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Сіз дер ді Уни вер си тет кү ні мен құт тық тай мын! 1 на урыз — бұл біз дің ки елі қа ра 
ша ңы ра ғы мыз дың ту ған кү ні, Қа зақ стан ның ең үз дік жо ға ры оқу орын да ры ның бі рі 
са на ла тын уни вер си те ті міз дің та ғы лым ды та ри хы бас тал ған күн. ҚарМУ — ака де ми-
ялық ер кін дік, ұр пақ тар са бақ тас ты ғы, өз ісі не бе ріл ген дік, жо ға ры кə сі би лік сын ды 
клас си ка лық дəс түр лер ге адал қа зір гі за ман ғы уни вер си тет. Бү гін гі таң да бі лім ор да-
сын да сұ ра ныс қа ие жа ңа ма ман дық тар ашы лу да, оқу-əдіс те ме лік жə не тəр бие жұ-
мыс та ры же тіл ді рі лу де, озық ғы лы ми зерт те улер жүр гі зі лу де, ха лы қа ра лық қа ты нас 
да му да.
Біз уни вер си те ті міз дің ғы лым мен бі лім бе ру де гі, мə де ни ет пен спорт та ғы же тіс-

тік те рін мақ тан тұ та мыз. 2015 жы лы ҚарМУ-дың 13 оқы ту шы сы «Жо ға ры оқу ор ны-
ның үз дік оқы ту шы сы» ата ғы ның иеге рі бол ды, бұл Республика кө ле мін де гі ең жо ға-
ры көр сет кіш тер дің бі рі бо лып та бы ла ды. Бі лім ор да сы «А» кла сы са па сы ның жо ға ры 
са на ты на кі ру ар қы лы ке зек ті рет QS уни вер си тет тер дің əлем дік рей тин гі сін де жə не 
ARES Еуро па лық стан дарт тың Ака де ми ялық Рей тин гі сін де өз по зи ци ясын ке зек ті 
рет дə лел деп бер ді. Ерек ше атап өт кім ке ле ді, ҚарМУ-дың спор тшы лар ко ман да сы 
Тəуел сіз ді гі міз дің 25 жыл ды ғы на ар нал ған VI Қыс қы Уни вер си ада да 11 ме даль иеле ну 
ар қы лы Уни вер си тет кү ні не лайық ты сый жа са ды.
Осы жы лы қа зақ стан дық тар күн тіз бе міз ге ен ген жа ңа ме ре ке — Ал ғыс ай ту кү-

нін ал ғаш рет атап өте ді, ай ту лы күн уни вер си те ті міз дің ір ге та сы қа лан ған күн мен 
тұс па-тұс ке ліп тұр. Ал ғыс ай ту — адам дар ды бі рік ті ре тін ең бір құн ды, жа сам паз 
жə не игі лік ке то лы ада ми се зім. Осы ме ре ке лік күн де бар ша ҚарМУ оқы ту шы ла ры на 
жо ға ры кə сі би лі гі, уни вер си тет ке адал ды ғы жə не оның жо ға ры дəс түр ле рі не бе ріл-
ген ді гі үшін, ал сту дент тер ге оқу ға адал ды ғы, жа ңа же тіс тік тер ге ұм ты лы сы жə не оқу 
ор да мыз ға, ел игі лі гі не ар на ған же ңіс те рі үшін ал ғыс біл дір гім ке ле ді.
ҚарМУ-дың бар ша ұжы мы на та быс, мық ты ден са улық, ба қыт, бар лық бас та ма ла-

ры на сəт ті лік, ал уни вер си те ті міз дің əрі қа рай да гүл де ніп, өр кен деуін ті лей мін!

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

Поз драв ляю вас с Днем уни вер си те та! 1 мар та — это день рож де ния на шей аl ma 
ma ter, день на ча ла слав ной ис то рии уни вер си те та, ко то рый по пра ву яв ля ет ся од ним 
из силь ней ших ву зов Казахстана. КарГУ — это сов ре мен ный уни вер си тет, ко то рый 
ве рен клас си чес ким тра ди ци ям — ака де ми чес кой сво бо де, пре ем ствен нос ти по ко ле-
ний, пре дан нос ти сво ему де лу, вы со ко му про фес си она лиз му. Се год ня в уни вер си те те 
от кры ва ют ся но вые вос тре бо ван ные спе ци аль нос ти, со вер шен ству ет ся учеб но-ме то-
ди чес кая и вос пи та тель ная ра бо та, ве дут ся прог рес сив ные науч ные ис сле до ва ния, 
раз ви ва ют ся меж ду на род ные свя зи.
Мы по пра ву гор дим ся дос ти же ни ями уни вер си те та в на уке, об ра зо ва нии, куль-

ту ре и спор те. В 2015 го ду об ла да те ля ми зва ния «Луч ший пре по да ва тель ву за» ста ли 
13 пре по да ва те лей КарГУ; это один из са мых вы со ких по ка за те лей в рес пуб ли ке. В 
оче ред ной раз уни вер си тет под твер дил свои по зи ции в ми ро вом рей тин ге уни вер си-
те тов QS и Ака де ми чес ком рей тин ге ев ро пей ско го стан дар та ARES, вой дя в выс шую 
ка те го рию ка че ства клас са А. Хо чу осо бо от ме тить, что дос той ный по да рок ко Дню 
уни вер си те та пре под нес ла нам ко ман да спортсме нов КарГУ, за во евав 11 ме да лей на 
VI Зим ней уни вер си аде, пос вя щен ной 25-ле тию Не за ви си мос ти рес пуб ли ки.
В этом го ду ка зах стан цы впер вые от ме тят но вый праз дник в на шем ка лен да ре — 

День бла го дар нос ти, ко то рый счас тли во сов пал с днем рож де ния на ше го уни вер си-
те та. Бла го дар ность — од но из са мых цен ных, со зи да тель ных и пло дот вор ных че ло-
ве чес ких чувств, объ еди ня ющих лю дей. В этот праз днич ный день мне хо те лось бы 
поб ла го да рить всех пре по да ва те лей КарГУ за их вы со кий про фес си она лизм, пре дан-
ность уни вер си те ту и при вер жен ность его вы со ким тра ди ци ям, а сту ден тов — за их 
доб ро со вес тную уче бу, стрем ле ние к но вым дос ти же ни ям и по бе дам на бла го на шей 
аl ma ma ter и все го Казахстана.
Же лаю все му кол лек ти ву КарГУ ус пе хов, креп ко го здо ровья, счастья, уда чи во всех 

на чи на ни ях, а на ше му уни вер си те ту — даль ней ше го проц ве та ния!

РЕК ТОР КАРГУ ИМ. АКА ДЕ МИ КА Е. А. БУ КЕ ТО ВА Е. К. КУ БЕ ЕВ
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Ақ пан айын да ака де мик Е. А. Бө ке тов 
атын да ғы Қа ра ған ды мем ле кет тік уни вер-
си те ті нің қа быр ға сын да рес пуб ли ка лық 
дең гей де оқу-əдіс те ме лік бір лес тік мү ше ле-
рі нің оты ры сы бо лып өт ті.

«Бі лім мə се ле ле рі ту ра лы ҚР-ның кей бір 
заң на ма ла ры на өз гер ту лер мен то лық ты ру-
лар ен гі зу» за ңын жү зе ге асы ру мақ са тын да 
кей бір нор ма тив ті-құ қық тық ак ті лер ге өз гер-
ту лер мен то лық ты ру лар ен гі зу мақ са тын да 
ұйым дас ты рыл ған іс-ша ра ға елі міз дің өз ге қа-
ла ла ры нан до цент, про фес сор лар мен өз ісі-
нің май тал ман да ры ке ліп , өз ой ла рын ор та ға 
сал ды. Ал ғаш қы бо лып Е. А. Бө ке тов атын да ғы 
ҚарМУ оқу ісі жө нін де гі про рек то ры ОƏБ тө-
ра ға сы ның орын ба са ры, пе до го ги ка ғы лым да-
ры ның док то ры, про фес сор Сер ға ли Кар гин 
ОƏБ мақ са ты мен қыз ме ті жай лы сөз бас тап, 
ба ян да ма жа сап өт ті. Оты рыс қа Қа зақ мем ле-
кет тік қыз дар пе да го ги ка лық уни вер си те тінің 
əдіс те ме лік бө лі мі нің мең ге ру ші сі Сəу ле Ағы-
ба ева, Қа зақ стан Рес пуб ли ка сы Іш кі іс тер ми-
нистрлі гі нің Шы рақ бек Қа был ба ев атын да ғы 
Қос та най ака де ми ясы ның Қыл мыс тық-ат қа ру 
жүйе сін де гі бас қа ру жə не əлеу мет тік жұ мыс ты 

ұйым дас ты ру ка фед ра сының бас шы сы Нұр лан 
Түл кін ба ев, Т. Рыс құ лов атын да ғы Жа ңа эко но-
ми ка лық уни вер си теті нің «Эко но ми ка жə не 
бас қа ру» мек те бі нің до цен ті Күл за да Абе но ва, 
Қа зақ мем ле кет тік қыз дар пе да го ги ка лық уни-
вер си те ті əлеу мет тік гу ма ни тар лық фа куль те ті-
нің əлеу мет та ну пə ні нің оқы ту шы сы Сан ду ғаш 
Иман ба ева, Л. Н. Гу ми лев атын да ғы Еура зия 
ұлт тық уни вер си те тін де гі əлеу мет та ну ка фед-
ра сы ның до цен ті Га ухар Уруз ба ева, Қор қыт 
ата атын да ғы Қы зы лор да мем ле кет тік уни вер-
си те ті нің эко но ми ка лық те ория жə не бас қа ру 
ка фед ра сы ның мең ге ру ші сі Қа мар Бе ке то ва, М. 
О. Əуезов атын да ғы Оң түс тік Қа зақ стан мем ле-
кет тік уни вер си те ті нің мə де ни-сауық ты ру жұ-
мы сы ка фед ра сы ның до цен ті Юл дыз Са па ро ва, 
Ш. Уəли ха нов атын да ғы Көк ше тау мем ле кет тік 
уни вер си те ті фи ло ло гия жə не пе да го ги ка фа-
куль те ті нің пе да го ги ка, пси хо ло гия жə не əлеу-
мет тік жұ мыс ка фед ра сы ның аға-оқы ту шы сы 
Гүл ми ра Кай ни ке но ва, С. То рай ғы ров атын-
да ғы Пав ло дар мем ле кет тік уни вер си те ті нің 
пси хо ло гия жə не пе да го ги ка ка фед ра сы ның 
оқы ту шы сы Гүл ми ра Тө ле ко ва сын ды қо нақ та-
ры мыз бен қо са уни вер си те ті міз дің ұс таз да ры 
қа тыс ты.

Пле нар лық оты рыс тан соң қо нақ та ры мыз 
ҚарМУ-дың ар хе оло гия жə не эт ног ра фия му-
зейін қы зы ға та ма ша лап, ҚарМУ-дың бас ғи-
ма ра ты ішін де эк скур сия жа са ды. Со дан соң 
əлеу мет тік жұ мыс, ал ғаш қы əс ке ри дайын дық 
жə не фар ма цев тік өн ді ріс тің тех но ло ги ясы 
ма ман дық та ры бойын ша сек ци ялар ға бө лі-
ніп, əр са ла ның ма ман да ры өз жұ мыс та ры на 
кі ріс ті. ОƏБ оты ры сы жұ мы сы ның со ңын да əр 
сек ция «Бі лім мə се ле ле рі ту ра лы ҚР-ның кей-
бір заң на ма ла ры на өз гер ту лер мен то лық ты-
ру лар ен гі зу» за ңын жү зе ге асы ру мақ са тын да 
кей бір нор ма тив ті-құ қық тық ак ті лер ге қан дай 
өз гер ту лер мен то лық ты ру ла р ен гіз ген дік те рі 
жайын да есеп бе ріп, өз ой ла рын біл ді ріп, жи-
ын ды аяқ та ды.

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

1 на урыз — Дү ни ежү зі лік аза мат тық қор-
ға ныс кү ні. Атал мыш ме ре ке ге орай уни-
вер си те ті міз де қан дай ша ра лар жүр гі зіл ге-
нін бі лу мақ са ты мен «Аза мат тық қор ға ныс 
жə не тө тен ше жағ дай лар» шта бы ның бас-
шы сы Ша ри па Би ах мет қы зы Ома ро ва дан 
сұқ бат ал ған едік.

— Уни вер си те ті міз де «Аза мат ты� �ор �а-
ныс к� ні» �ар са �ын да �ан дай ша ра лар �т кі-
зіл ді?

— Бұл күн ге орай осы ай дың төр ті кү ні уни-
вер си те ті міз дің № 3 оқу ғи ма ра тын да би оло-
гия-ге ог ра фия жə не та рих фа куль те ті сту дент-
те рі ара сын да оқы ту ны са ны өт кі зіл ді.

— О�ы ту ны са ны ны� бас ты ма� са ты �ан дай?
— Бұн да ғы бас ты мақ сат, сту ден ттер ге шұ-

ғыл тө тен ше жағ дай лар ке зін де ал ғаш қы кө-
мек бе ре бі лу ді үй ре ту, бас қа ру ко ман да сы 
үшін — қыз мет ті жү зе ге асы ру ар қы лы тə жі-
ри бе лік дағ ды ла рын да мы ту бо лып та бы ла ды. 
Ұжым бі рі гіп, тө тен ше жағ дай ке зін де көр се ті-
ле тін ал ғаш қы кө мек ті іс жү зін де, яғ ни қойы-
лым тү рін де көр сет ті. Көз бен көр ген дү ние 
мүл дем бө лек. Сол се беп ті сту дент тер дің ал ған 
əсе рі, тə жі ри бе сі мол деп ой лай мын. Жат ты ғу 
со ңы нан лек ция оқы лып, сту дент тер «тө тен-
ше жағ дай лар» жай лы пі кір ал ма сып, бей не-
фильмдер көр ді.

— Атал мыш ша ра �а �ан ша адам �а тыс ты?
— Жал пы са ны 194, оның 11-і — бас қа ру шы 

ко ман да, 13-і — же ке ұйым дас ты ру шы адам-
дар то бы, 12-і — же ке адам дар то бы, 158-і — 
сту дент тер, оқы ту шы лар жə не қыз мет кер лер. 
Со ны мен қа тар, бұл оқы ту дə рі сі не бел се не 
ат са лыс қан би оло гия-ге ог ра фия фа куль те ті-
нің де ка ны А. М. Ай тқұ лов пен тəр бие ісі жө-
нін де гі де кан ның орын ба са ры, фа куль тет те гі 
«Аза мат тық қор ға ныс жə не тө тен ше жағ дай-
лар» шта бы ның бас шы сы С. М. Дос ма хов ты, 
та рих фа куль те ті нің де ка ны Г. М. Сма ғұ ло ва 
мен фа куль тет те гі «Аза мат тық қор ға ныс жə-
не тө тен ше жағ дай лар» шта бы ның бас шы сы 
О. С. Шо ха та ев ты, ұйым дас ты ру ко ман дир-
ле рі — Ақ па рат тық тех но ло ги ялар жə не те-
ле ком му ни ка ци ялар ор та лы ғы ның бас шы сы 

Ғ. Д. Əубə кі ров ты жə не фи зи оло гия ка фед ра-
сы ның мең ге ру ші сі Г. М. Ты ке жа но ва ны ерек-
ше атап өт кім ке ле ді.

— Ұжым бо лып ат са лыс қан «кеш ке» бе рер 
ба ға ңыз қан дай?

— Аза мат тық қор ға ныс жə не тө тен ше жағ-
дай лар ке зін де ал ғаш қы кө мек бе ре бі лу тіп тен 
оңай емес. Ол мол тə жі ри бе ні, пси хо ло ги ялық 
дайын дық ты, ас қан шы дам ды лық ты та лап ете-
ді. Сол се беп ті, өзін дік қи ын дық тар ға қа ра-
мас тан, жұ ды рық бо лып жұ мы лып, ба рын ша 
ты рыс қан ұжым адам да ры на да, жал пы бұл 
ме ре ке лік ша ра ға да «өте жақ сы» де ген ба ға бе-
ре мін.

— Сту дент тер ге ай тар ті ле гі �із?
— «Сақ тан саң — сақ тай мын» де мек ші, əр қа-

шан сақ жү рі ңіз дер! Ер тең гі ел дің бо ла ша ғы — 
сіз дер сіз дер!

— С!� бат тас �а ны �ыз �шін к�п ра� мет! Е�-
бе гі �із же міс ті бол сын!

P. S.: Қы ра ғы бо лайық! Та би ғат тың то сын 
мі не зі түр лі тө тен ше жағ дай лар дың орын 
алу ына се беп ші бо ла ды. Қа зір қыс тай жау ған 
қа лың қар ери бас та ды. Қа лың қар бас қан ай-
мақ тар да сең жү ріп, су тас қы ны бо луы мүм кін. 
«Сақ тық та қор лық жоқ» де ген, тіл сіз жау ға тө-
теп бе ру дің жол да рын қай-қай сы сы мыз біл сек 
те ар тық тық ет пей ді.

ФА ТИ МА �АЙ РАТ �Ы ЗЫ,
�Ж-22 ТО БЫ НЫ/ СТУ ДЕН ТІ

Жақында Тəуелсіздігіміздің жи-
ыр ма бес жылдығына орай қалалық 
мек тептер арасында бастапқы əс-
ке ри дайындық бойынша пəндік 
олимп иада болып өтті.

Олим пи ада ның бас та ма сы ша-
ғын кон церт тік ашы лу мен бас-
тал ды. Ең ал ды мен уни вер си те ті-
міз дің тəр бие ісі жə не əлеу мет тік 
мə се ле лер жө нін де гі про рек то ры 
Абай Қо бы лан дыұ лы мек теп тің 
жас тү лек те рі не сəт ті лік ті леп, 
күш-жі гер сый ла ды. Одан əрі 
«Жас ұлан» пат ри от тық əн дер бай-
қауының Гран-при иеге рі, бас тап-
қы əс ке ри дайын дық ма ман ды ғы-
ның 3 курс сту ден ті Бауыр жан Жұ-
ма ғұ лов пат ри от тық əн орын дап, 
бар ша мек теп оқу шы ла ры мен 
ұс таз дар дың қо ше ме ті не бө лен ді.
Олим пи ада қа ты су шы ла ры 

ал ғаш қы əс ке ри дайын дық пə ні 
бойын ша тест тап сы рып қа на қой-
май, де не дайын ды ғы мен əс ке ри 

ке дер гі лер ден өту дің жол да рын 
жə не ав то мат ты шап шаң жи нап, 
мыл тық тың кө ме гі мен ны са на ға 
оқ ату дың, ал ғаш қы ме ди ци на лық 
кө мек көр се ту дің қыр-сы рын те рең 
мең гер ген дік те рін көр се те біл ді. 
Со ның ар қа сын да бі рін ші орын ды 
№ 15 ЖББОМ иелен ді. Екін ші орын-
ды № 16 ЖББОМ қан жы ға сы на бай-
ла ды. Ал жүл де лі үшін ші орын ды 
№ 63 ЖББОМ пен № 91 ЖББОМ 
өза ра бө ліс ті. Ба ғы мен ба бы ке ліс-
пей қал ған өз ге мек теп тер дің қа ты-
су шы ла ры на олим пи ада ға бел се не 
ат са лы сып, қа тыс қа ны үшін ал ғыс 
ай ты лып, ма ра пат тал ды.

АЙ Н3Р С3Л ТА НО ВА,
�А ЗА� ФИ ЛО ЛО ГИ ЯСЫ МА МАН ДЫ �Ы НЫ/ 

2 КУРС СТУ ДЕН ТІ

Жа қын да «Жас сұң қар» əс-
ке ри-спорт тық клу бы «Аюлы» 
спорт тық ке ше нін де ҚарМУ 
сту дент те рі ара сын да ғы қыс қы 
би ат лон жа ры сын өт кіз ді. Бұл 
жол ғы əс ке ри-спорт тық сайыс 
Тəуел сіз ді гі міз дің 25 жыл дық 
ме рей тойы на ар нал ды.

Сайыс қа са қа дай сай дайын-
да лып кел ген сайыс кер сту дент-
тер қы ты мыр қыс тың қы зыл шұ-
нақ аязы на қа ра мас тан сап та дəп 
бір сол дат тар дай тіп-тік тұр ды. 
Қыс қы би ат лон ның сал та нат ты 
ашы лу ын да сөз сөй ле ген де не 
мə де ни еті жə не спорт фа куль-
те ті нің де ка ны Нұр ман бек Ра-
ма шұ лы жə не бас тап қы əс ке ри 
дайын дық жə не же ке сайыс ка-
фед ра сы ның мең ге ру ші сі Қа нат 
Иб ра ги мұ лы қа ты су шы лар ға 
сəт ті лік ті ле ді. Одан əрі бас тап-
қы əс ке ри дайын дық жə не же ке 
сайыс ка фед ра сы ның аға оқы ту-

шы сы Мұх тар Ис ка ков жа рыс 
ере же сі мен та ныс тыр ды.
Би ат лон жа ры сы на қа тыс қан 

то ғыз ко ман да ның ара сы нан су-
ыры лып ал ға шық қан үш ко ман-
да же ңіс тұ ғы ры на кө те ріл ді. Са-
лауат ты өмір сал тын бой тұ мар 
етіп ұс та на тын де не мə де ни еті 
жə не спорт фа куль те ті нің сту дент-
те рі 1 орын ды иелен ді. Спор тқа 
бір та бан жа қын жүр ген же ңім-
паз дар дан заң фа куль те ті нің сту-
дент те рі де қа лыс қал ма ды. Олар 
жүл де лі 2 орын ға та бан ті ре ді. Ал 
үшін ші орын эко но ми ка фа куль-
те ті нің сайыс кер ле рі не бұйыр ды. 
Же ңіс ке жет кен ко ман да лар ал ғыс 
хат пен ма ра пат тал ды.

ДЕ НЕ М7 ДЕ НИ ЕТІ Ж7 НЕ СПОРТ ФА КУЛЬ ТЕ ТІ

Поздравляем!

До ро гие на ши жен щи ны 

и де вуш ки! От име ни муж-

ской по ло ви ны на ше го уни-

вер си те та мы поз драв ля ем 

вас с са мым ве сен ним праз-

дни ком — Меж ду на род ным 

жен ским днем!

Это не слу чай ность, что он 

от ме ча ет ся в на ча ле вес ны, 

имен но той счас тли вой по ры, 

ког да при ро да де ла ет пер вый 

вздох пол ной грудью, ког да 

лю ди ждут теп ла, об нов ле ния, 

неж нос ти. Жен щи на во мно гом 

по хо жа на вес ну: кро тостью, 

кра со той, эмо ци ональ ностью, 

ра дуж ной на сы щен ностью 

чувств. И имен но бла го да ря 

жен щи нам, их люб ви и доб-

ро те муж чи ны пре одо ле ва ют 

нев зго ды, не те ря ют на деж ды 

и ве рят в луч шее. Ведь теп ло 

и лас ка сер дец жен щи ны-ма-

те ри, же ны, воз люб лен ной, ее 

неж ная улыб ка пре одо ле ва ют 

все неп ри ят нос ти на ше го бы-

тия.

Се год ня труд но наз вать 

хоть од ну сфе ру дея тель нос ти, 

где бы не ра бо та ли жен щи ны, 

ведь не воз мож но пред ста-

вить се бе ни од ну про фес сию 

без вол шеб ных улы бок, за бот-

ли вых рук и не без раз лич ных 

жен ских сер дец. Ва ши звон-

кие го ло са и доб рые гла за 

ре аль но ме ня ют на ше бы тие 

к луч ше му, на пол ня ют жизнь 

но вым со дер жа ни ем. Зем ной 

пок лон вам за доб ро со вес-

тный труд, по ни ма ние, сер деч-

ность, ми ло сер дие, ко то ры ми 

пре ис пол не ны ва ши неж ные 

ду ши!

Пусть мно жит ся счасть ем 

ва ша жизнь, лю би те и будь те 

лю би мы! Здо ровья вам, се-

мей но го уюта, бла го сос то яния, 

хо ро ше го нас тро ения на дол-

гие го ды!

ВА ША ВЕ СЕН НЯЯ РЕ ДАК ЦИЯ

О?у-<дістемелік бірлестік отырысы

Са?танса? ?ана са?тайды

ЖеDіс Eз еншіміздеОлимпиада
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Раз ви тие и со вер шен ство ва ние сис те-
мы на ци ональ но го выс ше го об ра зо ва ния 
яв ля ет ся од ной из важ ных стра те ги чес ких 
за дач со ци аль но-эко но ми чес ко го раз ви-
тия Казахстана. Рес пуб ли кан ский кон курс 
«Луч ший пре по да ва тель ву за» приз ван 
вы явить и под дер жать на ибо лее пер спек-
тив ные науч ные и пе да го ги чес кие кад ры 
стра ны, спо соб ство вать даль ней ше му про-
фес си ональ но му рос ту и ре али за ции их 
по тен ци ала.

1 фев ра ля в Ас та не сос то ялось наг раж де ние по-
бе ди те лей это го прес тиж но го кон кур са. Ве ду щий 
ка ра ган дин ский вуз — КарГУ им. Е. А. Бу ке то ва — в 
оче ред ной раз ока зал ся в чис ле на ибо лее ре зуль та-
тив ных его учас тни ков.

Кон курс на при суж де ние го су дар ствен ных гран-
тов и зва ния луч ше го пре по да ва те ля ву за про во дит-
ся в Ка зах ста не с 2005 го да по ини ци ати ве Нур сул-
та на Аби ше ви ча Назарбаева, ко то рый не из мен но 
под чер ки ва ет зна чи тель ную роль на уки и об ра зо-
ва ния в пос тро ении ин дус три аль но-ин но ва ци он ной 
эко но ми ки Казахстана. Фи нан си ру емый го су дар-
ством грант, ко то рый по бе ди те ли по лу ча ют на ря ду 
с по чет ным зна ком и сви де тель ством, приз ван стать 
эф фек тив ным спо со бом ин вес ти ро ва ния в фор ми-
ро ва ние и раз ви тие на ибо лее кон ку рен тос по соб но го 
ин тел лек ту аль но го ка пи та ла стра ны.

От бор пре тен ден тов осу ществля ет ся по Пра ви-
лам при суж де ния го су дар ствен ных гран тов, приз-
ван ных обес пе чить мак си маль ную проз рач ность 
и эф фек тив ность от бо роч ных про це дур, ре ле ван-
тность кри те ри ев и ста тис ти чес ких по ка за те лей це-
лям и за да чам кон кур са.

Кри те рии от бо ра по бе ди те лей вклю ча ют раз-
ра бот ку учеб ных по со бий и ин но ва ци он ных обу ча-
ющих тех но ло гий, про ве де ние от кры тых учеб ных 
за ня тий в ин те рак тив ном ре жи ме, ру ко вод ство науч-
но-ис сле до ва тельской и твор чес кой ра бо той сту ден-
тов, оцен ку уров ня ка че ства пре по да ва ния с уче том 

ре зуль та тов не за ви си мо го ан ке ти ро ва ния «Пре по да-
ва тель гла за ми сту ден тов», оцен ку ор га ни за ци он ной 
и вос пи та тель ной ра бо ты, на ли чие ака де ми чес кой, 
уче ной сте пе ни или зва ния, науч ные ис сле до ва ния и 
дос ти же ния, под го тов ку науч ных и науч но-пе да го ги-
чес ких кад ров.

Сле ду ет от ме тить, что на про тя же нии всех лет 
про ве де ния кон кур са в на шей стра не все вре мя рас-
тет его прес тиж и ав то ри тет в уни вер си тет ской сре де, 
и, как след ствие, от вет ствен ность ву зов в про ве де нии 
внут ри уни вер си тет ских эта пов и от бо ре пре тен ден-
тов, по вы ша ет ся уро вень и ка че ствен ный сос тав учас-
тни ков.

По дан ным Ми нис тер ства об ра зо ва ния и на уки 
Рес пуб ли ки Казахстан, за 10 лет 2000 пре по да ва те-
лей из 125 ву зов ста ли об ла да те ля ми зва ния, в 2015 
го ду — 200 че ло век из 61 выс ше го учеб но го за ве де ния 
стра ны. Из них 42% сос тав ля ют док то ра на ук, 53,5% — 
про фес со ра, 4% — док то ра PhD.
Для Ка ра ган дин ско го го су ни вер си те та им. Е. А. 

Бу ке то ва учас тие в кон кур се 2015 го да яви лось од ним 
из на ибо лее ус пеш ных: 13 пре тен ден тов по ре зуль-
та там рес пуб ли кан ско го эта па от бо ра бы ли удос то-
ены зва ния «Луч ший пре по да ва тель ву за». Все го же 
в раз ные го ды об ла да те ля ми это го по чет но го ти ту ла 
ста ли уже 127 пре по да ва те лей КарГУ. Это один из 
луч ших по ка за те лей по рес пуб ли ке, под твер жда-
ющий вы со кий уро вень про фес сор ско-пре по да ва-
тельско го сос та ва Ка ра ган дин ско го го су дар ствен но го 
уни вер си те та им. Е. А. Бу ке то ва, его зас лу жен ный 
ав то ри тет и ли ди ру ющую роль сре ди оте че ствен ных 
уни вер си те тов.

Вы со кие ре зуль та ты учас тия в рес пуб ли кан ском 
кон кур се — сви де тель ство эф фек тив нос ти дея тель-
нос ти ву за во всех сфе рах: пла но мер ной ра бо ты по 
уси ле нию ма те ри аль но-тех ни чес кой ба зы, раз ви тию 
струк ту ры фа куль те тов и науч ных школ в раз ных 
об лас тях зна ния, фор ми ро ва нию и мо дер ни за ции 
науч ной ин фрас трук ту ры, эф фек тив ной кад ро вой 
по ли ти ки и ме ха низ мов оцен ки дос ти же ний пре по-
да ва те лей ву за.

Пре по да ва те ли КарГУ — по бе ди те ли кон кур са 
2015 го да пред став ля ют ак ту аль ные от рас ли на уки, 
как гу ма ни тар ные, так и ес те ствен но-науч ные. По-
лу чен ные го су дар ствен ные гран ты поз во лят им зна-
чи тель но рас ши рить воз мож нос ти по вы ше ния про-
фес си ональ ной ква ли фи ка ции, ста нут дей ствен ным 
сти му лом для даль ней шей пло дот вор ной ра бо ты.

Мы поз драв ля ем пре по да ва те лей КарГУ им. 
Е. А. Бу ке то ва — об ла да те лей зва ния «Луч ший 
пре по да ва тель ву за» 2015 го да:

Ай тжа но ву Ро зу Му кан та ев ну, кан ди да та пе-
да го ги чес ких на ук, до цен та ка фед ры дош коль ной 
и пси хо ло го-пе да го ги чес кой под го тов ки

Ак ба еву Гул ден Нур мам бе ков ну, кан ди да та 
пе да го ги чес ких на ук, за ве ду ющую ка фед рой ан-
глий ско го язы ка и лин гво ди дак ти ки

Ах мет жа но ву Ул ме кен Ан ди на би ев ну, кан ди-
да та ме ди цин ских на ук, до цен та ка фед ры те ории 
и ме то ди ки фи зи чес кой куль ту ры и спор тив ной 
под го тов ки

Боб ро ву Ва лен ти ну Вла ди ми ров ну, кан ди да-
та пе да го ги чес ких на ук, до цен та ка фед ры де фек-
то ло гии

Бо де ева Ма ра та Ту ры мо ви ча, кан ди да та би-
оло ги чес ких на ук, за ве ду юще го ка фед рой фи зи-
чес ко го вос пи та ния

Жу ма га ли еву Тол кын Сер га зы ев ну, кан ди да-
та хи ми чес ких на ук, до цен та ка фед ры ор га ни чес-
кой хи мии и по ли ме ров

За ты ней ко Ана то лия Ми хай ло ви ча, кан ди да-
та пе да го ги чес ких на ук, до цен та ка фед ры тран-
спор та и про фес си ональ но го обу че ния

Зу еву Люд ми лу Ива нов ну, кан ди да та ис то ри-
чес ких на ук, до цен та ка фед ры ар хе оло гии, эт но-
ло гии и оте че ствен ной ис то рии

Ка жи ке но ву Ай гуль Ша ра па тов ну, кан ди да-
та тех ни чес ких на ук, до цен та ка фед ры ме то ди ки 
пре по да ва ния ма те ма ти ки и ин фор ма ти ки

Ко ки ба со ву Гул ми ру То леп бер ге нов ну, кан-
ди да та хи ми чес ких на ук, ас со ци иро ван но го про-
фес со ра, до цен та ка фед ры не ор га ни чес кой и тех-
ни чес кой хи мии

Один цо ву Свет ла ну Ана толь ев ну, кан ди да та 
пе да го ги чес ких на ук, до цен та ка фед ры пе да го ги-
ки и ме то ди ки на чаль но го обу че ния

Ту леуову Ба хыт гуль Тле уба ев ну, кан ди да та 
ис то ри чес ких на ук, за ве ду ющую ка фед рой все-
мир ной ис то рии и меж ду на род ных от но ше ний

Ты ке жа но ву Гуль ми ру Мен га ли ев ну, кан ди-
да та би оло ги чес ких на ук, за ве ду ющую ка фед рой 
фи зи оло гии.

СОБ. ИНФ.

Награждены лучшие преподаватели вуза
Новости университета

Ка ра ган дин ский го су дар ствен ный уни-
вер си тет им. Е. А. Бу ке то ва с пре зен та ци ей 
прог рамм по об ме ну по се ти ли ат та ше по 
куль ту ре по соль ства США в РК Ме ган Тет-
рик и ко ор ди на тор вы пус кни ков по соль-
ства США в РК Эль ми ра Ас ке ро ва.

Пре по да ва те лям и сот руд ни кам уни вер си те та 
бы ли пре зен то ва ны прог рам мы, бла го да ря ко то рым 
осу ществля ет ся об мен сту ден та ми, про ве де ние сов-
мест ных фун да мен таль ных науч ных ис сле до ва ний и 
прог рам мы по вы ше ния ква ли фи ка ции для сот руд-
ни ков ву зов. Прак ти чес ки все прог рам мы сти пен-
ди аль ные. Ака де ми чес кие, куль тур ные и про фес си-
ональ ные прог рам мы об ме на яв ля ют ся на ибо лее эф-
фек тив ным инстру мен том пуб лич ной дип ло ма тии. 
Они приз ва ны спо соб ство вать сво бод но му об ме ну 

ин фор ма ци ей и ук реп ле нию вза имо по ни ма ния 
меж ду граж да на ми США и Казахстана.

Прог рам ма Фул брайт да ет воз мож ность вы пус-
кни кам ву зов и мо ло дым спе ци алис там по лу чить 
сте пень ма гис тра в США. Пре тен ден ты мо гут по да-
вать за яв ки по лю бым спе ци аль нос тям. Ис клю че ние 
сос тав ля ют ме ди цин ские спе ци аль нос ти. По да вать 
за яв ки мо гут граж да не Казахстана, про жи ва ющие 
в Ка зах ста не на мо мент по да чи за яв ки и име ющие 
выс шее об ра зо ва ние. Пред поч те ние име ют кан ди да-
ты без дли тель но го не дав не го опы та про жи ва ния и 
уче бы в США.

Меж ду на род ная прог рам ма сту ден чес ко го об ме-
на (Glo bal UG RAD) — это прог рам ма Бю ро об ра зо-
ва тель ных и куль тур ных прог рамм Гос де пар та мен-
та США для сту ден тов днев ных от де ле ний выс ших 
учеб ных за ве де ний при ус ло вии, что по окон ча нии 

учас тия в прог рам ме Glo bal UG RAD сту ден там ос та-
ет ся как ми ни мум один се местр обу че ния до по лу че-
ния дип ло ма о выс шем об ра зо ва нии в сво ем ка зах-
стан ском ву зе. Прог рам ма пре дос тав ля ет сту ден там 
воз мож ность прой ти обу че ние в те че ние ака де ми-
чес ко го се мес тра без по лу че ния сте пе ни в уни вер си-
те те или кол лед же в США. Все учас тни ки от би ра ют-
ся на ос но ве от кры то го кон кур са.

Прог рам ма со вер шен ство ва ния мас тер ства пре-
по да ва ния (TEA) пре дос тав ля ет уни каль ную воз-
мож ность для учи те лей сред них школ по вы сить 
ква ли фи ка цию по пре по да ва емым ими пред ме там, 
со вер шен ство вать на вы ки пре по да ва ния и уг лу бить 
зна ния о США. Прог рам ма сос то ит из шес ти не дель-
но го по вы ше ния ква ли фи ка ции в уни вер си те тах 
США. В прог рам му про фес си ональ но го раз ви тия 
вхо дят кур сы и ин тен сив ный тре нинг по ме то до ло-
гии пре по да ва ния, на пи са ние учеб ных прог рамм, 
стра те гии пре по да ва ния, при ме ни мые в ус ло ви ях 
Казахстана, ли дер ство в об ра зо ва нии.

СОБ. ИНФ.

Этот воп рос об су ди ли сту ден ты и ак ти-
вис ты вмес те со спе ци алис та ми ве ду щих 
госструк тур об лас ти.

В це лях ре али за ции Пос ла ния Пре зи ден та Рес пуб-
ли ки Казахстан Н. А. Назарбаева на ро ду Казахстана 
«Казахстан в но вой гло баль ной ре аль нос ти: рост, ре-
фор мы, раз ви тие» от 30 но яб ря 2015 го да, Пла на на ции 
«100 кон крет ных ша гов по ре али за ции пя ти ин сти ту-
ци ональ ных ре форм» гла вы го су дар ства, раз ви тия пат-
ри отиз ма у сту ден чес кой мо ло де жи, фор ми ро ва ния 
ак тив ной граж дан ской по зи ции сту ден тов уни вер си-
те та в пресс-цен тре Двор ца сту ден тов сос то ял ся круг-

лый стол на те му «Со вер шен ство ва ние сис те мы го су-
дар ствен но го уп рав ле ния и гос служ бы в Ка зах ста не».

На встре чу бы ли приг ла ше ны: за мес ти тель ди рек-
то ра ре ги ональ но го Цен тра обу че ния и пе ре под го тов-
ки го су дар ствен ных слу жа щих Иси на Г. С., глав ный 
спе ци алист Уп рав ле ния про фи лак ти ки кор руп ции 
де пар та мен та Ми нис тер ства по де лам гос служ бы Ка-
ра ган дин ской об лас ти Бек сул та но ва А. К., ста же ры 
Ка ра ган дин ской мо ло деж ной шко лы го су дар ствен ной 
служ бы, чле ны мо ло деж но го кры ла «Жас Отан» КарГУ 
им. Е. А. Бу ке то ва.

В хо де круг ло го сто ла учас тни ки об ме ня лись мне-
ни ями о ро ли гос слу жа ще го, сис те ме со вер шен ство-

ва ния го су дар ствен ной служ бы в Ка зах ста не. С док ла-
да ми выс ту пи ли ру ко во ди тель Ка ра ган дин ской мо ло-
деж ной шко лы гос служ бы Ку сен ба ева Ма ли ка («Про-
ект КМ ШГС»), сту ден тка 1-го кур са фи ло ло ги чес ко го 
фа куль те та Уй сем бе ко ва Ай ша («Кор руп ция в го су-
дар ствен ной служ бе»), ру ко во ди тель от де ле ния МК 
«Жас Отан» при КарГУ Ка бе ге нов Ас лан («По че му я 
хо чу стать го су дар ствен ным слу жа щим?»), сту дент 1-го 
кур са фи ло ло ги чес ко го фа куль те та Абиш Али шер 
(«Сис те ма го су дар ствен ной служ бы РК»), сту ден тка 
1-го кур са фа куль те та фи ло со фии и пси хо ло гии Ер са-
ино ва Анель («За ко но да тель ные ос но вы дея тель нос ти 
пра во ох ра ни тель ных ор га нов») и др. В за вер ше ние 
круг ло го сто ла учас тни ка ми бы ла при ня та ре зо лю ция.

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

Ученый совет
Подведены итоги 
прошедшего года

В КарГУ им. Е. А. Бу ке то-
ва 28 ян ва ря сос то ялось за-
се да ние уче но го со ве та, на 
ко то ром под во ди лись ито ги 
науч но-ис сле до ва тельской 
дея тель нос ти уни вер си те та и 
бы ли оце не ны ре зуль та ты вы-
пол не ния «Стра те ги чес ко го 
пла на раз ви тия Ка ра ган дин-
ско го го су дар ствен но го уни-
вер си те та име ни ака де ми ка 
Е. А. Бу ке то ва на 2013-2015 
го ды: ито ги 2015 го да».

По ито гам ра бо ты уче но го 
со ве та бы ли вы не се ны сле ду-
ющие пос та нов ле ния.
1. Ито ги науч но-ис сле до ва-

тельской дея тель нос ти КарГУ 
им. Е. А. Бу ке то ва за 2015 год 
приз нать удов лет во ри тель ны-
ми.

2. Про вес ти ана лиз прак ти чес-
кой сос тав ля ющей за вер шен-
ных в 2015 го ду бюд жет ных 
прик лад ных и хоз до го вор ных 
ра бот с целью их даль ней шей 
ком мер ци али за ции.

3. Фи ло ло ги чес ко му, пе да го ги-
чес ко му фа куль те там, фа куль-
те ту физ куль ту ры и спор та на 
ос но ве пос то ян но го мо ни то-
рин га ре зуль та тов науч ных 
ис сле до ва ний обес пе чить зак-
лю че ние фи нан си ру емых до го-
во ров.

4. Раз ра бо тать план по этап но го 
прод ви же ния про ек тов в рам-
ках под го тов ки к ЭК СПО-2017.

5. Ак ти ви зи ро вать ра бо ту по 
вы пол не нию фи нан си ру емых 
науч но-ис сле до ва тельских ра-
бот и ус луг по за ка зу час тных 
ком па ний, ор га ни за ций и фон-
дов.

6. Уси лить пуб ли ка ци он ную ак-
тив ность про фес сор ско-пре-
по да ва тельско го сос та ва и 
науч ных сот руд ни ков в жур на-
лах, вхо дя щих в ба зу дан ных 
Thom son Reu ters и Sco pus, 
про вес ти ана лиз ее ко ли че-
ствен ных по ка за те лей на за-
се да нии уче но го со ве та в де-
каб ре те ку ще го го да.

7. Внес ти до пол не ния в «По ло же-
ние о внут ри ву зов ском эта пе 
рес пуб ли кан ско го кон кур са 
«Луч ший пре по да ва тель ву за».

8. В рам ках под го тов ки к ак кре-
ди та ции ла бо ра то рии «Ис сле-
до ва тельско го пар ка би отех-
но ло гии и эко мо ни то рин га» 
рас смот реть воз мож ность 
при об ре те ния до пол ни тель-
но го обо ру до ва ния и ма те ри-
алов.

9. Де ка нам фа куль те тов обес-
пе чить учас тие в раз ра бот ке 
и ре али за ции об ра зо ва тель-
ных прог рамм пос ле ву зов ской 
под го тов ки оте че ствен ных и 
за ру беж ных пар тне ров.

10. В со от вет ствии с пла ном ме-
роп ри ятий по ре али за ции 
Прог рам мы раз ви тия сфе ры 
ус луг в Рес пуб ли ке Казахстан 
до 2020 го да де ка нам фа куль-
те тов на чать ра бо ту по ор га-
ни за ции про хож де ния ППС 
КарГУ он лайн-кур сов и прис ту-
пить к соз да нию соб ствен ных 
он лайн-кур сов на МО ОК-плат-
фор ме.

11. Де ка нам би оло го-ге ог ра фи-
чес ко го, фи зи ко-тех ни чес ко го, 
фи ло соф ско-пси хо ло ги чес ко-
го, хи ми чес ко го фа куль те тов, 
фа куль те та ма те ма ти ки и ин-
фор ма ци он ных тех но ло гий, 
фа куль те та фи зи чес кой куль-
ту ры и спор та ак ти ви зи ро вать 
ра бо ту по прив ле че нию инос-
тран ных сту ден тов и ма гис-
тран тов на обу че ние в КарГУ 
им. Е. А. Бу ке то ва.

12. Приз нать вы пол не ние «Стра-
те ги чес ко го пла на раз ви тия 
Ка ра ган дин ско го го су дар-
ствен но го уни вер си те та име ни 
ака де ми ка Е. А. Бу ке то ва на 
2013-2015 го ды» удов лет во-
ри тель ным.

Программы обмена — 
инструмент публичной дипломатии

Как совершенствуется госслужба?
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1995 жыл ғы Қа зақ стан Рес пуб ли ка сы Кон сти ту ци ясы ер кін сай ла уды мем ле кет тік 
би лік ор ган да ры ның не гіз гі қа ғи да сы ре тін де анық та ды, ал еге мен дік тің иеге рі жə не 
мем ле кет тік би лік тің жал ғыз қай нар кө зі бо лып ха лық та ны ла ды. Қа зақ стан Рес пуб-
ли ка сы пре зи дент тік бас қа ру жүйе сін де гі уни тар лы мем ле кет бо лып та бы ла ды.

Де мок ра ти ялық сай ла улар — ол бə се ке лес тік, 
ке зең дік жə не өкіл дік сай ла улар, со ның ба ры-
сын да ба ла ма не гіз де гі кең ауқым ды бос тан дық-
тың иеге рі бо лып та бы ла тын аза мат тар бас қа ру 
құ рам да ры на өз өкіл де рін таң дай ды. Бə се ке лес-
тік сай ла улар, сай ла улар ға əр түр лі са яси пар ти-
ялар дың кан ди дат та ры қа ты са ты ны на ке піл дік 
бе ре ді. Олар дың бар лы ғы сөз, жи на лыс, кө шіп-
қо ну бос тан дық та ры мен, са яси көз қа рас та ры ның 
та ны луы үшін жə не сай ла ушы лар ға ба ла ма лы 
үміт кер лер ді ұсы на алу үшін қа жет ті нің бар-
лы ғын қол да на ды. Қа зақ стан Рес пуб ли ка сы ның 
Кон сти ту ци ясы сай ла удың мер зім ді лі гін, əр түр-
лі əлеу мет тік топ тар дың бас қа ру ор ган да рын да-
ғы өкі лет ті лі гін, сай лау ор ган да ры қыз ме ті нің 
ашық ты лы ғы мен ай қын ды лы ғын қам та ма сыз 
ете ді.

Қа зақ стан Рес пуб ли ка сы ның Кон сти ту ци ясы-
ның 33 ба бы на сəй кес 18 жас қа тол ған Республика 
аза мат та ры ның мем ле кет тік ор ган дар мен жер гі-
лік ті өзін-өзі бас қа ру ор ган да рын сай лау ға жə-
не олар ға сай ла ну ға, сон дай-ақ Рес пуб ли ка лық 
ре фе рен дум ға қа ты су ға құ қы ғы бар жə не оның 
шы ғу те гі не, əлеу мет тік қыз ме ті мен мү лік тік 
жағ дайы на, жы ны сы на, нə сі лі не, ұл ты на, ті лі не, 
ді ні не, ме кен-жайы жə не та ғы бас қа жағ дай ла ры-
на қа ра май ды. Сот əре кет қа бі лет сіз деп та ны ған, 
сон дай-ақ сот үкі мі бойын ша бас бос тан ды ғы нан 
айы ру орын да рын да отыр ған аза мат тар дың сай-
лау ға жə не сай ла ну ға, рес пуб ли ка лық ре фе рен-
дум ға қа ты су ға құ қы ғы жоқ.

Қа зақ стан көп те ген бе дел ді ха лы қа ра лық 
ұйым дар дың мү ше сі бо лып, бə се ке лі жə не ер кін 
сай лау өт кі зу ту ра лы бар лық мін дет тер ді ұс та на-
ды. Ел ба сын жə не ҚР-ның пар ла мен тін, со ны мен 
қа тар жер гі лік ті өкіл ді ор ган дар ды қа лып тас ты-
ру біз дің мем ле ке ті міз дің ашық жə не жа рия түр-
де ұлт тық заң дар ға жə не «Адам құ қы ғы ту ра лы 
ха лы қа ра лық дек ла ра ци яда» (1948), «Аза мат тық 
жə не са яси құ қық ту ра лы нор ма тив ті-құ қық тық 
ак ті сін де» (1966), «Адам құ қы ғын жə не не гіз гі бос-
тан дық та ры ту ра лы Еуро па лық кон фе рен ци яда» 
(1952), «Ко пен га ген дік ЕҰҚО жи на лы сы құ жа-
тын да» (1990) бе кі тіл ген де мок ра ти ялық сай ла у-
дың та ныл ған қа ғи да ла ры на сəй кес өт кі зі ле ді.

Сай лау жə не сай ла ну құ қы ғы 1995 жыл дың 
қыр күйе гін де бе кі тіл ген «Қа зақ стан Рес пуб ли ка-
сы ның сай лау» ту ра лы Кон сти ту ци ялық за ңын да 
рет тел ген.

Республика Пре зи ден тін, Пар ла мент Мə жі лі-
сі нің де пу тат та рын жə не өз ге де жер гі лік ті бас қа-
ру ор га ны, со ны мен қа тар, Қа зақ стан Рес пуб ли-
ка сы ның жер гі лік ті өзін-өзі бас қа ру ор ган да ры-
ның мү ше ле рін сай лау жал пы ға бір дей, тең жə не 
тө те сай лау құ қы ғы не гі зін де жа сы рын дауыс бе-
ру жағ дайын да өт кі зі ле ді.

Қа зақ стан Рес пуб ли ка сы ның Кон сти ту ци ясы-
ның 101 ба бы ның 4 тар ма ғын да «ҚР-да ғы сай ла у-
лар ту ра лы» за ңы на сəй кес осы жыл дың 20 нау-
ры зын да Рес пуб ли ка ның 14 ай ма ғын да Мə жі ліс 
жə не Мəс ли хат де пу тат та ры ның сай лауы өте ді.

«Қа зақ стан Рес пуб ли ка сы ның сай лау» ту ра-
лы Кон сти ту ци ялық за ңы на сəй кес де пу тат тық қа 
сай ла ну үшін аза мат Қа зақ стан Рес пуб ли ка сы-
ның Кон сти ту ци ясын да көр се тіл ген та лап тар ға 
сəй кес ке луі ке рек. Кө бі не се біз дің мем ле ке ті-
міз дің Не гіз гі за ңы на сəй кес мə жі ліс де пу та ты 
бо лып 25 жас қа тол ған, Қа зақ стан Рес пуб ли ка сы-
ның аза ма ты бо лып та бы ла тын, соң ғы он жыл да 
сол жер дің тер ри то ри ясын да тұ рақ ты өмір сүр-
ген аза мат сай ла на ала ды.

«Қа зақ стан Рес пуб ли ка сы ның сай лау» ту ра лы 
Кон сти ту ци ялық за ңы на сəй кес Мəс ли хат қа ұсы-
ну рес пуб ли ка лық не ме се жер гі лік ті қо ғам дық 
ұйым дар мен тір кел ген, ор на тыл ған тəр тіп пен, 
со ны мен қа тар құ ры лым дық бө лім ше лер мен 
жə не аза мат тар мен өзін-өзі ұсы ну орын да ла ды. 
Мəс ли хат де пу та ты бо лып сай ла ну үшін Кон-
сти ту ци яның 86 бап 3 тар ма ғы, со ны мен қа тар 
33 бап 2,3 тар ма ғы на сəй кес сай ла ну құ қы ғы бар 
жə не «Қа зақ стан Рес пуб ли ка сы ның сай лау» ту-
ра лы кон сти ту ци ялық за ңын да ғы та лап тар ға 
сəй кес бо луы ти іс. Қа зақ стан Рес пуб ли ка сы ның 
20 жас қа тол ған аза ма ты мəс ли хат де пу та ты бо-
лып сай ла на ала ды. Де пу тат тар ды мəс ли хат-
қа рес пуб ли ка лық не ме се жер гі лік ті қо ғам дық 
ұйым дар мен, олар дың құ ры лым дық бө лім ше-

ле рі нің жо ғар ғы ор ган да рын сай лау ок ру гін нұс-
қауы бойын ша ұсы ны ла ды.
Аза мат тар ды тұр ғы лық ты ме кен жайы 

бойын ша тір кеу аза мат ты сай лау ті зі мі не кір гі зу-
дің не гі зі бо лып та бы ла ды.

Əді лет ми нистрлі гі Қа зақ стан Рес пу бл и ка сы 
аза мат та ры ның тұр ғы лық ты ме ке нін тір кей тін 
ор ган бо лып та бы ла ды.

Же ке тұл ға лар дың тұр ғы лық ты же рін тір кеу:
• олар дың бел гі лен ген тəр тіп пен тұр ғын үй ді 
мен ші гі не са тып ал ға нын рас тай тын не оны 
пай да ла ну ға, оның ішін де жал ға алу (жал дау), 
іші на ра жал ға алу шар ты бойын ша ал ға ны ту-
ра лы куə лан ды ра тын;

• олар ға Қа зақ стан Рес пуб ли ка сы ның заң на-
ма сын да көз дел ген өз ге не гіз дер де, сон дай-ақ 
тұр ғын үй мен шік иесі нің (жал ға алу шы ның) 
жаз ба ша ке лі сі мі бойын ша тұр ғын үй де тұ ру 
құ қы ғын бе ре тін құ жат тар дың не гі зін де жү зе-
ге асы ры ла ды.
Аза мат тар ды тір кеу:

• тұр ғын үй лер де, пə тер лер де, жа тақ ха на лар да, 
қо на қүй лер де;

• де ма лыс үй ле рін де, ши па жай лар да, про фи-
лак то рий лер де, ем деу ме ке ме ле рін де;

• са яжай, бау-бақ ша се рік тес тік те рі мен ко опе-
ра тив те рі нің тұр ғын үй-жай ла рын да;

• ин тер нат-үй ле рін де, тұр ғын үй ге ың ғай лан ған 
қыз мет тік ғи ма рат тар да тұ рақ ты тұ ра тын же-
рі бойын ша жү зе ге асы ры ла ды.
Сай лау ға қа ты су үшін қа жет ті шарт сай ла у-

шы лар ті зі мі не сай ла ушы лар дың ен гі зі луі бо лып 
та бы ла ды.

Сай ла ушы лар дың ті зім де рін тұр ғы лық ты же-
рі бойын ша ти іс ті əкім дік жа сай ды.

Сай лау та �айын дал �ан сCт тен бас тап əр бір 
сай ла ушы ти іс ті əкім дік те сай ла ушы ре тін де тір-
ке лу ге құ қы лы.

Егер сай ла ушы �а сай ла удан ке мiн де отыз 
к�н бұ рын сай лау кү нi өзi нiң тiр кел ген ор ны 
бойын ша дауыс бе ру ге ар нал ған үй-жай ға ке лу 
мүм кiн дi гi бол май ты ны бел гi лi бол са, ол өзi нiң 
бо ла тын же рi бойын ша жер гі лік тi ат қа ру шы ор-
ган ға өзiн ти iс тi сай ла ушы лар тi зi мi не ен гi зу жө-
нiн де жаз ба ша өтi нiш бе ру ге құ қы лы.
Əр бiр сай лау учас ке сi бойын ша сай ла ушы-

лар дың тi зi мi не ти iс тi əкiм қол қоя ды жə не ол 
дауыс бе ру бас та лар дан жи ыр ма к�н б! рын 
ти iс тi сай лау ко мис си ясы на акт бойын ша тап сы-
ры ла ды.
Аза мат тар дың тұр ғы лық ты же рi бойын ша 

құ рыл ған сай лау учас ке ле рiн де гi сай ла ушы лар 
тi зiм де рiн дауыс бе ре тiн к�н ге он бес к�н �ал-
�ан да ти iс тi сай лау ко мис си яла ры та ны су үшiн 
сай ла ушы лар ға бе ре дi.

Əр бiр аза мат (таң да ушы) сай ла ушы лар тi зiм-
де рiн де гi өзi ту ра лы де рек тер дi тек се ру ге жə не 
тi зiм ге ен гi зiл ме ге нi, дұ рыс ен гi зiл ме ге нi не ме се 
тi зiм нен шы ға рып тас тал ға ны, сон дай-ақ тi зiм-
дер де гi сай ла ушы (таң да ушы) ту ра лы де рек тер де 
жаң сақ тық жi бе рiл ге нi үшiн ша ғым да ну ға құ қы-
лы.

Сай ла ушы лар ті зі мі не ен гі зу, одан шы ға ру 
не ті зім дер ге тү зе ту лер жа сау қа жет тi гi ту ра лы 
арыз дар ды ти iс тi сай лау ко мис си ясы сай лау ко-
мис си ясы на арыз ке лiп түс кен кү нi қа рай ды.
Жал пы жұрт тың та ны суы үшін сай ла ушы лар 

тi зiм де рiн ұсы ну мен сай лау кү ні ара сын да ғы ке-
зең де сай ла ушы өзі нің бо лу ор нын ауыс тыр ған 
кез де учас ке лiк сай лау ко мис си ясы сай ла ушы-
ның өті ні ші бойын ша жə не ол же ке ба сын куə-
лан ды ра тын құ жат ты көр сет кен кез де сай ла ушы-
ға дауыс бе ру құ қы ғын бе ре тiн есеп тен шы ға ру 
куə лі гін та быс ете дi. Бұл рет те сай ла ушы лар тi зi-
мі не ти iс ті бел гі қойы ла ды.
Дауыс бе ру құ қы ғын бе ре тiн есеп тен шы �а-

ру куC лі гін көр сет кен кез де учас ке лiк сай лау ко-
мис си ясы дауыс бе ре тін кү нi сай ла ушы ны оның 
кел ген ор ны бойын ша сай лау учас ке сiн де гi сай-
ла ушы лар тi зi мі не ен гі зе дi.

Есеп тен шы ға ру куə лі гі бір ел ді ме кен нің ше-
гін де гі бас қа сай лау ок ру гін де не ме се бас қа сай-
лау учас ке сін де дауыс бе ру ге қа тыс қы сы ке ле тін 
сай ла ушы лар ға бе ріл мей ді.

Есеп тен шы ға ру куə лік те рін бе ру дауыс бе-
ре тін күн нің ал дын да ғы кү ні жер гі лік ті уақыт 
бойын ша са ғат он се гіз де тоқ та ты ла ды.

Дауыс бе ру сай лау кү ні, сай лау учас ке сін де гі 
дауыс бе ру ге ар нал ған үй-жай да жер гі лік ті уақыт 
бойын ша са �ат же ті ден жи ыр ма �а дейін өт кі зі-
ле ді.

Сай ла ушы өзі дауыс бе ре ді. сай ла уда дауыс 
құ қы ғын бас қа бі ре уге бе ру ге жə не сол си яқ ты 
бас қа адам үшін дауыс бе ру ге жол бе ріл мей ді.
Дауыс бе ру ге ар нал ған бюл ле тень дер сіз ге 

сай ла ушы лар ті зі мі нің не гі зін де Қа зақ стан Рес-
пуб ли ка сы аза ма ты ның төл құ жа тын не ме се же ке 
куə лі гі ңіз ді көр сет кен кез де бе рі ле ді.
Сіз сай ла ушы лар ті зі мін де бюл ле тень дер ді 

ал ған ды ғы ңыз ту ра лы қол қоя сыз.
Сай лау бюл ле тень де рін сай ла ушы жа сы-

рын дауыс бе ру ге ар нал ған ка би на да тол ты ра ды. 
Олар ды тол ты ру ке зін де сіз ден бас қа кім нің бол-
са да кі ріп тұ ру ына тыйым са лы на ды.

Егер сіз сай лау кү ні:
• ден са улы ғы ңыз дың жай-күйі бойын ша;
• нау қас от ба сы мү ше сін кү ту се бе бі бойын ша;
• сай лау учас ке ле рі құ рыл ма ған шал ғай да ғы 
жə не қа ты на су қи ын аудан дар да бо лып, дауыс 
бе ру үшін ке ле ал май тын бол са ңыз, сіз жер-
гі лік ті уақыт бойын ша са ғат он екі ден ке шік-
тір мей учас ке лік сай лау ко мис си ясы на өзі ңіз 
бо ла тын жер де дауыс бе ру ді ұйым дас ты ру ту-
ра лы жаз ба ша өті ніш пен жү гі ну ге құ қы лы сыз.
Учас ке лік сай лау ко мис си ясы сіз дің бо ла тын же-

рі ңіз бойын ша дауыс бе ру ді ұйым дас ты ру ға ти іс.
Бар лық үміт кер лер дің біз дің елі міз де бо лып 

жат қан сай лау про це сі ту ра лы ақ па рат қа ба рын-
ша қол жет кі зу ін қам та ма сыз ету үшін Қа зақ стан 
Рес пуб ли ка сы Ор та лық сай лау ко мис си ясы ин-
тер нет ға лам дық же лі сін де өзі нің сай тын аш ты: 
www.elec ti on.gov.kz
Аза мат тар мен сай лау үде рі сі не қа ты су шы-

лар ға өз де рі нің кон сти ту ци ялық құ қық та рын ер-
кін жү зе ге асы ру мүм кін ді гі қам та ма сыз еті ле ді. 
Бұл рет те отан дық жə не ше тел дік са рап шы лар-
дың ба қы ла ушы ре тін де бел сен ді қа ты суы сай лау 
үде рі сі нің ашық өтуі не ық пал ете тін бо ла ды.

Dа за� стан Рес пуб ли ка сы ны� Пар ла мен ті
Пар ла мент — Қа зақ стан Рес пуб ли ка сы ның 

заң шы ға ру қыз ме тін жү зе ге асы ра тын Рес пуб ли-
ка ның ең жо ға ры өкіл ді ор га ны.

Пар ла мент тұ рақ ты не гіз де жұ мыс іс тей тін 
екі Па ла та дан: Се нат тан жə не Мə жі ліс тен тұ ра ды.

Се нат кон сти ту ци ялық заң да бел гі лен ген 
тəр тіп пен əр об лыс тан, рес пуб ли ка лық ма ңы зы 
бар қа ла дан жə не Қа зақ стан Рес пуб ли ка сы ның 
Астана сы нан екі адам нан өкіл дік ете тін де пу тат-
тар дан құ ра ла ды. Се нат та қо ғам ның ұлт тық-мə-
де ни жə не өз ге де еле улі мүд де ле рі нің біл ді рі лу-
ін қам та ма сыз ету қа жет ті лі гі ес ке рі ліп, Се нат-
тың он бес де пу та тын Республика Пре зи ден ті 
та ғайын дай ды.

Се нат де пу тат та ры ның өкі лет тік мер зі мі — 
ал ты жыл. Сай лан ған Се нат де пу тат та ры ның 
жар ты сы əр бір үш жыл сайын қай та сай ла нып 
оты ра ды.

Пар ла мент де пу та ты бір мез гіл де екі Па ла та-
ға бір дей мү ше бо ла ал май ды.

Қа зақ стан Рес пуб ли ка сы ның аза мат ты ғын да 
тұ ра тын жə не оның аума ғын да соң ғы он жыл да 
тұ рақ ты тұ рып жат қан адам Пар ла мент де пу та-
ты бо ла ала ды. Жа сы отыз ға тол ған, жо ға ры бі лі-
мі жə не ке мін де бес жыл жұ мыс ста жы бар, ти іс ті 
об лыс тың, рес пуб ли ка лық ма ңы зы бар қа ла ның 
не Республика Астана сы ның аума ғын да ке мін де 
үш жыл тұ рақ ты тұ рып жат қан адам Се нат де пу-
та ты бо ла ала ды.

Мə жі ліс кон сти ту ци ялық заң да бел гі лен ген 
тəр тіп пен сай ла на тын жүз же ті де пу тат тан тұ ра ды.

Мə жі ліс тің тоқ сан се гіз де пу та тын сай лау 
жал пы ға бір дей, тең жə не тө те сай лау құ қы ғы не-
гі зін де жа сы рын дауыс бе ру ар қы лы жү зе ге асы-
ры ла ды.

Мə жі ліс тің то ғыз де пу та тын Қа зақ стан хал қы 
Ас сам бле ясы сай лай ды.
Үміт кер лер сай лау ті зі мін де əліп би лік тəр тіп-

те ор на ла са ды. Үміт кер лер дің қай сы сы Пар ла-
мен тке де пу тат бо ла ты нын сай лау қо ры тын ды сы 
жа ри яла нып, пар ти ялық ті зім бойын ша алын ған 
ман дат тың са ны анық тал ған соң пар ти яның же-
тек ші ор га ны ше ше ді. Пайыз дық барь ер 7 %.

Мə жі ліс де пу тат та ры ның өкі лет тік мер зі мі — 
бес жыл. Жа сы жи ыр ма бес ке тол ған адам Мə жі-
ліс де пу та ты бо ла ала ды.

Пар ла мент Мə жі лі сі нің де пу та ты:
1) де пу тат кон сти ту ци ялық заң ға сəй кес өзін 

сай ла ған са яси пар ти ядан шық қан не ме се шы ға-
рыл ған;

2) кон сти ту ци ялық заң ға сəй кес де пу тат ты 
сай ла ған са яси пар тия қыз ме тін тоқ тат қан кез де 
өз ман да ты нан айы ры ла ды.

Қа зақ стан Рес пуб ли ка сы ның Кон сти ту ци ясы-
на сəй кес Мə жі ліс тің ерек ше қа рауына мы на лар 
жа та ды:

1) Пар ла мен тке ен гі зіл ген кон сти ту ци ялық 
заң дар мен заң дар дың жо ба ла рын қа рау ға қа-
был дау жə не осы жо ба лар ды қа рау;

2) Па ла та де пу тат та ры ның жал пы са ны ның 
көп ші лік да усы мен Республика Пре зи ден ті не 
Республика Премь ер-Ми нис трін та ғайын дау ға 
ке лі сім бе ру;

3) Республика Пре зи ден ті нің ке зек ті сай-
лауын ха бар лау;

4) Кон сти ту ци ямен Пар ла мент Мə жі лі сі не 
жүк тел ген өз ге де өкі лет тік тер ді жү зе ге асы ру.

5) Мə жі ліс де пу тат та ры ның жал пы са ны ның 
көп ші лік да усы мен, Мə жі ліс де пу тат та ры ның 
жал пы са ны ның ке мін де бес тен бі рі нің бас та ма-
сы бойын ша Мə жі ліс Үкі мет ке се нім сіз дік біл ді-
ру ге ха қы лы.

Мə жі ліс құ ра мын да ке ле сі ко ми тет тер жұ-
мыс жа сай ды:
Аг рар лық мə се ле лер ко ми те ті
Заң на ма жə не сот-құ қық тық ре фор ма ко ми те ті
Ха лы қа ра лық іс тер, қор ға ныс жə не қауіп сіз-

дік ко ми те ті
Əлеу мет тік-мə де ни да му ко ми те ті
Қар жы жə не бюд жет ко ми те ті
Эко ло гия мə се ле ле рі жə не та би ғат пай да ла ну 

ко ми те ті
Эко но ми ка лық ре фор ма жə не өңір лік да му 

ко ми те ті
МCс ли хат
Мəс ли хат — Қа зақ стан Рес пуб ли ка сын да ғы 

жер гі лік ті өкіл ді ор ган бо лып та бы ла ды.
Жер гі лік ті өкіл ді ор ган дар — мəс ли хат тар 

ти іс ті əкім ші лік-аумақ тық бө лі ніс те гі ха лық тың 
ер кін біл ді ре ді жə не жал пы мем ле кет тік мүд де-
лер ді ес ке ре оты рып, оны іс ке асы ру ға қа жет ті 
ша ра лар ды бел гі лей ді, олар дың жү зе ге асы ры-
лу ын ба қы лай ды.

Мəс ли хат тар дың қа рауына мы на лар жа та ды: 
аумақ ты да мы ту жос пар ла рын, эко но ми ка лық 
жə не əлеу мет тік бағ дар ла ма ла рын, жер гі лік ті 
бюд жет ті жə не олар дың ат қа ры луы ту ра лы есеп-
тер ді бе кі ту; өз де рі нің қа рауына жат қы зыл ған 
жер гі лік ті əкім ші лік-аумақ тық құ ры лыс мə се ле-
ле рін ше шу; заң мен мəс ли хат құ зы ре ті не жат қы-
зыл ған мə се ле лер бойын ша жер гі лік ті ат қа ру шы 
ор ган дар бас шы ла ры ның есеп те рін қа рау; мəс-
ли хат тың тұ рақ ты ко мис си яла рын жə не өз ге де 
жұ мыс ор ган да рын құ ру, олар дың қыз ме ті ту ра-
лы есеп тер ді тың дау, мəс ли хат жұ мы сын ұйым-
дас ты ру ға бай ла ныс ты өз ге де мə се ле лер ді ше шу; 
Республика заң да ры на сəй кес аза мат тар дың құ-
қық та ры мен заң ды мүд де ле рін қам та ма сыз ету 
жө нін де гі өз ге де өкі лет тік тер ді жү зе ге асы ру.

Мəс ли хат та бо са тыл ған не гіз де жұ мыс жа сай-
тын мəс ли хат де пу тат та ры оқы ту шы лық, ғы лы-
ми жə не шы ғар ма шы лық қыз мет тен бас қа ақы 
тө ле не тін жə не кə сіп кер лік қыз мет пен ай на лы су-
ға тыйым са лы на ды.

Қа зақ стан ның са яси пар ти яла ры
Қа зақ стан Рес пуб ли ка сы ның Кон сти ту ци-

ясы мақ са ты не ме се іс-əре ке ті Рес пуб ли ка ның 
кон сти ту ци ялық құ ры лы сын күш теп өз гер ту ге, 
оның тұ тас ты ғын бұ зу ға, мем ле кет қауіп сіз ді гі не 
нұқ сан кел ті ру ге, əлеу мет тік, нə сіл дік, ұлт тық, ді-
ни, тек тік-топ тық жə не ру лық араз дық ты қоз ды-
ру ға ба ғыт тал ған қо ғам дық бір лес тік тер құ ру ға 
жə не олар дың қыз ме ті не тыйы мы са ла ды.

Мем ле кет тiң са яси пар ти ялар дың iс те рi не 
жə не са яси пар ти ялар дың мем ле кет iс те рi не заң-
сыз ара ла су ына жол бе рiл мей дi. Са яси пар ти-
ялар ға мем ле кет тiк ор ган дар дың фун кци яла рын 
жүк те уге де жол бе рiл мей дi.

Са яси пар ти ялар заң ал дын да бір дей
«Са яси пар ти ялар ту ра лы» Қа зақ стан Рес пуб-

ли ка сы ның За ңы на сəй кес са яси пар ти ялар дың 
кем де ген де қы рық мың мү ше сi бо лу ға ти iс.
Аза мат тар дың, əр түр лi əлеу мет тiк топ тар дың 

мүд де ле рiн мем ле кет тiк би лiк тiң өкiл дi жə не ат-
қа ру шы, жер гi лiк тi өзiн-өзi бас қа ру ор ган да рын-
да бiл дi ру жə не олар ды қа лып тас ты ру iсi не қа-
ты су мақ са тын да олар дың са яси ер кiн бiл дi ре тiн 
Қа зақ стан Рес пуб ли ка сы аза мат та ры ның ерiк тi 
бiр лес тi гi са яси пар тия деп та ны ла ды.

ДАЙЫН ДА �АН АЛ ТАЙ БОЖ �А РА3 ЛЫ,
КОН СТИ ТУ ЦИ ЯЛЫ� Ж7 НЕ ХА ЛЫ �А РА ЛЫ� �3 �Ы� КА ФЕД РА СЫ НЫ/ МЕ/ ГЕ РУ ШІ СІ
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Кон сти ту ция Рес пуб ли ки Казахстан 1995 го да оп ре де ли ла в ка че стве ос но во по ла га-
юще го прин ци па ор га ни за ции го су дар ствен ной влас ти сво бод ные вы бо ры, а но си те лем 
су ве ре ни те та и един ствен ным ис точ ни ком го су дар ствен ной влас ти — на род. Республика 
Казахстан яв ля ет ся уни тар ным го су дар ством с пре зи дентской фор мой прав ле ния.

Де мок ра ти чес кие вы бо ры — это кон ку рен тные, 
пе ри оди чес кие и пред ста ви тель ные вы бо ры, в 
про цес се ко то рых граж да не, об ла да ющие ши ро-
кой сво бо дой, на аль тер на тив ной ос но ве из би ра-
ют сво их пред ста ви те лей во влас тные струк ту ры. 
Кон ку рен тные вы бо ры га ран ти ру ют, что в вы бо рах 
уча ству ют раз лич ные по ли ти чес кие пар тии и кан-
ди да ты. Все они поль зу ют ся сво бо дой сло ва, соб ра-
ний, пе ред ви же ния, всем, что не об хо ди мо для то го, 
что бы их по ли ти чес кие взгля ды бы ли ус лы ша ны и 
что бы они мог ли пред ста вить из би ра те лям аль тер-
на тив ных кан ди да тов. За ко но да тель ство Рес пуб ли-
ки Казахстан обес пе чи ва ет пе ри одич ность вы бо-
ров, пред ста ви тель ство в ор га нах влас ти раз лич ных 
со ци аль ных групп на се ле ния, от кры тость и проз-
рач ность дея тель нос ти из би ра тель ных ор га нов.

Статья 33 Кон сти ту ции Рес пуб ли ки Казахстан 
га ран ти ру ет пра во из би рать и быть из бран ны ми в 
го су дар ствен ные ор га ны и ор га ны мес тно го са мо-
уп рав ле ния, а так же уча ство вать в рес пуб ли кан ском 
ре фе рен ду ме граж да нам рес пуб ли ки, дос тиг шим 
18-лет не го воз рас та, вне за ви си мос ти от их про ис-
хож де ния, со ци аль но го, дол жнос тно го и иму ще-
ствен но го по ло же ния, по ла, ра сы, на ци ональ нос ти, 
язы ка, от но ше ния к ре ли гии, убеж де ний, мес та жи-
тель ства или лю бых иных об сто ятельств. Не име ют 
пра ва из би рать и быть из бран ны ми, уча ство вать в 
рес пуб ли кан ском ре фе рен ду ме граж да не, приз нан-
ные су дом не де ес по соб ны ми ли бо со дер жа щи еся в 
мес тах ли ше ния сво бо ды по при го во ру су да.

Яв ля ясь ак тив ным чле ном мно гих ав то ри тет ных 
меж ду на род ных ор га ни за ций, Казахстан при дер жи-
ва ет ся всех при ня тых на се бя обя за тельств по про ве-
де нию сво бод ных и кон ку рен тных вы бо ров. Вы бо ры 
гла вы го су дар ства и фор ми ро ва ние Пар ла мен та Рес-
пуб ли ки Казахстан, а так же мест ных пред ста ви тель-
ных ор га нов про хо дят в на шей стра не в ус ло ви ях от-
кры тос ти и глас нос ти в со от вет ствии с на ци ональ ным 
за ко но да тель ством и об щеп риз нан ны ми прин ци па-
ми де мок ра ти чес ких вы бо ров, за ло жен ны ми во Все-
об щей дек ла ра ции прав че ло ве ка (1948 г.), в Меж ду на-
род ном пак те о граж дан ских и по ли ти чес ких пра вах 
(1966 г.), Ев ро пей ской кон вен ции о за щи те прав че ло-
ве ка и ос нов ных сво бод (про то кол №1, 1952 г.), До ку-
мен те Ко пен га ген ско го со ве ща ния ОБ СЕ (1990 г.).

Пра во из би рать и быть из бран ным уре гу ли ро ва-
но в Кон сти ту ци он ном за ко не «О вы бо рах в Рес пуб-
ли ке Ка зах стан», при ня том в сен тяб ре 1995 го да.

Сог лас но по ло же ни ям Кон сти ту ции и дан но го 
за ко на, вы бо ры пре зи ден та, де пу та тов Ма жи ли са 
Пар ла мен та и мест ных пред ста ви тель ных ор га нов, а 
так же чле нов ор га нов мес тно го са мо уп рав ле ния Рес-
пуб ли ки Казахстан про во дят ся на ос но ве все об ще го, 
рав но го и пря мо го из би ра тель но го пра ва при тай-
ном го ло со ва нии.

В со от вет ствии с пун ктом 4 статьи 101 Кон сти ту-
ци он но го за ко на Рес пуб ли ки Казахстан «О вы бо рах 
в Рес пуб ли ке Ка зах стан» 20 мар та те ку ще го го да в 
14 ре ги онах рес пуб ли ки прой дут вы бо ры де пу та тов 
Ма жи ли са и де пу та тов мас ли ха тов.

В со от вет ствии с Кон сти ту ци он ным за ко ном «О 
вы бо рах в Рес пуб ли ке Ка зах стан» для из бра ния де-
пу та том Ма жи ли са граж да нин дол жен удов лет во-
рять тре бо ва ни ям, ус та нов лен ным Кон сти ту ци ей 
Рес пуб ли ки Казахстан. В час тнос ти, сог лас но по ло-
же ни ям Ос нов но го за ко на на шей стра ны, де пу та том 
Ма жи ли са мо жет быть из бра но ли цо, дос тиг шее 25 
лет, сос то ящее в граж дан стве Рес пуб ли ки Казахстан 
и пос то ян но про жи ва ющее на ее тер ри то рии пос-
лед ние де сять лет.

Вклю че ние в пар тий ный спи сок лиц для из бра ния 
в де пу та ты Ма жи ли са про из во дит ся боль шин ством 
го ло сов от об ще го чис ла чле нов выс ше го ор га на по-
ли ти чес кой пар тии. При этом по ли ти чес кие пар тии 
не впра ве вклю чать в пар тий ные спис ки лиц, не яв ля-
ющих ся чле на ми дан ной по ли ти чес кой пар тии.

В со от вет ствии с Кон сти ту ци он ным за ко ном «О 
вы бо рах в Рес пуб ли ке Ка зах стан» выд ви же ние кан-
ди да тов в де пу та ты мас ли ха тов про из во дит ся рес-
пуб ли кан ски ми или мес тны ми об ще ствен ны ми 
объ еди не ни ями, за ре гис три ро ван ны ми в ус та нов-
лен ном по ряд ке, а так же их струк тур ны ми под раз-
де ле ни ями и граж да на ми пу тем са мо выд ви же ния.

Для из бра ния де пу та том мас ли ха та граж да нин 
дол жен удов лет во рять тре бо ва ни ям, ус та нов лен ным 
пун ктом 3 статьи 86 Кон сти ту ции, а так же об ла дать 
из би ра тель ным пра вом в со от вет ствии с пун кта ми 2 

и 3 статьи 33 Кон сти ту ции и Кон сти ту ци он ным за ко-
ном «О вы бо рах в Рес пуб ли ке Ка зах стан». Де пу та том 
мас ли ха та мо жет быть из бран граж да нин Рес пуб ли-
ки Казахстан, дос тиг ший 20 лет.

Не име ют пра ва из би рать и быть из бран ны ми 
граж да не, приз нан ные су дом не де ес по соб ны ми, а 
так же со дер жа щи еся в мес тах ли ше ния сво бо ды по 
при го во ру су да.

Выд ви же ние кан ди да тов в де пу та ты мас ли ха та 
рес пуб ли кан ски ми или мес тны ми об ще ствен ны ми 
объ еди не ни ями, их струк тур ны ми под раз де ле ни-
ями про из во дит ся их выс ши ми ор га на ми с ука за ни-
ем из би ра тель но го ок ру га, в ко то ром бу дет бал ло ти-
ро вать ся каж дый кан ди дат.

Выд ви же ние кан ди да тов в де пу та ты мас ли ха та 
граж да на ми про из во дит ся в по ряд ке са мо выд ви же-
ния пу тем по да чи в со от вет ству ющую ок руж ную из-
би ра тель ную ко мис сию за яв ле ния о на ме ре нии бал-
ло ти ро вать ся кан ди да том в де пу та ты мас ли ха та по 
дан но му тер ри то ри аль но му из би ра тель но му ок ру гу.

Ре гис тра ция из би ра те ля по мес ту жи тель ства на 
тер ри то рии из би ра тель но го учас тка яв ля ет ся ос но-
ва ни ем для вклю че ния граж да ни на в спи сок из би ра-
те лей.

Ор га на ми, упол но мо чен ны ми осу ществлять ре-
гис тра цию по мес ту жи тель ства граж дан Рес пуб ли-
ки Казахстан, яв ля ют ся ор га ны юс ти ции.

Ре гис тра ция мес та жи тель ства фи зи чес ких лиц 
осу ществля ет ся на ос но ва нии до ку мен тов:
• под твер жда ющих при об ре те ние ими в ус та нов лен-
ном по ряд ке жи ли ща в соб ствен ность ли бо сви де-
тель ству ющих о по лу че нии его в поль зо ва ние, в 
том чис ле по до го во ру най ма (арен ды), под най ма;

• пре дос тав ля ющих им пра во на все ле ние в жи ли-
ще по иным ос но ва ни ям, пре дус мот рен ным за ко-
но да тель ством Рес пуб ли ки Казахстан, а так же по 
пись мен но му сог ла сию соб ствен ни ка (на ни ма те-
ля) жи ли ща.
Ре гис тра ция граж дан осу ществля ет ся по мес ту 

пос то ян но го про жи ва ния в:
• жи лых до мах, квар ти рах, об ще жи ти ях, гос ти ни-
цах;

• до мах от ды ха, са на то ри ях, про фи лак то ри ях, ле-
чеб ных уч реж де ни ях;

• жи лых стро ени ях, дач ных са до вод чес ких то ва ри-
ще ствах и ко опе ра ти вах;

• до мах-ин тер на тах, слу жеб ных зда ни ях, прис по-
соб лен ных для жилья.
Не об хо ди мым ус ло ви ем учас тия в вы бо рах яв ля-

ет ся вклю че ние из би ра те лей в спи сок из би ра те лей.
Спис ки из би ра те лей по мес ту жи тель ства сос тав-

ля ет со от вет ству ющий аки мат.
С мо мен та наз на че ния вы бо ров каж дый из би-

ра тель впра ве за ре гис три ро вать ся в ка че стве из би ра-
те ля в со от вет ству ющем аки ма те не поз же чем за 30 
дней до вы бо ров.

Ес ли вам ста ло из вес тно, что у вас не бу дет воз-
мож нос ти при быть в день вы бо ров в по ме ще ние для 
го ло со ва ния по мес ту ре гис тра ции, вы впра ве об ра-
тить ся в аки мат по мес ту его на хож де ния с пись мен-
ным за яв ле ни ем о вклю че нии вас в спи сок из би ра-
те лей по мес ту ва ше го пре бы ва ния в день вы бо ров.

За 20 дней до на ча ла го ло со ва ния со от вет ству-
ющий аки мат пред став ля ет спис ки из би ра те лей в 
учас тко вые из би ра тель ные ко мис сии по ак ту.

За 15 дней до дня го ло со ва ния спис ки из би ра-
те лей пред став ля ют ся из би ра те лям для оз на ком ле-
ния на из би ра тель ных учас тках.

Вы впра ве про ве рить дан ные о се бе в спис ках из-
би ра те лей и об жа ло вать нев клю че ние, неп ра виль ное 
вклю че ние в спи сок или ис клю че ние из спис ка, а так-
же до пу щен ные в спис ке не точ нос ти в дан ных о вас.

За яв ле ния о не об хо ди мос ти ис прав ле ний в спис-
ках рас смат ри ва ют ся учас тко вой из би ра тель ной ко-
мис си ей в день пос туп ле ния за яв ле ния.

При пе ре ме не ва ше го мес та пре бы ва ния вы об-
ра ща етесь в учас тко вую из би ра тель ную ко мис сию 
по мес ту сво ей ре гис тра ции, где учас тко вая из би ра-
тель ная ко мис сия по предъ яв ле нии пас пор та или 
удос то ве ре ния лич нос ти вы да ет вам от кре пи тель-
ное удос то ве ре ние на пра во го ло со ва ния. При 
этом в спис ке из би ра те лей де ла ет ся со от вет ству-
ющая от мет ка.

От кре пи тель ное удос то ве ре ние не вы да ет ся из би-
ра те лям, же ла ющим уча ство вать в го ло со ва нии в дру-
гом из би ра тель ном ок ру ге или на дру гом из би ра тель-
ном учас тке в пре де лах од но го на се лен но го пун кта.

Вы да ча от кре пи тель ных удос то ве ре ний прек ра-
ща ет ся в 18 ча сов (по мес тно му вре ме ни) дня, пред-
ше ству юще го дню го ло со ва ния.

В день го ло со ва ния по предъ яв ле нии от кре пи-
тель но го удос то ве ре ния на пра во го ло со ва ния учас-
тко вая из би ра тель ная ко мис сия вклю ча ет вас в спи-
сок из би ра те лей на из би ра тель ном учас тке по мес ту 
ва ше го пре бы ва ния.

Го ло со ва ние про во дит ся в день вы бо ров с се ми 
до двад ца ти ча сов по мес тно му вре ме ни в по ме ще-
нии для го ло со ва ния на из би ра тель ном учас тке.

Из би ра тель го ло су ет лич но. Пе ре да ча пра ва го-
ло са, как и го ло со ва ние за дру гих лиц, на вы бо рах не 
до пус ка ет ся.

Бюл ле те ни для го ло со ва ния вы да ют ся из би ра те-
лям на ос но ва нии спис ка из би ра те лей по предъ яв-
ле нии пас пор та граж да ни на Рес пуб ли ки Казахстан 
или удос то ве ре ния лич нос ти. Из би ра тель рас пи сы-
ва етесь в спис ке из би ра те лей в по лу че нии бюл ле те-
ней.

Из би ра тель ные бюл ле те ни за пол ня ют ся из би-
ра те лем в ка би не для тай но го го ло со ва ния. При их 
за пол не нии зап ре ща ет ся при сут ствие ко го бы то ни 
бы ло, кро ме из би ра те ля.

В день вы бо ров не поз днее две над ца ти ча сов 
мес тно го вре ме ни

Ес ли из би ра тель не мо же те при быть для го ло со-
ва ния:
• по сос то янию здо ровья;
• по при чи не ухо да за боль ным чле ном семьи;
• ес ли из би ра тель на хо дит ся в от да лен ных и труд-
но дос туп ных райо нах, где не об ра зо ва ны из би ра-
тель ные учас тки.
Из би ра тель впра ве об ра тить ся с пись мен ной 

прось бой в учас тко вую из би ра тель ную ко мис сию об 
ор га ни за ции го ло со ва ния в мес те пре бы ва ния из би-
ра те ля.

Учас тко вая из би ра тель ная ко мис сия дол жна ор-
га ни зо вать го ло со ва ние по мес ту пре бы ва ния из би-
ра те ля.

Для обес пе че ния мак си маль но го дос ту па всех 
же ла ющих к ин фор ма ции об из би ра тель ном про-
цес се, про ис хо дя щем в на шей стра не, Цен траль ная 
из би ра тель ная ко мис сия Рес пуб ли ки Казахстан от-
кры ла свою стра ни цу в Се ти: www.elec ti on.gov.kz.

Граж да нам и учас тни кам из би ра тель но го про-
цес са бу дет обес пе че на воз мож ность сво бод но ре-
али зо вать свое кон сти ту ци он ное пра во. При этом 
от кры тос ти, глас нос ти и тран спа рен тнос ти из би ра-
тель но го про цес са на всех его эта пах бу дет спо соб-
ство вать ак тив ное учас тие в наб лю де нии за вы бо ра-
ми оте че ствен ных и инос тран ных эк спер тов.

Пар ла мент Рес пуб ли ки Ка зах стан
Пар ла мент Рес пуб ли ки Казахстан — выс ший 

пред ста ви тель ный ор ган Рес пуб ли ки Казахстан, осу-
ществля ющий за ко но да тель ные фун кции.

Пар ла мент сос то ит из двух па лат: Се на та и Ма-
жи ли са, дей ству ющих на пос то ян ной ос но ве.

Се нат (47 мест). Се нат об ра зу ют де пу та ты, пред-
став ля ющие по два че ло ве ка от каж дой об лас ти, 
го ро да рес пуб ли кан ско го зна че ния и сто ли цы Рес-
пуб ли ки Казахстан, из би ра емых кос вен ны ми вы бор-
щи ка ми. 15 де пу та тов Се на та наз на ча ют ся Пре зи-
ден том. Срок де пу тат ских пол но мо чий — 6 лет, при 
этом по ло ви на из би ра емых де пу та тов Се на та пе ре-
из би ра ет ся каж дые 3 го да.

Срок пол но мо чий Пар ла мен та оп ре де ля ет ся 
сро ком пол но мо чий де пу та тов Ма жи ли са оче ред-
но го со зы ва.

Де пу тат Пар ла мен та не мо жет быть од нов ре мен-
но чле ном обе их па лат.

Де пу та том Пар ла мен та мо жет быть ли цо, сос-
то ящее в граж дан стве Рес пуб ли ки Казахстан и пос-
то ян но про жи ва ющее на ее тер ри то рии пос лед ние 
де сять лет.

Де пу та том Се на та мо жет быть ли цо, дос тиг шее 
трид ца ти лет, име ющее выс шее об ра зо ва ние и стаж 
ра бо ты не ме нее пя ти лет, пос то ян но про жи ва ющее 
на тер ри то рии со от вет ству ющей об лас ти, го ро да 
рес пуб ли кан ско го зна че ния ли бо сто ли цы рес пуб-
ли ки не ме нее трех лет.

Ма жи лис Пар ла мен та Казахстана
Ма жи лис сос то ит из 107 де пу та тов, из би ра емых 

в сле ду ющем по ряд ке.
Из бра ние 98 де пу та тов Ма жи ли са осу ществля ет-

ся на ос но ве все об ще го, рав но го и пря мо го из би ра-
тель но го пра ва при тай ном го ло со ва нии по пар тий-
ным спис кам (то есть в ре зуль та те вы бо ров). Кан ди-
да ты в из би ра тель ных спис ках пар тий рас по ла га ют ся 
в ал фа вит ном по ряд ке. Воп рос о том, кто из кан ди-
да тов по па да ет в пар ла мент, ре ша ет ся ру ко во дя щим 
ор га ном пар тии пос ле под ве де ния ито гов го ло со ва-

ния и оп ре де ле ния чис ла ман да тов, по лу ча емых пар-
тий ным спис ком. Про цен тный барь ер — 7%.

9 де пу та тов Ма жи ли са из би ра ют ся Ас сам бле ей 
на ро да Казахстана.

Срок де пу тат ских пол но мо чий — 5 лет. Де пу та-
том Ма жи ли са мо жет быть ли цо, дос тиг шее 25 лет. 
Ли ше ние де пу та та Ма жи ли са Пар ла мен та ман да та 
мо жет быть про из ве де но при:

вы хо де или ис клю че нии де пу та та из по ли ти чес-
кой пар тии, от ко то рой в со от вет ствии с кон сти ту ци-
он ным за ко ном он из бран;

прек ра ще нии дея тель нос ти по ли ти чес кой пар-
тии, от ко то рой в со от вет ствии с кон сти ту ци он ным 
за ко ном де пу тат из бран.

К ис клю чи тель но му ве де нию Ма жи ли са сог лас-
но Кон сти ту ции стра ны от но сит ся:

при ня тие к рас смот ре нию вне сен ных в Пар ла-
мент про ек тов кон сти ту ци он ных за ко нов и рас смот-
ре ние этих про ек тов;

боль шин ством го ло сов от об ще го чис ла де пу та-
тов па ла ты да ча сог ла сия Пре зи ден ту на наз на че ние 
премь ер-ми нис тра рес пуб ли ки;

объ яв ле ние оче ред ных вы бо ров пре зи ден та рес-
пуб ли ки;

осу ществле ние иных пол но мо чий, воз ло жен ных 
Кон сти ту ци ей на Ма жи лис Пар ла мен та.

Ма жи лис боль шин ством го ло сов от об ще го чис-
ла де пу та тов Ма жи ли са по ини ци ати ве не ме нее 
од ной пя той от об ще го чис ла де пу та тов Ма жи ли са 
впра ве вы ра зить во тум не до ве рия Пра ви тель ству.

В сос та ве Ма жи ли са дей ству ют сле ду ющие ко-
ми те ты
• Ко ми тет по аг рар ным воп ро сам Ма жи ли са Пар-
ла мен та

• Ко ми тет по за ко но да тель ству и су деб но-пра во вой 
ре фор ме

• Ко ми тет по меж ду на род ным де лам, обо ро не и бе-
зо пас нос ти

• Ко ми тет по со ци аль но-куль тур но му раз ви тию
• Ко ми тет по воп ро сам эко ло гии и при ро до поль-
зо ва нию

• Ко ми тет по фи нан сам и бюд же ту
• Ко ми тет по эко но ми чес кой ре фор ме и ре ги-
ональ но му раз ви тию

Мас ли хат
Мас ли хат — мес тный пред ста ви тель ный ор ган в 

Рес пуб ли ке Казахстан;
вы бор ный ор ган, из би ра емый на се ле ни ем об-

лас ти (го ро да рес пуб ли кан ско го зна че ния, сто ли цы) 
или райо на (го ро да об лас тно го зна че ния);

вы ра жа ющий во лю на се ле ния и в со от вет ствии 
с за ко но да тель ством Рес пуб ли ки Казахстан оп ре де-
ля ющий ме ры, не об хо ди мые для ее ре али за ции, и 
кон тро ли ру ющий их осу ществле ние.

Мас ли хат яв ля ет ся пра во моч ным при ус ло вии 
из бра ния не ме нее трех чет вер тых от об ще го чис ла 
его де пу та тов.

Уча ствуя в ра бо те мас ли ха та и его ор га нов, де пу-
та ты ре ша ют важ ней шие воп ро сы го су дар ствен но-
го, хо зяй ствен но го, со ци аль но го, куль тур но го стро-
итель ства, при ни ма ют под за кон ные ак ты и дру гие 
ре ше ния сог лас но их ком пе тен ции, со дей ству ют 
про ве де нию их в жизнь, осу ществля ют кон троль за 
соб лю де ни ем за ко нов Рес пуб ли ки Казахстан и ре-
ше ний мест ных пред ста ви тель ных и ис пол ни тель-
ных ор га нов.

Де пу та ты мас ли ха та, ра бо та ющие в мас ли ха те на 
ос во бож ден ной ос но ве, не впра ве за ни мать иные оп-
ла чи ва емые дол жнос ти, кро ме пре по да ва тельской, 
науч ной и твор чес кой дея тель нос ти, не впра ве осу-
ществлять пред при ни ма тельскую дея тель ность, вхо-
дить в сос тав ру ко во дя ще го или наб лю да тель но го 
ор га на ком мер чес кой ор га ни за ции.

По ли ти чес кие пар тии Казахстана
Кон сти ту ция Рес пуб ли ки Казахстан га ран ти ру ет 

пра ва пар тий, дви же ний, ас со ци аций, за ис клю че-
ни ем тех, чья дея тель ность нап рав ле на на «на силь-
ствен ное из ме не ние кон сти ту ци он но го строя, на ру-
ше ние це лос тнос ти рес пуб ли ки, под рыв бе зо пас-
нос ти го су дар ства, раз жи га ние со ци аль ной, ра со вой, 
на ци ональ ной, ре ли ги оз ной, сос лов ной и ро до вой 
роз ни». Вме ша тель ство го су дар ства в де ла пар тий и 
об ще ствен ных объ еди не ний не до пус ка ет ся. По ли-
ти чес кие пар тии рав ны пе ред за ко ном.

Сог лас но пос лед ней ре дак ции За ко на Рес пуб ли-
ки Казахстан «О по ли ти чес ких пар ти ях», по ли ти чес-
кая пар тия дол жна иметь не ме нее 40 000 чле нов.

По ли ти чес кой пар ти ей приз на ет ся доб ро воль-
ное объ еди не ние граж дан Рес пуб ли ки Казахстан, 
со дей ству ющее вы яв ле нию и вы ра же нию их по ли-
ти чес кой во ли пу тем учас тия че рез сво их пред ста ви-
те лей в осу ществле нии го су дар ствен ной влас ти.

ПОД ГО ТО ВИЛ АЛ ТАЙ БОЖ КА РА УЛЫ, 
ЗАВ. КА ФЕД РОЙ КОН СТИ ТУ ЦИ ОН НО ГО И МЕЖ ДУ НА РОД НО ГО ПРА ВА

Гарантии избирательных прав граждан РК



№ 2 (246) 26.02.20166 Жастар �лемі
Мир молодежи Халы�аралы� �атынас

Соң ғы жыл да ры елі міз де «Бо ла шақ» 
бағ дар ла ма сы мен мек теп бі ті ру ші жə не 
ЖОО тү лек те рін шет ел дер дің үз дік бі-
лім ор да ла рын да оқы ту мен қа тар жо ға-
ры мек теп тер дің про фес сор-оқы ту шы 
ма ман да ры ның бі лік ті лі гін кө те ру ісі 
де қа тар қол ға алы нып жат қа ны бел гі лі. 
Осы нау аса құп тар лық бас та ма аясын да, 
2015 жыл дың 5-17 қа ра ша сы ара лы ғын да, 
Алматы қа ла сын да ғы «Өр леу» Бі лік ті лік-
ті арт ты ру ұлт тық ор та лы ғы» АҚ фи ли-
алы ҚР Бі лім бе ру жүйе сі нің бас шы жə не 
ғы лы ми-пе да го ги ка лық қыз мет кер ле-
рі нің бі лік ті лі гін арт ты ра тын ин сти ту-
ты ның «ЖОО пе да го ги ка ма ман ды ғы 
оқы ту шы ла ры ның бі лік ті лі гін кө те ру» 
бағ дар ла ма сы бойын ша қа шық тық тан 
са бақ оқу мүм кін ді гі не ие бол дық.

Осы бағ дар ла ма ға сай бі лік ті лі гін кө те ру ге 
елі міз дің əр қа ла сын да ғы пе да го ги ка лық жо ға-
ры оқу орын да ры ның оқы ту шы ла ры қа тыс ты. 
Пе да гог-ма ман дар ара сын да кə сі би тə жі ри бе 
ал ма су жə не ын ты мақ тас тық қа рым-қа ты нас 
ор на ту үшін мұн дай са бақ тар дың ық па лы зор.
Жал пы курс төрт түр лі мо дуль ден тұ ра ды: 

1 мо дуль — «Үз дік сіз бі лім бе ру жүйе сін де гі за-
ма науи əдіс тер», 2 мо дуль — «Өзін-өзі да мы ту, 
өзін-өзі же тіл ді ру, өзін-өзі іс ке асы ру тех но ло-
ги яла ры», 3 мо дуль — «Бі лім нə ти жеcін ба ға лау 
жүйе сі», 4 мо дуль — «Оқы ту жə не оқу жүйе сін-
де гі за ма науи сан дық тех но ло ги ялар».

Курс маз мұ нын құ ра ған əр мо дуль дің қа рас-
ты ра тын мə се ле сі əр түр лі бол са да, мақ са ты — 
бір. Нақ ты ай тсақ, бі лім бе ру бір ға на пе да го ги-
ка лық иде ямен — за ма науи тех но ло ги яны үй ре-
тіп қа на қою мен шек тел мей, бі лім бе ру дің ти ім-
ді жо лын, оқы ту дың қо лай лы əдіс те рін ұсын ды.

Қа ра ша ның 18-27 ара лы ғын да Пор ту га лия-
да ғы Пор ту қа ла сын да, Жо ға ры тех ни ка лық 
уни вер си тет ба за сын да «Уни вер си тет те оқы ту-
дың ин но ва ци ясы жə не жо ға ры бі лім бе ру əдіс-
те ме сі» та қы ры бын да бі лік ті лік ті жо ға ры ла ту 
кур сы нан өт тік. Мұн да ғы ал ғаш қы екі мо дуль 
«Еуро па да ғы бі лім бе ру жүйе сі» жə не «Жо ға ры 
бі лім бе ру жүйе сін де гі ұйым дас ты ру мə се ле ле-
рі» деп ата лып, про фес сор Жо зе Кар лос Ку ад ра-
до дə ріс жүр гіз ді. Бі лім бе ру жүйе сін де гі Бо лон 
үде рі сі нің бі лім бе ру ді да мы ту да ала тын ор ны, 
ти ім ді лі гі, не гіз гі кри те рий ле рі жə не Бо лон үде-
рі сі нің Еуро па ел де рін де гі бі лім бе ру жүйе сін де 
қол да ны луы жай лы ақ па рат ал дық. Бі лім алу — 
бас ты мін дет, одан кейін гі мə се ле сол бі лім ді 
жан-жақ ты да мы ту, то лық ты ру, көп ші лік ке та-
ра ту, бі лім бе ру бағ дар ла ма ла рын жа сау, оқы ту 
үр ді сі не за ман та ла бы на сай бі лім алу шы лар ды 
қа на ғат тан ды ра тын өз ге ріс тер жа сап оты ру ке-
рек ті гі, бі лім са па сын да мы ту да мақ сат қа жет-
кі зе тін əдіс түр ле рі, топ тық жə не ко ман да лық 
жұ мыс тар ға тəн бел гі лер, өз ге ріс тер үне мі оң 
нə ти же лер ге ба ғыт та луы, 2000 жы лы Еуро па-

лық одақ Лис са бон стра те ги ясын жа ри яла ға ны 
ту ра лы мə се ле лер қа рас ты рыл ды.

Кол ба тұ жы ры мы на сай, оқы ту əдіс те рі тө-
мен де гі дей рет пен жүйе ле не ті ні тал қы лан ды: 
ат қа ры ла тын не гіз гі жұ мыс — ал ған тə жі ри бе 
бойын ша ке рі бай ла ныс жа сау — ал ған бі лі мін 
тə жі ри бе мен ұш тас ты ру — ке рі бай ла ныс жа-
сау не гі зін де ал ған бі лі мін тə жі ри бе мен са лыс-
ты ру. Кол ба тұ жы ры мын да ба қы лау — ой лау — 
орын дау — ой лап — орын дау əре кет те рі жү зе ге 
аса тын ды ғы, бі лім алу шы кө ріп, ба қы лап, ақ па-
рат жи най тын ды ғы қа рас ты рыл ды.
Үшін ші мо дуль «Əлеу мет тік жауап кер ші-

лік ті оқы ту» деп ата лып, одан про фес сор Ана 
Кас тро дə ріс бер ді. Əлеу мет тік жауап кер ші-
лік — өмір сү ру сти лі екен ді гі, мақ сат қа же ту 
жо лын да оның ма ңыз ды орын ала ты ны бел гі лі. 
Сту дент ті əлеу мет тік жауап кер ші лік ке, қор ша-
ған ор та ны қор ғау ға үй ре ту, олар мен пси хо ло-
ги ялық тұр ғы да жұ мыс тар жүр гі зу мə се ле сі қа-
рас ты рыл ды.

«Қыз мет кер лер ді бас қа ру жə не ко ман да лық 
жұ мыс» де ген төр тін ші мо дуль бойын ша дə ріс 
бер ген про фес сор Те ре за Эш па сан дим сту дент-
тер топ пен жə не бір лес кен жұ мыс ба ры сын да 
топ мү ше ле рі нің бар лы ғы да өза ра қа рым-қа ты-
нас қа не гіз дел ген (ин тер бел сен ді) əре кет тер ат-
қа ра тын ды ғы (мə се лен, тың дау, өз пі кі рін ұтым-
ды жə не дə лел ді түр де жет кі зу, ор тақ пі кір қа-
лып тас ты ру, бір ле се ше шім қа был дау) жайын да 
ой өр біт ті. Үде ріс ке қа ты су шы лар дың бар лы ғы 
қы зу əре кет те бо луы жұ мыс тың қо ры тын ды нə-
ти же сі не үлес қо са тын ды ғы, топ мү ше ле рі өз 
көз қа ра сын біл ді ріп, олар ды тал қы лау, таң дау 
жə не ше шім қа был дау ісі не бел сен ді қа ты са ты-
ны: топ тық жұ мыс та əр бір пі кір мен көз қа рас 
ма ңыз ды бо лып са на ла тын ды ғы ту ра лы қыз ғы-
лық ты ақ па рат ал дық.

«Жо ға ры бі лім бе ру жүйе сін де ақ па рат тық 
тех но ло ги яны қол да ну» деп атал ған бе сін ші 
мо дуль бойын ша дə ріс оқы ған про фес сор Ваз 
де Кар вайо ақ па рат тық тех но ло ги яны қол да-
нып оқы ту үр ді сі сту дент тер дің же ке тұл ға ре-
тін де қа лып та су ына, олар дың шы ғар ма шы лық 
əлеуеті кү шеюіне, сөй тіп, жо ғар ғы ин тел лек ту-
ал ды жас тар тəр би елеу ісі не үл кен үлес қо сы ла-
ты ны ту ра лы ба ян да ды.

«Ғы лы ми-зерт теу жұ мыс та ры жə не кə сі-
би дең гей ді да мы ту» атал ған ал тын шы мо дуль 
бойын ша дə ріс бер ген про фес сор Ана Ма рия 
Ма ду рей ра оқы ту шы лар дың кə сі би дең гейін да-
мы ту жол да рын, ғы лы ми-зерт теу жұ мы сы ның 
не гіз гі ба ғыт та рын, оның бі лім бе ру үр ді сін де гі 
ма ңыз ды лы ғын, кə сі би ше бер лік ті да мы ту да ғы 
ор нын қа рас тыр ды. Кə сі би бі лік ті лік ті да мы-
ту да жо ға ры оқу ор нын да ғы 3 не гіз гі ба ғыт тың 
ро лі, пе да го ги ка лық қыз мет пен ғы лы ми қыз-
мет тің ара сын да ғы бай ла ныс жайын да ақ па рат 
ал дық.
Же тін ші мо дуль «Пе да го ги ка, бі лім бе ру 

тех но ло ги ясы жə не ба ға лау əдіс те рі» деп ата-
лып, про фес сор Ма ри на Ду ар те дə ріс оқы ды. 
Ол пе да го ги ка, нə ти же ге ба ғыт тал ған бі лім бе ру 
жүйе сін де гі тех но ло гия түр ле рі, ба ға лау əдіс те-

рі, мақ са ты, ма ңы зы жайын да жан-жақ ты пі кір 
өр біт ті. Ға лым ды тың дау ба ры сын да тө мен де гі-
дей қо ры тын ды жа са дық: бі лім бе ру жүйе сін де 
ба ға ла удың мақ са ты оқу шы ның қан дай са ты да 
тұр ған ды ғын көр се те ді, же ті лу үшін олар ға қан-
дай жұ мыс жа сау қа жет ті гін, көз де ген мұ ра ты-
на қа лай же ту ке рек екен ді гін анық тап бе ре ді. 
Те ори ялық бі лім ді прак ти ка мен ұш тас ты ру ба-
ры сын да өзін жə не өз ге ні ба ға лауы нə ти же сін де 
сту ден тке жауап кер ші лік жүк те ле ті нін, се нім 
ар ты ла ты нын ой ға түй дік. Осы ған орай, оқу шы 
өз мін де тін жақ сы ат қа ру дың жол да рын қа рас-
ты ру ға тал пы на ды жə не бел гі лі мақ сат қа же ту ге 
қы зы ға ды. Жұп тық, топ тық жұ мыс тар жүр гі-
зу ба ры сын да ба ға лау, өзін-өзі ба ға лау, өз ге нің 
жұ мы сын ба ға лау жə не ба қы ла ушы ның ба ға лау 
іс-əре кет те рі жү зе ге асы ры ла ды. Оқы ту үшін 
ба ға ла уда оқу шы ның өзін-өзі ба ға лауы, бі рін-бі-
рі ба ға лауы, ұсы ныс, пі кір лер біл ді руі, мұ ға лім-
нің оқу шы мен ке рі бай ла ныс жа сауы ма ңыз ды 
мə се ле бо лып та бы ла тын ды ғын бұ рын ғы дан да 
бе ке мі рек тү сін дік.
Сту дент тер дің ең бе гін ба ға ла уда ғы мақ-

сат — сту дент тер дің оқу, бі лім ге де ген қы зы ғу-
шы лы ғын арт ты рып, əр бір оқу шы ның бі лім са-
па рын да қол жет кіз ген та быс та рын жан-жақ ты 
жə не əділ қо ры тын ды лау. Яғ ни оқы ту шы ның 
мін де ті: а) оқу ма те ри алын мең гер те оты рып, 
мə лі мет тер ді өз ді гі мен жи нау ға ба ғыт тау, қы зы-
ғу шы лы ғын ояту, түр ткі бо лу, зер де леу; ə) же ке 
тұл ға ның ин тел лек ту ал дық да му ын қам та ма-
сыз ету, АКТ-ны пай да ла на оты рып із де нім паз-
дық қа, шы ғар ма шы лық қа əке лу; б) əр бір бі лім 
алу шы ның нə ти же ге же ту ге де ген тал пы ны сын 
да мы ту, көп ші лік ор та сын да өз ойын емін-ер кін 
жет кі зуі не əке лу.

«Оқы ту үшін ба ға лау жə не оқу ды ба ға лау» 
мо ду лі бі лім бе ру, оқы ту үде рі сін де гі əдіс-тə сіл-
дер дің бар лық түр ле рі мен бай ла ныс та бо ла ды. 
Бұ ны мең ге ру үшін қал ған мо дуль дер дің маз-
мұ нын иге ру қа жет, бол жау, сұ рып тау, ба қы лау, 
жос пар лау əдіс те рін же тік біл ген лə зім. Сту-
дент тер іл ге рі да муы үшін өз жұ мыс нə ти же ле-
рін ба ға лай бі луі ке рек. Оқу ды ба ға ла удың мақ-
са ты — оқу шы лар дың оқып біл ге нін жи нақ тау. 
Оқы ту шы ның бі лім алу шы ны ба ға лауы — оның 
бі лі мін топ тау, бел гі лі бір шаб лон мен са лыс-
ты ру. Оқы ту шы іс-əре кет те рі мен ше бер лі гі не 
қа рай оқу шы лар ды ба ға ла уда бір не ше əдіс ті 
қол да на ала ды: же ке, жұп тық, топ тық, жи ын-
тық, қа те лер ді тал да уды, са лыс тыр ма лы түр ді, 
өз де рін-өз де рі, ке рі бай ла ныс жə не т. б. Ба ға лау 
əділ бол ған жағ дай да сту дент тің оқы ту шы ға де-
ген се ні мі ар та ды, көз қа ра сы өз ге ре ді.
Оқу ды ба ға лау та қы ры бы өте күр де лі жə не 

оқы ту шы ның сту ден тке қоя тын ба ға сы өте ти-
янақ ты, əділ, ма ңыз ды лық пен дə лел ді лік, жа-
ри ялы лық пен қа ра пайым ды лық ұс та ным да-
ры мен си пат та ла тын бол са, сту дент тер дің оқу ға 
ын та сы ар ту ына, бел гі лі бір мақ сат қа же туі не 
ық пал ете ті ні анық. Оқу шы тап сыр ма ны шы-
ғар ма шы лық пен, із де ніс пен орын да са, та қы рып 
маз мұ нын су рет теп бер се, ол жұ мы сы жо ға ры 
ба ға ла на ты нын бі ле ді.

«CDIO (тұ жы рым да ма сы) кон цеп ци ясы» де-
ген се гі зін ші мо дуль бойын ша дə ріс бе ру ші про-
фес сор Aн то нио Кош та оқу үр ді сін де сту дент-
тер ді өз ді гі мен бі лім алу ға ын та лан ды ру дағ ды-
сын қа лып тас ты ру мə се ле сін тал да ды.
СDIO (Con ce ive de sign imple ment ope ra te — 

(ин же нер лік бі лім ге ке шен ді жол) СDIO ин же-
нер лер да яр ла на тын кез кел ген ЖОО-да іс ке 
асы ры ла ды де ген бол жам бар. СDIO ның Бү кі-
лə лем дік (қауым дас ты ғы) ас со ци яци ясы да яр-
ла ған əдіс те ме лік нұс қа ма лар ЖОО бас шы лы ғы 
мен оқы ту шы ла ры на ар нал ған.
Дə ріс үс тін де про фес сор Ан то нио Кош та 

CDIO-ның 12 стан дар ты ту ра лы не гіз гі (ұсы ны-
сын) пре зен та ци ясын жа сап көр сет ті. Се ми нар 
со ңын да Ан то нио Кош та мыр за Қа зақ стан ЖОО 
да CDIO-ны оқу үде рі сі не ен ді ру ге қы зы ғу шы-
лық та ны та ты ны на үміт біл дір ді

Дəс түр лі бі лім бе ру жүйе сін де бі лік ті ма ман-
дар да яр ла ушы кə сі би бі лім бе ре тін оқу орын-
да ры ның бас ты мақ са ты — ма ман дық тар ды 
игер ту ға на бол са, қа зір гі əлем дік бі лім ке ңес ті-
гі нің ұс тан ған ме же сі — бə се ке ге қа бі лет ті тұл ға 
дайын дау үшін адам ның құ зыр лы лық қа бі ле ті-
не сүйе ну ар қы лы би ік нə ти же лер ге бағ дар лан-
ған бі лім бе ру жүйе сі.
Бо ла шақ ұр пақ қа қо ғам та ла бы на сай тəр-

бие мен бі лім бе ру де мұ ға лім дер дің ин но ва ци-
ялық іс-əре ке ті нің ғы лы ми-пе да го ги ка лық не-
гіз де рін мең ге ру — ма ңыз ды мə се ле лер дің бі рі. 
Жа ңа пе да го ги ка лық тех но ло ги яны мең ге ру ге 
мұ ға лім дер ді да яр лау — олар ды кə сі би бі лі мін 
кө те ру ге дайын дау ас пек ті сі нің бі рі жə не пе да-
гог тың же ке тұл ға сын қа лып тас ты ру үр ді сін де гі 
іс-əре кет тің нə ти же сі. Сту дент тер ге бі лім бе ру 
ба ры сын да үне мі із де ніп, жа ңа лық тар ды ти ім ді 
қол да ну — за ман та ла бы бо лып та бы ла ды.

«Қа зір гі за ман да жас тар ға ақ па рат тық тех но-
ло ги ямен бай ла ныс ты əлем дік стан дар тқа сай 
мүд де лі жа ңа бі лім бе ру өте қа жет» деп Ел ба сы 
атап көр сет кен дей, жас ұр пақ қа бі лім бе ру жо-
лын да ақ па рат тық тех но ло ги яны оқу үр ді сін де 
оң тай лан ды ру мен ти ім ді лі гін арт ты ру дың ма-
ңы зы зор.

«Өр леу» Бі лік ті лік ті арт ты ру ұлт тық ор та-
лы ғы» АҚ фи ли алы ҚР Бі лім бе ру жүйе сі нің 
бас шы жə не ғы лы ми-пе да го ги ка лық қыз мет-
кер ле рі нің бі лік ті лі гін арт ты ра тын ин сти ту ты 
ұйым дас тыр ған «ЖОО пе да го ги ка ма ман ды ғы 
оқы ту шы ла ры ның бі лік ті лі гін кө те ру» бағ дар-
ла ма сы нə ти же сін де кə сі би бі лік ті лі гі міз бен 
ше бер лі гі міз ді шың дай тү су ге, дағ ды ла ры мыз-
ды ке ңей тіп, те рең де тіп же тіл ді ру ге та ма ша 
мүм кін дік ал дық.

Г. БЕЛ ГІ БА ЕВА,
ПЕ ДА ГО ГИ КА ФА КУЛЬ ТЕ ТІ НІ/ ДО ЦЕН ТІ,

О. МИ ХАЛЬ КО ВА,
ФИ ЛО СО ФИЯ Ж7 НЕ ПСИ ХО ЛО ГИЯ ФА КУЛЬ ТЕ ТІ НІ/ ДО ЦЕН ТІ

Құр мет ті əріп тес тер!
Сіз дер ді «Қа зір гі қо ғам ның əлеу мет тік-

мə де ни тран сфор ма ци ясы жағ дайын да тіл-
дік бі лім бе ру» ат ты ха лы қа ра лық ғы лы ми 
фо рум ға қа ты су ға ша қы ра мыз. Фо рум ның 
мақ са ты жа ңа ой лар ды жал пы лан ды ру жə-
не та ра ту, тіл дік бі лім бе ру аясын да жа қын 
жə не алыс ше тел дің əр түр лі оқу орын да-
ры ның, ғы лы ми-зерт теу, бі лім бе ру жə не 
ұлт тық-мə де ни ор та лық та ры ның оқы ту-
шы ла ры жə не ма ман да ры мен тə жі ри бе ал-
ма су бо лып та бы ла ды. Фо рум ды ұйым дас-
ты ру шы: ака де мик Е. А. Бө ке тов атын да ғы 
Қа ра ған ды мем ле кет тік уни вер си те ті.

Ғы лы ми фо рум аясын да ке ле сі іс-ша ра лар-
дың өт кі зі луі жос пар ла ну да: Қо ғам ның əлеу мет-
тік-мə де ни тран сфор ма ци ясы жағ дайын да тіл-
дік бі лім бе ру бойын ша Фо рум ның пі кір-та лас 
ала ңы; Ше тел тіл де рі бойын ша ха лы қа ра лық 
сту дент тік олим пи ада — тіл дік ма ман дық тар-
дың 3-4 курс сту дент те рі не ар нал ған зи ят кер лік-
шы ғар ма шы лық бай қау; «Жо ға ры бі лім бе ру 
ұлт тық жүйе ле рі нің үй ле сім ді лі гі жағ дайын да 
ха лы қа ра лық ын ты мақ тас тық ты да мы ту» дөң ге-
лек үс те лі, сту дент тер мен ПОҚ ака де ми ялық ұт-
қыр лық тың да му ына ба ғыт тал ған ха лы қа ра лық 
ын ты мақ тас тық тың ке ле ше гін фо рум ға қа ты-
су шы ЖОО-лар мен тал қы лау, тіл дік бі лім бе ру 
аясын да бір лес кен ғы лы ми зерт те улер ді жүр гі-
зу, қос дип лом ды бі лім бе ру ді іс ке асы ру; ше тел 
ті лін де бі лім бе ру аясын да ин но ва ци ялық тə жі-
ри бе ал ма су мақ са ты мен оқы ту шы лар ға ар нал-
ған ше бер лік-сы нып та рын өт кі зу; «Е. А. Бө ке тов 
атын да ғы ҚарМУ-да ше тел ті лін де бі лім бе ру ді 
ғы лы ми-əдіс те ме лік жа ғы нан қам та ма сыз ету» 
көр ме сі — Е. А. Бө ке тов атын да ғы ҚарМУ ПОҚ-

тың ғы лы ми жə не оқу-əдіс те ме лік нə ти же ле рі-
мен жə не сту дент тер дің ғы лы ми жə не қо ғам дық 
жұ мы сы ның же тіс тік те рі мен та ныс ты ру.

Фо рум ны� пі кір-та лас ала �ы ж! мы сы ны� 
ба �ыт та ры

1 ба ғыт: Тіл дік са ясат мем ле кет тің ұлт тық са-
яса ты ның құ рам дас бө лі гі ре тін де. Проб ле ма лық 
өріс: Əлем нің əр түр лі мем ле кет те рін де гі тіл дік 
жағ дай лар дың жə не тіл дік са ясат тың мо дель де рі. 
Жа һан да ну за ма нын да ғы тіл дің əр түр лі лі гі. Тіл-
дік са ясат əлеу мет тік са рап та удың ны са ны ре тін-
де. Мем ле кет тің тіл дік жағ дайы на көп тіл ді лік тің, 
үш тіл ді лік тің, қос тіл ді лік тің əсе рі. Мем ле кет тік 
тіл дің да муы ұлт тық қауіп сіз дік тің, əлеу мет тік 
тұ рақ ты лық тың жə не ел дің зи ят кер лік да му-
ының мə се ле сі ре тін де.

2 ба ғыт: көп мə де ни ет ті лік жə не көп тіл ді лік 
жағ дайын да бі лім бе ру. Проб ле ма лық өріс: көп-
тіл ді бі лім бе ру ді өзек тен ді ру дің əлеу мет тік-пе-
да го ги ка лық фак тор ла ры. Бі лім бе ру дең гей ле рі 
(мек теп-кол ледж-ЖОО) ара сын да көп тіл ді бі лім 
бе ру дің са бақ тас ты ғы. Көп тіл ді бі лім бе ру жағ-
дайын да ма ман дар ды кə сі би да яр лау мə се ле ле рі. 
Мə де ни ара лық қа рым-қа ты нас жə не мə де ни ет-
тер үн қа ты су ына қа бі лет ті жа ңа тип ті тұл ға ны 
қа лып тас ты ру.

3 ба ғыт: Жо ға ры бі лім бе ру ұлт тық жүйе ле рі-
нің үй ле сім ді лі гі. Проб ле ма лық өріс: жа ңа шыл-
дық пен дəс түр лі лік, ака де ми ялық ар тық шы лық-
тар мен əлеу мет тік/эко но ми ка лық қа жет ті лік 
ара сын да ғы тең ге рім дік ті сақ тау үй ле сім ді лі гі. 
Бі лім бе ру бағ дар ла ма лар дың мөл дір лі гі жə не 
жо ға ры бі лім бе ру дің ұлт тық жүйе ле рін де бі лік-
ті лік ті рас тау. Сту дент тер дің өз əлеует те рін то-
лы ғы мен іс ке асы руы үшін ұлт тық жо ға ры бі лім 
бе ру жүйе ле рі нің мүм кін дік тер ту ғы зуы. Са па 
ке піл ді гі нің ұлт тық жүйе ле рі жə не олар дың осы 

ба ғыт та жал пыеуро па лық ын ты мақ тас тық ты кү-
шей ту де ат қа ра тын рө лі.
Фо рум ның ғы лы ми ең бек те рі нің жи на ғын-

да жа ри ялан ған ма те ри ал дар бел гі лі ба ғыт тар 
ре ті мен Ғы лы ми элек трон ды кі тап ха на ның сай-
тын да ор на лас ты ры ла ды, яғ ни ол ма қа ла лар 
ҒДРИ (РИНЦ) ба за сын да ин дек сте ле ді. Фо рум-
ның со ңын да қа ты су шы лар ға фо рум жұ мы сы на 
қа ты суы ту ра лы бел гі лен ген үл гі де гі куə лік тер 
бе рі ле ді.

Құр мет ті əріп тес тер! Фо рум ға қа ты су үшін 
2016 жыл дың 10 на уры зы на дейін өті нім ді тол ты-
рып, fo rum_678@ma il. ru. элек трон ды ме кен-жай-
ға жі бе ру ке рек. Ма те ри ал дар екі фай лмен жі бе-
рі луі ти іс (бі рін ші сі — өті нім, екін ші сі — ба ян да-
ма те зис те рі). Фай лдар дың ата ула ры бі рін ші ав-
тор дың те гі мен сақ та луы ти іс (мыс. Ива нов И. В. 
doc). Жұ мыс тіл де рі: қа зақ, орыс, ағыл шын.

Ше тел тіл де рі бойын ша Ха лы �а ра лы� сту дент-
тік олим пи ада �т кі зу рC сім де рі мен фор ма ла ры

Олим пи ада ның мақ са ты бо ла шақ ма ман дар-
дың бə се ке ге қа бі лет ті лік көр сет кіш те рі нің бі рі 
ре тін де сту дент тер дің тұл ға лық əлеуетін анық-
тау, сту дент тер дің оқу-та ным дық жə не оқу-зерт-
теу іс-əре ке тін ын та лан ды ру бо лып та бы ла ды. 
Олим пи ада ға қа ты су ға Қа зақ стан, жа қын жə не 
алыс ше тел уни вер си тет те рі нің тіл дік ма ман дық-
та ры ның 3-4 курс сту дент те рі ша қы ры ла ды. Бір 
уни вер си тет тің құ ра ма то бын да екі-үш сту дент 
жə не топ же тек ші сі бо луы қа жет. Олим пи ада 
ке ле сі тіл дер бойын ша жүр гі зі ле ді: ағыл шын, не-
міс, фран цуз, қы тай, орыс ті лі ше тел ті лі ре тін де. 
Олим пи ада үш ай на лым нан тұ ра ды: тың дау жə-
не оқу. Орын дау уақы ты — 90 ми нут; эс се жа зу 
(кө ле мі — 200 сөз). Орын дау уақы ты — 60 ми нут; 
бе ріл ген та қы рып бойын ша ал дын ала дайын дал-
ма ған мо но лог. Сөй леу уақы ты — 3 ми нут.

Ағыл шын, не міс, фран цуз тіл де рі бойын ша 
тап сыр ма лар күр де лі лі гі — Еуро па Ке ңе сі нің тіл-
дік дең гейі нің ба ға мы на сəй кес тіл ді мең ге ру дің 
В2 те рең де тіл ген дең гейі; қы тай ті лі бойын ша — 
тіл ді мең ге ру дің ор та ша дең гейі, HSK 4-дең гейі; 
орыс ті лі ше тел ті лі ре тін де — тіл ді мең ге ру дің 
В1 дең гейі. Олим пи ада ға қа ты су үшін өті нім дер-
ді 2016 жыл дың 10 на уры зы на дейін Олим пи ада-
ның ұйым дас ты ру ко ми те ті нің fo rum_678@ma il. 
ru  элек трон ды пош та сы на жі бе ру қа жет.

Фо рум ма те ри ал да рын жа ри ялау тіл де-
рі: орыс, ағыл шын. Ма те ри ал дар ды� к� ле мі: 
5 —10 те ріл ген бет. Ма қа ла рə сім де ме сін де бар-
лық гра фи ка лық ма те ри ал дар �а ра жC не а� түс-
ті бо луы ти іс. Бар лы� ма �а ла лар мы на e-ma il-ге 
жі бе рі ле ді: fo rum_678@ma il.ru 

Ма те ри ал дар ды жа ри ялау үшін !йым дас-
ты ру �ар жы сы мə тін нің əр бір то лық не ме се то-
лық емес бе ті не 750 те� ге ні құ рай ды. Ба сы лып 
шық қан Фо рум ма те ри ал да ры ның жи на ғы ның 
құ ны — 1200 те� ге. Фо рум аяқ тал ған соң ма те-
ри ал дар жи на ғы элек трон ды түр де, PDF фор ма-
тын да Е. А. Бө ке тов атын да ғы ҚарМУ сай тын да 
қол же тім ді бо ла ды. Қар жы жə не есеп-айы ры су 
со ма сын ауда ру үшін рек ви зит тер алын ған ма-
те ри ал дар сын-пі кір ден өт кен нен жə не бас па ға 
қа был дан ған нан кейін ға на ав тор лар ға ха бар ла-
на ды.

Nйым дас ты ру ко ми те ті ні� ме кен-жайы:
100028, Қа зақ стан Рес пуб ли ка сы, Ка ра ган да қ., 

Уни вер си тет к-сі 28
е-ma il: fo rum_678@ma il.ru
Анық та ма тел. бойын ша: 8(7212) 79-32-31, ше-

тел фи ло ло ги ясы жə не аудар ма ісі ка фед ра сы, 
Мун На талья Ти мо фе ев на

3ЙЫМ ДАС ТЫ РУ КО МИ ТЕ ТІ

Білікті маман — б3гінгі заман талабы

«;азіргі ?о:амныD <леуметтік-м<дени трансформациясы жа:дайында тілдік білім беру»
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• КарГУ — один из круп ней ших уни вер си те-
тов Казахстана, за ни ма ющий ли ди ру ющие 
по зи ции в на ци ональ ном рей тин ге ву зов.

• КарГУ вхо дит в луч шие ми ро вые рей тин ги 
ву зов Ti mes Hig her Edu ca ti on QS World Uni-
ver sity Ran king и We bo mat rix Ran kings.

• КарГУ име ет вы со кую ака де ми чес кую ре пу-
та цию и не ук лон но сле ду ет прин ци пам клас-
си чес ко го уни вер си тет ско го об ра зо ва ния.

• КарГУ яв ля ет ся чле ном меж ду на род ных ас-
со ци аций, объ еди ня ющих ве ду щие уни вер-
си те ты ми ра.

• КарГУ — это 48 спе ци аль нос тей ма гис тра ту-
ры и 12 прог рамм док то ран ту ры PhD.

• КарГУ — это 12 фа куль те тов, на ко то рых 
обу ча ют ся сту ден ты по 75 спе ци аль нос тям 
ба ка лав ри ата.

• КарГУ — это воз мож ность обу чать ся в по ли-
языч ных груп пах.

• В КарГУ ра бо та ют из вес тные уче ные, сре ди 
ко то рых — 127 об ла да те лей зва ния «Луч ший 
пре по да ва тель ву за».

• Сту ден ты КарГУ в рам ках прог рам мы ака-
де ми чес кой мо биль нос ти обу ча ют ся в прес-
тиж ных ву зах Рос сии, стран Ев ро пей ско го 
со юза, США, Юго-Вос точ ной Азии и др.
В на шем уни вер си те те есть все не об хо ди мое 

для пол но цен но го об ра зо ва тель но го про цес са: 

11 сов ре мен ных учеб ных кор пу сов, круп ней-
шая в Ка зах ста не уни вер си тет ская биб ли оте ка 
(1,7 млн эк зем пля ров ли те ра ту ры), ин тер нет-
за лы, Wi-Fi-зо ны, муль ти ме дий ные, лин га фон-
ные и компь ютер ные клас сы, из да тель ство, 6 
об ще жи тий, сту ден чес кий бы то вой ком плекс, 
ком би нат об ще ствен но го пи та ния, ка фе «Уни-
вер си тет», спор тком плекс «Аюлы», два ста ди-
она, 11 спор тза лов, лег ко ат ле ти чес кий ма неж, 
тре на жер ный зал.

Би оло го-ге ог ра фи чес кий фа куль тет
Ба ка лав ри ат:
5В011300 — Би оло гия
5В011600 — Ге ог ра фия
5В060700 — Би оло гия
5В060900 — Ге ог ра фия
5В060800 — Эко ло гия
5В070100 — Би отех но ло гия
Ма гис тра ту ра:
6М060700 — Би оло гия
6М060800 — Эко ло гия
Док то ран ту ра PhD
6D060700 — Би оло гия
Фа куль тет инос тран ных язы ков
Ба ка лав ри ат:
5В011900 — Инос тран ный язык: два инос-
тран ных язы ка (ан глий ский, не мец кий, 
фран цуз ский)
5В020500 — Фи ло ло гия: инос тран ная фи-
ло ло гия (ан глий ская, ки тай ская, не мец-
кая, фран цуз кая)
5В020700 — Пе ре вод чес кое де ло
Ма гис тра ту ра:
6М011900 — Инос тран ный язык: два инос-
тран ных язы ка
6М021000 — Инос тран ная фи ло ло гия
Док то ран ту ра PhD
6D011900 — Инос тран ный язык: два инос-
тран ных язы ка
Ис то ри чес кий фа куль тет
Ба ка лав ри ат:
5В011400 — Ис то рия
5В020200 — Меж ду на род ные от но ше ния
5В020300 — Ис то рия
5В020800 — Ар хе оло гия и эт но ло гия
Ма гис тра ту ра:
6М011400 — Ис то рия
6М020300 — Ис то рия
6М020800 — Ар хе оло гия и эт но ло гия
Док то ран ту ра PhD
6D020300 — Ис то рия

Фа куль тет ма те ма ти ки и ин фор ма ци он-
ных тех но ло гий
Ба ка лав ри ат:
5В010900 — Ма те ма ти ка
5В011100 — Ин фор ма ти ка
5В060100 — Ма те ма ти ка
5В060200 — Ин фор ма ти ка
5В060300 — Ме ха ни ка
5В070300 — Ин фор ма ци он ные сис те мы
5В070500 — Ма те ма ти чес кое и компь-
ютер ное мо де ли ро ва ние
Ма гис тра ту ра:
6М010900 — Ма те ма ти ка
6М060100 — Ма те ма ти ка
6М060200 — Ин фор ма ти ка
6М060300 — Ме ха ни ка
Док то ран ту ра PhD
6D060100 — Ма те ма ти ка
Пе да го ги чес кий фа куль тет
Ба ка лав ри ат:
5В010100 — Дош коль ное обу че ние и вос пи та ние
5В010200 — Пе да го ги ка и ме то ди ка на-
чаль но го обу че ния
5В010300 — Пе да го ги ка и пси хо ло гия
5В010500 — Де фек то ло гия
5В010700 — Изоб ра зи тель ное ис кус ство и чер че ние
5В042100 — Ди зайн
Ма гис тра ту ра:
6М010100 — Дош коль ное обу че ние и вос пи та ние
6М010200 — Пе да го ги ка и ме то ди ка на-
чаль но го обу че ния
6М010300 — Пе да го ги ка и пси хо ло гия
6М010500 — Де фек то ло гия
Док то ран ту ра PhD
6D010200 — Пе да го ги ка и ме то ди ка на-
чаль но го обу че ния
6D010300 — Пе да го ги ка и пси хо ло гия
Фи зи ко-тех ни чес кий фа куль тет
Ба ка лав ри ат:
5В011000 — Фи зи ка
5В060400 — Фи зи ка
5В071600 — При бо рос тро ение

5В071700 — Теп ло энер ге ти ка
5В071900 — Ра ди отех ни ка, элек тро ни ка и 
те ле ком му ни ка ции
5В072300 — Тех ни чес кая фи зи ка
5В073100 — Бе зо пас ность жиз не дея тель-
нос ти и за щи та ок ру жа ющей сре ды
5В012000 — Про фес си ональ ное обу че ние
5В070300 — Тран спорт, тран спор тная тех-
ни ка и тех но ло гии
5В090100 — Ор га ни за ция пе ре во зок, дви-
же ния и эксплу ата ция тран спор та
Ма гис тра ту ра:
6M011000 — Фи зи ка
6M060400 — Фи зи ка
6M072300 — Тех ни чес кая фи зи ка
6M071700 — Теп ло энер ге ти ка
6М012000 — Про фес си ональ ное обу че ние
Док то ран ту ра PhD
6D060400 — Фи зи ка
Фи ло ло ги чес кий фа куль тет
Ба ка лав ри ат:
5В011700 — Ка зах ский язык и ли те ра ту ра
5В011800 — Рус ский язык и ли те ра ту ра
5В012100 — Ка зах ский язык и ли те ра ту ра 
в шко лах с не ка зах ским язы ком обу че ния
5В012200 — Рус ский язык и ли те ра ту ра в 
шко лах с не рус ским язы ком обу че ния
5В020500 — Фи ло ло гия (ка зах ская, рус ская)
5В050400 — Жур на лис ти ка
5В051400 — Связь с об ще ствен ностью
Ма гис тра ту ра:
6М011700 — Ка зах ский язык и ли те ра ту ра
6М011800 — Рус ский язык и ли те ра ту ра
6М020500 — Фи ло ло гия
6М050400 — Жур на лис ти ка
Док то ран ту ра PhD
6D020500 — Фи ло ло гия
Фа куль тет фи ло со фии и пси хо ло гии
Ба ка лав ри ат:
5B012300 — Со ци аль ная пе да го ги ка и са-
мо поз на ние
5В020100 — Фи ло со фия

5В020400 — Куль ту ро ло гия
5В020600 — Ре ли ги ове де ние
5В050100 — Со ци оло гия
5В050200 — По ли то ло гия
5В050300 — Пси хо ло гия
5В0905000 — Со ци аль ная ра бо та
5В0906000 — Куль тур но-до су го вая ра бо та
Ма гис тра ту ра:
6М012300 — Со ци аль ная пе да го ги ка и са-
мо поз на ние
6М020100 — Фи ло со фия
6М020400 — Куль ту ро ло гия
6М050100 — Со ци оло гия
6М050200 — По ли то ло гия
6М50300 — Пси хо ло гия
6М090500 — Со ци аль ная ра бо та
Док то ран ту ра PhD
6D020100 — Фи ло со фия
Фа куль тет фи зи чес кой куль ту ры и спор та
Ба ка лав ри ат:
5В010400 — На чаль ная во ен ная под го тов ка
5В010800 — Фи зи чес кая куль ту ра и спорт
Ма гис тра ту ра:
6М010400 — На чаль ная во ен ная под го тов ка
6М010800 — Фи зи чес кая куль ту ра и спорт
Хи ми чес кий фа куль тет
Ба ка лав ри ат:
5В011200 — Хи мия
5В060600 — Хи мия
5В072000 — Хи ми чес кая тех но ло гия не ор-
га ни чес ких ве ществ
5В072100 — Хи ми чес кая тех но ло гия ор га-
ни чес ких ве ществ
5В074800 — Тех но ло гия фар ма цев ти чес-
ко го про из вод ства
Ма гис тра ту ра:
6М011200 — Хи мия
6М060600 — Хи мия
6М072000 — Хи ми чес кая тех но ло гия не-
ор га ни чес ких ве ществ
6М072100 — Хи ми чес кая тех но ло гия ор-
га ни чес ких ве ществ

6М073900 — Неф те хи мия
Док то ран ту ра PhD
6D060600 — Хи мия
Эко но ми чес кий фа куль тет
Ба ка лав ри ат:
5В011500 — Ос но вы пра ва и эко но ми ки
5В050600 — Эко но ми ка
5В050700 — Ме нед жмент
5В050800 — Учет и аудит
5В050900 — Фи нан сы
5В051000 — Го су дар ствен ное и мес тное 
уп рав ле ние
5В051100 — Мар ке тинг
5В051300 — Ми ро вая эко но ми ка
5В090200 — Ту ризм
5В090400 — Со ци аль но-куль тур ный сер вис
5В090800 — Оцен ка
5В090900 — Ло гис ти ка (по от рас лям)
5В091200 — Рес то ран ное де ло и гос ти нич-
ный биз нес
Ма гис тра ту ра:
6М011500 — Ос но вы пра ва и эко но ми ки
6М050600 — Эко но ми ка
6М050700 — Ме нед жмент
6М050800 — Учет и аудит
6М050900 — Фи нан сы
6М051000 — Го су дар ствен ное и мес тное 
уп рав ле ние
6М051100 — Мар ке тинг
6М090200 — Ту ризм
6М090400 — Со ци аль но-куль тур ный сер вис
Док то ран ту ра PhD
6D050600 — Эко но ми ка
Юри ди чес кий фа куль тет
Ба ка лав ри ат:
5В030100 — Юрис пру ден ция
5В030200 — Меж ду на род ное пра во
5В030400 — Та мо жен ное де ло
Ма гис тра ту ра:
6М030100 — Юрис пру ден ция
Док то ран ту ра PhD
6D030100 — Юрис пру ден ция
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сокращенную форму 
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на заочную 
сокращенную форму 

обучения
каз. отд. рус. отд.

каз. отд. рус. отд. каз. отд. рус. отд. общ. сел. общ. сел.
Дизайн

2 творческих 
экзамена

1-й творческий 
экзамен

22 8 - - 96 - 94 -
Журналистика 71 24 - - 98 95 95 92
Изобразительное искусство и черчение 11/8* 4/2* 15 5 93 89 93 84
Культурно-досуговая работа 15 5 - - 97 95 86 78
Начальная военная подготовка 8/3* 2/2* 15 5 96 94 90 82
Физическая культура и спорт 435/45* 145/15* 8 2 С-84 93 С-80 81
Биология (научная)

Биология

Биология 94 31 - - 92 - 87 -
Биология (образов.) Биология 38/8* 12/2* - - 95 92 АБ-87 88
Биотехнология Биология 154 51 - - 96 93 92 81
Дефектология Биология 120/15* 40/5* 44 15 91 87 89 78
Дошкольное обучение и воспитание Математика 67/30* 23/10* 18 7 89 85 86 76
Педагогика и методика начального обучения Математика 41/8* 14/2* 15 5 90 87 86 79
Педагогика и психология Биология 52/8* 18/2* 15 5 95 91 90 83
Психология Биология 34 11 - - 94 - 92 -
Социальная педагогика и самопознание Биология 169/8* 56/2* - - 90 88 85 82
Экология Биология 104 35 - - 90 - 86 -
Археология и этнология

Всемирная 
история

История Казахстана 30 10 - - 86 - 75 -
История (гуманитарная) Всемирная история 60 20 - - 91 - 86 -
История (образов.) Всемирная история 21/8* 7/2* - - 96 91 84 81
Культурология История Казахстана 15 5 - - 86 - 74 -
Основы права и экономики Всемирная история 11 4 8 2 98 87 83 80
Политология История Казахстана 22 8 - - 100 - 94 -
Религиоведение Всемирная история 65 22 - - 81 - 74 -
Социология История Казахстана 22 8 - - 92 - 91 -
Таможенное дело Всемирная история 8 2 - - ВАО-86 - ПО-100 -
Философия Всемирная история 11 4 - - 87 - 80 -
Юриспруденция Всемирная история 41 14 - - АБ-87 - ПО-100 -
География (научная)

География 

География 64 21 - - 88 - 85 -
География (образов.) География 6 2 11 4 92 88 95 83
Государственное и местное управление Математика 34 11 - - АБ-95 АБ-93 ВАО-95 91
Логистика (по отраслям) Математика 30 10 - - ПО-100 АБ-86 100 63
Маркетинг Математика 15 5 - - АБ-92 АБ-88 ПО-100 89
Менеджмент Математика 26 9 - - АБ-95 АБ-93 АБ-89 95
Мировая экономика Математика 22 8 - - АБ-91 - 100 -
Оценка Математика 15 5 - - 97 90 100 85
Ресторанное  дело и гостиничный бизнес География 71/22* 24/7* - - 89 83 89 80
Связь с общественностью География 21 7 - - 96 - 96 -
Социальная работа География 52/11* 18/4* - - 90 86 86 79
Социально-культурный сервис География 45 15 - - 88 85 86 77
Туризм География 244/26* 81/9* - - 91 - 89 -
Учет и аудит Математика 34 11 - - АБ-96 АБ-94 АБ-92 АБ-86
Финансы Математика 22 8 - - АБ-97 - АБ-91 -
Экономика Математика 22 8 - - АБ-96 АБ-94 АБ-90 АБ-88
Иностранная филология: английский язык

Иностранный 
язык Иностранный язык

18 7 - - АБ-90 - ВАО-
100 -

Иностранная филология: немецкий язык 4 1 - - 75 - 68 -
Иностранная филология: французский язык 3 1 - - - - 56 -
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Иностранная филология: китайский язык

Иностранный 
язык Иностранный язык

6 2 - - АБ-89 - АБ-89 -
Иностранный язык: два иностранных (английский) 371/38* 123/12* 38 12 100 88 АБ-86 89
Иностранный язык: два иностранных (немецкий) 8 2 - - 65 - 77 -
Иностранный язык: два иностранных (французский) 8 2 - - 62 - 73 -
Международное право 26 9 - - АБ-96 - АБ-96 -
Международные отношения 15 5 - - АБ-96 - АБ-96 -
Переводческое дело 66 22 - - АБ-92 - АБ-93 -
Казахский язык и литература

Казахская 
литература

Казахский язык 280/30* - 65 - 90 86 - -
Казахский язык и литература в школах с неказахским языком 
обучения Казахский язык 45 15 - - 85 83 - -

Филология: казахский язык
Литература

Родной язык 80 - - - 94 - - -
Филология: русский язык Родной язык - 25 - - - - 80 -
Русский язык и литература

Русская 
литература

Русский язык - 60/10* - 20 - - 86 80
Русский язык и литература в школах с нерусским языком об-
учения Русский язык 45 15 - - - - 78 76

Безопасность жизнедеятельности и защита окружающей среды

Физика

Математика 60/8* 20/2* - - 90 86 83 69
Информатика (научная) Математика 165 55 - - 84 - 77 -
Информатика (образов.) Математика 165/22* 55/8* - - 84 82 77 69
Информационные системы Математика 262 88 - - 100 89 98 73
Математика (научная) Математика 120 40 - - 86 - 77 -
Математика (образов.) Математика 180/8* 60/2* - - 89 85 90 80
Математическое и компьютерное моделирование Математика 60/12* 20/4* - - 94 - 85 -
Механика Математика 60 20 - - 84 - 74 -
Организация перевозок, движения и эксплуатация транспорта Математика 52/11* 18/4* - - 100 94 ПО-82 91
Приборостроение Математика 135/15* 45/5* - - 82 - 77 -
Профессиональное обучение Математика 318/38* 106/12* 92 31 78 75 67 56
Радиотехника, электроника и телекоммуникации Математика 315/22* 105/8* - - ПО-100 90 93 77
Теплоэнергетика Физика 157/15* 53/5* - - 89 85 87 71
Техническая физика Физика 49 16 - - 91 - 86 -
Транспорт, транспортная техника и технология Математика 315/15* 105/5* - - 87 83 82 69
Физика (научная) Физика 97 33 - - 84 - 74 -
Физика (образов.) Математика 60/8* 20/2* - - 86 84 86 72
Технология фармацевтического производства

Химия Химия

75 25 - - 90 - 86 -
Химическая технология неорганических веществ 157 53 - - 84 - 74 -
Химическая технология органических веществ 116 38 - - 89 - ВАО-91 -
Химия (научная) 94 31 - - 90 - 84 -
Химия (образов.) 26/8* 9/9* - - 93 89 75 73

* — вы де лен ные гран ты по сок ра щен ной фор ме обу че ния (по ка за ны че рез /); АБ — об ла да те ли зна ка «Ал тын Бел гі»; АОО — Ат тес тат осо бо го об раз ца; 
ВАО — вы пус кни ки ав то ном ных ор га ни за ций об ра зо ва ния; ПО — по бе ди те ли меж ду на род ных олим пи ад и науч ных со рев но ва ний, рес пуб ли кан ских 
и меж ду на род ных кон кур сов пос лед них трех лет, а так же по бе ди те ли рес пуб ли кан ских олим пи ад и науч ных со рев но ва ний по об ще об ра зо ва тель ным 
пред ме там те ку ще го го да; С — по бе ди те ли меж ду на род ных спор тив ных со рев но ва ний

По вопросам поступления в КарГУ им. Е. А. Букетова обращайтесь по телефону

8(7212) 77-03-85
Подробности на сайте www.ksu.kz

Начни свое будущее вместе с КарГУ!

Карагандинский государственный университет им. академика Е. А. Букетова осуществляет подготовку по следующим специальностям

Предметы тестирования на ЕНТ и КТА в 2015 году, государственный образовательный заказ и полупроходные баллы в разрезе специальностей КарГУ им. Е. А. Букетова

Не от кла ды вай меч ту на зав тра — 
пос ту пай в КарГУ се год ня!

КарГУ пре дос тав ля ет ши ро кие 
воз мож нос ти для ре али за ции ин-
тел лек ту аль но го и твор чес ко го по-
тен ци ала сту ден чес кой мо ло де жи.
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Елі міз та ғы да бір ай ту лы күн ді атап өте тін бол ды. 
Ол — Ал ғыс ай ту кү ні. Ен ді на урыз дың бі рін ші жұл ды-
зын да бір-бі рі міз ге жа са ған жақ сы лық та ры мыз үшін ал-
ғыс ай та мыз.

Əл бет те көп ші лік тің кө кейін де «ал ғыс ай ту ға ар найы 
бір күн ді ар на удың ке ре гі не?» де ген дей заң ды сұ рақ тұ-
ра ды. Əри не жыл бойы ал ғыс ай тсақ та ар тық емес. Алай-

да адам ба ла сын бауыр мал дық қа, із гі қа си ет тер ге ба улып, 
та ту лас ты ра тү се тін жы лы ле біз ге бір күн ді ен ші леу ар-
қы лы біз бір лі гі міз ді одан əрі ны ғай та тү се міз, бір-бі рі-
міз ге де ген құр мет те ар та ды. Де мек, жан ға шуа ғын тө-
ге тін көк тем нің ал ғаш қы кү нін не ге ал ғыс ай ту дан бас та-
мас қа?!

(ЖАЛ �А СЫ 10 БЕТ ТЕ)

«Жа?сыныD жа?сылы:ын айт, н=ры тасысын»
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Во лон те ры уни вер си те та сов мес тно с проф со юз ным ко-
ми те том КарГУ 17 фев ра ля про ве ли ак цию «Сту ден ты — 
де тям». Так сов па ло, что этот день в ка лен да ре обоз на чен 
как День спон тан но го про яв ле ния доб ро ты. Они по се ти-
ли дет ский дом «Тан шол пан», про ве ли там кон цер тную 
прог рам му, по да ри ли мо ре по зи ти ва и по ло жи тель ных 
эмо ций де тям. Вос пи тан ни кам при вез ли сла дос ти и фрук-
ты, по дар ки и кан це ляр ские то ва ры. А в за вер ше ние праз-
дни ка с деть ми про ве ли иг ру «100 воп ро сов взрос ло му». 

Ма лы ши за да ва ли са мые раз ные воп ро сы ру ко во ди те лю 
от де ле ния мо ло деж но го кры ла «Жас Отан» КарГУ, спе ци-
алис ту Ко ми те та по де лам мо ло де жи Ас ла ну Ка бе ге но ву, 
про фор гам проф со юз но го ко ми те та Ма на шо вой Гуль ми-
ре и Маг зу мо вой На зи ре. Ад ми нис тра ция дет ско го до ма 
поб ла го да ри ла ор га ни за то ров, рас ска за ла о дос ти же ни ях 
сво их вос пи тан ни ков и да же про ве ла ми ни-эк скур сию.

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

Дарить тепло и заботу детям
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Ри за шы лық кү нін қа зақ стан дық тар қа лай 
қа был да уда? Га зет тер ге шо лу жа сап, ға лам тор-
ды шар ла дық. Те ле ди дар мен ра ди оны да ұмыт 
қал дыр ма дық. Жал пы бұ қа ра ның көз қа ра сы оң. 
Ал ай ту лы күн ту ра лы ҚарМУ қыз мет кер ле рі 
қан дай пі кір де? Ол ту ра сын да да бі ле оты райық.

Ор тай Rб ді рах ма нов, Уни вер си тет ке е� бе гі сі�-
ген Жо �а ры о�у ор ны ны� �з ді гі:

— Қа зақ «ба та ме нен ел кө ге рер» де мей ме? Ал ғыс 
ай ту — ол жақ сы ғой. Жас та ры мыз ға үл кен дер «өр-
ке нің өс сін!» деп ба та сын бе ріп, ал ғы сын жа удыр са, 
кі ші ле рі міз ізет ті лік та ны тып, өне ге лі бол са, елі міз-
дің ір ге та сы бе ки тү се ді. Ха дис тер де бір-бі рі не ал-
ғыс біл ді ру шы найы мұ сыл ман дық тың бел гі сі деп 
ба ян да ла ды. Əбу Һу рай ра дан (р. а.) жет кен риуаят-
та Пай ғам бар (с. а. с.): «Адам дар ға ал ғыс біл дір мей-
тін адам Ал ла ға шү кір етіп жа рыт пай ды», — де ген. 
Оның үс ті не жақ сы сөз жан ның емі емес пе? Жан ға 
жы лу сый лай тын жы лы сөз дер адам жа нын жа ды-
ра тып, бір мар қай тып тас тай ды. Жақ сы лы ғы мыз ды 
асы рып, жа ман ды ғы мыз ды жа сы рып, бір-бі рі міз ге 
ал ғыс ай тып, сіз-біз де сіп сый лас қан сайын мəр те-
бе міз өсе ді. Адам дар жа сал ған жақ сы лық ты ба ға лап, 
сол үшін бір-бі рі не ри за шы лық біл дір се, ол бір ға ни-
бет! Ұр па ғы ма «қар ғыс ал ма, ал ғыс ал» де гім ке ле ді.

Ири на Ка ра та ева, мек теп ке дейін гі жC не пси хо-
ло ги ялы�-пе да го ги ка лы� да яр лау ка фед ра сы ны� 
а�а о�ы ту шы сы:

— Атам Райх Фе дор Ива но вич пен əжем Ко ва-
лен ко Ан то ни на Гри горь ев на өз от ба сы ла ры мен 
1931 жы лы қу да лау ға ұшы рап, Са ра тов об лы сы нан 
Қа ра ған ды ға жер ауда ры лып ке ле ді. Ол кез де атам-
ның жа сы 17-де, ал əжем нің жа сы 15-те екен. Қу да-
лау ға ұшы ра ған дар ды ва гон дар ға ти еп ті. Жол да ғы 
қи ын шы лық, та за лық тың жоқ ты ғы, ішер ге ас тың, 
тіп ті қа ра су дың тап шы лы ғы жағ дай ды одан əрі қи-
ын да та тү сіп ті. Көп те ген ту ыс та ры мыз түр лі ауру ға 
шал ды ғып, жол үс тін де өліп кет кен екен.
Атам мен əжем: «біз қа зақ же рі не қыр күйек тің 

жаң быр лы қа ра суы ғын да кел дік. Ай дал ған дар ды 
ай да ла ға əке ліп тас та ды. Сол жер де тү неп шық тық. 
Жаң быр дың со ңы қар ға ұла сып, не іс те рі міз ді біл-
мей дал бол дық та қал дық. Ба сын да бас па на сы, ки-
ер ге киі мі, ішер ге асы жоқ біз ге қа зақ хал қы қол дан 
кел ген ше кө мек тес ті. Тез ара да тұ ра тын бас па на 
тауып бер ді, сол жер де қыс тап шық тық. Қа зақ тар-
дың қо нақ жай лы лы ғы на таң қал дық. Қа зақ хал қы 
біз ді қаң ғып кел ген дер деп сыр тқа теп пей, қай та 
бауыры на бас ты. Ел ба сы на күн ту ған Ұлы Отан со-
ғы сы ке зін де де қа зақ тар біз ге қы рын қа ра ған жоқ. 
Қа зақ тар мен жер ауда рыл ған ха лық тар бір ата ның 
ба ла сын дай та ту бол ды. Сол бір қи ын шақ тар да қол-
дау та ны тып, əрі қа рай өмір сү руі міз ге мүм кін ші лік 
бер ген қа зақ хал қы на мəң гі қа рыз дар мыз», — деп 
үне мі ай тып оты ра тын.
Атам шах та ға жұ мыс қа тұ ра ды, үй ле не ді. Əжем 

екеуі төрт ба ла ны өмір ге əке ле ді. Атам Германия ға 

қо ныс ауда ру ына мүм кін дік бо лып тұр са да көш пе-
ді. Ол кі сі қи ын-қыс тау шақ та қас та ры нан та бы лып, 
қол ұшын соз ған қа зақ елін тас тап кет кен қан дас та-
ры ның іс-əре ке тін қол да ма ды. Ба ла ла ры ның бойы-
на қа зақ елі не, же рі не де ген сүйіс пен ші лік ті сі ңі ріп 
өсір ді. Біз Қа зақ стан ды Ота ны мыз деп са най мыз. 
Бү гін гі таң да Қа ра ған ды да атам ның бе сін ші ұр па ғы 
өмір сү ріп жа тыр.

Ай дос Абай! лы, эко но ми ка фа куль те ті, тCр бие 
ісі ж� нін де гі де кан ны� орын ба са ры:

— Ел ді бір лік ке, дос тық қа бас тай тын мұн дай ме ре-
ке мем ле ке ті міз ге ке рек. Біз кө пұлт ты ел міз, бір тұ тас 
ха лық пыз. Мақ сат-мүд де міз де бір — Қа зақ стан ды 
мəң гі лік ел ету. Түр лі се беп тер мен дар хан да ла мыз ға 
қо ныс тан ған өз ге ұлт өкіл де рі бү гін де бей біт ғұ мыр 
ке шу де. Олар дың мə де ни еті, ді ні, ті лі, салт-дəс тү рі 
сақ тал ған. 1995 жыл дың 1 на уры зын да құ рыл ған Қа-
зақ стан хал қы Ас сам бле ясы ха лық дип ло ма ти ясы ның 
ма ңыз ды кү ре та мы ры на ай нал ды. Ас сам блея елі міз-
де гі бар лық эт нос өкіл де рін ор тақ мақ сат қа ұйыс ты ра 
біл ді. Кө пэт нос тық бай ке ңіс ті гі міз де тұ рақ ты лық, ты-
ныш тық ор нап, бір лі гі міз кү шейе түс ті. Бар лы ғы мыз 
бір ата ның ба ла сын дай та ту мыз. Бір-бі рі міз ге де ген 
сый-құр мет арт ты. Ки елі қа ра ша ңы рақ Қа ра ған ды 
мем ле кет тік уни вер си те ті жыл сайын Қа зақ стан хал-
қы ның бір лі гі кү ні не орай дəс түр лі дос тық фес ти ва лін 
атап өте ді. Об лы сы мыз да ғы түр лі ұлт өкіл де рі нің мə-
де ни ет ор та лық та ры мен ты ғыз бай ла ныс та мыз. Ал-
ғыс ай ту кү ні — əр қа зақ стан дық асы ға кү те тін ме ре ке 
бо ла ды деп се не мін. Ал ғыс ай ту дан еш жа лық пайық.

Г. МА ХАН

(Жал ға сы. Ба сы 8 бет те)
Өт кен жы лы Қа зақ стан хал қы Ас сам бле ясы ның 

«Мəң гі лік Ел: бір ел — бір тағ дыр» та қы ры бы мен 
бас тал ған ХХІІ сес си ясын да Ел ба сы мыз: «Ста лин ре-
жи мін де əр жыл да ры, өз де рі ңіз бі ле тін дей, ха лық тар 
тү гел дей жер ауда рыл ды. Олар ды ва гон дар дан ауыл-
дар ға тас тап ке те бер ді, олар дың еш дү ни есі бол ған 
жоқ. Сол уақыт та бұл да ла да өз де рі мұқ таж бо ла 
оты рып, олар ды са ман үй ле рі не қа был да ған қа зақ-
тар, қа зақ от ба сы ла ры ға на өмір сүр ді. Са ман нан жа-
сал ған екі бөл ме лі там үй де тұр ған біз дің от ба сы үш 
ба ла сы бар жа нұя ны қа был дап ал ды. Көз ал дым да 
əр қа шан, əр қа шан олар дың бөл ме нің бір бұ ры шы на 
жи нал ға нын елес те те бе ре мін, олар қор қып тұр ды — 
ки ім де рі жыр тыл ған, аш, то зып кет кен. Олар біз дің 
от ба сы да өмір сүр ді, жұ мыс іс тей бас та ды жə не біз ге 
өмір бойы ал ғыс ай тып өт ті. Мен оның ба ла ла ры мен 
дос бол дым. Атал мыш ме ре ке ні Қа зақ стан хал қы Ас-
сам бле ясы ның құ рыл ған кү нін де — 1 на урыз да не ме-
се бас қа уақыт ты қой са да бо ла ды. Бас ты сы — бар лық 
ұлт тың бір-бі рі не жə не осы адам дар ды қа был да ған, 

аяушы лық біл дір ген қа зақ тар ға ал ғыс ай ту кү ні деп 
бел гі лен се əді лет ті бо лар еді», — деп елі не ұсы ныс 
айтқан еді. Мем ле кет бас шы сы ның бұл бас та ма сы 
өз ге ұлт өкіл де рі нің ал тын дің ге гі не ай нал ған, бір лік 
пен бе ре ке ні бой тұ ма ры на ай нал ды рып, бір тұ тас ел 
бо лу ды мақ сұт ет кен Ас сам блея мен Қа зақ стан хал-
қы та ра пы нан кең қол дау тап ты. Та рих тың қат пар ла-
ры на үңі ліп, өт кен ге көз са лар бол сақ, ХХ ға сыр дың 
ба сы нан кең бай тақ қа зақ елі не Ке ңес тік би лік тің со-
ла қай са яса ты ның нə ти же сін де түр лі ұлт өкі лі ке ліп 
қо ныс тан ған екен. Олар дың жал пы са ны — 5,6 мил-
ли он ға жу ық тай ды. Мə се лен, 1936 жы лы об лы сы-
мыз ға Украина мен Поль ша дан мың да ған по ляк тар 
мен не міс тер жер ауда рыл ған. Та ри хы мыз дың қа ра 
тақ та сы на таң ба сын қал дыр ған, қа зақ тың сүт бе ті не 
шық қан қай мақ та рын қу ғын-сүр гін ге ұшы рат қан 
1937 жы лы елі міз ге кə ріс тер ді күш теп əке ліп жер-
сін ді ре ді. Со ғыс оты шар пып тұр ған жыл да ры да 
жап пай жер ауда ру тоқ та ма ды. 1943-1944 жыл да ры 
күш теп кө ші ріл ген қал мақ тар, ше шен дер, ев рей лер, 
ұң ғыш тар, қа ра шай лар, грек тер, ар мян дар, бол гар-

лар, Қы рым та тар ла ры қа зақ же рін па на лай ды. Сол 
қи ын-қыс тау шақ та жер ауда ры лып, жа ны жа быр-
қап, арып-ашып, ащы нып кел ген ті лі, қа ны, тіп ті ді ні 
мен ді лі бө лек өз ге ұлт өкіл де рі не хал қы мыз қы рын 
қа ра ған жоқ. Ата-ба ба ла ры мыз пейі лін та рыл тпай, 
жа ла жауып, «ха лық жауы», «сат қын» ата ған жат 
ағайын ды құ шақ жая қар сы ал ды. «Тағ дыр та лайы-
мен қу да ла нып, жат жер ге та бан ті ре ген де, жа тар ға 
орын, ішер ге ас, ки ер ге ки ім тап пай қи нал ған да қа-
зақ тар кө мек қо лын соз ды, жы лы шы рай мен қар сы 
алып, үйін па на лат ты. Өз де рі нің тұр мыс дең гейі мəз 
бол ма са да тө сек-орын мен ки ім-ке шек жа ғы нан да 
қа рай лас ты, бір үзім нан ды бө ліп же дік. Қа зақ тар-
дың осы жақ сы лы ғын еш қа шан ұмыт пай мыз» де ген-
ді өз ге ұлт өкіл де рі нің аузы нан көп ес ти міз.

Бү гін де біз түр лі ұлт өкіл де рі нің ба сын бір ша ңы-
рақ ас ты на бі рік тір ген бір тұ тас ха лық пыз. Ын ты ма ғы 
мен бір лі гі жа рас қан, іш кі тұ рақ ты лы ғы мы ғым мем-
ле кет піз. Ұлы да ла елі үшін бұл күн нің ма ңы зы ора сан 
зор. «Ал ғыс ал ған ары мас» де ген, бір-бі рі міз ге ри за-
шы лық біл ді ру ар қы лы жар қын бо ла шақ қа қа дам ба-
сайық. «Жақ сы ның жақ сы лы ғын айт, нұ ры та сы сын».

ТА/ С3 ЛУ ДУ МАН

«Иə, дəл сол сəт те біз бə рін де ұға тын бо-
ла мыз. Алып ойын ала ңы на ал ғаш рет шық қан 
ба ла лар се кіл ді мəз бо лып, жан-дү ни еміз ға-
жайып кө рі ніс тер ден те бі ре не тін бо ла ды. Тағ-
дыр дың маң дайы мыз ға жаз ға ны көз ал ды мыз ға 
ке ліп, ға жап та қа ра пайым си па тын паш ете ді. 
Бү кіл адам зат құ ла ғы на «Са пар бас тал ды!» 
де ген жал ғыз үн ға на ес ті ле тін бо ла ды».

Хо се Ар гу эль ес

Бұл са пар — ке ле шек ұр пақ үшін шық қан Ұлы жол бол-
ды.

…Иə, ті зе лі ні бүк ті ріп, бас ты ны ба ғын ды рып, «түн ұйық-
та май, күн отыр май, жар лы ха лық ты бай қы лып, аз ха лық ты 
көп қыл ған» Ұлы Түр кі нің ұр па ғы мыз! Тəуел сіз дік ал ған ға 
дейін қа зір гі дей төрт құ бы ла сы тү гел, қу ат ты ел ге ай на лып 
көр ген емес піз. Біз бү гін қа ри ясы қам сыз, аза ма ты алаң сыз, 
ұр па ғы уайым сыз ел дер дің қа та ры на ұм тыл дық. Біз үшін 
көк ас па ны мыз ашық, көк бай ра ғы мыз ас қақ бол ған нан ар-
тық мəр те бе де, ба қыт та жоқ.

Жер бе тін де са ны қан ша мил ли он бол са да, ту ын ті гер ұл-
та рақ тай жер ді, ұр па ғы на ми рас етер ел ді ар ман ет кен ел дер 
же тер лік. Елі бол ған мен бағ да ры жоқ, бағ да ры бол ған мен бе-
ре ке сі жоқ ха лық тар да қан ша ма. Елі міз да му кө ші не ілес кен 
ел дер ден су ыры лып шы ғып, көш тіз гі нін ұс та ған ел дер дің 
са на ты на бет ал ды. Бі рақ, осы жол да біз дер, Қа зақ елі нің ай-
бын ды хал қы, өт кен ді еш қа шан ұмыт пау ға ти іс піз. Біз — та-
ри хи жа ды мық ты, со ңы на қа рап тəу бе сін ай тқан, жо лы на қа-
рап тəуекел ет кен ха лық пыз. «Бо ла шақ та не бо ла рын біл гің 
кел се, өт кен ге жиі рек үңіл» де ген ата лар дан қал ған ұла ғат ты 
сөз бар емес пе?! Та ри хын ұлық та ма ған, ба рын ба ға ла ма ған 
ха лық тың ба ғы жа нып, жо ғы тү ген дел мей ті ні анық.

Елі міз та лай тағ дыр лы оқи ға лар ды ба сы нан өт кіз ді. Та-
лай рет то ла ғай же ңіс тер ге же тіп, та лай рет же ңі ліс за рын 

шек ті. Тағ дыр дың сан қи лы ащы за ры мен тау қы ме тін тарт ты. 
Қа зақ хал қы ның есін де ең ауыр ке зең есе бін де сақ тал ған «Ақ-
та бан шұ бы рын ды, Ал қа көл сұ ла ма» тұ сын да им пе ри ялар-
дың қыс па ғы на тү сіп, хал қы мыз ерен ер лік пен өз ер кін ді гі 
мен Ота нын сақ тап қал ды. Қа зақ тың ба сы на түс кен не бір сын 
мен сы нақ оны құ рыш тай шы нық ты ра, ши ыра, қай ра тын 
жа ны ған үс ті не жа ни түс кен еді.

Қа зы бек би: «…Біз қа зақ де ген мал бақ қан ел міз. Еш-
кім ге соқ тық пай жай жат қан ел міз, жай лап жат қан ме ке ні-
міз — қа си ет ті қа зақ да ла сы. Елі міз ден құт-бе ре ке қаш па сын 
деп, же рі міз ді жа улар бас па сын деп, най за ға үкі тақ қан ел міз. 
Дəм-тұ зы мыз ды ақ тай біл ген, до сы мыз ды сақ тай біл ген ел-
міз…», — де ген дей, шір кін, Тəуел сіз дік, ба ғаң қан дай би ік еді! 
Та лай жа зық сыз жан дар дың, ба тыр лар мен қа һар ман дар дың, 
зи ялы қауым ның қа ны мен жа ны ар па лыс қа түс кен ар-на мыс 
пен қай рат-жі гер дің сы нал ған тұ сын да, ел ба сы на қа һар лы 
күн дер ту ған да бə рі не тө теп бе ру ге күш бер ген Қа зақ елі нің 
мыз ғы мас бір лі гі деп бі ле мін. Ата сы нұр дан пай да бол ған, 
са да ғын күн ге ас қан, ақ сұң қар құс тай тү ле ген Абы лай хан-
нан кейін бо дан дық қа мы тын ки ген қа зақ хал қын бір ту дың 
ас ты на бі рік ті ру ді аң сап, қол бас тап шық қан жа ужү рек хан 
Ке не са ры бол ды. Елі нің ар да аза ма ты қол ас ты на қа ра ған ел-
дер дің тұ тас ты ғын, ұйым-бір лі гін ны ғай ту ға ба рын ша күш 
сал ды. Ас қа ра лы ба тыр ба ба мыз та лай-та лай қия мет-қайым-
ды бас тан ке ші ріп, от пен су дан өт ті. Оның қол ба сы лық кө ре-
ген ді гін, түк ті жү рек ба тыр лы ғын жар қы ра та көр сет кен аса 
бір ірі же ңі сі — Ақ мо ла қа ма лын алуы де лі не ді. Қа зақ тың 
соң ғы сай лан ған ха ны — Ке не са ры ның атақ-даң қы елі бар да 
ар та тү се ті ні, əс те ке мі мей ті ні ақи қат.

«Қа ғы нып шы ға ке лер жауы ал ды нан, қа зақ қа қа шан нан 
да зауал құ мар» де ген дей, қа зақ хал қы ның азат тық жо лын-
да ғы ай қа сы, «тар жол, тай ғақ ке шу ле рі» бір сəт ке де то лас-
та ма ды. Одан соң ұлт тық ин тел ли ген ция ға қар сы жа ңа дан 
жа за лау, қу ғын-сүр гін бас тал ды. Оның қа ра дауылы қан ша ма 

қа зақ зи ялы ла ры ның ке ре ге сін сол қыл дат ты. «Ха лық жа ула-
ры» де ген же ле умен қа зақ тың зи ялы аза мат та ры құр бан бол-
ды. Со ры қа лың қа за ғым ның ең се сін кө тер тпей нəу бет жыл-
дар қы лы шын сүй ре тіп, сойы лын со ғып, қа һа рын төк кен де, 
қан ша ма қан дас бауыр аш тан өл ді. Мұ ның бə рі — «Мəң гі лік 
ел дің ұлы та ри хы». Та рих тың та ғы лы мын та ра зы лап, өт кен-
нен са бақ алып, та рих бет те рі не қан мен жа зыл ған қа сі рет ті 
тағ ды ры мыз ды жа ды мыз да бе рік ұс та сақ қа на, «Мəң гі лік 
Ел дің» тұт қа сын ұс тай тын ру хы мық ты мəң гі лік пат ри от 
жас та ры бо ла мыз. Мəң гі лік ел дің ке ру ені қа рыш тай бер сін! 
Біз — мəң гі сал та нат құ ра тын мəң гі ел міз! Ке ше гі Ке не са-
ры, На урыз бай, Бө ген бай сын ды ба тыр лар дың аң сап өт кен 
Тəуел сіз дік та ңы арай лап ат қан елі міз дің бей біт өмі рі осы ған 
куə. Ха лық тың қа жы мас қай ра ты, да на лы ғы, тал май төк кен 
тер дің өтеуі — қа си ет ті, ки елі Тəуел сіз дік тің құ ны бол ды. Ен-
ді гі ке зек те жас тар ға де ген се нім мен үміт бо ла шақ бас пал да-
ғы на бас тай тын, ал ға же те лей тін, «Мəң гі лік Ел» бо лып ша па-
ға тын ша ша тын, ру хы мыз дың бе рік, жұл ды зы мыз дың жо ға-
ры, жо лы мыз дың нұр лы бо луы біз ге ұлы ама нат деп бі ле мін.

Иə, қа за ғым ның бойы на бар лық адам зат ба ла сы на тəн 
асыл қа си ет тер сы яды. Ол — да на ха лық, да ра ха лық; ол — ба-
тыр ха лық, ақын ха лық; ол — қо нақ жай ха лық, салт-дəс тү рін 
сүйе бі ле тін ха лық. Ең бас ты сы, ол — тəуел сіз дік ті ба ға лай бі-
ле тін, алыс ты жа қын дай кө ре тін бауыр мал ха лық. Осын дай 
игі қа си етін ту етіп кө тер ген елім нің мақ са ты анық, жо лы 
дұ рыс. Қо лы мыз да ғы ба ры мыз ды ба ға лап, тəуел сіз ді гі міз дің, 
ын ты ма ғы мыз дың қа ді рін бі ліп жү рейік. Ер тең гі кү ні Қа зақ 
елі бір тұ тас хал қы бар, мыз ғы мас бір лі гі жа рас қан ке мел ел ге 
ай на ла ты ны на кү мəн кел тір мей мін.

«…біз Ота ны мыз дың көк бай ра ғын нық ұс тай мыз, оны 
Қа зақ стан да му ының жа ңа би ік те рін де ас қақ та та жел бі ре те-
міз» де ген Ел ба сы ның Мəң гі лік Елін қа лау ға «Са пар бас тал-
ды!» де гім ке ле ді.

ДАЙЫН ДА �АН МЕЙ РАМ ДА НИ ЯР,
«№ 9 МЕК ТЕП-БА ЛА БА� ША» КЕ ШЕ НІ НІ/» 11 СЫ НЫП О�У ШЫ СЫ

Біле ж3ріDіз
Б3кіл<лемдік 
«Рахмет» к3ні

11 �а� тар жыл ды� е� 
«Cдеп ті» к� ні бо лып са на ла-
ды — б!л к� ні Б� кі лC лем дік 
«Рах мет» к� ні той ла на ды. 
БNN мен ЮНЕС КО-ны� бас та-
ма сы мен пай да бол �ан б!л 
ме ре ке ні� �зін дік ма �ы на-
сы мол, �й тке ні б!л ме ре ке ні 
аза мат ты �ы на, !л ты на, ді ни 
се нім де рі не �а ра мас тан б�-
кіл Cлем бо лып той лай ды.

Dри не, жыл дыE Fр кG ні сы-
пайы бо лу Iа ты ры су ымыз ке-
рек. Алай да, кJп жаI дай да 
ал Iыс ай ту ды Kмы тып не ме се 
оIан ерек ше кJ Eіл бJл мей міз. 
Ал Iыс сJз де рін де бір си Lыр-
лыL бар — олар ар Lы лы біз 
бір-бі рі міз ге ри за шы лы Iы-
мыз ды кJр се те міз, кJ Eі лі міз ді 
біл ді ре міз, жаL сы эмо ци ялар 
сый лай мыз. КJп те ген ту рис тік 
жол сіл те ме лер де рах мет сJ зін 
ерек ше кJр се тіп, тіп ті, оны сол 
тіл ге тFн ак цен тпен ай ты лу ын 
ерек ше атап Jте ді. Mа лым дар-
дыE ай туы бойын ша, рах мет 
сJ зін ай ту — адам дар ара сын-
да жаL сы Lа ты нас ор на та ды. 
Орыс тыE «спа си бо» сJ зі 16 
Iа сыр да «спа си Бог» де ген нен 
шыL Lан екен. АIыл шын дар-
дыE «Тhank you» тір ке сі де жай 
ал Iыс ай ту сJз де рі Iа на емес 
екен. Ал араб тыE «рах мет» сJ-
зі Lа заL тыE «шG кір» де ген сJ-
зі мен мFн дес кJ рі не ді. Осы Iан 
Lа рап, Lай тіл де бол ма сын, 
рах мет сJ зініE Fр ха лыL тыE 
тіл мF де ни етін де Gл кен орын 
ала ты ны кJ рі не ді. Пси хо лог-
тар дыE ай туы бойын ша, ал Iыс 
сJз де рі — адам ды ты ныш тан-
ды ру, жG ре гін жы лы ту дыE бір-
ден-бір ама лы. Бас ты сы, ал Iы-
сы Eыз жG рек тен шы Iуы шарт.

Ал Iыс ай ту дыE да жJн-жо-
ра сы бар кJ рі не ді. «Рах мет» 
де ген сJз ді ерек ше тол Lы-
ныс пен, шы найы тGр де ин то-
на ци ялыL ек пін бе ріп ай тLан 
жF не сJ зіE ді ар нап отыр Iан 
адам ныE кJ зі не ті ке лей Lа рап 
ай тLан дK рыс, дей ді Fдеп Iы лы-
мы ныE ма ман да ры.

А� ПА РАТ К	З ДЕ РІ НЕН АЛЫН ДЫ

А?параттар а:ыны
Ал:ыс айтамыз

Жа Lын да OарМУ про фес-
сор лыL-оLы ту шы лар LK ра мы 
мен Lыз мет кер ле рі не оф таль-
мо лог ма ман дар тJрт кGн бойы 
те гін Lыз мет кJр сет ті. Орайын 
тауып оку лис тке ба ра ал май 
жGр ген жан дар осы мGм кін дік ті 
пай да ла нып, кJз де рін тек се-
ріс тен Jт кі зіп ал ды. Ке лу ші лер 
Lар ба лас Lан мы на за ман да 
дF рі гер ге Lа ра лу Iа да уаLыт 
та был май жа та ды дей ді. ОныE 
Gс ті не Kзын со нар ке зек кG ту 
ке рек. ОIан кJп ші лік тіE уаLы-
ты жоL. Сон дыL тан бо лар, тек 
ден са улыL та ры сыр бер ген 
кез де Iа на аL ха лат ты аб зал 
жан дар ды із дей ті ні. КJз майын 
тауысып жK мыс іс тей тін Lа Iаз-
бас ты OарМУ Lыз мет кер ле рі 
ай ту лы ша ра ны Kйым дас тыр-
Iан дар Iа ал Iыс та рын біл дір ді.

�АРМУ БАС ПА С	З �ЫЗ МЕ ТІ

«Ал:ыс ал:ан арымас…»

«Жа?сыныD жа?сылы:ын айт, н=ры тасысын»

Рухы жо:ары халы?тыD тарихы м<Dгілік
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Од ной из прог рам мных це лей Го су-
дар ствен ной прог рам мы раз ви тия об-
ра зо ва ния Рес пуб ли ки Казахстан на 
2011-2020 го ды яв ля ет ся фор ми ро ва ние 
ин тел лек ту аль но го, фи зи чес ки и ду хов-
но раз ви то го граж да ни на Рес пуб ли ки 
Казахстан, удов лет во ре ние его пот реб-
нос ти в по лу че нии об ра зо ва ния, обес пе-
чи ва юще го ус пех в быс тро ме ня ющем ся 
ми ре.

От че го за ви сит 
ус пеш ность че ло ве ка?

Прос тым вво дом дан ной фра зы в по ис-
ко вых сис те мах ин тер не та мы по лу ча ем сле-
ду ющие от ве ты:
• ус пех за ви сит от нас той чи вос ти, ре ши тель-
нос ти и це ле ус трем лен нос ти че ло ве ка;

• от са мо уве рен нос ти и вы дер жки;
• от его вос при ятия ок ру жа юще го ми ра;
• от его це лей, со пос та ви мос ти этих це лей с 
воз мож нос тя ми, его го тов нос ти день и ночь 
ра бо тать на дос ти же ние этих це лей;

• от со еди не ния ха рак те ра и слу чая;
• от то го, нас коль ко си лен ха рак те ром че ло-
век, что бы рис кнуть вос поль зо вать ся тем 
или иным шан сом, и так да лее;

• от на ли чия или от сут ствия у че ло ве ка пред-
при ни ма тельских спо соб нос тей.
Есть мне ние, что сре ди все го на се ле ния 

Зем ли лишь 5% об ла да ют спо соб нос тя ми 
к пред при ни ма тель ству — это со зи да те ли, 
не бо ящи еся ини ци ати вы и фи нан со во го 
рис ка, го то вые к соз да нию но вых ра бо чих 
мест и при ему от вет ствен нос ти за свое де ло 
и лю дей. И на ба зе этой те ории су ще ству ет 
убеж де ние, что пред при ни ма тель ству обу-
чить не воз мож но — с эти ми спо соб нос тя ми 
не об хо ди мо ро дить ся.
Меж ду тем уже до ка зан факт су ще ство-

ва ния пря мой за ви си мос ти меж ду уров нем 
пред при ни ма тельской ак тив нос ти и пред-
при ни ма тельским об ра зо ва ни ем. Меж ду-
на род ная прак ти ка наг ляд но де монстри-
ру ет про ве рен ные вре ме нем тех но ло гии 
обу че ния пред при ни ма тель ству — они учат 
ос но вам биз не са, пред при ни ма тельско му 
об ра зу мыш ле ния, ос но вам мар ке тин га и 
фи нан сов, стра те ги ям пос тро ения про из-
вод ства и уп рав ле нию рос том ком па нии. 
Та кие ка фед ры есть во мно гих круп ных 
уни вер си те тах ми ра. Ли дер пред при ни-
ма тельско го об ра зо ва ния в ми ре — Bab son, 
Har vard ли ди ру ет по обу че нию пред при-
ни ма тельско му ме нед жмен ту, Stan ford, Ber-
ke ley и MIT яв ля ют ся ли де ра ми в тех но ло-
ги чес ком пред при ни ма тель стве.

Пред при ни ма тельское 
об ра зо ва ние в Ка зах ста не

В Ка зах ста не си ту ация скла ды ва ет ся ина-
че. Ана лиз сос то яния пред при ни ма тельско-
го об ра зо ва ния и биз нес-куль ту ры под рас-
та юще го по ко ле ния школь ни ков, уча щих ся, 
сту ден тов сви де тель ству ет о том, что го су-
дар ствен ная сис те ма об ра зо ва ния се год ня 
не впол не удов лет во ря ет пот реб нос ти об-
ще ства. Это объ яс ня ет ся серь ез ным от ры-
вом со дер жа ния и ор га ни за ции об ра зо ва-
ния от тре бо ва ний вре ме ни к лич нос тно му 
раз ви тию под рас та юще го по ко ле ния по 
па ра мет рам де ло вой пред при им чи вос ти. 
В этой свя зи мы счи та ем, что сов ре мен ное 
об ще ство нуж да ет ся в вы ра бот ке эф фек тив-
ных ме ха низ мов, обес пе чи ва ющих соз да ние 
слоя ци ви ли зо ван ных пред при ни ма те лей. 
Та ким ме ха низ мом, мы счи та ем, дол жно 
стать пред при ни ма тельское об ра зо ва ние.
Как из вес тно, пред при ни ма тель ство 

име ет две сос тав ля ющие: во-пер вых, ка че-
ство са мой пред при ни ма тельской дея тель-
нос ти, во-вто рых, на ли чие пред при ни ма-
тельских ка честв лич нос ти (го тов ность к 
рис ку и при ня тию от вет ствен нос ти, об ра зо-
ва тель ный уро вень, пред при ни ма тельская 
под го тов ка и т. п.), ис ход но фор ми ру емые 
глав ным об ра зом в сис те ме об ра зо ва ния. 

Обе сос тав ля ющие свя за ны друг с дру гом, и 
чем луч ше пред при ни ма тельский кли мат и 
пред при ни ма тельская куль ту ра в об ще стве 
в це лом и на уров не каж до го учеб но го за ве-
де ния, тем вы ше чис ло по тен ци аль ных и ак-
ту аль ных пред при ни ма те лей.
Ес ли брать мо ло дых ус пеш ных пред-

при ни ма те лей, то все они прев ра ти ли свои 
стар та пы в боль шой биз нес толь ко бла го да-
ря уме ни ям и зна ни ям, ко то рые им не об хо-
ди мо при ви вать на всех уров нях об ра зо ва-
ния.
Го во ря о пред по сыл ках пред при ни ма-

тельско го об ра зо ва ния, сле ду ет от ме тить, 
что сов ре мен ное по ко ле ние де тей и под-
рос тков об ла да ет мыш ле ни ем, зна чи тель но 
от ли ча ющим ся от мыш ле ния по ко ле ния 
«30+». Это де монстри ру ет прос той при мер. 
Од ну и ту же за да чу эти ка те го рии лю дей 
ре ша ют раз лич ны ми спо со ба ми. При чем 
лю ди стар ше 30 лет прак ти чес ки все ре ша-
ют ее оди на ко вым спо со бом. В то вре мя 
как мо ло дежь пред ла га ет мно го ва ри ан тов 
ре ше ния. Это го во рит о том, что мо ло дое 
по ко ле ние об ла да ет за дат ка ми пред при ни-
ма тельско го мыш ле ния. Не об хо ди мо лишь 
сис те ма ти зи ро вать его, вос пи тать и нап ра-
вить в нуж ное рус ло. При чем де лать это 
не об хо ди мо на всех уров нях об ра зо ва ния, 
и куль ми на ци ей дол жно стать выс шее об-
ра зо ва ние.

Воз мож нос ти ву зов 
для под го тов ки пред при ни ма те лей

Ин фрас трук ту ра ву зов поз во ля ет обес-
пе чить раз ра бот ку и ап ро ба цию раз лич ных 
ме то дик пред при ни ма тельско го об ра зо ва-
ния — от те оре ти чес ких ос нов до прак ти-
чес ко го при ме не ния при об ре тен ных на вы-
ков. Сре ди них:

1) на ли чие спе ци аль ных кур сов в струк-
ту ре об ра зо ва тель ных прог рамм;

2) на ли чие фи ли алов ка федр на ба зе 
пред прия тий;

3) ком мер ци али за ция ре зуль та тов науч-
ной и науч но-тех ни чес кой дея тель нос ти.
Вмес те с тем нель зя ска зать, что то, что 

де ла ет ся в этом нап рав ле нии, дос та точ но и 
не тре бу ет из ме не ний.
Пер вая проб ле ма, ко то рая, на наш 

взгляд, яв ля ет ся ба зис ной и тре бу ет де-
таль но го рас смот ре ния, — это ори ен та ция 
школь ной прог рам мы на вы ра бот ку ос нов 
пред при ни ма тельско го мыш ле ния у де-
тей пу тем спе ци али зи ро ван ных игр в на-
чаль ной шко ле, раз ра бот ка все воз мож ных 
учеб ных биз нес-про ек тов в стар шей шко ле. 
Важ ным в дан ном слу чае бу дет не сам факт 
су ще ство ва ния та ких уро ков, а ис поль зу-
емая ме то ди ка и спе ци алис ты, спо соб ные 
ее при ме нять. В этой свя зи воз ни ка ет вто-
рая проб ле ма — раз ра бот ка ав тор ских ме-
то дик и обу че ние пер со на ла.
Под го тов лен ных та ким об ра зом де тей 

при ни ма ет вуз.
Ка ки ми воз мож нос тя ми об ла да ет вуз?
Ти по вые пла ны всех об ра зо ва тель ных 

прог рамм ба ка лав ри ата в ка че стве дис цип-
лин обя за тель но го ком по нен та пре дус мат-
ри ва ют та кие дис цип ли ны, как «Ос но вы 
эко но ми чес кой те ории» и «Ос но вы пра ва», 
фор ми ру ющие са мые об щие пред став ле-
ния об эко но ми чес ких про цес сах и их пра-
во вом ре гу ли ро ва нии. Дос та точ но ли это го, 
что бы при об рес ти пред при ни ма тельские 
уме ния и зас та вить мо ло дежь рис ко вать 
сво им иму ще ством? Нет.
На ря ду с этим на от дель ных эко но ми-

чес ких спе ци аль нос тях и на спе ци аль нос ти 
«юрис пру ден ция» пре дус мот рен элек тив-
ный курс «Пред при ни ма тельское пра во», 
фор ми ру ющий у сту ден тов этих спе ци аль-
нос тей бо лее под роб ные и глу бо кие пред-
став ле ния о пра во вом ре гу ли ро ва нии биз-
нес-про цес сов в Ка зах ста не. Дан ный спец-
курс да ет зна ния, но не при ви ва ют уме ние 
рис ко вать. Вмес те с тем, ес ли сле до вать мыс-
ли о том, что зна ние при да ет уве рен нос ти, 

то су ще ство ва ние та ко го спец кур са ре ша ет 
эту за да чу. Но од но го его на ли чия не дос та-
точ но, ес ли его пре по да ва ние не нап рав ле-
но на вы ра бот ку кон крет ных прак ти чес ких 
ком пе тен ций и не учит сту ден тов на хо дить 
от ве ты на та кие воп ро сы: «Как за ра бо тать 
10 000 тен ге за 2 ча са?», «Как рас ста вить си-
лы в ко ман де, ес ли не об хо ди мо ре шить ка-
кую-то кон крет ную за да чу?» и т. д. Со от вет-
ствен но, не об хо ди мо ме нять не толь ко под-
ход к пре по да ва нию та ких дис цип лин, но и 
пол ностью пе рес мат ри вать сло жив шу юся 
ме то ди ку про ве де ния за ня тия.

Ком мер ци али за ция 
науч ных про ек тов

Фор ми ро вать оп ре де лен ные пред при-
ни ма тельские на вы ки у сту ден тов мож но в 
рам ках фун кци они ро ва ния фи ли алов от-
дель ных ка федр на ба зе пред прия тий, в чис-
ле ко то рых — субъ ек ты круп но го пред при-
ни ма тель ства. Как пра ви ло, они соз да ют ся 
в це лях про ве де ния прак ти чес ких за ня тий 
в ус ло ви ях, мак си маль но приб ли жен ных к 
ре аль ным, с учас ти ем пред ста ви те лей ра-
бо то да те ля. Од на ко дея тель ность дан ных 
фи ли алов нап рав ле на ско рее на вы ра бот ку 
прак ти чес ких про фес си ональ ных ком пе-
тен ций, не же ли пред при ни ма тельских.
В ка че стве по ли го на для от ра бот ки от-

дель ных пред при ни ма тельских ка честв 
мож но рас смат ри вать и ком мер ци али за-
цию объ ек тов науч ной и науч но-тех ни чес-
кой дея тель нос ти.
Каж дый вуз рас по ла га ет про ек та ми, по-

тен ци аль но ин те рес ны ми для биз нес-со об-
ще ства. В КарГУ им. Бу ке то ва, нап ри мер, 
та ких про ек тов 31. Из них го то вых к внед ре-
нию — 19, в ста дии раз ра бот ки — 12. Учи ты-
вая то, что про из вод ствен ная дея тель ность 
вы хо дит за рам ки ус тав ной дея тель нос ти 
уни вер си те та, их ре али за ция и фи нан си-
ро ва ние мо гут осу ществлять ся толь ко че рез 
сто рон ние ор га ни за ции. К при ме ру, в со от-
вет ствии с по ло же ни ями АО «НАТР», фи-
нан си ру юще го в КарГУ два про ек та, ли цам, 
по лу чив шим по ло жи тель ную ре ко мен да-
цию ко мис сии по гран то во му фи нан си ро-
ва нию о пре дос тав ле нии ин но ва ци он но го 
гран та, для под пи са ния до го во ра о пре дос-
тав ле нии ин но ва ци он но го гран та не об хо-
ди мо соз дать юри ди чес кое ли цо и от крыть 
те ку щий счет в бан ке. До пус ка ет ся ис поль-
зо ва ние дей ству юще го юри ди чес ко го ли ца, 
ес ли од ним из его уч ре ди те лей яв ля ет ся 
ру ко во ди тель или один из ис пол ни те лей 
про ек та. То есть вы ра бот ка пред при ни-
ма тельских на вы ков у лиц, уча ству ющих в 
про ек те в рам ках ре али за ции дан ных про-
ек тов, на ли цо.
Еще один ва ри ант — стар тап-ком па-

нии, соз да ние ко то рых в це лях ре али за ции 
ре зуль та тов науч ной и науч но-тех ни чес-
кой дея тель нос ти пре дус мот ре но п. 3 ст. 13 
при ня то го 31 ок тяб ря 2015 го да За ко на РК 
«О ком мер ци али за ции». Сог лас но дан ной 
нор ме выс шие учеб ные за ве де ния, го су дар-
ствен ные науч ные ор га ни за ции, не за ви си-
мо от их ор га ни за ци он но-пра во вой фор мы, 
в це лях ком мер ци али за ции ре зуль та тов 

науч ной и (или) науч но-тех ни чес кой дея-
тель нос ти име ют пра во без сог ла сия соб-
ствен ни ка их иму ще ства быть уч ре ди те ля-
ми стар тап-ком па нии, в ка че стве взно са в 
ус тав ный ка пи тал ко то рых без сог ла со ва-
ния с го сор га на ми они мо гут вно сить толь-
ко пра во ин тел лек ту аль ной соб ствен нос ти.
Та ким об ра зом, че рез стар тап-ком па-

нии мож но при ви вать на вы ки пред при ни-
ма тельской дея тель нос ти. Учи ты вая, что в 
струк ту ре, нап ри мер, КарГУ фун кци они-
ру ют 13 НИИ и науч ных цен тров, 15 науч-
но-ис сле до ва тельских ла бо ра то рий, в чис ле 
ко то рых ла бо ра то рия ин же нер но го про фи-
ля «Фи зи ко-хи ми чес кие ме то ды ис сле до-
ва ния», Тех но ло ги чес кий ин ку ба тор «Хи-
ми чес кое ма те ри ало ве де ние и на но хи мия», 
Ис сле до ва тельский парк би отех но ло гий и 
эко мо ни то рин га, по тен ци ал соз да ния та-
ких стар тап-ком па ний дос та точ но боль шой.
Су ще ству ет еще од на проб ле ма, пре пят-

ству ющая, на наш взгляд, эф фек тив ной ре-
али за ции про ек та по пред при ни ма тельско-
му об ра зо ва нию: ус тав ная дея тель ность 
го су дар ствен ных ву зов. Го су дар ствен ный 
вуз име ет спе ци аль ную пра вос по соб ность, 
ви ды дея тель нос ти каж до го из них чет ко 
про пи са ны в ус та ве. Нес мот ря на то что с 
2012 го да все го су дар ствен ные ву зы ре ор-
га ни зо ва ны в гос пред прия тия на пра ве хо-
зяй ствен но го ве де ния, поз во ля юще го в пре-
де лах, ус та нов лен ных за ко но да тель ством, 
лю бым об ра зом ис поль зо вать пе ре дан ное 
ву зам иму ще ство, сде лать это не поз во ля-
ет пе ре чень ус тав ной дея тель нос ти. В ито ге 
за бор том ос та ют ся воз мож ность ока за ния 
уни вер си те та ми ши ро ко го спек тра эк-
спер тно-кон сал тин го вых, кад ро вых, про-
из вод ствен но-тех но ло ги чес ких ус луг, к ре-
али за ции ко то рых мо гут быть прив ле че ны 
сту ден ты. И ко то рые, на наш взгляд, то же 
мо гут рас смат ри вать ся в ка че стве учеб ных 
тре на же ров по вы ра бот ке пред при ни ма-
тельских на вы ков. В этой свя зи мы счи та-
ем, что в рам ках по этап но го пе ре хо да го-
су дар ствен ных ву зов к ав то но мии воп рос о 
рас ши ре нии нап рав ле ний их дея тель нос ти 
пу тем оп ре де ле ния до пол ни тель ных ви дов 
дея тель нос ти сле ду ет рас смот реть.
Под во дя итог, сле ду ет от ме тить сле ду-

ющее.
В це лом ин фрас трук ту ра ву зов поз во-

ля ет эф фек тив но раз ви вать пред при ни ма-
тельское об ра зо ва ние. Проб ле ма зак лю ча-
ет ся в от сут ствии ме то дик и, как след ствие, 
спе ци алис тов, спо соб ных эф фек тив но их 
при ме нять. Та кие спец кур сы, как «Пред-
при ни ма тельское пра во», «Ме нед жмент», 
дол жны быть внед ре ны в об ра зо ва тель ные 
прог рам мы всех спе ци аль нос тей в ка че стве 
обя за тель ных дис цип лин — дис цип лин с 
ин но ва ци он ным под хо дом к по да че ма те-
ри ала и вы ра бот ке пред при ни ма тельских 
ком пе тен ций, по то му что су ще ству ющие се-
год ня во мно гих ву зах ка фед ры ме нед жмен-
та и пред при ни ма тель ства учат не пред-
при ни ма тель ству, а «о пред при ни ма тель-
стве» — это ни как не раз ви ва ет у сту ден тов 
ни ком пе тен ции, ни пред при ни ма тельское 
мыш ле ние. И толь ко при ус пеш ном ре ше-
нии дан ной за да чи вся ин фрас трук ту ра ву-
зов за ра бо та ет на эф фек тив ное по пол не ние 
пред при ни ма тельско го со об ще ства.

А. С. КИЗ ДАР БЕ КО ВА,
ЗАВ КА ФЕД РОЙ ГРАЖ ДАН СКО ГО И ТРУ ДО ВО ГО ПРА ВА 

КАРГУ ИМ. Е. А. БУ КЕ ТО ВА
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Құр мет ті əріп тес тер мен оқу шы лар!
Сіз дер ді оқу шы лар ара сын да ғы би оло-

гия, ге ог ра фия жə не эко ло гия са ла ла ры 
бойын ша өте тін об лыс тық ғы лы ми-тə жі ри-
бе лік «Ғы лым əле мі не ұм ты лыс» кон фе рен-
ци ясы на қа ты су ға ша қы ра мыз.

Кон фе рен ция оқу шы лар ара сын да ғы да рын ды лар-
ды ай қын дап, олар ға қол дау көр се ту, ғы лы ми-зерт те-
уші лік қа бі лет те рін қа лып тас ты ру, та ным дық бел сен ді-
лік те рі мен ин тел лек ті лік шы ғар ма шы лық та рын да мы-
ту мақ са ты мен ұйым дас ты ры лып отыр.

Кон фе рен ция ға қа ты су ға Қа ра ған ды қа ла сы мен се-
рік тес қа ла лар дың, об лыс кө ле мін де гі жал пы бі лім бе ру 
мек теп те рі нің 9-11 сы нып оқу шы ла ры, ли цей лер, гим-
на зи ялар, мек теп-ин тер нат тар дың оқу шы ла ры ша қы-
ры ла ды.

Кон фе рен ци яның өту мер зі мі: 18 на урыз, 2016 жыл. 
Кон фе рен ция жұ мы сы мы на дай сек ци ялар бойын ша 
жос пар ла на ды: Би оло гия; Ге ог ра фия; Эко ло гия. Кон фе-
рен ция қа зақ, орыс тіл де рін де жүр гі зі ле ді. Кон фе рен ци-
яны ұйым дас ты ру ко ми те ті не жə не эк сперт ко мис сия 
мү ше ле рі не Е. А. Бө ке тов атын да ғы ҚарМУ би оло гия-
ге ог ра фия фа куль те ті нің де ка нат қыз мет кер ле рі, ка фед-
ра мең ге ру ші ле рі мен про фес сор-оқы ту шы лар құ ра мы 
кі ре ді.

Кон фе рен ция �а �а ты су �а с! ра ныс тар
Кон фе рен ция ға қа ты су үшін ав тор лар мен ұйым дас-

ты ру ко ми те ті не сұ ра ныс бе ре ді. Сұ ра ныс-ан ке та ға қо-
сым ша бе рі ле ді:
• зерт теу жұ мыс та ры ның мə ті ні ти тул дық мұ қа ба сы-
мен

• ба ян да ма ның те зи сі
• ком пакт-диск, ішін де MS Word фор мат та ғы 3 файл 
бо лу қа жет (файл Те гі_ав тор дың-сұ ра ны сы. doc-файл 
ан ке та сы бар-сұ ра ныс; файл Те гі_ав тор дың-жұ мы сы. 
doc-зерт теу жұ мыс та ры ның бар лық бө лім де рі мен 
қо сым ша ла ры ның жи нал ған фай лы; Те гі_ав тор дың-
те зи сі. doc-ба ян да ма ның те зи сі бар файл). Дис кі ге 
тү сі нік ті түр де қа ты су шы ның аты-жө ні, кон фе рен ци-
яның аты мен сек ция жа зы лу ке рек.
Бір оқу бө лі мі нен əр сек ция ға 1 жұ мыс ға на қа был-

да на ды, атап ай тқан да, бір ме ке ме ден мак си мал ды түр-
де 3 жұ мыс.

Қа ты су шы лар дың өті ніш те рі кон фе рен ци яның 
ұйым дас ты ру ко ми те ті мен тө мен де гі ме кен-жай да 
2016 жыл дың 4 на уры зы на дейін қа был да на ды: 100028, 
Қа ра ған ды қ., Уни вер си тет көш. 28, № 3 оқу ғи ма ра ты, 
Е. А. Бө ке тов атын да ғы ҚарМУ, би оло гия-ге ог ра фия фа-
куль те ті нің де ка на ты, 311 ка би нет не ме се элек трон ды 
пош та ға: bgf-olimp@ma il.ru те ле фон: 8(7212) 77-00-69.

Ма те ри ал дар кон фе рен ци яның бас та лу ына дейін 
ба сы лып шы ға ры лу ға жос пар лан ған. Кон фе рен ция ға 
қа ты су құ ны ав тор лар дың са ны на тəуел сіз, бір жұ мыс 
2000 тең ге ні құ рай ды. Бе рі ліп отыр ған ұйым дас ты ру 
тө ле мі ком мер ци ялық емес, оның бар лы ғы бас па мен 
ұйым дас ты ру жұ мыс та ры на жұм са ла ды.

Кон фе рен ци яны� �ту тCр ті бі

Ме же ле ген уақыт та та лап тар ға сай бе зен ді рі ліп 
ұйым дас ты ру ко ми те ті не түс кен бар лық зерт теу жұ-
мыс тар ал дын ала эк сперт теу мен сайыс тық сұ рып тау ға 
өт кі зі ле ді. Эк сперт тік ко мис сия ең үз дік жұ мыс тар ды 
кон фе рен ция ға көр се ту ге таң дап ала ды.

Бел гі лі сек ци яның та лап та ры на сай орын дал ма ған 
жұ мыс тар ды эк сперт тік ко мис сия бас қа сек ци ялар ға 
жі бе ре ді не ме се ав тор лар дың кон фе рен ция ға қа ты су-
ына рұқ сат бер мей ді. Ұйым дас ты ру ко ми те ті мен қа был-
дан ған бар лық жұ мыс тар бас па дан шы ға ры ла ды.

Эк сперт тік ко мис си яның ше ші мі мен қа был дан ған 
жұ мыс тар дың ав тор ла ры на ұйым дас ты ру ко ми те ті элек-
трон ды пош та ла ры на кон фе рен ция ға қа ты су ға ша қы ру 
хат та рын жол дай ды. Кон фе рен ция оқу шы лар дың пəн дік 
сек ци ялар да же ке зерт теу жұ мыс та ры ның қор тын ды ла-
ры бойын ша қа ты су шы лар ға ашық ба ян да уды ұй ға ра ды.

Ба ян да ма ның не гіз гі бө лі мі мен жұ мыс тың нə ти же-
ле рі не 7 ми нут жə не сұ рақ тар ға жауап бе рі лу ге 5 ми нут 
уақыт бө лі не ді. Ба ян да ма ны Po wer Po int бағ дар ла ма сы-
мен дайын дал ған гра фи ка лық, кес те лер мен, фо то су рет-
тер жə не бас қа да көр се ті лім дер ма те ри ал да ры мен көр-
кем деп бе зен ді рі луі не та лап қоя ды.

Кон фе рен ция ға қа ты су шы лар өз де рі мен бір ге зерт-
теу жұ мыс та ры ның жə не ба ян да ма ла ры ның мə тін де рін 
алып жү ру ге та лап ете ді. (эк сперт ті ко мис сия ға жі бе ріл-
ген жұ мыс тар қай та рыл май ды).

Кон фе рен ция ны� �о ры тын ды сын шы �а ру
Пəн дік сек ци ялар дың жұ мыс та ры ның аяқ та луы 

бойын ша кон фе рен ци яның же ңім паз да рын анық тау 
үшін эк сперт ті ко мис си яның оты ры сы бо ла ды. Эк-
сперт ті ко мис си яның ше шім де рі нен кейін ап пе ля ция 
қа был дан бай ды. Кон фе рен ция ға жұ мыс та рын ашық ба-
ян дау ға ша қы рыл ған бар лық қа ты су шы лар ға сер ти фи-
кат та быс еті ле ді. Кон фе рен ция ға қа тыс қан дар дың ең 
үз дік жұ мыс та ры кон фе рен ци яның же ңім па зы бо лып 
та бы лып, І, ІІ. ІІІ дə ре же лі дип лом дар мен ма ра пат та ла-
ды. Дип лом дар жо ғал ған бол са, кө шір ме сі бе ріл мей ді. 
Кон фе рен ция ға қа тыс қан же ңім паз дар дың же тек ші ле рі 
ұйым дас ты ру ко ми те ті нің дип лом да ры мен ма ра пат та-
ла ды. Ұйым дас ты ру ко ми те ті ерек ше жа сал ған жұ мыс-
тар ды ар найы дип лом дар мен мақ тау қа ғаз да ры мен ма-
ра пат тау ға ше шім қа был дай ала ды.

Ес кер ту!
Бе ріл ген та лап тар ға сай бе зен ді ріл мей жі бе ріл ген 

жұ мыс тар ұйым дас ты ру ко ми те ті мен қа был дан бауы 
мүм кін. Кон фе рен ция ға қа ты су шы лар мен олар мен 
бір ге ке лу ші лер дің жол ақы сын, та мақ та нуы мен қо ну 
орын да ры ның шы ғы нын кон фе рен ци яның ұйым дас ты-
ру ко ми те ті қам та ма сыз ет пей ді. Зерт теу жұ мыс та ры на 
ав тор ла ры ның са ны на бай ла ныс сыз 1 зерт теу жұ мы сы-
на бір кон фе рен ция ма те ри ал да ры ның жи на ғы бе рі ле ді. 
Ұйым дас ты ру ко ми те ті кон фе рен ци яның ма те ри ал да-
рын та ра ту мен ай на лыс пай ды.

Зерт теу ж! мыс та ры ны� маз м! ны мен бе зен ді рі луі-
не �ойы ла тын та лап тар

Кон фе рен ция ға жол дан ған зерт теу жұ мыс та ры ғы-
лы ми із де ніс те гі мə се ле лер ді қа рас ты руы қа жет (ауқым-
дық, ға лам дық кө лем ді емес). Ре фе ра тив ті жұ мыс тар 
қа был дан бай ды. Жұ мыс тың маз мұ ны мен бе зен ді рі луі 
жал пы ға бір дей ғы лы ми жұ мыс тар ға қойы ла тын та лап-

тар ға сай орын да луы ти іс. Зерт теу жұ мыс та ры ке ле сі 
мағ лұ мат тар ды ұс та нуы ке рек: Мұ қа ба ның бе ті (кон фе-
рен ци яның аты, сек ци яның атауы, жұ мыс тың та қы ры бы, 
ав тор лар ту ра лы мағ лұ мат (аты-жө ні, сы ны бы мен оқу 
ме ке ме сі, ел ді ме кен нің атауы) жə не ғы лы ми же тек ші-
ле рі (аты-жө ні, ғы лы ми дə ре же сі мен ата ғы, ма ман ды ғы, 
жұ мыс ор ны); Маз мұ ны (жұ мыс тың не гіз гі та ра ула ры 
мен бет те рі); Кі ріс пе (мə се ле нің қыс қа ша маз мұ ны, та-
қы рып тың өзек ті лі гі, мақ сат пен мін дет тер дің анық та-
ма сы, пай да лан ған əде би ет тер дің қыс қа ша шо луы мен 
сіл те ме сі, зерт тел ген жұ мыс тың зерт те лу дə ре же сі, таң-
дал ған мə се ле ні ше шу де гі ав тор дың қос қан үле сі); Не гіз-
гі бө лім (ақ па рат, бө лім дер ге бө лу: қа рас ты ры лып отыр-
ған фак ті лер ді көр се ту, мə се ле лер ді ше шу де гі бел гі лі 
жə не жа ңа қол да ныл ған əдіс тер ді са лыс ты ру, алын ған 
нə ти же лер ді ғы лы ми тұр ғы да не гіз деу — ма ңыз ды лы ғы, 
нақ ты лы ғы, қа ра пайым ды лы ғы, көр кем ді лі гі, тə жі ри-
бе лік құн ды лы ғы жə не т. б); Қо ры тын ды (нұс қауы бар 
ав тор мен алын ған тұ жы рым да ры мен нə ти же ле рі, егер 
зерт теу нə ти же ле рін прак ти ка да қол да ны луы бойын-
ша ке ле шек те зерт теу жə не ұсы ныс та ры ның ба ғыт та ры 
мүм кін бол са); Қол да ныл ған əде би ет тер ті зі мі (ба сы-
лым дар, ав тор мен пай да лан ған əде би ет тер ал фа вит ті 
тəр тіп пен рет тік но мер мен бе рі ле ді); Қо сым ша бет (су-
рет тер, фо то су рет тер, гра фик тер, кар та лар, кес те лер т. 
б.) не гіз гі жұ мыс тың мə ті ні не бай ла ныс ты бо луы қа жет.

Ж! мыс ты рC сім де уге �ойы ла тын та лап тар
Жұ мыс тың мə ті ні стан дарт ты А4 фор мат ты қа ғаз да 

ба сы ла ды. Шрифт — Ti mes New Ro man Kaz не ме се Ti-
mes New Ro man Cyr, сим вол кө ле мі — 14 пт, мə тін ара-
лық қа шық тық — 1. Па рақ тың шет те рі: жо ға ры сы — 2, 
тө мен гі сі — 2, сол жа ғы — 3, оң жа ғы — 1 см. Же ке фраг-
мент тер қол жаз ба тү рін де бе зен ді рі лу ге рұқ сат еті ле ді 
(фор му ла лар, сыз ба лар, т. б.) қа ра си ямен. Жұ мыс тың 
кө ле мі 10 бет тен ас пауы ке рек (мұ қа ба бет ті са на ма ған-
да). Бет тер дің бар лы ғы нө мір лен ген бо луы қа жет. Ма-
қа ла ның со ңын да пай да лан ған əде би ет тер ті зі мі жа зы-
ла ды. Сіл те ме лер мə тін нің со ңын да квад рат жақ ша да 
көр се ті ле ді. Қо сым ша бет 10 бет ке дейін рұқ сат еті ле ді. 
Қо сым ша бет тер дің атауы бо лу қа жет жə не бет те рі нө-
мір лен ген бо луы ке рек. Мə тін дер де олар ға сіл те ме лер 
көр се ті ле ді. Не гіз гі жұ мыс пен қо сым ша бет тер мұ қа ба 
бет пен бір ге ті гі ле ді (плас ти ка лы фай лдар мен қат ты 
қат та ма қа ғаз қол да ну ды ұсы на мыз).

Те зис тер ді бе зен ді ру тCр ті бі
Те зис тер дің кө ле мі — 1 бет. Мə тін стан дарт ты 

А4 фор мат ты қа ғаз да ба сы ла ды. Шрифт — Ti mes New 
Ro man Kaz не ме се Ti mes New Ro man Cyr, сим вол кө-
ле мі — 14 пт, мə тін ара лық қа шық тық — 1. Па рақ тың 
шет те рі: жо ғар ғы сы — 2, тө мен гі сі — 2, сол жа ғы — 3, оң 
жа ғы — 1 см. Ор та сын да ав тор дың аты-жө ні бе рі ле ді, бір 
ин тер вал дан кейін құйы лып жа зыл ған бас əріп тер мен 
те зис тің атауы. Те зис тің атауы зерт теу жұ мы сы ның маз-
мұ ны на сəй кес бо луы ке рек. Не гіз гі мə тін шарт ты түр де 
ав то мат ты та сы мал мен те рі ле ді, аб зац ты ше ге ру — 1 см. 
Те зис тің мə ті нін те ру, фор му ла лар ды, кес те лер ді жа сау 
үшін Mic ro soft Word ре дак то ры қол да ны ла ды. Ма қа ла-
ның со ңын да пай да лан ған əде би ет тер ті зі мі жа зы ла ды. 
Сіл те ме лер мə тін нің со ңын да кел ті ріл ген ке зек пен квад-
рат жақ ша да көр се ті ле ді.

БИ ОЛО ГИЯ-ГЕ ОГ РА ФИЯ ФА КУЛЬ ТЕ ТІ

Жыл ба сын да Бі лім жə не ғы лым ми нистрлі-
гі ата-ана лар ды жа ғым ды жа ңа лық пен қу ант-
ты. Ен ді оқу шы лар бі рың ғай мек теп фор ма-
сын ки еді. Бұ дан бы лай əр мек теп тің же ке 
да ра өз фор ма сы бол май ды. Бұл бар лық бі лім 
ұясы жал пы ға бір дей мек теп фор ма сын ки еді 
де ген сөз емес. Тек оқу шы киі мі не бел гі лі бір 
та лап-мін дет тер қойы ла ды. Ең бас ты сы, мек-
теп фор ма сы бі лім бе ру дің зайыр лы си па ты на 
сəй кес қол же тім ді, ың ғай лы əрі са па лы бо луы 
ти іс. Үл гі сі мен тү сі клас си ка лық стиль де гі 
фор ма бір кел кі, ашық емес, үш түс тен ар тық 
түс ара лас ты рыл май ұс там ды рең кте ті гі ле ді.

Бі лім жə не ғы лым ми нистрлі гі нің та ла бы бойын-
ша оқу шы лар қыс ты гү ні жы лы во до лаз ка мен то қы ма 
беш пет, бұ ған қо са қыз дар са ра фан, ал күн жы лын ған да 
ұл дар пид жак, беш пет, шал бар, жей де, қыз дар клас си-
ка лық үл гі де ті гіл ген көй лек, шал бар не ме се бел дем ше, 
беш пет пен пид жак кие ала ды. Сы нып та жə не ас ха на да 
пид жак ті ше шіп қою ға бо ла ды. Қыз дар дың бел дем ше сі 
ті зе ден сəл тө мен бол ға ны жөн жə не жей де ні əр дайым 
іш ке са лып жү ру ке рек. Ба ла лар дың киі мі мен қа тар 
шаш қою үл гі сі мен аяқ киі мі не де ба са на зар ауда ры-
ла ды. Ұл дар дың ша шы ның ұзын ды ғы жа ға дан жо ға ры, 
ал қыз ба ла лар дың шаш та ры жи нал ған бо луы ке рек. 
Қа ра был ға ры дан ті гіл ген оқу шы аяқ киі мі нің сти лі қа-
ра пайым бол ға ны жөн. Бі рақ қа ра түс ті спорт аяқ киі мін 
ки юге рұқ сат жоқ. Қыз дар дың аяқ киі мі нің өк ше сі 3 сан-
ти мет рден ас пауы ти іс.

Бү гін де бі рың ғай мек теп фор ма сы ту ра лы қо ғам 
пі кі рі сан алу ан. Бі ре улер қол дап, қу ан са, кей бі ре улер 
мұ ны ба ла ның өз қа лауына, тал ға мы на бал та ша ба тын 
əре кет деп қа был да уда. Аме ри ка лық ға лым дар дың са-
рап тауына се нер бол сақ, бі рың ғай мек теп фор ма сын 
ки етін мек теп тер де гі оқу шы лар дың оқу үл ге рі мі өз қа-
лауымен киі не тін мек теп тер де гі ден əл де қай да жо ға ры 
бо ла ды екен. Та лап бар жер де тəр тіп, тəр тіп бар жер де 
тəр бие, ти янақ ты лық бар. Ал тəр бие бар жер де бі лім 
бар еке ні анық.

Қа зақ же рін де ал ғаш ашыл ған мек теп тер де фор-
ма де ген ұғым бол ма ған екен. Тек 1918 жы лы Ке ңес тер 
Ода ғын да, оның ішін де Ре сей де ар найы мек теп фор-

ма сы бе кі тіл ген. За ман ның қи ын уақы тын да бар лық 
оқу шы бір кел кі фор ма мен қам та ма сыз етіл ме ген. Кейі-
ні рек те оқу шы лар қы зыл-қо ңыр түс ті көй лек тер мен 
фар тук ки іп, ал ма лы-сал ма лы жа ға лар та ғып жүр ген. 
1920 жыл дан бас тап бе кі тіл ген та лап ты орын да ма ған-
дар ға «ха лық жауы» де ген айып та ғы лып, жа за ла на ды. 
Ке ңес Ода ғы ке зін де мек теп фор ма сы на бір не ше рет 
өз ге ріс тер ен гі зі ле ді. Мə се лен, қыз дар қа ра фар тук ки іп, 
бас та ры на бан тик тақ қан, ал ме ре ке күн де рі қы зыл-қо-
ңыр түс ті көй лек те рі мен ақ фар тук ки ген. Көй лек тер дің 
ал ма лы-сал ма лы жа ға-же ңін та ғып жү ру мін дет те ле ді. 
Қыз дар шаш та ры на қа ра жə не қы зыл қо ңыр түс ті, ал 
ше ру кез де рін де ақ бан тик бай лап жү ру ге ти іс бол ған. 
Төң ке ріс ке дейін гі фор ма дан ерек ше лі гі: ұл ба ла лар то-
ға лы бел дік тер мен был ға ры, күн қа ғар лы ке пеш тер ки-
ген. Пи онер лер — қы зыл гал стук, ком со мол дар — кеу-
де ле рі не жұл дыз ша тақ қан. Ста лин нің са яса ты мек теп 
өмі рі не де өз ге ріс ала ке ле ді. Оқу шы лар дың шаш үл гі сі 
бас ты на зар ға алы нып, бі рың ғай шаш үл гі сі бол сын де-
ген заң бе кі тіл ген. Шаш ты бояуға рұқ сат етіл ме ген. Қыз-
дар дың бұ рым да ры ның бо луы жə не бан тик те рін үне мі 
та ғып жү руі мін дет те ле ді. Ал 1960 жыл дар да ғы мек теп 
фор ма сы ұл ба ла лар үшін өте ың ғай лы бол ған. Сұр түс-
ті шал бар лар мен ке уде ше лер дің ор нын көк түс ті фор ма 
ал мас ты ра ды. Ал жең де рі не плас тик ма те ри ал ға шы ғып 
ке ле жат қан күн мен ашық тұр ған оқу лық тың су ре ті са-
лын ған та ным бел гі ті гіл ген. 1980 жыл дар дың ба сын да 
мек теп фор ма сын ба ла ның жа сы на қа рай кию ту ра лы 
қау лы шы ға ды. Атал мыш фор ма лар ды се гі зін ші сы нып-
тан бас тап ки ген. Қыз ба ла лар дың бұ рын ғы фар тук ты 
фор ма ла ры ті зе нің ас ты на тү сіп тұ руы ти іс бо лып, ұл-
дар дың фор ма ла рын шал бар лы кос тюм дер ал мас ты-
ра ды. Тү сі мен та ным бел гі лер өз ге ріс сіз сол қал пын да 
қа ла ды. Ме ре ке жə не ашық са бақ өте тін күн де рі қыз дар 
ақ бан тик та ғып, ақ фар тук ки ген. Ке ңес Ода ғы ке зін де 
са қи на, са ғат, мон шақ, сал пын шақ сыр ға та ғу ға жол бе-
ріл ген жоқ. Ке ңес Ода ғы ыды рап, тəуел сіз дік та ңы атып, 
өз мем ле кет ті гі міз ді жа ри яла ған тұс та мек теп фор ма сы-
ның бі рың ғай бо луы ту ра лы ке ңес тік заң өз кү шін сақ-
тай ал ма ды. Ұл да ры мыз ақ көй лек пен қа ра шал бар, ал 
қыз да ры мыз ақ көй лек пен қа ра бел дем ше лер ки ді. Əр 
мек теп те өзін дік фор ма лар қа лып тас ты. Мойын да ры на 
көк гал стук та ғып, көк пи лот ка ки ген оқу шы лар да бол-
ды. Көк түс ас пан мен су дың, ер кін дік тің тү сі са нал ды. 
Тіп ті кей мек теп тер де ер кін фор ма сти лі қа лып тас ты. 
Əр кім өзі не ұна ға нын ки ді, тақ ты. 2006 жыл дан бас тап 
бі рың ғай мек теп фор ма сы на кө шу ту ра лы заң қа был да-

нып, мек теп фор ма сы бір жүйе ге кел ті ріл ді. Мі не, со дан 
бе рі мек теп фор ма сы на бел гі лі та лап-мін дет тер жүк те-
ліп ке ле ді.

Ең ал ғаш қы мек теп фор ма сы пат ша Ген рих VIII за ма-
нын да Ан гли яда ой лап та был ған екен. 1870 жы лы 5 пен 
13 жас ара лы ғын да ғы ба ла лар дың те гін бас тауыш бі лім 
алуы ту ра сын да заң қа был да нып, Бри та ния бойын ша 
мек теп фор ма сы жап пай та рал ған. Бри та ни яда кү ні бү-
гін ге дейін мек теп фор ма сын кию мін дет жə не ар дақ ты 
іс са на ла ды. Мек теп фор ма сы мін дет ті бол ған ел дер дің 
ара сын да Азия көш ба сын да тұр. Мə се лен, Жа по ни яда 
мек теп фор ма сын кию он то ғы зын шы ға сыр дан бас тал-
ған. Бү гін де Жа по ния шот лан дық үл гі де гі мек теп фор-
ма сы мен та ны мал, бел дем ше ле рі клас си ка лық килт си-
яқ ты тар тан су ре ті мен бе зен ді ріл ген. Тай вань ара лы Жа-
по ни яның бас қа ру ын да бол ған кез де мек теп фор ма сы 
1895 пен 1945 жыл дар ара лы ғын да пай да бо лып ты. Осы 
кү ні бас тауыш жə не ор та мек теп тер де мек теп фор ма-
сы бар. Мұн да ғы жер гі лік ті мек теп фор ма сы ның бас ты 
ерек ше лі гі — оқу шы лар те ңіз ші лер дің гал сту гін та ға ды 
екен. Кей бас тауыш мек теп тер де ба ла лар те ңіз ші лер дің 
киі мі не ұқ сас кос тюм ки еді. Ма лай зия оқу шы ла ры ның 
мек теп фор ма сы қа ра пайым, жұ мыс киі мі не кө бі рек ұқ-
сай ды. Ал Шри-Лан ка оқу шы ла ры ақ түс ті фор ма ки еді. 
Мек си ка лық тар ашық, кө ңіл ді түс те гі мек теп фор ма сын 
ки ген ді жақ сы кө ре ді. Көк, жа сыл түс ті фор ма лар, сон-
дай-ақ шот лан ха лық кос тю мі нің ва ри аци ясы: ақ көй лек 
пен тор лы бел дем ше де кез де се ді. Ма да гас кар лық тар-
дың мек теп фор ма сы жа сыл түс ті бо лып ке ле ді. Гон-
кон гта мек теп фор ма сы Бри та ни яның ко ло ни ясын да 
бол ған кез де қа лып тас қан. Со ның əсе рі нен бол са ке рек, 
мек теп фор ма сы бри тан кол ледж оқу шы ла ры ның фор-
ма сы на ұқ сас. Та иланд оқу шы ла ры мен қа тар сту дент те-
рі де фор ма ки юге мін дет ті. Олар не гі зі нен клас си ка лық 
үл гі де киі не ді екен.

Жо ға ры да мек теп фор ма сы ту ра сын да бі раз ой ай-
тыл ды. Жа қын да ре дак ци ямыз ға бір сту дент хат жол да-
ды. Жо ға ры оқу орын да рын да да ар найы фор ма не ме-
се ки ім ді үй ле сім мен ки се екен деп өз ойын біл ді ріп ті. 
«Эти ка ға көз жұ ма қа ра май, эс те ти ка лық тал ғам ды 
ұмы т қал дыр май киі ну дің өзі бір өнер. Бі лім ор да сы ның 
бет-бей не сі не сай кел мей тін ки ім кию сту дент үшін сын 
бо луы ке рек. Сту дент — бі лім, ілім ге ұм ты лу шы, кө зі 
ашық, кө кі ре гі ояу жан. Ел дің ер тең гі бо ла ша ғы да со-
лар. Олай бол са əдеп ті киі ніп үй ре нейік, қо ным ды ки ім 
ки іп, өз ге лер ге үл гі бо лайық» деп ті. Бұл біз дің емес, хат 
жол да ған сту дент тің пі кі рі. Ал сіз қа лай ой лай сыз? Ой 
бө лі сі ңіз!

Н3Р ША ПА �АТ

А?параттар тас?ыны
Ака де мик Е. А. Б� ке тов атын-

да �ы Dа ра �ан ды мем ле кет тік 
уни вер си те ті фи зи ка-тех ни ка-
лы� фа куль те ті ні� к� лік жC не 
кC сіп тік о�ы ту ка фед ра сы «Тех-
но ло гия» бі лім са ла сы бойын ша 
мек теп о�у шы ла ры ны� ара сын-
да �а ла лы� олим пи ада �т кіз ді. 
Атал мыш �а ла лы� олим пи ада 
3 ке зе� нен т!р ды: 1 ке зе� — 
тап сы рыс тар мен шы �ар ма-
шы лы� жо ба лар ды �а был дау; 
2 ке зе� — тес ті леу; 3 ке зе� — 
�о ры тын ды, я� ни шы �ар ма шы-
лы� жо ба ны �ор �ау.

Олим пи ада ныE ал Iаш Lы ке зе-
Eін де ке ле сі ба Iыт тар бойын ша тап-
сы рыс тар мен шы Iар ма шы лыL жо-
ба лар Lа был дан ды: ин тел лек ту ал ды 
(жо ба лар — оLу, тKр мыс жF не Jн ді ріс 
жай ла ры ныE ин терь ері, кез кел ген 
Jн ді ріс тік, тKр мыс тыL бKйым дар дыE 
ди зай ны жF не т. б.); ма те ри ал дыL 
(жо ба лар — оLу шы лар дыE сFн дік-
Lол дан ба лы жF не тех ни ка лыL шы-
Iар ма шы лыL та ры ныE бKйым да ры); 
эко ло ги ялыL (жо ба лар — екін ші 
рет тік Lол да ну ши кі зат та ры нан жа-
сал Iан бKйым дар). Ке ле сі ке зеE 
тес ті леу ба ры сын да оLу шы лар дыE 
«Тех но ло гия» бі лім са ла сы бойын ша 
те ори ялыL да яр лы Iы аныL тал ды. 
3 ке зеE де «Mы лы ми проб ле ма ныE 
Jзек ті лі гі», «ЖK мыс тыE прак ти ка лыL 
мF ні», «Иде яныE ерек ше лі гі» но ми на-
ци яла ры бойын ша шы Iар ма шы лыL 
жо ба лар кJр се ті ліп, Lо ры тын ды шы-
Iа рыл ды. БKл ке зеE де Fр бір Lа ты су-
шы Jзі ніE ал дын ала дайын дал Iан 
шы Iар ма шы лыL жK мы сын кJр сет ті. 
Ай ту лы кон курс екі ке зеE мен ба Iа-
лан ды: жо ба ны те ори ялыL не гіз деу 
жF не Lор Iау.

ФИ ЗИ КА-ТЕХ НИ КА ЛЫ� ФА КУЛЬ ТЕ ТІ
D!р мет ті Cріп тес тер!
Сіз дер ді 2016 жыл 21-22 сCуір 

ара лы �ын да Е. А. Б� ке тов атын-
да �ы Dа ра �ан ды мем ле кет тік 
уни вер си те тін де �те тін бас тауыш 
о�ы ту пе да го ги ка сы мен Cдіс те-
ме сі бойын ша сту дент тер ді� VІІІ 
Рес пуб ли ка лы� пCн дік олим пи-
ада сы на ша �ы ра мыз.

Олим пи ада Iа OР мем ле кет тік 
жF не мем ле кет тік емес жо Iа ры оLу 
орын да ры ныE 5В010200 — Бас-
тауыш оLы ту пе да го ги ка сы мен 
Fдіс те ме сі ма ман ды Iы кGн діз гі оLу 
тG рі ніE 2-3 курс (4 ж.) сту дент те рі 
Lа ты са ала ды. Ко ман да LK ра мы — 
4 адам нан ар тыL емес. Олим пи-
ада Iа Lа ты су шы лар да Jз де рі мен 
бір ге же ке бас куF лі гі, сту дент тік 
би ле ті жF не сы наL кі тап ша сы бо-
луы ти іс. Ко ман да ныE же тек ші сі 
бо луы мін дет ті. Олим пи ада Iа Lа ты-
су Gшін тап сы рыс ты 2016 жыл дыE 
01 на уры зы на дейін элек трон ды 
поч та мен os pa no va_16.02@ma il.ru 
не ме се мы на ме кен-жай Iа жі бе ру 
Lа жет: Oа заL стан Рес пуб ли ка сы, 
100028, Oа ра Iан ды L., Кар бы шев 
кJ ше сі, 7 Gй, Е. А. БJ ке тов атын да-
Iы OарМУ, № 11 оLу кор пу сы, пе-
да го ги ка лыL фа куль те ті. Бай ла ныс 
те ле фон да ры: 8(7212) 35-11-70; 
+7 701 402 57 75 — «Бас тауыш 
оLы ту пе да го ги ка сы мен Fдіс те-
ме сі» ка фед ра сы Біз олим пи ада Iа 
бел се не Lа ты са ды де ген Gміт те міз!

ОЛИМ ПИ АДА НЫ 3ЙЫМ ДАС ТЫ РУ КО МИ ТЕ ТІ
D! ла� тан ды ру
OKр мет ті Fріп тес тер! 2016 жыл-

дыE 2 на уры зын да са Iат 10:00. 
ака де мик Е. А. БJ ке тов атын да Iы 
Oа ра Iан ды мем ле кет тік уни вер си-
те тін де «ПFн дер ді аIыл шын ті лін де 
оLы ту да Iы Fдіс тер. ПFн дік-тіл дік 
ин тег рир лен ген оLы ту». та Lы ры-
бын да кон фе рен ция Jте ді. Yйым-
дас ты ру шы: Бри тан Ке Eе сі.

Лат вия жо Iа ры оLу орын да рын-
да оLу не ме се зерт теу Gшін, сон-
дай — аL, Лат ви яда жаз Iы мек теп-
тер де оLы ту Gшін 2016-2017 оLу 
жы лы на ар нал Iан сти пен ди ялыL 
баI дар ла ма. Грант са ны — 6 (ба ка-
лав ри ат — 2, ма гис тра ту ра — 2, док-
то ран ту ра — 2). Oо сым ша аL па рат ты 
ЖО ОКББ жF не ХББ алу Iа бо ла ды.

2016 жыл дыE 23 сFу рін де са Iат 
12.30 Астана Lа ла сын да Iы ор та-
лас Lан Юнус Эм ре атын да Iы ТG рік 
мF де ни еті ор та лы Iын да Чу ку ров 
жо Iар Iы оLу ор нын да оLу Gшін Lа-
был дау ем ти ха ны Jт кі зі ле ді. Бар лыL 
Lа ты сам де уші лер ша Lы ры ла ды.

«Pылым <леміне =мтылыс»

Мектеп формасы — о?ушы кEркі
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Имен но эту идею вы нес ли сту ден ты и 
ак ти вис ты КарГУ им. Е. А. Бу ке то ва, ко-
то рые при ня ли учас тие в про ек те «Идеи, 
ме ня ющие мир». Он про хо дил в сте нах 
Биб ли оте ки Пер во го Пре зи ден та — Ли де-
ра на ции.

В на ча ле фев ра ля по приг ла ше нию гла вы 
го су дар ства сту ден ты, ко то рые по ка за ли се бя 
и как от лич ни ки, и как ак ти вис ты, соб ра лись 
в Ас та не. Прог рам ма на ча лась с эк скур сии по 

Биб ли оте ке Ли де ра На ции, где для учас тни ков 
про ек та про ве ли тре нин ги по изу че нию Пла на 
на ции — 100 кон крет ных ша гов по ре али за ции 
пя ти ин сти ту ци ональ ных ре форм гла вы го су-
дар ства Нур сул та на Аби ше ви ча Назарбаева. В 
хо де тре нин гов был рас смот рен каж дый шаг 
Пла на на ции от дель но, за ня тия про во ди ли 
про фес со ра и до цен ты ЕНУ им. Л. Гу ми ле ва. 
Для ино го род них учас тни ков про ве ли эк скур-
сии в На ци ональ ный му зей РК, те атр «Астана 
Опе ра», Му зей Пер во го Пре зи ден та РК.

В за вер ше ние се ми на ра ис пол ни тель ный 
ди рек тор Биб ли оте ки Пер во го Пре зи ден та Б. 
К. Жу ма бе ков поз дра вил мо ло дых ак ти вис тов 
и вру чил сер ти фи ка ты об окон ча нии кур са.

— «Идеи, ме ня ющие мир» — прек рас ный 
ло зунг. Ведь мир дей стви тель но ме ня ют идеи, 
не круп ные ре во лю ции и вос ста ния, а пло-
дот вор ные идеи. Наш Президент Нурсултан 
Абишевич Назарбаев — че ло век, ко то рый 
пос то ян но бо рет ся за мир и свя то сох ра ня ет 
ста биль ность и меж на ци ональ ное сог ла сие в 
стра не. По это му мы гор дим ся на шей стра ной. 
В вас я ви жу по ко ле ние, ко то рое бу дет ме нять 
мир в луч шую сто ро ну, в сто ро ну ми ра и со-
зи да ния, — от ме тил он в сво ем выс туп ле нии и 
по же лал уда чи.
Так же на це ре мо нии наг раж де ния выс ту-

пил Жан дар бек Али бе ков — один из ав то ров 
гер ба и фла га Рес пуб ли ки Казахстан, ко то рый 
от ме тил, что ини ци ати вы Биб ли оте ки Ли де ра 
на ции важ ны имен но для мо ло де жи, по то му 
что за ней — бу ду щее стра ны. Дан ный се ми-
нар-тре нинг был для нас, сту ден тов с ак тив ной 
граж дан ской по зи ци ей, очень поз на ва тель-
ным и не об хо ди мым; дей стви тель но, пос ле 
это го ме роп ри ятия мы уз на ли, что мы мо жем 
сде лать для ре али за ции этих ре форм. Хо те-
лось бы вы ра зить бла го дар ность Нур сул та ну 
Назарбаеву, так как он стал ини ци ато ром и 
глав ным ор га ни за то ром.

АС ЛАН КА БЕ ГЕ НОВ, 
СТУ ДЕНТ КА ФЕД РЫ ЖУР НА ЛИС ТИ КИ

В це лях фор ми ро ва ния у сту ден чес кой 
мо ло де жи пат ри отиз ма и ак тив ной граж-
дан ской по зи ции пос ред ством ана ли за и 
пуб лич но го об суж де ния ак ту аль ных воп-
ро сов об ще ства, раз ви тия ора тор ско го мас-
тер ства и соз да ния ус ло вий для ин тел лек-
ту аль но го раз ви тия сту ден чес кой мо ло де-
жи Ка ра ган дин ской об лас ти 30-31 ян ва ря в 
КарГУ им. Е. А. Бу ке то ва про шел об лас тной 
де бат ный тур нир на те му «Об ще ство Все об-
ще го Тру да».

За да ча ми тур ни ра бы ли про па ган да и по-
пу ля ри за ция в сту ден чес кой сре де Пла на на-
ции «100 кон крет ных ша гов» по ре али за ции 
пя ти ин сти ту ци ональ ных ре форм гла вы го-
су дар ства, Пос ла ния Пре зи ден та Рес пуб ли ки 
Казахстан Н. А. Назарбаева на ро ду Казахстана 
«Казахстан в но вой гло баль ной ре аль нос ти: 
рост, ре фор мы, раз ви тие» от 30 но яб ря 2015 
го да, прог рам мной статьи Пре зи ден та РК Н. 
А. Назарбаева «Со ци аль ная мо дер ни за ция 

Казахстана: двад цать ша гов к Об ще ству Все-
об ще го Тру да». В де бат ном тур ни ре при ня ли 
учас тие сту ден ты ву зов Ка ра ган дин ской об лас-
ти.
По ито гам де бат но го тур ни ра по бе ди те ля-

ми в рус ской ли ге ста ли:
I мес то — ко ман да SBM, Му син Му рат и Аб-

драх ма нов Ну ра сыл жан (КарГУ им. Е. А. Бу ке-
то ва);

II мес то — ко ман да «Али от», Ка сы мов Аза-
мат, Гоф ман Са би на (КГМУ);

III мес то — ко ман да Do ub le A, Иб ра ева 
Алия, Му ку шев Ай дар (Кар ГТУ).
Луч ший спи кер — Аза мат Ка сы мов (КГМУ).
В ка зах ской ли ге так же бы ли оп ре де ле ны 

луч шие ко ман ды:
I мес то — ко ман да «Па ра докс», Та тай Бақ-

дəу лет, Маш ра бов Нур тай (КГМУ);
II мес то — ко ман да «Эк спел ли ар мус», Ра ма-

зан Фа ри за, Али ев Али шер (КЭУ);
III мес то — фрак ция «Ай да на», Га ухар Зул-

пы хар (КГМУ).

Луч ший спи кер — Ра ма зан Фа ри за (КЭУ).
Ор га ни за то ра ми тур ни ра выс ту пи ли Ко ми-

тет по де лам мо ло де жи и де бат ный клуб КарГУ 
им. Е. А. Бу ке то ва.

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

В этом го ду прес тиж ное зва ние «Мисс Ка-
ра ган да — 2015» и зва ние вто рой ви це-мисс 
Казахстана за во ева ла сту ден тка пер во го 
кур са би оло го-ге ог ра фи чес ко го фа куль те та 
КарГУ Ре на та Нур га зи на. И у нас по явил ся 
еще один по вод гор дить ся те ми, кто учит ся 
в на шей аль ма-ма тер. Для на ших чи та те лей 
мы сде ла ли не боль шое ин тервью с пер вой 
кра са ви цей на шей об лас ти.

Ре на та, рас ска жи те, как вы ста ли мо-
делью.
Я с дет ства тан це ва ла в хо ре ог ра фи чес ком 

ан сам бле. Ув ле ка лась на род ны ми тан ца ми. И 
год на зад поп ро бо ва ла се бя в ро ли мо де ли. 
Мне пон ра ви лось сни мать ся, соз да вать раз-
лич ные жен ские об ра зы.

Как вы уз на ли о кон кур се «Мисс Ка ра ган-
да — 2015»?
О кон кур се я уз на ла от прош ло год ней по-

бе ди тель ни цы кон кур са Асель Фай зул ли ной. 
С ней я поз на ко ми лась пол го да на зад на об-
щих фо то сес си ях, и мне очень за хо те лось по-
бо роть ся за ко ро ну «Мисс Ка ра ган ды»…

Как от ре аги ро ва ли на это ва ши ро ди те-
ли? Они не бы ли про тив?
Мои ро ди те ли всег да во всем под дер жи ва-

ют ме ня. Но в тот раз они мне ска за ли: «Дочь, 
мо жет быть, не сто ит? Столь ко вре ме ни и нер-
вов на это уй дет». Они бо ялись, что я не бу ду 
ус пе вать в уче бе. Но ког да я уже це ле ус трем-
лен но шла к сво ей це ли, они уви де ли, что это 
для ме ня дей стви тель но важ но, и на ча ли ме ня 
под дер жи вать. В стрес со вые мо мен ты они ме-
ня ус по ка ива ли и под ни ма ли мой дух.

Ве ри ли ли вы в по бе ду?
Ес ли чес тно, нет. По то му что все де вуш ки 

бы ли очень кра си вые и ум ные. Они сос тав ля-
ли мне серь ез ную кон ку рен цию. Я рас счи ты-
ва ла на при зо вое мес то. Но ког да я по лу чи ла 

пер вое мес то, для ме ня это бы ло пол ной не-
ожи дан ностью.

Ка кие ощу ще ния ос та лись пос ле кон кур-
сов «Мисс Ка ра ган да» и «Мисс Ка зах стан»?
Ра дость за по бе ду на пер вом. И гор дость, 

что имен но мне пред ста ви лась воз мож ность 
дос той но пред ста вить свой го род на рес пуб-
ли кан ском кон кур се.

Ког да вы вы иг ра ли, кто вас поз дра вил 
пер вым?
Ко неч но, мои ро ди те ли. Они заш ли на сце-

ну и на ча ли об ни мать, це ло вать ме ня, по да ри-
ли цве ты.

Ка кие у вас пла ны?
В пер вую оче редь — окон чить уни вер си тет 

с са мы ми вы со ки ми от мет ка ми. Пос тро ить 
карь еру в на уке, на пи сать труд, ос та вить след 
в ис то рии... Чес то лю би вые меч ты? Но я очень 
хо чу, что бы они сбы лись.

Ва ши по же ла ния де вуш кам в пред две рии 
ве сен них праз дни ков.
Я же лаю всем встре тить праз дни ки ря дом 

со сво ими род ны ми, лю би мы ми и близ ки ми. 
При чер ных по ло сах жиз ни быть силь ны ми 
и не уны вать. Же лаю быть уве рен ны ми в се бе, 
ве рить в се бя, ни ког да не от ча ивать ся. Лю би-
те, меч тай те, тво ри те, всег да учи тесь че му-то 
но во му.

КУН ДЫЗ КАР ЛО ВА, СТУ ДЕН ТКА КА ФЕД РЫ ЖУР НА ЛИС ТИ КИ

Student news

За здоровый 
образ жизни

В це лях по вы ше ния об ще-

ствен ной ак тив нос ти и ин-

фор ми ро ван нос ти мо ло де жи, 

про па ган ды здо ро во го об ра за 

жиз ни, под ня тия ста ту са ху-

до же ствен но го твор че ства в 

вос при ятии мо ло де жи сре ди 

сту ден тов КарГУ про шел твор-

чес кий кон курс на луч ший пла-

кат по про па ган де здо ро во го 

об ра за жиз ни.

Кон курс про хо дил по сле ду-

ющим но ми на ци ям: «Кол лаж», 

«Чер но-бе лая гра фи ка», «Гу-

ашь», «Ак ва рель». По ито гам 

бы ли оп ре де ле ны по бе ди те ли.

В но ми на ции «Чер но-бе-

лая гра фи ка»

I мес то раз де ли ли сту ден тка 

1-го кур са фа куль те та инос-

тран ных язы ков Мол ча но ва 

Ири на и сту ден тка 2-го кур са 

би оло го-ге ог ра фи чес ко го фа-

куль те та Бе исо ва Арай лым;

II мес то при су ди ли сту ден ту 

1-го кур са фи зи ко-тех ни чес ко-

го фа куль те та Ка ки таю Dмір-

бе ку.

В но ми на ции «Гу ашь»

I мес то по лу чи ла сту ден тка 

1 кур са хи ми чес ко го фа куль те-

та Мол да га ли ева Ай зат;

II мес то — сту ден тка 4-го 

кур са фа куль те та инос тран ных 

язы ков Клоч ко ва На талья;

III мес то при су ди ли сту-

ден тке 1-го кур са фа куль те та 

инос тран ных язы ков Ба убек 

Фа ри зе и сту ден тке 2-го кур са 

фа куль те та инос тран ных язы-

ков Иман бек МJл дір.

В но ми на ции «Кол лаж»

II мес то по лу чи ла сту ден тка 

3-го кур са фа куль те та инос-

тран ных язы ков Ха сейн Ай шат;

III мес то раз де ли ли сту-

ден тки 4-го кур са фа куль те та 

инос тран ных язы ков Сар ва ни-

ди Еле на и Ша ке но ва Ай ге рим.

За ак тив ное учас тие бла го-

дар ствен ны ми пись ма ми бы-

ли наг раж де ны сту ден тка 1-го 

кур са фа куль те та ма те ма ти ки 

и ин фор ма ци он ных тех но ло гий 

Аман кел ди Ахер ке и сту ден тка 

2-го кур са фа куль те та инос-

тран ных язы ков Бо ри со ва Ре-

на та.

Поз драв ля ем по бе ди те лей, 

же ла ем ус пе хов и но вых по-

бед!

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

ПО ДЕ ЛАМ МО ЛО ДЕ ЖИ

Путь к казахстанской мечте 
начинается с отличной учебы

За Общество Всеобщего Труда

Первая красавица области — студентка КарГУ
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2016 жыл, 5-7 ақ пан ара лы ғын да Бү кі л-
əлем дік ра дио кү ні не ар нал ған «Сим би оз 
ше шім: Ин тер нет жə не сан дық сауат ты лық» 
ат ты III Ха лы қа ра лық жур на лис ти ка жə не 
ком му ни ка ция Қыс қы мек те бі бо лып өт ті.

Бұл мек теп Алматы об лы сы Іле-Ала тау мем ле кет тік 
ұлт тық са яба ғын да ор на лас қан «Тау-Тұ ран» бі лім бе ру 
сауық ты ру ке ше нін де бол ды. Ме диа мек теп ті Алматы-
да ғы ЮНЕС КО Клас тер лік Бю ро сы қол дауымен əл-Фа-
ра би атын да ғы Қа зҰУ жа нын да ғы «Ме ди ас фе ра» гу ма-
ни тар лық ғы лы ми-зерт теу ор та лы ғы ұйым дас тыр ды. 
Ғы лы ми ре дак то ры — əл-Фа ра би атын да ғы Қа зҰУ-дың 
с.ғ. д., про фес со ры Г. С. Сұл тан ба ева.

Осы Қыс қы мек теп ке Қа зақ стан, Қыр ғыз стан жə-
не Өз бек стан жо ға ры оқу орын да ры ның сту дент те рі, 
ма гис трант та ры, РһD док то рант та ры, оқы ту шы ла ры, 
рес пуб ли ка лық жə не ай мақ тық БАҚ жур на лис те рі, 
он лайн ме ди аның веб-ре дак тор ла ры мен кон тент-ре-
дак тор ла ры кел ді. Ме диа-дə ріс кер лер: Мұ рат Əбе нов, 
Сер гей Кар пов, Аза мат хан Амир та ев, Əмір жан Қо са-
нов, Кен же Жұ ман, Қа нат Əуес бай, Бек жан Ид ри сов, 
Жыл дыз Ажиб ра имо ва, Чол пон Со ве та лы қы зы, Есен-
гүл Кəп қы зы, Нұр лы бек Же ңіс бек, Наз гүл Қо жа бе ко-

ва, Өр кен Кен же бек, Яков Фе де ров, Ар шат Ораз, Мұ ха-
ме дə лі Бұ хар ба ев, Рус лан Ме дел бек, Са дық Ше рім бек.

ҚарМУ-дың фи ло ло гия фа куль те ті, жур на лис-
ти ка ка фед ра сы ның 1 курс сту дент те рі Да ни яро ва 
Нұ ри ла, Əб ді құ ло ва Ба ян, Ай тбе ко ва Айым то ры, 
Ал та ева Ди ана, Жа ужан бай Ақ нұр, Жаң быр ба ева 
Ақ ма рал, Аб драх ма но ва Ақ нұр, 2 курс сту ден ті Тө-
ре құ ло ва Сым бат, 3 курс сту ден ті Бек жі гі то ва Гү лім 
III Ха лы қа ра лық жур на лис ти ка жə не ком му ни ка-
ция Қыс қы мек те бін де «Жур на лис ти ка» ма ман ды ғы 
бойын ша ака де ми ялық мо биль дік бағ дар ла ма сын 
тың да ды. Фи ло ло гия ғы лым да ры ның кан ди да ты, до-
цент Жа нар Ра ма за но ва же тек ші лік ет ті.
Ха лы қа ра лық Қыс қы мек теп ме ди асауат ты лық 

жə не масс-ме диа са ла сын да ғы кə сі би ма ман дар дың 
дə ріс те рін тың да уды, Бү кі лə лем дік ра дио кү нін атап 
өту ді, 2013-2022 жж. Ха лы қа ра лық мə де ни ет тер то-
ғы сы он жыл ды ғы на үлес қо су ды, ме диа са ла да ғы 
жа ңа трен дтер мен та ны сып, əріп тес тер мен тə жі ри-
бе ал ма су ды, БАҚ-ты тек шы ғар ма шы лық шың да лу 
жо лы тұр ғы сы нан ға на емес, биз нес кө зі тұр ғы сы нан 
та ну ды, та ным дық де ма лыс өт кі зу мүм кін ді гін, жұ-
мыс тың күй бе ңі нен бір сəт ке қол үзіп, өзің ді же тіл-
ді ру ді, уақы тың ды ти ім ді пай да ла на бі лу ді үй ре ну, 

өзі ңіз де гі бей мə лім қыр лар ды ашу мүм гін ді гін, жа ңа 
əсер, мол по зи тив алу ды мақ сат ет ті. Үш күн дік бел-
сен ді курс — 18 ака де ми ялық са ғат те ори ялық мо-
дуль дар дан, 18 ака де ми ялық са ғат дер бес не топ тық 
жұ мыс тар дан тұр ды.

Осы Қыс қы мек теп те бі лім, драйв, по зи тив пен 
жа ңа əсер ал ған Қа ра ған ды мем ле кет тік уни вер си те-
ті нің 1 курс сту ден ті Ай тбе ко ва Айым то ры өз се зім-
де рін бы лай жет кіз ді: «Ма ған осы III Ха лы қа ра лық 
жур на лис ти ка жə не ком му ни ка ция Қыс қы мек те бі 
қат ты ұна ды. Көп те ген мағ лұ мат тар алып, бі лі мім ді 
одан əрі же тіл дір дім. Осын да көп дос тап тым. Ал да ғы 
уақыт та осын дай мек теп тер дің кө бей ге нін қа лай мын. 
Өзім жар қын бо ла шақ бі лім ді жас тар дың қо лын да 
деп са най мын. Осы мек теп ке қа тыс қа ны ма өте қуа-
ныш ты мын». Курс тə мам да ған да 36 са ғат кө ле мін де 
бі лік ті лік ті арт ты ру жө нін де гі куə лік та быс тал ды».

Н3 РИ ЛА ДА НИ ЯР �Ы ЗЫ, �АРМУ СТУ ДЕН ТІ

Жайық Бек тұ ров атын да ғы об лыс тық жа сөс пі рім дер кі-
тап ха на сын да ғы «БО ТА» ин тел лек ту ал ды жас тар ор та лы ғын-
да «Есің де ме сол бір кез…» ат ты «Олай бол са…» ток-шоуы 
тү сі рі ліп, ке ре мет кеш өт ті. Ал ғаш қы бо та лық тар — Ер лан 
Тө ле утай, Омар Жə лел, ағайын ды Жан дос, Ай дос Бə дел дер, 
Сейіл Аяға нов, ағайын ды Ер жан, Ер бол Ба зар бе ков тер, Бағ-
дат Мү бə рəк, Рус лан Нұр бай, Лəз зат Қо жах ме то ва, Ер ға нат 
Ке ңес бек, Сал та нат Сма ғұ ло ва сын ды бас қа да та ны мал əнші, 
ақын, жур на лист аға-əпке ле рі міз сту дент тік шақ та рын да тə-
лім ал ған ор та лық бү гін де Қа ра ған ды об лы сы ның өнер лі 
жас та ры ның ба сын қос қан қа ра ша ңы рақ қа ай нал ды. Кеш 
ба ры сын да «Олай бол са…» ток-шоуы тү сі рі ліп, əн ші, «БО ТА» 
ор та лы ғы ның мү ше сі Мұ рат Қо ңыр ток-шо удың жүр гі зу ші сі 
ре тін де бағ дар ла ма қо нақ та рын та ныс ты рып өт ті. Атап ай-
тар бол сақ, қа зір зей нет те отыр ған, кі тап ха на ға ең бе гі сің ген 
ар да гер қыз мет ке рі Жа ды ра Сем бек қы зы, Шол пан Ки шен-
қы зы, кі тап ха на ның қа зір гі ди рек то ры ның орын ба са ры Нұр-
гүл Қа сым хан қы зы, кі тап ха на əр ле уші сі, су рет ші сі Нұ ри зат 
Нұр лы ғайын қы зы. «БО ТА» ор та лы ғы ның өр кен деуіне сеп ті-

гін ти гіз ген мар құм, жур на лист, са ти рик Мар тбек Тоқ мыр за 
аға мыз дың іні сі Бо лат бек Тоқ мыр за дан, сон дай-ақ ор та лық-
тың мү ше сі бол ған дəс түр лі əн ші Ер жан Ба зар бе ков сын ды 
тұл ға лар дан осы жас тар ға ар нал ған ор та лық тың құ ры лу та-
ри хы ту ра лы, ал ғаш қы «бо та лық тар» жайын да, ұмы тыл мас 
қы зық ты сəт те рі, жал пы «БО ТА» ор та лы ғы жай лы сұх бат 
ал са, ор та лық тың да му ына көп үлес қос қан мар құм жур на-
лист, са ти рик Мар тбек Тоқ мыр за аға мыз жай лы кө зін көр ген 
қо нақ та ры мыз, іні сі Бо лат бек Тоқ мыр за аға мыз ес ке алып, 
сі ңір ген ең бек те рі, кө зі ті рі сін де ат қар ған игі іс те рі жайын да 
əң гі ме өр біт ті. Сон дай-ақ, кеш ке жи нал ған бар ша жұрт мар-
құм Мар тбек Тоқ мыр за аға мыз ға ар нап бір ми нут үн сіз дік 
жа ри яла ды. Бағ дар ла ма ба ры сын да Бір жан сал, Ақан се рі дей 
əн дүл дүл де рі нің жал ға сы, дəс түр лі əн ші, ең бас ты сы, атал ған 
ор та лық тың мү ше сі бол ған Ер жан Ба зар бе ков аға мыз əн нен 
ша шу шаш ты. Ша ра со ңын да кі тап ха на ны қа зір гі дей ке ре мет 
дə ре же ге жет кіз ген ди рек то ры Га ухар Абу шах ман қы зы Бек-
ба ла ко ва жа ңа дан кел ген жас бу ын ды «бо та лық тар» қа та ры-
на қо су рə сі мін жа сап, кі тап ха на ның же тіс тік те рі ту ра сын да, 
«БО ТА» ор та лы ғы ның қа зір гі дей жағ дай ға қа лай жет кен ді-
гі жайын да сөз сөй леп, атал ған іс-ша ра ның би ыл ғы жы лы 
Ж. Бек тұ ров атын да ғы кі тап ха на ның құ рыл ға ны на 40 жыл, 

«БО ТА» ор та лы ғы ның ашыл ға ны на 20 жыл, кі тап ха на ға жур-
на лист, жа зу шы, Қа зақ стан Жа зу шы лар Ода ғы ның мү ше сі 
Ж. Бек тұ ров тың есі мі бе ріл ге ні не 15 жыл то лу ына бай ла ныс-
ты өт кі зі ліп отыр ған ды ғын атап өт ті. Со ны мен қа тар, ор та лық 
жай лы ар найы дайын дал ған бей не жаз ба лар көп ші лік на за-
ры на ұсы ны лып, кө рер мен дер «БО ТА» ор та лы ғы жай лы көп-
те ген мəлі мет тер ге қа нық бол ды. Кө рер мен де рі не ке ре мет 
кө ңіл-күй сый ла ған кеш «БО ТА» мү ше ле рі нің орын дауын да 
Қай рат Ас қа ров тың сө зі не жа зыл ған «БО ТА» əнұ ра ны мен 
аяқ тал ды. Жас тар бей сен бі лік оты рыс та рын жал ғас ты ру үшін 
«БО ТА» ор та лы ғы ның же тек ші сі Гүл сім апай ла ры мен ор та-
лық та ғы дөң ге лен ген үс тел де рі не жай ғас ты.

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

Сіз дер ді 8 На урыз — ха лы қа ра лық əйел дер 
кү ні не ар нал ған «Қыз тəр би есі — ұлт тəр би-
есі» ат ты бей не ро лик, слай дтық пре зен та ци-
ялар сайы сын та ма ша лау ға ша қы ра мыз.

Сайыс тың өт кі зі лу ор ны мен уақы ты: ака де мик 
Е. А. Бө ке тов атын да ғы ҚарМУ-дың пе да го ги ка лық фа-
куль те ті, 11 оқу ғи ма ра ты, № 303 дə ріс ха на, бас та луы — 
2 на урыз, 2016 жыл, са ғат 10.00

Ұйым дас ты ру ко ми те ті: фа куль тет те гі «Май дан» 
клу бы ның же тек ші ле рі: С.Қ. Əбіл ди на — ПжБОƏ ка-
фед ра сы ның мең ге ру ші сі, п.ғ. д., про фес сор; Г.Қ. Бел-
гі ба ева — п.ғ. к., МДжППД ка фед ра сы ның до цен ті; 
С. А. Ке ңес бе ко ва — п.ғ. м., МДжППД ка фед ра сы ның 
аға оқы ту шы сы жə не пе да го ги ка фа куль те ті нің сту дент-
те рі, ма гис трант та ры, ака де ми ялық топ ку ра тор ла ры.

Сайыс ба ры сы: Сайыс қа қа ты су шы лар мен қо нақ-
тар ды қар сы алу; Сайыс қа қа ты су шы ко ман да лар ды 
тү ген деу; Сайыс ке зең де рі: қа ты су шы ко ман да лар дың 
өз де рін та ныс ты руы (ер кін фор ма да), ал дын ала ұсы-
ныл ған та қы рып бойын ша бей не ро лик, слай дтық пре-

зен та ци ялар ды қор ғау. (Рег ла мент — 7 ми нут); Сайыс 
қо ры тын ды сын шы ға ру. Қа зы лар ал қа сы; Же ңім паз дар-
ды ма ра пат тау.

Сайыс қа қа ты су шы ко ман да лар мен сайыс қа тү су 
үшін ұсы ны ла тын та қы рып тар: Көп са ла лы гу ма ни тар-
лы-тех ни ка лық кол лед жі, 1 ҚТƏ топ сту дент те рі нен 
құ рал ған «Аяулы лар» то бы. Та қы ры бы — «Қа зақ тың 
мақ тан тұ тар ару ла ры!» Же тек ші сі: қа зақ ті лі жə не əде-
би еті пəн де рі нің оқы ту шы сы С. А. Тө ле но ва; Көп са ла лы 
гу ма ни тар лы-тех ни ка лық кол лед жі, 4 ҚТƏ топ сту дент-
те рі нен құ рал ған «Ас паз» то бы. Та қы ры бы — «Ас — 
адам ның ар қауы». Же тек ші сі: қа зақ ті лі жə не əде би еті 
пəн де рі нің оқы ту шы сы А.Қ. Ба жи ко ва; Қар БАНК кол-
лед жі, банк сту дент те рі нен құ рал ған «Сəн» то бы. Та-
қы ры бы — «Ес ті қыз ете гін қым тап ұс тар». Же тек ші сі: 
Қар БАНК кол лед жі нің оқы ту шы сы Н. С. Бай ке но ва; 
ҚарМУ, ПжБОƏ-11 топ сту дент те рі нен құ рал ған «То-
ми рис» то бы. Та қы ры бы — «Əлем ді тер бе те тін — əйел-
дер». Же тек ші сі: ПжБОƏ ка фед ра сы ның аға оқы ту шы сы 
К. Ə. Ай дар бе ко ва; ҚарМУ, МДОжТ-23 топ сту дент те-
рі нен құ рал ған «Ма хаб бат» то бы. Та қы ры бы — «Се-

зі мі — гүл, жү ре гі — жыр». Же тек ші сі: МДжППД ка-
фед ра сы ның аға оқы ту шы сы С. А. Ке ңес бе ко ва; ҚарМУ, 
ПжП-11 топ сту дент те рі нен құ рал ған «Қыз өс се — ел дің 
көр кі» то бы. Та қы ры бы — «Қы зы ана дан үй рен бей өне ге 
ал мас». МДжППД ка фед ра сы ның до цен ті Р. М. Ай тжа-
но ва; ҚарМУ, МЖОжТ-11 топ сту дент те рі нен құ рал ған 
«Көр кем» то бы. Та қы ры бы — «Əсем дік əле мі». Же тек ші-
сі: МДжППД ка фед ра сы ның аға оқы ту шы сы М. Б. Ис ка-
ко ва; ҚарМУ, ДФ-21 топ сту дент те рі нен құ рал ған «Иман» 
то бы. Та қы ры бы — «Қыз жə не дін». Же тек ші сі: «Де фек-
то ло гия» ка фед ра сы ның аға оқы ту шы сы З. Д. Жу су по ва.

Сайыс ты ба ға лау өл шем де рі: Бе зен ді рі луі (ти туль-
дық кад рдың бо луы, тіл мə де ни еті, ды быс пен əуен ді 
қол да нуы, сце на рий дің жүйе лі лі гі, əсер лі лі гі, ав тор лар 
жө нін де мə лі мет тің бо луы); Ақ па рат тан ды ры луы (та қы-
рып тың то лық ашы луы, та қы рып тың жə не көр се ті лім 
маз мұ ны ның сайыс шар ты на сəй кес ті гі); Қо сым ша ұпай 
(бей не ро лик, слай дтық пре зен та ци ялар ар найы бағ дар-
ла ма лар не гі зін де жа сал ған да).

«МАЙ ДАН» КЛУ БЫ

Сə лем дос тар! Мен сіз дер ге ма усым айын да 
жаз ған жаз бам ды жа ри ялау ға бел бу дым. Сол 
кез де гі ойым мен се зі мім ді жаз ған едім…

Мен үшiн адам бойын да кез де се тiн ең ке ре мет қа-
си ет — қа ра пайым ды лық. Бү гiн аял да ма да құр бым ды 
кү тiп отыр ған едiм, сол жер ге аула сы пы ру шы лар то бы 
кел дi. Бұ рын сыр ты нан қа ра ған да сар ғыш ки ім де рін ға-
на кө зiм ша ла тын, қан дай адам дар еке нi не қы зы ғып қа-
рап көр меп пiн. Бү гiн сол адам дар ға жа қын нан қа ра дым!

Мен отыр ған жер ге кел ген аула сы пы ру шы лар то бы 
бес адам екен. Үш əйел адам жə не екi ер адам. Ең жас тауы 
қы рық бес-елу жас ша ма сын да ғы əйел, қи мы лы ши рақ. Ал 
қал ған екi əйел адам ал пыс тың ар жақ, бер жа ғын да бо луы 
ке рек. Бет те рiн де гi ой дым-ой дым əжiм де рi нен өмiр жол-
да рын да аз қи ын дық көр ме ген дiк те рi кө рi нiп тұр, са усақ-

та ры да ауыр ең бек тен быр ти ып қа лып ты, жел мен шаң нан 
қап-қа ра бо лып кет кен. Ен дi ер адам дар ға тоқ тал сам, бi рi 
қо қыс са ла тын трак тор ға ұқ сас ма ши на да отыр ды. Тү рiн 
аң дай ал ма дым. Екiн шi сі бiр аяғын сыл тық ба са тын ал пыс-
тар ша ма сын да ғы кi сi екен. Сол кi сi лер дiң түр-си пат та ры-
на қа рап отыр едiм, бiр кез де қы рық бес-елу жас ара лы ғын-
да ғы əйел адам ақ сап ба са тын ер адам ға: «Осы сы пыр ғыш 
са ған ың ғай лы бо ла ды ғой» — деп, сы пыр тқы əке ліп бер ді. 
Əл гі кi сi сы пыр ғы шын қо қыс сал ғыш кө лік те отыр ған ға 
көр се тiп қу ан ды, бə рi мəз-мей рам. Осын дай кiп-кiш кен тай 
сы пыр ғыш осын ша ба қыт сый лай ды деп ой ла мап пын, қы-
зық! Нет кен қа ра пайым ды лық! Олар ды қым бат кө лiк тер 
де, вил ла лар да қы зық тыр май ды, се бе бi олар дың өз де рi нiң 
қа ра пайым əле мi бар дай кө рiн дi ма ған!

Уни вер си тет та бал ды ры ғын ен дi ат тап, сту дент тiк 
өмiр дiң дə мiн бiл ме сем де сту дент атан ған ға мəз бо лып, 

СРСП мен прак ти ка лық са бақ ты ажы ра та ал май жүр ген 
1 кур стың бас ке зi едi. То бы ма ен дi-ен дi үй ре нiп ке ле жат-
қан ке зiм. Жан-жақ тан жи нал ған ер ке сi де бар, сал мақ ты-
сы да бар бұл топ кə дім гі бі рін ші курс сту дент те рі еді.

Бi рақ олар дың бас қа лар дан ерек ше, ма ған ұнай тын 
бiр қа си етi бо ла тын. Ол —қа ра пайым ды лық. Олар ға 
се нiң ки iмің, қан дай ұялы те ле фон ұс та ға ның ма ңыз ды 
емес, ең бас ты сы, адам ша жақ сы сөй лес сең же те тiн едi. 
Бұл жо лы да қа ра пайым ды лық қа тəн тi бол дым!

Сол ал ғаш са бақ қа ба рып жүр ген ке зiм де ағам ме-
нен: «То бың қа лай екен?» — деп сұ ра ған еді. «Жақ сы ба-
ла лар екен, қа ра пайым», — де дім. Сол кез де ағам кү лiп: 
«Сен үшiн қа ра пайым адам ның бə рi жақ сы ма?!» — де-
ген-дi.

Бi рақ, ра сы мен мен үшiн «қа ра пайым ды лық» де ген 
бар лық жақ сы қа си ет тер дiң ор тақ атауын дай, ал қа ра-
пайым адам ның жа ман бо луы мүм кін емес тей кө рі не ді.

СА БИ НА ТЛЕ ГЕ НО ВА, �Ж-22 ТО БЫ НЫ/ СТУ ДЕН ТІ

«MEDIALIFE» ?о:амды? ?оры
Oа ла мыз да «ME DI ALI FE» Lо Iам-

дыL Lо ры 2006 жыл дан бас тап жK-
мыс жа са уда. ОныE не гіз гі маL са ты: 
БАO Jкіл де рі не заE дыL жауап кер ші-
лік ту ра лы мF лі мет бе ру, Lа ра пайым 
ха лыL пен БАO ара сын да Lа рым-Lа-
ты нас ор на ту жол да ры, сJз бос тан-
ды Iы, аL па рат Lа Lол жет кі зу, та ра ту 
ту ра лы тG сін ді ру жK мыс та рын жGр гі-
зу. «ME DI ALI FE» Lо Iам дыL Lо ры сту-
дент тер, БАO Jкіл де рі, Lа ла тKр Iын-
да ры ара сын да жы лы на бір не ше рет 
тре нинг-се ми нар лар Kйым дас ты рып 
тK ра ды. Оны бас Lа рып отыр Iан заE-
гер О. А. Вол ко ва. Бір оLу жы лы ішін-
де уни вер си те ті міз діE жур на лис ти ка 
ка фед ра сы ныE оLы ту шы ла ры мен 
сту дент те рі бір не ше тре нин гке Lа-
ты сып Gл ге ре ді. Сон дай ша ра лар дыE 
бі рі не ме ди ат ре нер ре тін де жур на-
лис ти ка ка фед ра сы ныE до цен ті, 
фил.I. к. Ж. Ра ма за но ва Lа тыс ты. 
МKн да аL па рат Lа Lол жет кі зу діE 
ерек ше лік те рі мен жер гі лік ті Fкім-
ші лік тер діE мін де ті жF не Lа ра пайым 
тKр Iын дар ды аL па рат тан ды ру тKр-
Iы сы нан БАO-тыE рJ лі жай лы бі раз 
жайт тар ай тыл ды, со ны мен Lа тар 
2015 жыл дыE Lа ра ша айын да кG ші-
не ен ген «АL па рат Lа Lол жет кі зу» за-
Eы ту ра лы тG сі нік те ме бер ді.

Се ми нар-тре нин гте Ж. С. Ра-
ма за но ва Fлеу мет тік мF се ле лер ді 
де тал Lы ла ды. Мы са лы, Fлеу мет тік 
же лі лер де кез кел ген та Lы рып та Iы 
ма те ри ал ды жа ри ялау ке зін де ес-
ке рі ле тін заE на ма лыL LK LыL тар ды 
тал дап, мы сал ре тін де кJр сет ті. Тре-
нин гке Lа ты су шы лар Jз сK раL та рын 
Lойып, жаI да ят тыL тап сыр ма лар ды 
орын да ды.

«ME DI ALI FE» Lо Iам дыL Lо ры 
Kйым дас ты рып жGр ген ша ра лар дыE 
сту дент тер ге бе рер пай да сы зор.

ПЕ РИ ЗАТ Ш7М ШІ БЕК,
�АРМУ СТУ ДЕН ТІ

Айтайын дегенім…
;ыз — ?ылы:ымен

«ГGл Jс се — жер діE кJр кі, Lыз 
Jс се — ел діE кJр кі» де ген хал Lы-
мыз. Та би Iа ты нан нF зік, иба лы, 
сK лу Fрі кJр кем ке ле тін, екін ші 
жа Iы нан, мыL ты, тJ зім ді, ша Eы-
раL ки есі, адал жар, асыл ана 
бо ла бі ле тін Lа заL Lыз да ры на не 
жет сін?! Жі бек, Ба ян сын ды ару-
лар дыE жо лын Lу Iан Lа зір гі Lыз-
да ры мыз дыE бол мы сы Lан дай? 
ТFр бие жет кі лік ті бе рі ле ме? Oыз 
тFр би есі — Kлт тFр би есі. Бір Lо-
лы мен бе сік ті, бір Lо лы мен Fлем-
ді тер бет кен бо ла шаL ана лар 
жайы Fр бір ата-ана ны тол Iан ды-
руы ти іс.

Ме ніE ше, Lыз — аLыл ды, тFр-
би есі мол, жа на шыр, Lа ра пайым, 
ар-Kяты бар, ина бат ты, ай на ла сы-
нан мейі рім мен ма хаб бат кG те тін 
се зім тал жан. Ма хаб бат де мек ші, 
Lа зір гі жі гіт тер не лік тен Lыз жG-
ре гін жиі жа ра лап, се зім де рі не 
нем LK рай лы Lа рай ды, сый лас тыL 
Lай да? Жі гіт ке се зі мін біл ді ріп, 
ар ты нан жG гі руі не Lыз дар дыE Jзі 
се беп ші. Жі гіт ба тыл бол май ды, 
егер Lыз иба лы бол ма са. Сон дай 
сFт тер де Lыз дар Iа сFл шы дам ды-
лыL пен на мыс же тіс пей Lа ла ды. 
Осы лай ша жі гіт тер ді жа ман Gй-
ре те ді. НF зік жан ды ару лар дыE 
Fл сіз, Lор LаL жі гіт тер ді Kнат пай-
ты ны се кіл ді, жі гіт тер де ба тыл, 
кGш ті Lыз дар дан Lа ша ды. Сон-
дыL тан Lыз дар Iа би язы, жKм саL 
мі нез Lа лып тас ты ру Lа жет.

�3Н ДЫЗ �А НА �АТ �Ы ЗЫ,
�Ж-12 ТО БЫ НЫ/ СТУ ДЕН ТІ

Жар?ын болаша? білімді жастардыD ?олында!

«ЕсіDде ме сол бір кез…»

«;ыз т<рбиесі — =лт т<рбиесі»

;арапайымдылы? — ?адірлі ?асиет

;=ла?тандыру
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Спор тив ная гим нас ти ка в на ши дни — 
один из са мых кра си вых, зре лищ ных и по-
пу ляр ных ви дов спор та. Она яв ля ет ся приз-
нан ным уни вер саль ным сред ством при-
об ре те ния си лы, гиб кос ти, вы нос ли вос ти, 
ко ор ди на ции дви же ний. Спор тив ная гим-
нас ти ка ста ла ос но вой мно гих ви дов спор та, 
по это му она не из мен но вхо дит в прог рам-
му Олим пий ских игр, за ни мая в ней од но из 
цен траль ных мест.

Се год ня гим нас ты Ка ра ган дин ской об лас ти 
ус пеш но выс ту па ют на чем пи она тах РК, меж-
ду на род ных тур ни рах, чем пи она тах Азии и 
ми ра. Гор достью ка зах стан ско го спор та стал 
Сте пан Гор ба чев, вос пи тан ник спор тив ной 
шко лы г. Те мир тау, мас тер спор та меж ду на-
род но го клас са по спор тив ной гим нас ти ке, по-
бе ди тель и при зер меж ду на род ных со рев но ва-
ний, куб ков ми ра, учас тник Олим пий ских игр. 
Впер вые в ис то рии Казахстана вос пи тан ни ца 
СДЮСШ гим нас ти ки Ка ра ган дин ской об лас-
ти Ека те ри на Чуй ки на, мас тер спор та меж ду-
на род но го клас са по спор тив ной гим нас ти ке, 
за во ева ла брон зо вую ме даль на эта пе Куб ка 
ми ра в Сло ве нии.
Се год ня под рас та ет це лая пле яда пер спек-

тив ных гим нас тов, ко то рые ус пеш но выс ту-
па ют на со рев но ва ни ях раз лич но го ран га. С 
каж дым го дом рас тет чис ло за ни ма ющих ся 
этим кра си вым, зре лищ ным и очень слож ным 
ви дом спор та. Се год ня каж дый же ла ющий, 

дос тиг ший воз рас та 6 лет, мо жет за пи сать ся в 
ДЮСШ гим нас ти ки на от де ле ние спор тив ной 
гим нас ти ки и на чать свой спор тив ный путь к 
олим пий ским вер ши нам. За ня тия по спор тив-
ной гим нас ти ке про во дят ся в СДЮСШ гим нас-
ти ки в Май ку ду ке и на Юго-Вос то ке.
С 2004 го да за ня тия по спор тив ной гим нас-

ти ке на Юго-Вос то ке про во ди лись на ба зе СШ 
№81, но в 2014 го ду ру ко вод ство шко лы, ссы ла-
ясь на заг ру жен ность спор тив но го за ла, от ка за-
ло в арен де гим нас ти чес ко го за ла. Бо лее ста де-
тей, про жи ва ющих на Юго-Вос то ке, ли ши лись 
воз мож нос ти про дол жить за ня тия лю би мым 
ви дом спор та. Ро ди те ли и де ти бы ли очень 
расстро ены, что нет воз мож нос ти даль ше тре-
ни ро вать ся, а юные спортсме ны по ка зы ва ли 
хо ро шие ре зуль та ты, выс ту па ли на чем пи она-
тах РК, за во евы ва ли при зо вые мес та, вхо ди ли в 
сос тав сбор ной Ка ра ган дин ской об лас ти.
Ру ко вод ство КарГУ им. Бу ке то ва в ли це 

рек то ра Ер ки на Ки но ято ви ча Ку бе ева пош ло 
навстре чу прось бе пре зи ден та Фе де ра ции гим-
нас ти ки Ка ра ган дин ской об лас ти Юлии Вик то-
ров ны Ба ди ной пре дос та вить гим нас ти чес кий 
зал в кор пу се №11 для за ня тий спор тив ной 
гим нас ти кой. И се год ня у де тей есть прек рас-
ная воз мож ность за ни мать ся в свет лом, прос-
тор ном гим нас ти чес ком за ле, ук реп лять свое 
здо ровье, по вы шать спор тив ное мас тер ство.
Ад ми нис тра ция СДЮСШ гим нас ти ки, тре-

нер ский сос тав и ро ди те ли де тей от де ле ния 
спор тив ной и ху до же ствен ной гим нас ти ки 

вы ра жа ют ог ром ную бла го дар ность рек то ру 
КарГУ Ку бе еву Е. К. за пре дос тав ле ние гим нас-
ти чес ких за лов в кор пу сах №7, 11, от дель ное 
спа си бо де ка ну фа куль те та ФКиС Ро ма шо ву 
Нур ман бе ку Ро ма ше ви чу, ко то рый ак тив но 
под дер жи ва ет гим нас ти ку в на шей об лас ти, 
ве дет ра бо ту по про па ган де здо ро во го об ра-
за жиз ни. СДЮСШ гим нас ти ки вы ра жа ет ис-
крен нюю бла го дар ность пре зи ден ту Фе де ра-
ции гим нас ти ки об лас ти Юлии Ба ди ной за 
вклад в раз ви тие и по пу ля ри за цию гим нас ти-
ки в Ка ра ган дин ской об лас ти.
Се год ня бу ду щее де тей в на ших ру ках, а 

зна чит, от нас за ви сит, ка ким бу дет здо ровье 
де тей зав тра, че рез год, че рез де сять лет, ста нут 
ли фи зи чес кая куль ту ра и спорт пос то ян ны ми 
на деж ны ми спут ни ка ми жиз ни мо ло до го по-
ко ле ния.

АД МИ НИС ТРА ЦИЯ СДЮСШ ГИМ НАС ТИ КИ

Кок люш — ос трое ин фек ци он ное за бо-
ле ва ние, соп ро вож да юще еся вос па ли тель-
ны ми яв ле ни ями в вер хних ды ха тель ных 
пу тях и прис ту по об раз ным спаз ма ти чес-
ким каш лем. Кок люш вы зы ва ет ся спе ци фи-
чес кой бак те ри ей под наз ва ни ем Bor de tel la 
per tus sis. Мик роб пе ре да ет ся воз душ но-ка-
пель ным пу тем (при каш ле, чи ха нии, раз го-
во ре) при тес ном об ще нии с боль ным че ло-
ве ком. За бо ле ва ние очень за раз ное.

Кок люш ная бак те рия вы ра ба ты ва ет спе ци-
фи чес кие ток си ны, ко то рые вы зы ва ют раз дра-
же ние сли зис той обо лоч ки ды ха тель ных пу тей. 
В ре зуль та те раз ви ва ет ся спазм ди аф раг мы и 

мышц брон хов (брон хос пазм), воз ни ка ет так 
на зы ва емый спас ти чес кий ка шель. Каш ле вой 
реф лекс пос те пен но зак реп ля ет ся в ды ха тель-
ном цен тре про дол го ва то го моз га (от дел го лов-
но го моз га), что при во дит к уси ле нию и уча ще-
нию прис ту пов каш ля.
Ин ку ба ци он ный пе ри од (вре мя от за ра же-

ния до по яв ле ния пер вых сим пто мов бо лез ни) 
длит ся обыч но от од ной до двух не дель. За бо-
ле ва ние на чи на ет ся пос те пен но. Нез на чи тель-
но под ни ма ет ся тем пе ра ту ра те ла, на чи на ет ся 
нас морк и су хой ка шель. В этой фа зе бо лез ни 
ро ди те ли час то ду ма ют, что ре бе нок «нем но-
го прос тыл», и он про дол жа ет хо дить на уче-
бу, за ра жая ок ру жа ющих. Ка шель пос те пен но 
на рас та ет по си ле и дли тель нос ти и пе ре хо дит 
в спаз ма ти чес кий. Са мое час тое ос лож не ние 
кок лю ша — это пнев мо ния, ко то рая вы зы ва ет-

ся уже дру ги ми мик ро ба ми — стреп то кок ка ми 
и ста фи ло кок ка ми.
Про фи лак ти ка. Все ви рус ные ин фек ции, к 

ко то рым от но сит ся и кок люш, труд но под да-
ют ся ле че нию. На се год няш ний день са мой эф-
фек тив ной ме рой борь бы с кок лю шем счи та ет-
ся вве де ние АбКДС-вак ци ны. Про фи лак ти ка 
кок лю ша ос та ет ся при ори тет ным нап рав ле ни-
ем здра во ох ра не ния. Но эф фек тив ность вак ци-
на ции за ви сит от пол но ты и сво ев ре мен нос ти 
ох ва та при вив ка ми.
Пом ни те! От ка зав шись от при вив ки, вы вы-

би ра ете бо лезнь, ко то рая про те ка ет тя же ло, с ос-
лож не ни ями, с воз мож ным ле таль ным ис хо дом.

А. С. МЕЙ РМА НО ВА, ГЛАВ НЫЙ СПЕ ЦИ АЛИСТ ОТ ДЕ ЛА ЭПИ ДЕ МИ-
ОЛО ГИ ЧЕС КО ГО НАД ЗО РА УП РАВ ЛЕ НИЯ ПО ЗА ЩИ ТЕ ПРАВ 

ПОТ РЕ БИ ТЕ ЛЕЙ  РАЙО НА ИМЕ НИ КА ЗЫ БЕК-БИ Г. КА РА ГАН ДЫ

Осо бен нос ти мо дель но го агент ства 
Казахстана зак лю ча ют ся в це лос тнос ти и 
сла жен нос ти ор га ни зо ван но го про цес са ра-
бо ты в са мом мо дель ном биз не се.

Кол лек тив про фес си она лов всег да мо жет с 
лег костью ор га ни зо вать под бор всех тре бо ва-
ний к мо де лям для учас тия в ка ком-ли бо про-
ек те. Агент ство са мо ор га ни зо вы ва ет ви зи ты, 
под би ра ет одеж ду, про во дит кас тин ги и т. д. 
Еще од ним из ка че ствен ных пре иму ществ мо-
дель ных агентств яв ля ет ся то, что в нем соз да-
ет ся и кон тро ли ру ет ся сам не пос ред ствен ный 
об раз на чи на ющей мо де ли, осо бен но ес ли это 
ре бе нок. Ре бе нок, с ко то рым зак лю ча ет ся кон-
тракт, в даль ней шем мо жет за ра ба ты вать дос-
та точ ное ко ли че ство де нег и быть вос тре бо ван-
ным в мо дель ном биз не се. Но ес ли го во рить 
о до хо дах мо дель ных агентств, то они скла ды-
ва ют ся из го но ра ров пред став ля емой мо де ли. 
По это му са мо агент ство всег да за ин те ре со ва но 
в кра си вых ма не кен щи цах, бе зо пас нос ти, так же 
кон тро ли ру ет здо ровье, пи та ние, до суг и не сет 
пол ную от вет ствен ность за бла го по лу чие по-
до печ ной мо де ли. На ибо лее ус пеш ным агент-
ством в на шем го ро де яв ля ет ся агент ство A-One, 
ди рек тор ко то ро го — Адиль хан Ажи ба ев.
Адиль хан Ажи ба ев — фе шен-тре нер с 8-лет-

ним ста жем ра бо ты, ор га ни за тор кон кур сов 
кра со ты, выс та вок, раз лич ных по ка зов, про-
дю сер, те ле ве ду щий. Он уча ство вал в про ек тах 
«Мис тер Ка зах стан», «Мис тер ми ра», «Фо то мо-
дель-2007». Был ор га ни за то ром та ких зна ко вых 
fas hi on-ме роп ри ятий, как Miss Best Pla ce In-
ter net, Silk Way Be auty, Art Fas hi on, те леп ро ект 

«До ро га к звез дам: я Fas hi on», New Fas hi on Star. 
Он от ве тил на воп ро сы на ше му из да нию.

— Адиль, кем вы меч та ли стать в дет стве?
— В дет стве я меч тал стать лет чи ком, та кое у 

нас бы ло по ко ле ние, ро див ше еся в СССР пос-
лед ним и вос пи ты вав ше еся и учив ше еся еще 
по кни гам той эпо хи.

— Ска жи те, нас коль ко важ на карь ера мо-
де ли для вас?

— Карь ера мо де ли для ме ня бы ла клю чом, 
ко то рый от кры ва ет мно же ство две рей в жиз ни. 
Она не толь ко пов ли яла на мою жизнь, но и из-
ме ни ла ее, по мог ла на хо дить но вые зна ком ства, 
уз на вать мно го ин те рес ных ве щей, про бо вать 
се бя в раз ных об ра зах.

— Как вы по па ли в мо дель ный биз нес?
— Со вер шен но слу чай но, у ме ня за ни ма лась 

там сес тра, она уго во ри ла ме ня прий ти на кас-
тинг. Но я дол го соп ро тив лял ся, так что приш-
лось вес ти за ру ку.

— Рас ска жи те о сво ем пер вом опы те ра бо ты.
— Мо им пер вым опы том в мо дель ном биз не се 

был кон курс кра со ты для пар ней, бы ло ин те рес-
но, при хо ди лось схва ты вать и прис по саб ли вать-
ся на хо ду. В об щем, я спра вил ся неп ло хо, вто рое 
мес то ста ло хо ро шим аван сом на бу ду щее.

— Ес ли де вуш ка ре ши ла стать мо делью, то 
с че го на до на чать?

— С по ис ка хо ро ше го агент ства, ко то рое по-
мо жет сде лать пер вые ша ги, так же для это го 
по дой дет шко ла мо де лей.

— Над ка ки ми про ек та ми вы сей час ра бо-
та ете?

— Сей час го то вим боль шой ка зах стан ский 
фес ти валь мо ды Art Fas hi on Ka zakhstan, ко то-
рый прой дет в Ас та не. Это важ ное со бы тие для 
ме ня и всей на шей ко ман ды, и мы к не му уси-
лен но го то вим ся.

— На ваш взгляд, что се год ня нуж но для то-
го, что бы стать мо делью?

— В пер вую оче редь — ха рак тер, а по том си-
ла во ли и, ко неч но, внеш ние дан ные. И ве ра в 
се бя то же при вет ству ет ся.

— Ка кие у вас пла ны?
— В пла нах — даль ней шее раз ви тие мо дель-

но го биз не са в Ка зах ста не, прод ви же ние на-
ших мо де лей, ор га ни за ция боль ших шоу.
А еще мы поп ро си ли Ади ля про дол жить 

нес коль ко фраз.
«Мо да для ме ня…» — это ин дус трия с боль-

ши ми воз мож нос тя ми и ис точ ник вдох но ве ния.
«Я тер петь не мо гу, ког да…» лгут.
«Я хо тел бы жить в...» стра не с теп лым кли ма том.
«Я не мо гу об хо дить ся без…» му зы ки.
«Счастье для ме ня — это...» улыб ки близ ких, 

лю би мое де ло и сво бо да.

СА КЕН АТА ЛИ КОВ,
СТУ ДЕНТ ГРУП ПЫ РЖ-11 КА ФЕД РЫ ЖУР НА ЛИС ТИ КИ

Student news
Студенты КарГУ 
успешно выступили 
на зимней универсиаде

На VI Зим ней уни вер си аде 
Рес пуб ли ки Казахстан, про-
шед шей в Алматы, ко ман да 
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 в 
прог рам ме Пре зи дентско го 
мно го борья за ня ла при зо вое 
II мес то. В уни вер си аде при-
ня ли учас тие ко ман ды 34 ка-
зах стан ских ву зов. Ко ман да 
КарГУ им. ака де ми ка Е. А. Бу-
ке то ва дос той но пред ста ви ла 
Ка ра ган дин ский ре ги он, за-
няв II мес то в Пре зи дентском 
мно го борье, II мес то в ори ен-
ти ро ва нии, IV мес то в конь-
ко беж ном спор те, IV мес то в 
би ат ло не, VII мес то в лыж ном 
спор те, VII мес то в шорт-тре ке.

Как со об ща ет пресс-служ ба 
Ми нис тер ства об ра зо ва ния и 
на уки Рес пуб ли ки Казахстан, 
прог рам ма уни вер си ады вклю-
ча ла 10 ви дов спор та: лыж ные 
гон ки, би ат лон, Пре зи дентское 
мно го борье, зим нее спор тив-
ное ори ен ти ро ва ние, гор но-
лыж ный спорт, сно уборд, конь-
ко беж ный спорт, шорт-трек, 
прыж ки на лы жах с трам пли на 
и хок кей с шай бой.

В уни вер си аде при ня ла 
учас тие 141 ко ман да 34 ву-
зов стра ны. В со рев но ва ни-
ях уча ство ва ло свы ше 1000 
спортсме нов, из них 650 — 
сту ден ты 26 ре ги ональ ных 
ву зов. Спар та ки аду по се ти ли 
свы ше 15 ты сяч зри те лей.

Сту ден чес кие иг ры на ча-
лись с тор же ствен ной це ре-
мо нии от кры тия 6 фев ра ля на 
меж ду на род ном ком плек се 
лыж ных трам пли нов «СKн Lар». 
В пер вый же день учас тни ков 
под дер жа ли олим пий ские чем-
пи оны и име ни тые спортсме-
ны Казахстана — Ер ма хан 
Иб ра имов, Хрус та ле ва Еле на, 
Ке бис па ев Ал мат и дру гие. 
11 фев ра ля во Двор це сту-
ден тов им. Джол дас бе ко ва 
сос то ялась праз днич ная прог-
рам ма, пос вя щен ная по пу ля-
ри за ции XXVIII Все мир ной зим-
ней Уни вер си ады 2017 го да.

Тор же ствен ная це ре мо ния 
зак ры тия уни вер си ады сос то-
ялась 17 фев ра ля во Двор це 
спор та им. Ба лу ана Шо ла ка. 
На зак ры тии учас тни кам уни-
вер си ады пред ста ви ли ле до-
вое ла зер ное шоу и кон цер-
тную прог рам му.

По бе ди те ли зим ней уни-
вер си ады вой дут в сос тав на-
ци ональ ной сбор ной и бу дут 
пред став лять Казахстан на 
28-й Все мир ной зим ней Уни-
вер си аде 2017 го да в Алматы.

ИН ФОР МА ЦИЯ ПРЕ ДОС ТАВ ЛЕ НА ФА КУЛЬ ТЕ ТОМ 
ФИ ЗИ ЧЕС КОЙ КУЛЬ ТУ РЫ И СПОР ТА

КарГУ помогает растить чемпионов по гимнастике

Осторожно: коклюш!

Как стать «модным»?
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А?параттар а:ыны
«ЕD 3здік плакат»

Dдет те гі дей би ыл да сту дент жас тар 

ара сын да са лауат ты Jмір сал тын Lа лып-

тас ты ру маL са тын кJз де ген «ЕE Gз дік пла-

кат» сайы сы Jт ті. Шы Iар ма шы лыL кон кур-

сLа Lа тыс Lан сту дент тер Jз ту ын ды ла рын 

Kсын ды. Бір са Iат кJ ле мін де са лын Iан 

су рет тер мен жа сал Iан кол лаж дар Iа кJр-

ке мJ нер ма ман да ры Jз ба Iа сын бер ді. 

«АL-Lа ра гра фи ка» но ми на ци ясы бойын ша 

1 орын ды Ири на Мол ча но ва мен Арай лым 

Бейі со ва, ал 2 орын ды Dмір бек КF кі тай 

иелен ді. «Гу ашь» но ми на ци ясы бойын ша 

1 орын ды Ай зат Мол да Iа ли ева, 2 орын ды 

На талья Клоч ко ва, 3 орын ды Фа ри за Ба-

убек пен МJл дір Иман бек Jза ра бJ ліс ті. 

«Кол лаж» но ми на ци ясы бойын ша 2 орын-

ды Ай шат Ха сейн, 3 орын ды Еле на Сар ва-

ни ди мен Dй ге рім ШF ке но ва иелен ді.

ЖАС ТАР ІСІ Ж	 НІН ДЕ ГІ КО МИ ТЕТ

«М<Dгілік ел — болаша?тыD 
бастауы, бірліктіD негізі»

Oа заL стан та ри хы жF не OХА ка фед ра-

сы 25 аL пан да «МFE гі лік ел — бо ла шаL тыE 

бас тауы, бір лік тіE не гі зі» ат ты дJE ге лек Gс-

тел Jт кіз ді. Yлт тыL «МFE гі лік ел» иде ясы ныE 

мF ні мен маL са тын, осы идея Iа бай ла ныс-

ты Iы лы ми тKр Iы дан зерт тел ген ав тор лар-

дыE тK жы рым да ры мен пайым да ула рын 

Iы лы ми кJп ші лік ке та ныс ты ра оты рып зер-

де леу, олар ды бі лім бе ру ісін де на си хат тау 

жF не сту дент тер ді, ма гис трант тар ды Lа-

заL стан дыL пат ри отиз мге ба улу маL са тын-

да Jт кі зіл ген дJE ге лек Gс тел де мы на дай 

Iы лы ми Jзек ті мF се ле лер Lа рас ты рыл ды: 

Oа заL хан ды Iы жF не МFE гі лік ел: те ория 

жF не прак ти ка, ТFуел сіз Oа заL стан ныE 

Fлем Jр ке ни етін де ала тын ор ны. Мо де-

ра тор: Oа заL стан та ри хы жF не Oа заL стан 

хал Lы Ас сам бле ясы ка фед ра сы ныE меE ге-

ру ші сі, т.I.к., до цент Ж. А. ЖK ма бе ков.

�А ЗА� СТАН ТА РИ ХЫ Ж7 НЕ �ХА КА ФЕД РА СЫ

«ЖаDа =рпа? ж<не ;аза?стан 
РеспубликасыныD экономикалы? 
дамуыныD ?азіргі м<селелері»

А� пан айы ны� 26 к� ні эко но ми ка фа-

куль те тін де «Жа �а !р па� жC не Dа за� стан 

Рес пуб ли ка сы ны� эко но ми ка лы� да му-

ыны� �а зір гі мC се ле ле рі» ат ты сту дент тер 

мен ма гис трант тар ды� XI ай ма� ты� �ы лы-

ми-прак ти ка лы� кон фе рен ци ясы �т ті.

Ай маL тыL кон фе рен ция ба ры сын да 

Lа зір гі таE да Iы Oа заL стан эко но ми ка сы-

ныE Fлеу мет тік-эко но ми ка лыL мF се ле ле рі 

жF не да му бо ла ша Iы, Lа зір гі жаI дай да Iы 

жF не бо ла шаL та Iы ме нед жмент ілі мі ніE 

да му ыныE ба сым ды лыL та ры жF не Gде ріс-

те рі, есеп, аудит жF не ба Iа ла удыE Jзек ті 

мF се ле ле рі мен да му бо ла ша Iы, Oа заL стан 

Рес пуб ли ка сы да му ыныE стра те ги ялыL 

маL сат та ры на же ту де гі эко но ми ка ныE Lар-

жы-не си елік сек то ры ныE ал Iы шарт та ры 

жFне Oа заL стан эко но ми ка сы са ла ла ры-

ныE да му ын мар ке тин гтік зерт теу бойын ша 

ба ян да ма лар тыE дал ды.

ЭКО НО МИ КА ФА КУЛЬ ТЕ ТІ

В об лас тном му зее изоб ра зи тель но-
го ис кус ства сос то ялась выс тав ка ра бот 
учас тни ков IV От кры то го арт-пле нэ ра 
«Ин дия от древ нос ти до сов ре мен нос ти».

Про во дить еже год ные меж ду на род ные 
от кры тые арт-пле нэ ры ста ло ин те рес ной 
тра ди ци ей. В этом го ду IV От кры тый арт-
пле нэр про хо дил в Ин дии (Де ли — Гоа). 
Ор га ни за то ра ми пле нэ ра выс ту пи ли Уп-
рав ле ние об ра зо ва ния и Учеб но-ме то ди-
чес кий центр раз ви тия об ра зо ва ния Ка-
ра ган дин ской об лас ти, твор чес кий Со юз 
ху дож ни ков, шко ла ис кусств №2 «Клуб 
ЮНЕС КО» г. Ка ра ган ды, за ву чем ко то рой, 
хо чу под чер кнуть, яв ля ет ся на ша кре атив-
ная вы пус кни ца про фес си ональ но-ху до же-
ствен но го фа куль те та Оль га Лы сен ко.
Целью пле нэ ра ста ло зна ком ство с ми-

ро вым куль тур но-ис то ри чес ким нас ле ди ем, 
ус та нов ле ние и ук реп ле ние меж ду на род ных 
свя зей и сот руд ни че ства пос ред ством куль-
тур но го и твор чес ко го об ме на, со вер шен-
ство ва ние про фес си ональ но го мас тер ства.
В IV От кры том арт-пле нэ ре при ня ли 

учас тие 25 че ло век: про фес си ональ ные ху-
дож ни ки, пре по да ва те ли ху до же ствен ных 
школ и кол лед жей Ка ра ган дин ской об-
лас ти и Алматы. Это луч шие вы пус кни ки 
на ше го ху до же ствен но-гра фи чес ко го (поз-
же — про фес си ональ но-ху до же ствен но го) 
фа куль те та: На талья и Алек сей Мен ши ко-
вы, Ев ге ний Ти мо фе ев, Ва лен ти на Ер ми-
ши на, Се рик Ораз гу лов, Шынар Рыс ку ло-

ва, Ири на Сте па нен ко, Тать яна Ха ван це ва 
и дру гие.
Учас тни ки пле нэ ра оз на ко ми лись с 

куль тур ны ми и твор чес ки ми тра ди ци ями 
Ин дии, по се ти ли па мят ни ки ми ро вой ар-
хи тек ту ры, в том чис ле зна ме ни тый хра-
мо вый ком плекс «Тадж-Ма хал». В рам ках 
пле нэ ра про хо ди ли за ня тия на при ро де, 
встре чи с мес тны ми ху дож ни ка ми, по се-
ще ние мас тер ских ре мес лен ни ков, а так же 
бы ло да но 10 мас тер-клас сов. Ху дож ни ки 
ос во или на вы ки рос пи си хной (ме хен де) и 
поп рак ти ко ва лись в ра бо те над ин дий ской 
ми ни атю рой. Свою твор чес кую идею ра бо-
ты по жи во пи си в мас тер-клас се «Этю ды в 
тех ни ке гу ашь» пред ста вил про фес си ональ-
ный ху дож ник, член Со юза ху дож ни ков 
Казахстана Вик тор Арент.
Во вре мя пле нэ ра бы ло соз да но бо лее 

ста ра бот в раз ных тех ни ках: мас ло, ак ва-
рель, гу ашь, пас тель, объ ем ная жи во пись, 
вой ло ко ва ля ние и дру гое. Имен но пле нэр-
ные ра бо ты, соз дан ные на от кры том воз ду-
хе, сос та ви ли ос но ву эк спо зи ции — яр кой, 
эк зо ти чес кой, не обыч ной и впе чат ля ющей. 
Впер вые прос мотр выс тав ки соп ро вож дал-
ся до ку мен таль ным ви де офиль мом об ин-
дий ском арт-пле нэ ре, ко то рый под го то вил 
Дмит рий Ази зов, ре жис сер и фо то ху дож-
ник из Алматы.

«Пре по да вать и учить ся че рез ис кус-
ство» — это де виз «До рож ной кар ты ху-
до же ствен но го об ра зо ва ния» ЮНЕС КО. 
Пос коль ку ком по нен ты ху до же ствен но-эс-

те ти чес ко го цик ла в обыч ных об ще об ра зо-
ва тель ных шко лах све де ны до ми ни му ма ча-
сов, эс та фе ту ху до же ствен но го об ра зо ва ния 
и вос пи та ния де тей и под рос тков при ня ли 
уч реж де ния до пол ни тель но го об ра зо ва ния: 
дет ские ху до же ствен ные и му зы каль ные 
шко лы, раз лич ные сту дии, дет ские ас со ци-
ации и др.
Выс тав ка ра бот арт-пле нэ ра «Ин дия от 

древ нос ти до сов ре мен нос ти» вы яви ла и 
под чер кну ла их пло дот вор ный, бла гоп ри-
ят ный по тен ци ал. Так осу ществля ет ся пре-
ем ствен ность и вза имо дей ствие «шко ла — 
вуз, вуз — шко ла».

ЛА РИ СА ЗО ЛО ТА РЕ ВА, ИС КУС СТВО ВЕД, ПРО ФЕС СОР

Мой де душ ка Райх Фе дор Ива но вич и 
ба буш ка Ко ва лен ко Ан то ни на Гри горь-
ев на вмес те со сво ими семь ями бы ли 
реп рес си ро ва ны и де пор ти ро ва ны в 1931 
го ду из Са ра тов ской об лас ти (го ро да Эн-
гельс и Бо ло ко во) в Ка ра ган ду. Де душ ке 
бы ло 17, а ба буш ке — 15 лет.

Ко лон ны пе ре се ля емых под кон во ем нап-
рав ля лись на же лез но до рож ные стан ции, гру-
зи лись в ва го ны. Ску чен ность, ан ти са ни та рия, 
не дос та ток пить евой во ды, про до воль ствия — 
все это ве ло к бо лез ням, ги бе ли лю дей. Око ло 
по ло ви ны род ни по гиб ло по до ро ге.
Де душ ка и ба буш ка рас ска зы ва ли, что 

при еха ли они в сен тяб ре, в дож дли вую хо-
лод ную по го ду. Выг ру зи ли их на го лую зем-
лю, где и приш лось но че вать. Ут ром по шел 
снег. Лю ди ока за лись без жилья, теп лой 
одеж ды, во ды и пред ме тов пер вой не об хо-
ди мос ти. В это вре мя про изош ла пер вая 
встре ча с ка зах ским на ро дом. Ка зах ские 
муж чи ны на ло ша дях при вез ли во ду и все 
то, что мог ло по мочь при стро итель стве 

зем ля нок, ба ра ков, в ко то рых приш лось зи-
мо вать.
Спус тя не ко то рое вре мя де душ ка по шел 

ра бо тать на 19-ю нак лон ную шах ту, же нил-
ся. По яви лись на свет чет ве ро де тей, в том 
чис ле и моя ма ма Лю бовь Фе до ров на (по 
му жу Шир шо ва). Де душ ка про шел тру-
до вой путь от про ход чи ка до по мощ ни ка 
на чаль ни ка учас тка шах ты. За доб ро со вес-
тный са мо от вер жен ный труд был наг раж-
ден ор де ном Тру до во го Крас но го Зна ме ни. 
Ба буш ка за ни ма лась вос пи та ни ем де тей.
Но ис пы та ния судь бы на этом не за кан-

чи ва лись. Впе ре ди бы ла страш ная Ве ли кая 
Оте че ствен ная вой на. Вспо ми ная со сле-
за ми на гла зах то тя же лое вре мя, де душ ка 
го во рил, что вы жить, выс то ять по мо га ла 
друж ба меж ду ка зах ским и пе ре се лен ны ми 
на ро да ми. В су ро вые го ды лю ди де ли лись 
пос лед ним с зем ля ка ми, по мо га ли друг 
дру гу, со пе ре жи ва ли, нев зи рая на на ци-
ональ ность.
Де душ ка, бу ду чи нем цем, не по ки нул 

Казахстан, имея та кую воз мож ность. Он не 

под дер жи вал тех нем цев, ко то рые уез жа ли 
в Гер ма нию.
Лю бовь к ка зах ской зем ле и на ро ду де-

душ ка пе ре дал сво им де тям и вну кам. 
Казахстан стал ро ди ной для всех пос ле ду-
ющих по ко ле ний на шей семьи. Сей час в 
Ка ра ган де жи вет уже пя тое по ко ле ние по-
том ков мо его де да.
В зак лю че ние хо чу вспом нить сти хот во-

ре ние пре по да ва те ля ис то рии Ра исы Го лу-
бе вой, ос но ван ное на вос по ми на ни ях Гер-
тру ды Пла тайс, — «Курт — дра го цен ный 
ка мень».
О Гос по ди, да это ведь не ка мень.
От не го так пах нет мо ло ком.
И в ду ше зат ре пе тал на деж ды пла мень,
А в гор ле встал ком.
Так вот что при ду ма ли ста ри ки!
Вот за что жен щи ны деть ми рис ко ва ли!
Они нас от бо лез ни бе рег ли,
Они нас от без ве рия спа са ли.
Они по ня ли, что мы не вра ги,
А прос то нес час тные жен щи ны.
И чем смог ли по мог ли,
По ра зив нас сво ей че ло веч ностью.
Я мол ча по пол зла по льду,
Со би рая дра го цен ные кам ни.
Те перь я от вра ти ла от них бе ду,
Спа сая их от ох ра ны.
А ночью в хо лод ней шем ба ра ке,
На ос квер нен ной па ла ча ми зем ле
Я, нем ка, мо ли лась му суль ман ско му бо гу,
Да ни че го не про си ла се бе.
Я про си ла ста ри кам здо ровья,
Жен щи нам-ма те рям — счастья.
Осо бен но я мо ли лась за де тей,
Что бы они не ви де ли нес частья.
Я прош ла все кру ги ада,
По те ря ла ве ру и дру зей,
Но од но я знаю:
Толь ко так и на до вос пи ты вать де тей!

ИРИ НА КА РА ТА ЕВА,
СТАР ШИЙ ПРЕ ПО ДА ВА ТЕЛЬ КА ФЕД РЫ ДОШ КОЛЬ НОЙ 

И ПСИ ХО ЛО ГО-ПЕ ДА ГО ГИ ЧЕС КОЙ ПОД ГО ТОВ КИ 
ПЕ ДА ГО ГИ ЧЕС КО ГО ФА КУЛЬ ТЕ ТА 

КАРГУ ИМ. АКА ДЕ МИ КА Е. А. БУ КЕ ТО ВА

«Преподавать и учиться через искусство»

В благодарность казахскому народу…


