де-
ния ка зах ских по этов, ли те ра тур ные пе ре во ды, 
рус ская клас си чес кая по эзия. Для учас тни ков 
не бы ло ог ра ни че ний в вы бо ре ав то ра или про-
из ве де ния, по это му мно гое из про чи тан но го 
ими на изусть бы ло ис крен не пе ре жи то и про-
чув ство ва но, что, не сом нен но, пе ре да ва лась бо-
лель щи кам, зри те лям и чле нам жю ри. По ито-
гам кон кур са по бе ди те ля ми ста ли:

I мес то — Кə рі ба ев Шер хан (об ще жи тие 
№3), сту дент фи ло ло ги чес ко го фа куль те та, 
обу ча ющий ся по прог рам ме «Мəң гі лік ел жас-
та ры — ин дус трия ға» со ци аль но го про ек та 
«Сер пін-2050».

II мес то — Дүй сен бай Қай сар (об ще жи-
тие №3), сту дент фи ло ло ги чес ко го фа куль те-
та, обу ча ющий ся по прог рам ме «Мəң гі лік ел 
жас та ры — ин дус трия ға» со ци аль но го про ек та 
«Сер пін-2050».

II мес то — Əне тов Əбіл қа сым (об ще жи-
тие №3), сту дент фи ло ло ги чес ко го фа куль те-
та, обу ча ющий ся по прог рам ме «Мəң гі лік ел 
жас та ры — ин дус трия ға» со ци аль но го про ек та 
«Сер пін-2050».

III мес то — Кам за ева Тол қын (об ще жи тие 
№1), сту ден тка фи ло ло ги чес ко го фа куль те та.

III мес то — Ма нақ ба ева Ұл да най (об ще жи-
тие №3), сту ден тка би оло го-ге ог ра фи чес ко го 
фа куль те та.

III мес то — Са ғын тай Шы рын (об ще жи тие 
№3), сту ден тка би оло го-ге ог ра фи чес ко го фа-
куль те та.
За ак тив ное учас тие бла го дар ствен ны ми 

пись ма ми рек то ра бы ли наг раж де ны сле ду-

ющие сту ден ты, про жи ва ющие в об ще жи ти ях: 
Шай за да Сей сем бай, Ху ан Та ңа тар, Шал қар 
Тас те мір, Нур ди но ва Тоғ жан, обу ча юща яся 
по прог рам ме «Мəң гі лік ел жас та ры — ин дус-
трия ға» со ци аль но го про ек та «Сер пін-2050», 
Ті ле ули нов Заң ғар, Ша ях мет Бал нұр, Ба убек 
Фа ри за, Ша ка ро ва Тан шол пан, Ка си мо ва Жай-
на, Көм шір ше Фа ри за, Нұр мы хан Ан са ған, 
Ка сым бе ко ва Ай ман. Всех сту ден тов поб ла го-
да ри ли за праз дник по эзии, ко то рый они по-
да ри ли сво им слу ша те лям.

АС ЛАН КА БЕ ГЕ НОВ, 
СПЕ ЦИ АЛИСТ КО МИ ТЕ ТА ПО ДЕ ЛАМ МО ЛО ДЕ ЖИ

Student news
Новый сезон игр «Что? 
Где? Когда?» открыт

Сре ди сту ден тов КарГУ ос та ет-
ся по пу ляр ным ин тел лек ту аль ное 
со рев но ва ние — иг ра «Что? Где? 
Ког да?». По это му в це лях фор ми ро-
ва ния у мо ло де жи пат ри отиз ма и ак-
тив ной граж дан ской по зи ции, раз-
ви тия ин тел лек та сту ден тов, об ще го 
кру го зо ра, эру ди ции, твор чес ких та-
лан тов и спо соб нос тей, соз да ния 
ус ло вий для ин тел лек ту аль но го и 
твор чес ко го раз ви тия Ко ми те том по 
де лам мо ло де жи для был про ве ден 
ин тел лек ту аль ный тур нир в фор ма те 
иг ры «Что? Где? Ког да?» сре ди раз-
лич ных твор чес ких и сту ден чес ких 
объ еди не ний ву за. В этот раз в ин-
тел лек ту аль ном по един ке схлес тну-
лись сбор ные ко ман ды Сту ден чес-
ко го пар ла мен та КарГУ, Де бат но го 
клу ба КарГУ (ка зах ская и рус ская 
ли ги) и «Сер пін =оз Bа лы сы». По ито-
гам тур ни ра ко ман да Де бат но го клу-
ба КарГУ (рус ская ли га) Fur Ra dah 
в сос та ве Аби ке но ва Та мер ла на, 
Ах ме то вой Ай да ны, Аб драх ма но ва 
Ну ра сыл жа на, Ал дан гу ро ва Ай да ра, 
Жап па со вой Ба хыт, Му си на Му ра-
та за ня ла пер вое мес то. Ко ман да 
Сту ден чес ко го пар ла мен та «Энер-
гон» в сос та ве Жо ра бе ко ва Ар ма-
на, Ес ма гу ло ва Сул та на, Алеш ко ва 
Ан дрея, Ал пыс ба ева Те мир жа на 
за ня ла вто рое мес то. Ко ман да «Сер-
пін =оз Bа лы сы» в сос та ве: Пер не бек 
Ба= да улет, Т1 жі ха нов Gлі шер, >у ан-
та ев За ман бек, >ам за ева Тол =ын, 
Ма хаш Сал та нат, Т? ре ба ев С1уір 
за ня ла третье мес то. Се зон игр про-
дол жит ся в те че ние все го учеб но го 
го да, по это му у всех ос та лась воз-
мож ность и в даль ней шем ре али-
зо вы вать свой ин тел лек ту аль ный 
по тен ци ал, де монстри руя же лез ную 
ло ги ку и креп кую ба зу зна ний.

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

Школа госслужбы объявляет 
набор на обучение

В КарГУ име ни Е. А. Бу ке то ва 
прош ло от кры тие аги та ци он ной 
кам па нии Вось мо го се зо на Ка ра-
ган дин ской мо ло деж ной шко лы 
го су дар ствен ной служ бы (КМШГС) 
для сту ден тов 3-4-х кур сов ву зов, 
а так же для ма гис тран тов. Цель 
шко лы — ак ту али за ция гос служ бы 
сре ди мо ло де жи и пре дос тав ле ние 
воз мож нос тей для тех, ко го ин те-
ре су ет гос служ ба. На ба зе КарГУ 
шко ла дей ству ет уже бо лее пя ти 
лет. Бла го да ря ей бы ли под го тов-
ле ны кад ры для аки ма тов го ро да и 
об лас ти, для уп рав ле ния внут рен-
ней по ли ти ки. Бла го да ря ак тив но му 
вза имо дей ствию шко лы и го суч реж-
де ний ста же ры по лу ча ют хо ро ший 
прак ти чес кий опыт ра бо ты в раз-
лич ных сис те мах гос служ бы. Вы со-
кий по тен ци ал сту ден тов КарГУ не 
раз от ме ча ли в сво их от че тах и выс-
туп ле ни ях ру ко во ди те ли госструк тур, 
где ста жи ро ва лись на ши сту ден ты. 
По это му у каж до го сей час есть от-
лич ный шанс по за бо тить ся о сво ем 
бу ду щем и стать ста же ром в но вом 
се зо не ШГС. Про ект сос то ит из че-
ты рех эта пов: при ем до ку мен тов, 
от бор пре тен ден тов, под го тов ка 
к ста жи ров ке и трех ме сяч ная ста-
жи ров ка в го суч реж де ни ях. В ито-
ге каж до му ста же ру бу дут вру че ны 
винь ет ки и дип ло мы об окон ча нии 
шко лы. При ем до ку мен тов — до 
кон ца де каб ря. Же ла ющих про сим 
об ра щать ся в КДМ на ше го ву за. Не 
упус ти те воз мож ность прой ти обу-
че ние, ко то рое в бу ду щем по мо жет 
вам выб рать мес то ра бо ты и уже се-
год ня да ет хо ро ший старт карь ере.

АБИШ АЛИ ШЕР, 
СТУ ДЕНТ КА ФЕД РЫ ЖУР НА ЛИС ТИ КИ 

Управление и бизнес, социализация и творчество

Студенческое самоуправление 
и демократизация вузовской системы

Поэтические поединки прошли среди студентов
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«Арыс тан дай ай бат ты, Жол ба рыс тай қай-
рат ты, Қы ран дай күш ті қа на ты, Мен жас-
тар ға се не мін!» деп сыр шыл ақын М. Жұ ма-
ба ев аға мыз жыр лап, се нім біл дір ген, қа зір 
біз ке ле ше гі міз ге үміт ар тып отыр ған қа зақ 
жас та ры қан дай? Елі міз де қа зір, жа сы ра ты-
ны жоқ, дін мен жас тар алаң да та тын, ой-
лан ды ра тын, күн тəр ті бін де ше ші мін тап-
пай тұр ған өте өзек ті мə се ле лер дің бі рі. Дін 
жə не жас тар — екеуі бір-бі рі нен ажы ра май-
тын ұғым. Осы кү ні ис лам ді ні жай лы сөз 
қоз ға ла қал са, ең бі рін ші, адам дар дың көз 
ал ды на са қа лы қау ға дай, ба сын да сəл де сі 
бар, ба ла ғы шо лақ шал бар ки ген, қа зір гі тіл-
мен ай тсақ, «тер ро рист тер» ке ле ді. Не ге?..

Ис лам ді ні бі лім алу ға, ғы лым ға зор ма-
ңыз бер ген. Мə се лен, «Ілім — Ис лам ның өмі рі, 
иман ның ті ре гі», «Ғы лым əр бір ер мен əйел ге 
па рыз», «Ең аб зал са да қа — мұ сыл ман ның ғы-
лым үй ре ніп, со сын оны мұ сыл ман бауыры-
на үй ре туі», «Кім де-кім ғы лым жо лы на түс се, 
Ал ла оның жұ мақ қа ба рар жо лын же ңіл де те-
ді» де ген дей, аят тар мен ха дис тер со ған нақ ты 
мы сал бо ла ала ды. Асыл ді ні міз дің ең бі рін ші 
аяты да адам ба ла сы на «Иқ ро» (оқы) де ген сө зі-
мен түс кен екен. «Тіп ті Қы тай да бол са да із деп 
ба рып, ілім алың дар» дей ді біз дің ді ні міз, не ге 
де ген де, ілім алу əр бір мұ сыл ман ның па ры зы 
де лін ген. Қа зір гі таң да ше ші мін тап пай тұр ған 
күр де лі мə се ле лер дің кей бі рі осы ілім сіз дік тің 
сал да ры нан орын алу да. Кең бай тақ елі міз ге 
қой те рі сін жа мы лып, ақ ни ет пейіл мен кел-
ген дей кейіп та ны та тын не ше түр лі сек та лар 

жас та ры мыз дың ілім сіз ді гін пай да ла нып, са-
на сын ула уда. Ой-са на сы улан ған олар ды өз 
қа тар ла ры на қо сып алу да. Жас тар біз дің бо ла-
ша ғы мыз дей міз. Ке ле ше гін ой ла ма ған ел дің 
ер те ңі — бұ лың ғыр. Мі не, қа зір ел іші не іріт кі 
са лу ды көз де ген көп те ген ке лім сек сек та лар ең 
əуелі осы жас тар дың са на сын улау ар қы лы өз 
ой ла рын іс ке асы ру ға ұм ты лу да. Бү гін де дү ни-
ежү зін дүр сіл кін ді ріп жат қан түр лі лаң кес тік 
оқи ға лар бұл ойы мыз ға дəйек ті дə лел бо ла 
ала ды. Ел ба сы мыз «Қа зақ стан-2050» Стра те-
ги ясы — қа лып тас қан мем ле кет тің жа ңа са-
яси ба ғы ты» ат ты Жол дауын да «Бү гін де біз дің 
хал қы мыз үшін дəс түр лі емес ді ни жə не жал-
ған ді ни ағым дар мə се ле сі өт кір тұр. Жас та ры-
мыз дың бір бө лі гі өмір ге жат осы жал ған ді ни 
көз қа рас ты көз сіз қа был дай ды, өй тке ні, біз дің 
қо ғам ның бір бө лі гін де шет тен кел ген жал ған 
ді ни əсер лер ге им му ни те ті əл сіз… Қа зір кей бір 
сыр тқы күш тер жас та ры мыз ды ис лам ді ні нің 
хақ жо лы нан адас ты рып, те ріс ба ғыт қа тар ту ға 
ты ры су да. Мұн дай ұлт тық та би ға ты мыз ға жат 
ке лең сіз дік тер ден бойы мыз ды аулақ са лу ымыз 
ке рек… Мем ле кет пен аза мат тар ра ди ка лиз м-
нің, экстре миз мнің жə не тер ро риз мнің бар лық 
түр ле рі мен бой көр се ту ле рі не қар сы бір тұ тас 
шеп құ ру ға ти іс. Ді ни экстре мизм қау пі ерек-
ше алаң да ушы лық ту ды рып отыр», — деп атап 
өт кен бо ла тын.
Ис лам ді ні жас тар мə се ле сі не өте қат ты кө-

ңіл бө ле ді. Жас тар ды ақ пен қа ра ны ажы ра та 
ала тын дай бі лім алу ға ша қы ра ды. Елі міз де дін 
мен мем ле кет бі рі гіп жұ мыс жа сау ар қы лы 
көп те ген та быс тар ға қол жет кі зе ді. Жас тар дың 
жат ағым ның же те гін де кет пеуі үшін күш са лу 
ке рек. Жас тар ды əл гін дей сек та лар дан, пай-
да сы жоқ не ше түр лі ки но ата улы дан, те ме кі, 

сы ра, арақ сын ды зи янын ти гі зер нəр се лер ден 
аулақ етуі міз ке рек. Ол үшін біз Ис лам ді нін-
де гі өзі міз ге ке рек көп те ген фун кци ялар дан 
түйін жа сай бі луі міз ке рек. Жас тар дың өз-өзі-
не қол са луы да қа зір жиі леп кет ті, ал мұн дай 
іс Ис лам ел де рін де жоқ де се де бо ла ды. Ис-
лам —лаң кес тік ке, тер рор ға, күш теп қи нау ға 
қар сы дін. Қар сы бо лып қа на қой май, осын дай 
ке лең сіз іс тер мен кү рес жүр гі зіп ке ле ді.
Елі міз де оң нə ти же сін бе ріп жат қан игі іс-

тер ге біз қа зір куə міз. Біз «ел бо лам де сең, бе сі-
гің ді тү зе» де ген қа нат ты сөз ді бойы мыз ға сі ңі-
ріп өс кен ұр пақ пыз. Ді ні міз де «ба ла бес жас қа 
тол ған ша ойын шы ғың, бес жас тан он ал ты жас-
қа дейін шə кір тің, ал он ал ты дан кейін иық ті-
ре се тұ рып, Отан қор ғар до сың бо ла ды» дей ді. 
Біз дің жас та ры мыз ға əлі де же тіс пей тұр ға ны 
да осы ді ні міз дің асыл құн ды лық та ры.
ХХI ға сыр за ма науи тех но ло ги ялар дың да-

мы ған уақы ты. Өзі ңе қа жет ті дү ни енің бə рі бар. 
Да мы ған ел дер дің қа та рын да ке ле жат қан, əлем 
та нып жат қан Қа зақ стан ның жас та ры Ис лам 
ді ні нің асыл құн ды лық та рын да өзі мен қа тар 
алып жүр се, нұр үс ті не нұр бо лар еді. Сон да 
ға на біз дің кең бай тақ Қа зақ стан ат ты елі міз дің 
бо ла ша ғы жар қын, ке ле ше гі не нық қа дам ба са-
ры сөз сіз. Жас та ры мыз асыл ді ні міз дің ілі мі мен 
су сын да са, иман ды, ата-ана сын сый лар, елі нің 
бо ла ша ғын ой лар, үл кен ге құр мет, кі ші ге ізет 
біл ді рер көр кем мі нез ді, та лап ты, та лант ты да 
та ма ша жас тар бой тү зей ті ні не кү мəн кел ті ру-
ге де бол май ты ны анық. Жас тар дың бо ла ша ғы 
жар қын бо ла ты ны на жəр дем де сейік, се нейік. 
Қол да бар да ал тын ның қа ді рін бі лейік, жа ма ғат!

АЙ ДА НА ЫС �А �О ВА,
�АРМУ СТУ ДЕН ТІ

Қыз ба ла ның жақ сы бо лып өсуі не оның 
өс кен ор та сы ның, бір ге жүр ген құр бы-құр-
дас та ры ның, дос-жа ран да ры ның да əсе рі 
күш ті. Қа зақ тың «Қы зың өс се, қы зы жақ сы-
мен ауыл дас бол» де ген на қыл сөз де рі өмір 
тə жі ри бе сі нен алын ған. Ұлы Абай ата мыз-
дың «Ары бар, ақы лы бар, ұяты бар ата-ана-
ның қы зы нан қа пы қал ма» де ген сө зі нен 
көп нəр се ні ұғу ға бо ла ды.

Қыз ба ла тəр би есі не хал қы мыз ер те за ман нан 
бе рі ерек ше мəн бе ріп ке ле ді. Қыз ба ла ны құр-
мет теп, олар дың ал дын да дө ре кі сөй ле мей, ізет-
ті бо лу ды үй рет кен. Жи ын-той лар да қыз ба ла ны 
əр уақыт та сый лы орын ға отыр ғыз ған. Жал ғыз 
ке ле жат қан қыз ды көр се, оған қор ған бо лып, ба-
ра тын же рі не шы ға рып са лу əр бір ер адам ның 
па ры зы са нал ған. «Қыз өс се, ел дің көр кі, гүл өс-
се, жер дің көр кі» дей оты рып, осы қыз ғал дақ тай 
бо лып өсіп ке ле жат қан гүл дің мез гіл сіз со лып 
қал мауына қам қор лық жа са ған. Мі не, біз дің 
ата-ба ба мыз осын дай тəр би елік мə ні зор əдет-
ғұ рып тар ды ата дан ба ла ға мұ ра етіп қал ды рып 
ке ле ді. Қыз ба ла тəр би есі не бү кіл ел бо лып, со-
ны мен бір ге ата-ана сы да үл кен мəн бе ре ді. Со-
ның ішін де қыз ба ла тəр би есін де ана ның ор ны 
ерек ше. Ана қыз ба ла тəр би есін де əке ге қа ра ған-
да ерек ше қыз мет ете ді. Қыз ба ла ана ға бір та бан 
жа қын. Бас қа ұл тқа қа ра ған да біз дің қа зақ қыз-

ке лін шек те рі нің бойын да ізет ті лік, ар-ұят, үл-
кен ге құр мет, кі ші ге ізет көр се ту, жа сы үл кен нің 
ал дын көл де нең ке сіп өт пеу қа си ет те рі ба сы мы-
рақ. Осын дай қыз ба ла ға тəн қа си ет тер ді қы зы-
ның бойы на сі ңі ре тін ең бі рін ші — ол ана сы. Қыз 
ба ла ны жас тайы нан үй ді та за ұс тау ға, ас пі сі ру ге, 
кес те ті гу ге, жүн тү тіп, жіп иіру ге, құ рақ құ рау-
ға, оюлап ки із ба су ға, та ғы бас қа үй жұ мыс та рын 
бөг де бо са ға ға бар май тұ рып үй ре ту ді ана сы 
мен əже сі өз мін дет те рі не ал ған.
Қа зақ елі қыз ды сұ лу лық, əдеп ті лік жə не нə-

зік тік бел гі сі деп біл ген. Қыз ды көк тем нің кү-
лім де ген кү ні не те ңе ген. Қыз ды сəн мен əсем-
дік тің ны ша ны тұт қан. Қыз дар ды пəк ма хаб-
бат тың иесі деп біл ген, оған дə лел ке ше гі өт кен 
Қыз Жі бек, Ең лік, Ба ян сұ лу лар дың сүйік ті ле-
рі не де ген ма хаб ба ты. Қыз ды сон дай-ақ құл-
пыр ған əде мі гүл дер ге те ңе ген. Гүл қай за ман-
да да екі ға шық тың ара сын да еме урін біл ді ре-
тін, тұс пал жа сай тын, жү рек тің сө зін сөй лей-
тін тең де сіз қыз мет ат қа ра тын əде мі лік ре тін де 
сұ лу лық тың рə мі зі. Со ны мен бір ге «Қыз дың 
жи ған жү гін дей» де ген си яқ ты те ңеу лер қыз 
ба ла ның ұқып ты лы ғын, ше бер лі гін көр се те ді. 
Осы ның бə рі де қыз ба ла ның сүй кім ді лі гі нен, 
жа ны ның нə зік ті лі гі нен шық қан сөз дер бо луы 
ке рек. Нə зік тік, сұ лу лық, иба лық, сы пайы лық, 
əде мі лік, іс кер лік, ше бер лік, ру ха ни бай лық, 
сүйіс пен ші лік ма хаб бат мұ ра ты на же ту дің та-

ла бы. Осын дай қа си ет тер мен де қа зақ қыз да ры 
зор та ғы лым иесі. Со ны мен бір ге қа зақ хал қы 
бой жет кен қыз дың ки ім киі сі не де ерек ше кө-
ңіл бөл ген. Мы са лы: «Адам көр кі —шү бе рек, 
ағаш көр кі — жа пы рақ» деп, қыз ба ла ға кам зол, 
би ік өк ше етік тік ті ріп ки гіз ген. Қыз ға сыр ға, 
бі ле зік, шаш бау əше кей лер ді тақ тыр ған. Хал-
қы мыз қыз ба ла ның көр кі не оның ақыл-ойы 
жə не мі нез-құл қы сай бо лу ын қа ла ған. «Қыз 
қы лы ғы мен сүй кім ді», «Қы зым — үй де, қы лы-
ғы — түз де», «Қыз ақы лы — ше ше ді», та ғы да 
бас қа ма қал-мə тел дер со ған ар нал ған. Əсі ре се, 
қыз ба ла ның кө рік ті бо лып өсуі не ана сы ерек-
ше кө ңіл бө ліп, қыз дың ша шын кү тіп өсі ру ді 
өнер са на ған. Шаш та рын қос бұ рым етіп өру 
бой жет кен нің көр кі бол ған. Қа зақ хал қы ның 
жыр ла рын да қа зақ қыз да ры ның шаш та рын ке-
ре мет су рет те ген.
Қа зақ хал қы қыз ба ла ны — бо ла шақ ана, ба-

ла тəр би еші сі, от ба сы ұйыт қы сы деп ба ға ла ған. 
Ана бар лық өмір дің бас тауы, адам ды өмір ге 
əке ле ді. Ана адам ды адам етіп тəр би елеп, ана 
ті лін де сөй ле те бі ле ді. «Қыз ға қы рық үй ден 
тыйым, қа ла бер се қа ра күң нен тыйым» де-
ген ма қал ға қан ша ма фи ло со фи ялық ой сый-
ғыз ған. Де мек, бо ла шақ ана, яғ ни қыз ба ла ны 
тəр би елеу — қа зір гі от ба сын да ғы үл кен мін дет. 
Бү гін гі бой жет кен ер тең гі аяулы ана, ақыл шы 
əже, əулет тің ұйыт қы сы бо лар жан.

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

Қа ра ша ның 26 кү ні «Дос тар əлем» қо нақ 
үй ке ше нін де өт кен «I қа ла лық жас тіл ші-
лер мен бло гер лер сле ті» аясын да «Əлеу-
мет тік же лі лер де гі да му мен өр леу не гіз де-
рі», «Қаз нет блог сфе ра сы» ат ты ше бер лік 
сы нып та ры ұйым дас ты рыл ды. Не гіз гі тың-
да ушы ла ры — бо ла шақ жас тіл ші лер мен 
жур на лис ти ка са ла сы на қы зы ғу шы лық та-
ны тып кел ген мек теп оқу шы ла ры.

Ше бер лік сы нып та рын өт кі зу де гі не гіз-
гі мақ сат — жур на лис ти ка са ла сын да қа лам 
тер бе ге лі жүр ген жас тіл ші лер дің кə сі би дең-
гейін шың дап, қа ты су шы лар ға «блог» жə не 
«бло гер» ұғым да ры тө ңі ре гін де мағ лұ мат бе ру. 
Ша ра ны уни вер си те ті міз дің аға оқы ту шы сы, 
рес пуб ли ка лық «Ай қын» га зе ті нің Қа ра ған ды-
да ғы мен шік ті тіл ші сі, тə жі ри бе лі бло гер Лəз-
зат Тай мыр қы зы жүр гіз ді. Ең ал ды мен, қа зір-

гі ин тер нет жур на лис ти ка да ғы ма те ри ал дың 
қауіп сіз ді гі жə не бло гер бо лу дың қыр-сыр ла ры 
тө ңі ре ген де əң гі ме қоз ғал ды. Сон дай-ақ, «Blog-
ti me», «Mas sa get», «Ке рек. In fo» сын ды сайт-
тар ға тір ке ліп, қа лай блог жүр гі зу ке рек екен-
ді гі ай тыл ды. Ын та лы, бо ла шақ бло гер лер сол 
жер де-ақ қа ла ған сайт та ры на тір ке ліп, ал ғаш-
қы жаз ба ла ры мен бө лі сіп жат ты. Осы орай да, 
Лəз зат Тай мыр қы зы: «Ең бас ты сы, блог — жас 
жур на лис тер үшін тап тыр мас құ рал. Мұн да 
қа ла мың ды ұш тау ға то лық мүм кін дік тер бар. 
Блог та ди зай нер де, ре дак тор да, жур на лист 
те, кор рек тор да бір өзің. Со ны мен, блог де ге-
ні міз — «объ ек тив ті/субъ ек тив ті пі кір ал ма су», 
«сан са ла да же ке тə жі ри бе мен бө лі су», «жа-
ңа дос тар та бу», «та ны мал ды лық қа ие бо лу», 
«ақ па рат ты жыл дам та ра ту», «бұ қа ра ның ре-
ак ци ясын ба қы лау» деп тү сін дір ді. Сту дент-
тер ге, оқу шы лар ға қа лай блог жа зу ке рек ті гі, 

ин тер нет ті дұ рыс пай да ла ну, ин тер нет тің та-
ным көк жи егін ке ңей ту де гі ор ны мен елі міз дің 
та ны мал бло гер ле рі жай лы мə лі мет тер де бе-
ріл ді. Ше бер лік сы ны бы ер кін фор мат та бол-
ған дық тан, қа ты су шы лар пі кір ал ма са оты рып, 
қа зір гі ин тер нет жур на лис ти ка мен ин тер нет ті 
сауат ты пай да ла ну та қы ры бын да өз ой ла рын 
ор та ға сал ды.
Жи ын со ңын да əр бір қа ты су шы өз де рі не 

ке рек ті ақ па рат қа қол жет кі зіп, тех ни ка ның 
да мы ған ке зе ңін де қал та мыз да ғы смар тфон 
те ле фо ны ның мүм кін ді гін мейі лін ше игер ген 
өзі міз ге ар тық бол май ды де ген қо ры тын ды 
жа сал ды. Сон дай-ақ, ұс та зы мыз Лəз зат Қо-
жах ме то ва бү гін гі ша ра ны ұйым дас ты ру шы-
лар мен қа тыс қан оқу шы лар ға ал ғы сын ай та 
ке ле, мұн дай та ғы лы мы мол ше бер лік сы ны-
бы мен өз ге де іс-ша ра лар ға бел сен ді ат са лы-
су ға ша қыр ды.

=СЕМ �А ЖЫ БЕК,
�АРМУ СТУ ДЕН ТІ

Ізгілік

Bайырымдылы3 — 
ізгілік к/рінісі

«*айы рым ды лы) жа са-

са+, )айы рын к9 ре сі+» деп 

бе кер ай тпа са ке рек. Жа-

)ын да *а ра 2ан ды )а ла сы-

ны+ Кен ші лер м8 де ни ет 

са райын да «С8 би ге 9мір 

сый ла…» ат ты )айы рым ды-

лы) кон цер ті 9т ті. Б0л ша ра 

5 жас та 2ы нау )ас с8 би ді+ 

ем де луі не )а ра жат жи нау 

ма) са тын да 0йым дас ты рыл-

ды.

>айы рым ды лы= кон цер тін 

?т кі зу ге ат са лыс =ан м1 де ни-

ет са райы ны2 1р тіс те рі не ха-

лы= ты2 ал Bы сы шек сіз бол ды. 

Ал Bа шын да ор кестр сDйе мел-

деуімен =а за= ты2 =а зы на сы на 

ай нал Bан ТDр кеш ті2 кDйі «К? 2іл 

ашар», Т1т тім бет ті2 кDйі «Са ры-

жай лау», >Aр ман Bа зы ны2 кDйі 

«Са ры ар =а» сын ды кDй лер ой-

на лып, ха лы= =а ерек ше к? 2іл-

кDй сый ла ды. Сон дай-а= ха лы= 

1ні «Уг1йім», Ш1м ші >ал дая-

=ов ты2 1ні «Ана ту ра лы жыр» 

кон церт за лын та ма ша 1уен ге 

б? ле ді. Gуез ді кеш ба ры сын да 

1сем 1н дер шыр =а лып, кD міс 

кDй т? гіл ді. «А= =у» би ан сам блі 

мы2 бA рал Bан биі мен, ?зін дік 

к?р кем ді лі гі мен к?п ші лік ті2 

к? 2і лін к? тер ді. Кеш д1с тDр лі 

1н ?не рі мен бас та лып, =а зір гі 

за ма науи 1н дер мен жал Bа сын 

тап ты. К? рер мен дер =айы рым-

ды лы= ша ра сы на кел ге ні не іш-

тей д1н ри за бол ды. Игі ша ра 

ба ры сын да адам дар ?з де рі не 

=уа ныш сый лай оты рып, ?з ге 

жан ны2 ем де луі не се беп кер 

бол ды. Ен ді гі ті ле рі міз с1 би ді2 

дер ті нен =A лан та за айы Bып 

ке туі.

>айы рым ды лы= де ген — те-

ре2 1рі =а си ет ті ABым. БD гін де 

осын дай =айы рым ды жан дар-

ды2 к?п бол Bа ны =у ан тар лы= 

жаB дай. БD гін гі та2 да адам дар-

ды2 бір-бі рі не де ген аяушы-

лы= се зі мі, іл ти па ты, =ол Aшы 

ауадай =а жет.

=СЕМ СЕ КЕР БА ЕВА,

ЖУР НА ЛИС ТИ КА Б	 ЛІ МІ НІ�

1 КУРС СТУ ДЕН ТІ

Дін ж�не жастар

Bыздар т�рбиесіне к/Aіл б/лейік

Блогер болудыA 3ырлары мен сырлары



15Жастар �лемі
Мир молодежи№ 15 (244) 14.12.2015 Здоровье и спорт

В КарГУ сос то ял ся круг лый стол на те-
му «Воп ро сы реп ро дук тив но го здо ровья 
и про фи лак ти ки ВИЧ/СПИ Да сре ди мо-
ло де жи». На встре чу бы ли приг ла ше ны 
врач об лас тно го Цен тра здо ро во го об ра-
за жиз ни Ты ныс хан Жо ра бе ков на Ауба-
ки ро ва, сту ден чес кий врач-те ра певт 
Ро за Кам за нов на Ни хан ба ева, де пу та ты 
Сту ден чес ко го пар ла мен та КарГУ, сту-
ден ты фа куль те тов. Спе ци алис ты цен-
тра рас ска за ли о мо ло деж ных цен трах 
здо ровья и их ра бо те.

Се год ня важ ную роль в сох ра не нии 
реп ро дук тив но го здо ровья лиц под рос-
тко во го и мо ло до го воз рас та иг ра ют мо-
ло деж ные цен тры здо ровья (МЦЗ), ко то-
рые осу ществля ют свою дея тель ность во 
мно гих го ро дах Казахстана. Ра бо та МЦЗ 
во мно гом ори ен ти ро ва на на ока за ние ус-
луг, нап рав лен ных на сох ра не ние реп ро-

дук тив но го здо ровья мо ло де жи, ко то рые 
ока зы ва ют ся бес плат но и кон фи ден ци-
аль но. В МЦЗ мо ло дежь мо жет по лу чить 
ус лу ги: ин фор ма ци он ные, ка са ющи еся 
воп ро сов кон тра цеп ции, о про фи лак ти ке 
за бо ле ва ний ор га нов ма ло го та за, о за бо-
ле ва ни ях, пе ре да ющих ся по ло вым пу тем, 
о про фи лак ти ке не же ла тель ной бе ре мен-
нос ти и абор тов, о ВИЧ/СПИ Де; пре дуп-
реж де ние и ле че ние бес пло дия, ди аг нос-
ти ку и ле че ние за бо ле ва ний по ло вых ор-
га нов, ин ди ви ду аль ный под бор ме то дов 
кон тра цеп ции, пла ни ро ва ние здо ро вой 
бе ре мен нос ти.
Ох ра на реп ро дук тив но го здо ровья, осо-

бен но под рос тков и мо ло дых лю дей, пред-
став ля ет со бою со во куп ность фак то ров, 
ме то дов, про це дур и ус луг, ока зы ва ющих 
под дер жку реп ро дук тив но му здо ровью и 
со дей ству ющих бла го сос то янию семьи или 
от дель но го че ло ве ка пу тем про фи лак ти ки 

и ре ше ния проб лем, свя зан ных 
с реп ро дук тив ной фун кци ей. В 
сов ре мен ных ус ло ви ях, ха рак те-
ри зу ющих ся вы со ким уров нем 
за бо ле ва емос ти и об щей смер-
тнос ти на се ле ния, сни же ни ем 
рож да емос ти и ухуд ше ни ем здо-
ровья де тей, проб ле мы ох ра ны 
реп ро дук тив но го здо ровья, осо-
бен но мо ло до го на се ле ния, при-
об ре та ют осо бую зна чи мость.

Фак то ра ми, от ри ца тель но влияющи ми 
на реп ро дук тив ное здо ровье мо ло де жи, яв-
ля ют ся вред ные при выч ки (ку ре ние, ал ко-
голь и нар ко ти ки), ран ние по ло вые кон так-
ты (с 12-14 лет), ин фек ции, пе ре да ющи еся 
по ло вым пу тем, ин фек ци он ные за бо ле ва-
ния ор га нов ма ло го та за, низ кая ин фор-
ми ро ван ность в воп ро сах кон тра цеп ции. 
Ку ре ние на но сит не поп ра ви мый вред реп-
ро дук тив но му здо ровью муж чин и жен щин. 
До ка за но, что ни ко тин сни жа ет фун кции 
по ло вых ор га нов, от ри ца тель но влияет на 
про цесс соз ре ва ния по ло вых кле ток и на ру-
ша ет внут ри ут роб ное раз ви тие пло да. Ес ли 
бе ре мен ная жен щи на ку рит, ядо ви тые ве-
ще ства пос ту па ют че рез пла цен ту в плод, 
от рав ляя его. Так как пе чень у пло да еще 
не сфор ми ро ва на и не мо жет спра вить ся с 
пос ту па ющи ми яда ми, они на кап ли ва ют ся 
в ор га низ ме пло да. Ку ре ние сни жа ет уро-
вень ге мог ло би на в кро ви, по это му плод 
ис пы ты ва ет кис ло род ное го ло да ние. Ал ко-
голь па губ но влияет на по ло вую фун кцию, 
осо бен но муж чин, а зло упот реб ле ние ал ко-
го лем мо жет при вес ти к по те ре этой фун-
кции да же у лиц мо ло до го воз рас та. Сре ди 
при чин муж ско го бес пло дия хро ни чес кий 
ал ко го лизм за ни ма ет ве ду щее мес то — на 
его до лю при хо дит ся боль ше по ло ви ны 
бес плод ных бра ков. Муж ские по ло вые 
клет ки от ли ча ют ся по вы шен ной чув стви-
тель ностью к дей ствию ал ко го ля. Ги бель 

боль шо го чис ла спер ма то зо идов сни жа ет 
спо соб ность к оп ло дот во ре нию. На ор га-
низм мо ло дой жен щи ны ал ко голь ока зы-
ва ет еще бо лее вы ра жен ное от ри ца тель ное 
воз дей ствие — на ру ша ет ся фун кция гор мо-
наль ных же лез, вклю чая яич ни ки. Ран нее 
на ча ло по ло вой жиз ни пред став ля ет для 
под рос тков серь ез ную опас ность.
В под дер жку ос нов ных выс ту па ющих 

в хо де ра бо ты круг ло го сто ла с док ла да-
ми выс ту пи ли так же пред се да тель Сту-
ден чес ко го пар ла мен та КарГУ Ар ман 
Жо ра бе ков (на те му «СПИД — миф или 
ре аль ность?»), сту ден тка эко но ми чес ко-
го фа куль те та Ай да на Ах ме то ва по те ме 
«Реп ро дук тив ное здо ровье и реп ро дук-
тив ные пра ва» и др.
В ре зо лю ции круг ло го сто ла все учас тни-

ки от ме ти ли, что сов мес тны ми уси ли ями 
мож но по мочь мо ло дым лю дям в мак си-
маль ном объ еме по лу чать ин фор ма ци он-
ную, ди аг нос ти чес кую и ле чеб но-про фи-
лак ти чес кую по мощь, ко то рая при ве дет к 
сни же нию ста тис ти ки не же ла тель ной бе ре-
мен нос ти, абор тов, ИППП и ВИЧ/СПИ Дом, 
что, в свою оче редь, при ве дет со вре ме нем 
к по вы ше нию уров ня рож да емос ти, рож де-
нию здо ро во го по том ства, по ни ма нию мо-
ло дежью сво ей от вет ствен нос ти в воп ро сах 
ох ра ны реп ро дук тив но го здо ровья.

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

20 но яб ря ком па ния Кcell в Ка ра ган-
дин ском го су дар ствен ном уни вер си те те 
им. Е. А. Бу ке то ва пре зен то ва ла мас штаб-
ный об ра зо ва тель ный про ект, ко то рый 
был осу ществлен ком па ни ей сов мес тно с 
меж ду на род ным пор та лом он лайн-обу-
че ния Co ur se ra www.co ur se ra.org.

В этом го ду «Кселл» сов мес тно с меж-
ду на род ным ин тер нет-пор та лом Co ur se ra 
пре зен ту ет мас штаб ный об ра зо ва тель ный 
про ект бес плат ных он лайн-кур сов от ве ду-
щих уни вер си те тов ми ра для ка зах стан ской 
ауди то рии. Цель про ек та — прод ви же ние 
об ра зо ва ния вы со ко го меж ду на род но го 
уров ня сре ди ка зах стан ских сту ден тов и всех 
же ла ющих, вов ле чен ных в са мо об ра зо ва ние. 
Мы с ра достью со об ща ем о за пус ке пя ти 
дис цип лин пор та ла Co ur se ra на ка зах ском 
язы ке, от ны не дос туп ных в он лайн-ре жи ме 
на сай те www.co ur se ra.org. Пер вая пре зен та-
ция про ек та прош ла для сту ден тов Меж ду-
на род но го уни вер си те та ин фор ма ци он ных 
тех но ло гий с учас ти ем глав но го ис пол ни-
тель но го ди рек то ра «Кселл» Ар ти От са.

Ка че ствен ное об ра зо ва ние на го су дар-
ствен ном язы ке — один из за ло гов ус пеш-
но го эко но ми чес ко го раз ви тия стра ны и 
вос пи та ния кон ку рен тос по соб ных кад ров. 
Раз де ляя цен ность об ра зо ва ния, ве ду щий 
со то вый опе ра тор Казахстана ока зал под-
дер жку в пе ре во де на ка зах ский язык на ибо-
лее по пу ляр ных сре ди по се ти те лей пор та ла 
co ur se ra.org пя ти кур сов:
• При ме не ние те ории игр в биз не се (Ga mi-

fi ca ti on). Дан ный курс ве дет Ке вин Вер бах, 
про фес сор Пен силь ван ско го уни вер си те та, 
ста рей ше го учеб но го за ве де ния США.

• Кре атив ное прог рам ми ро ва ние для элек-
трон ных ме диа и мо биль ных при ло же ний 
(Cre ati ve Prog ram ming for Di gi tal Me dia & 
Mo bi le Apps). Лек ции в этом кур се чи та ют 
док то ра на ук Лон дон ско го уни вер си те та, 
вто ро го по чис лен нос ти сту ден тов уни вер-
си те та Ве ли коб ри та нии.

• Вдох нов ля ющее ли дер ство и эмо ци ональ-
ный ин тел лект (Inspi ring Le adership thro ugh 
Emo ti onal In tel li gen ce), курс ве дет Ри чард 
Бо яцис, док тор на ук из За пад но го ре зер вно-
го уни вер си те та Кей за (США).

• Учись прог рам ми ро ва нию: ос но вы для неп-
рог рам мис тов (Le arn to Prog ram: the Fun da-
men tals). Обу че ние про во дят про фес со ра 
Уни вер си те та То рон то (Ка на да) Джен ни фер 
Кэм пбелл и Пол Грис.

• Се ти: друзья, день ги и бай ты (Net works: Fri-
ends, Mo ney, and Bytes). Мунг Чанг, про фес-
сор Прин стон ско го уни вер си те та, из вес тней-
ше го аме ри кан ско го ву за, в рам ках кур са рас-
ска жет о тон кос тях ра бо ты в ин тер не те.
Выб ран ные для пе ре во да кур сы не вхо-

дят в стан дар тную прог рам му обу че ния в 
уни вер си те тах Казахстана. Кро ме то го, эти 
дис цип ли ны по мо га ют слу ша те лям от крыть 
но вые воз мож нос ти тран сфор ма ции по лу-
чен ных идей и зна ний в стар та пы в бу ду щем.
Кур сы на ка зах ском язы ке уже дей ству ют 

на пор та ле co ur se ra.org. Так, дис цип ли ны 
«Вдох нов ля ющее ли дер ство (и эмо ци ональ-
ный ин тел лект)» и «Учись прог рам ми ро ва-
нию: ос но вы для неп рог рам мис тов» дос туп-
ны всем же ла ющим с 8 сен тяб ря 2015 го да. 
Курс «Гей ми фи ка ция» от крыл ся в но яб ре 
2015 го да, за анон са ми кур сов «Кре атив ное 
прог рам ми ро ва ние для элек трон ных ме диа 
и мо биль ных при ло же ний» и «Се ти: друзья, 
день ги и бай ты» не об хо ди мо сле дить на 
сай те об ра зо ва тель но го про ек та.

Co ur se ra.org — это об ра зо ва тель ный ин-
тер нет-пор тал, соз дан ный в 2011 го ду пре-
по да ва те ля ми Стэн фордско го уни вер си те та 
Даф ной Кол лер (Daphne Kol ler) и Эн дрю 
Ыном (Andrew Ng). Сайт пре дос тав ля ет 
бес плат ный дос туп бо лее чем к 300 кур сам 
по раз лич ным дис цип ли нам от 70 ве ду щих 
уни вер си те тов ми ра. Сре ди пар тне ров про-
ек та — Прин стон ский и Йельский уни вер-
си те ты, Ка ли фор ний ский тех но ло ги чес кий 
ин сти тут. На co ur se ra.org дос туп ны дис цип-
ли ны из раз ных об лас тей зна ний: биз нес, 
прог рам ми ро ва ние, гу ма ни тар ные и со ци-
аль ные на уки. Дли тель ность кур сов сос тав-
ля ет от трех до пят над ца ти не дель. Об ра зо-
ва тель ный про цесс вклю ча ет в се бя лек ции, 
вы пол не ние до маш не го за да ния, про хож-
де ние тес тов и сда чу эк за ме нов.

В рам ках фо ру ма сту ден тов КарГУ «Біз — 
Қа зақ стан ның бо ла ша ғы мыз!» («Мы — бу-
ду щее Казахстана!») прош ла спар та ки ада 
меж ду сту ден та ми, про жи ва ющи ми в уни-
вер си тет ских об ще жи ти ях. В эти дни ре-
бя та с раз ных фа куль те тов, раз де лен ные 

на ко ман ды, со рев но ва лись в раз ных ви дах 
спор та. Целью про ве де ния спар та ки ады 
ста ла про па ган да здо ро во го об ра за жиз ни, 
фи зи чес кое раз ви тие сту ден чес кой мо ло-
де жи, прив ле че ние в спор тив ные сек ции. 
Все об ще жи тия по ка за ли се бя с на илуч шей 

сто ро ны. На про тя же нии всей спар та ки ады 
борь ба бы ла нап ря жен ной и ув ле ка тель ной. 
Ник то не ду мал сда вать ся, все бо ро лись до 
кон ца. Спар та ки ада про во ди лась по сле ду-
ющим ви дам спор та: эс та фе та, во лей бол, 
бас кет бол, нас толь ный тен нис.
В эс та фе те по бе ди те лем ста ло об ще жи-

тие №3, вто рое мес то за ня ло об ще жи тие 
№2, третье мес то — об ще жи тие №1. В бас-
кет бо ле луч шей ста ла ко ман да об ще жи тия 
№3, на вто ром мес те — ко ман да об ще жи-
тия №1, на треть ем — об ще жи тие №2. За-
то в нас толь ном тен ни се по бе ди ла ко ман да 
об ще жи тия №5, на вто ром мес те — об ще-
жи тие №1, а третьей ста ла ко ман да об ще-
жи тия №2. В во лей бо ле ко ман да об ще жи-
тия №1 по ка за ла луч ший ре зуль тат, за ней 
сле до ва ла ко ман да об ще жи тия №2, третьей 
ста ла ко ман да об ще жи тия №3.
Как мы ви дим по ре зуль та там, в трой ку 

ли де ров ча ще вхо ди ла ко ман да об ще жи тия 
№3. Выс ту па ли яр ко, сла жен но, у них бы ла 
са мая боль шая груп па под дер жки, что поз-
во ли ло им под дер жи вать бо евой и ко ман-
дный дух!

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

Репродуктивное здоровье молодежи — залог будущего здоровой нации

Луч шие зна ния ми ра с «Кселл»

ПОСЛАНИЕ-2015
Важен человеческий капитал

Еже год ное Пос ла ние Пре зи ден та стра ны 
на ро ду Казахстана — важ ное со бы тие для 
лю бо го жи те ля Рес пуб ли ки. Каж дый на хо дит 
в нем глав ное для се бя нап рав ле ние. Для 
мо ло до го по ко ле ния, ко то ро му пред сто ит 
внед рять все нап рав ле ния дан ной Кон цеп-
ции, не ма ло важ ным яв ля ет ся один из фак то-
ров — прин цип вза имо вы год ной от кры тос ти. 
По сло вам Н. Назарбаева, не об хо ди мо соз-
дать в Рес пуб ли ке бла гоп ри ят ные ус ло вия 
для тру до вой дея тель нос ти. Гла вой го су дар-
ства от ме че но, что стра на на ме ре на ак тив но 
прив ле кать инос тран ные ин вес ти ции и внед-
рять са мые сов ре мен ные тех но ло гии.  Бу дет 
пос те пен но про ис хо дить ин дус три аль но-ин-
но ва ци он ное раз ви тие. Один из важ ных при-
ори те тов, оз ву чен ный Гла вой го су дар ства — 
ка че ствен ный рост че ло ве чес ко го ка пи та ла 
в Ка зах ста не. Президент от ме тил, что не об-
хо ди мо внед рять в сис те ме об ра зо ва ния сов-
ре мен ные ме то ди ки и тех но ло гии про цес са 
обу че ния, по вы шать ка че ство пе да го ги чес-
ко го сос та ва, соз дать не за ви си мую сис те му 
под твер жде ния ква ли фи ка ции, рас ши рять 
дос туп ность об ра зо ва ния для мо ло де жи.

Н. М. АЙ МА ГАН БЕ ТОВ,
РУ КО ВО ДИ ТЕЛЬ УЗПП РАЙО НА ИМ. КА ЗЫ БЕК БИ Г. КА РА ГАН ДЫ

Один за всех, и все за одного!
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Т/гілші жGрек — жыр Gні

Жа 2ыл сын Жол дас бай =ы зы 

1995 жы  лы 17 с1уір де >ы тай Ха лы= Рес-

пуб ли ка сы Іле ай ма Bы, КD нес ауда ны, 

Арал т? бе ауылын да дD ни еге кел ген. Жа-

сы нан =а за= ты2 =а ра ?ле 2ін бойы на тA-

мар ет кен. Бір не ше жыр мD шай ра сы ны2 

же 2ім па зы. БD гін гі та2 да >арМУ-ды2 

жур на лис ти ка б? лі мі ні2 1 курс сту ден ті. 

wле2 де рі =а за=, =ы тай, араб, ла тын тіл-

де рін де жа ры= =а шы= =ан.

Елім меніA
Елім ме ні2,

Та лай-та лай ер ту Bан же рім ме ні2.

Сан =A лы ны2 асыр са лып =ой ны2 да,

Сан дAш па ны2 то пыр лат =ан, же рім ме ні2.

Елім ме ні2,

Елі дар хан ер к? 2іл ді

Ба тыр лар ды2 ба сы =ал Bан, же рім ме ні2.

Бо та шым деп боз дап =ал Bан,

А= жа улы= ты ана лар ды2 а= сD ті там Bан же рім.

Елім ме ні2,

>ор Bа ны нан айы ры лып =ор боп =ал Bан.

>ыз да ры2 ны2 жа сы там Bан же рім ме ні2.

Зар-зар за ман, зар за ман деп зар лап кет кен,

А=ын дар ды2 жы ры =ал Bан же рім ме ні2.

Елім ме ні2,

Жы лап кет кен ері2 Dшін,

Ту Bан жер ді2 тDйін дей то пы ра Bын,

Ыс ты= =ан мен =ор Bап кет кен ері2 Dшін.

Се зім дер ге айы= пас мA2 бер ген мін.

Сол се зім де жел то= са ны2 же лін де,

Оты рар ды2 ?бін де,

>ай сар да усы2 шын ды= Dшін жа2 Bыр т=ан.

Ме ні2 елім, ме ні2 ба бам,

Боз да Bы нан айы рыл са бAл жер де,

Д1л сол жер де бай-пат ша дай кDн к? ріп,

Hлан асыр той жа сап,

>о ра-=о ра =ой ла ры мен,

{йір-Dйір жыл =ы ла рын мы2 Bыр т=ан.

Ме ні2 елім,

А=ы ны нан, Bа лы мы нан айы рыл са бAл жер де,

Д1л сол жер де Абай дай а=ын ту Bан.

Gл-Фа ра би дей Bа лым ту Bан,

>а жы мA =ан дай ба тыр ту Bан сол жер де,

Елім ме ні2,

Ел ді гі нен айы рыл са бAл жер де,

Ба =ыт та 2ын ат =ыз Bан,

Ер ле рі не Dміт отын жа= =ыз Bан.

НAр сAл тан дай бас шы ту Bан сол жер де,

Елім ме ні2,

Жа зи ра лы ке2 дар хан же рім ме ні2.

Сол Dшін де, сол Dшін де.

Ота ны на кеш орал Bан.

>а тем ді ке шір ме ні2.

В Ка ра ган дин ском го су дар ствен ном 
уни вер си те те им. Е. А. Бу ке то ва прош-
ла встре ча с из вес тным ар тис том, зас лу-
жен ным де яте лем Рес пуб ли ки Казахстан 
Алим га зы Сма гу ло ви чем Райым бе ко вым.

Вся жизнь Алим га зы Райым бе ко ва — 
это при мер для под ра жа ния мо ло до му по-
ко ле нию. Нес мот ря на свои звез дные ро ли в 
ки но, он всю жизнь про жил в род ном ауле 
в Кок сус ком райо не Ал ма тин ской об лас ти. 
Сту ден ты КарГУ за да ва ли лю би мо му ак те-
ру мно го воп ро сов. Нап ри мер, что для не го 
глав ное в жиз ни? Как ока за лось, не сце на, не 
эк ран ная жизнь, а семья.
С лю би мой же ной Гул жа ухар они вмес-

те уже 58 лет, вос пи та ли 10 де тей. Се год ня 
у них 20 вну ков, под рас та ют и прав ну ки. В 
этой боль шой и друж ной семье глав ным яв-
ля ет ся тру до лю бие и ува же ние друг к дру гу. 
В прош лом го ду Райым бе ко вы за ня ли по-
чет ное 2-е мес то на на ци ональ ном кон кур се 
«Ме рей лi от ба сы» в Ал ма тин ской об лас ти. 
Алим га зы Райым бе ков ни ког да не за цик ли-
ва ет ся на сво ем воз рас те. Он по лон энер гии 
и ус пе ва ет за ни мать ся еще и тре нер ской 
дея тель ностью — по ар мрес тлин гу и ги ре-
во му спор ту.
Еще од на те ма, ко то рую ча ще все го под-

ни ма ли в ауди то рии: как мо ло дой Алим-
га зы стал ак те ром и что для не го ак тер ское 
твор че ство? Как ока за лось, все на ча лось с 

ув ле че ния спор том… Алим га зы Сма гу ло-
вич из вес тен по та ким филь мам, как «Қа-
жы мұ қан», «Ан гел в тю бе тей ке», став шим 
клас си кой со вет ско го ки но. Он зас лу жен-
ный де ятель куль ту ры и по чет ный граж да-
нин Кок сус ко го райо на. Труд но по ве рить, 
но это факт: до сво ей пер вой ро ли в филь ме 
«Крылья пес ни», ко то рый вы шел на эк ра ны 
в 1966 го ду, Алим га зы Райым бе ков ра бо тал 
во ди те лем в кол хо зе и о твор чес кой карь ере 
да же не ду мал. Мо ло до го пар ня в те го ды 
боль ше ин те ре со вал спорт. Лю бовь к не му 
и при ве ла его в ки но. В свои трид цать лет, 
в 1965 го ду, во вре мя учас тия в спор тив ных 
сос тя за ни ях он был за ме чен и приг ла шен 
на ки нос ту дию «Ка зах фильм». Не за ме тить 
вы со ко го кра си во го пар ня бы ло прос то не-
воз мож но — он вы ли тый ка зах ский ба тыр 
Ка жы му кан. Его тут же ут вер ди ли на глав-
ную роль.
Но са мой уз на ва емой ос та ет ся ко ме дия 

«Ан гел в тю бе тей ке» — со вет ский му зы каль-
ный ко ме дий ный фильм ре жис се ра Ша-
ке на Ай ма но ва. Глав ный ге рой филь ма — 
учи тель ге ог ра фии по име ни Тай лак. Это 
очень доб ро душ ный, но оди но кий муж чи-
на, ко то рый всег да хо дит в сво ей тю бе тей ке. 
Его мать Та на, ко то рую мас тер ски сыг ра ла 
из вес тная ак три са Ами на Омир за ко ва, не 
же ла ет ми рить ся с этим и все вре мя по дыс-
ки ва ет сы ну не вес ту. Меж ду тем Тай лак зна-
ко мит ся с Ай шой, в ко то рую и влюб ля ет ся. 

Но Та на не сра зу одоб ря ет вы бор сы на, так 
как ока зы ва ет ся, что Ай ша — это дочь не ко-
его Та ира, быв ше го же ни ха Та ны, ко то рый 
не сдер жал свое сло во. Од на ко Тай лак все-
та ки де ла ет пред ло же ние Ай ше и по лу ча-
ет сог ла сие. Меж ду тем у Та ны по яв ля ет ся 
пок лон ник Ни яз, ко то рый то же де ла ет ей 
пред ло же ние. Ис то рия за кан чи ва ет ся двой-
ной свадь бой. Кро ме са мо го филь ма на-
род по лю бил и пес ни, зву чав шие в лен те: 
«Ты ку да, Одис сей?», «Все рав но ты бу дешь 
мой!», «Пес ня о ма те ри».
До сих пор эти филь мы ос та ют ся в на-

род ной па мя ти, на них вос пи ты ва ет ся и 
но вое по ко ле ние, по то му что учат эти кар-
ти ны доб ру, ис крен ней люб ви, чес тнос ти, 
пре дан нос ти и мно гим дру гим ис тин ным 
цен нос тям. И ста но вит ся со вер шен но по-
нят ным, что звез дные ро ли, так за ме ча тель-
но сыг ран ные, — это и есть жиз нен ное кре-
до са мо го ак те ра Алим га зы Райым бе ко ва. 
Его ро ли ста ли от ра же ни ем его ду ши.

СОБ. ИНФ.

2015 жыл — ұлт тық та ри хы мыз ды 
ұлық тау жə не бү гін гі би ік те рі міз ді ба ға-
лау тұр ғы сы нан ме рей лі бе лес тер жы лы. 
Ел ба сы мыз Н. Ə. Назарбаев Қа зақ стан 
хал қы на ар на ған «Нұр лы жол — бо ла-
шақ қа бас тар жол» Жол дауын да Қа-
зақ хан ды ғы ның 550 жыл ды ғы та ри хын 
лайық ты атап өту мен на си хат тау, Жа ңа 
Қа зақ стан дық Пат ри отиз мді ұр пақ жа-
ды на сі ңі ру де ай рық ша рөл ге ие өзек ті 
мə се ле екен ді гін атап өт ті. Осы ған орай 
Қа ра ған ды мем ле кет тік уни вер си те ті-
нің Қа зақ стан та ри хы жə не Қа зақ стан 
Хал қы Ас сам бле ясы жə не Ар хе оло гия, 
эт но ло гия жə не Отан та ри хы ка фед-
ра ла ры ның ұйым дас ты ру ымен Қа зақ 
хан ды ғы ның 550 жыл ды ғы на ар нал ған 
«КЛИО-2015» ат ты Олим пи ада өт кі зіл ді. 
Атал ған іс-ша ра Қа зақ стан та ри хы пə ні-
нен 11 сы нып оқу шы ла ры ның ара сын да 
өт ті. Оған Қа ра ған ды қа ла сы мен об лыс 
бойын ша 449 оқу шы, оның ішін де қа зақ 
бө лі мі нен 270, орыс бө лі мі нен 179 оқу шы 
қа тыс ты.

Сон дай-ақ мек теп мұ ға лім де рі не Ар хе-
оло гия, эт но ло гия жə не Отан та ри хы ка-
фед ра сы ның ұла ғат ты ұс таз да ры т.ғ. к., до-
цент Нұр са хан Ах мет қы зы Бей сен бе ко ва, 
т.ғ. к., до цент Лəз зат Қа сым қы зы Шот ба қо-
ва, т.ғ. к., до цент Люд ми ла Ива нов на Зу ева 

жə не Бү кі лə лем та ри хы жə не Ха лы қа ра лық 
қа ты нас тар та ри хы ка фед ра сы ның мең ге ру-
ші сі, т.ғ. к., до цент Ба қыт гүл Ті ле убай қы зы 
Ту леуова «Та рих ба ғы тын да оқу нə ти же ле-
рі нің тер мин дік дең гейі нің дес крип тор ла-
ры» та қы ры бын да қа зақ, орыс тіл де рін де 
се ми нар өт кі зіп, мұ ға лім дер ге сер ти фи кат 
та быс тал ды.
Олим пи ада 2 ке зең нен тұр ды. Бі рін ші ке-

зең де оқу шы лар 100 сұ рақ тан құ рал ған тес-
ті ле уден өт ті. Бі рін ші ке зең қо ры тын ды сы 
бойын ша тес ті ле уден үз дік нə ти же көр сет-
кен 44 оқу шы, оның ішін де қа зақ бө лі мі нен 
25, орыс бө лі мі нен 19 оқу шы ке ле сі ке зең ге 
қа ты су мүм кін ді гі не ие бол ды. Ал екін ші ке-
зең де Қа зақ хан ды ғы ның та ри хы нан 5 сұ рақ-
қа жаз ба ша жауап бе ріл ді жə не нə ти же сін 
ар найы са рап шы лар қо ры тын ды ла ды. Нə-
ти же сін де оқу шы лар Қа зақ стан та ри хы нан 
жо ға ры бі лім дең гей ле рін көр се тіп, жүл де лі 
орын дар ға ие бол ды. Қа зақ бө лі мі бойын ша 
1 орын ды Бе ке жан Мұ рат, ал 2 орын ды Үміт 
Үре ба ева пен Ра ма зан Хайып хан, 3 орын ды 
Ай нұр Сен тябрь, Ера сыл Жа қа нов, Ару лан 
Қуа тов өза ра бө лі сіп, ар найы дип лом мен, 
сый лық тар мен ма ра пат тал ды.
Орыс бө лі мі бойын ша 1 орын ды Анас-

та сия Зав го род не ва, ал 2 орын ды Ди на ра 
Та ти ева мен Тать яна Чер ня ева, 3 орын ды 
Ве ро ни ка Бо яро ва, Алек сей Дюд нев, Алия 
Зе кен иелен ген бо ла тын.

Қа зақ хан ды ғы ның 550 жыл ды ғы на орай 
ұйым дас ты рыл ған ай ту лы іс-ша ра ның оқу-
шы лар мен мұ ға лім дер қауымы үшін бе-
ре рі мол. «Қа зақ тың бү кіл та ри хы — бі рі гу 
та ри хы, тұ тас та ну та ри хы. Қа зақ тек бі рі гу, 
бір ле су жо лын да ке ле жат қан ха лық», — 
деп Ел ба сы мыз Н. Ə. Назарбаев ай тып өт-
кен дей, бұл ға сыр да өмір сү ріп отыр ған 
бар ша ұр пақ ғы лым са ла сын да өзін дік жол 
са лар да ра ұр пақ бо луы ти іс. Олай бол са, 
бо ла шақ қа нық қа дам жа сау бү гін нен бас-
та ла ды.
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