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?@рметті Aріптестер,
Cымбатты студенттер!

Уважаемые коллеги,
дорогие студенты!

Көк тем нің шу ақ ты На урыз мей ра мын да шы найы құт тық тауым ды қа-
был алы ңыз дар!
На урыз — ежел гі əрі ең ұлық ме ре ке. Бү гін гі таң да ол кө пұлт ты Қа-

зақ стан да ме кен етіп жат қан бар лық эт нос өкіл де рі не бір дей қым бат. 
Пре зи ден ті міз Нұр сұл тан Əбі шұ лы Назарбаев: «На урыз — біз дің бар ша 
кө пұлт ты елі міз атап өте тін ежел гі ме ре ке. Адал ең бек, бе рік те үл кен 
от ба сы, жа сы үл кен ге құр мет, өз ге мə де ни ет ті іл ти пат пен құ шақ жая қа-
был дай бі лу — Қа зақ стан хал қы ның ай ны мас асыл құн ды лық та ры» еке-
нін атап айт ты.
На урыз — тек көк тем нің ке лу ін біл ді ре тін ме ре ке емес, ол мəң гі лік жа-

ңа ру жə не бо ла шақ қа ұм ты лыс тың кө рі ні сі. Ме ре ке қар са ңын да біз сим-
во ли ка лық қо ры тын ды лар шы ға рып, жа ңа жос пар лар құ ра мыз. Ат қа-
рыл ған жұ мыс тар аз емес. Ал ды мыз да — жа ңа же тіс тік тер.
Ұлыс тың ұлы кү ні На урыз мей ра мы мен құт тық тай оты рып, 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 мың да-
ған ұжы мы аты нан бар ша ңыз ға ба қыт, жақ сы лық, ден са улық жə не аман-
дық ті лей мін! Бір лі гі міз, өза ра тү сі ніс ті гі міз, дос ты ғы мыз ны ғая бер сін!
На урыз мей ра мы құт ты бол сын!

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

При ми те са мые ис крен ние поз драв ле ния с прек рас ным ве сен ним 
праз дни ком На урыз!
На урыз — древ ний и од нов ре мен но юный праз дник. Се год ня он оди-

на ко во до рог всем эт но сам, жи ву щим в мно го на ци ональ ном Ка зах ста не. 
Президент Нурсултан Абишевич Назарбаев под чер ки ва ет: «На урыз — 
это древ ний праз дник, ко то рый от ме ча ет вся на ша мно го на ци ональ ная 
стра на. Неп ре хо дя щи ми цен нос тя ми ка зах стан ско го на ро да яв ля ют ся 
чес тный труд, креп кая боль шая семья, ува же ние к стар шим, от кры тое 
вос при ятие дру гих куль тур».
На урыз — не толь ко праз дник при хо да вес ны, он сим во ли зи ру ет веч-

ное об нов ле ние и ус трем лен ность в бу ду щее. В его пред две рии мы под-
во дим сим во ли чес кие ито ги и стро им но вые пла ны. Сде ла но не ма ло. По-
за ди боль шая ра бо та, впе ре ди — но вые дос ти же ния.
Поз драв ляя с за ме ча тель ным праз дни ком На урыз, от ду ши же лаю все-

му мно го ты сяч но му кол лек ти ву КарГУ име ни ака де ми ка Е. А. Бу ке то ва 
счастья, доб ра, здо ровья и бла го по лу чия! Пусть креп нут един ство, вза-
имо по ни ма ние и друж ба!
На урыз мей ра мы құт ты бол сын!

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



№ 3 (247) 18.03.20162 Жастар �лемі
Мир молодежи Армысы�, �з Наурыз!

На урыз қа зақ пен оған бауыр лас шы ғыс 
ха лық та ры ның ықы лым за ман дар да от қа, 
күн ге, ай ға, су ға та бын ған кез де рін де пай-
да бол ған, яғ ни та би ғат тың қой ны нан, күн 
мен түн нің те ңе луі нен шық қан ма усым дық 
мей ра мы. Зо ро ас тризм ді нін, оның не гі зі жа-
зыл ған үн діеуро па тіл де рі нің түп қа зы ғы бо-
лып та бы ла тын «Авес та ны» ұзақ зерт те ген 
ағыл шын шы ғыс та ну шы сы Мэ ри Бой стың 
пі кі рін ше «Ең үл кен зо ро астрлық на урыз ме-
ре ке сін Зəр дөш тің өзі жа са ған». Сон дай-ақ 
ол «Зəр дөш кө не дəуір де өмір сүр ген, оның 
жо лын ұс та ушы лар дың өзі оның қа шан, қай-
да пай да бол ға нын ұмыт қан, бұ рын əр түр лі 
иран дық тай па лар За ра туш тра ны өз отан да-
рын да бол ған деп көр се ту ге ты рыс ты. Көп-
ке дейін ол Иран ның сол түс тік-ба ты сын да, 
Əзір бай жан да өмір сүр ген деп те көр се тіл-
ді. Шын мə нін де ол Азия да ла сын да, Еділ дің 
шы ғыс жа ғын да өмір сүр ге ні анық тал ды» — 
деп тұ жы рым дай ды. Ал ға лым Е. Э. Бер тельс 
«Зəр дөш б. з. д. VI ға сыр дың аяғын да өмір 
сүр ген» — деп нақ ты лай тү се ді.

На урыз дың қа зақ қо ға мын да ғы рө лі кез кел-
ген ас тан, той дан, бас қа да ша ра лар дан жо ға ры. 
Абай «Бі раз сөз қа зақ тың қай дан шық қа ны ту-
ра лы» де ген қа ра сө зін де На урыз та ри хын көш-
пе лі ха лық тар дың «хи ба ғи», «хұ за ғи» деп атал-
ған за ма ны на дейін апа рып, «Ол күн де На урыз 
бір жаз ғы тұ рым мей ра мы бо лып, на урыз на ма 
қы ла мыз деп, та ма ша қы ла ды екен. Сол кү нін 
«ұлыс тың ұлы кү ні» дей ді екен» — деп жа за ды.

Қа зір бі раз жұрт На урыз мей ра мы бас тал-
ға лы бе рі «На урыз пар сы ті лін де жа ңа күн» 
де ген ұғым ды біл дір се, «бұл өзі біз ге пар сы дан, 
шы ғыс тан кел ген мей рам екен ғой» дей ді. Шын 
мə нін де со лай ма? Біз дің ойы мыз ша, XVIII ға-
сыр дың ба сын да қа зақ тар жоң ғар дан ше гі ніп, 
ата-жұр тын тас тап, Бұ ха ра, Са мар қан, Жи де-
лі бай сын ға ба рып, ел-жұрт азат бол ған соң ата 
қо ны сы на қай та орал ған да «На урыз» сө зін ала 
кел ген. Бұ ған дейін қа зақ хал қы бұл мей рам-
ды «Ұлыс», «Ұлыс тың ұлы кү ні» деп, со ңы нан 
«Ұлыс тың ұлы кү ні — На урыз» деп ай та тын бол-
ған. Шə кə рім бұл үр діс ті ай қын ашып көр се те ді: 
«На урыз — пар сы ті лі: Жа ңа күн де ген сөз. Мұ-
ны қа зақ тар Бұ қар, тəш кен дік қо жа лар дан үй-
рен ген. Ес кі қа зақ та (ес кі тү рік те) Жа ңа жыл ғы 
күн нің аты — Ұлыс». Қо жа-мол да лар «ес кі əдет-
ті қал ды ра мыз» деп Құр бан, Ора за айт та рын 
Ұлыс кү ні де гі зіп, Ұлыс ты На урыз де гіз ген. Жыл 
ба сы ның Ұлыс еке ні нің та ғы бір дə ле лі мы нау: 
Ұлыс кү ні қа зан тол са, ол жы лы ақ мол бо лар, 
Ұлы кі сі ден ба та ал са, сон да ол жа лы бо лар».

На урыз — қа зақ тың ұлт тық мей ра мы, төл 
ме ре ке сі еке ні не Алаш арыс та ры да қа лам тер-
бе ген. Ах мет Бай тұр сы нұ лы: «На урыз — қа зақ-
ша жыл ба сы. Бұ рын ғы кез де һəр ел де на урыз 
ту ған да мей рам қы лып бас асып, қа зан-қа зан 
кө же іс теп, ауыл дан-ауыл ға, үй ден-үй ге жү ріп, 
кə рі-жас, қа тын-қа лаш бə рі де мəз бо лып, кө рі-
сіп, ара ла сып қа лу шы еді. Бұл кез де ол ғұ рып 
қа зақ ара сын да қа лып ба ра жат қан се кіл ді, құт-
ты на урыз дың қай ай да, қай кү ні бо луы ха қын да 
һəр түр лі сөй ле не ді. Бі ре улер на урыз март тың 
бі рін де, екін ші ле рі то ғы зын да ке ле ді де се ді, һəр 
жұрт тың бел гі лі күн де жа ңа жы лы ту ады. Ес кі 
жыл бі тіп, жа ңа жыл бас тал ған да: «Жа ңа жыл 
қайыр лы бол сын! Жа ңа ба қыт кə сіп бол сын!» 
деп құт тық та са ды, ол күн ді мей рам қы лып шат-
тық пен өт кі зе ді». Мір жа қып Ду ла тов «Орыс та 
мей рам көп, қа зақ та ай ран көп» де ген мə тел ді 
тіл ге ти ек ете ке ле бы лай деп жа за ды: «Мұ сыл-
ман жұрт та ры на ор тақ, жы лы на екі рет ке ле тін 
Ора за, Құр бан айт та рын есеп ке ал ма ған да, біз-
де жал ғыз мей рам бар, ол — На урыз. На урыз — 
қа зақ тың шын ма ғы на сын да ғы ұлт мей ра мы… 
На урыз ды біз дің қа зақ тың мей рам етуі — айы-
рық ша сыйым ды, ар тық ша дə лел ді. Не ге де се ңіз, 
на урыз (март тың) ес кі ше 9-да, жа ңа ша 22-ін де 
күн мен түн те ңе ле ді, қыс өтіп, жаз же тіп, ша-
руа ке не ле ді. Қыс бойы ақ ке бі нін жа мы лып 
өлім тө се гін де жат қан та би ғат тың, жан ды-жан-
сыз дың ті рі луі кім нің бол са да кө ңі лі не шат тық 
бе ре ті ні анық бол са, тір ші лік жа ғы нан қыс тың 
өтуі не, жаз дың же туі не қа зақ тан ар тық ті лек тес, 
қа зақ тан ар тық қуа на тын ел жоқ де уге си яды».
На урыз ұлан-бай тақ қа зақ же рі нің ауа 

райы на бай ла ныс ты əр түр лі ке зең де атап өтіл-
ген. Ки із үй дің есі гі нен күн түс се мұ ны «үт» де-

ген. Бұл ақ пан ның 19-ы мен на урыз дың 20-сы 
ара лы ғын да бо ла ды. Осы ған бай ла ныс ты Сыр 
қа зақ та рын да «Үй ге үт кір ді, егін ші нің кө кейі-
не құт кір ді» де ген мə тел бар. Оң түс тік өңір де 
«Жыл ба сы жыл қы шы тор ғай дың ұшып ке луі-
мен» орай лас ты ра ме ре ке ле не ді. Ба тыс Қа зақ-
стан да 14-15-ші на урыз да «кө рі су» дəс тү рі бар, 
бұл күн: олар ту ған-ту ыс, дос-жа ран ға қо нақ қа 
ба рып, əр түр лі тар ту жа сай ды. Ал Ор та лық Қа-
зақ стан тұр ғын да ры жа ңа жыл ды Үр кер дің ас-
пан ның ба тыс бө лі гін де гі жас Ай мен то ғы су ына 
қа рап, ке ші рек қар сы ала ды.

«Сəуір бол май, тəуір бол май ды» — де ген мə-
тел көк тем гі күн мен түн те ңел ген тұс та ғы, Ай дың 
жа ңа ора ғы ның ал дын да ғы Сəуір (Өгіз) жұл ды зы-
ның то ғы сы на бай ла ныс ты ай тыл ған. Бі рақ қа зақ 
Сəуір мен Ай то ғыс ты де мей ді, Ай мен Үр кер то-
ғыс ты дей ді. Бұл тұр ғы дан кел ген сəуір (Өгіз) — 
жұл дыз дың аты жə не амал. Сон дық тан ап рель 
айын «сəуір» де мей «кө кек» деп ата ған дұ рыс.

Қа зақ есеп ші ле рі нің тə жі ри бе сі не сүйен сек, 
Үр кер күз дің ба сын да шы ғыс тан, қыс тың ба сын-
да тө бе ден, ал көк тем ба сын да ас пан ете гі нен 
кө рі ніп, жаз ға қа рай мүл дем ба тып ке те ді. «Үр-
кер дің жер ге тү суі» де лі не тін осы ке зең ге 40 күн 
жаз ғы шіл де сəй кес ке ле ді. Бұл ке зең де Үр кер-
дің көк жи ек тен кө рін беу се бе бі — Күн жо лы 
на урыз айын да дəл со ның үс ті нен өте ді. Қа зақ-
стан ның кей бір жер ле рін де ға на, мə се лен, Ор та-
лық өңір лер де осы кез де Үр кер дің қос жұл ды зы, 
бұ қа ның мүйі зі се кіл ді, бат қан күн жо лы ның 
екі жа ғы нан қыл ти ып кө рі не ді. Ас пан кө гін де гі 
дəл осы кө рі ніс ті Қа зақ стан жар тас та ры на ши-
май ла ған пет рог лиф тер ден — мүйі зі мен Күн 
кө те ріп тұр ған алып Көк өгіз дер дің су рет те рі-
нен кө ру ге бо ла ды. Біз дің ше, бұл сах на ар қы-
лы ежел гі түр кі лер ас пан бел деуін де гі Күн нің 
жо лы мен Жер ге кел ген Жа ңа жыл дың сим во-
лын бей не ле ген. На урыз да өгіз ді құр бан дық қа 
ша лу олар дың қа дым за ман дар дан ке ле жат қан 
ас тро но ми ялық тү сі нік те рі мен бай ла ныс ты, ал 
жас ба ла лар дың маң дайы на қан мен дөң ге лек 
са лу дəс тү рі — Күн ді құр мет те уден ту ған кө не 
ырым (культ). Ер те де гі Шы ғыс ас тро ном да ры 
мен жұл дыз на ма шы ла ры На урыз дың ап та ның 
қай кү ні кі ре ті не қа рай, бү кіл жыл дың си пат та-
ма сын бер ген. Қо жа Əли Тер ми зи дің (859-932) 
«На урыз на ма сын да» На урыз сəр сен бі кү ні кір се 
өте қи ын жыл (қым бат шы лық, апат, ашар шы-
лық, т. б.) со ны мен қа тар жұ ма, сен бі күн де рі 
кір ген жыл дар жақ сы бол май ты нын көр се те ді, 
ал ап та ның бас қа күн де рі «жақ сы лық жыл да-
ры» деп есеп те лі не ді. 80-нен аса та рих, пəл са фа, 
дін, ді ни на ным-се нім дер ту ра лы жаз ған шы ғыс 
ғұ ла ма сы ның бұл ең бе гі На урыз та ри хын зерт-
те уші лер ге тап тыр май тын жə ді гер.

На урыз ды мей рам да удың дəс түр лі бел гі ле-
рі мен (кө рі су, кө же, ұй қыа шар, са ма лық ай ту, 
дір ет кі зер, селт ет кі зер, т. б.) қа тар əр ай мақ та 
өзін дік сах на лық рə сім дер өт кі зіл ген. Мы са лы: 
Шың жаң қа зақ та рын да он екі ба ла əр жыл дың 
аты на бө лі ніп: тыш қан, си ыр, ба рыс, қо ян, ұлу, 
жы лан, жыл қы, қой, ме шін, тауық, ит, до ңыз бо-
лып бет пер де жа сап, жы лан бо лып ыс қы рып, ит 
бо лып ұлып, си ыр ша мө ңі реп, қой ша ма ңы рап, 
жыл қы ша кі сі неп, əр жыл бір-бі рі мен ай тыс қан. 
Те гін де осы жыл ай ты сы ның əр жыл ға ар нап 
ақын дар мə ті нін жа зып, оқу-ағар ту са ла сы на 
та рат са, На урыз дың маз мұ ны байи тү сер еді. 
Хал қы мыз да дас тар қан ба та сы, мал ба та сы, жан 
ба та сы, жо рық ба та сы, аң ба та сы се кіл ді Нау-
рыз дың өз ба та сы бар. Əр үй де кө же жа са лып, 
ел ат ты лы-жаяу, іл ге рін ді-кейін ді, мəз-мей рам 
бо лып үй лер ге кі ріп, көп кө же ге ба та қы ла ды. 
Қа зақ та со ны мен қа тар Ұлыс тың ұлы кү ні — 
Нау рыз ды «Ұзын са ры» деп те атай ды. Мұн дай-
да На урыз кел ген де — «Ұзын са ры кел ді» дей ді.

Қа зақ ауыл да рын да ер те де тай қа зан, нар-
қа зан деп ата ла тын үл кен қа зан дар бол ған. Қа-
зан — со нау скиф-сақ, ғұн за ма ны нан ке ле жат-
қан «же ті қа зы на ның бі рі», ғұ рып тық та мақ 
пі сі ре тін ыдыс. Қо жа Ах мет Иасауи ке се не сін де-
гі тай қа зан — көш пен ді лер де гі бе ре ке мен бір-
лік тің сим во лы. Ер те рек те На урыз мей ра мын да 
ауыл дың тай қа за ны на əр үй өзі нің 7 түр лі та ғам 
қо сып пі сі ріп əкел ген кө же ле рін құя тын, сон-
да 30-50 та мақ қос па сы нан жа сал ған «на урыз 
кө же» не ме се «көп кө же» бо лып шы ға ды. Бұл 
ас паз дық жұ мыс тың бə рін ел ге қа дір лі, ауыл-
ға бел гі лі əйел — бəй бі ше бас қа ра ды. Қа зан ды 
иесі не қай тар ған да əб ден жу ып, тү бі не мін дет ті 

түр де піс кен та мақ (бауыр сақ, то қаш, ет) са лып, 
құ ла ғы на ақ тық бай лап қай та ра ды, өй тпе се «қа-
зан өк пе лей ді», «қа зан шам да на ды» деп ырым 
қы ла ды. Қа зақ ара сын да екі адам рен жіс кен де 
«өк пе сі қа зан дай», «өк пе сі қа ра қа зан дай» деп 
ай ты ла тын сөз тір кес те рі осы дан шық қан. «Қа ра 
қа зан, сар ба ла ның қа мы үшін», «Қа ра қа зан сар 
ба ла, жы лап жа тыр көп ба ла» де ге ні міз — ха-
лық, бұ қа ра ха лық де ген нің ба ла ма сы. Ата дан 
ми рас бо лып ке ле жат қан қа зан нан айы ры лу — 
құт-бе ре ке, бай лық тан айы ры лу, оны бі реу тар-
тып ал са, мас қа ра шы лық са на ла тын. Абы лай 
хан 1780 ж. ша ма сын да Бо та хан ды ті рі дей жер ге 
кө міп өл тір ген де, Ол жа бай бас та ған ба тыр лар 
хан ның ауылы на ат ой на тып, ата-ба ба сы нан 
ке ле жат қан қа за нын алып ке те ді. Тү рік ар ми-
ясы ның яны чар ла ры сұл тан ға қар сы бол ған да 
ас ха на да ғы үл кен қа зан ды төң ке ріп тас тай тын, 
қа зақ та да бір адам екін ші адам ға ашу лан ған да 
«қа за ның ды төң ке ріп ке тейін» деп ай бат ше ге-
ді. Қа зан да ша ңы рақ си яқ ты бү тін дік тің бел гі сі, 
қа зан то лы, тоқ бол са, ел де мық ты.
Ауыл қыз да ры өз де рі жақ сы көр ген жі гіт тер-

ге ар нап, со ғым ның қал ған етін уыз ға са лып пі сі-
ріп, «ұй қыа шар» деп ата ла тын та мақ дайын дай-
ды. Осы ара да бір ай та ке те тін жайт, на урыз дың 
қа зақ хал қы ның та мақ та ну мə де ни еті не ті ке лей 
қа ты на сы бар. На урыз да со ғым ның қал ған-құт-
қа ны кө же мен, сы ба ға мен бі те ді, ха лық жап пай 
«қы зыл дан — ақ қа», яғ ни сүт ті та ғам дар ға (ай-
ран, қы мыз, құрт, ірім шік, т. б.) кө ше ді. Жаз дың 
ші лің гір ыс ты ғын да қой дан — бағ лан, бай лар 
жыл қы дан — тай, ке дей лер еш кі ден — лақ же-
ген, бұл төл дер дің еті қа ра күз ге, күз дік сой-
ған ға дейін адам ағ за сы на же ңіл бол ған, мұ ны 
ма усым дық та мақ та ну жүйе сі, яғ ни ма усым дық 
ди ета де уге бо ла ды. Жі гіт тер мен боз ба ла лар 
қыз дар ға ар нап «селт ет кі зер», «дір ет кі зер» де-
ген сый лық та рын ұсы на ды. Бұл сый лық қа ай на, 
та рақ, иіс май, кү міс жү зік жа та ды. Ай на — пəк-
тік пен жас тық тың, та рақ — əде мі лік мен сұ лу-
лық тың, иіс май — бүр ші гін жа ңа жар ған жау қа-
зын ның, кү міс жү зік — та за лық тың бел гі сі.
Ха лық тың ми фо ло ги ялық тү сі ні гін де 21-ші 

на урыз тү ні да ла ны, үй-үй ді Қы зыр ара лай ды, 
сон дық тан «Қы зыр тү ні» деп ата ла ды. Қы зыр 
үй іші, қо ра-қоп сы сы, аула сы жə не ки ген киі мі 
мен іш кен та ма ғы та за адам дар ға қо на ды. Сол 
се беп ті ауыл-үй тү гел На урыз дың ал дын да кір-
қоң да рын жу ып, та за ки ім де рін ки іп, үй ішін, 
қо ра-қоп сы сын та за лай ды. «Қы зыр бас бар ма-
ғы был қыл дап тұ ра тын, ақ са қал ды қа рия екен, 
аман дас қан да бар ма ғы нан бі лу ге бо ла ды» деп 
жа та ды. Қы зыр ата та би ғат ты ара лап жү ріп, 
на за ры жер ге түс се, қыс тың тоң-мұ зын ері тіп 
жі бе ре ді, ал тас қа түс се тас та бал қи ды екен. 
Са мар қан ның көк та сы ері ген күн На урыз дың 
бас та луы екен. Қа зақ тар дың ас тро но ми ялық 
тү сі ні гі бойын ша, Жа ңа жыл да Күн нің кө зі кө-
рін ген уақыт тан кейін гі екі са ғат уақыт «күн сə-
ті» деп са на ла ды. Егер кім де-кім Ұлыс кү ні нің 
күн сə тін де күн шұ ғы ла сын маң дайы мен то сып 
қар сы ал са, оған На урыз құ ты да ри ды де ген 
дəс түр лі ұғым ға сай, Жа ңа күн ді қар сы алу сал-
ты қа лып тас қан. Кү лім деп кө рін ген Күн ге иіліп 
сə лем бе ріп, «құт да ры сын» деп, ай на ла тө ңі-
рек ке ақ бүр кіп та ра са ды.
Жа ңа жыл дың бі рін ші кү нін де күн нің қа лай 

ат қа ны, оның түр-тү сі есеп ші лер дің үне мі на-
за рын да бо ла ды. Жұл дыз шы лар дың тə жі ри бе-
сі не сүйен сек, күн бұл таң да төрт түр лі бо лып 
атуы мүм кін екен: 1) Күн егер жан ған от тай 
қы за рып, қан қы зыл бо лып шық са, ол жы лы 
өлім-жі тім, өрт көп бо ла ды, со ғыс, қан тө гіс тер 
де бо луы мүм кін; 2) Егер күн тү сі са ры қы зыл 
тар тып, ыс тық леп бір ден бет ке ұрып, ша қы-
райып шық са, ол жы лы құр ғақ шы лық бо ла ды. 
Та улы ай мақ тар да жиі-жиі тас қын бо лып, шал-
ғын ды да ла да жиі-жиі өрт шы ға ды; 3) Күн нің 
тү сі күң гірт тар тып, қо ра ла нып, сол ғын кө рін се, 
ол жы лы жауын-ша шын ерек ше көп бо ла ды; 4) 
Күн сəу ле сі жан-жақ қа ша шы рап, ша па ғын тө-
ге рауан дап шық са, ол жы лы жан ға жай лы мол-
шы лық бо ла ды.
На урыз кү ні та ңер тең ер те мен ер лер қол да-

ры на кү рек, кет пен, ал қыз-ке лін шек тер құрт, 
ірім шік, сүт, піс кен ет алып да ла ға шы ға ды. 
«Бұ лақ көр сең, кө зін аш» деп қау ма лас қан жі гіт-
тер ай на ла тө ңі рек те гі бас та улар дың кө зін аш са, 
«Атаң нан мал қал ған ша, тал қал сын!», «Бір тал 
кес сең, он тал ек!» де ген қа ри ялар бұ лақ ба сы-
на тал еге ді. Əйел дер атып ке ле жат қан Күн ге 
тəу етіп, «Ар мы сың, қайы рым ды Күн-ана!» деп 
иіліп сə лем бе ре ді, «Ке уде сі түк ті Жер-ана, құт 
да рыт, жа рыл қа!» деп ашыл ған бұ лақ кө зі не 

май құйып, жа ңа егіл ген ағаш тар ға ақ бүр ке-
ді. Ақ түйе нің қар ны жа рыл ған бұл кү ні ха лық 
ішін де гі жас ерек ше лі гі не қа рай қа лып тас қан 
дəс түр лі іл ти пат, ізет тер бір ша ма жұм са ра ды. 
Тіп тен, ке лі ні қайын ата сы мен, күйеу ба ла сы 
қайын ене сі мен əзіл де суі не бо ла ды. На урыз кү-
ні бұн дай іс көз ге сө ле кет кө рін бей ді. «Ұлыс кү ні 
қа ри ялар мен кө ріс сем, ба та сын ал сам, бо ла шақ 
ұр па ғы ма олар дың күш-қуа ты да ри ды» де ген 
се нім бойын ша, бұл кү ні жас ке лін дер көп жа-
са ған, ба ла лы-ша ға лы, ше жі ре қарт тар мен кө-
бі рек кө рі су ге ты ры са ды. Жа ңа жыл На урыз ды 
ме ре ке ле умен қа тар, төрт тү лік мал өсір ген хал-
қы мыз, əсі ре се қо лы жет кен дер, ата-ба ба ла ры-
на, ару ақ тар ға мін дет ті түр де ер кек мал сойып 
құ дайы та мақ бер ген. Қы зыр тү ні Жа ңа жыл 
та бал ды рық ат тап, үй ге ен ген де «Жал ғыз ша ла 
сəу ле бол мас» деп төр ге қос шы рақ жа ғы ла ды.
Ұлыс кү нін де сə лем де су дің қа лып тас қан 

дəс тү рі бар, ер адам дар қос қол да сып төс со-
ғыс ты ра ды, əйел дер бол са құ шақ та са ды, ер лер 
мен əйел дер кез дес се құ шақ ай қас ты ра ды. Қос 
қол дап аман да сып, төс со ғыс ты ру «өмір ті ре-
гім — тө сім, тір ші лік кө зім — екі қо лым аман-
сау бол сын» де ген ді біл ді ре ді.

На урыз да əр үй дің есі гі ашық, дас тар қа ны 
жа юлы тұ ра ды. Дəс түр бойын ша əр адам мін-
дет ті түр де қы рық үй ге кі ріп дəм тат қа ны дұ рыс 
де ген тəм сіл бар. Аузы ду алы қа ри ялар мен ел 
бас қар ған кө сем дер На урыз мей ра мы үс тін де ұр-
пақ та ры ұмыт пай ай та жү ре тін ата лы, ұла ғат ты 
бір сөз ар ты на қал ды ра тын дəс түр бол ған екен. 
Бір күн ой ла нып, ой лы сөз тап па ған адам ды көп 
ал дын да айып тап, тіп тен ағын ды өзен ге лақ ты ра-
тын да бол ған. «Осын дай сын ға ұшы рап, қан ша 
ой лан са да жүйе лі сөз ай та ал ма ған бір ба тыр 
су ға лақ ты ры лар тұс та аузы нан «Көп қор қы та ды, 
те рең ба ты ра ды» де ген сөз шы ғып, жа за дан аман 
қа лып ты-мыс» де ген ел аузын да əң гі ме де бар.
На урыз дың бір мə ні — тең дік кү ні ұлы лық 

пен кі ші лік жа са ла тын, бай мен жар лы жа ра са-
тұ ғын күн. Хан қа ра ша ның ха лін ұғып, қа ра ша 
хан ның тө рі не шы ға тын күн. Тіп ті шы ғыс ел де-
рін де пат ша на урыз кү ні та ғы нан тү сіп, құл ды 
тақ қа отыр ғыз ған уақи ға лар бол ған. На урыз 
кү ні адам дар ба қай есеп, пен де ші лік ата улы-
дан та за рып, ар-ұж да ны ал дын да ары луы ке рек. 
«Ұлыс кү ні ал ды ңа кел се, атаң ның құ нын кеш», 
«Жақ сы лық ка жақ сы лық — жай адам ның ісі, жа-
ман дық қа жақ сы лық — ер жі гіт тің ісі», «Тас ат-
қан ға — ас ат» се кіл ді на қыл дар ды өзек етіп, ту 
кө тер ген би лер, ақ са қал дар ат құй ры ғын ке сі сіп, 
ара ға жік түс кен бауыр лас ел, ру лар ды, ағайын, 
дос-жа ран дар ды бір дас тар қан нан дəм тат ты рып, 
та быс тыр ған, осы лай ша ел бір лі гін кү шей ткен. 
От ба сын тен ті ре тіп жі бер ген дер ді қай та қо сып, 
жал ғыз-жа рым же тім дер ді үй лен ді ріп, же ке 
отау қыл ған. «Сүйек ке дақ, ет ке таң ба бол ма сын» 
деп кем ба ғал, мү ге дек тер ді жа қын ту ыс та ры ның 
қа рауына ар найы мін дет теп тап сыр ған. Ауыл да, 
ел де оты рып қал ған қыз, үй лен бей жүр ген жі гіт 
бол са ел ба сы ла ры — ақ са қал дар ке ңе сіп, бас қа 
ауыл да сон дай адам дар бол са қо сып, жа нұя қы-
ла тын. Əсі ре се, «оты рып қал ған қыз дың ке сі рі 
ти еді» деп те ңін тауып бе ре ді.

Мей рам дар — ұлт тық са на ның бір кө рі ні сі, 
ке рек де се ңіз, ұлт тық иде ямен са рын дас, сол се-
беп ті де Алаш арыс та ры На урыз ды ба рын ша на-
си хат тап, елін ез гі ден алып шы ғып, ұл ты ның ру-
хын кө тер мек ші бол ды. Ен ді еге мен ді ел бол ған да, 
Ұлыс тың ұлы кү ні нің ха лық жа ды нан ұм тыл ған 
сыр ла ры мен қыр ла рын қай та жаң ғыр ту — бү-
гін гі күн нің та ла бы. Қа зақ стан да Ұлыс кү нін той-
лау асы ра сіл те уші лік тің сал да ры нан 1926 жыл-
дан кейін тоқ тап қал ды. Одан кейін гі жыл дар да 
На урыз ме ре ке сі нің ба ғы ашыл ды деп ай та қою 
қи ын. Ол бір де «ді ни мей рам», бір де «ес кі лік тің 
сар қын ша ғы» де ген жал ған жа ла мен қу ғын ға 
ұшы ра ды. Ха лық жа дын да еміс-еміс, үзік-үзік 
бо лып сақ тал ған На урыз Қа зақ стан ның кей бір 
өңір ле рін де жа сы рын той ла нып кел се, кей бір ай-
мақ та рын да ұмы ты ла бас та ды. Бір ха лық қа ти есі-
лі ұлт тық ме ре ке ға на емес, жал пы ха лық тың ин-
тер на ци онал дық мей ра мы — На урыз дың қай та 
ті рі ліп, жаң ғы рып, хал қы мен қауышу ына бү гін гі 
тəуел сіз дік сал та на ты ға на мүм кін дік алып бер ді. 
Қо ғам дық пі кір ге кө ңіл қой ған үкі мет орын да-
ры ның ті ке лей бас шы лы ғы мен 1988 жыл ғы көк-
тем де Алматы қа ла сы мен Астана лық об лыс тың 
кей бір аудан да рын да 62 жыл дан соң өз мə нін де 
На урыз тойы той лан ды. Осы дан бас тап ежел гі 
Күн мей ра мы — Жыл ба сы тойын жал пы ха лық 
бо лып қар сы ала бас та ды.

МА �А ЛА «АНА ТІ ЛІ» ГА ЗЕ ТІ НЕН Ы� ШАМ ДА ЛЫП АЛЫН ДЫ

�з Наурыз — жыл басы
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В Ка ра ган де с 27 фев ра ля по 5 мар та 
прош ла Х Об лас тная спар та ки ада сту ден-
чес кой мо ло де жи на при зы аки ма Ка ра ган-
дин ской об лас ти, пос вя щен ная 25-ле тию 
не за ви си мос ти РК. В те че ние вось ми дней 
ко ман ды из де вя ти ву зов ре ги она ме ря лись 
си ла ми в 11 ви дах спор та.

Каж дый год эс та фе та сту ден чес кой спар та-
ки ады пе ре да ет ся от ву за к ву зу. В ны неш нем 
го ду со рев но ва ния при ни мал КарГУ им. Е. А. 
Бу ке то ва. На спар та ки аду съеха лись спортсме-
ны КарГУ, ме ди цин ско го уни вер си те та, Кар-
ГТУ, Ин дус три аль но го уни вер си те та г. Те-
мир тау, Цен траль но-Ка зах стан ской ака де мии, 
Ка ра ган дин ской ака де мии МВД РК им. Б. Бей-
се но ва, эко но ми чес ко го уни вер си те та Каз пот-
реб со юза, уни вер си те та «Бо ла шак», Же зУ им. 
О. Бай ко ну ро ва.
Со рев но ва ния прош ли в два эта па: сна ча ла 

сту ден ты сос тя за лись внут ри сво его ву за, да лее 
из по бе ди те лей ском по но ва ли ко ман ды для 
об лас тной меж ву зов ской спар та ки ады. Она 

про хо ди ла по 11 ви дам спор та: зим не му пре-
зи дентско му мно го борью, ми ни-фут бо лу, во-
лей бо лу, бас кет бо лу, қа зақ кү ре сi, нас толь но-
му тен ни су, шах ма там, шаш кам, то гыз-ку ма ла-
ку, лег кой ат ле ти ке и иг ре в асык ату, ко то рая 
бы ла вклю че на в прог рам му со рев но ва ний 
впер вые.
От кры тие спар та ки ады сос то ялось при ак-

тив ной под дер жке ру ко вод ства уни вер си те та, 
проф со юз но го ко ми те та и фа куль те та фи зи-
чес кой куль ту ры и спор та КарГУ. А зак ры тие 
со рев но ва ний сос то ялось в лег ко ат ле ти чес ком 
ма не же. По бе ди те ли и при зе ры в об ще ко ман-
дном за че те бы ли наг раж де ны куб ка ми, дип ло-
ма ми раз лич ных сте пе ней и цен ны ми при за ми 
от КарГУ. Ко ман ды, за няв шие с пер во го по 
третье мес та, по лу чи ли и гра мо ты, и ме да ли.
По ре зуль та там пос лед них че ты рех лет 

не из мен ны ми по бе ди те ля ми спар та ки ады 
сре ди сту ден чес кой мо ло де жи ста но ви лись 
спортсме ны, за щи щав шие честь уни вер си те та 
им. Е. А. Бу ке то ва. На вто ром мес те — сту ден-
ты ме ду ни вер си те та, на треть ем — Кар ГТУ.
И в этот раз сбор ная ко ман да КарГУ им. Е. 

А. Бу ке то ва за ня ла об ще ко ман дное 1-е мес то в 
Х Об лас тной спар та ки аде сту ден чес кой мо ло-

де жи на приз аки ма Ка ра ган дин ской об лас ти. 
Тра ди ци он но ус пеш но выс ту пи ли на ши мно-
го бор цы (тре нер Д. А. Ку са инов), спортсме ны 
КарГУ одер жа ли бе зус лов ную по бе ду в иг ро-
вых ви дах спор та. Ус пеш ным выс туп ле ни ем 
лег ко ат ле тов уни вер си те та бы ли под ве де ны 
ито ги спар та ки ады. Ко ман ду лег ко ат ле тов 
под го то ви ли А. М. На за ро ва и З. А. Аб драх ма-
нов.

СОБ. ИНФ.

Новости университета

29 фев ра ля 2016 го да в Ка ра ган дин-
ском го су дар ствен ном уни вер си те те 
им. Е. А. Бу ке то ва прош ла рес пуб ли-
кан ская ак ция «Тəуел сіз дік — тұ ғы-

рым», пос вя щен ная 25-ле тию Не за ви си-
мос ти Рес пуб ли ки Казахстан. В ак ции 
ак тив ное учас тие при нял аким го ро да 
Ауба ки ров Н. Е.

Пе ред учас тни ка ми ак ции с об ра ще ни ем 
выс ту пил рек тор КарГУ про фес сор Ку бе ев 
Е. К. Он об ра тил ся к ис то рии на ше го го су дар-
ства: 25 лет на зад на род Казахстана, об ре тя не-
за ви си мость, всту пил на но вый путь раз ви тия. 
На про тя же нии этих лет ка зах стан цы со об ща 
тру дят ся над соз да ни ем силь но го, ди на мич но-
го, сов ре мен но го го су дар ства. Бла го да ря един-
ству, спло чен нос ти и твер дос ти ду ха до би лись 
эко но ми чес ко го раз ви тия, граж дан ско го сог-
ла сия.
В сво ем выс туп ле нии об ра ти лись и к ис то-

ри чес ким фак там. 16 де каб ря 1991 го да был 
при нят ис то ри чес кий Кон сти ту ци он ный За кон 
«О го су дар ствен ной не за ви си мос ти РК». Бла го-
да ря пер во му Пре зи ден ту стра ны Назарбаеву 
Н. А. впер вые Казахстан об рел юри ди чес ки 
офор млен ный ста тус су ве рен но го го су дар ства, 
приз нан но го ми ро вым со об ще ством. Это эпо-
халь ное со бы тие — ре зуль тат сбыв ших ся ча-
яний и на дежд мно гих по ко ле ний на ше го на-
ро да. За 25 лет раз ви тия Казахстан во шел в чис-
ло 50 са мых кон ку рен тос по соб ных стран ми ра, 
за няв в нем 43-е мес то.
Ак ция за вер ши лась выс туп ле ни ями твор-

чес ких кол лек ти вов го ро да и КарГУ им. 
академика Е. А. Бу ке то ва.

СОБ. ИНФ.

В Ка ра ган дин ском го су дар ствен ном уни-
вер си те те по ини ци ати ве Ко ми те та по де-
лам мо ло де жи и Сту ден чес ко го пар ла мен та 
для сту ден тов, ко то рые бу дут впер вые уча-
ство вать в вы бо рах, прош ли ку ра тор ские 
ча сы, пос вя щен ные разъ яс не нию ос нов ных 
по ло же ний за ко но да тель ства Рес пуб ли ки 
Казахстан в из би ра тель ной сфе ре.

20 мар та 2016 го да сос то ит ся важ ное со-
бы тие в по ли ти чес кой жиз ни на шей стра ны. 
Каж дый граж да нин Рес пуб ли ки Казахстан, 
об ла да ющий ак тив ным из би ра тель ным пра-
вом — пра вом уча ство вать в го ло со ва нии на 
вы бо рах по дос ти же нии во сем над ца ти лет не го 
воз рас та, вне за ви си мос ти от про ис хож де ния, 
со ци аль но го, дол жнос тно го и иму ще ствен но-
го по ло же ния, по ла, ра сы, на ци ональ нос ти, 
язы ка, от но ше ния к ре ли гии, убеж де ний, мес-
та жи тель ства или лю бых иных об сто ятельств 
дол жен прий ти на из би ра тель ный учас ток, 
что бы вы ра зить свою во лю в вы бо рах Ма жи ли-
са Пар ла мен та по пар тий ным спис кам и де пу-
та тов мас ли ха тов всех уров ней.
Пра во из би рать зак реп ле но Кон сти ту ци ей 

Рес пуб ли ки Казахстан. И каж дый, ко му не без-
раз лич на судь ба его Ро ди ны, его де тей, пред-
ков, а так же соб ствен ная судь ба, дол жен прий-
ти на из би ра тель ный учас ток и от дать свой го-
лос за то го, кто, по его мне нию, сво ими де ла ми 
до ка зал, что мо жет уп рав лять го су дар ством, 
сде ла ет на шу жизнь мир ной и счас тли вой, а 
Казахстан — проц ве та ющей стра ной.

Сту ден там бы ло под роб но рас ска за но, как 
ре али зо вать свои из би ра тель ные пра ва. Не-
об хо ди мым ус ло ви ем для 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 на ос но ва нии све де ний, пре дос тав ля емых 
миг ра ци он ной по ли ци ей, осу ществля ющей 
учет на се ле ния. Ос но ва ни ем для вклю че ния 
в спи сок из би ра те лей на кон крет ном из би ра-
тель ном учас тке яв ля ет ся факт ре гис тра ции по 
мес ту жи тель ства (про пис ки). И прий ти каж-
дый из би ра тель дол жен имен но на тот учас ток, 
на тер ри то рии ко то ро го он за ре гис три ро ван 
(про пи сан), не за ви си мо от то го, на тер ри то рии 
ка ко го учас тка он фак ти чес ки про жи ва ет.
Что де лать, ес ли из би ра тель уз на ет не за дол-

го до дня го ло со ва ния 20 мар та, что он не смо-
жет при быть на свой из би ра тель ный учас ток? 
В та ком слу чае из би ра тель при пе ре ме не мес та 
сво его пре бы ва ния в пе ри од меж ду 4 и 20 мар-
та 2016 го да об ра ща ет ся в 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 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. 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.
И в день вы бо ров 20 мар та 2016 го да из би ра-

тель с от кре пи тель ным удос то ве ре ни ем мо жет 

прий ти на лю бой из би ра тель ный учас ток по 
мес ту сво его на хож де ния и про го ло со вать. При 
этом не об хо ди мо знать, что 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.
В том слу чае, ког да от дель ные из би ра те ли 

по сос то янию здо ровья, по при чи не ухо да за 
боль ным чле ном семьи, а так же на хо дя щи еся 
в от да лен ных и труд но дос туп ных райо нах, где 
нет из би ра тель ных учас тков, не мо гут при быть 
на учас ток для го ло со ва ния, учас тко вая ко-
мис сия по их пись мен ной прось бе ор га ни зу ет 
го ло со ва ние в мес те пре бы ва ния этих из би ра-
те лей. При этом об ра щаю осо бое вни ма ние 
из би ра те лей, что пись мен ное за яв ле ние дол-
жно быть по да но не поз днее две над ца ти ча сов 
мес тно го вре ме ни в день го ло со ва ния, т. е. до 12 
ча сов 20 мар та 2016 го да.

СОБ. ИНФ.

Ученый совет

Школа — вуз: 

сотрудничество 

в подготовке кадров

В КарГУ им. Е. А. Бу ке то ва 

29 фев ра ля прош ло за се да-

ние уче но го со ве та, ко то рое 

бы ло пос вя ще но воп ро сам 

под го тов ки в уни вер си те те 

пе да го ги чес ких кад ров для 

ра бо ты в ма ло ком плек тных 

шко лах в рам ках ре али за-

ции 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.

По ито гам ра бо ты со ве та 

бы ли при ня ты сле ду ющие ре-

ше ния.

1. Под го тов ку в КарГУ им. 

Е. А. Бу ке то ва пе да го ги чес ких 

кад ров для ра бо ты в ма ло-

ком плек тных шко лах в рам ках 

ре али за ции 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 приз нать 

удов лет во ри тель ной.

2. Про вес ти со от вет ству-

ющую ор га ни за ци он ную ра-

бо ту по по лу че нию ли цен зии 

на ве де ние об ра зо ва тель ной 

дея тель нос ти по смеж ным спе-

ци аль нос тям «Хи мия — би оло-

гия», «Ма те ма ти ка — фи зи ка», 

«Ма те ма ти ка — ин фор ма ти-

ка», «Фи зи ка — ин фор ма ти ка», 

«Ге ог ра фия — ис то рия», «Ис то-

рия — ре ли ги ове де ние».

3. Про во дить пла но мер ную 

ра бо ту по раз ра бот ке учеб но-

ме то ди чес кой ли те ра ту ры по 

дис цип ли нам смеж ных спе ци-

аль нос тей.

4. Про фес сор ско-пре по да-

ва тельско му сос та ву КарГУ 

осу ществлять ква ли фи ци-

ро ван ную науч ную и ме то-

ди чес кую по мощь учи те лям 

ма ло ком плек тных школ (про-

ве де ние тре нин гов, круг лых 

сто лов, он лайн-кон фе рен ций).

СОБ. ИНФ.

Навстречу 25-летию Независимости

Студенческие старты

Молодежь готовится к выборам
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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 зақ-
стан та ри хы жə не Қа зақ стан хал қы Ас сам-
бле ясы ка фед ра сы ҚарМУ бас па сөз-кон фе-
ренц за лын да «Мəң гі лік ел — бо ла шақ тың 
бас тауы, бір лік тің не гі зі» та қы ры бын да 
дөң ге лек үс тел өт кіз ді.

Дөң ге лек үс тел ба ры сын да ка фед ра ның 
оқы ту шы ла ры мен ҚарМУ сту дент те рі Қа зақ-
стан ның Мəң гі лік ел бо лу ының та ри хы мен 
та ғы лы мы ту ра лы өз ой ла рын ор та ға са лып, 
Ел ба сы Жол дауын да ұсы ныл ған «Мəң гі лік ел» 
ұлт тық иде ясы тө ңі ре гін де ой өр біт ті. Жи ын-
ның мо де ра то ры Қа зақ стан та ри хы жə не Қа-
зақ стан хал қы Ас сам бле ясы ка фед ра сы ның 

мең ге ру ші сі, т.ғ. к., до цент Ж. А. Жұ ма бе ков 
дөң ге лек үс тел оты ры сын Л. Н. Гу ми лев атын-
да ғы Еура зия Ұлт тық уни вер си те ті нің док то-
ран ты Нұр тас Сма ғұ лов тың ба ян да ма сы мен 
аш ты. Ұлт тық идея та қы ры бы ның өзек ті лі гі 
мен ма ңыз ды лы ғын ай та ке ле, ба ян да ма шы 
Президент Жол дауын да көр се тіл ген ор тақ ба-
сым дық тар ға тоқ та лып өт ті.
Дөң ге лек үс тел ге Л. Н. Гу ми лев атын да ғы 

Еура зия Ұлт тық уни вер си те ті нің док то ран ты 
Рауан Бай да лы да қа ты сып, маз мұн ды ба ян-
да ма жа са ды. Ата лан пі кір ал ма су ға қа ты сып, 
кө те ріл ген та қы рып тар дың өзек ті лі гі мен оның 
жас ұр пақ тəр би есін де ала тын ор ны ту ра лы 
жə не ұлт тық идея мə се ле сі көп ші лік тің кө-
кейін де көп тен жүр ген ор тақ ой бол ға нын атап 

өт ті. Дөң ге лек үс тел жұ мы сы на та рих, эко но-
ми ка, заң, фи ло ло гия, фи ло со фия-пси хо ло гия, 
пе да го ги ка фа куль тет те рі нің сту дент те рі қа ты-
сып, сер ти фи кат тар иелен ді.

ТА РИХ ФА КУЛЬ ТЕ ТІ

2016 жыл дың 2 на уры зын да ака де мик 
Е. А. Бө ке тов атын да ғы Қа ра ған ды мем ле-
кет тік уни вер си те тін де Бри тан Ке ңе сі нің 
(Bri tish Co un cil) ұйым дас ты ру ымен «Ағыл-
шын ті лін қол да ну ар қы лы пəн дер ді оқы ту: 
Пəн дік-тіл дік бі рік ті ріл ген оқы ту (CLIL)» 
та қы ры бын да кон фе рен ция бо лып өт ті.

«Қа зақ стан-2050» стра те ги ясын да үш тіл-
ді лік са яса ты ерек ше рөл ге ие. Үш тіл ді бі лім 
бе ру əлем дік қо ғам дас тық та Қа зақ стан ин тег-
ра ци ясы жол да ры ның бі рі ре тін де қа рас ты-
ры ла ды. Пəн нің маз мұ нын үш тіл де оқы ту ар-
қы лы сту дент тер қо сым ша ақ па рат тар ға қол 
жет кі зу ге мүм кін дік ала ды, олар үшін жа ңа 
пер спек ти ва лар ашы ла ды жə не өз ге мə де ни ет-
тер ге де ген те ре ңі рек тү сі нік қа лып та са ды деп 
бол жа на ды. Үш тіл ді лік ор та ны құ ру сту дент-
тер дің əлеуетін арт ты рып, олар дың сы ни жə не 
шы ғар ма шы лық ой лау қа бі ле тін да мы ту ға кө-
мек те се ді, со ны мен қа тар мə де ни ета ра лық ын-
ты мақ тас тық ты қа лып тас ты ра ды.
Ака де мик Е. А. Бө ке тов атын да ғы Қа ра ған-

ды мем ле кет тік уни вер си те тін де өт кен «Ағыл-

шын ті лін қол да ну ар қы лы пəн дер ді оқы ту: 
Пəн дік-тіл дік бі рік ті ріл ген оқы ту (CLIL)» кон-
фе рен ци ясы ның мақ са ты — ағыл шын ті лі оқы-
ту шы ла ры мен ағыл шын ті лін оқы ту ті лі ре тін-
де қол да на тын өз ге пəн оқы ту шы ла ры ара сын-
да кез де су ді ұйым дас ты ру.
Өт кі зіл ген кон фе рен ция ағыл шын ті лін пəн-

дер ді оқы ту қол да ны сы на ен гіз ген мек теп тер 
мен уни вер си тет тер ара сын да ғы оқы ту жə не 
өза ра ой ал ма су ала ңы на ай нал ды. Кон фе рен-
ция қа ты су шы лар дың ағыл шын ті лін де оқы ту 
ар қы лы пəн ді тү сі нуі не жол аш қан оқы ту дың 
тə жі ри бе лік стра те ги яла ры мен жə не түр лі 
əдіс те ме ле рі мен та ны су ына мүм кін дік бер ді. 
Кон фе рен ция бағ дар ла ма сы мы на дай пле нар-
лық сес си яны қам ты ды: қа зір гі əлем де гі ағыл-
шын ті лі нің ор ны; Қа зақ стан да ғы көп тіл ді лік 
са яса ты ның ма ңы зы; түр лі пəн дер ді оқы ту да 
ағыл шын ті лін ен гі зу бойын ша бас қа ел дер дің 
тə жі ри бе сі не шо лу.
Кон фе рен ция ба ры сын да бри тан дық тре-

нер лер оқы ту шы лар үшін CLIL əдіс те ме сін 
қол да ну тə жі ри бе лік ас пек ті сі ту ра сын да ин-
те рак тив ті се ми нар лар өт кіз ді. Се ми нар ба ры-

сын да қа ты су шы лар оқы ту жə не үй ре ту стиль-
де рі, пəн маз мұ ны жə не тіл ді оқы ту ды бі рік ті-
ру тə сіл де рі ту ра лы кө бі рек бі лу ге мүм кін дік 
ал ды. Ағыл шын ті лі жə не өз ге де пəн оқы ту шы-
ла ры CLIL əдіс те ме сі нің не гі зін жə не мін дет те-
рін, оқы ту шы көз қа ра сы бойын ша оның мə нін, 
CLIL əдіс те ме сін қа зақ стан дық мек теп тер ге ен-
гі зу дің же тіс тік те рі мен қи ын шы лық та рын тал-
қы лау ға мүм кін дік ал ды.

�АРМУ БАС ПА С	З �ЫЗ МЕ ТІ

Жа қын да Сту дент тер са райын да ҚарМУ-
дың ақы лы на көр кі сай сту дент те рін анық-
та ған дəс түр лі «Мисс жə не Мис тер» сайы сы 
өт ті. Кең мас штаб та өт кі зіл ген бұл бай қау ға 
əр фа куль тет тің бет ке ұс тар ұл-қы зы қа ты-
сып, бақ сы нас ты. «Сұ лу лық əлем ді құт қа ра-
ды» де мек ші, сай дың та сын дай ірік тел ген 
сұ лу бой жет кен дер мен кө рік ті жі гіт тер 
сах на ны гүл ден ді ріп жі бер ді.

Бай қау үш бө лім нен тұр ды. Əдет те гі дей 
бі рін ші бө лім де сайыс кер лер өз де рін та ныс-
тыр ды. Екін ші бө лім де сайыс кер лер өз өнер-
ле рін ор та ға сал ды. Əн де ай тыл ды, би де би-
лен ді, на қы шы на кел ті рі ліп өлең де оқыл ды. 
Ал үшін ші бө лім де олар əде мі, клас си ка лық 
стиль де гі көй лек те рін ки іп, əсем вальс би ле ді. 
Ай тпақ шы, жи нал ған жұрт тың көп ті гі сон ша-
лық, тіп ті көп кө рер мен қа ты су шы лар дың өне-
рін екі-үш са ғат тік тұ рып та ма ша ла ды. Сту-
дент тер мен мұ ға лім дер, сон дай-ақ ата-ана лар 
қа ты су шы лар ға қол дау көр се тіп, қо ше мет теп 
отыр ды. Ұйым дас ты ру шы лар дың бе де лі бір 
кө те ріл ді, кеш ке ба рын ша дайын дал ға ны кө рі-
ніп тұр. Бə рі жо ға ры дең гей де əрі қы зық ты өт ті. 
Бай қау дан кейін қа зы лар ал қа сы нə ти же лер ді 
са рап тау ға кет ті. Ол уақыт та ар найы дайын-
дал ған кон церт тік бағ дар ла ма қойыл ды. Кө-

рер мен асы ға күт кен ма ра пат тау сə ті де ке ліп, 
біз кім дер дің та сы өр ге до ма лап, же ңіс ке жет-
ке нін біл дік. Но ми на ци ялар орыс ті лін де ай-
тыл ды. Со ны мен, Мисс «Ро ман ти ка» — Рай гүл 
Са ғын ды қо ва, Мис тер «Ро ман ти ка» — Иван 
Ма ты цин, Мисс «Кре атив ность» — Гүл наз Ко-
па ба ева, Мис тер «Кре атив ность» — Ер ке бұ лан 
Мұ қа шев; Мисс «Ори ги наль ность» — Ма ди на 
Ой рат, Мис тер «Друж ба» — Бек на зар Сұ ран-
ши ев, Мисс «Фо то мо дель» — Ами ра Дос ха-
но ва, Мис тер «Фо то мо дель» — Та ңа тар Қу ан, 
Мисс «Ве чер ний стиль» — Да ри ға Ну ри ке ева, 
Мис тер «Ве чер ний стиль» — Шер хан Кə рі-
ба ев, Мисс «Спорт» — Ме ру ерт Сə рін жі по ва, 
Мис тер «Спорт» — Нұ ра сыл жан Аб драх ма-
нов, Мисс «Та лант» — Қа лам қас Дүй сен би на, 
Мис тер «Та лант» — Рус лан Отын шин бол ды. 
Екін ші орын, яғ ни «Ви це-Мисс» жə не «Ви це-
Мис тер» ата ғы на лайық ты жұп та анық тал ды. 
Бұл атақ ты фи ло со фия жə не пси хо ло гия фа-
куль те ті нің сту ден ті Ай да на Ба ба жа но ва мен 
эко но ми ка фа куль те ті нің аты нан шық қан Ар-
тем Шев чен ко иелен ді. Кө рер мен бас жүл де — 
ҚарМУ аруы мен мыр за сы ата ғын иелен ген ба-
қыт ты жан дар дың есі мін жа ри яла май-ақ біл ді. 
Үш ке зең бойы кө рер мен нің ыс тық ықы ла сы 
мен қа зы лар ал қа сы ның жо ға ры ұпайы на ие 
бол ған заң фа куль те ті нің сту ден ті Анель Ай-

бе ко ва «Мисс», ал фи ло со фия-пси хо ло гия фа-
куль те ті нің сту ден ті Кə рім Мар де нов «Мис тер» 
атан ды.
Фи ло ло гия фа куль те ті нің на мы сын қор ға-

ған Рай гүл Са ғын ды қо ва мен Шер хан Кə рі ба ев 
сайыс ту ра лы: «Бү гін гі күн ке ре мет өт ті деп ай-
та ала мыз. Орын ал ма сақ та, бұн дай іс-ша ра ға 
қа тыс қан ның өзі не ге тұ ра ды. Сон дық тан еш 
өкін бей міз. Бұл сəт тер уни вер си тет қа быр ға-
сын да ғы ең ке ре мет күн де рі міз дің бі рі бо лып 
қа ла ды деп ой лай мыз. Біз бұл сайыс қа қа ты су 
ар қы лы өз та лан ты мыз ды көр се тіп қа на қой-
май, көп те ген дос тар тап тық. Бай қау өте жо ға-
ры дең гей де өт ті», — деп өз пі кір ле рін біл дір ді.

�5Н ДЫЗ �А НА �АТ �Ы ЗЫ,
ЖУР НА ЛИС ТИ КА Б	 ЛІ МІ НІ: 1 КУРС СТУ ДЕН ТІ

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 мо-
биль ді үгіт то бы «Тү лек-2016» бі лім бе ру 
ме ке ме ле рі нің рес пуб ли ка лық көр ме сі не 
бел сен ді түр де қа тыс ты. Ша ра ны ұйым-
дас ты ру шы — Бал қаш қа ла сы ның бі лім 
бе ру бө лі мі. Көр ме нің мақ са ты: Бі ті ру ші 
сы нып та оқи тын қа ла оқу шы ла рын ай мақ-
тың бі лім бе ру ме ке ме ле рі мен, жо ға ры оқу 

орын да ры на қа был дау ере же ле рі мен та-
ныс ты ру.

ҚарМУ қыз мет кер ле рі жо ға ры оқу ор ны-
мыз ды лайық ты та ныс тыр ды. Көр ме нің ашы лу 
сал та на тын да сөз сөй ле ген мар ке тинг ка фед-
ра сы ның аға оқы ту шы сы Ду ман Нұр сұл тан 
уни вер си тет тің же тіс тік те рі не, рей тин гтік по-
зи ци ясы на тоқ тал ды. Жас тар ісі жө нін де гі ко-
ми тет тің ма ма ны Ас лан Қа бе ге нов бо ла шақ 
та лап кер лер ге қо ғам дық ша ра лар мен шы ғар-
ма шы лық қа то лы сту дент тік өмір жай лы ба ян 

ет ті. Үгіт то бы ның мү ше ле рі Гүл ба қыт Əбі-
ше ва мен Ай тол қын Ақ бар көр ме ба ры сын да 
оқу шы лар ға ҚарМУ-дың фа куль тет те рін жə не 
ма ман дық та рын та ныс тыр ды. Іс-ша ра ның жа-
бы лу ын да кон церт ұйым дас ты ры лып, фи ло-
ло гия фа куль те ті нің сту ден ті Мер бо лат Əб ді ға-
лым ның орын дауын да əн дер шыр қал ды.

�АРМУ БАС ПА С	З �ЫЗ МЕ ТІ

?@лаCтандыру

* * *
Ака де мик Е. А. Б7 ке тов 

атын да 8ы 9а ра 8ан ды мем ле-

кет тік уни вер си те ті ні; Жас 

8а лым дар Ке ;е сі =ы лым >ыз-

мет кер ле рі к? ні не орай с@уір 

айы ны; 11-12 к?н де рі 9арМУ 

сту дент те рі мен жас 8а лым-

да ры ?шін 8ы лы ми жо ба бай-

>ауын жа ри ялай ды. Ай ту лы 

ша ра ин но ва ци ялы> иде ясы 

бар да рын ды жас тар 8а >ол-

дау та ны та ды. =ы лым жо лы на 

т?с кен жас та ры мыз 7з >A жат-

та рын ере же ге с@й кес Ин но-

ва ци ялы>-тех но ло ги ялы> ор-

та лы> ты; же тек ші ма ма ны 

Bлия Сей сем бай >ы зы Ата ли-

ко ва 8а (бас 8и ма рат, 233 каб.) 

31 нау рыз дан ке шік тір мей тап-

сы ра ала ды.

* * *
Ака де мик Е. А. Б7 ке тов 

атын да 8ы 9а ра 8ан ды мем ле-

кет тік уни вер си те ті DБТ ж@ не 

КТ п@н де рі бойын ша >ыс >ар-

тыл 8ан да яр лы> кур ста ры на 

>а был дай ды. О>у мер зі мі — 

4 ай (1 п@н — ап та сы на 4 са-

8ат). Бір п@н 5700 тг./айы на. 

Кур стар >а за> ж@ не орыс тіл-

де рін де 7т кі зі ле ді. Ал дын ала 

жа зы лу ке ле сі аны> та ма те-

ле фо ны бойын ша: 8(7212) 

77 01 76 Ме кен-жайы: 9а ра-

8ан ды >., Уни вер си тет к7 ше сі 

28, 2 8и ма рат, № 205 ка би нет.

* * *
&'р мет ті о)у шы лар ж+ не 

ин фор ма ти ка п+ ні 'с таз да-

ры!

Сіз дер ді 31.03.16-

02.04.16 ара лы 7ын да &а-

ра 7ан ды )а ла сы ны8 ж+-

не об лы сы мек теп те рі ні8 

9-11 сы нып о)у шы ла ры 

ара сын да :те тін ин фор ма-

ти ка ж+ не ба7 дар ла ма лау-

дан жыл сайын 7ы Ашы) 

олим пи ада 7а )а ты су 7а ша-

)ы ра мыз. Та лап кер лер ді 

тір кеу — 31.03.16 к< ні са 7ат 

900-930.

Олим пи ада 2 тур дан тA ра-

ды. Бі рін ші тур ірік теу ту ры ж@-

не тес ті леу т? рін де 7те ді. Екін-

ші тур — ба8 дар ла ма ла удан 

олим пи ада лы> есеп тер ді ше-

шу. Олим пи ада 8а >а ты су ?шін 

21.03.16 дейін фор ма бойын-

ша 7ті ніш бе ру >а жет. Nті ніш те 

>а ты су шы ны; то лы> аты-ж7 нін 

>A жат та ры на с@й кес (туу ту ра-

лы ку@ лік, же ке ку@ лік), о>у шы-

ны дайын 8ан мA 8а лім ні; то лы> 

аты-ж7 нін к7р се ту ле рі ;із ді сA-

рай мыз. Nті ніш тер мен сA ра>-

тар элек трон ды т?р де Kar GU_

PMI@ma il.ru ад ре сі бойын ша 

>а был да на ды.

«МA'гілік ел — болашаCты' бастауы, бірлікті' негізі»

Kштілді білім беру — заман талабы
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«Т/лек-2016» АCпараттар аLыны
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В Ка ра ган дин ском го су дар ствен ном уни-
вер си те те име ни Е. А. Бу ке то ва прош ла 
кон фе рен ция «Пре по да ва ние пред ме тов с 
ис поль зо ва ни ем ан глий ско го язы ка: пред-
мет но-язы ко вое ин тег ри ро ван ное обу че-
ние (CLIL)», ор га ни зо ван ная Bri tish Co un cil 
(Бри тан ским со ве том).

В стра те гии «Ка зах стан-2050» по ли ти ке 
трехъ язы чия от во дит ся осо бая роль. Трехъ-
языч ное об ра зо ва ние рас смат ри ва ет ся как один 
из пу тей ин тег ра ции Казахстана в ми ро вое со-
об ще ство. Пред по ла га ет ся, что че рез обу че ние 
пред ме ту на трех язы ках сту ден ты по лу ча ют 
дос туп к до пол ни тель ной ин фор ма ции, пе ред 
ни ми от кры ва ют ся но вые пер спек ти вы и при-
хо дит бо лее глу бо кое по ни ма ние дру гих куль-
тур. Соз да ние трехъ языч ной сре ды уве ли чи ва ет 
по тен ци ал сту ден тов, по мо гая раз вить их спо-
соб ность к кри ти чес ко му и твор чес ко му мыш-
ле нию, а так же спо соб ству ет меж куль тур но му 
сот руд ни че ству. Раз ви тие пред мет но-язы ко во-
го ин тег ри ро ван но го обу че ния име ет кри ти чес-

кое зна че ние для ре али за ции трехъ языч но го 
об ра зо ва ния на раз ных уров нях обу че ния.
Цель кон фе рен ции — ор га ни за ция встре чи 

меж ду пре по да ва те ля ми ан глий ско го язы ка и 
дру гих пред ме тов, ис поль зу ющи ми ан глий-
ский язык в ка че стве язы ка обу че ния. Про ве-
ден ная кон фе рен ция ста ла пло щад кой для 
обу че ния и об ме на иде ями меж ду шко ла ми и 
уни вер си те та ми, ко то рые уже при ме ня ют ан-
глий ский язык для пре по да ва ния.
Кон фе рен ция да ла воз мож ность учас тни-

кам поз на ко мить ся с раз лич ны ми ме то ди ка ми 
и прак ти чес ки ми стра те ги ями пре по да ва ния, 
бла го да ря ко то рым мож но дос тичь по ни ма-
ния пред ме та при обу че нии на ан глий ском 
язы ке. Прог рам ма кон фе рен ции вклю ча ла в се-
бя пле нар ную сес сию о мес те ан глий ско го язы-
ка в сов ре мен ном ми ре, о зна че нии по ли ти ки 
по ли язы чия в Ка зах ста не и об зор опы та дру гих 
стран по внед ре нию пре по да ва ния раз лич ных 
пред ме тов на ан глий ском язы ке.
В рам ках кон фе рен ции бри тан ские тре не ры 

про ве ли ин те рак тив ные се ми на ры для пре по-

да ва те лей о прак ти чес ких ас пек тах при ме не-
ния ме то ди ки CLIL. На се ми на рах учас тни ки 
смог ли боль ше уз нать о сти лях обу че ния и пре-
по да ва ния и о спо со бах ин тег ри ро ва ния со дер-
жа ния пред ме та и язы ка обу че ния. Пре по да ва-
те ли ан глий ско го язы ка и дру гих дис цип лин 
смог ли об су дить ос но вы и за да чи ме то ди ки 
CLIL, ее зна че ние с точ ки зре ния пре по да ва те-
ля, дос ти же ния и труд нос ти внед ре ния ме то-
ди ки CLIL в ка зах стан ских шко лах.

СОБ. ИНФ.

9 мар та ми нистр об ра зо ва ния и на уки 
Ер лан Са га ди ев выс ту пил с пер вым пресс-
ре ли зом. В опуб ли ко ван ном за яв ле нии 
ми нистр рас кры ва ет ос нов ные прин ци пы 
при ня той де сять дней на зад гос прог рам-
мы раз ви тия об ра зо ва ния и на уки на 2016-
2019 го ды, по ша го вый ме ха низм ре али за-
ции ко то рой бу дет раз ра ба ты вать ся в бли-
жай шее вре мя.

Те зи сы Ер ла на Са га ди ева в це лом пос вя-
ще ны воп ро сам язы ко во го об ра зо ва ния в Ка-
зах ста не, од ной из са мых ак ту аль ных проб лем 
на ше го об ще ства, с ко то рой свя за ны ре алии 
се год няш ней со ци аль ной, по ли ти чес кой и 
эко но ми чес кой жиз ни на шей стра ны.
Ми нистр вы де ля ет две ос нов ные за да чи, 

ре ше ние ко то рых в нас то ящее вре мя мо жет 
ока зать на ибо лее по ло жи тель ное сти му ли ру-
ющее воз дей ствие на ка че ство ка зах стан ско го 
об ра зо ва ния, при дать ему вер ные, ак ту аль-
ные век то ры раз ви тия, и по то му они тре бу-
ют прис таль но го вни ма ния и ак тив ной ра-
бо ты как Ми нис тер ства об ра зо ва ния и на уки, 
так и всех учас тни ков сис те мы об ра зо ва ния 
Казахстана.
Это, во-пер вых, за да ча ка че ствен но го ов ла-

де ния ка зах ским язы ком всем на се ле ни ем на-
шей стра ны как ос но вы ре али за ции прин ци-

пов и идей прог рам мы «Мəң гі лік ел», еди но го 
на ро да Казахстана, «веч но го ка зах стан ско го 
об ще ства». Пер вос те пен ное зна че ние ми нистр 
при да ет со вер шен ство ва нию и соз да нию но-
вых эф фек тив ных ме то дик пре по да ва ния 
ка зах ско го язы ка на всех уров нях. Для это го 
пред по ла га ет ся ак тив ное ин вес ти ро ва ние как 
в науч ные изыс ка ния язы ко ве дов и ме то дис-
тов, за ни ма ющих ся воп ро са ми сох ра не ния 
и рас прос тра не ния ка зах ско го язы ка, так и в 
по вы ше ние ква ли фи ка ции пре по да ва те лей, 
в том чис ле за ру беж ные ста жи ров ки с целью 
ов ла де ния ус пеш ным пе ре до вым опы том дру-
гих стран.
Вто рая важ ная за да ча язы ко во го об ра зо-

ва ния в Ка зах ста не — это ак тив ное ос во ение 
уча щи ми ся ан глий ско го язы ка для по лу че-
ния воз мож нос ти ос ва ивать но вей шие зна ния 
и дос ти же ния ми ро вой ци ви ли за ции, на уки, 
куль ту ры. Сво бод ное вла де ние ан глий ским 
язы ком так же приз ва но обес пе чить рав ный 
дос туп всех чле нов об ще ства к ка че ствен но му 
об ра зо ва нию в луч ших уни вер си те тах на шей 
стра ны и за ру бежья.
С целью эф фек тив ной ре али за ции обоз-

на чен ных за дач в Ка зах ста не раз ра ба ты ва ют-
ся ме то ди чес кие и тех ни чес кие ос но вы для 
внед ре ния ин но ва ци он но го ти па школ с ка че-
ствен ным обу че ни ем на трех язы ках, ап ро ба-

ция ко то ро го прош ла в Назарбаев ин тел лек-
ту аль ных шко лах.
Не об хо ди мо от ме тить, что трехъ языч ное 

об ра зо ва ние уже внед ря ет ся и да ет хо ро шие 
ре зуль та ты и в выс шей шко ле. В час тнос ти, 
Ка ра ган дин ский го су дар ствен ный уни вер си-
тет им. Е. А. Бу ке то ва, яв ля ясь эк спе ри мен-
таль ной пло щад кой для ап ро ба ции мо де ли 
по ли языч но го об ра зо ва ния и имея зна чи тель-
ный учеб но-ме то ди чес кий по тен ци ал в этой 
об лас ти, ус пеш но осу ществля ет обу че ние сту-
ден тов на трех язы ках. Это да ет зна чи тель ные 
пре иму ще ства при учас тии в прог рам мах ака-
де ми чес ко го об ме на, в пос ле ду ющем обу че-
нии в ма гис тра ту ре и док то ран ту ре, при тру-
до ус трой стве.

ПРЕСС-СЛУЖ БА КАРГУ ИМ. Е. А. БУ КЕ ТО ВА

Ка фед ра мар ке тин га эко но ми чес ко го 
фа куль те та Ка ра ган дин ско го го су дар ствен-
но го уни вер си те та им. ака де ми ка Е. А. Бу ке-
то ва для вы пус кни ков об ще об ра зо ва тель-
ных школ Ка ра ган ды и Ка ра ган дин ской 
об лас ти про ве ла кон курс аби ту ри ен тов, 
ори ен ти ро ван ный на вы бор спе ци аль нос-
тей ка фед ры: «мар ке тинг», «ло гис ти ка», 
«ту ризм», «со ци аль но-куль тур ный сер вис», 
«рес то ран ное де ло и гос ти нич ный биз нес».

Кон курс сос то ял из двух оч ных эта пов: 
пер вый этап — «Тес ти ро ва ние» (про во ди лось 
по 4 пред ме там: «Ма те ма ти ка», «Ис то рия 
Казахстана», «Ге ог ра фия», «Ос но вы эко но ми-
ки и биз не са»), вто рой этап — «На пи са ние эс-
се». По бе ди те ли 1-го эта па до пус ка лись к учас-
тию во вто ром эта пе.
В кон кур се при ня ли учас тие 53 вы пус кни ка 

(38 уче ни ков с рус ским и 15 уче ни ков с ка зах-
ским язы ком обу че ния) из 13 школ Ка ра ган ды 
и Ка ра ган дин ской об лас ти.
Сред ний балл, наб ран ный вы пус кни ка ми 

по нап рав ле нию «Мар ке тинг и ло гис ти ка», сос-
та вил: с рус ским язы ком обу че ния — 49 бал лов; 
с ка зах ским язы ком — 43 бал ла. По нап рав ле-
нию «Ус лу ги» ре зуль та ты рас пре де ли лись сле-

ду ющим об ра зом: с рус ским язы ком обу че ния 
сред ний балл по ито гам тес ти ро ва ния сос та вил 
46 бал лов, с ка зах ским — 44. Мак си маль но воз-
мож ный балл, ко то рый мог ли наб рать аби ту-
ри ен ты, сос тав лял 100 бал лов.
Для вто ро го эта па аби ту ри ен там пред ла га-

лось на пи сать эс се на од ну из тем в за ви си мос-
ти от выб ран но го нап рав ле ния («Мар ке тинг и 
ло гис ти ка», «Ус лу ги»): «Мой вклад в бу ду щее 
эко но ми ки Казахстана (в рам ках выб ран ной 
спе ци аль нос ти)»; «Мой вклад в бу ду щее сфе ры 
ус луг (в рам ках выб ран ной спе ци аль нос ти)». 
Аби ту ри ен ты в сво их эс се по пы та лись объ яс-
нить свой ин те рес к выб ран ной спе ци аль нос ти, 
а так же по ка зать ак ту аль ность под ня тых в эс се 
проб лем и пред ло жить пу ти ре ше ния.
По ито гам кон кур са (с уче том двух оч ных ту-

ров) мес та рас пре де ли лись сле ду ющим об ра-
зом: по нап рав ле нию «Мар ке тинг и ло гис ти ка» 
(спе ци аль нос ти: «мар ке тинг», «ло гис ти ка») 1-е 
мес то за нял Ох ри мен ко Ан дрей (СОШ №63), 
2-е мес то — Са лауато ва Ди ана (СОШ им. Мо-
мы шу лы), 3-е мес то раз де ли ли Гуд ко ва Ксе ния 
(гим на зия №1), Аман бе ков Та мир лан (СОШ 
№23). По нап рав ле нию «Ус лу ги» (спе ци аль нос-
ти: «ту ризм», «со ци аль но-куль тур ный сер вис», 
«рес то ран ное де ло и гос ти нич ный биз нес») 1-е 

мес то бы ло при суж де но Нам Ан ге ли не (гим-
на зия №23), 2-е мес то — Де вя то ву Вла дис ла ву 
(СОШ №63), третье мес то жю ри от да ло Ке не-
та еву Ан са ру (СОШ №54) и Тле ули но вой Ка ри-
не (гим на зия №1).
Сог лас но про ве ден но му мо ни то рин гу, вы-

бор аби ту ри ен тов в рам ках спе ци аль нос тей ка-
фед ры мар ке тин га рас пре де лил ся сле ду ющим 
об ра зом: на иболь ший ин те рес был про яв лен к 
спе ци аль нос ти «рес то ран ное де ло и гос ти нич-
ный биз нес» (21 аби ту ри ент), на вто ром мес-
те — спе ци аль ность «мар ке тинг» (14 аби ту ри-
ен тов), при мер но оди на ко вые го ло са по лу чи ли 
спе ци аль нос ти «ту ризм» и «ло гис ти ка» (7 и 9).
По ито гам кон кур са аби ту ри ен ты бы ли наг-

раж де ны дип ло ма ми и сер ти фи ка та ми на про-
хож де ние бес плат ных кур сов по под го тов ке к 
ЕНТ.

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

Конкурс
Объявлен конкурс 
научных проектов

Со вет мо ло дых уче ных 

КарГУ им. Е. А. Бу ке то ва 

объ яв ля ет кон курс науч ных 

про ек тов мо ло дых уче ных и 

сту ден тов КарГУ, пос вя щен-

ный Дню на уки, в пе ри од с 

11.04.2016 по 12.04.2016.

Кон курс нап рав лен на вы-

яв ле ние та лан тли вой мо ло де-

жи, об ла да ющей ин но ва ци-

он ны ми иде ями, оп ре де ле ние 

на ибо лее эф фек тив ных идей и 

пу тей прод ви же ния ин но ва ций 

к ре али за ции.

Ос нов ные це ли и за да чи 

кон кур са:

• со дей ствие раз ви тию сис-

те мы под го тов ки кад ров 

для ин но ва ци он ной дея-

тель нос ти;

• обес пе че ние един ства об-

ра зо ва тель но го, науч но го 

и ин но ва ци он но го про-

цес сов с фор ми ро ва ни ем 

и раз ви ти ем твор чес ких 

спо соб нос тей, улуч ше ни ем 

про фес си ональ но-твор чес-

кой под го тов ки сту ден тов, 

со вер шен ство ва ни ем форм 

прив ле че ния мо ло де жи к 

науч ным ис сле до ва ни ям, 

науч но-тех ни чес кой и изоб-

ре та тельской дея тель нос ти;

• ока за ние ин фор ма ци он ной 

под дер жки мо ло дым уче-

ным и сту ден там;

• раз ви тие науч ных кон так-

тов мо ло дых уче ных и сту-

ден тов;

• со дей ствие раз ви тию ин но-

ва ци он ной струк ту ры уни-

вер си те та.

В кон кур се мо гут при нять 

учас тие мо ло дые уче ные и сту-

ден ты еди но лич но или в твор-

чес ких груп пах.

На кон курс пред став ля ют ся 

вы пол нен ные и за вер шен ные 

науч но-ис сле до ва тельские 

про ек ты по при ори тет ным нап-

рав ле ни ям ес те ствен ных, тех-

ни чес ких, со ци аль но-гу ма ни-

тар ных и эко но ми чес ких на ук.

Кон курс про во дит ся по сле-

ду ющим нап рав ле ни ям: «Аб со-

лют ная ин но ва ция», «Энер гия 

бу ду ще го», «Ин но ва ци он ные 

тех но ло гии в об ра зо ва нии».

По ло же ние о кон кур се мож-

но ска чать на сай те www.ksu.

kz.

Ком плект до ку мен тов, под-

го тов лен ный сог лас но По ло-

же нию, сда ет ся в Ин но ва ци-

он но-тех но ло ги чес кий центр 

в срок до 31 мар та 2016 го да 

ве ду ще му спе ци алис ту Ата ли-

ко вой Алие Сей сем ба ев не (гл. 

кор пус, каб. 233).

ИН ФОР МА ЦИЯ ПРЕ ДОС ТАВ ЛЕ НА 
ИН НО ВА ЦИ ОН НО-ТЕХ НО ЛО ГИ ЧЕС КИМ ЦЕН ТРОМ

Интегрированное обучение и полиязычие в вузах

Будущее — в трехъязычии

Абитуриенты выбирают экономические 
специальности нового формата



№ 3 (247) 18.03.20166 Жастар �лемі
Мир молодежи �ибратты ��мыр

Аса да рын ды орыс ақы ны М. Ю. Лер мон тов: 
«Кіш кен тай адам та уда тұр са да кіш кен тай, алып 
ор да тұр са да зор» де ген екен. Осы уақыт қа дейін 
ай ту лы ақын дар, ғұ ла ма ға лым дар, өнер жұл дыз-
да ры мен та лай ең бек май тал ман да рын көр дік. Со-
лар дың ішін де жо ға ры да ғы ақын анық та ма сы на 
жауап бе ре ала тын, ғұ ла ма да рын екен ді гін өз ісі-
мен дə лел деп жүр ген дер ді де көр дік. Ірі жə не ір ге лі 
іс те рі мен із гі лік тің нұ рын ша шып, аза мат тық тың 
ас қан үл гі сін та ныт қан дар іші нен өзім кө ріп, əб ден 
кө зім жет кен Е. А. Бө ке тов тің ор ны бө лек бо ла тын.

Көз ден та са бол ға ны на көп бол са да, осы бір ірі де-
не лі, кө зі кү лім деп тұ ра тын, ең ге зер дей ең се гей бой лы, 
ақ құ ба өң ді, та лант ты тұл ға ның бей не сі көз ал ды ма жиі 
ке ле ді. Бұл есім ге қа тыс ты ел əң гі ме сін жұрт тың жү ре-
гі не жа қын екен ді гін біз 1976 жы лы Қа ра ған ды мем ле-
кет тік уни вер си те ті не құ жат өт кі зіп, қа ла ған ма ман ды-
ғы мыз ға қа тыс ты ем ти хан тап сыр ған да ес ті дік. Ол кез де 
фи ло ло гия фа куль те ті нің қа зақ бө лі мі не оқу ға тү су 
оңай емес, бір орын ға 10-12 та лап кер та лас қа тү се тін. 
Əуел гі таң да ған ма ман дық жур на лис ти ка бол са да, мен 
үй де гі оқыс жағ дай ға бай ла ныс ты ҚарМУ-дың фи ло ло-
гия фа куль те ті не құ жат та рым ды тап сыр дым.

Ал ғаш қы қа тал сы нақ шы ғар ма жа зу дан бас та лып, 
үл кен спорт за лын да екі жүз ден ас там та лап кер жаз ба 
жұ мы сы на отыр дық. Мі не, осы ем ти хан да біз ал ғаш уни-
вер си тет рек то ры, ака де мик Е. А. Бө ке тов ті кө ріп, сəт-са-
пар ті ле ген та ма ша сө зін ес ті дік. Шы ғар ма жа зып шық-
қан нан кейін жас тар дың көп ші лі гі уни вер си тет рек то ры-
ның ем ти хан ға ке лу ін, із гі ті ле гін айы рық ша тіл ге ти ек 
ет ті. Та лап кер дің бі реуі ака де мик Е. А. Бө ке тов ті фи ло-
соф, екін ші сі ай ту лы фи ло лог, ке ле сі ле рі ғұ ла ма ма те-
ма тик, хи мик деп жат ты. Біз ге ті лек тес бо лып жүр ген 
үл кен дер бол са, ака де мик Е. А. Бө ке тов көп те ген ғы лым 
са ла ла ры бойын ша кан ди дат тық, док тор лық дис сер та-
ци ялар қор ға ған де се, үл кен дер дің ен ді бі рі «бұл кі сі ке-
ре мет хи мик, осы Қа ра ған ды кө мі рін əлем ге та ны ту шы, 
СССР мем ле кет тік сый лы ғын ал ған ай ту лы ғұ ла ма ға-
лым» дес ті. Қа лай ай тса да жұрт тың Ев ней Арыс та нұ лын 
жақ сы кө ре ті нін тү сін дік. Ара да зыр лап ем ти хан тап-
сыр ған күн дер өтіп, үш ем ти хан нə ти же сін де 25 орын ға 
40-қа жу ық үміт кер қал дық. Көп ші лі гі міз дің жи нақ та ған 
ұпай ла ры мыз бір дей. Та лап кер дің бір ша ма сы ның ең бек 
өті лі бар. Ал ғаш қы ем ти хан да ғы қап тап жүр ген жі гіт-
тер ден ен ді со ңын да бес-ақ аза мат қа лып пыз. Ке шік пей 
кон курс өтіп, нə ти же сін де əл гі бес жі гіт сту дент атан дық. 
Ар ты нан ес ті дік, уни вер си тет рек то ры ал ды мен ұл ба ла-
лар ды өт кі зіп, одан əрі ірік теу жүр гі зіп ті. Сөй тіп, біз ге 
бақ құ сын сый ла ған Еве кең еке нін біл дік.

Иə, біз Қа зақ стан да ғы сол кез де гі екін ші уни вер си-
тет тің сту ден ті ата нып, қуа ны шы мыз ды сөз бен ай тып 
жет кі зе ал мас тай күй де едік. Ол кез де қо ғам дық пəн-
дер дің көп ші лі гі орыс ті лін де өтіп, ма ман дық қа қа тыс-
ты ла ры ұлт тық ті лі міз де жү ре тін. Қа зақ ті лі нің айы 
оңы нан ту май тұр ған сол бір кез де уни вер си тет та ра пы-
нан ар найы ша қы рыл ған ақын-жа зу шы лар, өнер адам-
да ры мен кез де су лер өте көп өте тін. Осы кез де су лер ді 
кө бі не Еве кең өзі бас қа рып, та ма ша тар тым ды жүр гі-
зе ті ні бі ле тін дер ге аян. Ту мы сы нан та лант ты жа зу шы 
Л. Н. Тол стой: «Тəр бие бе ру мен бі лім бе ру — ажы ра ғы-
сыз ұғым. Бі лім бер мей тұ рып, тəр би еле уге бол май ды, 
ал бер ген əр бі лі мің тəр би елік ық пал жа сай ды» деп ті. 
Біз дің ал ған бі лі мі міз ді одан əрі же тіл ді ру ге əл гі кез-
де су лер, он да ғы ай тыл ған тар тым ды ғұ мыр ба ян дық 
жə не өнер ге қа тыс ты əң гі ме лер ерек ше ық пал ет ке ні 
анық. Бұн дай кез де су лер де Еве кең көз ге тү сіп жүр ген 
та лант ты сту дент тер ді де ел ал ды на шы ға рып, олар ды 
да тың да уды ұмыт пай тын. Бұл орай да уни вер си тет те-
гі «Ба ла уса» үйір ме сі нің жұ мы сын Еве кең ерек ше ұна-
тып, оның өте тін мə жі ліс те рі не қа ты сып оты ра тын. Бұл 
үйір ме кейін бір лес тік ке ай на лып, атақ ты дауыл паз 
ақын С. Сей фул лин есі мін иелен ген ді гін бү гін гі ұр пақ 
біл меуі де мүм кін. Бұл тұр ғы да Қа ра ған ды ға қа тыс ты 
эн цик ло пе ди ялық ең бек те бы лай де лін ген: «Ба ла уса», 
Қа ра ған ды мем ле кет тік уни вер си те ті жа нын да жұ мыс 
іс тей тін твор че ство лық жас тар дың əде би бір лес ті гі. 
Қа зақ стан Жа зу шы лар Ода ғы об лыс тық ұйы мы ның 
ини ци ати ва сы мен 1965 жы лы құ рыл ды (ал ғаш қы да 
сту дент тер дің «Жас қа нат» əде би үйір ме сі). 1972 жы лы 
пе да го ги ка лық ин сти тут тың уни вер си тет ке ай на лу ына 
бай ла ныс ты əде би үйір ме қа зір гі аты на ие бол ды. 50-
ден ас там мү ше сі бар. (1987). Про за, по эзия жə не əде би 
сын сек ци яла ры жұ мыс іс тей ді. Бір лес тік твор че ство-
лық жас тар дың əде би шы ғар ма ла рын со вет мə жі лі сін-
де тал қы лап, таң да ула рын жа ри ялау ға, об лыс тық бас-
па сөз бе тін де на си хат тау ға кө мек те сіп оты ра ды. Əде би-
ет, өнер жə не мə де ни ет қай рат кер ле рі нің қа ты су ымен 
кез де су лер, дис пут тар, кеш тер, əде би ет ме ре ке ле рін 
өт кі зіп тұ ра ды» де лін ген. Бұл «Ба ла уса» ту ра лы өт кен-
нен қал ған бір бол ма шы ға на ес те лік.

Біз дің сту дент тік ке зі міз де гі бұл бір лес тік тің ат қар-
ған ісі үл кен кі тап қа жүк бо лып, қы зық ты де рек те рі мен 
та усыл мас əң гі ме ге ай на ла ры сөз сіз еді. Біз Ол жас Сү-
лей ме нов, Мұх тар Ша ха нов, Аман жол Шам ке нов, Шө-
міш бай Са ри ев, Жап пар Өмір бе ков, Қай рат Жұ ма ға ли-
ев, Та хауи Ах та нов, Ме деу Сəр се ке ев, Орал хан Бө ке ев, 
Жайық Бек тұ ров, Ақ се леу Сей дім бе ков сын ды ақын-
жа зу шы лар мен, сон дай-ақ бел гі лі ака де мик ға лым-
дар мен осы бір лес тік ар қы лы та ныс тық. Кез де су лер дің 
бə рі де «Ба ла уса» бір лес ті гі ар қы лы өтіп, қы зық ты жас-
тар дың əң гі ме сі не ай на ла тын. Осы жүз де су дің бə рін де 
Еве кең өзі бо лып, сту дент тер мен əй гі лі та лант тар дың 
қа рым-қа ты нас та бо лу ына жол са ла тын. Бə рін де ай тып 
та уыса ал мас пыз. Бір ді-екі лі сін ай та ке тейік.

Біз оқып жүр ген де уни вер си тет тің бас ғи ма ра ты 
қа зір гі ака де мик Е. А. Бө ке тов мұ ра жайы ор на лас қан 
ғи ма рат та бо ла тын. «Ба ла уса» бір лес ті гі де осын да мə-
жі ліс те рін өт кі зіп, кез де су ле рін акт за лын да жүр гі зе тін. 
Сол кез де қа зір гі Оң түс тік-Шы ғыс та ғы уни вер си тет құ-
ры лы сы бас та лып, бұл жер көп ұза май Кар МУ қа ла шы-
ғы бо ла тын ды ғын Еве кең қы зық ты ра ба ян дай тын. Оқу 
ғи ма рат та ры мен жа тақ ха на лар дың же тіс пеуі бол са да, 
уни вер си тет тің та ма ша өмір ба ян дық та ри хы та ма ша 
əріп тер мен жа зы ла бас та ды. Сту дент тер дің де жа лын-
ды іс те рі күн са нап ар на сын тауып жал ға сып жат ты. 
«Жа ман дық ты кім көр мей ді. Үмі тін үз бек қай рат сыз-
дық. Дү ни еде еш нəр се де ба ян жоқ еке ні рас, жа ман дық 
та қай дан ба ян дап қа ла ды дей сің? Қа ры қа лың қыс тың 
ар ты нан кө гі қа лың, кө лі мол жақ сы жаз кел ме уші ме 
еді?» — деп ұлы ақын ай тқан дай, «Ба ла уса ның» байып-
ты бас та ма ла рын кө ре біл ген уни вер си тет бас шы ла ры 
оның ісі не на зар ауда рып, қам қор лық жа сай біл ді. Бұл 
ба ғыт та Рес пуб ли ка да ғы екін ші уни вер си тет тің рек то-
ры ака де мик Е. А. Бө ке тов тің қам қор лы ғы бұл күн де 
аңыз ға ай на лып кет кен. Ба ла уса ның мү ше ле рі мен кез-
де су, олар дың сауал да ры на кө ңіл бө лу Ев ней Арыс та н-
ұлы на дəс түр ге ай нал ға ны анық екен ді гі ақи қат еді. Да-
рын ды ға лым та лант ты жас тар ды бір ден та нып, олар-
дың тыр на қал ды ту ын ды ла ры на ерек ше кө ңіл бө ле тін. 
Бір лес тік мү ше ле рі нің ақын-жа зу шы лар мен кез де су-
ле рі не қа ты сып, сту дент тер дің ара сын да ғы ақын дар ға 
өлең де рін оқы та тын. Бір де ай ту лы ақын О. Сү лей ме нов 
бас та ған орыс жа зу шы ла ры мен кез де су өте тін бо лып, 
бə рі міз бұ рын ғы атал ған бас ғи ма рат тың акт за лы на 
жи нал дық. Орын жет пей көп те ген сту дент тер тү ре ге-
ліп тұр ды.

Ке нет уни вер си тет рек то ры бас та ған Ол жас Сү-
лей ме нов, Аман жол Шам ке нов аға ла ры мыз жə не Ле-
нин град тан кел ген ақын-жа зу шы лар сах на ға кө те ріл ді. 
Олар ды сту дент тер дің қар сы алуы ерек ше еді. Ле нин-
град тан кел ген қо нақ тар сөз сөй леп, өлең оқып бол-
ған нан кейін А. Шам ке нов бір не ше жа ңа өлең де рі мен 
та ныс ты рып өт ті. Ол жас ақын ның ал дын да үйіл ген тау-
тау кі тап, ақын бə рі не асы ғыс ес те лік тер жа зып жат қа-
нын кө ріп отыр дық. Со ңын ала Ол жас Сү лей ме нов тің 
оқы ған өлең де рі не отыр ған көп ші лік қай та-қай та қол 
со ғып, та ғы да өлең оқу ын өті ніп, түр лі сұ рақ тар ды 
да жа ры са қойып жат ты. Көп те ген сұ рақ тар ақын ның 
«Адам ға та бын жер ен ді» по эма сы мен «Азия» кі та бы на 
бай ла ныс ты бе ріл ге ні ес ім де қа лып ты. Кез де су аяқ та ла 
бер ген де Ев ней Арыс та нұ лы: «Біз дің сту дент тер де өлең 
шы ға рып, көр кем дү ни елер жа за ды. Тың дап көр се ңіз-
дер қай те ді» деп алып, сах на ға сол кез де гі сту дент тер, 
бү гін гі бел гі лі ақын дар Тор тай Са дуа қа сов пен Ға лым 
Жай лы ба ев тар ды ша қы рып алып, өлең де рін оқыт ты. 
Ле нин град тық ақын-жа зу шы лар ға өзі аудар ма ар қы лы 
тү сін ді ріп бе ріп отыр ды. Осы кез де су ден кейін қо нақ-
тар ды шы ға рып са лу ға зал да отыр ған дар дың бə рі тыс қа 
шы ғып, есік ал дын да ғы кү тіп тұр ған екі ав то бус қа қо-
нақ тар ды отыр ғы зып жат ты. Ал Ол жас ақын ды ха лық 
жі бе ре тін тү рі жоқ, зал дан есік ал ды на дейін қол таң ба 
бе ріп, ел дің ықы ла сы мен ұсын ған гүл дер ге ақын ның 
құ ша ғы да жет пей қал ды. Қо нақ тар ав то бус та Ол жас-
ты кү тіп отыр. Оны ел дің бо сат пай жат қа ны ке ре мет 
кө рі ніс бол ды. Бір кез де есік ал ды на рек тор дың қа ра 
вол га сы ке ліп тоқ та ды. Ақын Ол жас Сү лей ме нов көп-
ші лік тің қол қа лауымен сон да отыр ды. Ма ши на ның 
са ло ны гүл ге то лып, ақын ның ба сы ға на кө рі ніп тұр ды. 
Қо нақ тар ды шы ға рып сал ған уни вер си тет бас шы ла ры-
ның ішін де тұр ған ғұ ла ма ға лым Е. А. Бө ке тов сту дент-
тер ге қа рап: «Ха лық үшін ту ған ақын деп мы на Ол жас 
Сү лей ме нов аға ла рың ды ай ту ке рек», — де ге ні əлі күн ге 
дейін есім де қа лып ты. Осы жол дар ды жа зып отыр ған да 
да сол сəт тер көз ал дым нан өтіп жат ты. Бү гін де ай ту лы 
ақын ту ра лы жы лы ле біз дер мен қа тар, кей де сы ңар жақ 
пі кір лер де ай ты лып қа ла ды. Біз дің ше, сан да ған саң-
лақ тар дың іші нен су ыры лып да ра кө рін ген ақын Ол жас 
Ома рұ лы ның да өз биі гі бар лы ғы анық. Уақыт оны əл-
де қа шан дə лел деп бер ген.

1977 жыл дың ал ғаш қы оқу жы лы ның бі рін ші се мес-
трі қауырт жұ мыс тар мен бас та лып кет ті. Қа зан айы ның 
ор та ше нін де «Ба ла уса» бір лес ті гі нің есеп бе ру жи ыны, 
сту дент тер дің шы ғар ма ла рын тал дау, бір лес тік ті жа ңа 
жас тар мен то лық ты ру жұ мыс та ры өтіп жат ты. Жа ңа 
жыл ға дайын дық бас та лып, оған бір лес тік мү ше ле рі 

бір кі сі дей жұ мы ла кі ріс ті. Осын дай қауырт ке зең де уни-
вер си тет рек то ры Ев ней Арыс та нұ лы ме ре ке ге дайын-
дық пен та ны сып, ша ғын ке ңес өт кіз ді. Осы ке ңес те 
Е. А. Бө ке тов бір лес тік мү ше ле рі нің бас қа да фа куль тет 
сту дент те рі мен то лы са бас та ға нын атап, өнер паз жас-
тар дың көп ті гі не қуа на ты нын ай та ке ліп, «уни вер си тет 
бойын ша өнер паз сту дент тер дің ан сам блін құ ру ға бо ла 
ма?» де ген сауал тас та ды. Кейін жас тар дың де реу қол-
ға алу ымен əлі күн ге аңыз дай бо лып қал ған ан самбль 
құ ры лып, оның атын Ев ней аға мыз «Жас дəу рен» деп 
өзі қой ды. Оқу жы лы ның аяғын да осы ан самбль Қар қа-
ра лы, Егін ді бұ лақ аудан да ры на уни вер си тет та ра пы нан 
ар найы ав то бус пен шы ғып, көп те ген сов хоз дар да бо-
лып өнер көр сет ті. Осы са пар лар дан кейін уни вер си-
тет ке му зы ка лық жа ңа ас пап тар жə не ұлт тық ки ім дер 
алын ды. Олар көп те ген жыл дар бойы кə де ге асып кел ді. 
Бұл жа ңа құ рыл ған уни вер си тет ті де реу ал ға шы ға рып, 
жас тар дың жа лын-жі ге рін көр се ту де гі Е. А. Бө ке тов тің 
ай тып тауыса ал май тын іс те рі нің бір үзі гі еді…

1978 жы лы ҚР ҒА кі ші ака де ми ясы ның ұйым дас ты-
ру ымен «Сту дент тер жə не ғы лы ми прог ресс» ат ты ғы-
лы ми бай қау ұйым дас ты ры лып, осы бай қау ға ҚарМУ 
сту дент те рі көп теп қа тыс ты. Ұс та зы мыз З. Т. Жұ ма-
ға ли ев тің же тек ші лі гі мен бай қау ға «Ұлы Отан со ғы сы 
жыл да ры на қа тыс ты қа зақ по эма ла ры» ат ты та қы рып-
та мен де ғы лы ми ба ян да ма жа зып, фи ло ло гия ма ман-
дық та ры бойын ша сын ға түс тім. Нə ти же сін де бі рін ші 
орын алып, уни вер си тет та ра пы нан жə не ұйым дас ты-
ру шы лар ал қа сы нан ма ра пат та улар ға ілін дім. Біз дің 
жет кен же тіс ті гі міз ді құт тық тап, уни вер си тет тің жас-
тар ко ми те ті нен, кə сі по дақ ұжы мы нан құт тық тау лар 
ес ті дік. Осы құт тық та улар дан ба, жоқ əл де ба ян да-
ма лар ар қы лы тың да ды ма, бір де ме ні фа куль тет тің 
де ка ны Қан шайым Мақ сұт қы зы рек тор мен кез де су ге 
апа ра ты нын айт ты. Күт пе ген жағ дай, əп-сəт те ой ла нып 
қал дым. Уни вер си тет рек то ры хи мия са ла сы бойын ша 
аса да рын ды ға лым екен ді гін, алай да əде би ет ке де ген 
кө ңіл-күйі ерек ше екен ді гін бі ле тін мін. Орыс тың клас-
сик ақын да ры ның өлең де рін аудар ға ны, Еуро па ның 
ай ту лы жа зу шы ла ры ның шы ғар ма ла рын ту ған ті лі-
міз де сөй лет ке ні нен бір ша ма ха бар дар едім. Атақ ты 
Шек спир дің «Мак бет» ат ты тра ге ди ясын ауда рып, оны 
С. Сей фул лин атын да ғы об лыс тық дра ма те ат рдың сах-
на ла ға нын бі ле тін мін. Осы ның бə рі де бір сəт са нам да 
сай ран са лып, қан дай əң гі ме бо луы ти іс де ген сауал дар 
өзім ді ма за лай бер ді.

Ша қыр ған кү ні рек тор дың ка би не ті не кел дік. Біз 
бұл кез де Оң түс тік-Шы ғыс та ғы жа ңа ғи ма рат қа кө-
шіп, Еве кең қа зір гі рек тор оты ра тын ка би нет ті ал ғаш 
рек тор дың жұ мыс ор ны на ай нал дыр ған. Қауырт жұ-
мыс тар жү ріп жа тыр екен. Рек тор дың ка би не ті нен про-
рек тор лар, пар тком хат шы сы шық қан нан кейін біз іш ке 
ен дік. Сон ша лық қы сы лып жə не қо бал жып іш ке ен дім. 
Ебе кең біз бен сə лем де сіп, жай-жап са ры мыз ды сұ ра-
ған нан кейін бə рі де тез ұмыт бол ды. Ал ғаш қы сауалы 
са бақ үл ге рі мі бо лып, одан əрі «Орыс ті лін қа лай бі ле-
сің?» деп сұ ра ды. Мен «Нан сұ рау ға же те тін ға на орыс-
шам бар» де дім. Жы ми ып кү ліп, «Бə рі де со лай бас-
та ла ды. Бі рақ орыс ті лін үй рен ге нің өзі ңе жа ман бол-
май ды. Мен осы тұр ғы да се нің бі лі мің ді же тіл ді рейін 
деп едім. Аудар ма жайын да зерт теу ісі мен ай на лыс саң 
қай те ді», — де ді. Шы ны ке рек, ой лан ба ған жағ дай, үн-
сіз оты рып қал дым. Одан əрі Еве кең: «Сен қо бал жы ма, 
мы на апай лар дың жə не же тек ші ре тін де мен өзім кө-
мек те сем. Тек та ла бың күш ті бол сын. Əлі аудар ма ның 
қыр-сы рын же тік бі ле тін ма ман бо лып ке те сің», — деп 
алып, өзі ал дын ала ой лас тыр ған бо луы ке рек, «Ма-
яков ский өлең де рі нің қа зақ ті лі не ауда ры луы» ат ты та-
қы рып ты ой ла нып, осы жұ ма да жауабын бе рің дер», — 
деп шы ға рып сал ды.

Фа куль тет де ка ны мен қош та сып, бір ден об лыс тық 
кі тап ха на ға тарт тым. Кі тап ха на дан бір ша ма кі тап тар 
тауып, екі-үш күн дей дайын дал ған бол дым. Ай тыл ған 
кү ні бар дым. Ка би не тін де кі сі лер бар екен. Еве кең ал-
дың ғы қа был дау бөл ме сі не шы ғып, бір ша ма ақын ту-
ра лы тың де рек тер айт ты. «Қа лай та қы рып ты иге ру ге 
бо ла ма?», — деп сұ ра ды. Мен өзім оқып бар ған В. Ма-
яков ский өлең де рі нің қа зақ ті лі не ауда ры ла бас тауы, 
оған ат са лыс қан дар жө нін де айт тым. Еве кең бол са, 
«Сен өзің дайын екен сің ғой, он да осы та қы рып ты қал-
ды райық» деп, кə дім гі дей кө ңіл де ніп қал ды. Қол ма-қол 
де ка нат қа те ле фон ша лып, Хан шайым апа мыз ға атал-
ған та қы рып ты бе кі ту ді өті ніп, өзі же тек ші бо ла тын ды-
ғын айт ты. Одан əрі сұ рақ тар мен сауал дар ға бай ла ныс-
ты де ка нат ар қы лы ха бар ла сып, жиі-жиі ке ліп тұ ру ым-
ды өтін ді. Бұл Еве кең нің ме ні ең соң ғы қа был дауы екен-
ді гін сол сəт те мен де, ака де мик те біл ге ні міз жоқ еді.

Ара да бір ша ма уақыт өтіп, ме ре ке лік де ма лыс тан 
ке ліп, са бақ қа кі рі се бас та ған да ака де мик Е. А. Бө ке-
тов тің қыз ме ті нен бо са ға нын ес ті дік. Сөй тіп, Қа зақ стан-
да ғы екін ші уни вер си тет тің ашыл ған кү ні нен бас тап 
бас шы лық жа сап, ғы лы ми ұжым ды қа лып тас ты рып, 
оқу ғи ма рат та ры ның мə се ле сі ен ді өз ше ші мін та ба 
бас та ған да рек тор дың қыз ме ті нен ке туі ұжым ға қат ты 
əсер ет ті. Сту дент тер дің өзі бұ рын ғы бас шы ны қи май-

тын ды ғын бай қат ты. Бі рақ пəр ме ні күш ті пар ти яның 
ше ші мі не, қи сы нын тап қан би лік өкіл де рі не мұ ның қа-
те де ген ді еш кім ай та ал ма ды. Ке ніш ті қа ла ның оң түс-
тік-шы ғы сы нан бой кө тер ген уни вер си тет қа ла шы ғы на 
қуа нып, оның ке ле ше гі ту ра лы тол ға нып жү ре тін жан-
ның ар ма ны көп еді.

Жа ңа ғи ма рат қа көш кен нен кейін көп те ген жұ мыс-
тар іс те ліп, ес те қа лар лық ша ра лар өтіп жат ты. Осы-
ның бел ор та сын да уни вер си тет бас шы сы жү ре тін ді гі 
аян. Еве кең нің кө ңіл ді кей пін көп көр дік. Айы рық ша 
ес те қа лар лық бір сəт бы лай бол ған еді: «Бір кү ні үзі-
ліс ке зін де сту дент тер топ-топ бо лып, уни вер си тет тің 
кі ре бе ріс аула сын да тұр едік. Бір кез де үс тін де ақ сұр 
плащ, ба сы на шля па ки ген Еве кең ке ле жат ты. Сту дент-
тер мен ара сын да оқы ту шы лар да бар, бар лы ғы «Сə ле-
мет сіз бе?» деп жа пыр лай аман дас ты. Рек тор кі ре бе ріс 
есік ке та қау ке ліп, бар ша мыз дың өзі не таяу ке лу ін өтін-
ді. Лез де көп те ген сту дент тер рек тор ды ай на лып тұ ра 
қал дық. Тау тұл ға лы Еве кең сөз бас тап кет ті:

— Көп ші лі гің жау ға ша ба тын ер аза мат екен сің дер. 
Қай ата ла рың нан үл кен адам мен «Сə ле мет сіз бе?» деп 
аман дас қан ды кө ріп едің дер. Ас са ла ума ға лей кум деп 
аман да су ға бол май ма? — де ген де, бə рі міз ба сы мыз ды 
тө мен сал дық. Рек тор ғи ма рат қа кі ріп кет ті. Бұл да Еве-
кең нің өз ұл ты ның ке ле ше гі не алаң дай тын ды ғы ның бір 
кө рі ні сі бол са ке рек.

Ака де мик Е. А. Бө ке тов рек тор лық тан кет кен нен 
кейін, ҚарМУ-дың рек тор лы ғы на Еве кең нің үл кен үміт 
күт кен шə кір ті, бел гі лі ға лым З. Мол дах ме тов та ғайын-
дал ды. Тез ара да Еве кең нің ісін жал ғас ты рып, уни вер си-
тет жұ мы сын жақ сы жол ға қоя біл ген ді гін біз ден бас қа-
лар да ба ға лай ты нын бі ле міз. Бұ дан кейін гі бас шы лар 
да Еве кең нің шə кірт те рі бол ға ны, олар дың із гі іс те рі 
орын ды ай ты лып жүр ге ні мə лім. Еве кең уни вер си тет-
тен кет кен нен кейін, ара да бір жыл өт кен соң күт пе ген 
жер ден қай та кез дес тір дім.

1980 жыл дың көк тем ке зе ңі бо ла тын. Об лыс тық ор-
та лық кі тап ха на ның оқыр ман дар за лы нан орын алып, 
ти іс ті та қы рып қа қа тыс ты кон спек ті жа зып отыр ған-
мын. Түс ауа кі тап ха на əкім ші лі гі оқыр ман дар за лы на 
ке ліп, үл кен кез де су ге қа тыс ты дайын дық тар жа сай 
бас та ды. Оқыр ман дар ға үл кен жа зу шы лар ке ле ті нін 
ай тып, егер тың да ғы ла ры кел се, оқыр ман дар за лын да 
қа лу ла рын өтін ді. «Жа зу шы лар мен кез де су» де ген нен 
кейін, мен де қа ты су ды жөн көр дім.

Көп ке шік пей оқыр ман дар за лы на жа зу шы Жайық 
Бек тұ ров, ака де мик Е. А. Бө ке тов, жа зу шы Ө. Ах ме-
тов ке ліп, дайын да ған орын дар ға жай ғас ты. Жа зу шы 
Жайық аға мыз Қа ра ған ды об лы сы бойын ша ақын-жа-
зу шы лар шы ғар ма шы лы ғы на тоқ та лып, бү гін өзі мен 
бір ге құр мет ті қа лам гер лер ке ліп отыр ға нын ай тып, 
сөз ке зе гін Еве ке ңе бер ді. Ака де мик-жа зу шы Е. А. Бө-
ке тов осы кез де су де аудар ма са ла сын да ғы іс те рі не ке ңі-
нен тоқ та лып, қа зір гі кез де Қа ныш Сəт ба ев ту ра лы кө-
лем ді шы ғар ма жа зу ға кі ріс ке нін атап өт ті. Одан кейін 
жа зу шы Ө. Ах ме тов өз шы ғар ма шы лы ғын ба ян да ды. 
Кез де су ден кейін сə лем дес пек бол ған ни ет орын дал ма-
ды. Кі тап ха на бас шы лы ғы қо нақ тар ды бас қа бөл ме ге 
алып ке тіп, біз ге ба ру ға мүм кін дік бол ма ды. Əй тсе де, 
аудар ма ту ра лы сұ ра мақ бол ған сауал да ры ма қа тыс ты 
жауап тар ал ған едім.

«Уақыт тың мүд де сі мен оның өз ге рі сі не еш те ңе 
іс тей ал май сың» де ген ұлы сын шы дан қал ған сөз бар. 
Біз де сту дент тік өмір мен қош та сып, жан-жақ қа ең бек 
май да ны на ат тан дық. Əр түр лі ұжым дар да бо лып, сан 
қи лы адам дар мен əріп тес бол дық. Бі рақ, қай да жүр-
сең де өзің оқы ған уни вер си тет ыс тық екен, өзі не тар-
тып тұ ра тын қи мас тық қа си етін əб ден мойын дат қан. 
Оқу бі тір ген нен кейін 1982 жы лы Қа ра ған ды да та ғы 
да Е. А. Бө ке тов ті күт пе ген жағ дай да кез дес тір дім. Ол 
кез де Қа ра ған ды да трол лей бус тар жү ре тін. Вок зал 
мен Ми хай лов ка ға № 4 трол лей бус қа ты са тын. Вок-
зал ға бар мақ бо лып, əл гі атал ған трол лей бус қа мін дім. 
Ал дың ғы жақ та ғы орын дық тың бі рін де отыр ған ең ге-
зер дей адам те ре зе ге қа рап, үл кен ой ға бе рі ле түс кен. 
Əт тең, əрі қа рап отыр, əй тпе се ма ған бір түр лі та ныс 
адам ға ұқ сат тым. Та қа ла түс тім. Анық тай зер сал ған-
да ба рып бұл адам ның ака де мик Е. А. Бө ке тов еке нін 
та ны дым. Жа қын дау ға бат па дым, кө ңіл-күйі ке ре мет-
тей кө рін бе ді. Іш тей ке зін де Еве кең нің өзі не бе кі тіл ген 
кө лік ке мі ніп, үне мі ең бек тің үс тін де жү ре тін кез де рін 
ес ке тү сір дім.

Қо ғам дық кө лік Кен ші лер са райы ның ал ды на ке ліп 
тоқ та ған да, Еве кең сол аял да ма дан тү сіп қал ды. Кө лік-
тің ар тқы те ре зе сі нен қа рай-қа рай ке те бар дым. Ара да 
бір жыл дан кейін, аяулы ака де мик Ев ней Арыс та нұ лы 
Бө ке тов тің қа за сын ес ті дім. Жа рық дү ни еде бар кез дің 
өзін де ел дің мақ та ны шы на ай на лып, хал қы қас тер ле ген 
Еве кең бү гін де аңыз бо лып ай ты лып, са ғы ныш тың саз-
ды əң гі ме сі не ай на лып кет кен.

Иə, «Жақ сы ның аты өл мей ді, ға лым ның ха ты өл-
мей ді» де ген осы.

Б. РА ХЫМ,
ФИ ЛО ЛО ГИЯ �Ы ЛЫМ ДА РЫ НЫ: ДОК ТО РЫ, ПРО ФЕС СО Р
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Од ной из важ ных стра те ги чес ких за-
дач Рес пуб ли ки Казахстан в об лас ти об-
ра зо ва ния Н. А. Назарбаев обоз на чил 
по вы ше ние кон ку рен тос по соб нос ти 
ка зах стан ской сис те мы об ра зо ва ния, 
раз ви тие кад ро во го по тен ци ала про-
фес сор ско-пре по да ва тельско го сос та-
ва, ин тег ра цию на уки и об ра зо ва ния. В 
этом нап рав ле нии важ ную роль иг ра ет 
прак ти ка по вы ше ния ква ли фи ка ции ка-
зах стан ских пре по да ва те лей в ве ду щих 
об ра зо ва тель ных и науч ных цен трах на-
ци ональ но го и ми ро во го уров ня.

Цу ку ба — го род на уки
Боль шую ра бо ту по ре али за ции дан ной 

стра те ги чес кой за да чи про во дит фи ли ал 
АО «Өр леу» Рес пуб ли кан ский центр по вы-
ше ния ква ли фи ка ции ру ко во дя щих и науч-
но-пе да го ги чес ких ра бот ни ков сис те мы об-
ра зо ва ния Рес пуб ли ки Казахстан, ко то рый 
ре гу ляр но ор га ни зу ет как на сво ей ба зе, так 
и на ба зе за ру беж ных ву зов кур сы по вы ше-
ния ква ли фи ка ции.
С 22 но яб ря по 2 де каб ря 2015 г. до цен ты 

ка фед ры все мир ной ис то рии и меж ду на-
род ных от но ше ний Сма гу ло ва Г. М. и Ту-
леуова Б. Т. в сос та ве де ле га ции ка зах стан-
ских пре по да ва те лей прош ли про фес си-
ональ ную ста жи ров ку в Япо нии на ба зе од-
но го из ве ду щих науч но-ис сле до ва тельских 
цен тров стра ны — Уни вер си те те Цу ку бы. 
В ми ре го род Цу ку ба на зы ва ют «науч ным 
го ро дом». Чис лен ность его на се ле ния сос-
тав ля ет 220 566 че ло век (2014), из ко то рых 
при мер но 20 000 — уче ные и пре по да ва те-
ли. Кро ме уни вер си те та здесь рас по ло же ны 
НИИ про мыш лен ных тех но ло гий, сельско-
го хо зяй ства, Япон ское агент ство аэро кос-
ми чес ких ис сле до ва ний, Ла бо ра то рия по 
изу че нию вы со ко энер ге ти чес ких ус ко ри те-
лей, око ло 300 го су дар ствен ных и час тных 
науч но-об ра зо ва тель ных уч реж де ний.
Уни вер си тет счи та ет ся од ним из ста-

рей ших уни вер си те том Япо нии, фи нан-
си ру емых пра ви тель ством. Его ис то рия 
на чи на ет ся с Выс шей пе да го ги чес кой шко-
лы, соз дан ной в 1872 го ду. В 1949 го ду на ее 
ба зе был соз дан То кий ский пе да го ги чес кий 
уни вер си тет. В 1972 го ду из-за сту ден чес ких 
вол не ний уни вер си тет был пе ре ве ден из 
сто ли цы в го род Цу ку бу. Се год ня ос нов ной 
кам пус уни вер си те та за ни ма ет пло щадь 258 
га, что де ла ет его 2-м по ве ли чи не в Япо нии.
Де ви зом Уни вер си те та Цу ку бы, оп ре-

де ля ющим его стра те ги чес кую за да чу раз-
ви тия, яв ля ет ся сло ган Ima gi ne the fu tu re — 
«Пред ставь се бе бу ду щее». Дан ное об ра ще-
ние к сту ден там и пре по да ва те лям зас тав-
ля ет мо би ли зо вать спо соб нос ти и уси лия 
науч но го и об ра зо ва тель но го со об ще ства и 
ак тив но уча ство вать в пре об ра зо ва нии сво-
ей стра ны. Этот де виз так же ак ту ален в Рес-
пуб ли ке Казахстан, пла ни ру ющей вой ти в 
чис ло кон ку рен тос по соб ных стран.
В сво ей кон цеп ции раз ви тия Уни вер-

си тет Цу ку бы глав ной целью обоз на ча ет 
«соз да ние сво бод но го об ме на и ус та нов ле-
ние тес ных кон так тов с учеб ны ми и науч-
но-ис сле до ва тельски ми ор га ни за ци ями 
и науч ны ми со об ще ства ми в Япо нии и за 
ру бе жом». В этой свя зи ста жи ров ка ка зах-
стан ских пре по да ва те лей в уни вер си те те яв-
ля ет ся од ним из вкла дов в ре али за цию важ-
ной стра те ги чес кой за да чи дан но го выс ше го 
учеб но го за ве де ния.

Япон цы изу ча ют ис то рию 
Цен траль ной Азии

В пе ри од ста жи ров ки ка зах стан ски ми 
пре по да ва те ля ми бы ли зас лу ша ны лек ции 
ве ду щих япон ских ис сле до ва те лей в об лас-
ти изу че ния Цен траль ной Азии. Каж дая 
лек ция бы ла пос вя ще на ак ту аль ным проб-
ле мам ис то рии, куль ту ры Цен траль ной 
Азии и ме то до ло гии науч ных ис сле до ва ний 
в Япо нии. В хо де лек ций осу ществлял ся ак-
тив ный об мен мне ни ями меж ду лек то ра-
ми и слу ша те ля ми. Часть лек ций бы ла на 
япон ском язы ке, а так же на рус ском и ан-
глий ском язы ках. Важ но от ме тить, что изу-
че ние Цен траль ной Азии яв ля ет ся для Япо-
нии но вым и ак ту аль ным нап рав ле ни ем. 
Оно ос но вы ва ет ся на по вы шен ном науч ном 
ин те ре се япон ских ис сле до ва те лей, вни ма-
ние ко то рых прив ле ка ет ис то рия и куль-
ту ра на ро дов, на се ля ющих Ве ли кий шел-
ко вый путь. Это так же наш ло от ра же ние 
в наз ва ние спе ци аль ных кур сов, чи та емых 
в уни вер си те те. Хо чет ся от ме тить на ли чие 
сло жив ших ся науч ных ис то ри чес ких школ, 
сфор ми ро ван ных на ба зе ве ду щих уни вер-
си те тов Япо нии. Так, в Уни вер си те те Оса ки 
те ма ти кой науч ных ис сле до ва ний яв ля ет ся 
древ няя и сред не ве ко вая ис то рия на ро дов 
Цен траль ной Азии, в Ки от ском уни вер-
си те те — сред не ве ко вая и ран няя ис то рия 
ре ги она, в То кий ском уни вер си те те, То кий-
ском уни вер си те те инос тран ных язы ков и 
Уни вер си те те Хок кай до уг луб лен но изу ча-
ют проб ле мы но вой и но вей шей ис то рии 
стран Цен траль ной Азии.
Все лек ции про хо ди ли на вы со ком ме-

то до ло ги чес ком уров не, прив ле ка ли сво ей 
со дер жа тель ностью. Но вмес те с тем ряд 
лек то ров уди ви ли сво ими поз на ни ями в об-
лас ти язы ка, ис то рии и куль ту ры ка зах ско-
го на ро да. Так, про фес сор Хи ро ки Са каи из 
Уни вер си те та Ва ко яв ля ет ся боль шим спе-
ци алис том в об лас ти фолькло ра ев ра зий-
ских на ро дов. Хо ро шее вла де ние ка зах ским, 
рус ским, ту рец ким и дру ги ми язы ка ми 
ста ло ос но вой не толь ко его науч ной дея-
тель нос ти, но и пе ре вод чес кой ра бо ты. Им 
пе ре ве де ны на япон ский язык зна ме ни тые 
па мят ни ки ус тно го на род но го твор че ства 
на ро дов Цен траль ной Азии, в том чис ле 
ка зах ский эпос «Ал па мыс ба тыр», кир гиз-
ский эпос «Ма нас», сказ ки на ро дов Ев ра зии. 
В хо де лек ции им де ла ет ся вы вод о том, что 
сход ство со дер жа ния, струк ту ры ска зок и 
эпо сов, ле генд и ска за ний япон ско го на ро-
да и на ро дов Ев ра зии поз во ля ет го во рить о 
том, что важ ное вли яние на ус тное на род-
ное твор че ство Япо нии ока за ли ус тные тра-
ди ции на ро дов Цен траль ной Азии.
Так же ис то ри ей Казахстана раз ных пе ри-

одов за ни ма ют ся проф. Джин Но да из Уни-
вер си те та Ва се да и проф. То мо хи ко Уяма из 
Уни вер си те та Хок кай до. Свою науч ную ра-
бо ту они осу ществля ли и в ар хив ных уч реж-
де ни ях и биб ли оте ках Казахстана, хо ро шо 
зна ко мы с уче ны ми на шей стра ны. Те ма ис-
сле до ва ния проф. Но да — мес то Казахстана 
в рус ско-цин ских от но ше ни ях, проф. Уяма 
раз ра ба ты ва ет им пе ри оло ги чес кий и ком-

па ра ти вистский под хо ды к изу че нию Цен-
траль ной Азии, а так же ак тив но за ни ма ет ся 
изу че ни ем дви же ния «Алаш». Пос ле лек-
ций слу ша те ли име ли воз мож ность бо лее 
тес но го об ще ния, об суж де ния, ус та нов ле-
ния в бу ду щем науч ных кон так тов.
Ин те рес ный ма те ри ал по проб ле мам 

сис те мы япон ско го об ра зо ва ния был пред-
ло жен в лек ции проф. Шиоя Аки фу ми. 
Лек ция выз ва ла мно го воп ро сов, ка зах стан-
ские пре по да ва те ли име ли воз мож ность 
уз нать, ка кую роль иг ра ет го су дар ство в 
ре али за ции об ра зо ва тель ной по ли ти ки 
япон ски ми уни вер си те та ми, как уни вер си-
те ты пре одо ле ва ют труд нос ти, выз ван ные 
про цес са ми гло ба ли за ции в ми ре, ка кие 
из ме не ния про ис хо дят в сис те ме об ра зо ва-
ния Япо нии. Бур ное об суж де ние в хо де от-
ве тов на воп ро сы про де монстри ро ва ло на-
ли чие об щих тен ден ций в сис те ме выс ше го 
об ра зо ва ния и на уки Япо нии и Казахстана, 
же ла ние ву зов обо их го су дарств вый ти на 
ми ро вой уро вень. Кро ме это го, пре по да ва-
те лям-ста же рам бы ли пред ло же ны ма те-
ри алы по воз мож нос тям меж ду на род но го 
сот руд ни че ства на ос но ве прог рам мы MA + 
PhD (1 + 3), ко то рая поз во лит ка зах стан ским 
сту ден там, ма гис тран там, док то ран там ре-
али зо вать свой по тен ци ал, обу ча ясь в Цу-
куб ском уни вер си те те.

В му зе ях Япо нии: 
кни ги и тех но ло гии

По ми мо лек ций сог лас но прог рам ме 
ста жи ров ки слу ша те ли так же по се ти ли ар-
хив и му зей To yo Bun ko в То кио, Сту дию ро-
бо то тех ни ки, Агент ство аэро кос ми чес ких 
ис сле до ва ний в го ро де Цу ку бе, ко то рые ос-
та ви ли не за бы ва емое впе чат ле ние от дос ти-
же ний япон ской на уки и тех ни ки.

To yo Bun ko — это ком плекс, ко то рый 
вклю ча ет в се бя ар хив, биб ли оте ку и му зей, 
яв ля ет ся од ним из круп ней ших в ми ре и 
Япо нии ар хи вов и биб ли отек по ази ат ским 
ис сле до ва ни ям Он так же фун кци они ру ет 
как НИИ, за ни ма ющий ся изу че ни ем Азии, 
ее ис то рии и куль ту ры. Фонд ре гу ляр но 
по пол ня ет ся пу тем при об ре те ния книг и 
дру гих ма те ри алов, а так же пуб ли ка ций ис-
сле до ва ний япон ских уче ных. Ар хив бе рет 
свое на ча ло с 1917 го да, ког да Хи сайя Ива са-
ки, тре тий Президент ком па нии Mit su bis hi, 
при об рел об шир ную час тную кол лек цию 
австра лий ско го жур на лис та, пу те ше ствен-
ни ка Джор джа Мор ри со на. Се год ня ар хив 
To yo Bun ko счи та ет ся од ним из круп ней-
ших по ори ен та лис ти ке, 40% ар хив ных и 
науч ных ма те ри алов на пи са но на ки тай-
ском язы ке, 30% на за пад ных язы ках, 20% 
на япон ском язы ке и 10% на язы ках Азии 
и Аф ри ки, в том чис ле на ка зах ском язы ке 
(1000 еди ниц).
Ста жи ров ка в Япо нии, ко неч но, не прош-

ла ми мо дос ти же ний стра ны в об лас ти но-
вей ших тех но ло гий. По се ще ние Сту дии ро-
бо то тех ни ки еще раз про де монстри ро ва ло 
вы со кий науч но-тех ни чес кий прог ресс Япо-
нии. Слу ша те ли име ли воз мож ность поз на-
ко мить ся с раз ра бот ка ми япон ских уче ных 

в об лас ти ро бо то тех ни ки и да же ис пы тать 
их на се бе. Так, был про де монстри ро ван 
об ра зец ро бо та, ко то рый по мо га ет вос ста-
но вить под виж ность ко неч нос тей у лю дей с 
ог ра ни чен ны ми воз мож нос тя ми. В Япо нии 
дан ный об ра зец ак тив но внед ря ет ся в боль-
ни цах, а так же про хо дит ис пы та ния в Гер-
ма нии и Ни дер лан дах.
Го род Цу ку ба так же зна ме нит как центр 

под го тов ки япон ских ас тро нав тов. Здесь 
рас по ло же но Агент ство аэро кос ми чес ких 
ис сле до ва ний Ja xa, ко то рое ак тив но сот руд-
ни ча ет с NA SA. В 2009 го ду япон ские спе ци-
алис ты сов мес тно с Кос ми чес ким цен тром 
име ни Лин до на Джон со на уп рав ля ли сты-
ко вой пер во го япон ско го гру зо во го ко раб ля 
HTV с МКС, ве дут ис сле до ва ния в об лас ти 
ос во ения кос ми чес ко го прос тран ства.
Близ кое зна ком ство с тра ди ци ями и 

куль ту рой япон ско го на ро да сос то ялось в 
хо де по се ще ния Ака де мии ки мо но г. Цу ку-
бы, где ка зах стан цев теп ло встре ти ли чле ны 
круж ка и рас ска за ли им о куль ту ре ки мо но, 
пра ви лах но ше ния так на зы ва емых юка та, 
ко то рые за тем бы ли по да ре ны слу ша те лям. 
Да лее в япон ской на ци ональ ной одеж де хо-
зя ева и гос ти встре чи уча ство ва ли в чай ной 
це ре мо нии, по де ли лись впе чат ле ни ями. Ка-
зах стан ской де ле га ци ей учас тни кам круж ка 
бы ли по да ре ны на ци ональ ные су ве ни ры.
Так же слу ша те ли по се ти ли му ни ци-

паль ную шко лу Цу ку бы Ta ke zo no, где поз-
на ко ми лись с осо бен нос тя ми ор га ни за ции 
учеб но го про цес са в сис те ме сред не го об ра-
зо ва ния.
Ре зуль та том по вы ше ния ква ли фи ка ции 

пре по да ва те лей ка зах стан ских ву зов в Япо-
нии ста ло вру че ние сер ти фи ка тов из рук 
ру ко во ди те ля де пар та мен та меж ду на род-
но го сот руд ни че ства г-жи Шу то.

Под во дя ито ги
Ана ли зи руя ито ги ста жи ров ки в Уни-

вер си те те Цу ку бы, хо чет ся от ме тить сле ду-
ющее:
• по доб ный опыт за ру беж ных ста жи ро вок 
поз во ля ет на мес те поз на ко мить ся с ме то-
ди кой про ве де ния ака де ми чес ких за ня тий, 
ме то до ло ги ей науч ных ис сле до ва ний пре-
по да ва те лей, об ме нять ся опы том с за ру-
беж ны ми кол ле га ми;

• об ще ние с за ру беж ны ми лек то ра ми по мо-
га ет рас ши рить науч ные и лич ные кон так ты 
для пос ле ду юще го сот руд ни че ства пре по-
да ва те лей Казахстана и Япо нии по на пи са-
нию сов мест ных учеб ни ков, науч ных ра бот, 
ис сле до ва тельских про ек тов;

• учас тие в по доб ных ста жи ров кам да ет воз-
мож ность уг лу бить име ющи еся те оре ти чес-
кие зна ния по пред ме ту пре по да ва ния, по-
нять спе ци фи ку за ру беж ных ис сле до ва ний;

• близ кое и не пос ред ствен ное об ще ние с но-
си те ля ми той или иной куль ту ры рас ши ря-
ет воз мож нос ти меж куль тур ной ком му ни-
ка ции, зна ко мит с куль ту рой и тра ди ци ями 
при ни ма ющих стран.
На де ем ся, что по доб ный опыт за ру беж-

ных ста жи ро вок по ли нии Ми нис тер ства 
об ра зо ва ния и на уки, а так же АО «Өр леу» 
в ли це РИП КСО бу дет про дол жен в де ле 
под го тов ки вы со кок ва ли фи ци ро ван ных пе-
да го ги чес ких кад ров Рес пуб ли ки Казахстан.

ТУ ЛЕУОВА Б. Т., СМА ГУ ЛО ВА Г. М.,
ДО ЦЕН ТЫ КА ФЕД РЫ ВСЕ МИР НОЙ ИС ТО РИИ 

И МЕЖ ДУ НА РОД НЫХ ОТ НО ШЕ НИЙ

Преподаватели КарГУ прошли стажировку в Японии



№ 3 (247) 18.03.20168 Жастар �лемі
Мир молодежи Фоторепортаж

Бі лім ор да сы көк тем нің шу ақ ты күн де рі нің бі рін де та ғы бір ай ту лы күн ді атап өт ті. Мейі рім нің, сұ лу лық пен нə зік тік тің 
сим во лы на ай нал ған аяулы ана ла ры мыз бен ару ла ры мыз дың төл ме ре ке сі не орай ме ре ке лік ша ра өт ті. Уни вер си те ті міз дің 
өнер лі ұл-қыз да ры ҚарМУ-дың бар ша нə зік жан ды ла ры на өз өнер ле рін тар ту ет ті. Тір ші лік тің гү лі, от ба сы ның бе ре ке сі, 
бү кіл адам зат тың тəр би еші сі не ай нал ған асыл ана лар ға ар нал ған ма хаб бат қа то лы əн дер шыр қал ды. «Нə зік тік ата улы ның 
жи ын ты ғы — ана ның ала қа ны, сон дық тан да ол — сə би үшін ең жы лы ұя». Ана ға де ген ма хаб ббат, құр мет еш қа шан та усыл-
май ды. Əр кез ақ жа улық ты əже ле рі міз бен ана ла ры мыз ды ар дақ тап, қыз да ры мыз ға қор ған бо лайық!

Асыл жандар — аналар мен арулар
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26 фев ра ля про шел еже год ный кон курс «Мис тер 
и мисс КарГУ». Один над цать пар со всех фа куль те тов 
бо ро лись за глав ный ти тул. А чле ны жю ри оце ни ва ли 
выс туп ле ния кон кур сан тов, на чис ляя им бал лы за ар-
тис тизм, та лант и уме ние дер жать ся на сце не.

Зва ния мис те ра и мисс КарГУ по лу чи ли сту дент 1-го 
кур са фа куль те та фи ло со фии и пси хо ло гии Мар де нов Ка-
рим и сту ден тка 2-го кур са юри ди чес ко го фа куль те та Ай-
бе ко ва Анель.

В пер вую оче редь я хо те ла бы поз дра вить вас с по бе-
дой. Вам вы па ла честь пред став лять свой фа куль тет на 
кон кур се «Мис тер и мисс КарГУ». Как про во дил ся от бор 
кон кур сан тов? 

Ка рим: Спа си бо. Ког да я уз нал о том, что бу дет про во-
дить ся кон курс, я за хо тел по уча ство вать и пред став лять наш 
фа куль тет. Же ла ющих бы ло нес коль ко, и каж дый из нас 
от ве чал на воп рос, по че му имен но он дол жен уча ство вать 
от име ни фа куль те та. Ведь это боль шая от вет ствен ность. В 
ито ге выб ра ли ме ня.

Анель: У нас на фа куль те те есть оп ре де лен ный круг ак ти-
вис тов. Они наб лю да ют за ус пе ха ми сту ден тов, ко то рые уча-
ству ют в кон кур се «Жас та лап», на пос вя ще нии, и вы яв ля ют 
са мых та лан тли вых и кре атив ных. Сре ди та ких сту ден тов 
про во дил ся ми ни-кас тинг, пос ле ко то ро го бы ло при ня то 
ре ше ние, что в этом го ду бу ду уча ство вать я.

Как про хо ди ла под го тов ка к кон кур су? И кто все это 
вре мя ока зы вал вам под дер жку?

К. Под го тов ка бы ла очень ин тен сив ная. И мне нра вил ся 
сам про цесс и эта ат мос фе ра. Чув ство вал ся дух кон ку рен-
ции, каж дый из нас осоз на вал, что все та лан тли вые и дос той-
ные ре бя та. Это мо ти ви ро ва ло ме ня, и я очень ста рал ся на 
ре пе ти ци ях. Са мое слож ное для ме ня — это тан цы. (Сме ет-
ся.) В пер вую оче редь я хо чу ска зать спа си бо ор га ни за то рам 
кон кур са. На про тя же нии все го вре ме ни они бы ли с на ми, 
во оду шев ля ли нас и все ля ли ве ру в се бя. И от дель ное спа-
си бо дру гим кон кур сан там за под дер жку и по мощь во всем.

А. В не ко то рые мо мен ты бы ло дос та точ но слож но. Кон-
курс да же приш лось пе ре нес ти на не де лю, так как мы не 
ус пе ва ли с под го тов кой. Но это толь ко по мог ло нам, мы 
до ве ли все до ума. У нас бы ли от лич ные хо ре ог ра фы-пос та-

нов щи ки. Со все ми кон кур сан та ми я то же очень сбли зи лась 
и сдру жи лась, по это му ре пе ти ции про хо ди ли всег да очень 
ве се ло. На про тя же нии все го кон кур са моя семья и друзья 
ока зы ва ли мне ог ром ную под дер жку. А так же я очень бла-
го дар на ви це-мис те ру Ар те му Шев чен ко, с ко то рым мы го-
то ви ли тан це валь ный но мер.

Ка кие чув ства вы ис пы та ли, ког да вас объ яви ли по бе-
ди те ля ми? И ка ко во это сей час — иметь та кой ти тул?

К. Я по те рял дар ре чи. Во вре мя мо ей ви зит ной кар точ-
ки про изош ли тех ни чес кие не по лад ки. Я ду мал, что это все 
ис пор ти ло, по это му не был уве рен на сто про цен тов. Но я 
обе щал пре по да ва те лям сво его фа куль те та, что вер нусь с 
по бе дой. Так и слу чи лось. Пос ле это го из ме ни лось толь ко 
од но — от но ше ние к са мо му се бе. Да, это хо ро шее на ча ло, 
это мо жет обер нуть ся ка ким-то плю сом в бу ду щем, но не 
бо лее то го. Я ду маю, не сто ит на этом силь но за ос трять вни-
ма ние.

А. Я очень вол но ва лась и сом не ва лась в се бе, по то му что 
все кон кур сан тки бы ли дос той ны ми. И ког да ме ня объ яви-
ли мисс уни вер си те та, я ис пы та ла чув ство не толь ко ра-
дос ти, но и об лег че ния. Бы ло очень при ят но слы шать, как 
зал кри чал мое имя. И в мо мент ко ро на ции я по ня ла, что 
спра ви лась с этим при ят ным ис пы та ни ем. Пос ле кон кур са 
я по ня ла, что те перь на до со от вет ство вать зва нию, но от но-
ше ние лю дей ко мне не из ме ни лось, как и мое от но ше ние к 
ним. Я та кой же сту дент, как и все.

Что вы мо же те по же лать или по со ве то вать кон кур сан-
там в сле ду ющем го ду?

К. Я счи таю, что ни ког да не нуж но бо ять ся то го, что еще 
не про изош ло. Не нуж но бо ять ся про ва ла. Во вся ком слу чае, 
это опыт. Не сто ит при да вать боль шо го зна че ния то му, что 
го во рят ок ру жа ющие. Важ но ве рить в се бя и ид ти к сво ей 
це ли.

А. Кон курс да ет воз мож ность поз на ко мить ся с но вы-
ми людь ми, по ве рить в се бя, на учить ся че му-то но во му. Я 
счи таю, что са мое глав ное — это нас лаж дать ся мо мен том 
под го тов ки и кон кур сом. И очень важ но всег да ос та вать ся 
со бой.

АЛИ НА УЗА ЛИ НА,
СТУ ДЕН ТКА ФИ ЛО ЛО ГИ ЧЕС КО ГО ФА КУЛЬ ТЕ ТА, ГРУП ПА КЖ-12

Фоторепортаж
Мисс и мистер КарГУ — 2016: «Конкурс дает возможность поверить в себя»
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Ақ пан айы ның 24-інен бас тап бір ай кө ле-
мін де Қа зы бек би ауда ны бойын ша ту бер ку-
лез дің ал дын алу ай лы ғы ұйым дас ты рыл ды. 
Осы ған бай ла ныс ты бар лық жал пы бі лім 
бе ре тін мек теп тер мен жо ға ры оқу орын да-
рын да, өн ді ріс пен ірі са уда орын да рын да, 
ба зар лар да са ни тар лық-ағар ту жə не ал дын 
алу ша ра ла ры кең кө лем де жүр гі зі лу де.

Ту бер ку лез ауруы ер те ден бел гі лі. Ха лық 
ара сын да оны «құрт ауруы» деп ата ған. Ту бер-
ку лез зооан тро по нозд ауру ына жа та ды, яғ ни 
ту бер ку лез ауру адам нан жə не мал дан жұ ға ды. 
Ауру адам жө тел ген де, түш кір ген де, сөй ле ген-
де ту бер ку лез та яша ла ры ауаға сі ле кей ар қы лы 
та рай ды да, шаң-то заң мен үй жаб дық та ры на, 
еден ге қо на ды. Ауру адам ауру ха на да 2-3 ай ем-
де ле ді. Со дан кейін үйін де та ғы да қо сым ша ем 

алуы ке рек, дə рі лер өте күш ті бол ған дық тан ем 
алу ке зін де нəр лі лі гі жо ға ры та мақ тар ішу қа жет.
Ал ста тис ти ка бойын ша ту бер ку лез бен 

ауыра тын дар дың 60 пайыз ға жуы ғы жұ мыс іс-
те мей тін дер, на ша қор лар, аль ко голь ді тұ ты ну-
шы лар, кө бі нің бас па на сы жоқ. Осын дай жағ-
дай ға ду шар бол мау үшін ту бер ку лез дің ал дын 
алу дың ма ңы зы өте зор, ол үшін ауру дың қа лай 
та ра ла ты нын, одан сақ тау жағ дайын бі лу ке рек.
Ту бер ку лез дің ал дын алу үшін оған қар-

сы ша ра лар ды жүр гі зу қа жет. Со ны мен қа тар 
са лауат ты өмір сал тын сақ тап, ал ко голь ден 
бойын аулақ ұс тап, шы лым шек пей, спор тпен 
ай на лы сып, уақы тын да дұ рыс та мақ та ну ке рек, 
оның ішін де қы мыз бен жыл қы еті ту бер ку лез 
ауру ының мың да бір емі бо лып та бы ла ды.
Егер де жа қын адам да ры ңыз дың бі реуі 

ауыр ған жағ дай да те зі рек дə рі гер ге кө рі ніп, 

флю орог ра фи ядан өту қа жет. Не гі зін де жы-
лы на бір рет тек се рі ліп отыр ған жөн. Əсі ре се 
жа ңа бо сан ған əйел дер ағ за сы өте əл сіз ке-
ле ді. Ба ла емі зіп жүр ген əйел дің күш-қуа ты 
аза яды, ту бер ку лез ауру ын тез жұқ ты рып 
алуы мүм кін. Сон дық тан бас қа дис пан сер лік 
есеп ке тұр ған кез де жы лы на бір рет тек се рі-
луі ке рек.
Ту бер ку лез дің ал дын алу да орал ман дар, 

бас қа ел ден кел ген аза мат тар үшін кө ші-қон 
по ли ци ясы ның қа ға зы мен, жол да ма ар қы лы 
ту бер ку лез, ты рыс қақ ауру ла ры на тек се рі лу 
жұ мыс та ры дұ рыс жол ға қойыл ған.

Ту бер ку лез ауру ынан ем де лу ден г: рі, оны 
дер ке зін де аны) тау о8ай. Сон ды) тан жыл 
сайын флю орог ра фи ялы) тек се ріс тен уа)ы-
тын да :ту ді 'мыт пайы)!

ЖА НАР БЕР КІМ БА ЕВА,
�А РА �АН ДЫ �А ЛА СЫ �А ЗЫ БЕК БИ АТЫН ДА �Ы АУДА НЫ БОЙЫН ША 
Т��Б ЭПИ ДЕ МИ ОЛО ГИ ЯЛЫ� �А ДА �А ЛАУ Б	 ЛІ МІ НІ: БАС ШЫ СЫ

Қа зақ стан Рес пуб ли ка сы Ден са улық 
сақ тау жə не əлеу мет тік да му ми нистрлі гі-
нің Са лауат ты өмір сал тын қа лып тас ты-
ру проб ле ма ла ры ұлт тық ор та лы ғы ның 
ұйым дас ты ру-əдіс те ме лік же тек ші лі гі мен 
Республика өңір ле рін де 2016 жыл дың 24 ақ-
па ны мен 24 на урыз ара лы ғын да Дү ни ежү зі-
лік ту бер ку лез бен кү рес кү ні не (23 на урыз) 
орай лас ты рыл ған ту бер ку лез дің ал дын алу 
жө нін де ай лық өт кі зіл ді.

Ха лы қа ра лық ту бер ку лез бен жə не өк-
пе ауру ла ры мен кү рес ода ғы ның бас та ма сы 
бойын ша Дү ни ежү зі лік ден са улық сақ тау ұйы-
мы мен бір ге Дү ни ежү зі лік ту бер ку лез бен кү-
рес кү ні 1982 жыл дың 24 на уры зы нан бас тап 
ата лып өте ді. Атап өту кү ні ауру қоз дыр ғыш — 
Кох та яқ ша сы ның ашы лу ының жүз жыл ды ғы-
на орай лас ты рыл ған.
Дү ни ежү зі лік ту бер ку лез ге қар сы кү рес 

кү ні нің мақ са ты — ға лам дық ту бер ку лез ін де-
ті ту ра лы ақ па рат ты лық ты жə не осы ауру ды 
жою бойын ша күш ті арт ты ру бо лып та бы ла ды. 
Дү ни ежү зі лік күн осы ауру дың та ра луы мен 
оның ал дын алу жə не ем деу тə сіл де рі не на зар 
аудар ту ға ша қы ру ға ар нал ған.
Дү ни ежү зі лік ден са улық сақ тау ас сам бле-

ясы мен 2014 жыл дың ма мы рын да қа был дан ған 

ДДҰ-ның ту бер ку лез бен кү рес жө нін де гі стра-
те ги ясы ту бер ку лез бен ауру шаң ды лық пен 
өлім-жі тім ді жə не апат ты шы ғыс ты ай тар лық-
тай тө мен де те оты рып, ел ге ту бер ку лез ін де тін 
жою ға мүм кін дік бе ре тін тұ жы рым да ма ны 
біл ді ре ді. Оған ға лам дық кө лем де гі ке ле сі ны-
са на лы көр сет кіш тер кі ре ді: 2015-2030 жыл дар 
ара лы ғын да ту бер ку лез ден бо ла тын өлім-жі-
тім ді 90 %-ға азай ту, жа ңа де рек тер са нын 
80 %-ға жə не бір де-бір от ба сын да ту бер ку лез ге 
бай ла ныс ты жоқ шы лық қа ұшы ра та тын шы-
ғыс тар ды бол дыр мау ға ба ғыт тал ған ша ра лар-
ды шек теу.
Соң ғы жыл да ры елі міз де ту бер ку лез ге қар-

сы жүр гі зі ліп жат қан ша ра лар дың ар қа сын да 
ха лық тың ту бер ку лез бен ауру шаң ды лы ғын жə-
не өлім-жі ті мі нің өсу ін тө мен де ту ге қол жет кі-
зіл ді.
Ту бер ку лез ге қар сы ұлт тық ор та лық тың ал-

дын ала мə лі мет те рі бойын ша 2014-2015 жыл-
дың қо ры тын ды сы бойын ша ел де 100 мың 
ха лық қа шақ қан да ауру шаң ды лық 66,4-тен 
58,5-ге дейін 11,9 %-ға, өлім-жі тім 4,9-дан 3,8-ге 
(22,4 %-ға) тө мен де ге ні бай қа ла ды. Не гіз гі ін-
дет ті көр сет кіш тер дің заң ды азаюы ха лық тың 
бар лық жас тық топ та рын да бай қа ла ды.

2015 жы лы ел де ба ла лар дың ауру шаң ды-
лы ғы 2014 жы лы 7,7-ге қа ра ған да 6,8-ді құ рап, 

11,7 %-ға, ал жа сөс пі рім дер ара сын да 100 мың 
адам ға шақ қан да 2014 жы лы 58,0-ден 54,4-ке тү-
сіп, 6,2 %-ға тө мен де ген.
Республика бойын ша ту бер ку лез бен ауру-

шаң ды лық жағ дайы ның жақ са ру ына қа ра мас-
тан ту бер ку лез дің ал дын алу ша ра ла ры жө нін-
де ақ па рат ты лық қа ха лық тың на за рын аудар ту 
қа жет. Ту бер ку лез дің ал дын алу дың аса ти ім ді 
тə сіл де рі нің бі рі ха лық ты про фи лак ти ка лық 
ме ди ци на лық тек се ру бо лып та бы ла ды. Ту бер-
ку лез ді рен тге но ло ги ялық əдіс — кө кі рек қуы-
сын флю орог ра фия жə не рен тге но ло ги ялық 
əдіс пен зерт теу ар қы лы анық тау ға бо ла ды.
Ту бер ку лез ді ди аг нос ти ка ла удың аса се нім-

ді жə не қол же тім ді əдіс те рі тұр ғы лық ты ме-
кен жайы бойын ша ем ха на лар дан ту бер ку лез 
бел гі ле рі бар тұл ға лар қа қы ры ғын мик рос ко-
пи ялық зерт теу жə не қол же тім ді бол ған жағ-
дай да ген но-мо ле ку ляр лық ди аг нос ти ка əді сі 
(Xpert MTB/RIF) бо лып та бы ла ды.
Ба ла лар дан ту бер ку лез ді анық та удың ма-

ңыз ды əді сі Ман ту 2ТЕ ту бер ку лин сы на ма сын 
жа сау. Əдіс ағ за ның ту бер ку лез бак те ри ясын 
жұқ тыр ға нын анық та уда же тек ші бо лып та-
бы ла ды жə не оны қол да ну ба ла ның ту бер ку лез 
жұқ тыр ға нын ер те анық тау ға мүм кін дік бе ре-
ді. Ту бер ку лез уақы тын да анық тал са — же міс ті 
жə не ти ім ді ем де ле ді.

Г. ЗАЙ ТО ВА,
ОБ ЛЫС ТЫ� СА ЛАУАТ ТЫ 	МІР САЛ ТЫН �А ЛЫП ТАС ТЫ РУ ОР ТА ЛЫ �Ы

2016 жыл дың 5 на уры зын 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 құ ра ма ко ман да сы Қа-
зақ стан Рес пуб ли ка сы Тəуел сіз ді гі нің 25 жыл-
ды ғы на ар нал ған Қа ра ған ды об лы сы əкі мі нің 
жүлдесі үшін өт кен Сту дент жас тар ара сын-
да ғы Х об лыс тық спар та ки ада да жал пы ко-
ман да лық есеп бойын ша 1 орын ды иелен ді.

Спар та ки ада 2016 жыл дың 27 ақ па ны нан 
5 на уры зы ара лы ғын да 11 спорт тү рі бойын-
ша ҚарМУ ба за сын да өт ті. Қа ра ған ды өңі рі нің 
9 жо ға ры оқу ор ны қа тыс ты. Спар та ки ада ның 

ашы лу ына ҚарМУ уни вер си тет бас шы лы-
ғы, кə сі по дақ ко ми те ті, де не мə де ни еті жə не 
спорт фа куль те ті кең қол дау та ныт ты. Дəс түр 
бойын ша көп сайыс шы ла ры мыз (жат тық ты-
ру шы Д. А. Құ сайы нов) сəт ті өнер көр сет ті, 
ҚарМУ спор тшы ла ры спорт тың ойын түр ле рі 
бойын ша сөз сіз же ңіс ке жет ті. Уни вер си тет тің 
же ңіл ат лет те рі нің та быс ты өнер көр се туі мен 
спар та ки ада ның ко ры тын ды сы шы ға рыл ды. 
Же ңіл ат лет тер ді А. М. На за рова мен З. А. Əб-
ді рах ма нов жат тық тыр ды.

�АРМУ БАС ПА С	З �ЫЗ МЕ ТІ

Пайдалы ке'ес
К;ктемгі Aлсіздікті 
Cалай же'уге болады?

Gдет те біз ге к:к тем мез гі лі ні8 
ба сы на шар к: 8іл-к<й ді +ке ле ді. 
О7ан )о са, осы ма усым а7 за мыз 
м<м кін дік те рі ні8 ше гі не жет кен-
дей бо лып, жа ны мыз бен т+ ні міз 
бір сыр )ат )а ду шар бо лып жа та-
ды. Не ге +р к:к тем сайын осы лай 
бо ла ды? Не іс те уге бо ла ды? Б'-
ны8 се беп те рі )ан дай?

К7к тем адам а8 за сы нан к7п 
к?ш ті алып >оя тын ды> тан, біз ді; 
имун ды ж?йе міз жA >а рып, д@ ру мен 
>о рын тауыса ды, ал олар ды >ал пы-
на кел ті ру >и ын. Мі не, @л сіз дік пен 
сыр >ат тар >ай дан ке ле ді. 9ыс ты; 
суы 8ын да ?й де к7п оты ру 8а ты-
ры сып, аз >и мыл дай мыз, к7к тем 
ке лі сі мен бір ден пай да бо ла тын 
>и мыл дар дан сол 8ын ды> пен сел-
>ос ты> >а Aры на мыз. 9ар еріп, ауа 
райы 7з ге ріп жат >ан да, адам дар 
>ан >ы сы мы ны; т7 мен деуі мен бас 
ауру ла ры нан зар дап ше ге ді. О8ан 
>о са, к? ні не сан рет >A бы ла тын ауа 
райы бар: жа урай сыз, тер лей сіз, 
жел ти еді, су ы> ти гі зіп ала сыз.

К7к тем гі шар шау ави та ми ноз-
8а да бай ла ныс ты бо ла ды. К7к-
тем де же міс тер мен к7 к7 ніс тер 
>A ра мын да 8ы бар лы> пай да лы д@-
ру мен дер мен >о сы лыс тар бA зы-
ла ды, тіп ті зи ян ды ла ры да пай да 
бо ла ды. Сон ды> тан >ыс тан >ал 8ан 
ал ма мен с@ біз ави та ми ноз бен к?-
ре се ал май ды.

Бу ын дар мен бAл шы> ет те рі-
;із ге на зар ауда ры ;ыз! К7к тем де 
бу ын дар сыр >ы рап, ес кі жа ра лар 
мен со зыл ма лы ауру лар сыр бе ре 
бас тай ды. 9ан ша са> та са ;ыз да, 
су ы> жел сіз ге жет пей >ой ма сы 
аны>. БAл шы> ет тер мен бу ын дар 
к7к тем де ерек ше к? тім мен >ам-
>ор лы> ты та лап ете ді. Д@ рі ха на-
лар 8а бас сA 8ып, ар найы май лар 
мен жы лы та тын крем дер ді ж@ не 
ауру ды ба са тын гель дер ді алып 
>ою 8а ке ;ес бе ре міз.

К7к тем гі к?й зе ліс ті же ;у жол-
да ры:

Д+ ру мен дер. Bл сіз дік бай >а-
лып, к7 ру >а бі ле ті ;із на шар ла са, 
А д@ ру ме нін (с@ біз де, >ы за на> та, 
к7к бAр ша> та); ж?й ке ;із жA >а рып, 
ша шы ;ыз ды т? сіп, тыр на> сы ну 
бай >ал са, В д@ ру ме нін (пи яз да, 
шпи нат та, бAр ша> та); а8 за ;ыз-
да зат ал ма су про це сі на шар лап, 
бу ын да ры ;ыз сыр бе ріп жат са, С 
д@ ру ме нін (кар топ та, орам жа пы-
ра> та, са лат тар да, бA рыш та, ре-
дис ка да) пай да ла ны ;ыз!

Д' рыс 'й )ы. К? ні не кем де ген-
де 8 са 8ат Aйы> тап, т?с уа>ы тын да 
м?м кін дік бол са, бір мез гіл мыз-
8ып ал 8а ны ;ыз ж7н. Отыр 8ан же рі-
;із де шам жа 8ып >ойып, б7л ме ;із-
ге >у ат ты шам дар ды >ой 8а ны ;ыз 
дA рыс. Bри не, >ол дан жа сал 8ан 
жа ры> тан ды ру к?н с@у ле сін ал мас-
ты ра ал май ды, бі ра> бAлт ты к? ні 
е; дA рыс ше шім осы бол ма>. Гар-
де ро бы ;ыз да ашы> т?с ті ки ім дер 
мен ак сес су ар лар к7 бі рек бол сын. 
Сар 8ыш т?с ті к7й лек не ме се ора-
мал к?й зе ліс пен та ма ша к? ре се 
ала ды. Ман да рин не ме се бас >а да 
7зі ;із ге Aнай тын майы >о сыл 8ан 
хош иіс ті ван на >а был да ;ыз. БAл 
к7 ;іл-к?йі ;із ді к7 те ріп, сер гі те ді.

К7 бі рек >и мыл да ;ыз. Фи зи ка-
лы> бел сен ді лік мAн дай с@т тер де 
тап тыр мас к7 мек бол ма>.

К7к тем ні; жай ма шу а> к?н де-
рін де бар лы> сыр >ат пен @л сіз дік-
тер ді ар т>а тас тап, >ыр г? лін дей 
>Aл пы рып, жа ды рап ж? ре бе рі ;із!

MAS SA GET.KZ CАЙ ТЫ НАН АЛЫН ДЫ

Ауырмайтын жол іздейік

Туберкулезді' алдын алайыC!

�кім ж/лдесі еншімізде
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Ди ана, сту ден тка груп пы РИА-32, обу ча-
ет ся в КарГУ по об ме ну. Она при еха ла из 
Ки тая. И здесь, в Ка ра ган де, она уви де ла 
мно го та ко го, что объ еди ня ет ее ро ди ну и 
шах тер скую сто ли цу Казахстана. Она по де-
ли лась с на шим из да ни ем сво ими впе чат ле-
ни ями.

«В 2015 го ду, на треть ем кур се, я по лу чи ла 
воз мож ность изу че ния рус ско го язы ка в КарГУ 
и при еха ла с на деж дой и меч той на нез на ко-
мую ка зах стан скую зем лю.
Ка ра ган да — тре тий ве ду щий го род 

Казахстана. И в то же вре мя он яв ля ет ся уголь-
ной сто ли цей рес пуб ли ки. У нас с Ка зах ста ном 
об щая гра ни ца, и мы под дер жи ва ем доб ро-
со сед ские от но ше ния. В Синьцзян-Уй гур ском 
ав то ном ном райо не про жи ва ет мно го ка за хов, 
пе ре се лив ших ся из Казахстана. Есть ави арейс 
Урум чи — Астана, род ствен ни ки и друзья мо-
гут на ве щать друг дру га. В пос лед ние го ды в 
си лу то го, что ли де ры Ки тая выд ви ну ли по ли-
ти ку «один по яс, один путь», Казахстан иг ра ет 
важ ную эко но ми чес кую роль на но вом Шел ко-
вом пу ти бла го да ря сво ему удоб но му ге ог ра-
фи чес ко му по ло же нию. И я счи таю, что на ши 
дру жес кие от но ше ния бу дут толь ко креп нуть.

В Ка ра ган де лю ди про яв ля ют боль шой ин-
те рес к Ки таю. В цен тре го ро да, нап ри мер, есть 
Ин сти тут Кон фу ция, ко то рый рас по ло жен в 
зда нии Ка ра ган дин ско го по ли тех ни чес ко го 
уни вер си те та. Этот ин сти тут за ни ма ет нес-
коль ко не боль ших ка би не тов на вто ром эта же. 
Все офор мле но в лю би мом цве те ки тай цев — 
крас ном. Сра зу бро са ют ся в гла за кра соч но 
офор млен ные стен ды. Нап ри мер, мож но уви-
деть фо то бла го вос пи тан ной де вуш ки в ки-
тай ском ци пао. А на дру гом фо то — мо ло дой 
че ло век в спор тив ной фор ме очень серь ез но 
учит ся тай цзи цю ань (вид кунг-фу). На треть ем 
фо то — сту ден ты, по лу чив шие при зы на кон-
кур се «Мост ки тай ско го язы ка». И в ка би не тах 
на сте нах вез де ви сят ки тай ские уз лы, кар ти ны 
с кал лиг ра фи ей, жи во пис ные ра бо ты, в биб ли-
оте ке есть кни ги на ки тай ском язы ке. Я ис пы-
та ла здесь чув ство гор дос ти и пат ри отиз ма за 
свою Ро ди ну и чув ство бла го дар нос ти к ка ра-
ган дин цам.
Еже год но Ши хэц зыс кий уни вер си тет де ле-

ги ру ет в Ин сти тут Кон фу ция пред ста ви те ля 
для про па ган ды ки тай ской куль ту ры. По сло-
вам ди рек то ра Ин сти ту та Кон фу ция, дея тель-
ность ин сти ту та раз ви ва ет ся в луч шую сто ро ну, 
все боль ше и боль ше сту ден тов изу ча ют ки-
тай ский язык. Мно го сту ден тов хо тят по ехать 
учить ся в Ки тай для сда чи эк за ме на HSK. Пре-
по да ва те ли Ин сти ту та Кон фу ция ор га ни зо вы-
ва ют ме роп ри ятия, что бы про де монстри ро-
вать ки тай скую куль ту ру, зна ко мят с жизнью, 
обы ча ями, тра ди ци ями Ки тая. В Ка ра ган де 
есть и дру гие цен тры изу че ния ки тай ско го язы-
ка. На до за ме тить, что мно гие сту ден ты, обу ча-
ющи еся по спе ци аль нос ти «ки тай ский язык», 
вос тре бо ва ны как ре пе ти то ры.
Имея вос точ ные чер ты ли ца, мы, ки тай ские 

сту ден ты, сов сем не по хо жи на ка за хов. У них 
вы со кие но сы, глу бо кие гла за. При ят но, что 
нас уз на ют на ули цах. И об ра ща ют ся к нам на... 
ки тай ском. Мы не ожи да ли, что ки тай ский 
язык в Ка зах ста не та кой по пу ляр ный. Ког да 
идем по ули цам, про хо жие здо ро ва ют ся с на-

ми: «Ни хао!» Хо тя по на ча лу они не уве рен но 
про из но сят по-ки тай ски, но пос ле от вет но го 
при вет ствия с удо воль стви ем здо ро ва ют ся с 
на ми на на шем род ном язы ке.

7 фев ра ля 2016 го да по лун но му ка лен да рю 
был ка нун ки тай ско го Но во го го да. В этот день 
в рес то ра не «Пе кин ская ут ка» соб ра лись эт ни-
чес кие ки тай цы, при ехав шие из Ас та ны, Ка ра-
ган ды и Алматы. Сре ди них есть по жи лые лю-
ди, пе ре ехав шие в Казахстан нес коль ко де ся ти-
ле тий на зад, пред при ни ма те ли, ра бо та ющие 
здесь, и жи те ли Казахстана, ко то рые хо те ли 
по чув ство вать ат мос фе ру ки тай ско го Но во го 
го да. На эле ган тных сто лах ле жа ли вкус ные пе-
че ные ут ки, жа ре ные гри бы с мя сом, ри со вые 
ка ши вось ми сок ро вищ, ту ше ная ры ба в ко рич-
не вом со усе и т. д. Да же бы ли мои лю би мые 
пам пуш ки. Хо зя ева так же ор га ни зо ва ли му зы-
каль ные выс туп ле ния. На ко нец пре по да ва тель 
из Ин сти ту та Кон фу ция на пи сал мно го поз-
драв ле ний на крас ной бу ма ге с по же ла ни ями, 
ко то рые вы ве ши ва ют на праз дник вес ны как 
по дар ки всем гос тям. Лю ди, не зна ющие ки-
тай ско го язы ка, то же дер жа ли лен ты в ру ках и 
ве се ли лись вмес те с на ми.
И, на ко нец, я хо те ла бы рас ска зать о Ка-

ра ган дин ском го су дар ствен ном уни вер си те те 
им. Бу ке то ва. Из вес тно, что уни вер си тет Ка-
ра ган ды за ни ма ет третье мес то сре ди мно-
гоп ро филь ных ву зов Казахстана. В 2013 го ду 
в Ка ра ган де на чал ся об мен и сот руд ни че ство 
уни вер си те та го ро да Ши хэц зы и фа куль те-
та инос тран ных язы ков КарГУ. С каж дым го-
дом уве ли чи ва ет ся чис ло же ла ющих изу чать 
ки тай ский язык. Сту ден ты из уни вер си те та 
го ро да Ши хэц зы при ез жа ют в КарГУ для уг-
луб ле ния зна ний раз го вор но го рус ско го язы ка. 
Фа куль тет ос на щен спе ци али зи ро ван ны ми ка-
би не та ми ки тай ско го язы ка. Здесь в рас по ря-
же нии сту ден тов — ки тай ские сло ва ри Синь-
хуа, ге ог ра фи чес кие кар ты КНР, кар ти ны и 
так да лее. В ауди то рии чув ству ет ся ста рин ная 
ки тай ская куль ту ра. Кро ме то го, на ис то ри чес-
ком фа куль те те уни вер си те та так же изу ча ют 
ки тай ский язык. На фа куль те те фи ло со фии и 
пси хо ло гии сту ден ты изу ча ют фи ло соф ские 
идеи Кон фу ция и Лао-цзы.
С раз ви ти ем эко но ми ки Ки тай всту па ет в 

дру жес кие от но ше ния со все ми го су дар ства ми 
ми ра для прог рес са в раз ви тии стра ны и ре-
ги она. Казахстан яв ля ет ся не прос то со се дом 
Ки тая, его дру гом и пар тне ром, стра ны под-
дер жи ва ют эко но ми чес кие, куль тур ные свя зи, 
ко то рые ук реп ля ют ся. На де юсь, что на ро ды 
Ки тая и Казахстана лю бят друг дру га и же ла-
ют проц ве та ния, мо гу ще ства для сво их го су-
дарств».

МА ТЕ РИ АЛ ПОД ГО ТОВ ЛЕН НА КА ФЕД РЕ 
ЕВ РО ПЕЙ СКИХ И ВОС ТОЧ НЫХ ЯЗЫ КОВ 

ФА КУЛЬ ТЕ ТА ИНОС ТРАН НЫХ ЯЗЫ КОВ

От зыв сту ден тки из Ки тая о жиз ни 
в Казах ста не

«По че му я выб ра ла изу че ние рус ско го язы-
ка имен но в Ка зах ста не? Это вы пол не ние мною 
дан но го обе ща ния. Два го да на зад я поз на ко-
ми лась со сту ден тка ми по об ме ну в Ши хэц-
зыс ком уни вер си те те, и мне они очень пон ра-
ви лись. И так я да ла обе ща ние, что ес ли по еду 
учить ся за гра ни цу, то по еду в Казахстан. И я 
не по жа ле ла об этом, так как на ша друж ба ста-
ла еще креп че.
Я це ню друж бу. Как го во рит ся, где есть 

друзья, там и рай. Друж ба не кни га, но не ме-
нее важ на. Друж ба не му зы ка, но бо лее ув ле-
ка тель на. Че ло век — как пес чин ка в пус ты не, 
нич тож ный и бес силь ный, но с друзь ями мы 
чув ству ем се бя уве рен нее, род нее и по лу ча ем 
от об ще ния удо воль ствие.
В Ка зах ста не я то же поз на ко ми лась с но вы-

ми людь ми — в уни вер си те те, об ще жи тии, пар-
ке, на ста ди оне, в рес то ра не. Поч ти все зна ком-
ства ин те рес ные. Они ме ня по ни ма ют и под-
дер жи ва ют как сту ден та из-за ру бе жа. Охот но 
по мо га ют в уче бе, в жиз нен ных воп ро сах.

У ме ня есть хо ро ший друг. К со жа ле нию, 
до сих пор я не знаю его нас то яще го ка зах ско-
го име ни. Зна ком ство бы ло не обыч ным. Пом-
ню, я слу чай но заш ла в спор тзал на ше го фа-
куль те та, хо те ла по иг рать в тен нис, хо тя уже 
нес коль ко лет не иг ра ла. Мой со пер ник был 
лев ша. Он неп ло хо иг рал в тен нис. Меж ду на-
ми сра зу по яви лось мол ча ли вое сог ла сие. К 
со жа ле нию, на тот мо мент я пло хо го во ри ла 
по-рус ски и не смог ла с ним сво бод но иг рать 
и раз го ва ри вать. По том я по ня ла, что меж ду 
на ми су ще ству ет язы ко вой барь ер, он го во рил 
по-рус ски бег ло, что бы ло неп ри выч ным для 
ме ня. Ка за лось, что его язык ра бо та ет быс трее 
рук, про из но ше ние бы ло для ме ня не чет ким. 
Мы очень ве се ло про ве ли вре мя, но за бы ли 
об ме нять ся но ме ра ми те ле фо нов. К счастью, 
на сле ду ющей не де ле мы еще раз уви де лись 
в спор тза ле и до го во ри лись иг рать в тен нис 
вмес те. И так за вя за лась на ша друж ба. Его 
имя про изош ло от япон ско го сло ва «снег» — 
Юки. Мое имя с япон ско го то же пе ре во дит ся 
как «снег». Он обо жа ет вос точ ные куль ту ры, 
и я то же этим ин те ре су юсь. Те перь мы хо ро-
шо зна ем друг дру га. Раз го вор меж ду на ми 
стал неп ри нуж ден ным, по яви лась спон тан ная 
речь. На ша друж ба как прик лю че ние для ме-
ня, но нам бы ло суж де но встре тить ся.

На уро ках мы изу ча ем рус ский язык и на 
при ме рах пе сен. В тек стах пе сен очень хо ро шо 
на пи са но о друж бе, нап ри мер:
Друж ба креп кая не сло ма ет ся,
Не рас кле ит ся от дож дей и вьюг.
Друг в бе де не бро сит, лиш не го не спро сит,
Вот что зна чит нас то ящий вер ный друг.
Я люб лю дру зей в Ка зах ста не. Я це ню на шу 

друж бу».
Ксе ния (Ли Сюе), сту ден тка груп пы РИА-32

МА ТЕ РИ АЛ ПОД ГО ТОВ ЛЕН НА КА ФЕД РЕ ЕВ РО ПЕЙ СКИХ 
И ВОС ТОЧ НЫХ ЯЗЫ КОВ ФА КУЛЬ ТЕ ТА ИНОС ТРАН НЫХ ЯЗЫ КОВ
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Выс шая шко ла го су дар-
ствен ной по ли ти ки Назарбаев 
Уни вер си те та (ВШГП НУ) ин-
фор ми ру ет, что в нас то ящее 
вре мя ве дет ся при ем до ку мен-
тов на прог рам мы ма гис тра ту-
ры в об лас ти го су дар ствен ной 
по ли ти ки и го су дар ствен но го 
уп рав ле ния (при ем до ку мен-
тов от крыт до 31 мар та 2016 
го да).

Прог рам мы раз ра бо та-
ны сов мес тно со стра те ги-
чес ким пар тне ром ВШГП — 
Шко лой го су дар ствен ной 
по ли ти ки им. Ли Ку ан Ю На-
ци ональ но го уни вер си те та 
Син га пу ра. В со от вет ствии с 
рей тин гом луч ших уни вер си-
те тов ми ра 2015/2016 QS 
World Ran kings На ци ональ ный 
уни вер си тет Син га пу ра на хо-
дит ся на 12-м мес те в ми ре и 
про дол жа ет ос та вать ся на 1-м 
мес те в Азии.

Обу че ние про хо дит на ан-
глий ском язы ке. Пре дус мот ре-
ны об ра зо ва тель ные гран ты, 
пре дос тав ля ет ся об ще жи тие, 
сту ден там с хо ро шей ус пе ва-
емостью вып ла чи ва ет ся сти-
пен дия. Сту ден ты вы пус кных 
кур сов мо гут по дать на прог-
рам му «Ма гистр го су дар ствен-
ной по ли ти ки». Тре бо ва ния по 
зна нию ан глий ско го язы ка — 
об щий балл IELTS 6,5, не ни же 
6 по каж дой ка те го рии.

При ем до ку мен тов осу-
ществля ет ся он лайн по ссыл-
ке http://ad mis si ons.nu.edu.
kz. Под роб ную ин фор ма цию о 
про цес се по да чи до ку мен тов 
мож но най ти на сай те http://
gspp.nu.edu.kz, по ema il: gspp 
ad mis si ons@nu.edu.kz или по 
те ле фо нам: 8(7172) 709-149, 
8(7172) 709-156.

Справ ка: мис си ей Выс шей 
шко лы го су дар ствен ной по-
ли ти ки яв ля ет ся по вы ше ние 
ка че ства жиз ни на се ле ния 
Казахстана и Цен траль ной 
Азии пос ред ством обу че ния 
ли де ров для улуч ше ния уп рав-
ле ния че рез пе ре до вой опыт в 
пре по да ва нии, про ве де ние ис-
сле до ва ний и про фес си ональ-
ное об ра зо ва ние, ко то рые 
сфо ку си ро ва ны на клю че вых 
по ли ти чес ких и уп рав лен чес-
ких вы зо вах. ВШГП пре об ра-
зу ет го су дар ствен ный сек тор 
Казахстана, по мо гая мо дер-
ни зи ро вать го су дар ствен-
ный сек тор стра ны. На ря ду с 
ус трем ле ни ями Казахстана 
ВШГП взрас тит по ли ти чес-
ких ли де ров и уп рав лен цев 
как для рес пуб ли ки, так и для 
ее со се дей. ВШГП стре мит ся 
стать ве ду щей шко лой го су дар-
ствен ной по ли ти ки, из вес тной
• об ра зо ва тель ны ми стан-

дар та ми ми ро во го уров ня;
• эф фек тив ны ми ис сле до-

ва ни ями с меж ду на род ной 
ре пу та ци ей и при вер жен-
ностью Ка зах ста ну.

СОБ. ИНФ.

Караганда и Китай: пересечения культур

«Я ценю дружбу»
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«За ма ны на қа рай ада мы» де ген сөз тір ке-
сін үл кен дер дің аузы нан жиі ес ти тін бол дық. 
Бұл да дұ рыс шы ғар. Күн сайын за ма ны мыз ға 
ен ген тех но ло ги ялар қо ғам ды өз гер ту мен қа-
тар адам дар дың да жан-жақ ты өсіп-же ті луі не 
сеп ті гін ти гі зу де. Əй тсе де, за ман ды өз гер те-
тін адам ғой. Адам жа ңа шыл дық қа ұм ты лып, 
игер ме се, ес кі са рын да өмір сү ре бе рер еді. 
Сон да, көп ті көр ген ата-əже ле рі міз дің жү ре гі-
нен кө ңіл ге қо ным сыз дау үн мен шы ға тын сол 
бір ауыз сөз тір ке сі нің мə ні сі не де? Осы сұ рақ 
ме ні ға на емес, кім-кім ді бол са да ой лан ды-
ра ты ны анық. Со ның бір дə ле лі — мы на бір 
бей не су рет пен ше тін де жа зыл ған ди алог ты 
ша ғын əң гі ме. Бір қарт кі сі те ле фон жөн дей-
тін ше бер ха на ға ке ліп, те ле фо ны көп тен жұ-
мыс іс те мей тұр ға нын ай тып, жөн деп бе ру ін 
өтін ген. Ал ше бер бол са, те ле фон ның жұ мыс 
іс теп тұр ға нын ай тқан. Сон да қарт кө зі не жас 
алып: «Он да ме нің ба ла ла рым не ге ха бар лас-
пай ды?» — де ген екен.
Осын дай күн де лік ті өмір де қа лып ты жағ-

дай ға ай на лып ба ра жат қан кө рі ніс тер мен 
оқи ға лар же тер лік. Ту ған ата-ана сын ұмыт қан 

ба ла, бауыр еті ба ла сы нан бе зін ген ата-ана, та-
ғы сын та ғы. Бұ ған кі нə лі за ман ба, əл де адам 
ба? Қо ғам да ғы ке лең сіз дік тер дің, адам дар ара-
сын да ғы қа ты гез дік тің бə рі не де се беп кер — 
адам ның өзі ме дей мін. Жауап кер ші лік ті се-
зін беу, ауыр дың үс ті, же ңіл дің ас ты мен өмір 
сү ру, оңай жол мен та быс та бу ға ұм ты лу, же ке 
ба сы ның ға на қа мын ой ла ушы лар са ны ар тып, 
ада ми асыл қа си ет тер мен із гі лік ті би ік қоя-
тын дар са ны ке ми түс кен за ман ды қа лып тас ты-
ру шы да адам дар ғой. Мі не, осы ның сал да ры-
нан өмір дің тұ щы сы нан ащы сын көп көр се де, 
адам гер ші лік пен адал дық тан ай ны ма ған ата-
əже ле рі міз дің ай тқан əр бір сө зі те гін нен те гін 
ай тыл ма сы анық. Хал қы мыз «Қар ты бар үй дің 
қа зы на сы бар» де ген ғой. Көп ті көр ген кө не көз 
қа ри яла ры мыз өз ұр па ғы на дұ рыс жол сіл теп, 
өмір тə жі ри бе сі нен көр ген, түй ге нін ай тқан нан 
бас қа зи яны бо лар ма екен? Əри не, жоқ. Ен-
де ше не ге олар ды ба ла ла ры ның ор та сын да ғы 
ба қыт ты күн де рі нен шет те тіп, қа ла ор та лық-
та рын да бір не ше қа бат ты етіп са лын ған «Қарт-
тар үйі не» апа рып ор на лас ты ра мыз. Осы ған да 
за ман ды кі нə лай мыз ба? Бү гін гі за ман — ең бек 

ет кен адам ға не ішем, не ки ем деп ой лан бай-
тын уақыт. Қан дай қи ын шы лық ты ба сы нан 
өт кер се де əке-ше ше ле рін қар тай ған ша ғын да 
қаң ғыр тып, не жал ғыз тас та ған адам ның өз ұр-
па ғы нан кү те рі не бол мақ? «Ата ңа не іс те сең, 
ал ды ңа сол ке лер» де ген өмір тə жі ри бе сі нен 
алы на ай тыл ған да на лық пі кір дің тек тен-тек ке 
ай тыл ма ға ны да анық. Сон дық тан да əр адам-
зат ба ла сы өзі нің бү гін гі өмі рі не ға на есеп бер-
мей, бо ла ша ғы на көз жү гір тке ні, яғ ни ер тең гі 
ар та за лы ғы мен жан ты ныш ты ғы ба қыт қа ке-
нел ткен ғұ мыр ке шуі не қа тыс ты іс іс теп, за ма-
ны на лайық ты аза мат бо лу —күр де лі мə се ле ге 
ай нал ма са екен.

АР МАН �А ЗЫ БЕК,
�Ж-12 ТО БЫ НЫ: СТУ ДЕН ТІ

Жас та бол сам қо лы ма қа лам алып, қам-
кө ңіл бүл дір шін дер та қы ры бын қоз ғауыма 
таяуда ба ла лар үйі не бас сұ ғып, олар дың тұр-
мыс-тір ші лі гін өз кө зім мен кө ру ім се беп бол-
ды. Кей бір адам дар дың ой лан бай іс те ген кү-
нə лі іс те рі ар қы лы қан ша ма жəу тең көз же тім-
дік тің ащы дə мін та ту да. «Ті рі же тім» де ген сөз 
қа зақ хал қы на жат, де ген мен жан түр ші гер лік 
осы тір кес ті жиі ауыз ға ала мыз. Тас тан ды ба ла-
лар қа зір гі қо ғам да бе лең ал ған ең өзек ті мə се-
ле лер дің бі рі, бұл еш кім ге жа сы рын емес. Не 
се беп ті қо ғам да же тім жə не ата-ана қам қор лы-
ғын сыз қал ған ба ла лар кө бе юде, олар ға кім нің 
жа ны ашып, кім жəр дем де се ді, кім қам қор бо-
лып, кім на зар ауда ра ды де ген дей са на ны сан-
сы ра та тын сан алу ан сауал ма ған ма за бер мей-
ді. Бұл сұ рақ тар ға жауап та бу оңай ға түс пей ді, 
жауап тап сақ та одан қо ры тын ды шы ға ру па-
ра сат ты лық ты та лап ете ді.

«Же тім нің көз жа сы удан да ащы» де ген ге 
қа ра мас тан ай ту лы мə се ле нің күн са нап күр-
де ле ніп ке ле жат қа ны жү рек ке қор қы ныш се-
зі мін ұяла та ды. Адам дар дың бойын да ғы иман-
ды лық өшіп, ру ха ни жан дү ни еле рі жұ тап ба ра 
жат қан дай. Өс ке лең ұр пақ ты ру ха ни тұр ғы дан 
тəр би елеп, ал тағ дыр тəл ке гі не ұшы рап, ата-
ана ның қа рауын сыз қал ған ба ла лар ға қо ғам-
ның на за рын ауда ру қа жет-ақ. Жа на ры жас ты, 
жү ре гі жү деу бүл дір шін дер са ны бү гін гі таң-
да рес ми де рек тер дің ай ту ын ша, 80 мың ның 
үс тін де екен. Жай ға на ой та ра зы сы на са лып 
көр сек, сол мың да ған же тім ба ла бү гін де үкі-
мет қам қор лы ғын да бол ға ны мен, бо ла шақ та 
ба рар же рін, ба сар тауын қай дан із дей ді. Хош, 
мек теп бі ті ріп, оқу орын да ры на түс кен де рі жа-
тақ ха на ға жай ға са ды де лік, бі рақ ол да не бə рі 
төрт жыл ға жал ғас пай ма? Ал, оқу ға тү се ал ма-
ған да рын ал да не кү те ті нін елес те ту дің өзі қи-
ын. Жұ мыс қа ор на ла су, ең ал ды мен, бел гі лі бір 

жер де тір ке уде бол ға ның ды та лап ете ді. Сон да 
тағ дыр дан те пе ріш көр ген дер ді та ғы да то лас-
сыз ке дер гі лер ден кім құт қа ра ды? Жұ мыс пен 
қам тыл ма ған, оқу ға түс пе ген тағ дыр тəл ке гі не 
тап бол ған ба ла лар ды қа тал өмір қай жа ға ға 
шы ға рып тас тауы мүм кін еке нін топ шы лап ай-
ту оңай ға түс пей ді. Бі рі жал да нып на нын тап са, 
ен ді бі ре уле рі қыл мыс тық əлем нің қақ па сы нан 
ары аса ды. Те мір тор ға түс кен дер дің кө бі сі ба-
ла лар үйі нен «да ла ға тас тал ған дар» еке нін еш-
кім жоқ қа шы ға ра ал май ды. Жа на шыр жа қы-
ны, ті реу бо лар ту ысы жоқ тың үні де ес тіл мей, 
мұ ңы да ес ке ріл мей ті ні анық жайт.
Бү гін де ата-ана сы нан айы рыл ған дар ға 

бай ла ныс ты ше ші мін тап па ған ши еле ніс тер 
бар шы лық. Кə ме лет тік жас қа тол ған да ры на 
тұр ғын үй бе ру мə се ле сі де то лық ше ші мін 
тап па ған мə се ле сы ңай лы. Заң бойын ша, ба-
ла лар үйі нің тү лек те рі тек 23 жас қа дейін ға на 
мем ле кет тік қор дан бе рі ле тін бас па на дан үміт-
те не ала ды. Осын дай əлеу мет тік пə тер ге ен ді 
қол жет кіз ген кез де жас мөл ше рі асып ке туі не 
бай ла ныс ты бас па на бұйыр май қал ған дар да 
бар еке ні бел гі лі. Əке сі де, ше ше сі де тағ дыр-
дың жа зу ымен ин тер нат бол ған ба ла лар дың 
бо ла ша ғы олар ды өз ба ла сын дай кө ріп кет кен 
тəр би еші лер мен бас шы лық ты да алаң да та ды. 
Алай да олар дың қо лы нан ке ле тін дəр мен жоқ-
тың қа сы. Əй ткен мен, кей де қо ғам ның олар ға 
жы лы шы рай та ны та тын кез де рі де бо ла ды. 
Ол — қа зақ тың ұлт тық тəр би есін бойы на сі ңі-
ріп өс кен аза мат тар дың шы найы қам қор лы ғы. 
Же ті мін жы лат па ған, же сі рін қаң ғыр тпа ған қа-
зақ де ген ха лық еке ні міз ді жан-тə ні мен түй сін-
ген жан дар дың ада ми зор қа си еті кө ңі лі ңе үміт 
ұяла та ды. «Ба қыт де ген се нің ба ла күн де рің» 
деп жыр ла ған екен мұ зарт та удың мұз ба ла-
ғы ақын Мұ қа ға ли Ма қа та ев. Ра сын да, қам сыз, 
мұң сыз, қы зық пен өт кен сол бір кез дер ба қыт-

ты ба ла лық ша ғы мыз еді ғой. Алай да, тағ дыр 
тəл ке гі не ұшы рап, бал дай тəт ті ба ла лық ша-
ғың да бат пан дай ауыр мұң ар қа лап, жа на ры 
жа утаң да ған жəу дір көз дер дің сол ба қыт ты се-
зі ніп жүр ге ні ша ма лы.
Қо ғам қам қор лы ғы ата-ана сы ның аялы ала-

қа нын ал мас ты ра ал май ты ны ай тпа сақ та тү сі-
нік ті. Жа сы ра ты ны жоқ, қа зір де қа ра ба сы ның 
қа мын ой ла удан əрі ге ба ра ал май тын, қос қа-
бат тап үй са лып, қос-қос тан ше тел дік кө лік мі-
ніп, шар ба ғы на екі-үш тен ала бай ит асы ра ға-
нын мақ тан тұ та тын, бай лық тан ба сы ай нал ған 
кей бір қал та лы лар жа ра ты лыс ты жақ сы кө ріп, 
Жа рат қан Ием ді ұмыт пай, «Же тім көр сең, же-
бей жүр» де ген на қыл сөз ді өмір лік ұс та ным 
ет се, нұр үс ті не нұр бо лар еді.
Ай та ке те тін жайт, көр ші лес Түр кия елін-

де рес ми түр де ба ла лар үйі жоқ екен де ген де 
ақ па рат бар. Бұ ның өзі де елі міз дің əр аза ма-
ты на ой са ла тын нақ ты мы сал бо ла ала ды. Ал 
ке зін де ата-ана мей рі мін көр ме ген көп те ген 
ба ла лар ға əке-ше ше бо лып қам қор лық етіп 
отыр ған жан дар дың сауабын Ал ла өзі кө бей тер 
де ген се нім де мін. Үкі лі үміт пен жа утаң дап қа-
ра ған əр бүл дір шін ге жү рек жы лу ын сый ла сақ, 
ба қыт құ сы да біз ді ай на лып өт пес.

СО БИР ЖОН ИРИС МЕ ТОВ,
ШЕ ТЕЛ ТІЛ ДЕР ФА КУЛЬ ТЕ ТІ НІ: 1 КУРС СТУ ДЕН ТІ

Бұл фə ни де ақ түс бар жер де қа ра түс ке 
де орын та бы ла ды. Жақ сы жі гіт ке жа ман қыз 
жо лық са, ина бат ты қыз ға сай қал жі гіт ке зі ге-
ді. Бұл заң ды лық. Бұ лар дың кем ші лік те рін 
ай та бер сек, ара ла рын да ғы алып бө гет тің со-
ңы на жет пес піз. Ай тпа ғым, əр бір зат қа, құ-
бы лыс қа қа ра ма-қар сы лық та ры дайын тұ ра-
ды. Алыс қа ұза май, кə рі қыз дар дың қа та рын 
тол ты райын деп жүр ген үй лен бе ген «дүр жі-
гіт тер» жай лы та қы рып ты қоз ға сақ.

Дүр жі гіт тер деп 30 бен 40 жас ара лы ғын да-
ғы аға лар ды атай ды. Біз дің ны са на мыз — бой-
дақ тар! Кө бі не жы лы ошақ қа үй ре ніп, ана-
сы ның қа на ты нан шық па ған, дайын дү ни еге 
үй ре ніп қал ған дар. Осы тұс та олар дың бас ты 
қа си ет те рі не мі нез де ме бе ре оты райық:

1. Ана сы ны8 бо та )а ны. Бұн дай жі гіт тер-
дің кіш кен тай ба ла лар дан тү рі мен жа сы ға на 
бө лек те ніп тұ ра ды. Қал ған іс те рі, қы лық та ры 
ту ра ба ла ні кін дей. Мə се лен, «Мам, мен бү гін 

кез де су ге ба райын шы?!», «Мам, та мақ дайын 
бол ды ма?», «Көй ле гім ді жу ып қой ды ңыз ба?» 
де ген дей, түр лі ұсақ-түйек ке дейін ана сы нан 
сұ рай ды. Ана ны тың да ған, құр мет те ген дұ рыс, 
бі рақ өз-өзі не есеп бе ре ал май тын жі гіт тен не 
үміт, не қайыр?

2. Mй де оты рып )ал 7ан дар. Кə рі қыз дар се-
кіл ді төрт қа быр ға дан адым бас пай тын жі гіт-
те рі міз де кез де се ді. Кө бі не ойын құ мар лық қа 
са лын ған. Олар дың жа ры ойын прис тав ка ла ры 
бол мақ. Он дай жі гіт тер ашу шаң, жүй ке жүйе-
сі тез сыр бе ре ді.

3. Тал 7ам паз бой да) тар. Өз де рі не тым көп 
на зар ауда ра ды. Қыз дар си яқ ты ай на ның ал-
дын да са ғат тап тұ рып, са қал-мұр ты на дейін 
түп-тү бі мен қо па рып шы ға ды. Олар ды алыс-
тан та ну ға бо ла ды. Тұ рыс та ры мен ки ім ки іс те-
рі өз ге ше ле ніп, шаш қою үл гі сі мен жұ лын ған 
қас та ры көз ге шоқ тай тү се ді. Мұн дай кір пи яз 
жан дар қыз дар ға сыр лас бо ла біл ген мен, жол-
дас бо ла ал май ды. Өз де рін пат ша дай кө ріп, 
лайық ты қыз ды із де умен əлек ке тү се ді.

4. Ж< ріс те рі к:п жі гіт тер. Та лай қыз дың көз 
жа сы на қал ған дар ды ай та мыз. Бір қыз бен жү-

ру олар дың кө ңі лін қа на ғат тан дыр май ды. Бір 
күн бі реуімен, ке ле сі кү ні екін ші сі мен қы дыр-
ған ға үй ре ніп қал ған дар. Қа сын да ғы ақ қу ын 
ба ға ла май, өз ге сі не көз са ла ды.

5. Ж' мыс бас ты лар. «За ма ның түл кі бол са, 
та зы боп шал» де мек ші, бү гін де би лік ке құ мар 
аза мат та ры мыз же тер лік. Олар дың бар ба за ры 
мен на за ры жұ мыс қа бейім дел ген. Тік жол дан 
бір қа дам ат та май ды. Үй ден жұ мыс қа, жұ мыс-
тан үй ге ке лу ге үй ре ніп қал ған дар. Қы ды ру ға 
мүл дем уақыт тап пай тын дар. Əр уақыт та тек 
ақ ша та бу ды көз дей ді.

P. S.: Қа зақ та «жал ғыз дық құ дай ға ға на 
жа рас қан» де ген сөз бар. Ел дің ер те ңі — бой 
жет кен қыз да ры мыз бен ер жет кен ұл да ры-
мыз за ман ның ыр қы мен уақыт өт кі зіп ал май, 
от ба сы лы бо лу ға ер те бас тан қам-қа ре кет жа-
са са жақ сы бо лар еді. Кə рі қыз бен сүр бой дақ 
ата ну ды жас та ры мыз мақ сұт ет пе сін. Оты зын-
да ор да бұз бақ тү гі лі, от ба сын құ ра ал мау ер 
аза мат та ры мыз үшін үл кен сын. Ар қа сүйер 
аза мат та ры мыз осы ны ұмыт па са екен.

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

Айтайын дегенім...

Отбасы Cандай болу 
керек?

Б'л ф+ ни де ата-ана ны8 

ор нын еш кім бас пай ды. Ба-

са да ал май ды. Бі ра), со-

ны біл се де кей +ке-ше ше 

ажы ра сып жа та ды. Не ге? 

Д+м-т' зы жа рас пап ты де ген 

жауап ты жиі ес ти міз. Qз ба-

сым б'л та )ы рып ты )оз 7ау-

ды аса 'нат пай мын. Алай да 

ке ше с:й лес кен бір ба ла ны8 

+8 гі ме сі ме ні бей-жай )ал-

дыр ма ды.

Еке уміз бір ге жA мыс іс тей-

міз. Ая8ы мыз тал 8ан со; бір-

бір орын ды> >а оты ра кет тік. 

Осы оты рыс та @; гі ме міз бас-

тал ды. Ана сы 16 жас та бол-

8ан да 7мір ге кел ген екен. Bке-

сі жо>. Ана сы ны; ай ту ын ша, 

>ай тыс бо лып ке тіп ті. Бі ра> 

о8ан сен бей ді. Bке сін >ат ты 

са 8ы на тын к7 рі не ді. Мен о8ан: 

«9ай та се ні; оны та ны ма 8а ны; 

жа> сы. Се бе бі @ке; ді жа> сы 

адам ре тін де елес те те ала-

сы;», — де дім. Шы нын ай т>ан-

да, мен @ке сін жек сA рын жан 

бол 8ан шы 8ар деп ой ла дым. 

«Б@ рі бір к7р гім ке ле ді. Ма мам 

тек ру ын 8а на айт ты. Ол кі сі 

жай лы бас >а еш те ;е біл мей-

мін», — деп мA ;ай ды. «Біл ме-

ге ні; жа> сы», — де дім. «Жо>, 

ол ма 8ан е; >Aр ма 8ан да т7 бе-

ле су ді ?й ре ту ші еді. Ма 8ан да ла 

?й рет ті», — деп бір к?р сі ніп, ?н-

сіз >ал ды. Осы тіз бек те с7 зі міз 

?зіл ді. Біз ге к7п де ма лу 8а бол-

май ды. 9ай та дан адам дар 8а 

>ыз мет к7р се ту ге кет тік. Бі ра> 

бAл со ;ы емес. Жал 8а сы бір к?-

ні бо лар… БAл ен ді ма 8ан бай-

ла ныс ты емес.

Т?йін де сем, то лы> от ба сы 

>ан дай бо лу ке рек? Bке ні; 

жо> ты 8ы >ыз 8а емес, ер ба-

ла лар 8а >ат ты се зі ле ді. К7 бі-

сі >ыз ба ла @ке сі не, ер ба ла 

ана сы на жа >ын бо ла ды дей ді. 

Ме ні; ше, олай емес. Кей бір 

от ба сы лар да бол ма са ен ді. 

Бо ла ша> та дA рыс >а дам дар 8а 

8а на жол бол сын. }л кен дер бA-

рыс ба сып, к? н@ сіз с@ би ді; к7з 

жа сы на >ал ма са екен…

�А РА �ЫЗ ДЫ: КBН ДЕ ЛІ ГІ НЕН

«Заманына Cарай адамы»

«Жетім к;рсе', жебей ж/р»

«Бас екеу болмай…»
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Вы под рос ток или мо ло дой че ло век, вас 
вол ну ют воп ро сы меж лич нос тно го об ще ния, 
ре ше ния кон флик тных си ту аций, сох ра не ния 
здо ровья? Вы хо ти те знать, как из бе жать за-
ра же ния ин фек ци ями, не же ла тель ной бе ре-
мен нос ти, стрес со вых си ту аций, от ка зать ся от 
вред ных при вы чек и т. д.? Для вас в рес пуб ли ке 
соз да ны мо ло деж ные цен тры здо ровья (МЦЗ), 
в ко то рых ве дут при ем вра чи и со ци аль ные ра-
бот ни ки для ока за ния под дер жки и по мо щи 
в труд ной жиз нен ной си ту ации. Дея тель ность 
всех МЦЗ ос но ва на на прин ци пах дос туп нос-
ти, доб ро воль нос ти, доб ро же ла тель нос ти и 
до ве рия. Не со все ми проб ле ма ми мож но пой-
ти к ро ди те лям, пе да го гам или да же стар шим 
брать ям. Не ко то рые воп ро сы столь де ли кат но-
го свой ства, что тре бу ют ано ним нос ти, и имен-
но в мо ло деж ных цен трах здо ровья как раз и 
обес пе чи ва ют эту ано ним ность, но, что са мое 
важ ное, пре дос тав ля ют не об хо ди мую бес плат-
ную по мощь.
Ба зо вые нап рав ле ния ра бо ты МЦЗ по ми мо 

про чих — это по мощь и кон суль та ции спе ци-
алис тов по пси хо ло гии и по воп ро сам по ло во-
го вос пи та ния. По се ще ние МЦЗ и поль зо ва ние 
их ус лу га ми дав но вош ло в прак ти ку под рос-
тков по все му ми ру. 

Прог рам мы прос ве ще ния школь ни ков в об-
лас ти по ло вых от но ше ний впер вые воз ник ли в 
пос ле во ен ной Ев ро пе. Прог рам мы ак ту аль ны 
и по сей день, так как еже год но око ло 16 мил-
ли онов де ву шек ро жа ют в воз рас те 15-19 лет и 
око ло 1 мил ли она де во чек до 15 лет. В Ка зах-
ста не на 2014 год сре ди воз рас тно го кон тин ген-
та от 15 до 18 лет ко ли че ство ро дов сос тав ля ет 
5693. Ко ли че ство абор тов сре ди под рос тков — 
1585. Са мый ран ний воз раст со вер ше ния абор-
та — 12 лет, а по об лас тям на иболь шее ко ли-
че ство абор тов при хо дит ся на Ак мо лин скую 
об ласть — 29,1%, Се ве ро-Ка зах стан скую — 28%, 
в г. Ас та не — 25%.
В Ка ра ган де фун кци они ру ют пять мо ло-

деж ных цен тров здо ровья. Вы мо же те об ра-
тить ся за по мощью и кон суль та ци ей к пси-
хо ло гу, аку ше ру-ги не ко ло гу, под рос тко во му 
вра чу, уро ло гу, дер ма то ве не ро ло гу и да же 
юрис ту. Боль шин ство спе ци алис тов от но сят ся 
ис клю чи тель но к МЦЗ, от дель ные спе ци алис-
ты ра бо та ют по сов мес ти тель ству. Ка би не ты 
ос на ще ны всем не об хо ди мым офис ным и ме-
ди цин ским обо ру до ва ни ем, мяг кой ме белью, 
те ле ви зо ра ми, а так же стен да ми и лис тов ка ми 
с наг ляд ной поз на ва тель ной ин фор ма ци ей о 
вре де ку ре ния, ран них абор тов и т. д. В каж дом 

цен тре есть от дель ное по ме ще ние для про ве-
де ния школ здо ровья и раз лич ных ме роп ри-
ятий. На ба зе МЦЗ ре гу ляр но про во дят ся про-
фос мот ры — кон суль та ции о пра виль ном фор-
ми ро ва нии ре жи ма дня, о вза имо от но ше ни ях 
и пси хо ло ги чес ком кли ма те в семье. В спо кой-
ной об ста нов ке на еди не с пси хо ло гом или в 
груп пе вы смо же те об су дить все на ко пив ши еся 
воп ро сы и проб ле мы. В Ка зах ста не так же ра-
бо та ет На ци ональ ная те ле фон ная служ ба «Го-
ря чая ли ния 150», наб рав ко то рую из лю бо го 
угол ка стра ны мож но бес плат но по лу чить кон-
суль та цию ги не ко ло га и пси хо ло га.

АН ДРЕЙ САВ ЧУК,
СПЕ ЦИ АЛИСТ ЦЕН ТРА ПО РА БО ТЕ С МО ЛО ДЕЖЬЮ Г. КА РА ГАН ДЫ

За кон Рес пуб ли ки Казахстан «О про ти-
во дей ствии кор руп ции» да ет сле ду ющее оп-
ре де ле ние кор руп ции — это «…не за кон ное 
ис поль зо ва ние ли ца ми, за ни ма ющи ми от вет-
ствен ную го су дар ствен ную дол жность, ли ца-
ми, упол но мо чен ны ми на вы пол не ние го су-
дар ствен ных фун кций, ли ца ми, при рав нен ны-
ми к ли цам, упол но мо чен ным на вы пол не ние 
го су дар ствен ных фун кций, дол жнос тны ми 
ли ца ми сво их дол жнос тных (слу жеб ных) пол-
но мо чий и свя зан ных с ни ми воз мож нос тей в 
це лях по лу че ния или из вле че ния лич но или 
че рез пос ред ни ков иму ще ствен ных (не иму ще-
ствен ных) благ и пре иму ществ для се бя ли бо 
треть их лиц, а рав но под куп дан ных лиц пу-
тем пре дос тав ле ния благ и пре иму ществ».

Сог лас но статье 16 За ко на «О про ти во дей ствии 
кор руп ции», субъ ек ты пред при ни ма тель ства при 
осу ществле нии сво ей дея тель нос ти при ни ма ют ме ры 
по пре дуп реж де нию кор руп ции, в том чис ле по ми-
ни ми за ции при чин и ус ло вий, спо соб ству ющих со-
вер ше нию кор руп ци он ных пра во на ру ше ний, пу тем

1) ус та нов ле ния ор га ни за ци он но-пра во вых ме-
ха низ мов, обес пе чи ва ющих под от чет ность, под-
кон троль ность и проз рач ность про це дур при ня-
тия ре ше ний;

2) соб лю де ния прин ци пов доб ро со вес тной 
кон ку рен ции;

3) пре дот вра ще ния кон флик та ин те ре сов;
4) при ня тия и соб лю де ния норм де ло вой эти ки;
5) при ня тия мер по фор ми ро ва нию ан ти кор-

руп ци он ной куль ту ры;
6) вза имо дей ствия с го су дар ствен ны ми ор га на-

ми и ины ми ор га ни за ци ями по воп ро сам пре дуп-
реж де ния кор руп ции.

2. Стан дар ты пре дуп реж де ния кор руп ции для 
субъ ек тов пред при ни ма тель ства мо гут раз ра ба ты-
вать ся и при ни мать ся объ еди не ни ями (ас со ци аци-
ями, со юза ми) субъ ек тов пред при ни ма тель ства.
В статье 24 За ко на «О про ти во дей ствии кор-

руп ции» зак реп ле ны сле ду ющие га ран тии неп-
ри кос но вен нос ти лиц, ока зы ва ющих со дей ствие в 
борь бе с кор руп ци ей:

1. Ли цо, рас по ла га ющее ин фор ма ци ей о кор-
руп ци он ном пра во на ру ше нии, ин фор ми ру ет 
ру ко вод ство го су дар ствен но го ор га на ли бо ор га-
ни за ции, сот руд ни ком ко то рой яв ля ет ся, ли бо 
упол но мо чен ный ор ган по про ти во дей ствию кор-
руп ции.

2. Ру ко вод ство го су дар ствен но го ор га на, ор га-
ни за ции, упол но мо чен ный ор ган по про ти во дей-
ствию кор руп ции обя за ны при нять ме ры по пос-
ту пив ше му со об ще нию о кор руп ци он ном пра во-
на ру ше нии в со от вет ствии с за ко ном.

3. Ли цо, со об щив шее о фак те кор руп ци он но-
го пра во на ру ше ния или иным об ра зом ока зы ва-
ющее со дей ствие в про ти во дей ствии кор руп ции, 
на хо дит ся под за щи той го су дар ства и по ощ ря ет-
ся в по ряд ке, ус та нов лен ном Пра ви тель ством Рес-
пуб ли ки Казахстан.
По ло же ния нас то яще го пун кта не рас прос тра-

ня ют ся на лиц, со об щив ших за ве до мо лож ную 
ин фор ма цию о фак те кор руп ци он но го пра во на-
ру ше ния, ко то рые под ле жат от вет ствен нос ти в со-
от вет ствии с за ко ном.

4. Ин фор ма ция о ли це, ока зы ва ющем со дей-
ствие в про ти во дей ствии кор руп ции, яв ля ет ся 
го су дар ствен ным сек ре том и пре дос тав ля ет ся в 
по ряд ке, ус та нов лен ном за ко ном. Раз гла ше ние 
ука зан ной ин фор ма ции вле чет от вет ствен ность, 
ус та нов лен ную за ко ном.

Кор руп ци он ные прес туп ле ния, бу ду чи со ци-
аль но-пра во вым яв ле ни ем, пред став ля ют со бой 
об ще ствен но опас ные по ся га тель ства на ох ра ня-
емые уго лов ным за ко но да тель ством об ще ствен-
ные от но ше ния. Об ще ствен ная опас ность та ких 
прес туп ле ний оп ре де ля ет их со ци аль ную при-
ро ду. Они опас ны, по то му что при чи ня ют ог-
ром ный вред об ще ству и чле нам об ще ства, на но-
сят по ли ти чес кий, ма те ри аль ный и про чий вред, 
а так же вре дят со ци аль ным цен нос тям и ус то ям 
об ще ства.
Взя точ ни че ство ос та ет ся на ибо лее рас прос тра-

нен ным про яв ле ни ем кор руп ции прак ти чес ки во 
всех го сор га нах. Сре ди дру гих ви дов кор руп ци-
он ных прес туп ле ний, со вер ша емых чи нов ни ка-
ми, до ми ни ру ющее по ло же ние за ни ма ют фак ты 
слу жеб но го под ло га. Не об хо ди мо от ме тить, что 
на ибо лее уяз ви мы для кор руп ции по-преж не му 
гос за куп ки, сфе ра пре дос тав ле ния го су дар ствен-
ных ус луг, ин вес ти ци он ные и при ва ти за ци он ные 
про цес сы, раз ре ши тель ные и ли цен зи он ные сис-
те мы, пе ре рас пре де ле ние бюд жет ных средств и 
зем ли, сбор на ло гов, наз на че ние на ру ко во дя щие 
пос ты и по лу че ние ра бо ты на гос служ бе, дея тель-
ность ор га нов мес тно го са мо уп рав ле ния.
Ли цо, со об щив шее о лож ных фак тах кор руп-

ции, прив ле ка ет ся к уго лов ной от вет ствен нос ти 
по статье 130 УК «Кле ве та». Мак си маль ный срок 
на ка за ния — ли ше ние сво бо ды на 3 го да.
В Уп рав ле нии по за щи те прав пот ре би те лей 

райо на име ни Ка зы бек-би г. Ка ра ган ды пос то-
ян но фун кци они ру ет те ле фон до ве рия, по ко-
то ро му граж да не мо гут со об щить об из вес тных 
им фак тах кор руп ци он ных пра во на ру ше ний: 
8(7212) 519-691.

ИН ФОР МА ЦИЯ ПРЕ ДОС ТАВ ЛЕ НА

УП РАВ ЛЕ НИ ЕМ ПО ЗА ЩИ ТЕ ПРАВ ПОТ РЕ БИ ТЕ ЛЕЙ

РАЙО НА ИМ. КА ЗЫ БЕК-БИ Г. КА РА ГАН ДЫ

Ос во ение учеб ной прог рам мы тре бу ет от сту-
ден тов вы со кой ум ствен ной ак тив нос ти. Нап ря-
жен ная ум ствен ная дея тель ность во об ще свя за-
на со зна чи тель ны ми энер ге ти чес ки ми зат ра та-
ми. По это му к сос тав ле нию пол но цен но го ра-
ци она для сту ден та ну жен ком плек сный под ход, 
учи ты ва ющий все, что не об хо ди мо ор га низ му.

По мне нию ди ето ло гов, сту дент дол жен есть 
не ме нее че ты рех раз в день, при этом на зав трак, 
обед и ужин обя за тель но дол жно быть го ря чее 
блю до. Для ор га низ ма обя за тель ны мо ло ко, тво-
рог, сыр, а так же кис ло мо лоч ные про дук ты — ис-
точ ни ки каль ция и бел ка. Де фи цит каль ция и фос-
фо ра так же по мо гут вос пол нить рыб ные блю да.

В ка че стве гар ни ра луч ше ис поль зо вать не кар то-
фель или ма ка ро ны, а ту ше ные или ва ре ные ово щи, 
нап ри мер, ка пус ту, свек лу, лук, мор ковь и бо бо вые.

Зав трак обя за те лен!
В зав трак дол жны вхо дить яй ца, ка ши (ов сян ка 

за ре ко мен до ва ла се бя луч ше всех), хле бо бу лоч-

ные из де лия, све жие ово щи и фрук ты. Очень хо-
ро ши яб ло ки, бо га тые клет чат кой и пек ти ном.

Сла дос ти мож но, но в ме ру
Очень труд но зап ре тить есть слад кое, тем бо-

лее что бу фе ты, как пра ви ло, пред ла га ют це лый 
ас сор ти мент хле бо бу лоч ных из де лий: на кар ман-
ные день ги сту дент мо жет ку пить там и бу лоч ки 
со сгу щен кой, и пиц цу, и со сис ки в тес те. Но кон-
ди тер ские из де лия и во об ще лю бые слад кие про-
дук ты луч ше есть уже пос ле ос нов но го, пол но цен-
но го при ема пи щи.

Не за ме ни мость жи ров и бел ков
Вто рой пос ле уг ле во дов по зна чи мос ти ком-

по нент пи щи, нуж ный для удов лет во ре ния энер-
ге ти чес ких пот реб нос тей, — это жи ры. Луч ше 
упот реб лять рас ти тель ные жи ры, пос коль ку они 
нам но го лег че ус ва ива ют ся, в от ли чие от жи вот-
ных жи ров.
Бел ки — это ос нов ной ма те ри ал, ко то рый ис-

поль зу ет ся для пос тро ения тка ней и ор га нов че ло-
ве ка. По это му мя со на до есть ес ли не ежед нев но, 

то че рез день, хо тя бы ку ри цу или сви ни ну. Бо бо-
вые куль ту ры так же нуж но вклю чать в ме ню па ру 
раз в не де лю.

Важ но пра виль ное со че та ние про дук тов
Ово ща ми и са ла та ми луч ше кор мить пе ред 

едой, пос коль ку так они луч ше ус ва ива ют ся в ор-
га низ ме и сти му ли ру ют пи ще ва ре ние. Бел ки раз-
но го про ис хож де ния, то есть жи вот но го или рас-
ти тель но го, не сто ит сов ме щать в од ном при еме 
пи щи, в та ком слу чае они мо гут при нес ти по ми-
мо энер гии еще и лиш ний вес.
Что ка са ет ся на пит ков, то сту ден ту не об хо ди-

мо вы пи вать в день при мер но пол то ра лит ра лю-
бой жид кос ти. Луч ше пить во ду, со ки или фрук-
то вые ком по ты.
И, ко неч но, не сто ит за бы вать о раз но об ра зии. 

Ког да вы го то ви те, по за боть тесь, что бы не приш-
лось на обед и ужин по да вать один и тот же суп. 
Пос та рай тесь сде лать так, что бы на про тя же нии 
дня блю да не пов то ря лись.

А. СУ ЛЕЙ МЕ НО ВА,
ГЛАВ НЫЙ СПЕ ЦИ АЛИСТ УЗПП Р-НА ИМ. КА ЗЫ БЕК-БИ

Г. КА РА ГАН ДЫ

Инновационный подход 
к социальной сфере

C целью привлечения 
студенческой молодежи в 
творческую деятельность, 
повышения ее гражданской 
активности, формирования 
и реализации социально 
значимых идей молодежи 
в КарГУ им. Е. А. Букетова 
состоялся конкурс 
студенческих социальных 
проектов на тему 
«Инновационный подход к 
социальной сфере» среди 
студентов вузов Караганды. 
В конкурсе приняли участие 
студенты КарГУ, КГМУ 
(медицинский университет), 
КУ «Болашак», КарГТУ и 
КЭУК (экономический 
университет). Конкурс 
проводился в три этапа на 
государственном и русском 
языках.

Для подведения итогов 
конкурса организаторами 
была сформирована комиссия, 
председателем которой стала 
Жумасултанова Г. А., к. и. н., 
доцент кафедры политологии и 
социологии.

По результатам конкурса 
победителями и обладателями 
грамот стали следующие 
студенты.

Казахское отделение:
I место — Bбеуз@р Медеу 

(КарГТУ);
II место — 9анатAлы 

Жанайдар, Ержан Ма>пал, 
Исаев Айтуар (КЭУК);

III место — Асхат-кызы 
Назым, Жосамбаева Г?лім, 
Ыбырай Аяулым (КЭУК);

III место — Толеген 
Майра (КарГУ, юридический 
факультет);

III место — Ошанова 
БалнAр, Каузова Асылтас, 
Керимбаева Жансая (КарГТУ).

Русское отделение:
I место — Бондаренко 

Вероника (КУ «Болашак»);
II место — Аскаров 

Рустам (КарГУ, юридический 
факультет);

III место — Кенесова Алуа, 
Джетибаева Айгуль, Фазыл 
Агила (КГМУ);

III место — Каржова Елена, 
Хван Мария (КУ «Болашак);

III место — Кеншиликова 
Лаура, Тулешев Айтуар (КарГУ, 
экономический факультет).

За активное участие 
благодарственными письмами 
награждены следующие 
конкурсанты: 9алымберген 
А>марал (КарГУ), Адаева 
Жанар (КарГУ), Бахытжан 
Жулдыз (КарГУ), Жакыпбаева 
Гулнур (КарГУ), Мукаров Азат 
(КЭУК), 9ыдырбай Ернар 
(КЭУК).

ИНФОРМАЦИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНА 
КОМИТЕТОМ ПО ДЕЛАМ МОЛОДЕЖИ

Молодежные центры здоровья: доверьте свое здоровье специалистам

О противодействии коррупции

Здоровье начинается с правильного питания
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• ҚарМУ — жо ға ры оқу орын да ры ның ұлт тық 
рей тин гі сін де көш бас шы лық орын иелен ген 
Қа зақ стан да ғы ір ге лі оқу орын да ры ның бі рі.

• ҚарМУ үз дік əлем дік жо ға ры оқу орын да ры-
ның QS World Uni ver si ti es Ran kings жə не We-
bo mat rix Ran kings рей тин гі ле рі не еніп отыр.

• ҚарМУ жо ға ры ака де ми ялық бе дел ге ие жə-
не клас си ка лық уни вер си тет тік прин цип тер-
ді ұс та на ды.

• ҚарМУ əлем нің бас ты уни вер си тет те рін бі-
рік ті ре тін ха лы қа ра лық ас со ци аци ялар дың 
мү ше сі бо лып та бы ла ды.

• ҚарМУ — бұл 48 ма гис тра ту ра ма ман ды ғы 
мен 12 PhD док то ран ту ра бағ дар ла ма сы.

• ҚарМУ — бұл 75 ба ка лавр ма ман ды ғы бойын-
ша сту дент тер бі лім ала тын 12 фа куль тет.

• ҚарМУ — бұл көп тіл ді топ тар да бі лім бе ре-
тін мүм кін дік.

• ҚарМУ-да атақ ты ға лым дар қыз мет ете ді, 
оның 127-і «Жо ға ры оқу ор ны ның үз дік оқы-
ту шы сы» ата ғын иелен ген.

• ҚарМУ сту дент те рі ака де ми ялық мо биль ді-
лік бағ дар ла ма сы аясын да Ре сей дің, Еуро па-
лық одақ АҚШ, Оң түс тік-шы ғыс Азия жə не 
өз ге де ел дер дің бе дел ді жо ға ры оқу орын да-
рын да бі лім ала ала ды.
Біз дің уни вер си тет те то лық бі лім бе ру үде-

рі сі үшін бар лық жағ дай жа сал ған: 11 за ма-

науи оқу ғи ма ра ты, Қа зақ стан да ғы ең үл кен 
кі тап ха на лар дың бі рі са на ла тын уни вер си тет 
кі тап ха на сы (1,7 млн. кі тап қо ры), Ин тер нет-
зал дар, Wі-Fі ай ма ғы, муль ти ме ди ялық, лин-
га фон дық жə не компь ютер лік сы нып тар, бас-
па ха на, 6 жа тақ ха на, сту дент тік тұр мыс тық 
ке шен, қо ғам дық та мақ та ну ком би на ты, «Уни-
вер си тет» ка фе сі, «Аюлы» спорт тық ке ше ні, 
2 ста ди он, 11 спорт тық зал, же ңі лат ле ти ка лық 
ма неж, за ма науи жат ты ғу за лы.

Би оло гия-ге ог ра фия фа куль те ті
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
Ше тел тіл дер фа куль те ті
Ба ка лав ри ат:
5В011900 — Ше тел ті лі: екі шет ті лі (ағыл-
шын, не міс, фран цуз)
5В020500 — Ше тел фи ло ло ги ясы (ағыл-
шын, не міс, фран цуз, қы тай)
5В020700 — Аудар ма ісі
Ма гис тра ту ра:
6М011900 — Ше тел ті лі: екі шет ті лі
6М021000 — Ше тел фи ло ло ги ясы
Док то ран ту ра PhD
6D011900 — Ше тел ті лі: екі шет ті лі
Та рих фа куль те ті
Ба ка лав ри ат:
5В011400 — Та рих
5В020200 — Ха лы қа ра лық қа ты нас тар
5В020300 — Та рих
5В020800 — Ар хе оло гия жə не эт но ло гия
Ма гис тра ту ра:
6М011400 — Та рих
6М020300 — Та рих
6М020800 — Ар хе оло гия жə не эт но ло гия
Док то ран ту ра PhD
6D020300 — Та рих
Ма те ма ти ка ж+ не а) па рат ты) 
тех но ло ги ялар фа куль те ті
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 — Ақ па рат тық жүйе лер
5В070500 — Ма те ма ти ка лық жə не компь-
ютер лік мо дель деу
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 ка лы) фа куль тет
Ба ка лав ри ат:
5В010100 — Мек теп ке дейін гі оқы ту жə не 
тəр би елеу
5В010200 — Бас тауыш оқы ту дың пе да го-
ги ка сы мен əдіс те ме сі
5В010300 — Пе да го ги ка жə не пси хо ло гия
5В010500 — Де фек то ло гия
5В010700 — Бей не леу өне рі жə не сы зу
5В042100 — Ди зайн
Ма гис тра ту ра:
6М010100 — Мек теп ке дейін гі оқы ту жə не 
тəр би елеу
6М010200 — Бас тауыш оқы ту дың пе да го-
ги ка сы мен əдіс те ме сі,
6М010300 — Пе да го ги ка жə не пси хо ло гия
6М010500 — Де фек то ло гия
Док то ран ту ра PhD
6D010200 — Бас тауыш оқы ту дың пе да го-
ги ка сы мен əдіс те ме сі
6D010300 — Пе да го ги ка жə не пси хо ло гия
Фи зи ка-тех ни ка лы) фа куль те ті
Ба ка лав ри ат:
5В011000 — Фи зи ка
5В060400 — Фи зи ка
5В071600 — Ас пап жа сау
5В071700 — Жы лу энер ге ти ка сы
5В071900 — Ра ди отех ни ка, элек тро ни ка 
жə не те ле ком му ни ка ци ялар

5В072300 — Тех ни ка лық фи зи ка
5В073100 — Қор ша ған ор та ны қор ғау жə-
не өмір тір ші лі гі нің қауіп сіз ді гі
5В012000 — Кə сіп тік оқы ту
5В070300 — Кө лік, кө лік тех ни ка сы жə не 
тех но ло ги ялар
5В090100 — Та сы мал да уды, қоз ға лыс ты 
ұйым дас ты ру жə не кө лік ті пай да ла ну
Ма гис тра ту ра:
6M011000 — Фи зи ка
6M060400 — Фи зи ка
6M072300 — Тех ни ка лық фи зи ка
6M071700 — Жы лу энер ге ти ка сы
6М012000 — Кə сіп тік оқы ту
Док то ран ту ра PhD
6D060400 — Фи зи ка
Фи ло ло гия фа куль те ті
Ба ка лав ри ат:
5В011700 — Қа зақ ті лі мен əде би еті
5В011800 — Орыс ті лі мен əде бе ті
5В012100 — Қа зақ ті лін де оқыт пай тын 
мек теп тер де гі қа зақ ті лі мен əде би еті
5В012200 — Орыс ті лін де оқыт пай тын 
мек теп тер де гі орыс ті лі мен əде би еті
5В020500 — Фи ло ло гия (қа зақ, орыс)
5В050400 — Жур на лис ти ка
5В051400 — Қо ғам мен бай ла ныс
Ма гис тра ту ра:
6М011700 — Қа зақ ті лі мен əде би еті
6М011800 — Орыс ті лі мен əде би еті
6М020500 — Фи ло ло гия
6М050400 — Жур на лис ти ка
Док то ран ту ра PhD
6D020500 — Фи ло ло гия
Фи ло со фия ж+ не пси хо ло гия фа куль те ті
Ба ка лав ри ат:
5B012300 — Əлеу мет тік пе да го ги ка жə не 
өзін-өзі та ну
5В020100 — Фи ло со фия
5В020400 — Мə де ни ет та ну
5В020600 — Дін та ну
5В050100 — Əлеу мет та ну

5В050200 — Са ясат та ну
5В050300 — Пси хо ло гия
5В090500 — Əлеу мет тік жұ мыс
5В090600 — Мə де ни-ты ны ғу жұ мы сы
Ма гис тра ту ра:
6М012300 — Əлеу мет тік пе да го ги ка жə не 
өзін-өзі та ну
6М020100 — Фи ло со фия
6М020400 — Мə де ни ет та ну
6М050100 — Əлеу мет та ну
6М050200 — Са ясат та ну
6М50300 — Пси хо ло гия
6М090500 — Əлеу мет тік жұ мыс
Док то ран ту ра PhD
6D020100 — Фи ло со фия
Де не м+ де ни еті ж+ не спорт фа куль те ті
Ба ка лав ри ат:
5В010400 — Бас тап қы əс ке ри дайын дық
5В010800 — Де не мə де ни еті жə не спорт
Ма гис тра ту ра:
6М010400 — Бас тап қы əс ке ри дайын дық
6М010800 — Де не тəр би есі жə не спорт
Хи мия фа куль те ті
Ба ка лав ри ат:
5В011200 — Хи мия
5В060600 — Хи мия
5В072000 — Бейор га ни ка лық зат тар дың 
хи ми ялық тех но ло ги ясы
5В072100 — Ор га ни ка лық зат тар дың хи-
ми ялық тех но ло ги ясы
5В074800 — Фар ма цев ти ка лық өн ді ріс 
тех но ло ги ясы
Ма гис тра ту ра:
6М011200 — Хи мия
6М060600 — Хи мия
6М072000 — Бейор га ни ка лық зат тар дың 
хи ми ялық тех но ло ги ясы
6М072100 — Ор га ни ка лық зат тар дың хи-
ми ялық тех но ло ги ясы
6М073900 — Мұ най хи ми ясы
Док то ран ту ра PhD
6D060600 — Хи мия

Эко но ми ка фа куль те ті
Ба ка лав ри ат:
5В011500 — Құ қық жə не эко но ми ка не гіз де рі
5В050600 — Эко но ми ка
5В050700 — Ме нед жмент
5В050800 — Есеп жə не аудит
5В050900 — Қар жы
5В051000 — Мем ле кет тік жə не жер гі лік ті 
бас қа ру
5В051100 — Мар ке тинг
5В051300 — Əлем дік эко но ми ка
5В090200 — Ту ризм
5В090400 — Əлеу мет тік-мə де ни қыз мет 
көр се ту
5В090800 — Ба ға лау
5В090900 Ло гис ти ка (са ла бойын ша)
5В091200 — Мей рам ха на ісі жə не қо нақ 
үй биз не сі
Ма гис тра ту ра:
6М011500 — Құ қық жə не эко но ми ка не-
гіз де рі
6М050600 — Эко но ми ка
6М050700 — Ме нед жмент
6М050800 — Есеп жə не аудит
6М050900 — Қар жы
6М051000 — Мем ле кет тік жə не жер гі лік ті 
бас қа ру
6М051100 — Мар ке тинг
6М090200 — Ту ризм
6М090400 — Əлеу мет тік-мə де ни қыз мет 
көр се ту
Док то ран ту ра PhD
6D050600 — Эко но ми ка
За8 фа куль те ті
Ба ка лав ри ат:
5В030100 — Құ қық та ну
5В030200 — Ха лы қа ра лық құ қық
5В030400 — Ке ден ісі
Ма гис тра ту ра:
6М030100 — Құ қық та ну
Док то ран ту ра PhD
6D030100 — Құ қық та ну
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?Р бойынша 2015 жылLы 
мемлекеттік тапсырыс

2015 жылды' межелік ;ту балдары 
(к/ндізгі оCу б;лімі)

к/ндізгі/ к/ндізгі 
CысCартылLан 

оCу б;лімі

сырттай 
оCу 

б;лімі
Cаз. б;л. орыс б;л.

Cаз. б;л. орыс б;л. Cаз. б;л. орыс б;л. Жалпы Ауыл Жалпы Ауыл 
Ди зайн 

2 шы �ар ма шы-
лы� ем ти хан

1-ші шы �ар ма шы лы� 
ем ти хан

22 8 - - 96 - 94 -
Жур на лис ти ка 71 24 - - 98 95 95 92
Бей не леу �не рі ж$ не сы зу 11/8* 4/2* 15 5 93 89 93 84
М$ де ни-ты ны �у ж& мы сы 15 5 - - 97 95 86 78
Бас тап �ы $с ке ри дайын ды� 8/3* 2/2* 15 5 96 94 90 82
Де не шы ны� ты ру ж$ не спорт 435/45* 145/15* 8 2 С-84 93 С-80 81
Би оло гия (�ы лым)

Би оло гия

Би оло гия 94 31 - - 92 - 87 -
Би оло гия (бі лім) Би оло гия 38/8* 12/2* - - 95 92 АБ-87 88
Би отех но ло гия Би оло гия 154 51 - - 96 93 92 81
Де фек то ло гия Би оло гия 120/15* 40/5* 44 15 91 87 89 78
Мек теп ке дейін гі о�ы ту ж$ не т$р би елеу Ма те ма ти ка 67/30* 23/10* 18 7 89 85 86 76
Бас тауыш о�ы ту ды; пе да го ги ка сы мен $діс те ме сі Ма те ма ти ка 41/8* 14/2* 15 5 90 87 86 79
Пе да го ги ка ж$ не пси хо ло гия Би оло гия 52/8* 18/2* 15 5 95 91 90 83
Пси хо ло гия Би оло гия 34 11 - - 94 - 92 -
=леу мет тік пе да го ги ка ж$ не �зін-�зі та ну Би оло гия 169/8* 56/2* - - 90 88 85 82
Эко ло гия Би оло гия 104 35 - - 90 - 86 -
Ар хе оло гия ж$ не эт но ло гия

Д@ ни еж@ зі 
та ри хы

�а за� стан та ри хы 30 10 - - 86 - 75 -
Та рих (гу ма ни тар лы�) Д@ ни еж@ зі та ри хы 60 20 - - 91 - 86 -
Та рих (бі лім) Д@ ни еж@ зі та ри хы 21/8* 7/2* - - 96 91 84 81
М$ де ни ет та ну �а за� стан та ри хы 15 5 - - 86 - 74 -
�& �ы� ж$ не эко но ми ка не гіз де рі Д@ ни еж@ зі та ри хы 11 4 8 2 98 87 83 80
Са ясат та ну �а за� стан та ри хы 22 8 - - 100 - 94 -
Дін та ну Д@ ни еж@ зі та ри хы 65 22 - - 81 - 74 -
=леу мет та ну �а за� стан та ри хы 22 8 - - 92 - 91 -
Ке ден ісі Д@ ни еж@ зі та ри хы 8 2 - - ВАО-86 - ПО-100 -
Фи ло со фия Д@ ни еж@ зі та ри хы 11 4 - - 87 - 80 -
�& �ы� та ну Д@ ни еж@ зі та ри хы 41 14 - - АБ-87 - ПО-100 -
Ге ог ра фия (�ы лым)

Ге ог ра фия 

Ге ог ра фия 64 21 - - 88 - 85 -
Ге ог ра фия (бі лім) Ге ог ра фия 6 2 11 4 92 88 95 83
Мем ле кет тік ж$ не жер гі лік ті бас �а ру Ма те ма ти ка 34 11 - - АБ-95 АБ-93 ВАО-95 91
Ло гис ти ка (са ла бойын ша) Ма те ма ти ка 30 10 - - ПО-100 АБ-86 100 63
Мар ке тинг Ма те ма ти ка 15 5 - - АБ-92 АБ-88 ПО-100 89
Ме нед жмент Ма те ма ти ка 26 9 - - АБ-95 АБ-93 АБ-89 95
=лем дік эко но ми ка Ма те ма ти ка 22 8 - - АБ-91 - 100 -
Ба �а лау Ма те ма ти ка 15 5 - - 97 90 100 85
Мей рам ха на  ісі ж$ не  �о на� @й биз не сі Ге ог ра фия 71/22* 24/7* - - 89 83 89 80
�о �ам мен бай ла ныс Ге ог ра фия 21 7 - - 96 - 96 -
=леу мет тік ж& мыс Ге ог ра фия 52/11* 18/4* - - 90 86 86 79
=леу мет тік-м$ де ни �ыз мет к�р се ту Ге ог ра фия 45 15 - - 88 85 86 77
Ту ризм Ге ог ра фия 244/26* 81/9* - - 91 - 89 -
Есеп ж$ не аудит Ма те ма ти ка 34 11 - - АБ-96 АБ-94 АБ-92 АБ-86
�ар жы Ма те ма ти ка 22 8 - - АБ-97 - АБ-91 -
Эко но ми ка Ма те ма ти ка 22 8 - - АБ-96 АБ-94 АБ-90 АБ-88
Ше тел фи ло ло ги ясы: а�ыл шын ті лі

Шет ті лі Шет ті лі
18 7 - - АБ-90 - ВАО-

100 -

Ше тел фи ло ло ги ясы: не міс ті лі 4 1 - - 75 - 68 -
Ше тел фи ло ло ги ясы:  фран цуз ті лі 3 1 - - - - 56 -

МамандыC атауы

Та
'д

ау
 б

ой
ын

ш
а 

пA
нд

ер

Бе
йі

нд
ік

 п
Aн

?Р бойынша 2015 жылLы 
мемлекеттік тапсырыс

2015 жылды' межелік ;ту балдары 
(к/ндізгі оCу б;лімі)

к/ндізгі/ к/ндізгі 
CысCартылLан 

оCу б;лімі

сырттай 
оCу 

б;лімі
Cаз. б;л. орыс б;л.

Cаз. б;л. орыс б;л. Cаз. б;л. орыс б;л. Жалпы Ауыл Жалпы Ауыл 
Ше тел фи ло ло ги ясы:  �ы тай ті лі

Шет ті лі Шет ті лі

6 2 - - АБ-89 - АБ-89 -
Ше тел ті лі: екі ше тел ті лі (а�ыл шын) 371/38* 123/12* 38 12 100 88 АБ-86 89
Ше тел ті лі: екі ше тел ті лі (не міс) 8 2 - - 65 - 77 -
Ше тел ті лі: екі ше тел ті лі (фран цуз) 8 2 - - 62 - 73 -
Ха лы �а ра лы� �& �ы� 26 9 - - АБ-96 - АБ-96 -
Ха лы �а ра лы� �а ты нас тар 15 5 - - АБ-96 - АБ-96 -
Аудар ма ісі 66 22 - - АБ-92 - АБ-93 -
�а за� ті лі мен $де би еті

�а за� $де би еті 
�а за� ті лі 280/30* - 65 - 90 86 - -

�а за� ті лін де о�ыт пай тын мек теп тер де гі �а за� ті лі мен $де би еті �а за� ті лі 45 15 - - 85 83 - -
Фи ло ло гия: �а за� ті лі

=де би ет
Ана ті лі 80 - - - 94 - - -

Фи ло ло гия: орыс ті лі Ана ті лі - 25 - - - - 80 -
Орыс ті лі мен $де би еті

Орыс $де би еті
Орыс ті лі - 60/10* - 20 - - 86 80

Орыс ті лін де о�ыт пай тын мек теп тер де гі орыс ті лі мен $де би еті Орыс ті лі 45 15 - - - - 78 76
�ор ша �ан ор та ны �ор �ау ж$ не �мір тір ші лі гі ні; �ауіп сіз ді гі

Фи зи ка

Ма те ма ти ка 60/8* 20/2* - - 90 86 83 69
Ин фор ма ти ка (�ы лым) Ма те ма ти ка 165 55 - - 84 - 77 -
Ин фор ма ти ка (бі лім) Ма те ма ти ка 165/22* 55/8* - - 84 82 77 69
А� па рат ты� ж@йе лер Ма те ма ти ка 262 88 - - 100 89 98 73
Ма те ма ти ка (�ы лым) Ма те ма ти ка 120 40 - - 86 - 77 -
Ма те ма ти ка (бі лім) Ма те ма ти ка 180/8* 60/2* - - 89 85 90 80
Ма те ма ти ка лы� ж$ не компь ютер лік мо дель деу Ма те ма ти ка 60/12* 20/4* - - 94 - 85 -
Ме ха ни ка Ма те ма ти ка 60 20 - - 84 - 74 -
К� лік ті пай да ла ну ж$ не ж@к �оз �а лы сы мен та сы мал да уды &йым-
дас ты ру Ма те ма ти ка 52/11* 18/4* - - 100 94 ПО-82 91

Ас пап жа сау Ма те ма ти ка 135/15* 45/5* - - 82 - 77 -
К$ сіп тік о�ы ту Ма те ма ти ка 318/38* 106/12* 92 31 78 75 67 56
Ра ди отех ни ка, элек тро ни ка ж$ не те ле ком му ни ка ци ялар Ма те ма ти ка 315/22* 105/8* - - ПО-100 90 93 77
Жы лу энер ге ти ка сы Фи зи ка 157/15* 53/5* - - 89 85 87 71
Тех ни ка лы� фи зи ка Фи зи ка 49 16 - - 91 - 86 -
К� лік, к� лік тік тех ни ка ж$ не тех но ло ги ялар Ма те ма ти ка 315/15* 105/5* - - 87 83 82 69
Фи зи ка (�ы лым) Фи зи ка 97 33 - - 84 - 74 -
Фи зи ка (бі лім) Ма те ма ти ка 60/8* 20/2* - - 86 84 86 72
Фар ма цев ти ка лы� �н ді ріс тех но ло ги ясы

Хи мия Хи мия

75 25 - - 90 - 86 -
Бейор га ни ка лы� зат тар ды; хи ми ялы� тех но ло ги ясы 157 53 - - 84 - 74 -
Ор га ни ка лы� зат тар ды; хи ми ялы� тех но ло ги ясы 116 38 - - 89 - ВАО-91 -
Хи мия (�ы лым) 94 31 - - 90 - 84 -
Хи мия (бі лім) 26/8* 9/9* - - 93 89 75 73

* — �ыс �ар тыл 	ан о�у т рі бойын ша б� лін ген грант тар (/ ар �ы лы к�р се тіл ген); АБ — «Ал тын Бел гі» иегер ле рі; АОО — Ерек ше л гі де гі ат тес тат; ВАО- 
дер бес бі лім бе ру �йым да ры ны� т лек те рі; ПО — со� 	ы ш жыл ішін де гі ха лы �а ра лы� олим пи ада лар ж% не 	ы лы ми жа рыс тар, рес пуб ли ка лы� ж% не 
ха лы �а ра лы� кон кур стар же �ім паз да ры, со ны мен бір ге би ыл 	ы жыл 	ы жал пы бі лім п%н де рі бойын ша рес пуб ли ка лы� олим пи ада лар ж% не 	ы лы ми 
жа рыс тар же �ім паз да ры; С — ха лы �а ра лы� спорт ты� жа рыс тар же �ім паз да ры.

Академик Е.А. Б"кетов атында�ы 'арМУ-�а о�у�а т3су ж"нінде с�ра�тары�ыз болса, мына телефон�а хабарласы�ыз

8(7212) 77-03-85
Толы�ыра� м�ліметті www.ksu.kz сайтынан біле аласыздар

Xз болашаLы'ды ?арМУ-мен бірге баста!

Ака де мик Е. А. Б; ке тов атын да Lы ?а ра Lан ды мем ле кет тік уни вер си те ті ке ле сі ма ман дыC тар бойын ша дайын дыC ты ж/ зе ге асы ра ды

Е.А. Б;кетов атындаLы ?арМУ мамандыCтары бойынша 2015 жылLы YБТ жAне ТКТ тестілеу пAндері, мемлекеттік білім беру тапсырысы жAне межелік ;ту балдары

Арманы8ды ерте8ге )алдырма — 
&арМУ-7а б<гін т<с!

ҚарМУ-да сту дент жас тар дың 
зи ят кер лік жə не шы ғар ма шы лық 
əлеуетін жү зе ге асы руы үшін кең 
мүм кін дік тер бе ріл ген.



15Жастар �лемі
Мир молодежи№ 3 (247) 18.03.2016 Абитуриент-2016

• 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 за ру беж ных ву зах Рос сии, стран Ев-
ро 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)
5В021000 — Инос тран ная фи ло ло гия (ан-
глий ская, ки тай ская, не мец кая, фран цуз ская)
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 каФи 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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форму обучения в 2015 году
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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 откладывай мечту на завтра — 
поступай в КарГУ сегодня!

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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На урыз дың ал ты сы ша һа ры мыз да ғы 
«Та ир» са уда үйін де Əли хан Бө кей хан-
ның 150 жыл ды ғы на орай «Жас жур на-
лис тер» клу бы ның ұйым дас ты ру ымен 
«Дом бы ра party» өт ті. Мақ са ты — қа-
зақ тың дəс түр лі, екі ішек ті, көп пер не-
лі му зы ка лық ас па бын на си хат тау, қа ра 
көз ді лер дің ба сын қо сып, ру ха ни де ма лу, 
«На ғыз қа зақ — қа зақ емес, на ғыз қа зақ — 
дом бы ра» еке нін дə лел деу.

Ша ра ға Е. А. Бө ке тов атын да ғы Қа ра-
ған ды мем ле кет тік уни вер си те ті мен «Бо-
ла шақ» ака де ми ясы, Тəт тім бет Қа зан ға п-
ұлы атын да ғы Қа ра ған ды өнер кол лед жі нің 
сту дент те рі қа тыс ты. Өнер ге жа ны аши тын 
тұр ғын да ры мыз да бел сен ді лік та ныт ты.
Атал мыш ша ра «Жас жур на лис тер» клу-

бы ның же тек ші сі Нұр лы хан Қал қа ма нұ лы-
ның сө зі мен бас тал ды. Ша қы рыл ған, кел ген 
қо нақ тар ға ал ғыс біл ді рі ліп, қа за қи лы ғын 

жо ғал тпа ған дом бы ра ның үні мен ша ра 
жал ға сын тап ты. Жұрт ты елең ет кіз ген əсем 
əуен са уда үйін күй ге көм ді. Бұл жи ын ды 
қа ра көз де рі міз бен қа тар өз ге ұлт өкіл де рі 
де та ма ша ла ды.

«Дом бы ра party»-дің ша рық тау ше гін де 
жұрт дом бы ра шы лар ға ал ғы сын біл дір ді. 
Ай ту лы ша ра «Жас жур на лис тер» клу бы-
ның ал ғаш қы қа дам да ры ның бі рі.

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

АCпараттыC хат
VІІІ РеспубликалыC студенттік 
пAндік олимпиада

Ака де мик Е. А. Б: ке тов атын да 7ы 
&а ра 7ан ды мем ле кет тік уни вер си те ті 
с+уір айы ны8 7-8 к<н де рі &а за) стан 
Рес пуб ли ка сы жо 7а ры о)у орын да ры 
сту дент те рі ара сын да 5В020300 — 
Та рих (гу ма ни тар лы)) ма ман ды 7ы 
бойын ша п+н дік олим пи ада :т кі зе ді.

Олим пи ада ны; ма> са ты: сту дент тер-
ді; шы 8ар ма шы лы> >а бі лет те рін ашу, 
да рын ды ж@ не та лант ты сту дент тер ді 
та; дау @рі олар 8а >ол дау к7р се ту, сту-
дент тер ді; ин тел лек ту ал ды> @леуетін 
>а лып тас ты ру 8а жа8 дай жа сау, сту дент-
тер мен жас 8а лым дар ды за ма науи м@-
се ле лер ді ше шу ге >а тыс ты ру, ма ман-
ды> бойын ша 8ы лым мен ай на лы су 8а 
>ы зы 8у шы лы 8ын да мы ту. Nте тін ор ны: 
9а ра 8ан ды >., Уни вер си тет к7 ше сі, 28 
?й, № 3 о>у 8и ма ра ты, ака де мик Е. А. Б7-
ке тов атын да 8ы 9а ра 8ан ды мем ле кет тік 
уни вер си те ті. ЖA мыс тіл де рі: >а за> ша 
ж@ не орыс ша. Олим пи ада 8а >а ты на су 
?шін >A ра мы на 4 сту дент кі ре тін І-ІV курс 
сту дент те рі нен ко ман да жа са> тап, с@уір 
айы ны; 1 жAл ды зы на дейін сайыс >а >а-
ты на су жай лы 7ті ніш жі бе ру ле рі >а жет. 
9а ты на су жай лы 7ті ніш те ке ле сі а> па-
рат тар бо луы ти іс: топ атауы; топ жі бе ріл-
ген ЖОО-ны, фа куль те ті, ма ман ды 8ы ны; 
атауы; топ к7ш бас шы сы ны; аты-ж7 ні, 
оны; бай ла ныс м@ лі мет те рі (>а ла ны; 
ко ды к7р се тіл ген те ле фо ны ны; н7 мі-
рі, Aялы бай ла ныс те ле фо ны ны; н7 мі рі, 
e-ma il-ы); топ >а жауап ты ЖОО-ны 7кі лі-
ні; аты-ж7 ні (>а ла ны; ко ды к7р се тіл ген 
те ле фо ны ны; н7 мі рі, Aялы бай ла ныс те-
ле фо ны ны; н7 мі рі, e-ma il-ы).

5В020300 — Та рих (гу ма ни тар лы>) 
ма ман ды 8ы бойын ша VІIІ Рес пуб ли-
ка лы> сту дент тік п@н дік олим пи ада ны 
7т кі зу ере же ле рі: І ке зе; — С@ лем де-
су (топ ты та ныс ты ру). Уа>ыт: 5 ми нут-
>а дейін. Шы 8ар ма шы лы 8ы (10 Aпай); 
к7р кем ді лі гі, к7р се ті лім ні; м@ нер лі гі (5 
Aпай); топ имид жі (5 Aпай). Бар лы 8ы — 
20 Aпай. ІІ ке зе; — Тес ті леу. Бар лы 8ы 
100 сA ра>. 50 сA ра> — Отан та ри хы нан; 
50 сA ра> — Б? кі л@ лем та ри хы нан. Bр бір 
дA рыс жауап 1 Aпай 8а ба 8а ла на ды. Бар-
лы 8ы — 100 Aпай. Бе рі ле тін уа>ыт: 1 са8. 
20 ми нут. ІІІ ке зе; — }й тап сыр ма сы. 
«Dлы Да ла 7р ке ни еті: бас тауынан осы 
к?н ге дейін» та >ы ры бын да жо ба жа сау. 
9ор 8ау 8а бе рі ле тін уа>ыт: 10-12 ми нут. 
Nзек ті лі гі (10 Aпай); т7л пі кір м@ нер лі-
лі гі (10 Aпай); пі кір ді; 8ы лы ми лы 8ы (10 
Aпай). Бар лы 8ы — 30 Aпай. IV ке зе; — 
Зи ят кер лік ке зе; (IV ке зе; ні; 7ту т@р ті бі 
Олим пи ада ке зін де та ныс ты ры ла ды).

Олим пи ада 8а >а ты су ?шін жAм са ла-
тын шы 8ын дар (топ ты; ке луі, ке туі, та-
ма> та нуы, тAр 8ын жай 8а ор на ла суы) жі-
бе ру ші ЖОО есе бі нен ж?р гі зі ле ді. 9о на> 
?й ден ал дын ала орын алып >ою >а жет 
бол 8ан жа8 дай да, ал дын ала >а ты на су 
жай лы 7ті ніш те к7р се ту ле рі ;із ді сA рай-
мыз. 9ы зы 8у шы лы> та ныт >ан топ тар ды 
олим пи ада 8а >а ты на са ты нын рас тап 
Б7 де ев 9. Т. Bo de ev-78@ma il. ru; МA ра-
то ва М. Б. 141092@ma il. ru. элек трон-
ды> пош та ла ры на 7ті ніш жі бе ру ле рі ;із ді 
сA рай мыз. Бар лы> сA ра> тар бойын ша 
9. Т. Б7 де ев ке ха бар ла су ла ры ;ыз 8а бо-
ла ды (те ле фон н7 мі рі — 8701138304)

ТА РИХ ФА КУЛЬ ТЕ ТІ

ҰБТ-ның 3 са ғат 30 ми ну ты нан сү рін-
бей өтіп, ба ла сы үшін жа ны ауыр ған ата-
ана ның үмі ті не се нім ұяла тып, алыс та ғы 
ар ма ны ма се нім мен қа дам ба сып ке ле мін.

Ар ман сыз адам — жел кен сіз ке ме се кіл ді. 
Жел кен сіз ке ме ні жел қай да ай да са, сон да 
жү зе ді. Ар ман сыз адам ды да өмір əрі-бе рі 
сүй реп адас ты ра ры сөз сіз. Сол ар ман шыл 
жас тың бі рі мен едім. Мек теп пен қош та сып, 
үл кен бір өмір те ңі зі не ес ке гі жоқ қайық тай 
ке ліп қо сыл дым. Ке ше ға на те ңіз қия лы-
на сүң гіп, «Мен кім бо ла мын?» деп жүр ген 
жас тү лек, бү гін де елі нің нұр лы бо ла ша ғы-
на қо ғам дық ой қо са тын қас тер лі де қа си ет-

ті жур на лис ти ка ма ман ды ғын да бі лім ала-
ды. Сол бір ма ман дық ты мен емес, ол ме ні 
таң да ған се кіл ді! Ба ла кү нім нен те ли ди дар, 
ра дио ішін де гі тіл ші лер ге, га зет-жур нал ға 
құ мар та бас та дым. Өсе ке ле сол құ мар лық 
өте үл кен ар ман ға ай на лып шы ға кел ді. Дү-
ни еде гі əр пен де нің бас ты ар ма ны ба қыт ты 
бо лу еке ні ай дан анық. Бі рақ сол ба қыт ты 
бі ре улер бай лық пен ман сап тан із дей ді. Ал 
мен үшін ба қыт де ген өзі нің ар ман ет кен 
ма ман ды ғын иге ру, кейін мық ты ма ман ата-
нып, ел игі лі гі не қыз мет ету.
Əй тсе де жур на лис ти ка — екі нің бі рі нің 

қо лы нан ке ле бер мей тін, ерек ше тө зім ді лік 
пен ең бек қор лық ты та лап ете тін ма ман дық. 

Жур на лист ес тіп-біл ген нəр се сін жаз ба са та-
ғат тап пай ды, əлем де орын ал ған жағ дай лар-
ға бей-жай қа ра май, ой түй сі гі нен өт кі зіп, өр-
нек тей ді. Сон дық тан жур на лист жан-жақ ты 
бо луы ти іс. Бір да ныш пан ның: «Жур на лист — 
бə рі нен жар ты лай ға на бі ле тін ма ман» — де-
ге ні бар еді. Мүм кін сол да рас шы ғар.
Ар ма ным жур на лис ти ка мен ты ғыз бай-

ла ныс ты. Бо ла шақ та өз қа лам ның əй гі лі 
тіл ші сі бол ғым ке ле ді. Елім ді елең ет кі зе тін 
дү ни елер ді, ма қа ла лар мен өлең дер жа-
зу ды жа ным сүйе ді. Бо ла шақ та өзім үшін 
емес, елім үшін адал қыз мет ат қа ра тын үл-
гі лі жур на лист бол сам де ген ас қақ ар ма ным 
ме ні əр дайым ал ға же те лей ді.

АР МАН HБІЛ �А СЫ МОВ,
ЖУР НА ЛИС ТИ КА Б	 ЛІ МІ НІ: 1 КУРС СТУ ДЕН ТІ

Кра са ви ца вес на сту пи ла на по рог, и в 
пред две рии са мых прек рас ных праз дни-
ков — Меж ду на род но го жен ско го дня и 
На уры за — 1 мар та в сту ден чес ком об-
ще жи тии КарГУ №5 про шел сту ден чес-
кий кон церт.

Ме роп ри ятие бы ло ор га ни зо ва но сту-
ден та ми 1-го кур са хи ми чес ко го фа куль те-
та (ХЕ-11, ХТОВ-11, ТФП-11) под ру ко вод-
ством пре по да ва те лей ка фед ры ме то ди ки 
и прак ти ки рус ско го язы ка и ли те ра ту ры 
им. Г. А. Мей ра мо ва фи ло ло ги чес ко го фа-
куль те та: до цен та, к. ф. н. Ха иро вой Г. М.  
и стар ше го пре по да ва те ля Жу ну со вой Н. 

А. сов мес тно с чле на ми Аль ян са сту ден тов 
КарГУ.
В честь всех сот руд ниц это го об ще жи тия, 

а так же ос таль ных пред ста ви тель ниц сла-
бо го по ла бы ли про чи та ны са мые теп лые и 
неж ные сти хи от сту ден тов Аб драх ма но ва 
Ну ра сыл жа на и Ома ро вой Ин ди ры, проз ву-
ча ли про ник но вен ные пес ни на ка зах ском и 
рус ском язы ках в ис пол не нии Нуг мет Ай ге-
рим, Жо ра бе ко ва Рыс кул бе ка (ХЕ-11), Аде-
шо вой Ма ди ны. А как кра си во и про фес си-
ональ но тан цу ют на ши сту ден тки на род ные 
и сов ре мен ные тан цы! За дор ный и яр кий 
уй гур ский та нец был про де монстри ро ван 
Дауим бай Жул ды зай, а де вуш ки груп пы 

ХТОВ-11 син хрон но и сла жен но ис пол ни ли 
сов ре мен ные тан цы. Эле ган тно и кра си во 
про ве ли этот праз днич ный кон церт нес рав-
нен ные ве ду щие Ай тжа но ва Ка ми ля и Тан-
хай Мар гу лан. В зак лю че ние от ли ца всей 
муж ской по ло ви ны с ис крен ни ми по же ла-
ни ями выс ту пи ли юно ши вы ше пе ре чис-
лен ных групп. Сце на рий праз днич но го кон-
цер та был на пи сан сту ден та ми хи ми чес ко го 
фа куль те та Ка жи кен Гу лим, Ма ка жа но вой 
Ул жан, Тан ха ем Мар гу ла ном (гр. ХТОВ-11, 
ТФП-11). Праз дник по лу чил ся по-нас то яще-
му теп лым, ве сен ним, чув ство ва лась ат мос-
фе ра пред сто яще го важ но го со бы тия.

СТУ ДЕН ТЫ 1-ГО КУР СА ХИ МИ ЧЕС КО ГО ФА КУЛЬ ТЕ ТА, ПРЕ ПО ДА-
ВА ТЕ ЛИ КА ФЕД РЫ МЕ ТО ДИ КИ И ПРАК ТИ КИ РУС СКО ГО ЯЗЫ КА И 

ЛИ ТЕ РА ТУ РЫ

?араLандыда — «Домбыра party»

Мені та'даLан мамандыC

Весенний концерт для души


