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Сіз дер ді Бі лім кү ні мен шын жү рек тен құт тық тай мын!
Осы жы лы біз ай ту лы да та — Қа зақ стан Тəуел сіз ді гі нің 25 жыл дық ме рей тойын 

атап өту де міз. Ши рек ға сыр бұ рын Қа зақ стан ның тəуел сіз мем ле кет ре тін де гі заң-
дық мəр те бе сін рə сім де ген «Қа зақ стан Рес пуб ли ка сы ның мем ле кет тік тəуел сіз ді гі ту-
ра лы» Кон сти ту ци ялық за ңы қа был дан ды. Елі міз осы жыл дар ішін де ай тар лық тай 
та быс тар ға: тұ рақ ты са яси-құ қық тық жə не эко но ми ка лық да му ға, əлеу мет тік ке лі-
сім мен əл-ауқат қа қол жет кіз ді жə не əлем де жо ға ры бе дел ге ие бол ды. Қа зақ стан 
Рес пуб ли ка сы Пре зи ден ті Нұр сұл тан Əбі шұ лы Назарбаев пен ай қын дал ған стра те-
ги ялық ба сым дық тар дың ай қын тұ жы рым да ма сы — ұлт тық бі лім бе ру дің жо ға ры 
дең гейі, қо ға мы мыз дың бə се ке ге қа бі лет ті кə сі би жə не са яси эли та сын қа лып тас ты ру 
жас мем ле ке ті міз дің та быс ты да му ының ке пі лі ре тін де та ныл ды.
Е. А. Бө ке тов атын да ғы Қа ра ған ды мем ле кет тік уни вер си те ті елі міз де гі ал дың ғы 

қа тар лы жо ға ры оқу орын да ры ның бі рі. Біз сұ ра ныс қа ие ма ман дық тар бойын ша жо-
ға ры бі лік ті ма ман дар ды да яр ла уда ғы та быс та ры мыз бен, ға лым да ры мыз дың ел да-
му ына қос қан қо мақ ты үле сі мен мақ та на ала мыз. Жо ға ры оқу орын да ры ның бе дел ді 
рей тин гі сін де гі ҚарМУ ұс та ны мы, ұлт тық жə не ха лы қа ра лық ак кре ди та ци ялар дың 
бо луы бі лім бе ру дің жо ға ры дең гейін, уни вер си тет тің тұ рақ ты бə се ке ге қа бі лет ті лі гін 
рас тай ды. 2016 жыл ғы ТА РА агент ті гі нің Тəуел сіз рей тин гі сі бойын ша Е. А. Бө ке тов 
атын да ғы ҚарМУ ке зек ті рет Қа зақ стан ның ал дың ғы қа тар лы жо ға ры оқу орын да ры 
са на ты на қо сыл ды; он да уни вер си тет тің 60 бі лім бе ру бағ дар ла ма сы жүл де лі орын 
ал ды; бі лім ор да мыз дың бес ға лы мы Республика жоо ара сын да 3 нə ти же көр се тіп, 
елі міз дің көр нек ті оқы ту шы ла ры ТОП-50-ге кір ді.
Қым бат ты дос тар, елі міз дің Тəуел сіз ді гі нің 25 жыл дық ме рей тойы бар ша мыз 

үшін, ҚарМУ сту дент те рі мен оқы ту шы ла ры үшін жа ңа же тіс тік тер ге же туі не, Қа зақ-
стан ның игі лі гі жə не өр кен деуіне ар нал ған қа жыр лы шы ғар ма шы лық жұ мыс қа та ғы 
бір ма ңыз ды сер пін бе ре ді.
Бар ша ңыз ға та быс, мық ты ден са улық, аман дық, ба қыт ті лей мін!

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

От ду ши поз драв ляю вас с Днем зна ний!
В этом го ду мы от ме ча ем зна ме на тель ную да ту — 25-лет ний юби лей об ре те ния 

Ка зах ста ном Не за ви си мос ти. Чет верть ве ка на зад был при нят Кон сти ту ци он ный за-
кон «О го су дар ствен ной не за ви си мос ти Рес пуб ли ки Ка зах стан», офор мив ший юри-
ди чес кий ста тус Казахстана как су ве рен но го го су дар ства. За эти го ды на ша стра на 
до би лась зна чи тель ных ус пе хов: ста биль но го по ли ти ко-пра во во го и эко но ми чес ко го 
раз ви тия, со ци аль но го сог ла сия и бла го по лу чия, вы со ко го ав то ри те та в ми ре. За ло-
гом ус пеш но го раз ви тия на ше го мо ло до го го су дар ства ста ло чет кое фор му ли ро ва ние 
стра те ги чес ких при ори те тов, оп ре де лен ных Пре зи ден том Нур сул та ном Аби ше ви-
чем Назарбаевым, в чис ле ко то рых — вы со кий уро вень на ци ональ но го об ра зо ва ния, 
фор ми ро ва ние кон ку рен тос по соб ной про фес си ональ ной и по ли ти чес кой эли ты на-
ше го об ще ства.
Ка ра ган дин ский го су дар ствен ный уни вер си тет име ни Е. А. Бу ке то ва яв ля ет ся од-

ним из луч ших уни вер си те тов на шей стра ны. Мы зас лу жен но гор дим ся сво ими ус пе-
ха ми в под го тов ке вы со кок ва ли фи ци ро ван ных спе ци алис тов по са мым вос тре бо ван-
ным спе ци аль нос тям, ве со мым вкла дом на ших уче ных в раз ви тие стра ны. По зи ции 
КарГУ в ав то ри тет ных рей тин гах ву зов, на ли чие на ци ональ ных и меж ду на род ных 
ак кре ди та ций под твер жда ют вы со кий уро вень об ра зо ва ния, ус той чи вую кон ку рен-
тос по соб ность уни вер си те та. Сог лас но Не за ви си мо му рей тин гу 2016 го да агент ства 
НААР, КарГУ им. академика Е. А. Бу ке то ва в оче ред ной раз во шел в чис ло ли ди-
ру ющих ву зов Казахстана; 60 об ра зо ва тель ных прог рамм уни вер си те та за ня ли в нем 
при зо вые мес та; пять уче ных на ше го ву за вош ли в топ-50 вы да ющих ся пре по да ва те-
лей стра ны, по ка зав 3-й ре зуль тат сре ди ву зов рес пуб ли ки.
До ро гие друзья, уве рен, что 25-лет ний юби лей не за ви си мос ти на шей рес пуб ли ки 

ста нет для всех нас, и сту ден тов, и пре по да ва те лей КарГУ, еще од ним су ще ствен ным 
сти му лом к но вым дос ти же ни ям, упор но му со зи да тель но му тру ду на бла го и проц-
ве та ние Казахстана.
Же лаю всем даль ней ших ус пе хов, креп ко го здо ровья, бла го по лу чия, счастья!

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



№ 8 (252) 31.08.20162 Жастар �лемі
Мир молодежи

Тəуел сіз ді гі міз дің ті ре гі не ай нал ған 
Ата за ңы мыз мем ле ке ті міз дің ір ге та-
сын мық тап қа лап, қа рыш тап да му ына 
жол аш қан бас ты құ жат. Не гіз гі за ңы мыз 
адам ды бас ты құн ды лық ре тін де та нып, 
олар дың құ қық та ры мен бос тан дық та-
рын қор ғап, би лік ин сти тут та рын де-
мок ра ти ялық жол мен қа лып тас ты рып, 
да мыт ты, Қа зақ стан да аза мат тық қо ғам 
құ ру ту ра лы прог рес сив ті иде ялар ды 
бе кіт ті. Адам зат да му ының озық ой ла-
ры мен заң ды лық та рын бойы на сі ңір ген 
Ата за ңы мыз — ал тын тұ ғы ры мыз. Тұ ғы-
ры би ік ұлық ме ре ке — Кон сти ту ция кү-
нін атап өту қа зақ стан дық тар үшін зор 
қуа ныш.

Ши рек ға сыр бұ рын мем ле ке ті міз дің 
«Қа зақ стан Рес пуб ли ка сы ның мем ле кет тік 
тəуел сіз ді гі ту ра лы» Кон сти ту ци ялық за ңы 
қа был дан ды. Ер кін дік ке қол жет кі зіп, тəуел-
сіз ді гін ал ған жас мем ле ке ті міз сол жыл да-
ры қи ын ке зең ді бас тан өт кер ді. 90-шы жыл-
дар дың ба сын да ғы дағ да рыс пос тке ңес тік 
ке ңіс тік те гі ел дер дің да му ына ке рі ық пал 
ет ті. Сол аума лы-төк пе лі за ман да Қа зақ стан 
бір лік пен тұ рақ ты лық ты ту етіп ұс тап, заң-
дық кү ші бар қу ат ты иде ялар ар қы лы өт-
пе лі ке зең нің аса ауыр дағ да ры сын ең сер ді. 
1995 жы лы бү кіл ха лық тық ре фе рен дум да 
мем ле ке ті міз тұ рақ ты ұзақ мер зім ді са яси-
құ қық тық жə не əлеу мет тік-эко но ми ка лық 
да му ды қам та ма сыз ету ге мүм кін дік бер ген 
Ата За ңын қа был да ды. Кон сти ту ци ямыз 
бір лі гі міз ді ны ғай тып, мем ле кет тік құ ры-
лыс пен елі міз дің тұ тас ты ғын бе кі тіп бер ді. 
Кон сти ту ци она лизм жə не мем ле кет тің кон-
сти ту ци ялық са яса ты оның ұлт тық қауіп сіз-
ді гі нің ше шу ші ке пі лі не ай нал ды.
Мем ле ке ті міз дің іш кі жə не сыр тқы са я-

са ты Қа зақ стан Рес пуб ли ка сы Кон сти ту ци-
ясы ның нор ма ла ры ар қы лы рет те ліп оты-
ра ды. Адам мен аза мат тың құ қық та ры мен 
ер кін ді гі заң дық жə не ма те ри ал дық тұр ғы-
дан қам та ма сыз етіл ген. Ата за ңы мыз дың 
1 ба бын да «Қа зақ стан Рес пуб ли ка сы өзін 
де мок ра ти ялық, зайыр лы, құ қық тық жə не 
əлеу мет тік мем ле кет ре тін де ор нық ты ра-
ды, оның ең қым бат қа зы на сы — адам жə не 
адам ның өмі рі, құ қық та ры мен бос тан дық-
та ры» деп анық та ма бе ріл ген; Кон сти ту ци-
яда əлем дік өр ке ни ет тің же тіс тік те рі не не-
гіз дел ген ұлт тық құ қық тық жүйе ні да мы ту-
дың ше шу ші ба ғыт та ры қа рас ты рыл ған. Қа-
зір гі таң да не гіз гі заң қо ғам дық про цес тер ді 
құ қық тық мем ле кет тің əрі қа рай да му ына 
ба ғыт тау ға ар нал ған, он да ғы нор ма тив ті бе-
кі тіл ген бе рік мақ сат тар қо ғам ның прог рес-
сив ті қай та құ ры лу ына қыз мет ете ді. Қа зақ-
стан Рес пуб ли ка сы ның Кон сти ту ци ясы, ең 
ал ды мен, жа ңа көз қа рас тың, жа ңа ха лық-
тық құ қық тық са на ның шо ғыр лан ды рыл ған 
кө рі ні сі.
Мем ле кет тің ба зис тік са яси-құ қық тық 

құ жа ты ре тін де Кон сти ту ция ел де аза мат-
тық қо ғам ды құ ру дың құ қық тық ір ге та сы 
бо лып та бы ла ды. Де мок ра ти ялық Кон сти-
ту ция қо ғам ның эво лю ци ясын қам та ма сыз 
ету ге, прог рес ті кө тер ме ле уге, же ке тұл ға-
ның да му ына ық пал ету ге та ғайын дал ған. 
Мем ле кет тің не гіз гі за ңы адам дар дың өмір-
лік мүд де ле рін қоз ғай тын бас ты сұ рақ тар-
ды ше ше ді, қо ғам ның, мем ле кет тің, же ке 
тұл ға ның өмі рі нің не гіз гі са ла ла рын рет-
тей ді. Не гіз гі заң шо ғыр лан ған түр де кон-
сти ту ци ялық құ ры лым ның, мем ле кет тің 
ұйым дас ты ры лу ының, адам мен аза мат тың 
құ қық тық ор ны ның прин цип те рін бе кі те ді. 
Кон сти ту ция қо ғам мен мем ле кет тің ал ды-
на стра те ги ялық мін дет тер ді қоя тын, да му 
ба ғыт та рын қа рас ты ра тын бағ дар ла ма лық 
құ жат бо лып та бы ла ды. Қа зақ стан Рес пуб-
ли ка сы ның Кон сти ту ци ясын да жа зыл ған 
иде ялар мен прин цип тер ел дің тұ рақ ты 
əлеу мет тік-эко но ми ка лық жə не са яси-құ-

қық тық да му ымен қа тар тəуел сіз Қа зақ стан 
құ қық тық жүйе сі нің да му ба ғыт та ры мен 
ме ха низ мде рі нің стра те ги ясын не гіз де уге 
мүм кін дік бе ре ді.
Бү гін гі əлем жа һан да ну ының қар қын-

ды про цес те рі қа зір гі кон сти ту ци она лиз м-
нің не гіз де рі нің өз ге ру ін де кө рі ніс та ба ды, 
оның құн ды лық та рын тү сі ну ге жə не не гіз-
де уге тү бе гей лі жа ңа амал дар ды та лап ете ді, 
қа жет ті лік ті ұсы на ды, ең бас ты сы, кон сти-
ту ци ялық рет те удің əлім дік тə жі ри бе сін 
ес ке ру мен ұлт тық жə не ха лы қа ра лық құ-
қы ғы ның өза ра əре кет ету тə жі ри бе сін ұғы-
ну ға жə не тү сі ну ге жа ңа амал дар ды сөз ете-
ді. Жа һан да ну дың жан-жақ ты си па ты, осы 
құ бы лыс тың қа жет ті лі гі мен ба ға сы на қа-
ра мас тан, əлеу мет тік өмір дің бар лық са ла-
ла ры на, со ның ішін де құ қық тық жүйе ге де 
та ра ла ды. Қа зір гі құ қық тық жа һан да ну ды 
си пат тай тын құ қық тық кон вер ген ция мен 
ак куль ту ра ция про цес те рі одан əрі те рең-
дей тү се ді. Құ қық тық жа һан да ну əке ле тін 
жа ңа қауіп-қа тер лер мен бай ла ныс ты кон-
сти ту ци ялық қауіп сіз дік ұғы мы түр ле ніп, 
кон сти ту ци ялық, тиі сін ше, құ қық тық ре-
фор ма лар ды ба ға лау жə не өл ше удің жа ңа 
кри те рий ле рін та лап ете ді.
Мем ле кет бас шы сы мен ұсы ныл ған Қа-

зақ стан да му ының өр мақ сат та ры, мем ле-
ке ті міз дің əлем нің да мы ған ел де рі қа та ры-
на енуі ұлт тық құ қық тық жүйе ге жо ға ры 
та лап тар қоя ды. Ұлт тық құ қық тық жүйе 
уақыт тың қа зір гі та лап та ры на жауап бе ріп, 
адам, қо ғам өмі рі нің са па сын жо ға ры ла ту 
жə не мем ле кет ті лік ті ны ғай ту бойын ша өт-
кі зі ліп жат қан кур стар ды ти ім ді қам та ма-
сыз етуі ке рек. Бұл мем ле кет тің нор ма шы-
ғар ма шы лық жə не құ қық қол да ну шы лық 
қыз ме тін уақы ты лы жə не дұ рыс жа ңа ру ын 
та лап ете ді.
Мем ле кет тің кон сти ту ци ялық да му-

ының əр бір ке зе ңі əлеу мет тік-құ қық тық 
құн ды лық тар дың əре кет ету жүйе сі не бел гі-
лі бір тү зе ту лер ді ен гі зе ті нін, Кон сти ту ция 
қо ғам ға ма ңыз ды нор ма тив ті-эти ка лық ық-
пал ете ті нін ай та ке ту ке рек. Құ қық тық жа-
һан да ну дың гу ма нис тік құ ра ушы сы на, атап 
ай тқан да, жан-жақ ты ха лы қа ра лық құн ды-
лық тар ды: адам ның құ қы ғы мен бос тан дық-
та рын, заң ал дын да ғы əлеу мет тік əді лет ті-
лік пен те пе-тең дік ті, са яси, иде оло ги ялық, 
эко но ми ка лық плю ра лиз мді та ра ту ға жə не 
бе кі ту ге қа ра мас тан, — мем ле кет тер дің ұлт-
тық кон сти ту ци яла ры ның не гі зін де жат қан 
құн ды лық ты бел гі лер мен ба ғыт тар ды сақ-
та удың да ма ңыз ды лы ғы кем емес.
Құ қық тық жүйе ні жа ңар ту адам дар-

дың қа жет ті лік те рі не жə не ин вес тор лар-
дың мүд де ле рі не ба рын ша жа қын да су ына 
ба ғыт та луы ке рек. «Қа зақ стан Рес пуб ли-
ка сы ның 2010 жыл дан 2020 жыл ға дейін гі 
ке зең ге ар нал ған құ қық тық са ясат тұ жы-
рым да ма сы» атап өт кен дей, бə се ке ге қа бі-
лет ті құ қық тық жүйе көп ин вес ти ци ялар-
ды тар та ды, биз нес тің да му ын қам та ма сыз 
ете ді, пер спек ти ва лық иде ялар дың пай да 
бо лу ына жə не жү зе ге асы ры лу ына ық пал 
ете ді, олар ды іс ке асы ру ел ге та быс əке луі 
ық ти мал. Қа зір гі таң да ұлт тық мүд де лер ге 
жауап бе ре тін, нор ма тив ті-құ қық тық ак ті-
лер ді ба ға ла удың ха лы қа ра лық стан дарт та-
ры на сүйе не тін, бас қа құ қық тық жүйе лер-
дің ин сти тут та ры мен тə жі ри бе ле рін пай-
да ла на тын өте праг ма ти ка лық құ қық тық 
са ясат ты жүр гі зу та лап еті ле ді. Бұл ұлт тық 
жо ба лар ды іс ке асы ру дың, өзек ті қо ғам дық 
ма ңыз ды мін дет тер ді сəт ті ше шу дің ма ңыз-
ды шарт та ры ның бі рі ре тін де ұсы ны ла ды. 
Бұл тұр ғы да Қа зақ стан Рес пуб ли ка сы ның 
Кон сти ту ци ясы бар лық құ қық тық жүйе нің 
стра те ги ялық да мы ту мен же тіл ді ру век тор-
ла рын сұ ра та оты рып, өзі нің не гіз гі қыз мет-
те рі нің бі рін орын дай ды. Кон сти ту ци ялық 
док три на мем ле кет ті лік ті заң ды ұғы ну жə не 
қо ғам мен мем ле кет тің əлеу мет тік-эко но-
ми ка лық, əлеу мет тік-мə де ни, са яси өмі рі не 
объ ек тив ті өз ге ріс тер ді рə сім деу ар қы лы 
жа ңар ту ға ба ғыт тал ған. Қо ғам мен мем ле-
кет тің əр түр лі да му мо дель де рін анық тай-
тын нақ ты кон сти ту ци ялық қа ты нас тар ға 
ие бо ла оты рып, ол қо ғам мен мем ле кет тің 

же ті луі не жə не қай та құ ры лу ына ба ғыт тал-
ған бар лық құ қық тық ше шім дер дің не гі зі 
бо лып та бы ла ды.
Қа зақ стан ның Кон сти ту ци ясы же ке тұл-

ға бос тан ды ғы ның шек те рін анық тай тын 
ха лы қа ра лық қа ғи да лар ға жат қы зы луы 
мүм кін ба за лық ере же лер ден тұ ра ды жə не 
бұл құ қық тық жа ңа ру дың за ма науи тен-
ден ци яла ры ның бір кө рі ні сі, се бе бі бү гін де 
же ке тұл ға, қо ғам, мем ле кет қауіп сіз ді гі нің 
қа ғи да ла ры ин тер на ци онал дан ды ру дың не-
гі зі бо лып та ны лу да. Осы ған орай, жа һан да-
ну дың жə не құ қық тық іл ге рі ле удің қа зір гі 
про цес те рі нің не гі зін де жат қан кон сти ту-
ци ялық құн ды лық тар бə се ке лес ті гі нің мə-
се ле сі те рең қоз ға ла ды. Со ны мен, жа һан да-
ну қа зір гі мем ле кет тер дің кон сти ту ци ялық 
жүйе ле рі не ті ке лей əсер ете ді, олар дың да-
му ының, жа ңа ру ының жə не қор ға лу ының 
жа ңа құн ды лық ты бел гі ле рін ал дын ала 
анық тай ды.
Тə жі ри бе де Кон сти ту ци яда жа зыл ған 

не гіз гі мін дет тер тек құ қық тық тə сіл дер мен, 
стра те ги ялық мем ле кет тік жос пар лау құ-
жат та рын бі різ ді іс ке асы ру мен, эко но ми-
ка лық жүйе нің эле мент те рін ны ғай ту мен, 
қо ғам да əлеу мет тік ке піл дер ді кү шей ту мен 
ға на қам та ма сыз еті ле ді. Қа зақ стан ның да-
му стра те ги ясы жə не оған не гіз дел ген құ-
қық тық са ясат қай та құ ру лар дың жүйе лі лі-
гін жə не ке шен ді лі гін жə не қо ры тын ды сын-
да, — Мем ле кет тік Тəуел сіз дік тің си нер ге-
ти ка лық əсе рін қам та ма сыз ету ге мүм кін дік 
бер ді.
Ұлт тық құ қық тық жүйе ні жа ңар ту дың 

не гіз гі ке зең де рін анық та ған ше шу ші құ жат 
Қа зақ стан Рес пуб ли ка сы Пре зи ден ті нің 
Жар лы ғы мен 2009 жыл ғы 24 та мыз да бе кі-
тіл ген 2010 жыл дан 2020 жыл ға дейін гі ке-
зең ге ар нал ған Қа зақ стан Республи ка сы ның 
құ қық тық са яса ты тұ жы рым да ма сы бол ды. 
Тұ жы рым да ма заң на ма ны же тіл ді ру про-
це сі мен құ қық қол да ну шы лық қыз мет те 
Кон сти ту ци яның ұлық ты лы ғы қа ғи да ла-
рын атап ай та ды, «қо ғам да му ының қа зір гі 
бе та лы сы, жи нал ған тə жі ри бе мен ғы лы ми 
не гіз дел ген, қа зақ стан дық мем ле кет пен қо-
ғам ның жа қын жə не алыс бо ла ша ғы ту ра лы 
ір ге лі кө рі ніс те рі» не гі зін де қа лып тас ты-
рыл ған құ қық са ла ла рын ре фор ма ла удың 
ше шу ші ба ғыт та рын бел гі лей ді. Тұ жы рым-
да ма ны іс ке асы ру шең бе рін де қол да ныс-
та ғы заң на ма ға өз гер ту лер ен гі зіл ді жə не 
ха лы қа ра лық құ қық нор ма ла ры мен ұлт тық 
заң на ма ны үй лес ті ру ге ба ғыт тал ған бір қа-
тар нор ма тив ті-құ қық тық ак ті лер қа был-
дан ды.
Құ қық тық жүйе нің жа ңа ру ын қам та ма-

сыз ете тін ұлт тық заң на ма ға ха лы қа ра лық 
ак ті лер ді ен гі зу ха лы қа ра лық құ қық нор-
ма ла рын заң на ма лық ма құл дау ға на бо лып 
та был май ты нын атап өту қа жет. Шын мə-
нін де, бұл тұ рақ ты ха лы қа ра лық се рік тес 
ре тін де мем ле кет тің мəр те бе сі ға на емес, 
со ны мен қа тар аза мат тар дың құ қық та ры 
мен заң ды мүд де ле рін қам та ма сыз ету мен 
қор ғау дең гейі тəуел ді ха лы қа ра лық мін дет-
те ме лер ді мем ле кет пен нақ ты іс ке асы ру.
Қа зір гі ке зең де құ қық тық жүйе лер ді жа-

ңар ту ға ха лы қа ра лық-құ қық тық нор ма лар 
мен ин сти тут тар ше шу ші ық пал ете ді. Со-
ны мен, 2014-2015 жыл дар да ғы Дү ни ежү зі-
лік эко но ми ка лық фо рум ның Жа һан дық 
бə се ке ге қа бі лет ті лік ин дек сі нің жа ри ялан-
ған рей тин гі сі не сəй кес, «Сот тəуел сіз ді гі» 
көр сет кі ші бойын ша Қа зақ стан 86 орын-
ды иелен ді, 2012-2013 жыл да ры 94 орын ды 
иелен ді. Дү ни ежү зі лік эко но ми ка лық фо-
рум ның Жа һан дық бə се ке ге қа бі лет ті лік 
ин дек сін де ел дің ин сти ту ци онал дық да-
му ының ма ңыз ды ин ди ка тор ла ры ның бі рі 
бо лып та бы ла тын «сот тар дың тəуел сіз ді гі» 
көр сет кі шін жақ сар ту үшін ЖБИ рей тин-
гі сін де сот би лі гі нің тəуел сіз ді гі ин дек сін 
жо ға ры ла ту бойын ша Іс-ша ра лар жос па-
ры (Жол кар та сы) бе кі тіл ді. Сот жүйе сін əрі 
қа рай же тіл ді ру жү зе ге асы рыл ды, бұл сот 
тө ре лі гін жі бе ру ке зін де сот тар дың тəуел-
сіз ді гін ны ғай ту ға ба ғыт тал ған құ қық тық-
сот ре фор ма сы ның жа ңа ке зе ңі не им пульс 
бо ла ды. Кон сти ту ци ялық заң да ал дын ала 

қа рас ты рыл ған бар лық өз ге ріс тер сот би-
лі гі нің өкі лет тік те рін ке ңей ту ге жə не сот-
тар дың құ қық тық мəр те бе сі мен əлеу мет тік 
қам та ма сыз еті лу ін жо ға ры ла ту ға ба ғыт тал-
ған бір қа тар прог рес сив ті ере же лер ден тұ-
ра ды. Осы ның бар лы ғы сот ісін жүр гі зу дің 
са па сын, құ қық қор ғау қыз ме ті нің ти ім ді лі-
гін жо ға ры ла ту ға жə не адам ның құ қық та ры 
мен бос тан дық та ры ның кон сти ту ци ялық 
ке піл дік те рін ны ғай ту ға ық пал ету ге ар нал-
ған. Сот жүйе сін де гі өз ге ріс тер аза мат тық, 
қыл мыс тық жə не əкім ші лік сот ісін жүр гі-
зу ді қоз ға ды, ҚР Аза мат тық про цес су ал дық 
ко дек сі, ҚР əкім ші лік құ қық бұ зу шы лық тар 
ту ра лы ко дек сі мен ҚР Қыл мыс тық-про цес-
су ал дық ко дек сі қа был дан ды.
Жа һан да ну жағ дай ла рын да ғы ұлт тық 

заң на ма ның ал да ғы да му ын да ха лы қа ра лық 
жə не ұлт тық құ қық ара қа ты на сы үл кен ма-
ңыз ға ие. Қа зақ стан ның ұлт тық құ қық тық 
жүйе сін де гі ха лы қа ра лық нор ма лар дың 
ор ны ҚР Кон сти ту ци ясы ның 4 ба бын да 
нақ ты анық та ла ды. Атап ай тқан да, Рес-
пуб ли ка мен іш кі мем ле кет тік заң дар дың 
үс тін де ра ти фи ка ци ялан ған ха лы қа ра лық 
шарт тар дың ба сым ды ғы бе кі ті ле ді, яғ ни 
өзі не алын ған ха лы қа ра лық мін дет те ме лер-
дің адал орын да лу ының нақ ты ни еті рес ми 
мə лім де ле ді. Қа зақ ста ның құ қық тық по-
зи ци яла ры ха лы қа ра лық құ қық пен қа зақ-
стан дық заң на ма нор ма ла ры ның ара қа ты-
на сы ның же ке ас пек ті ле рі, қол да ныс та ғы 
құ қық жүйе сін де гі ха лы қа ра лық шарт тар-
дың ор ны на қа ты сы, олар ды жа са су жə не 
қол да ну тəр ті бі бойын ша Қа зақ стан Рес-
пуб ли ка сы ның Кон сти ту ци ялық ке ңе сі нің 
нор ма тив ті қау лы ла рын да пы сық тал ған. 
Кон сти ту ци ялық нор ма лар ға жə не мем ле-
кет тің да му пер спек ти ва ла ры на жауап бе-
ре тін ха лы қа ра лық құ қық тық ак ті ле рі нің 
жо ба ла рын дайын дау ға қа ты са тын ғы лы ми 
са рап та ма ин сти ту тын құ ру қа жет ті лі гі де 
ту ын дап отыр.
Кон сти ту ци ялық Ке ңес кон сти ту ци я-

лық ба қы лау дың не гіз гі ин сти ту ты ре тін де 
құ қық тық жүйе ні жа ңар ту ке зін де Не гіз-
гі заң ның нор ма ла ры мен прин цип те рін 
нақ ты сақ тау ға, ұлт тық құ қық тың да му ба-
ғыт та рын анық тау ке зін де кон сти ту ци ялық 
заң ды лық ты ке піл ден ді ру ге та ғайын дал ған. 
Ал ғаш рет кон сти ту ци ялық ба қы лау ин сти-
ту ты Қа зақ стан да 1989 жы лы 22 қыр күйек-
тен «Қа зақ СРО Кон сти ту ци ясы на өз ге ріс-
тер мен то лық ты ру лар ен гі зу ту ра лы» За ңы-
мен ен гі зіл ді, Не гіз гі заң ды қор ғау бойын ша 
ма ман дан ды рыл ған ор ган ды құ ру көз дел ді. 
Кон сти ту ци яны 1995 жы лы қа был да умен, 
рес пуб ли ка ның са яси жүйе сін де гі бас қа 
өз ге ріс тер мен қа тар, Кон сти ту ция лық ба-
қы лау ин сти ту тын ре фор ма лау да қол ға 
алын ды. Кон сти ту ци яны қор ғау дың жа ңа 
ав то ном ды ор га ны — ұқ сас фран цуз мо-
де лі нің не гіз гі па ра мет рле рін ес ке ру мен 
ұйым дас ты рыл ған Қа зақ стан Рес пуб ли ка-
сы ның Кон сти ту ци ялық ке ңе сі құ рыл ды. 
Құ қық тық жүйе ні жа ңар ту про цес те рі не 
Кон сти ту ци ялық ке ңес қол да ныс та ғы заң-
на ма ны жа ңар ту ға бір та рап тан жə не бас қа 
та рап тан мем ле кет тік құ ры лым ның қа зақ-
стан дық мо де лі нің не гіз гі па ра мет рле рін 
анық тай тын не гіз гі құ қық тық ак ті де гі дей 
Кон сти ту ци яның ере же ле рі не са лын ған ба-
за лық прин цип тер мен бас та ула рын сақ тау-
ға ық пал ете тін ак ті лер ді қа был дау ар қы лы 
қа ты са ды.
Қа зақ стан ның Ата за ңы тұ тас ір ге лі заң-

ды құ жат, Не гіз гі заң ның не гі зін де бү гін 
мем ле кет тің құ қық тық прог ре сі сəт ті жү зе-
ге асы ры лу да. Кон сти ту ци яның стра те ги я-
лық əлеуетін то лық жү зе ге асы ру отан дық 
жə не əлем дік кон сти ту ци она лиз мді да мы-
ту дың пер спек ти ва ла ры мен жа ңа тен ден-
ци яла ры ту ра лы ғы лы ми ұсы ным дар дың 
не гі зін де жүр гі зі ле ді. Бұл өз ке зе гін де құ-
қық тық, əлеу мет тік-эко но ми ка лық, са яси 
мə се ле лер ді оң тай лы ше шу ге мүм кін дік 
ту ғы за ды жə не Қа зақ стан Рес пуб ли ка сы құ-
қық тық жүйе сі нің əлем дік аре на да мойын-
да лу ын қам та ма сыз ете ді.

ЕР КІН К	 БЕ ЕВ,
ЗА& �Ы ЛЫМ ДА РЫ НЫ& ДОК ТО РЫ, ПРО ФЕС СОР,

АКА ДЕ МИК Е. А. Б	 КЕ ТОВ АТЫН ДА �Ы

�А РА �АН ДЫ МЕМ ЛЕ КЕТ ТІК УНИ ВЕР СИ ТЕ ТІ НІ& РЕК ТО РЫ,
�А РА �АН ДЫ ОБ ЛЫС ТЫ� М/С ЛИ ХА ТЫ НЫ& ДЕ ПУ ТА ТЫ
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Ны неш ний, 2016 год яв ля ет ся осо-
бен ным на по ли ти чес ком ка лен да ре 
Казахстана. Чет верть ве ка на зад про изош-
ло эпо халь ное для на шей стра ны со бы тие — 
был при нят Кон сти ту ци он ный За кон «О 
го су дар ствен ной не за ви си мос ти Рес пуб-
ли ки Ка зах стан», впер вые в ис то рии офор-
мив ший юри ди чес кий ста тус Казахстана 
как су ве рен но го го су дар ства. Пре одо лев 
кри зис го су дар ствен нос ти, ко то рый пе ре-
жи ва ли стра ны пос тсо вет ско го прос тран-
ства в на ча ле 90-х го дов, на все на род ном 
ре фе рен ду ме 1995 го да Казахстан при нял 
но вую Кон сти ту цию, поз во лив шую мо ло-
до му го су дар ству обес пе чить ста биль ное 
дол гов ре мен ное по ли ти ко-пра во вое и со-
ци аль но-эко но ми чес кое раз ви тие. Кон сти-
ту ци она лизм и кон сти ту ци он ная по ли ти-
ка го су дар ства ста ли клю че вым га ран том 
его на ци ональ ной бе зо пас нос ти.

Кон сти ту ция не за ви си мо го Казахстана ста-
ла ито гом дли тель но го про цес са пра во во го 
раз ви тия. Суть кон сти ту ци он ной ре фор мы, в 
ре зуль та те ко то рой она бы ла при ня та, зак лю-
ча лась в соз да нии но вой нор ма тив ной мо де ли 
как ос но вы фор ми ро ва ния пра во вой и со ци-
аль но-эко но ми чес кой сис те мы тран сфор ми-
ру юще го ся об ще ства.
Нор мы Кон сти ту ции Рес пуб ли ки 

Казахстан ори ен ти ру ют внеш нюю по ли ти-
ку го су дар ства, ха рак те ри зу ют круг, объ ем и 
пре де лы, а так же юри ди чес ки и ма те ри аль-
но обес пе чи ва ют пра ва и сво бо ды че ло ве ка и 
граж да ни на. В статье 1 на ша стра на оп ре де ля-
ет ся как «де мок ра ти чес кое, свет ское, пра во вое 
и со ци аль ное го су дар ство, выс ши ми цен нос тя-
ми ко то ро го яв ля ют ся че ло век, его жизнь, пра-
ва и сво бо ды»; в Кон сти ту ции за ло же ны клю-
че вые нап рав ле ния раз ви тия на ци ональ ной 
пра во вой сис те мы, ос но ван ные на дос ти же-
ни ях ми ро вой ци ви ли за ции. На сов ре мен ном 
эта пе Ос нов ной за кон так же приз ван ори ен ти-
ро вать об ще ствен ные про цес сы на даль ней шее 
раз ви тие пра во во го го су дар ства, нор ма тив но 
зак реп лен ные в нем ус той чи вые це ли слу жат 
прог рес сив но му пре об ра зо ва нию об ще ства. 
Со от вет ствен но, Кон сти ту ция Рес пуб ли ки 
Казахстан яв ля ет со бой, преж де все го, кон цен-
три ро ван ное вы ра же ние но во го ми ро воз зре-
ния, но во го на род но го пра во соз на ния.
Как ба зис ный по ли ти ко-пра во вой до ку-

мент го су дар ства Кон сти ту ция яв ля ет ся пра-
во вым фун да мен том для пос тро ения в стра не 
граж дан ско го об ще ства. Де мок ра ти чес кая 
Кон сти ту ция приз ва на обес пе чи вать эво лю-
цию об ще ства, сти му ли ро вать прог ресс, спо-
соб ство вать раз ви тию лич нос ти. Ос нов ной 
за кон го су дар ства ре ша ет глав ные воп ро сы, 
зат ра ги ва ющие жиз нен ные ин те ре сы лю дей, 
ре гу ли ру ет ос нов ные сфе ры жиз ни об ще ства, 
го су дар ства, лич нос ти. Ос нов ной за кон в кон-
цен три ро ван ном ви де зак реп ля ет прин ци пы 
кон сти ту ци он но го строя, ор га ни за ции го-
су дар ства, пра во во го по ло же ния че ло ве ка и 
граж да ни на. В то же вре мя Кон сти ту ция яв ля-
ет ся прог рам мным до ку мен том, ко то рый ста-
вит стра те ги чес кие за да чи пе ред об ще ством и 
го су дар ством, за да ет нап рав ле ния даль ней ше-
го раз ви тия во всех сфе рах дея тель нос ти об ще-
ства и че ло ве ка.

«Идеи и прин ци пы, за ло жен ные в Кон-
сти ту ции Рес пуб ли ки Казахстан, поз во ли ли 
не толь ко обес пе чить ус той чи вое со ци аль-
но-эко но ми чес кое и по ли ти ко-пра во вое раз-
ви тие стра ны, но и обос но вать даль ней шую 
стра те гию ос нов ных нап рав ле ний и ме ха низ-
мов раз ви тия пра во вой сис те мы не за ви си мо го 
Казахстана», — так бы ла оце не на роль Кон-
сти ту ции Рес пуб ли ки Казахстан в фор ми ро ва-
нии ос нов ных тен ден ций пра во во го раз ви тия 
в Пос ла нии Пре зи ден та, Ли де ра на ции Нур-
сул та на Аби ше ви ча Назарбаева «Стра те гия 
«Ка зах стан-2050» — но вый по ли ти чес кий курс 
сос то яв ше го ся го су дар ства».

Ин тен сив ные про цес сы гло ба ли за ции се-
год няш не го ми ра на хо дят от ра же ние в тран-
сфор ма ции ос нов сов ре мен но го кон сти ту ци-
она лиз ма, тре бу ют прин ци пи аль но но вых под-
хо дов к по ни ма нию и обос но ва нию его цен-
нос тей, дик ту ют не об хо ди мость, преж де все го, 

ос мыс ле ния и раз ви тия опы та вза имо дей ствия 
на ци ональ но го и меж ду на род но го пра ва с 
уче том ми ро вой прак ти ки кон сти ту ци он но го 
ре гу ли ро ва ния. Уни вер саль ный ха рак тер гло-
ба ли за ции, не за ви си мо от же ла тель нос ти и 
оцен ки это го яв ле ния, рас прос тра ня ет ся на все 
сфе ры жиз ни со ци ума, в том чис ле и на пра во-
вую сис те му. Все бо лее уг луб ля ют ся про цес сы 
пра во вой кон вер ген ции и ак куль ту ра ции, ха-
рак те ри зу ющие сов ре мен ную пра во вую гло-
ба ли за цию. Тран сфор ми ру ет ся по ня тие кон-
сти ту ци он ной бе зо пас нос ти в свя зи с но вы ми 
рис ка ми и уг ро за ми, ко то рые вле чет за со бой 
пра во вая гло ба ли за ция. Все это тре бу ет но вых 
кри те ри ев оцен ки и из ме ре ния кон сти ту ци он-
ных и, со от вет ствен но, пра во вых ре форм.
Пос тав лен ные гла вой го су дар ства ам би ци-

оз ные це ли раз ви тия Казахстана, его вхож де-
ния в ряд са мых раз ви тых стран ми ра предъ-
яв ля ют вы со кие тре бо ва ния к на ци ональ ной 
пра во вой сис те ме. Она дол жна от ве чать сов ре-
мен ным вы зо вам вре ме ни, эф фек тив но обес-
пе чи вать про во ди мый курс стра ны на по вы-
ше ние ка че ства жиз ни че ло ве ка, об ще ства и 
ук реп ле ние го су дар ствен нос ти. Это тре бу ет 
сво ев ре мен ной и адек ват ной мо дер ни за ции 
нор мот вор чес кой и пра воп ри ме ни тель ной 
дея тель нос ти го су дар ства. 
Нуж но ска зать, что каж дый этап кон сти-

ту ци он но го раз ви тия го су дар ства не из беж но 
вно сит оп ре де лен ные кор рек ти вы в дей ству-
ющую сис те му со ци аль но-пра во вых цен нос-
тей, Кон сти ту ция ока зы ва ет на об ще ство и 
зна чи мое нор ма тив но-эти чес кое воз дей ствие. 
Ха рак тер но, что чет кое ут вер жде ние в пра во-
вом соз на нии об ще ства ос нов ных кон сти ту-
ци он ных прав и сво бод че ло ве ка и граж да ни-
на как ос но во по ла га ющих и дей стви тель ных 
яв ля ет ся сви де тель ством яс но го по ни ма ния 
объ ек тив но го ха рак те ра ми ро вых ин тег ра ци-
он ных про цес сов и ори ен та ции го су дар ства 
на учас тие в них. Нес мот ря на гу ма нис ти чес-
кую сос тав ля ющую пра во вой гло ба ли за ции, 
а имен но рас прос тра не ние и ут вер жде ние 
уни вер саль ных меж ду на род ных цен нос тей — 
прав и сво бод че ло ве ка, со ци аль ной спра вед-
ли вос ти и ра вен ства всех пе ред за ко ном, по ли-
ти чес ко го, иде оло ги чес ко го, эко но ми чес ко го 
плю ра лиз ма, — не ме нее зна чи мым пред став-
ля ет ся сох ра не ние цен нос тных кри те ри ев и 
ори ен ти ров, ле жа щих в ос но ве на ци ональ ных 
кон сти ту ций го су дарств.
Мо дер ни за ция пра во вой сис те мы дол жна 

быть нап рав ле на, в том чис ле, на мак си маль-
ное приб ли же ние к пот реб нос тям лю дей и 
ин те ре сам ин вес то ров. Как спра вед ли во от ме-
че но в «Кон цеп ции пра во вой по ли ти ки Рес-
пуб ли ки Казахстан на пе ри од с 2010 до 2020 
го да», кон ку рен тос по соб ная пра во вая сис те ма 
прив ле ка ет боль ше ин вес ти ций, обес пе чи ва ет 
раз ви тие биз не са, спо соб ству ет по яв ле нию и 
воп ло ще нию пер спек тив ных идей, ре али за-
ция ко то рых мо жет при нес ти вы го ду стра не. 
Се год ня тре бу ет ся про ве де ние край не праг-
ма тич ной пра во вой по ли ти ки, за им ству ющей 
ин сти ту ты и опыт дру гих пра во вых сис тем, 
опи ра ющей ся на меж ду на род ные стан дар ты 
оцен ки нор ма тив ных пра во вых ак тов, ес ли это 
от ве ча ет на ци ональ ным ин те ре сам. Это выс ту-
па ет в ка че стве од но го из важ ных ус ло вий ре-
али за ции на ци ональ ных про ек тов, ус пеш но го 
ре ше ния ак ту аль ных об ще ствен но зна чи мых 
за дач.
В этом от но ше нии Кон сти ту ция Рес пуб ли-

ки Казахстан вы пол ня ет од ну из ос нов ных сво-
их фун кций, за да вая век то ры стра те ги чес ко го 
раз ви тия и со вер шен ство ва ния всей пра во вой 
сис те мы. Кон сти ту ци он ная док три на ори ен-
ти ро ва на на мо дер ни за цию го су дар ствен нос-
ти че рез юри ди чес кое ос мыс ле ние и офор мле-
ние объ ек тив ных из ме не ний в со ци аль но-эко-
но ми чес кой, со ци окуль тур ной, по ли ти чес кой 
жиз ни об ще ства и го су дар ства. Имея в сво ей 
ос но ве фак ти чес кие кон сти ту ци он ные от но-
ше ния, оп ре де ля ющие раз лич ные мо де ли раз-
ви тия об ще ства и го су дар ства, она выс ту па ет 
ос но вой всех пра во вых ре ше ний, нап рав лен-
ных на со вер шен ство ва ние и пре об ра зо ва ние 
об ще ства и го су дар ства.
Кон сти ту ция Казахстана со дер жит ба зо вые 

по ло же ния, ко то рые мо гут быть от не се ны к 

меж ду на род ным прин ци пам, оп ре де ля ющим 
рам ки сво бо ды лич нос ти, и это от ра же ние 
од ной из сов ре мен ных тен ден ций пра во вой 
мо дер ни за ции, пос коль ку прин ци пы бе зо пас-
нос ти лич нос ти, об ще ства, го су дар ства се год ня 
выс ту па ют как ос но ва ин тер на ци она ли за ции. 
В этой свя зи весь ма ос тро вста ет проб ле ма 
кон ку рен ции кон сти ту ци он ных цен нос тей, 
ле жа щих в ос но ве сов ре мен ных про цес сов 
гло ба ли за ции и пра во во го прог рес са. Та ким 
об ра зом, гло ба ли за ция нап ря мую влияет на 
кон сти ту ци он ные сис те мы сов ре мен ных го-
су дарств, пре доп ре де ля ет но вые цен нос тные 
кри те рии их раз ви тия, мо дер ни за ции и за щи-
ты.
На прак ти ке ос нов ные идеи, за ло жен ные 

в Кон сти ту ции, обес пе чи ва ют ся толь ко пра-
во вы ми спо со ба ми, пос ле до ва тель ной ре али-
за ци ей до ку мен тов стра те ги чес ко го го су дар-
ствен но го пла ни ро ва ния, уп ро че ни ем эле-
мен тов эко но ми чес кой сис те мы, ук реп ле ни ем 
со ци аль ных га ран тий в об ще стве. Стра те гия 
раз ви тия Казахстана и ос но ван ная на ней пра-
во вая по ли ти ка поз во ли ли обес пе чить сис тем-
ность и ком плек сность пре об ра зо ва ний и, в 
ито ге, си нер ге ти чес кий эф фект го су дар ствен-
ной не за ви си мос ти.
Клю че вым до ку мен том, оп ре де лив шим ос-

нов ные эта пы мо дер ни за ции на ци ональ ной 
пра во вой сис те мы, ста ла Кон цеп ция пра во-
вой по ли ти ки Рес пуб ли ки Казахстан на пе ри-
од с 2010 до 2020 го да, ут вер жден ная Ука зом 
Пре зи ден та Рес пуб ли ки Казахстан 24 ав гус та 
2009 го да. Кон цеп ция под чер ки ва ет прин-
цип вер хо вен ства Кон сти ту ции в про цес се 
со вер шен ство ва ния за ко но да тель ства и пра-
воп ри ме ни тель ной дея тель нос ти, обоз на ча ет 
клю че вые нап рав ле ния ре фор ми ро ва ния от-
рас лей пра ва, сфор му ли ро ван ные на ос но ве 
«сов ре мен ных тен ден ций раз ви тия об ще ства, 
на коп лен ном опы те и науч но обос но ван ных, 
фун да мен таль ных пред став ле ни ях о бли жай-
ших и от да лен ных пер спек ти вах ка зах стан ско-
го го су дар ства и об ще ства». В рам ках ре али-
за ции Кон цеп ции бы ли вне се ны из ме не ния 
в дей ству ющее за ко но да тель ство, при нят ряд 
нор ма тив но-пра во вых ак тов, нап рав лен ных 
на уни фи ка цию на ци ональ но го за ко но да тель-
ства с нор ма ми меж ду на род но го пра ва.
Не об хо ди мо от ме тить, что внед ре ние меж-

ду на род ных ак тов в на ци ональ ное за ко но-
да тель ство, обес пе чи ва ющее мо дер ни за цию 
пра во вой сис те мы, яв ля ет ся не прос то за ко но-
да тель ным ап ро би ро ва ни ем норм меж ду на-
род но го пра ва. По су ти, это фак ти чес кая ре-
али за ция го су дар ством меж ду на род ных обя-
за тельств, от ко то рой за ви сит не толь ко ста тус 
го су дар ства как ус той чи во го меж ду на род но го 
пар тне ра, но и сте пень обес пе че ния и за щи ты 
прав и за кон ных ин те ре сов граж дан.
Ре ша ющее вли яние на мо дер ни за цию пра-

во вой сис те мы на сов ре мен ном эта пе ока зы ва-
ют меж ду на род но-пра во вые нор мы и ин сти ту-
ты. Так, сог лас но опуб ли ко ван но му рей тин гу 
Гло баль но го ин дек са кон ку рен тос по соб нос ти 
Все мир но го эко но ми чес ко го фо ру ма (ГИК) за 
2014-2015 го ды, Казахстан по по ка за те лю «Су-
деб ная не за ви си мость» за нял 86-е мес то, тог да 
как в 2012-2013 го дах за ни мал 94-е мес то. Для 
улуч ше ния по ка за те ля «не за ви си мость су-
дов», яв ля юще го ся од ним из важ ных ин ди ка-
то ров ин сти ту ци ональ но го раз ви тия стра ны в 
Гло баль ном ин дек се кон ку рен тос по соб нос ти 
Все мир но го эко но ми чес ко го фо ру ма, ут вер-
жден План ме роп ри ятий (До рож ная кар та) 
по по вы ше нию ин дек са не за ви си мос ти су деб-
ной влас ти в рей тин ге ГИК. Бы ло осу ществле-
но даль ней шее со вер шен ство ва ние су деб ной 
сис те мы, что ста ло им пуль сом к но во му эта пу 
су деб но-пра во вой ре фор мы, нап рав лен но му 
на ук реп ле ние не за ви си мос ти су дов при от-
прав ле нии пра во су дия. Все пре дус мот рен ные 
в Кон сти ту ци он ном за ко не из ме не ния со дер-
жат ряд прог рес сив ных по ло же ний, нап рав-
лен ных на рас ши ре ние пол но мо чий су деб ной 
влас ти и по вы ше ние пра во во го ста ту са и со ци-
аль но го обес пе че ния су дей. Все это приз ва но 
спо соб ство вать по вы ше нию ка че ства су доп ро-
из вод ства, эф фек тив нос ти пра во ох ра ни тель-
ной дея тель нос ти и ук реп ле нию кон сти ту ци-
он ных га ран тий прав и сво бод че ло ве ка.

Из ме не ния в су деб ной сис те ме так же зат-
ро ну ли граж дан ское, уго лов ное и ад ми нис-
тра тив ное су доп ро из вод ство, бы ли при ня ты 
Граж дан ский про цес су аль ный ко декс РК, Ко-
декс об ад ми нис тра тив ных пра во на ру ше ни ях 
РК и Уго лов но-про цес су аль ный ко декс РК.
На ря ду с меж ду на род ны ми стан дар та ми 

нап рав ле ния нор мот вор чес кой дея тель нос ти 
го су дар ства за час тую оп ре де ля ют меж ду на-
род ные ин сти ту ты. К ним мож но от нес ти СНГ, 
Ев ра зий ский эко но ми чес кий со юз, ре али за-
ция ко то рых тре бу ет зна чи тель ной ра бо ты по 
пра во во му обес пе че нию их дея тель нос ти, сог-
ла со ва нию и уре гу ли ро ва нию норм меж го су-
дар ствен но го и на ци ональ ных за ко но да тельств.
В даль ней шем раз ви тии на ци ональ но го 

за ко но да тель ства в ус ло ви ях гло ба ли за ции 
боль шое зна че ние име ет со от но ше ние меж-
ду на род но го и на ци ональ но го пра ва. Мес то 
меж ду на род ных норм в на ци ональ ной пра-
во вой сис те ме Казахстана кон крет но оп ре де-
ля ет ся в статье 4 Кон сти ту ции РК. В час тнос-
ти, ут вер жда ет ся при ори тет меж ду на род ных 
до го во ров, ра ти фи ци ро ван ных рес пуб ли кой, 
над внут ри го су дар ствен ны ми за ко на ми, то 
есть дек ла ри ру ет ся чет кое на ме ре ние доб ро со-
вес тно го вы пол не ния взя тых на се бя меж ду на-
род ных обя за тельств. По ми мо это го пра во вые 
по зи ции Казахстана по от дель ным ас пек там 
со от но ше ния норм меж ду на род но го пра ва и 
ка зах стан ско го за ко но да тель ства по по во ду 
мес та меж ду на род ных до го во ров в сис те ме 
дей ству юще го пра ва, по ряд ка их зак лю че ния 
и при ме не ния бы ли кон кре ти зи ро ва ны в нор-
ма тив ных пос та нов ле ни ях Кон сти ту ци он но го 
со ве та Рес пуб ли ки Казахстан. Так же речь идет 
о не об хо ди мос ти соз да ния ин сти ту та науч-
ной эк спер ти зы, ко то рый бу дет уча ство вать в 
под го тов ке про ек тов меж ду на род ных нор ма-
тив ных пра во вых ак тов, от ве чаю щих как кон-
сти ту ци он ным нор мам, так и пер спек ти вам 
раз ви тия го су дар ства.
Кон сти ту ци он ный со вет как ос нов ной ин-

сти тут кон сти ту ци он но го кон тро ля приз ван 
обес пе чи вать точ ное соб лю де ние норм и прин-
ци пов Ос нов но го за ко на при мо дер ни за ции 
пра во вой сис те мы, га ран ти ро вать кон сти ту ци-
он ную за кон ность при оп ре де ле нии нап рав ле-
ния раз ви тия на ци ональ но го пра ва. Впер вые 
ин сти тут кон сти ту ци он но го кон тро ля был вве-
ден в Ка зах ста не За ко ном от 22 сен тяб ря 1989 г. 
«О вне се нии из ме не ний и до пол не ний в Кон-
сти ту цию Ка зах ской ССР», в ко то ром пре дус-
мат ри ва лось соз да ние спе ци али зи ро ван но го 
ор га на по за щи те Ос нов но го за ко на. С при ня-
ти ем Кон сти ту ции 1995 го да на ря ду с дру ги ми 
из ме не ни ями в по ли ти чес кой сис те ме рес пуб-
ли ки про изош ло и ре фор ми ро ва ние ин сти ту-
та кон сти ту ци он но го кон тро ля. Был уч реж ден 
но вый ав то ном ный ор ган за щи ты Кон сти ту-
ции — Кон сти ту ци он ный со вет Рес пуб ли ки 
Казахстан, ор га ни зо ван ный с уче том ос нов ных 
па ра мет ров ана ло гич ной фран цуз ской мо де-
ли. В про цес сах мо дер ни за ции пра во вой сис-
те мы Кон сти ту ци он ный со вет уча ству ет че рез 
при ня тие ак тов, спо соб ству ющих, с од ной сто-
ро ны, со вер шен ство ва нию дей ству юще го за ко-
но да тель ства, с дру гой сто ро ны — сох ра не нию 
тех ба зо вых прин ци пов и на чал, ко то рые бы-
ли за ло же ны в по ло же ни ях Кон сти ту ции как 
в ос нов ном пра во вом ак те, оп ре де ля ющем 
прин ци пи аль ные па ра мет ры ка зах стан ской 
мо де ли го су дар ствен но го ус трой ства.
Та ким об ра зом, Кон сти ту ция Казахстана 

яв ля ет со бой це лос тный фун да мен таль ный 
юри ди чес кий до ку мент, на ос но ве ко то ро го 
се год ня осу ществля ет ся пра во вой прог ресс го-
су дар ства. Пол но цен ная ре али за ция стра те ги-
чес ко го по тен ци ала Кон сти ту ции про ис хо дит 
на ос но ве науч ных пред став ле ний о пер спек-
ти вах и но вых тен ден ци ях раз ви тия оте че-
ствен но го и ми ро во го кон сти ту ци она лиз ма, 
что поз во ля ет эф фек тив но ре шать пра во вые, 
со ци аль но-эко но ми чес кие, по ли ти чес кие воп-
ро сы и обес пе чи ва ет ми ро вое приз на ние пра-
во вой сис те мы Рес пуб ли ки Казахстан.

ЕР КИН КУ БЕ ЕВ,
ДОК ТОР ЮРИ ДИ ЧЕС КИХ НА УК, ПРО ФЕС СОР, РЕК ТОР КА РА ГАН ДИН СКО-
ГО ГО СУ ДАР СТВЕН НО ГО УНИ ВЕР СИ ТЕ ТА ИМЕ НИ АКА ДЕ МИ КА Е. А. БУ-

КЕ ТО ВА, ДЕ ПУ ТАТ КА РА ГАН ДИН СКО ГО ОБ ЛАС ТНО ГО МАС ЛИ ХА ТА
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Пи ра ми да тек мы сыр лық тар дың ға на ен-
ші сін де гі дү ние емес. Мұн дай та ри хи ны сан-
дар ды əлем нің əр түк пі рі нен кез дес ті ру ге бо-
ла ды. Бі рақ олар дың ішін де гі ең кə рі сі біз дің 
жер де — қа зақ да ла сын да ор на лас қан. «Бе ға-
зы-Дəн ді бай» мə де ни еті нің ерек ше ес кер ткіш-
те рі нің бі рі бо лып та бы ла тын бұл ны сан ның 
та бы луы — қа зақ елі нің бір за ман да Ұлы ел 
бол ған ды ғы ның та ғы бір ай ға ғы бол са ке рек.

Мы сыр да ғы Джо сер пи ра ми да сы ның сы ңа ры 
Ка ир қа ла сы нан сол түс тік-шы ғыс қа қа рай ал ты 
мың қа шық тық та Са ры ар қа ның төс кейін де ор на-
лас қан. Шет ауда ны на қа рас ты Тал ды ауылы ның 
бойын да ғы бұл кө не құ ры лыс ты ға лым дар осы-
дан екі жыл бұ рын тап қан. Бі рақ əуелі бол жам-
да рын нақ ты лап алу мақ са тын да жа һан ға жа рия 
қыл май, құ пия ұс тап ке ліп ті. Тек дə лел бо лар-
лық дү ни елер ді тап қан соң ба рып қа зақ да ла сын-
да да пи ра ми да бол ға нын ха бар лап отыр.

Біз дің за ма ны мыз ға дейін гі 3600 жы лы са-
лын ған қо рым жер гі лік ті тай па лар дың кө се мі не 
ар нал ған бо луы ке рек. Бас қа лар дан бір ерек ше-
лі гі — қа быр ға сы ал ты қа тар етіп са лын ға нын да. 
Ал осы ған дейін та был ған бас қа қо рым дар дың 
қа быр ға ла ры екі əрі кет кен де үш қа тар ға на бо-
лып ке ле ді. Сон дық тан да ар хе олог тар өз де рі аш-

қан қо рым ды Ұлы да ла пи ра ми да сы деп ба ға лап 
отыр. Пи ра ми да ның ұзын ды ғы мен ені бір дей, 
яғ ни шар шы. Ша ма мен ал ған да 15 мет рден ас-
там. Бол жам бойын ша əуел гі би ік ті гі ал ты метр 
ша ма сын да бол ған. Қа зір оның тек жар ты сы ға на 
сақ та лып қа лып ты. Оның ай на ла сын да бас қа да 
ұсақ қо рым дар көп екен. Олар да сол за ман да ғы 
қа ра пайым адам дар жер ле ніп ті. Қа зыл ған мо ла-
лар дан та был ған жə ді гер лер қо ла дəуірін де өмір 
сүр ген ба ба ла ры мыз дың жер леу ғұр пы нан ха бар 
бе ріп тұр. Мар құм ның ба сы күн ба тыс қа қа ра ты-
лып, қа сы на ас тық са лын ған қыш құ мы ра лар мен 
тұр мыс тық зат та ры қа тар қойы ла ды екен. Бұл 
ғұ рып олар дың адам өл ген соң ар ғы дү ни еде де 
өмір сү ре тін ді гі не сен ге нін көр се те ді.

Са ры ар қа же рін де пи ра ми да бо луы мүм кін де-
ген бол жам ды ал ғаш ай тып, Шет ауда нын да қаз ба 
жұ мы сы ның бас та лу ына мұ рын дық бол ған ға лым 
Игорь Ку куш кин нің ай ту ын ша, бұл да ла ның бар-
лы ғын əуел де Əл кей Мар ғұ лан зерт теп, кар та ға 
тү сі ріп кет кен екен. Бі рақ дəл осы ны сан ол кі сі нің 
на за ры нан тыс қа лып, жаз ба ла ры на ен бе ген. Сон-
дық тан да ұзақ уақыт бойы на бас қа лар дың кө зі не 
түс пей, еле усіз қал ған. Ал Əле кең бел гі леп кет кен 
жер лер Ке ңес дəуірін де қа зы лып, жə ді гер лер сырт-
қа шы ға рыл ған бо ла тын. Олар дың бір па ра сы ке-
зін де орыс же рі не өтіп кет ке ні де бел гі лі.

Е. А. Бө ке тов атын да ғы Қа ра ған ды мем ле кет-
тік уни вер си те ті нің «Са ры ар қа» ар хе оло ги ялық 
ин сти ту ты ның ма ман да ры ма усым айы ның ба сы-
нан бе рі осы ара да қаз ба жұ мыс та рын жүр гі зу де. 
Ұзақ уақыт қа со зыл ған ты ным сыз ең бек нə ти же-
сін де мақ та нар лық тай дү ние тап ты. Ұлы да ла ның 
төс кейін де тек көш пен ді лер өр ке ни еті ға на емес, 
қа ла мə де ни еті нің де бол ға нын дə лел деп бер ді.

Қаз ба жұ мыс та ры ба ры сын да қо рым нан қыш 
ыдыс тар, қо ла дан жа сал ған пы шақ, ине, біз тə різ-
ді тұр мыс тық зат тар та был ған. Бар лық жə ді гер 
қат та лып, қаз ба жұ мыс та ры аяқ тал ған соң жə-
ді гер лер дің кей бө лі гі ҚарМУ мұ ра жайы на тап-
сы ры ла ды. Сон дай-ақ, жа қын күн де рі об лыс тық 
та ри хи-өл ке та ну мұ ра жайы на қойы лып, бұ қа ра 
ха лық тың на за ры на ұсы ныл мақ. Ал да ла пи ра-
ми да сы бол са мем ле кет тің қор ғауына алы на ды.

Н;Р ЛЫ ХАН �АЛ �А МАН, �АРМУ СТУ ДЕН ТІ

Құр мет ті əріп тес тер! Ака де мик 
Е. А. Бө ке тов атын да ғы Қа ра ған ды мем-
ле кет тік уни вер си те ті 2016 жыл дың 21-22 
қа за нын да өте тін «ЭК СПО-2017: бо ла-
шақ тың тех но ло ги яла ры» Рес пуб ли ка-
лық ғы лы ми-тə жі ри бе лік кон фе рен ция 
жұ мы сы на қа ты су ға ша қы ра ды.

Кон фе рен ци яда ке ле сі ба ғыт тар бойын ша 
жұ мыс тар жос пар лан ған: Сек ция 1. Жаң ғыр-
ты ла тын энер гия көз де рi; Сек ция 2. Энер гия 
үнем деуіш тех но ло ги ялар жə не энер гия ти ім-
ді лі гін арт ты ру; Сек ция 3. Су қор ла ры; Сек ция 
4. Қал дық тар ды бас қа ру.
Рес пуб ли ка лық ғы лы ми-тə жі ри бе лік кон-

фе рен ция жұ мы сы на қа ты су үшін жо ға ры оқу 
орын да ры ның, ғы лы ми-зерт теу ин сти тут та ры-
ның жə не кə сі по рын дар дың про фес сор лық-
оқы ту шы лық құ ра мы, ғы лы ми қыз мет кер ле рі, 
сту дент те рі, ма гис трант та ры, РhD док то рант-
та ры ша қы ры ла ды.
Ма қа ла лар қа зақ, орыс жə не ағыл шын тіл-

де рін де қа был да на ды. Ма қа ла кө ле мі — 3-5 то-
лық бет. Ма қа ла лар өті ніш пен тө ле ге ні ту ра-
лы тү бір тек тің кө шір ме сі мен қо са 2016 жыл-
дың 15 қыр күйе гі не дейін ұсы ны ла ды. Іс-са пар 
шы ғын да ры қа ты су шы лар есе бі нен.
Жа ри яла ну ға ар нал ған ма те ри ал дар ке ле сі 

элек трон дық ме кен-жай ға жі бе рі ле ді:
EX PO-konf. Kar GU.2016@ma il. ru 
Ба ян да ма м� тін де рі ре дак ци ялан бай ды ба ян-

да ма лар ды� �ы лы ми маз м� ны на, ба ян дау сти лі не 
ж� не грам ма ти ка сы на ав тор лар жауап бе ре ді.

Кон фе рен ция �а "а ты су шы ны� $ті ні ші
1 Т. А.�.(то лы 	ы мен)
2 Ж� мыс ор ны
3 �ыз ме ті
4 Ата 	ы, д� ре же сі
5 Ба ян да ма ны� атауы
6 Сек ци ясы
7 �а жет ті тех ни ка лы" "� рыл 	ы-

лар (атауын к#р се ті �із)
8 Елі, "а ла сы
9 О"у ор ны, ка фед ра атауы
10 Пош та лы" ме кен-жайы
11 e-ma il
12 Бай ла ныс те ле фон да ры, факс
13 �о на" /й ге м�" таж ды 	ы (и�/жо").

Ес кер ту! Кон фе рен ци яның ғы лы ми ба ғыт-
та ры на, рə сім деу ере же ле рі не сəй кес кел ме ген 
жə не көр се тіл ген мер зім нен кеш ұсы ныл ған 
ма те ри ал дар қа рас ты рыл май ды жə не жа ри я-
лан бай ды.

Бар лық ма қа ла лар ав тор лық ре дак ци яда 
бе рі ле ді. Қол жаз ба лар қай та рыл май ды. Ре-
дак ци ялық ал қа та лап тар ға сай кел ме ген ма-
те ри ал дар ды қа был да мау ға құ қы лы.

Кон фе рен ция �а "а ты су 'шін тір кеу жар-
на сы ж� не т$ леу рек ви зит те рі:
Кон фе рен ция ға қа ты су үшін тір кеу жар-

на сы ҚР аза мат та ры үшін 3000 (үш мың) тең-
ге. 2016 жыл дың 15 қыр күйе гі не дейін тө ле-
нуі ти іс. Тір кеу жар на сы на ке ле сі лер кі ре ді: 
кон фе рен ция жұ мы сы мен ша ра лар ға қа ты су, 
бар лық мə жі ліс тер ге қа ты на су, кон фе рен ция 
ма те ри ал да рын шы ға ру.

Тір кеу жар на сын тө леу 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 банк шо ты на ауда ры лу ар қы лы 
жүр гі зі ле ді: ҚР БҒМ ШЖҚ РМК «Ака де мик 
Е. А. Бө ке тов атын да ғы Қа ра ған ды мем ле кет-
тік уни вер си те ті», ЖСК KZ796010191000077867, 
БСК HSBKKZKX, БСН 990540002444, КБЕ 16, 
«Қа зақ стан Ха лық бан кі» АҚ. 100028, Қа зақ-
стан Рес пуб ли ка сы, Қа ра ған ды қ., Уни вер си тет 
кө ше сі, 28.
Тү бір тек те «EX PO-Kar GU кон фе рен ция ға 

қа ты су үшін» тө леу бел гі сін, қа ты су шы ның 
Т.А.Ə. көр се ту қа жет.

Кон фе рен ци яны �йым дас ты ру �а жауап-
ты лар:
Қа сы мов Се рік Са ғым бе кұ лы — ф.-м.ғ. к., 

Ин но ва ци ялық-тех но ло ги ялық ор та лық тың 
ди рек то ры.
Ұялы тел.: 8 700 484 21 23, жұ мыс тел.: 

8(7212) 770-425.
Бал та бе ков Ас хат Се кер байұ лы — ф.-м.ғ. 

к., PhD, Тех но ло ги ялар ды ком мер ци алан ды ру 
ор та лы ғы ның же тек ші сі.
Ұялы тел.: 8 775 2948042, жұ мыс тел.: 8(7212) 

770-390 (іш кі 1024).
Кон фе рен ция жұ мы сы ба ры сын да ғы лы-

ми-тех ни ка лық əзір ле ме ле рі көр ме сі ұйым-
дас ты ры ла ды, осы ша ра ға Сіз дің де қа ты суы-
ңыз ға бо ла ды.
Сіз дер ді кон фе рен ци яда кө ру ге қуа ныш ты-

мыз!

ІЗ ГІ НИ ЕТ ПЕН, ;ЙЫМ ДАС ТЫ РУ КО МИ ТЕ ТІ

«Алу ан-алу ан кə сіп бар, таң дай біл де 
та лап қыл», — дей ді да на хал қы мыз. Иə, ра-
сы мен ға лам да ма ман дық түр ле рі өте көп. 
Əр бір жан өз қа лауы, өз тал ға мы бойын ша 
бо ла шақ ма ман ды ғын таң дай ды. Қан дай 
да бір ма ман дық тың мық ты май тал ма ны 
ата ну үл кен жауап кер ші лік ті қа жет ете тін 
іс. Се бе бі осы ар қы лы ке ле шек ке жол са лы-
на ды, ма ман ды ғы бойын ша қыз мет жа сап, 
өмір лік қа жет ті лік те рін то лық ты ра ды.

Өт кен жы лы ал тын ұя мек те бім нен қа нат 
қақ қан тү лек тің бі рі мен едім. Он бір жыл бі лім 
нə рін сеп кен ар дақ ты ұс таз да рым ды, мек те бім ді 
қи май бір мұ ңай сам, қан дай ма ман дық таң дай-
мын деп бір қо бал жы дым. Төр тін ші пəн ре тін де 
би оло ги яны таң да дым. Осы пəн ар қы лы би отех-
но ло гия ат ты үл кен, ма ңы зы зор ма ман дық қа 
жол ашы ла ты нын біл дім. Бұ рын ес тіп жүр ген, 
бар лық жан ға жақ сы та ныс «ғы лы ми би оло гия», 
«пси хо ло гия жə не пе да го ги ка» не ме се ауыл ша-
ру ашы лы ғы ма ман дық та ры нан би отех но ло гия 

ана ғұр лым ерек ше ле не ді. Əлем де да мы ған, қо-
ғам ға қа жет ті 10 ма ман дық бол са, со ның бі рі — 
би отех но ло гия. Бұл, не гі зі нен, да му ба ғы тын ен ді 
бас та ған жас ғы лым дар дың бі рі бо лып са на ла ды. 
Қы зы ғу ым ның бір се бе бі — осы.

Би отех но ло ги яның ота ны, шық қан же рі — 
Аме ри ка. Ол жақ та би отех но ло гия біз дің ел мен 
са лыс тыр ған да өте жақ сы да мы ған. Мем ле ке ті міз-
де би отех но ло гия ға соң ғы 5-6 жыл кө ле мін де ға на 
мəн бе рі ліп, да мып ке ле ді. Жыл дан-жыл ға осы 
ма ман дық бойын ша бі лім алу шы лар дың са ны да 
ар ту да. Бұл бо ла шақ та бі лім ді би отех но лог тар 
кө бейіп, өн ді ріс тің да мып, ха лық тұ ты на тын жа-
ңа дү ни елер дің елі міз де пай да бо ла ты ны на ай ғақ. 
Био тех но ло ги яның не гі зі — жа ңа өн ді ріс, яғ ни 
та би ғат игі лік те рін пай да ла на оты рып жа ңа зат-
тар ды, қо ғам пай да ла на тын бұ рын да ры бол ма ған 
өнім дер ді өн ді ру бо лып та бы ла ды. Атап ай тқан-
да, жа ну ар лар дың жа ңа қол тұ қым да рын, өсім дік-
тер дің жа ңа ірік те ме ле рін, мик ро ор га низ мдер дің 
штам ма ла рын ой лап та бу — не гіз гі мақ са ты əрі 
қыз ме ті.

Кең-бай тақ же рі міз дің ал тын-кү міс ке, та би ғи 
ре сур стар мен ши кі зат тар ға бай екен ді гі бар ша-
мыз ға аян. Сол се беп ті елі міз де би отех но ло гия 
ма ман ды ғы ның да му ына, өн ді ріс кө ле мі нің ар ту-
ына еш қан дай ке дер гі жоқ деп ой лай мын. Тек сол 
бай лық ты дұ рыс пай да ла на ала тын, өзі нің ма ман-
ды ғын то лық игер ген кад рлар ке рек. Олар кім дер? 
Əри не, біз — бо ла шақ би отех но лог тар. Би отех но-
ло гия ме ди ци на, та мақ өнер кə сі бі, дə рі-дəр мек, 
ауыл ша ру ашы лы ғы, қор ша ған ор та ны қор ғау се-
кіл ді са ла лар ға бө лі не ді. Мен бо ла шақ та дə рі-дəр-
мек са ла сы ның қыз мет ке рі бол ғым ке ле ді. Оның 
бір ден-бір се бе бі, елі міз де өсім дік тер дің, атап айт-
қан да, дə рі лік өсім дік тер дің түр ле рі өте көп кез-
де се ді. Бі рақ, əлі то лық зерт тел ме ген, дə рі ре тін де 
өн ді рі ліп, ха лық тұ ты нып жат па ған өсім дік тер-
дің түр ле рі бар. Аме ри ка ға лым да ры қа ра пайым 
ағаш дің ге гі нен əлем дер ті не ай нал ған қа тер лі ісік 
ауру ын ем дей тін жа ңа дə рі ні шы ға ру ға ең бек те ніп 
жа тыр де ген ді ин тер нет же лі сі нен оқы ға ным бар. 
Осы дан кейін ме нің са на ма қа ра пайым зат тар дан 
қо ғам ға, оның ішін де ха лық ден са улы ғы на пай да-
лы жа ңа өнім дер ді шы ға ру ға бо ла ты ны ту ра лы ой 
кел ді. Елі міз де гі дə рі лік өсім дік тер ді зерт тей оты-
рып, пай да сы мен ши па сы жо ға ры жа ңа бір тың 

дү ни ені ой лап та бу — ме нің мақ са тым. Əри не, ол 
қа зір орын дал мас ар ман дай кө рі не ді. Бі рақ, бо-
ла шақ қа ай қын мақ сат қойып, шын ең бек тен сең, 
алын бай тын асу, бе ріл мей тін қа мал жоқ деп ой-
ла дым. Қа зір бі лім алып жат қан Қа ра ған ды мем-
ле кет тік уни вер си те тін де осы ма ман дық ты то лық 
иге ріп шық сам, кейін би отех но ло ги яның ота ны — 
Аме ри ка да тə жі ри бе жи нақ тап, бі лі мім ді шың да-
сам дей мін. Елі міз де гі бі лім ді про фес сор лар дан 
ба ғыт-бағ дар алып, қол дау тап сам, бұл мақ са ты ма 
да же тер мін деп се не мін.

ТОЛ �ЫН �АМ ЗА ЕВА,
БИ ОЛО ГИЯ-ГЕ ОГ РА ФИЯ ФА КУЛЬ ТЕ ТІ НІ& 2 КУРС СТУ ДЕН ТІ

�ара%анды облысында <лемдегі е� к?не пирамиданы� орны табылды

«ЭКСПО-2017: болашаEты� технологиялары»

Биотехнология — болашаEты� маманды%ы

�ымбатты студенттер!
Ака де мик Е. А. Б$ ке тов атын да �ы 

)а ра �ан ды мем ле кет тік уни вер си те-
ті ні� Сту дент тер са райы сіз дер ді шы-
�ар ма шы лы" �жым дар �а ша "ы ра ды:
• «Жар "ын» ха лы" би ан сам блі
• «Са рын» ха лы" фольклор лы" ан сам-

блі
• «Ша быт» а"ын дар клу бы
• «Шат ты"» те ат рал ды-дра ма лы" сту-

ди ясы
• К#р кем с#з сту ди ясы
• «Жас тар» эс тра да лы" �н дер сту ди ясы
• «Га уде амус» во кал ды-хор сту ди ясы
• «Kar Dan ce» би сту ди ясы
• «Гра ция» бал ды"-спорт ты" би сту ди-

ясы
• «Ли ца» с�н те ат ры
• КТК клу бы ("а за", орыс ли га ла ры)
• Ды быс жа зу сту ди ясы ж� не #з ге де 

�жым дар.
Жа зы лу: д/й сен бі-ж� ма, 9.00-ден 

18.00-ге дейін.
Ме кен-жайы: Уни вер си тет к# ше сі, 

28, Сту дент тер са райы.

Ма те ри ал дар ды р� сім де уге "ойы ла тын та лап тар
Кон фе рен ци яны� ж� мыс тіл де рі: "а за", орыс 

ж� не а	ыл шын.
�ОЖ
А. �. ТЕ ГІ1,*, А. �. ТЕ ГІ12

(Ti mes New Ro man, 14 пт, ба ян да ма шы ны� те-
гін ж�л дыз ша мен бел гі леу �а жет)

БА ЯН ДА МА АТАУЫ
(Ti mes New Ro man, 14 пт, бас �ріп, жар ты лай жу ан)
1 Бі рін ші �йым (то лы" атауы), "а ла, елі,
2 Екін ші �йым (то лы" атауы), "а ла, елі.
Ба ян да ма шы ны� е-ma il (Ti mes New Ro man, 12 пт)
Т/йін (Ti mes New Ro man, 12 пт, кур сив) а	ыл-

шын ті лін де 5-6 с#й лем.
Ма "а ла м� ті ні (Ti mes New Ro man, 14пт) А4 фор-

мат та, к# ле мі 2-5 то лы" бет те, Mic ro soft Word for 
Win dows ре дак то рын да, гар ни ту ра сы Ti mes New 
Ro man, кегль мен 14 пт, бір жо ла ра лы" ин тер вал-
мен, азат жо лы 0,75 см. �сы ны ла ды. Жи ек те рі: сол 
жа 	ы — 2,5 см., о�, жо 	а ры ж� не т# мен гі жа 	ы — 
2 см. — ден. Бет те рі н# мір лен бей ді. Дайын фай лды 
DOC фор ма тын да са" тау "а жет.

�де би ет тер ге сіл те ме квад рат жа" ша лар ды� 
ішін де кел ті рі ле ді [1].

Кес те лер де ма "а ла м� ті нін де гі "а ріп "ол да ны-
ла ды. «Кес те» с# зін, н# мі рі мен атауын азат жол-
дан бас тап кес те ні� /с ті не ор на лас ты ру "а жет 
(Кес те 1 — Мо но мер лер ді� бас тап "ы "ос па ла-
ры ны� "� ра мы). Егер бас "а да т/ сін ді ру лер "а-
жет бол 	ан жа	 дай да, он да олар кес те со �ын да 
кел ті рі ле ді.

Су рет тер ді� атауын жа зу "а жет (Су рет 1 — 
Жел энер ге ти ка сы "он дыр 	ы сы ны� т� жі ри бе лік 
/л гі сі ні� жал пы т/ рі). Vл шем бір лік тер Ха лы "а ра-
лы" бір лік тер ж/йе сін де (ХБЖ) кел ті рі луі ти іс.

0де би ет тер (Ti mes New Ro man, 12 пт)
1. Мер ха тұ лы Н., Ал да бер ге но ва С. К., Ома ро ва А. Т. Ком по-

зит ті ма те ри ал дар тех но ло ги ясы. — Қа ра ған ды: «Гла сир» 
бас па сы, 2015. — 90 с.

2. Ну суп бе ков Б. Р., Джу ма ев А. М. Вли яние выб ро сов ды мо вых 
га зов теп ло элек тро цен тра лей на ок ру жа ющую сре ду//Вес-
тник Ка ра ган дин ско го го су дар ствен но го уни вер си те та. — Се-
рия фи зи ка. — 2015. — № 2 (78). — С. 49-55.

3. Та га ева Б. С., Ко ке тай те ги Т. А., Ким Л. М., Бал та бе ков 
А. С. Ста би ли за ция В-ра ди ка лов иона ми ме ди в крис тал лах 
KDP// Ма те ри алы ХІ Меж ду нар. конф. по фи зи ке твер до го 
те ла. — Усть-Ка ме но горск, 2010. — 620 с.

4. Ин но ва ци он ный па тент № 30344 РК. Спо соб очис тки мед-
но го элек тро ли та от вис му та ок си дом свин ца в при сут ствии 
мышь яка / Ома ров Х. Б., Əб сəт З. Б., Ал да бер ге но ва С. К., Ка-
ри мо ва А. Б., Му зап па ро ва А. А.; опубл. 15.09.15, Бюл. 9.

АEпараттыE хат
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Де сять ву зов Казахстана бы ли от ме че ны в 
рей тин ге луч ших ми ро вых уни вер си те тов QS.

В ос нов ном ву зы-фа во ри ты рас по ло же ны 
в го ро де Алматы. Та ким об ра зом, в топ луч-
ших выс ших учеб ных за ве де ний ми ра вош ли 
Каз НУ им. аль-Фа ра би, Каз НТУ им. Сат па ева, 
Ка зЭУ им. Рыс ку ло ва, КБТУ, Каз НПУ им. Абая, 
Ка зУ МО иМЯ им. Абы лай-ха на. В спи сок луч-
ших так же по пал ЕНУ им. Гу ми ле ва, ко то рый 
на хо дит ся в сто ли це. Ка зах стан скую де сят ку 
за мы ка ют ЮК ГУ им. М. Ауэзо ва, КарГУ им. 
Бу ке то ва и КА ТУ им. С. Сей фул ли на. И, как 
ста ло из вес тно, для под го тов ки спе ци алис тов в 
этих уни вер си те тах го су дар ство в бли жай шие 
2-3 го да вы де лит 10 млрд тен ге. Бы ли оп ре де-
ле ны 10 ву зов для под го тов ки спе ци алис тов 
вто рой пя ти лет ки ГП ФИ ИР (Го су дар ствен ная 
прог рам ма фор си ро ван но го ин дус три аль но-
ин но ва ци он но го раз ви тия Казахстана), ко то-
рым и вы де лят день ги. Та кое ре ше ние при ня то 
пос ле ана ли за ис пол не ния пер вой пя ти лет ки, 
там вы яви лась нех ват ка кад ров вы со кой ква-
ли фи ка ции для ре али за ции дан ной прог рам-
мы. Что бы вос пол нить этот про бел, 10 ву зам 
Казахстана по ру че но за ни мать ся под го тов кой 
спе ци алис тов вы со ко го ми ро во го уров ня.
Так же этим ле том груп па ран жи ро ва ния 

НА АР об на ро до ва ла рей тинг луч ших ву зов 
Казахстана — 2016. Глав ный кри те рий — по ка-
за тель ка че ства обу че ния по раз лич ным спе ци-
аль нос тям. Ана ли ти ки от ме ча ют, что прин ци-
пи аль но не соз да ва ли при выч ные топ-10 или 
топ-50 ву зов и раз де ли ли рей тинг по спе ци аль-
нос тям. Глав ная цель — что бы аби ту ри ен ты не 

гна лись за гром ким ста ту сом уни вер си те та, а 
вы би ра ли учеб ное за ве де ние имен но по ка че-
ству пре по да ва ния.
Сос тав ля ли рей тинг сог лас но ми ро вым 

стан дар там, в рас чет бы ли взя то ко ли че ство 
«гран тни ков», уче ни ков со зна ком «Ал тын бел-
гі», от лич ни ков, сту ден тов по об ме ну, науч ные 
пре мии и сти пен дии пре по да ва те лей, на ли чие 
двух дип лом но го об ра зо ва ния, ко ли че ство тру-
до ус тро ен ных и да же ин декс Хир ша — оцен ка 
науч ной про дук тив нос ти.
КарГУ им. Е. А. Бу ке то ва по ка зал вы со кие 

оцен ки по че ты рем нап рав ле ни ям и во шел в 
топ-3 ву зов по пре по да ва нию дис цип лин дан-
но го нап рав ле ния.

Об ра зо ва ние. 1-е мес то — Ка зах ский на-
ци ональ ный пе да го ги чес кий уни вер си тет им. 
Абая, 2-е мес то — Ка ра ган дин ский го су дар-
ствен ный уни вер си тет им. Е. А. Бу ке то ва, 3-е 
мес то — Ка зах ский го су дар ствен ный жен ский 
пе да го ги чес кий уни вер си тет.

Пра во. 1-е мес то — Каз НУ им. аль-Фа ра би, 
2-е мес то — ЕНУ им. Л. Н. Гу ми ле ва, 3-е мес-
то — Ка ра ган дин ский го су дар ствен ный уни-
вер си тет им. Е. А. Бу ке то ва.

Со ци аль ные на уки. 1-е мес то — Каз НУ им. 
аль-Фа ра би, 2-е мес то — ЕНУ им. Л. Н. Гу ми ле-
ва, 3-е мес то — Ка ра ган дин ский го су дар ствен-
ный уни вер си тет им. Е. А. Бу ке то ва.

Ес те ствен ные на уки. 1-е мес то — Каз НУ 
им. аль-Фа ра би, 2-е мес то — ЕНУ им. Л. Н. Гу-
ми ле ва, 3-е мес то — Ка ра ган дин ский го су дар-
ствен ный уни вер си тет им. Е. А. Бу ке то ва.
И еще один по пу ляр ный рей тинг, где КарГУ 

так же по ка зал свои ве ду щие по зи ции, был 

сос тав лен Не за ви си мым ка зах стан ским агент-
ством по обес пе че нию ка че ства в об ра зо ва нии 
(НКА ОКО). В спис ке на ци ональ но го рей тин га 
луч ших ву зов Казахстана пред став ле но 52 ву-
за. Это ву зы, ко то рые наб ра ли не ме нее 33% от 
мак си маль но го чис ла бал лов по ака де ми чес-
ким ре сур сам, рав но го 70, ан ке ты 1. По это му в 
ка те го рии мно гоп ро филь ных ву зов пред став-
ле но толь ко 18 учеб ных за ве де ний; для тех ни-
чес ких ву зов — 13; гу ма ни тар но-эко но ми чес-
ких — 12; ву зы ис кусств — 1; ме ди цин ских — 3; 
пе да го ги чес ких — 5, со об ща ет ся на сай те НКА-
ОКО.

«На ци ональ ный рей тинг НКА ОКО сос то ит 
из трех сос тав ля ющих: ан ке ты 1, 2 и 3. Ан ке та 
№1 пред став ля ет ака де ми чес кие ста тис ти чес-
кие ин ди ка то ры и кри те рии, ко то рые ох ва ты-
ва ют кон тин гент и сос тав сту ден тов, ре зуль та-
ты их обу че ния, ка че ство дея тель нос ти про фес-
сор ско-пре по да ва тельско го сос та ва, науч ную и 
ин но ва ци он ную дея тель ность ву зов, меж ду на-
род ное сот руд ни че ство, а так же ин фор ма ци-
он ную пред став лен ность в ин тер не те. Ан ке та 
№2 пред став ля ет ре пу та цию ву зов в гла зах 
ву зов ских эк спер тов, ан ке та №3 — ре пу та цию 
ву зов у ра бо то да те лей», — при во дит дан ные 
Президент НКА ОКО про фес сор, д. п. н. Шол-
пан Ка ла но ва.
По ее сло вам, в те ку щем го ду в ме то ди ку 

оп ре де ле ния рей тин га НКА ОКО вне сен ряд 
не боль ших из ме не ний. В час тнос ти, впер вые 
в этом го ду по лу че на пол ная ин фор ма ция о 
пуб ли ка ци ях и ци ти ро ва нии уче ных ка зах-
стан ских ву зов в ба зе науч ных из да ний РИНЦ 
(Рос сий ский ин декс науч но го ци ти ро ва ния), 
ра нее дан ную ин фор ма цию пре дос тав ля ли ву-
зы. «Све де ния по сту ден там — по бе ди те лям на 
науч но-прак ти чес ких кон фе рен ци ях, олим пи-
адах как в Ка зах ста не, так и за ру бе жом ву зам 
нуж но бы ло под твер дить ссыл кой на сай ты 
ор га ни за то ров кон фе рен ций или олим пи ад. 
В этом го ду дос то вер ная ин фор ма ция о кни-
гах, учеб ни ках, из дан ных под гри фом МОН 
РК, мо ног ра фи ях, учеб ных по со би ях с ISBN 
пре дос тав ле на Книж ной па ла той РК. Та ким 
пу тем НКА ОКО уда лось су ще ствен но умень-
шить воз мож нос ти ву зов фаль си фи ци ро вать 
пре дос тав ля емые для рей тин га дан ные по ин-
ди ка то рам и кри те ри ям», — ци ти ру ет Ш. Ка-
ла но ву офи ци аль ный сайт рей тин го во го агент-
ства. Кро ме то го, при сос тав ле нии рей тин га 
учи ты ва лось мне ние ра бо то да те лей о ка че стве 
зна ний вы пус кни ков ву зов.
В ан ке ти ро ва нии при ня ли учас тие 11 цен-

траль ных и 12 ре ги ональ ных го сор га нов. Агент-
ство об ра бо та ло бо лее 1000 ан кет от ра бо то да-
те лей.

ИН ФОР МА ЦИЯ ПОД ГО ТОВ ЛЕ НА НА ОС НО ВЕ ПУБ ЛИ КА ЦИЙ НА САЙ ТЕ МОН РК

В те ку щем го ду гос за каз на под го тов ку спе-
ци алис тов с выс шим об ра зо ва ни ем сос тав ля ет 
31 702 гран та, в том чис ле на за оч ное от де ле-
ние — 300 гран тов, на под го то ви тель ные от де ле-
ния ву зов — 2500 мест, для по вы ше ния уров ня 
язы ко вой под го тов ки на под го то ви тель ных от-
де ле ни ях ву зов — 450 мест. Об этом со об ща ет 
пресс-служ ба МОН РК. Из об ще го объ ема гос-
за ка за 3162 гран та пре дус мот ре но по прог рам-
ме «Мəң гі лік ел жас та ры — ин дус трия ға!» (Сер-
пін-2050), из них 1000 по пе да го ги чес ким, 1717 
гран тов по тех ни чес ким, 345 гран тов по сельско-
хо зяй ствен ным и 100 мест по ме ди цин ским спе-
ци аль нос тям. Гос за каз рас пре де лен сле ду ющим 
об ра зом: пе да го ги чес кие спе ци аль нос ти — 5000, 
гу ма ни тар ные на уки — 700, пра во — 100, ис кус-
ство — 170, со ци аль ные на уки — 700, ес те ствен-
ные на уки — 1470, тех ни чес кие на уки и тех но ло-
гии — 12 593, во ен ное де ло и бе зо пас ность — 60, 
ме ди цин ские спе ци аль нос ти — 3000, сельское 
хо зяй ство и ве те ри на рия — 2690. Гос за каз на 
под го тов ку спе ци алис тов в ма гис тра ту ре сос-
тав ля ет 7429 мест, в том чис ле в про филь ную 
ма гис тра ту ру — 3000 мест. В док то ран ту ру PhD 
гос за каз сос тав ля ет 628 еди ниц, из них 43 мес-
та — для Назарбаев Уни вер си те та. На кон кур-
сной ос но ве оп ре де лен пе ре чень ву зов, в ко то-
рых раз ме щен гос за каз. Пра во на раз ме ще ние 
об ра зо ва тель ных гран тов по лу чи ли 87 ву зов.

Ми нистр об ра зо ва ния и на уки Ер лан Са га-
ди ев от ме тил, что зна чи тель ное вни ма ние уде-
ле но стра те ги чес ким при ори те там со ци аль но-
эко но ми чес ко го раз ви тия стра ны. Это, преж де 
все го, про воз гла шен ный гла вой го су дар ства 
курс на ин дус три аль но-ин но ва ци он ное раз-
ви тие. Так же при ня то во вни ма ние раз ви тие 
аг роп ро мыш лен но го ком плек са. С уче том ука-
зан ных при ори те тов 12 593 гран та вы де ля ет ся 
на тех ни чес кие и тех но ло ги чес кие спе ци аль-
нос ти, око ло 5000 гран тов — на пе да го ги чес кие, 
2690 гран тов — на сельско хо зяй ствен ные и ве-
те ри нар ные спе ци аль нос ти, 3000 гран тов — на 
ме ди цин ские спе ци аль нос ти, и т. д.
В этом го ду вы де ле но 31 702 гран та, в том 

чис ле 2950 мест, для обу че ния на под го то ви-
тель ных от де ле ни ях ву зов, 28 752 гран та для 
при ема на 1-й курс (по оч ной фор ме обу че-
ния — 28 452, по за оч ной — 300 гран тов).
В КарГУ на иболь шее ко ли че ство гран тов 

по лу чи ли фи зи ко-тех ни чес кий фа куль тет (126 
гран тов), хи ми чес кий фа куль тет (102), пе да го-
ги чес кий (76), фа куль тет ма те ма ти ки и ин фор-
ма ци он ных тех но ло гий (54), би оло го-ге ог ра-
фи чес кий (47) и др. По спе ци аль нос тям на ибо-
лее вос тре бо ван ны ми ста ли «5В072000 — Хи-
ми чес кая тех но ло гия не ор га ни чес ких ве ществ» 
(35 гран тов), «Де фек то ло гия» (30), «5В071300 — 
Тран спорт, тран спор тная тех ни ка и тех но ло-
гия» (29), «5В074800 — Тех но ло гия фар ма цев-
ти чес ко го про из вод ства» (24) и др.
В кон кур се на при суж де ние об ра зо ва тель-

ных гран тов при ни ма ют учас тие 59 677 че ло век, 
в том чис ле 47 342 че ло ве ка с ка зах ским язы ком 

обу че ния,12 335 с рус ским язы ком обу че ния. В 
КарГУ им. Е. А. Бу ке то ва при суж де но 411 гран-
тов с ка зах ским язы ком обу че ния и 131 грант с 
рус ским язы ком обу че ния. В рес пуб ли кан ском 
кон кур се по кво те на обу че ние сту ден тов в рам-
ках про ек та «Мəң гі лік ел жас та ры — ин дус-
трия ға!» при ня ли учас тие 6457 че ло век.
В кон кур се по кво те на обу че ние сту ден тов 

в рам ках про ек та «Мəң гі лік ел жас та ры — ин-
дус трия ға!» при ни ма ют учас тие 9797 че ло век. В 
КарГУ по дан ной прог рам ме бу дут обу чать ся 
199 че ло век.
Сре ди учас тни ков кон кур са бы ло 2208 об ла-

да те лей наг руд но го зна ка «Ал тын бел гі»,
303 вы пус кни ка кол лед жа, 169 по бе ди те лей 

меж ду на род ных и рес пуб ли кан ских олим пи ад 
по об ще об ра зо ва тель ным пред ме там, 854 по-
бе ди те ля меж ду на род ных и рес пуб ли кан ских 
науч ных со рев но ва ний по об ще об ра зо ва тель-
ным пред ме там, 948 по бе ди те лей рес пуб ли-
кан ских и меж ду на род ных спор тив ных со рев-
но ва ний, 9 по бе ди те лей Пре зи дентской олим-
пи ады. Они по лу чи ли пре иму ще ствен ное пра-
во при при суж де нии об ра зо ва тель ных гран тов.
В кон кур се уча ство ва ли 492 ре бен ка-си ро ты, 

363 ин ва ли да I, II групп, 37 аби ту ри ен тов, при-
рав нен ных по льго там и га ран ти ям к учас тни-
кам вой ны, 1053 пред ста ви те ля ка зах ской на-
ци ональ нос ти, не яв ля ющи еся граж да на ми РК. 
Для этих ка те го рий бы ли ус та нов ле ны кво ты.

ИН ФОР МА ЦИЯ ПОД ГО ТОВ ЛЕ НА НА ОС НО ВЕ 
ДАН НЫХ МОН РК 

И ПРИ ЕМ НОЙ КО МИС СИИ КАР ГУ

Student news
День знаний пройдет 
в КарГУ

1 сен тяб ря — это осо бен-
ный праз дник, и он не толь ко 
для тех, кто пе рес ту пит в этот 
день по рог школь ных клас-
сов или ву зов ских ауди то рий, 
или тех, кто по ве дет уча щих ся 
и сту ден тов в свет лую, прек-
рас ную стра ну зна ний; он для 
каж до го из нас, так как пос-
то ян но все мы че му-то учим-
ся, впи ты ва ем в се бя кру пи цы 
опы та пред ше ству ющих и ны-
не жи ву ще го по ко ле ния. Как 
спра вед ли во за ме тил муд рый 
Абай, не иметь стрем ле ния к 
пос ти же нию на уки — приз нак 
не ве же ства.

День зна ний — это тра ди-
ци он ный для КарГУ им. Е. А. 
Бу ке то ва праз дник, ко то рый 
ста но вит ся на ча лом боль шо-
го пу ти для пер во кур сни ков и 
за вер ша ющим эта пом для вы-
пус кни ков. Имен но по это му в 
этот день к ним осо бое вни ма-
ние!

На тор же ствен ной ак ции 
ру ко во ди те ли на ше го ву за — 
ве те ра ны выс ше го об ра зо-
ва ния, сту ден ты-ак ти вис ты и 
гос ти — поз дра вят про фес сор-
ско-пре по да ва тельский сос тав 
и сту ден тов с на ча лом но во го 
учеб но го го да. Тра ди ци он но к 
пер во кур сни кам со сло ва ми 
поз драв ле ний и по же ла ни ями 
об ра тит ся рек тор КарГУ, де пу-
тат об лас тно го мас ли ха та, про-
фес сор Ер кин Ки наято вич Ку-
бе ев. А сту ден чес кий хор спо ет 
гимн сту ден тов, ко то рый оз на-
ме ну ет со бой на ча ло учеб ных 
за ня тий. А за тем пер во кур сни-
ки про из не сут клят ву сту ден-
тов. Во вре мя праз днич но го 
кон цер та они поз на ко мят ся 
с твор чес ки ми кол лек ти ва ми 
на ше го уни вер си те та, ко то рые 
ждут но вых учас тни ков. С по-
ка за тель ны ми выс туп ле ни ями 
выс ту пят спортсме ны — сту-
ден ты фа куль те та фи зи чес кой 
куль ту ры и спор та.

По за вер ше нии тор же-
ствен но го от кры тия Дня зна-
ний всех приг ла сят на ак то вую 
лек цию рек то ра КарГУ. А по 
окон ча нии лек ции пер во кур-
сни ков ждет зна ком ство с аль-
ма-ма тер: для них про ве дут 
эк скур сию по му зе ям КарГУ, 
по ка жут бо га тый фонд науч ной 
биб ли оте ки, лек ци он ные за-
лы, сов ре мен ные ин те рак тив-
ные клас сы и науч ные ла бо ра-
то рии. За тем пер во кур сни ки 
нап ра вят ся в учеб ные кор пу-
са сво их фа куль те тов, где их 
встре тят ак то вы ми лек ци ями 
про фес со ра на ше го уни вер-
си те та. Те мой ак то вой лек ции 
ста нет еще один важ ный го-
су дар ствен ный праз дник — 
День Кон сти ту ции.

СОБ. ИНФ.

КарГУ отмечен в рейтинге 
лучших мировых университетов

Кто стал студентом?
Итоги присуждения грантов
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Құр мет ті бі рін ші курс сту дент те рі! Сіз дер ді 
жо ға ры курс сту дент те рі нің аты нан ең бір тəт ті 
əрі кө ңіл ді ке зең ге қа дам ба сып, сту дент ата ну-
ла рың мен шын жү рек тен құт тық тай мыз. Сіз дер 
үл кен өмір ге ен ді ға на қа дам ба сып отыр сыз дар. 
Біз дің сүйік ті ҚарМУ-мыз ал да ғы төрт жыл да сіз-
дер дің екін ші үй ле рі ңіз əрі мəң гі жа ды ла ры ңыз-
да қа ла тын бі лім ор да сы бол мақ. Бұл жер сіз дер-
ге тек бі лім ға на емес, өмір ді де үй ре те ді.

Сту дент ата нып, жа ңа ор та ға кел ген де ба ла-
лар дың көп ші лі гі ру ха ни күй зе ліс ке тү сіп жа та ды. 
Əри не үй рен ген ор таң ды тас тап, дос та рың нан, ата-
анаң нан жы рақ қа ке ту кім ге де бол са ауыр ти еді. 
Əрі оқу ға кел ген жас тың шық сам де ген асуы, жет-
сем де ген биі гі көп бол мақ. Ал ғаш қы оқу күн де рін-
де ауди то ри ядан жа ңы лып, мұ ға лім дер дің атын 

ұмы тып, ес те рің шы ға ды. Осы əре кет те рің ар қы лы 
жо ға ры кур стың ба ла ла ры ның езуі не күл кі үйі ру ле-
рің мүм кін. Сон дық тан сіз дер ге тə жі ри бе лі сту дент 
ре тін де бір не ше ке ңес бе ре ке ту ді жөн са нап отыр-
мыз.
• Ең əуелі сіз ге дос ке рек. Оқу жы лы ның ал ғаш қы 
кү нін де қа тар лас та ры ңыз бен жа қын ара ла суы-
ңыз мүм кін. Бі рақ уақыт өте əр кім нің ара ла са тын 
ор та сы да ра ла на ды. Бі ре улер жай ға на бір топ та 
оқи тын та ныс бол са, ке ле сі ле рі мəң гі лік дос бо луы 
мүм кін. Одан қал са, біз, қа зақ хал қы адам ды до-
сы на қа рап та ни мыз. Сон дық тан дос та ры ңыз ды 
дұ рыс таң дай бі лі ңіз. Ол үшін ең ал ды мен кім ге 
се ну ге бо ла ты нын анық та ңыз. Адам ның бар лы ғын 
бір-бір леп тек се ру дің қа же ті жоқ. Əр кім уақыт-
тың ағы сы мен өзі нің кім еке нін көр се те тін бо ла ды. 
То лық се нім ар та ала тын адам да ры ңыз ды ға на дос 
деп бі лі ңіз. Егер сіз бен бір ге қуа нып, бір ге мұ ңая 
ал май тын бол са, он дай жан нан ір ге ңіз ді аулақ ұс-
та ға ны ңыз аб зал.

• Сту дент ата ну тек бі лім алу де ген ді біл дір мей ді. 
Сту дент тік шақ өзі ңіз ді бар лық қы ры нан көр се тіп, 
та лан ты ңыз ды та ны та тын кез. Сон дық тан уни вер-
си тет қа быр ға сын да өтіп жат қан түр лі ша ра лар ға 
бел се не ара ла су ға ты ры сы ңыз. Сол кез де өзі ңіз дің 
іш кі ұяң ды ғы ңыз ды же ңе сіз əрі өзі ңіз ді жа ңа қы ры-
нан та ни тү се сіз. Бұл сіз ге өмір де де қа жет бо ла ды.

• Біл мей ті нің ді сұ рап алу дан жас қан ба. Егер оқу да 
қи на лып жат саң, өзің нен жо ға ры курс сту дент те-
рі нен, қа тар лас та рың мен ұс таз да рың нан кө мек 
сұ ра. Со лар дың ақыл-ке ңе сі не жү гін. Біл ме ген ді 
сұ рап алу дың айы бы жоқ.

• Дə ріс ті уақы ты лы жа зып, тап сыр ма лар ды дер 
ке зін де орын дау ға ты рыс қа ның дұ рыс. Əй тпе се 
ем ти хан ке зін де қан ша ма уақы тың сол дү ни елер-
ді жа зу мен ке тіп қа ла ды. Сон дық тан сту дент тік 
қы зық тар дың ара сын да са бақ ты да оқып тұ ру ды 
ұмыт па ғай сың.

С/ ЛЕМ МЕН: 4 КУРС СТУ ДЕН ТІ

Студенттік �мір

Би ыл ғы жы лы бi лiм грант та рын та ғайын дау 
кон кур сы на 59 677 тү лек қа ты сып жа тыр. Бi лiм 
грант та рын ор на лас ты ру мүм кiн дi гi не би ыл 
87 жо ға ры оқу ор ны ие бол ды. Бұл ту ра лы бү гiн 
бі лім грант та рын бө лу жө нін де гі рес пуб ли ка лық 
кон кур стық ко мис си яның оты ры сын да ҚР Бi лiм 
жə не ғы лым ми нис трi Ер лан Са ға ди ев мə лім де ді.

«Би ыл мем ле кет тiк тап сы рыс ты қа лып тас ты ру 
ел дiң əлеу мет тiк-эко но ми ка лық да му ының стра те-
ги ялық ба сым дық та ры на не гiз дел дi. 12 593 грант тех-
ни ка лық жə не тех но ло ги ялық, 5 мың ға жу ық грант 
пе да го ги ка лық, 2 690 грант ауыл ша ру ашы лы ғы жə-

не ве те ри нар лық, 3 мың грант ме ди ци на лық ма ман-
дық тар ға бө лiн дi», — де ді Е. Са ға ди ев.

Атал ған ба сым ды лық тар ды есеп тей оты рып, 
12 мың грант тех ни ка лық жə не тех но ло ги ялық ма-
ман дық тар ға, 5 мы ңы — пе да го ги ка лық, 2690 грант 
ауыл ша ру ашы лық жə не ве те ри нар лық ма ман дық қа, 
3 мың грант ме ди ци на лық са ла ға бө лін ді. Ай та ке-
тер лі гі, бi лiм грант та рын ор на лас ты ру мүм кiн дi гi не 
би ыл 87 жо ға ры оқу ор ны ие бол ды. Был тыр олар-
дың са ны 64 бо ла тын. Бұл оқу орын да ры ның тi зi мi 
кон кур стық не гiз де анық тал ды

Е. Са ға ди ев ай тып өт кен дей, би ыл елi мiз де ұлт-
тық бi рың ғай тес тi ле уге 84 041 оқу шы қа ты сып, 

69 789 адам сы нақ ты сəт тi тап сыр ған. Ор та ша балл — 
81,2. Ал 74 881 адам ке шен дi тес тi ле уден өтiп, олар-
дың 27 743-i шек тi балл жи на ды. Ор та ша балл — 39,9. 
Осы лай ша, ұлт тық бi рың ғай тес тi леу мен ке шен дi 
тес тi леу қо ры тын ды сы бойын ша 97 532 адам жо ға-
ры оқу орын да ры на тү су құ қы ғы на ие бол ды. Бi лiм 
грант та рын та ғайын дау кон кур сы на 59 677 адам қа-
ты сып жа тыр. Оның iшiн де 47 342 адам (80 пайыз ға 
жу ық) қа зақ тi лiн де, 12 335 адам орыс тi лiн де оқу ға 
ни ет та ныт ты.

А� ПА РАТ WWW.STRA TEGY2050.KZ

ВЕБ-САЙ ТЫ НАН АЛЫН ДЫ

ҚР Бі лім жə не ғы лым ми нистрлі гі жо ға ры оқу 
орын да рын да мем ле кет тік бі лім грант та рын ала 
ал май қал ған 45 «Ал тын бел гі» иеге рін те гін оқы-
ту мүм кін дік те рін тал қы ла ды. Бұл игі бас та ма ны 
он шақ ты қа зақ стан дық ЖОО рек тор ла ры қол дап, 
олар дың бөл ге лі отыр ған грант тық орын дар са ны да 
бел гі лі бол ды. «Əл-Фа ра би атын да ғы Қа зақ Ұлт тық 
уни вер си те ті — 10, Тұ ран уни вер си те ті — 10, Е. Бө ке-
тов атын да ғы Қа ра ған ды мем ле кет тік уни вер си те ті — 
1, Қа зақ мем ле кет тік заң уни вер си те ті — 15, Ха лық 
ша ру ашы лы ғы уни вер си те ті — 3, С. Де ми рел атын-
да ғы уни вер си тет — 2, Абы лай хан атын да ғы Қа зақ 
ха лы қа ра лық қа ты нас тар жə не əлем тіл де рі уни вер-
си те ті — 1, Алматы ме нед жмент уни вер си те ті — 1, 
сон дай-ақ М. Əуезов атын да ғы Оң түс тік Қа зақ стан 
мем ле кет тік уни вер си те ті 2 орын қам тып отыр. ҚР 
Бі лім жə не ғы лым ми нистрлі гі жо ға ры оқу орын да-

ры ның мұн дай бас та ма ны қол дап, қо ғам ға, жұ мыс 
бе ру ші лер мен тү лек тер ге көр сет кен əлеу мет тік 
жауап кер ші лік үл гі сі үшін ал ғы сын біл ді ре ді», — де-
лін ген ҚР БҒМ мə лі ме тін де.

Өй тке ні, үз дік оқып, ҰБТ ба ры сын да «Ал тын бел-
гі ге» лайық жо ға ры бі лім дең гейін рас та ған мек теп 
тү лек те рі оқу ла рын те гін жал ғас ты ру мүм кін ді гі нен 
айы ры луы мүм кін еді. Он дай жағ дай «Ал тын бел гі» 
иеле рі нің бə се ке лес тік дең гейі жо ға ры əрі мем ле-
кет тік тап сы ры сы аз бө лі не тін ма ман дық тар ды таң-
дау ла ры нан ту ын дап отыр. Осы лай ша, би ыл мем ле-
кет тік бі лім грант та рын ала ал май қал ған 45 «Ал тын 
бел гі» иеге рі нің 19-ы эко но ми ка лық, 8-і — ха лы қа ра-
лық қа ты нас тар, 14-і — заң гер лік, 4-і — аудар ма шы-
лық ма ман дық та рын таң да ған.

Атап ай тқан да, елі міз де мем ле кет тік бі лім грант-
та ры ның не гіз гі бө лі гі ең бек на ры ғын да сұ ра ны сы 

жо ға ры, ел эко но ми ка сы на аса қа жет ті тех ни ка лық 
жə не тех но ло ги ялық ма ман дық тар ға бө лі ніп отыр. 
Бұ дан бұ рын ха бар ла ған дай, бі лім бе ру грант та рын 
бе ру жө нін де гі рес пуб ли ка лық кон кур стық ко мис си-
ясы жұ мы сы ның ал дын ала қо ры тын ды ла ры бойын ша 
«Ал тын бел гі» ме даль иегер ле рі нің бір ша ма сы мем-
ле кет тік грант есе бі нен бі лім ала ал май тын дық та ры 
бел гі лі бол ды. Би ыл 2059 «Ал тын бел гі» иеге рі оқу ын 
елі міз дің ЖОО-да жал ғас ты ру ға ни ет біл дір ді. Алай-
да, олар дың кей бі рі бə се ке лес тік дең гейі жо ға ры қар-
жы-эко но ми ка лық не ме се əлеу мет тік-гу ма ни тар лық 
ба ғыт та ғы ма ман дық тар ды таң да ған. Олар дың ба сым 
бө лі гі елі міз де соң ғы жыл да ры ин дус три ялық-ин но ва-
ци ялық да му ба сым дық та ры на көп кө ңіл бө лі ніп жат-
қа нын ес кер мей ке ле ді. Би ыл да мем ле кет тік грант тар-
дың кө бі атал ған ба сым дық тар ды жү зе ге асы ру ға, яғ ни 
ең бек на ры ғы ның қа жет ті лік те рі не ба ғыт та лып отыр.
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«До сы көп ті жау ал май ды» дей міз. Əл бет те, 
дос тың көп бол ға ны жақ сы ғой! Алай да сол сан-
сыз, со ның ішін де са на сы улан ған ал дам шы дос тан 
адам гер ші лі гі мол бір дос ар тық-ау. Өмір дің қи лы 
бұ ра лаң жол да рын да до сым деп сен ген дер се нім-
ді ақ та май, тіп ті кей де өзің ді ал дап, ор ға жы ғып 
ке те ді. Сон дай сəт те дос қа де ген се нім жо ға лып, 
дос тық ұғы мы жоқ қа шы ға ры ла ды. Бə рі сол арам 
дос тың ке сі рі.

Да на Абай «Жас күн де кім ді көр сең — бə рі дос» 
де ген. Жа лын да ған жас тық шақ та дос тың көп бо ла-
ты ны заң ды лық. Қы зу қан ды жас та ры мыз до сым көп 
деп мақ та на ды, до сым көп деп шат та на ды. Əй, бі рақ, 
со лар дың бар лы ғы ба сы на күн ту ған қи ын кез де қол 
ұшын бе ре ала ма? Əл де той-ду ман, қы зық-қуа ныш-
та ға на қа сы нан та бы лып, жа ны жа быр қа ған сəт те 
бойын аулақ ұс тап, ха бар сыз ке те ме? Мі не, осы жа-
ғы олар ды алаң дат пай ды. Шы нын ай ту ке рек, ағы-
нан жа ры лып құ ша ғын кең аша тын дос тық қа бе рік 
адал дос қа екі нің бі рі нің қо лы же те бер мей ді. Адал 
дос та бас қа қон ған бақ се кіл ді…

Шын ту ай ты на кел ген де, шы найы дос та ба бі лу де 
өнер. Ол үшін көз ашық, іш кі се зім-түй сік ояу бо луы 
ке рек. Ис лам ға лым да ры до сың ақыл ды, адал əрі аң-
ға рым ды, көр кем мі нез ді, ақ пейіл əрі на си хат бе ру-
ші, сы рың ды жə не кем ші лі гің ді жа сы ру шы бол сын 
дей ді. Имам Жа фар-Са дық (р. а) өті рік ші, ақы мақ, 
са раң, қор қақ, па сық адам мен дос бо лу өте қауіп-
ті еке нін ай та ды: «Өті рік ші нің əр бір ісі не əр дайым 
сақ бол, се бе бі се ні күт пе ген жер де ал дауы мүм кін; 

Ақы мақ — са ған жақ сы лық жа са ғы сы кел се де мə се-
ле нің байы бы на бар мас тан жа ман дық жа сап қоюы 
мүм кін; Са раң — ең қат шақ та не ме се сын са ғат та, 
дү ние үшін се ні тас тап ке туі мүм кін; Қор қақ — ба сы-
ңа ал ма ғайып күн ту са, үр кек теп се нен қа шып ке туі 
мүм кін; Па сық — бол ма шы нəр се ге бо ла се ні жар ға 
ите руі əб ден мүм кін». Имам Ға за ли дос тық ту ра лы 
«Адам көл де нең көк ат ты мен дос бо ла бер мей ді» дей 
ке ле, на ғыз дос тың бойы нан та бы ла тын ерек ше үш 
қа си ет ке тоқ тал ған: «Ақыл ды бо луы. Ақыл сыз бен 
дос бо лу дың еш бір пай да сы жоқ. Өй тке ні, ақы мақ-
пен дос бол саң, ба сың қай ғы-қа сі рет ке ду шар бо лып, 
со ңын да қа ра ба сың со пи ып жал ғыз қа ла сың. Ақыл-
сыз адам са ған пай да лы бір нəр се жа сай мын де се де, 
ақыл сыз дық пен са ған зи янын ти гі зе ді. Ал, оған өз 
іс-əре ке ті нің зи ян ды ғы бі лін бей ді. «Ақыл сыз дар дан 
аулақ жү ру — Ал лаһ қа жа қын тұ ру» де ген сөз те гін-
нен те гін ай тыл ма ған. Яғ ни, əр бір іс тің ақ-қа ра сын 
ажы ра та ал ма ған адам нан алыс тұр ған аб зал; Көр кем 
мі нез ді бо луы. Жа ман мі нез-құ лық ты адам нан тек 
зи ян ше ге сің. Ал, мі не зі көр кем, би язы əрі жі бек тей 
адам нан тек жы лу ала сың; Са лих тар дан бо луы. Кү-
нə іс те уді жал ғас ты ру шы лар Ал лаһ тан қо рық пай ды. 
Ал лаһ тан қо рық па ған дар ға се нім де көр се тіл мей ді. 
Ал лаһ та ға ла: «Біз ді тү сі ну ге мəн бер ме ген дер жə не 
нəп сі сі не мойын сұн ған дар ға мойын сұн ба ңыз» деп 
бұйы ра ды. Бид ғад (дін де жоқ қа ғи да лар) жа са ушы-
лар дан мүл де аулақ жү ру ке рек. Өй тке ні, оның бид-
ғат ісі нен əсер ле ніп, бид ғат ты сен де жа сауың мүм-
кін. Те гін де, бү гін гі күн гі жа ңа жол-жо рал ғы лар аса 
қауіп ті. Бəз бі ре улер: «Ал лаһ тың құл да ры на əкім бо-
ла ал май мыз. Еш кім нің кү нə мен кү пір лік жа сауына 
ке дер гі бол мауымыз шарт. Ал лаһ құл да ры мен еш 
дұш пан ды ғы мыз жоқ. Олар дың ісі не ара ла су ға да 

құ қы мыз жоқ» дей ді. Бұл бид ғат тан да ауыр кү нə, 
ба рып тұр ған ан тұр ған дық əрі дін сіз дік. Өмір лік 
ұс та ны мы сол қыл дақ мұн дай адам дар дан қа шық 
жүр ген жөн. Се бе бі, олар дың қи сын сыз əң гі ме сі нəп-
сі ге жа ғып, адам ды же ңіл ой лар ға же те лей ді. Ібі ліс 
осы сəт те бү кіл күш-қуа ты мен аз ғы ру шы ға жəр дем-
ші бо лып, оның əл гін дей пі кір ле рін əде мі көр се тіп, 
адам ды дін нен шы ға ру ға ба рын са ла ды».
Дос тың да до сы бар. Бір дос жа нын бе ру ге бар, 

ол — на ғыз дос. Ал ен ді бі рі өзі нің қа ра ба сы үшін 
ға на дос та сып жүр, ол — амал дос. Жан дү ни есін тү-
сін бе се де тү сін ген кейіп та ны та тын да дос бар. Қу ан-
са — қуа нып, қай ғыр са — қай ғы сын бө лі се тін, іш тар-
лық, өзім шіл дік та ныт пай тын адам гер ші лік қа си еті 
мол иман ды дос та бар. Бі рақ, мұн дай адал дос тар 
өте аз. Бе ті не кү ле қа рап, сыр ты нан ғай бат тап, өсек 
ете тін де дос бар. Ал мұн дай құ был ма лы сай қал дос-
тар өкі ніш ке орай өте көп.
Атам қа зақ «Дос жы ла тып, дұш пан күл ді ріп ай-

та ды» дей ді. Шын дық тың қа шан да жан ға ба та ты-
ны шын дық. Бал там ған өті рік қан ша тəт ті бол са да 
шын дық тың ме рейі үс тем. Сол се кіл ді қа те лік ті, кем-
ші лік ті бүр ке ме леп, күл кі мен ажа рын көр кем де ген 
жал ған дос тан тұз дай ті лі мен жан жа ра сын жа за тын 
шын дос тың пар қы ар тық. Де мек, қа те лік пен кем ші-
лік ті бет ке ай тқан дос қа өк пе ар ту дың еш жө ні жоқ.

Дос сыз өмір дің мə ні де, сə ні де кір мес. Дос та бу 
қи ын екен деп дос тық тан кү дер үз бе ген аб зал бо лар. 
Са на лы, ақыл ды жан көп тің ара сы нан адал дос ты 
өзі-ақ тауып ала ды. Тек ағы нан жа ры лып шын дық ты 
ай та тын ни еті тү зу дос қа на дос тық ұғы мы на лайық. 
Дос тық се нім ге сел кеу тү сір меу əр кім нің өз қо лын да.

ТА& С; ЛУ ДУ МАН

�Р БPМ: 2016 жылы 87 EазаEстандыE ЖОО-%а 31 702 білім гранты берілді

БірEатар ЖОО грант алма%ан «Алтын белгі» 
иегерлерін ?з Eаражатымен оEытпаE

Бізден бірер ке�ес

Досты� да досы бар

АEпараттар тасEыны
�азаEстанда%ы талапкерлер 
к?біне техникалыE 
мамандыEтарды та�дайды

2016 жы лы )а за" стан да 
та лап кер лер ара сын да тех ни-
ка лы" ма ман ды" тар �а 'л кен 
кон курс бай "а лу да. )Р Б=М 
м� лі ме тін ше, 2016 жы лы пе-
да го ги ка лы" ма ман ды" тар �а 
«М�� гі лік ел жас та ры — ин-
дус трия �а!» жо ба сы аясын да 
1280 грант б$ лін ді, со ны мен 
"а тар, 22 ЖОО-на кво та лы 
3162 грант б$ лін ді.

БhМ Жо 	а ры ж� не жо 	а ры 
о"у ор ны нан кейін гі бі лім де пар-
та мен ті ди рек то ры ны� м. а. Г/л-
зат �а бе но ва ай тып #т кен дей, 
а	ым да 	ы жы лы та лап кер лер 
ара сын да тех ни ка лы" ма ман-
ды" "а /л кен б� се ке лес тік бай-
"а ла ды.

«�а за" б# лі мін де к#п б� се-
ке лес тік — «Ге оде зия ж� не кар-
тог ра фия» — бір орын 	а 7 адам, 
«Ма те ри ал ды ж/р гі зу ж� не жа �а 
ма те ри ал ды� тех но ло ги ясы» — 
5 адам, «А" па рат ты" ж/йе» — 
4 адам, «Элек тро энер ге ти ка» — 
4, «Фар ма цев ти ка лы" #н ді ріс ті� 
тех но ло ги ясы» — 3 адам нан ас-
там. Орыс б# лі мін де «Ге оде зия 
ж� не кар тог ра фия» — 6 адам, 
«А" па рат ты" ж/йе» — 4, «Элек-
тро энер ге ти ка» — 4, «Би отех-
но ло гия» — 3 адам бір орын 	а 
та ла су да», — де ді Г.�а бе но ва 
Л. Н. Гу ми лев атын да 	ы Еура зия 
�лт ты" уни вер си те тін де Бі лім 
грант та рын б# лу ж# нін де гі рес-
пуб ли ка лы" кон кур сты" ко мис-
си яны� оты ры сын да.

Осы лай ша, к#р се тіл ген ма-
ман ды" тар 	а ор та ша ал 	ан да 
бір орын 	а 2-ден 7 адам 	а дейін 
та ла са ды. Осын дай б� се ке лес тік 
«Ауыл ша ру ашы лы"» ма ман ды-
	ын да да бай "а ла ды.

«�а за" б# лі мін де гі «Ор ман 
ре сур ста ры ж� не ор ман ша ру-
ашы лы 	ы на» — бес адам, «А�-
шы лы" та ну ж� не а� ша ру ашы-
лы 	ы» — /ш адам, «Аг рар лы" 
тех ни ка ж� не тех но ло ги ялар» — 
/ш адам, «Ба лы" ша ру ашы лы-
	ы ж� не #нер к� сіп тік ба лы" 
аулау» — ша ма мен 2 адам нан 
ке ле ді. Орыс б# лі мін де «Ор ман 
ре сур ста ры ж� не ор ман ша ру-
ашы лы 	ы на» — 3, «Аг рар лы" тех-
ни ка ж� не тех но ло ги ялар» — 2, 
Ба лы" ша ру ашы лы 	ы ж� не #нер-
к� сіп тік ба лы" аулау» — 2 адам-
нан ке ле ді», — де ді ол.

Со ны мен "а тар, д�с т/р 
бойын ша ке ле сі дей ма ман ды"-
тар 	а б� се ке лес тік са" тал 	ан, 
ха лы "а ра лы" "а ты нас тар — 
бір орын 	а 22 адам, «Аудар ма 
ісі» — бір орын 	а 13 адам, «��-
"ы та ну» — 12 адам. Ал ке ле сі 
ма ман ды" тар 	а б� се ке лес тік аз 
бай "а ла ды, олар, «Екі ше тел ті лі: 
не міс ті лі», ол жер де б� се ке лес-
тік 0,09-ды к#р сет ті, «Фран цуз 
ті лі» б# лім ше сі — 0,18, «�о 	ам-
мен бай ла ныс» — бір орын 	а 
0,2 адам.

Пе да го ги ка лы" ма ман ды"-
тар 	а бай ла ныс ты б� се ке лес-
тік ке ке ле тін бол са", он да бір 
орын 	а /ш адам тал пы на ды. «Ге-
ог ра фия» ма ман ды 	ы бойын ша 
бір орын 	а 28 адам, «Ал 	аш "ы 
�с ке ри дайын ды"» ма ман ды 	ы 
бойын ша — бір орын 	а 28 адам, 
«Му зы ка лы"» — 18, «Бей не леу 
#не рі ж� не сы зу» — 14, «Пе да-
го ги ка ж� не пси хо ло гия» — 12. 
Егер орыс б# лім де рін "а рас ты-
ра тын бол са", «Ге ог ра фия» ма-
ман ды 	ы бойын ша — 18 адам, 
«Ал 	аш "ы �с ке ри дайын ды"» ма-
ман ды 	ы бойын ша — 15, «Пе да-
го ги ка ж� не пси хо ло гия» — 15, 
«Бей не леу #не рі ж� не сы зу» — 
11 адам.

А�ПАРАТ «WWW.PM.KZ» 
ВЕБ-САЙТЫНАН АЛЫНДЫ

Ізгі іс
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(Про дол же ние. На ча ло в № 4 (248) от 30.04.2016)
Сов ре мен ный уни вер си тет, спо соб ный 

фор ми ро вать ка че ствен ный ин тел лек ту-
аль ный по тен ци ал на ции, ус пеш но кон ку-
ри ру ющий на ми ро вых об ра зо ва тель ных 
пло щад ках в ус ло ви ях жес тко го эко но ми-
чес ко го и науч но-тех ни чес ко го про ти вос-
то яния, — это, преж де все го, ис сле до ва-
тельский центр меж ду на род но го клас са с 
мощ ной ма те ри аль но-тех ни чес кой ба зой, 
раз вет влен ной сетью ла бо ра то рий и науч-
ных ин сти ту тов, вла де ющий ка че ствен ны-
ми кад ро вы ми ре сур са ми.

С целью ин фор ма ци он но го обес пе че ния 
ис сле до ва тельской дея тель нос ти уни вер си те-
том про во дит ся пла но мер ная ра бо та. Уни вер-
си тет име ет дос туп к се ми ба зам дан ных науч-
но-тех ни чес кой ин фор ма ции. Это оте че ствен-
ные ба зы дан ных — РМЭБ (Рес пуб ли кан ская 
меж ву зов ская элек трон ная биб ли оте ка), «Заң» 
и «Па раг раф» (ин фор ма ци он ные нор ма тив-
но-пра во вые сис те мы), а так же за ру беж ные 
ре сур сы — Thom son Reu ters, El se vi er (Sco pus), 
E-lib rary РУ НЭБ, Sci en ce. Дос туп к ре сур сам 
пре дос тав ля ет ся в чи таль ных за лах, за лах элек-
трон ных ре сур сов, а так же на ка фед рах, в науч-
ных ла бо ра то ри ях и в Wi-Fi-зо нах уни вер си те та 
и биб ли оте ки.
Ин фор ма ци он ная на пол ня емость уни вер-

си те та, бе зус лов но, спо соб ству ет по вы ше нию 
пуб ли ка ци он ной ак тив нос ти про фес сор ско-
пре по да ва тельско го сос та ва КарГУ. Наб лю да-
ет ся по ло жи тель ная ди на ми ка об ще го ко ли-
че ства пуб ли ка ций уче ных КарГУ име ни Е. А. 
Бу ке то ва в жур на лах, вхо дя щих в ин фор ма ци-
он ные ба зы Thom son Reu ters и Sco pus. По срав-
не нию с 2013 го дом их ко ли че ство уве ли чи лось 
в пол то ра ра за, сос та вив 59 ста тей. Уче ные уни-
вер си те та пуб ли ку ют ся в та ких за ру беж ных 
жур на лах, как Rus si an Jo ur nal of Physi cal Che-
mistry, Di abe tes, So lid fu el che mistry, Techni cal 
Physics, The Bul le tin of Symbo lic Lo gic, Bul le tin 
of Ex pe ri men tal Bi ology and Me di ci ne, Jo ur nal of 
Struc tu ral Che mistry, Jo ur nal of Archaeolo gi cal 
Sci en ce, Ma te ri als Sci en ce in Se mi con duc tor Pro-
ces sing, Ad van ces in Dif fe ren ce Eq ua ti ons, Rus-
si an Jo ur nal of Or ga nic Che mistry, «Си бир ский 
ма те ма ти чес кий жур нал», Di abe tes Techno logy 
& The ra peu tics, Qu an tum Electro nics, Inor ga nic 
ma te ri als, High Energy Che mistry, Transplant In-
ter na, Archaeometry, Re vi ew of Eu ro pe an Stu di es, 
Me di ter ra ne an Jo ur nal of So ci al Sci en ces Eu ro pe-
an Jo ur nal of Sci en ce and The ology, Re vi ew of Eu-
ro pe an Stu di es, Pub lic po licy and ad mi nistra ti on, 
Аsi an So ci al Sci en ce и др.

Науч ное из да ние «Вес тник Ка ра ган дин-
ско го уни вер си те та» так же во шел в меж ду на-
род ный пе ре чень вы со ко рей тин го вых из да ний, 
что оп ре де ли ло по этап ную прог рам му раз ви-
тия и ком плек та ции де вя ти се рий «Вес тни ка» 
в со от вет ствии с тре бо ва ни ями меж ду на род-
ных ин фор ма ци он ных агентств. Как след ствие, 
бы ла скор рек ти ро ва на из да тельская по ли ти ка 
жур на ла, ак ту али зи ро ва ны тре бо ва ния по ко-
ли че ству пуб ли ка ций за ру беж ных ав то ров и 
ста тей на ан глий ском язы ке. На дан ном эта-
пе из да ние но ме ров де вя ти се рий «Вес тни ка 
Ка ра ган дин ско го уни вер си те та» оп ре де ле но 
эк ви ва лен тностью в офор мле нии и со дер жа-
нии науч ных пуб ли ка ций как ка зах стан ским, 
так и меж ду на род ным стан дар там. Три се рии 
жур на ла «Вес тник Ка ра ган дин ско го уни вер-
си те та» — се рия «Ма те ма ти ка», се рия «Фи зи-
ка», се рия «Хи мия» — вклю че ны в но вую ба зу 
ци ти ро ва ния Emer ging So ur сes Ci ta ti on In dex, 
что яв ля ет ся сви де тель ством их со от вет ствия 
предъ яв ля емым тре бо ва ни ям меж ду на род ных 
из да тельств.

С целью по пу ля ри за ции науч ных дос ти же-
ний уче ных, ус та нов ле ния науч ных кон так тов, 
по ис ка де ло вых пар тне ров ППС уни вер си те та 
выс ту па ет с пуб лич ны ми об суж де ни ями ре-
зуль та тов изыс ка ний на кон фе рен ци ях раз лич-
но го уров ня, де монстри ру ет науч ные раз ра бот-
ки на выс тав ках раз лич но го уров ня. За пе ри од с 
2013 по 2015 год на ба зе уни вер си те та про ве де-
но 30 кон фе рен ций — 14 меж ду на род ных и 16 
рес пуб ли кан ских.

27-28 мар та 2015 го да про ве де на Меж ду на-
род ная науч но-прак ти чес кая кон фе рен ция 
«Науч ное и твор чес кое нас ле дие ака де ми ка 
Е. А. Бу ке то ва», пос вя щен ная 90-ле тию со дня 
рож де ния круп но го уче но го, пи са те ля, дей-
стви тель но го чле на На ци ональ ной ака де мии 
на ук Рес пуб ли ки Казахстан, ла уре ата Го су дар-

ствен ной пре мии СССР, чле на Со юза пи са те-
лей СССР, док то ра тех ни чес ких на ук, про фес-
со ра Ев нея Ар ста но ви ча Бу ке то ва. На пле нар-
ном за се да нии кон фе рен ции выс ту пи ли по-
чет ные гос ти: про фес сор, дей стви тель ный член 
Меж ду на род ной эко но ми чес кой ака де мии 
«Ев ра зия», зас лу жен ный ра бот ник на род но го 
об ра зо ва ния РК, по чет ный граж да нин Ка ра ган-
ды и Ка ра ган дин ской об лас ти Дос ма гам бе тов 
С. К., ди рек тор Ин сти ту та ор га ни чес ко го син-
те за и уг ле хи мии, ака де мик На ци ональ ной ака-
де мии на ук Рес пуб ли ки Казахстан, док тор хи-
ми чес ких на ук, про фес сор Мул дах ме тов З. М., 
президент На ци ональ ной ака де мии на ук Рес-
пуб ли ки Казахстан, ака де мик На ци ональ ной 
ака де мии на ук Рес пуб ли ки Казахстан, док тор 
хи ми чес ких на ук, про фес сор Жу ри нов М. Ж., 
член-кор рес пон дент На ци ональ ной ин же нер-
ной ака де мии Рес пуб ли ки Казахстан, зас лу-
жен ный энер ге тик РК, зас лу жен ный де ятель 
куль ту ры РК, член Со юза пи са те лей Казахстана, 
про фес сор То ба яков Б. О., ге не раль ный ди рек-
тор На ци ональ но го цен тра по ком плек сной 
пе ре ра бот ке ми не раль но го сырья Рес пуб ли ки 
Казахстан, ака де мик На ци ональ ной ака де мии 
РК, док тор тех ни чес ких на ук, про фес сор Жар-
ме нов А. А., ла уре ат Го су дар ствен ной пре мии 
Рес пуб ли ки Казахстан, зас лу жен ный де ятель 
Рес пуб ли ки Казахстан, ака де мик РАМН, ака де-
мик На ци ональ ной ака де мии на ук РК, док тор 
ме ди цин ских на ук, про фес сор Шар ма нов Т. Ш., 
про фес сор Ка зах стан ско-бри тан ско го тех ни-
чес ко го уни вер си те та, док тор тех ни чес ких на ук 
Бу ке то ва А. Е. и др. В ра бо те кон фе рен ции при-
ня ло учас тие бо лее 350 че ло век, был из дан в 2 
то мах сбор ник «Науч ное и твор чес кое нас ле дие 
ака де ми ка Е. А. Бу ке то ва» из 288 ста тей, в том 
чис ле 49 ста тей за ру беж ных уче ных (Россия, 
Германия, Эс то ния, Вен грия, Поль ша, Ру мы-
ния, США, Ки тай). В чис ле учас тни ков кон фе-
рен ции — кол ле ги, уче ные, род ные и близ кие, 
уче ни ки и пос ле до ва те ли ака де ми ка Бу ке то ва. 
Бы ла пре зен то ва на кни га «Мир Е. А. Бу ке то ва» 
о пер вом рек то ре Ка ра ган дин ско го го су ни вер-
си те та, в ко то рой рас кры ты и ос мыс ле ны важ-
ней шие ве хи его жиз нен но го пу ти, науч ной и 
твор чес кой би ог ра фии, рас кры ва ющие но вые 
гра ни его глу бо кой, раз нос то рон ней лич нос ти.
Сле ду ет от ме тить вы со кий уро вень про ве де-

ния Меж ду на род но го кон кур са науч ных ра бот 
сту ден тов и ма гис тран тов по проб ле мам лин-
гвис ти ки и лин гво ди дак ти ки, ор га ни зо ван но го 
фа куль те том инос тран ных язы ков 22-23 фев ра-
ля 2015 г. В кон кур се при ня ли учас тие сту ден ты 
и ма гис тран ты из ву зов Казахстана, Рос сии, Гер-
ма нии. Бы ло за яв ле но 75 док ла дов. В кон кур се 
уча ство ва ли сле ду ющие за ру беж ные и рес пуб-
ли кан ские ор га ни за ции: Uni ver sität Pa der born, 
Германия, Но во си бир ский го су дар ствен ный 
пе да го ги чес кий уни вер си тет, Чу ваш ский го су-
дар ствен ный пе да го ги чес кий уни вер си тет им. 
И. Я. Яков ле ва, Баш кир ский го су дар ствен ный 
уни вер си тет, г. Уфа, и ряд ву зов Казахстана. 
Учас тни ки кон кур са от ме ти ли зна чи мость про-
ве ден но го ме роп ри ятия, спо соб ству юще го раз-
ви тию ин тел лек ту аль но го твор че ства сту ден-
чес кой мо ло де жи. Раз но об ра зие рас смат ри ва-
емых проб лем до ка зы ва ет на ли чие ши ро ко го 
ди апа зо на ин те ре сов сту ден чес кой мо ло де жи в 
сфе ре об ра зо ва ния и на уки — от воп ро сов раз-
ра бот ки компь ютер ных обу ча ющих прог рамм 
до проб лем вза имо дей ствия язы ков и куль тур.

Ре зуль та том учас тия ППС уни вер си те та в 
еже год ном кон кур се го су дар ствен ных науч ных 
сти пен дий ста ли по бе ды до цен та, зав ка фед-
рой ар хе оло гии, эт но ло гии и оте че ствен ной 
ис то рии Ус кем ба ева Ка на та Сад ва ка со ви ча, 
про фес со ра ка фед ры прик лад ной ма те ма ти-
ки и ин фор ма ти ки Ка жи ке но вой Са уле Ша-
ра па тов ны, до цен та, зав ка фед рой пе да го ги ки 
и ме то ди ки на чаль но го обу че ния Абиль ди ной 
Сал та нат Ку атов ны, до цен та, зав ка фед рой де-
фек то ло гии Те бе но вой Кар лы гаш Са ке нов ны, 
ко то рые ста ли об ла да те ля ми го су дар ствен ной 
науч ной сти пен дии для уче ных и спе ци алис тов, 
внес ших вы да ющий ся вклад в раз ви тие на уки и 
тех ни ки за 2016 год.

Пять мо ло дых уче ных уни вер си те та — Ку-
куш кин Алек сей Иго ре вич, ма гистр, пре по да-
ва тель ка фед ры ар хе оло гии, эт но ло гии и оте че-
ствен ной ис то рии; Шля пов Рус там Ма ра то вич, 
кан ди дат хи ми чес ких на ук, до цент ка фед ры хи-
ми чес кой тех но ло гии и неф те хи мии; Та ше но ва 
Ла ри са Вла ди ми ров на, ма гистр, стар ший пре-
по да ва тель ка фед ры мар ке тин га; Си тен ко Ди ана 
Ана толь ев на, док тор PhD, до цент ка фед ры бух-
гал тер ско го уче та и ауди та; Ку да ри но ва Асель 

Сей ды га ли ев на, ма гистр, стар ший пре по да ва-
тель ка фед ры де фек то ло гии — ста ли сти пен ди-
ата ми го су дар ствен ных науч ных сти пен дий для 
та лан тли вых мо ло дых уче ных за 2016 год.

Дос ти же ния в науч ной и об ра зо ва тель ной 
дея тель нос ти поз во ля ют ППС уни вер си те та 
дос ти гать вы со ких ре зуль та тов в еже год ном 
Рес пуб ли кан ском кон кур се МОН РК «Луч ший 
пре по да ва тель ву за»: в 2013 го ду — 13 гран то-
об ла да те лей, в 2014 го ду — 15. По ито гам кон-
кур са «Луч ший пре по да ва тель ву за — 2015» 
об ла да те ля ми гран та ста ли 13 про фес со ров и 
до цен тов уни вер си те та: Ай тжа но ва Ро за Му-
кан та ев на, кан ди дат пе да го ги чес ких на ук, до-
цент ка фед ры дош коль ной и пси хо ло го-пе да-
го ги чес кой под го тов ки; Ак ба ева Гул ден Нур-
мам бе ков на, кан ди дат пе да го ги чес ких на ук, 
зав ка фед рой ан глий ско го язы ка и лин гво ди-
дак ти ки; Ах мет жа но ва Ул ме кен Ан ди на би ев на, 
кан ди дат ме ди цин ских на ук, до цент ка фед ры 
те ории и ме то ди ки фи зи чес кой куль ту ры и 
спор тив ной под го тов ки; Боб ро ва Ва лен ти на 
Вла ди ми ров на, кан ди дат пе да го ги чес ких на ук, 
до цент ка фед ры де фек то ло гии, Бо де ев Ма рат 
Ту ры мо вич, кан ди дат би оло ги чес ких на ук, зав-
ка фед рой фи зи чес ко го вос пи та ния; Жу ма га ли-
ева Тол кын Сер га зы ев на, кан ди дат хи ми чес ких 
на ук, до цент ка фед ры ор га ни чес кой хи мии и 
по ли ме ров; За ты ней ко Ана то лий Ми хай ло вич, 
кан ди дат пе да го ги чес ких на ук, до цент ка фед-
ры тран спор та и про фес си ональ но го обу че ния; 
Зу ева Люд ми ла Ива нов на, кан ди дат ис то ри чес-
ких на ук, до цент ка фед ры ар хе оло гии, эт но-
ло гии и оте че ствен ной ис то рии; Ка жи ке но ва 
Ай гуль Ша ра па тов на, кан ди дат тех ни чес ких 
на ук, до цент ка фед ры ме то ди ки пре по да ва ния 
ма те ма ти ки и ин фор ма ти ки; Ко ки ба со ва Гул-
ми ра То леп бер ге нов на, кан ди дат хи ми чес ких 
на ук, ас со ци иро ван ный про фес сор, до цент ка-
фед ры не ор га ни чес кой и тех ни чес кой хи мии; 
Один цо ва Свет ла на Ана толь ев на, кан ди дат пе-
да го ги чес ких на ук, до цент ка фед ры пе да го ги ки 
и ме то ди ки на чаль но го обу че ния; Ту леуова Ба-
хыт гуль Тле уба ев на, кан ди дат ис то ри чес ких на-
ук, за ве ду ющая ка фед рой все мир ной ис то рии 
и меж ду на род ных от но ше ний; Ты ке жа но ва 
Гуль ми ра Мен га ли ев на, кан ди дат би оло ги чес-
ких на ук, за ве ду ющая ка фед рой фи зи оло гии.

Со вет мо ло дых уче ных КарГУ име ни Е. А. 
Бу ке то ва объ еди ня ет в сво их ря дах 1141 сот руд-
ни ка уни вер си те та, в том чис ле 4 док то ра, 45 
кан ди да тов на ук, 14 док то ров PhD, 393 ма гис тра, 
а так же 27 док то ран тов, 658 ма гис тран тов. Ре-
али зу емые уни вер си те том науч но-тех ни чес кие 
ме роп ри ятия поз во ля ют соз дать бла гоп ри ят-
ную сре ду для про ве де ния фун да мен таль ных 
прик лад ных и дру гих ис сле до ва ний мо ло ды ми 
уче ны ми уни вер си те та. В 2015 го ду мо ло дые 
уче ные воз гла ви ли ру ко вод ство вось ми гран то-
вых науч ных про ек тов, по ре зуль та там науч ных 
ис сле до ва ний ими по лу че но семь ин но ва ци он-
ных па тен тов. По ре зуль та там кон кур са в 2014-
2015 гг. при зо вых мест удос то ены 38 сту ден тов 
по 24 спе ци аль нос тям (в 2013-2014 гг. при зо вых 
мест удос то ены 30 сту ден тов по 16 спе ци аль-
нос тям; в 2012-2013 гг. при зо вых мест удос то-
ены 27 ра бот сту ден тов по 10 спе ци аль нос тям, в 
2011-2012 гг. — 14 ра бот сту ден тов).
С 21 по 23 ап ре ля 2015 го да в Алматы на 

ба зе Ка зах ско го на ци ональ но го уни вер си те-
та им. аль-Фа ра би сос то ял ся II На ци ональ ный 
эко ло ги чес кий фо рум мо ло де жи в рам ках ме-
роп ри ятий, пос вя щен ный Меж ду на род но му 
дню Зем ли. Ор га ни за то ра ми фо ру ма выс ту пил 
Фонд А. Н. Назарбаевой «Жан да ну əле мі» при 
под дер жке Ми нис тер ства об ра зо ва ния и на уки 
Рес пуб ли ки Казахстан. Ге не раль ным пар тне-
ром был Фонд Пер во го Пре зи ден та Рес пуб ли-
ки Казахстан — Ли де ра на ции. По бе ди те ля ми 
фи наль но го ту ра Рес пуб ли кан ско го кон кур са 
науч но-ис сле до ва тельских ра бот ста ли сле ду-
ющие сту ден ты КарГУ: дип ло мом I сте пе ни 
наг раж ден сту дент груп пы ЭК-41 Тө ле ге нов 
Асыл жан Қа на тұ лы, ру ко во ди тель — к. б. н., 
до цент А. К. Ауель бе ко ва; дип ло мом II сте пе-
ни наг раж де на сту ден тка груп пы БН-31 Бо лат 
Акер ке, ру ко во ди тель — к. б. н., до цент Г. Т. 
Кар тба ева; дип ло мом II сте пе ни — сту ден тка 
груп пы ГН-22 Да са ева Аль фия Ра фа иль ев на, 
ру ко во ди тель — к. г. н., до цент С. А. Тал жа нов; 
дип ло мом II сте пе ни — сту ден тка груп пы ГН-22 
Му ха но ва На зер ке Бе ри ков на, ру ко во ди тель — 
к. г. н., до цент С. . Тал жа нов. Об ла да те лем Гран-
при и имен ной пре мии Рес пуб ли кан ско го кон-
кур са науч ных про ек тов в об лас ти эко ло гии 
ста ла сту ден тка груп пы ХЕ-41 Али хай да ро ва 
Эль ми ра Жу ма га ли ев на, ра бо та вы пол ня лась 

в Ин сти ту те мо ле ку ляр ной на но фо то ни ки под 
ру ко вод ством д. ф.-м. н., про фес со ра Н. Х. Иб-
ра ева. По ре зуль та там ин тер нет-го ло со ва ния и 
ре ше ни ем жю ри ко ман да КарГУ име ни Е. А. 
Бу ке то ва ста ла по бе ди те лем кон кур са ви де оро-
ли ков «Все на чи на ет ся с семьи». Ав то ры ви де-
оро ли ка — сту ден ты би оло го-ге ог ра фи чес ко го 
фа куль те та: Ажи ке но ва Ман шук Кай ра тов на, 
груп па ЭК-41; Те мі ров Ал да ныш Се рік ба евич, 
груп па ЭК-41; Еле ме со ва Ай ге рим Нур ла нов на, 
груп па ЭК-32. Сле ду ет от ме тить, что ко ман да 
на ше го уни вер си те та так же бы ла по бе ди те лем 
кон кур са ви де оро ли ков в 2014 го ду.
Тра ди ци он но уни вер си тет уча ству ет в Рес-

пуб ли кан ском кон кур се Фон да Пер во го Пре зи-
ден та Рес пуб ли ки Казахстан — Ли де ра на ции 
на луч шую науч ную ра бо ту сту ден тов и ма гис-
тран тов по ес те ствен ным, тех ни чес ким и гу ма-
ни тар ным на укам «Уче ные бу ду ще го». В чис ле 
по бе ди те лей рес пуб ли кан ско го кон кур са «Уче-
ные бу ду ще го» за 2015 год ста ли по нап рав ле-
ни ям: (01) Фи зи ка и ма те ма ти ка — Ро го вая Ксе-
ния Сер ге ев на, Мух та ро ва Пе ри зат Ас ха тов на, 
сту ден тки фи зи ко-тех ни чес ко го фа куль те та, за 
науч ную ра бо ту «Ими та ци он ная мо дель сис-
те мы «скип — элек тро маг нит» элек тро маг нит-
ной подъ ем ной ус та нов ки» (науч ный ру ко во ди-
тель — к. т. н., про фес сор ка фед ры ра ди офи зи ки 
и элек тро ни ки Ай ке ева А. А.); (02) Хи мия, хи ми-
чес кая тех но ло гия, тех ни чес кие и ин же нер ные 
на уки — Ис кан де ров Аб лай хан Нур ба евич, Тур-
гу нов Эр сул тон Тур да ли улы, сту ден ты хи ми чес-
ко го фа куль те та, за науч ную ра бо ту «Раз ра бот ка 
тех но ло гии по лу че ния и стан дар ти за ция но во го 
фи топ ре па ра та гли цир ри зин — гли цин на ос-
но ве β-гли цир ри зи но вой кис ло ты из кор ней со-
лод ки уральской» (науч ный ру ко во ди тель — д. 
х. н., про фес сор, зав ка фед рой не ор га ни чес кой и 
тех ни чес кой хи мии Мер ха тұ лы Н.).
С 1 по 16 мая 2015 го да на ба зе ЕНУ им. Л. Н. 

Гу ми ле ва под пред се да тель ством ви це-ми нис-
тра об ра зо ва ния и на уки Рес пуб ли ки Казахстан 
д. п. н, про фес со ра Ба лык ба ева Та ки ра Ос па но-
ви ча и за мес ти те ля ми нис тра юс ти ции Рес пуб-
ли ки Казахстан д. ю. н., про фес со ра Əб драйым 
Ба қыт жа на Жа рыл қа сы нұ лы про ве ден рес пуб-
ли кан ский кон курс науч ных ра бот мо ло дых 
уче ных «Үш би». По его ито гам дип ло мом пер-
вой сте пе ни МОН Рес пуб ли ки Казахстан по 
нап рав ле нию «Эко ло ги чес кое, при ро до ре сур-
сное и зе мель ное пра во» наг раж де на сту ден-
тка 2-го кур са юри ди чес ко го фа куль те та Ким 
Ев ге ния (науч ный ру ко во ди тель — ст. пре по да-
ва тель ка фед ры кон сти ту ци он но го и меж ду на-
род но го пра ва Ста ро жи ло ва Н. П.).
В мае 2015 го да сту ден ты и ма гис тран ты 

юри ди чес ко го фа куль те та при ня ли учас тие в 
Меж ду на род ном от кры том кон кур се на луч-
шую науч ную ра бо ту в Юго-За пад ном го су ни-
вер си те те (РФ) и ста ли об ла да те ля ми дип ло-
мов: Ким Ар тем (ма гис трант 1-го кур са), Ким 
Ев ге ния (гр. МП-31) — дип лом II сте пе ни; 
Аман ба ева Алия (гр. Ю-44) — дип лом II сте пе-
ни; Дыч ко Ок са на (гр. Ю-32), Пась ко Анас та сия 
(гр. Ю-32) — дип лом III сте пе ни; Ам ра ше ва Са-
би на (гр. Ю-37), Нат хи на Дарья (гр. Ю-33) — но-
ми на ция «Ори ги наль ное ис поль зо ва ние срав-
ни тель но-пра во во го под хо да к ис сле до ва нию».

5-6 мая 2015 го да сту ден ты эко но ми чес ко го 
фа куль те та в рам ках Рес пуб ли кан ской науч-
но-прак ти чес кой кон фе рен ции сту ден тов, ма-
гис тран тов, док то ран тов и мо ло дых уче ных 
«Мо ло дежь и гло баль ные проб ле мы сов ре-
мен нос ти» (Алматы) ста ли по бе ди те ля ми в 
со рев но ва ни ях со ци аль ных и биз нес-про ек тов 
Enac tus Ka zakhstan Na ti onal EX PO 2015 и за ня-
ли 2-е мес то: Ер жа но ва Асем гуль, Ка ри ба ева 
Ай ге рим, Му си на Алия и Са би ров Ни яз (ру ко-
во ди те ли — к. э. н., до цент Ху са ино ва Ж. С., к. э. 
н., до цент Акы ба ева Г. С., ма гистр, пре по да ва-
тель Жар тай Ж. М.).

20 но яб ря 2015 г. в Фон де Пер во го Пре зи-
ден та Рес пуб ли ки Казахстан — Ли де ра на ции 
(Алматы) в рам ках IX Меж ду на род ной науч ной 
кон фе рен ции мо ло дых уче ных «Ин но ва ци он-
ное раз ви тие и вос тре бо ван ность на уки в сов-
ре мен ном Ка зах ста не» сос то ялось под ве де ние 
ре зуль та тов кон кур са «Луч ший Со вет мо ло дых 
уче ных в науч ных ор га ни за ци ях и выс ших учеб-
ных за ве де ни ях Рес пуб ли ки Ка зах стан». Со-
вет мо ло дых уче ных КарГУ им. Е. А. Бу ке то ва 
приз нан по бе ди те лем и наг раж ден дип ло мом 
1-й сте пе ни по бе ди те ля кон кур са и удос то ен де-
неж ной пре мии.

ПРО РЕК ТОР ПО НАУЧ НОЙ РА БО ТЕ, ЧЛЕН-КОР РЕС ПОН ДЕНТ НАН РК,
Д. Т. Н., ПРО ФЕС СОР ОМА РОВ Х. Б.
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Мек теп қа быр ға сы нан тү леп ұш қан əр тү лек уни-
вер си тет та бал ды ры ғын ат тау ға асы ға ды. Жо ға ры оқу 
ор ны на түс кен дер дің ті зі мі нен өз аты-жө нін кө ру əр 
та лап кер үшін зор ба қыт. Сту дент атан ған жа лын ды 
жас қа уни вер си тет тің ту ған үйін дей ыс тық бо лып ке-
те рі хақ.

Бі лім ор да мыз ба ка лав ри ат тың 76 ма ман ды ғы бойын ша 
сту дент тер ге бі лім бе ре ді. ҚарМУ дип ло мын қо лы на ал ған 
тү лек те рі міз өз бі лім де рін одан əрі ма гис тра ту ра ның 48 ма-
ман ды ғы жə не PhD док то ран ту ра сы ның 12 бағ дар ла ма сы 
бойын ша же тіл ді ре ала ды. Ше тел дік жо ға ры оқу орын-
да рын да ма гистрлік бағ дар ла ма лар ды иге ре ді, бі лім бе-
ру, эко но ми ка, заң са ла ла рын да та быс ты қыз мет ете ді. Біз 
дайын да ған ма ман дар ірі отан дық жə не ха лы қа ра лық кор-
по ра ци ялар да сұ ра ныс қа ие.
ҚарМУ-да жа ңа бі лім бе ру тех но ло ги яла рын ен гі зу ге, 

ір ге лі жə не қол дан ба лы зерт те улер ді жүр гі зу ге, сту дент-
тер дің ин тел лек ту ал дық жə не шы ғар ма шы лық əлеуетін 
да мы ту ға мүм кін дік бе ре тін қа зір гі за ман ғы ма те ри ал дық 
ба за қа лып тас қан. Бі лім ор да сын да сту дент тер дің же тек ші-
ле рі мен бір ге ал ғаш қы ашы лым да рын жү зе ге асы ру ға сеп 
бо ла тын ғы лы ми жə не оқу зер тха на ла ры жұ мыс іс тей ді.
Уни вер си тет те елі не ең бе гі мен елен ген атақ ты ға лым-

дар қыз мет ете ді, олар дың ішін де 127 оқы ту шы мыз «Жо ға-

ры оқу ор ны ның үз дік оқы ту шы сы» ата ғы ның иеге рі. Бұл 
Республика бойын ша ең жо ға ры көр сет кіш тер дің бі рі. Бі лім 
ор да сы на АҚШ-тан, Германия, Жа по ния, Ре сей, Франция, 
Үн діс тан, Поль ша, Ита лия, Австрия, Че хия жə не өз ге де ел-
дер ден та ны мал ға лым дар ке ліп лек ция оқи ды.
Сту дент те рі міз, ма гис трант та ры мыз жə не жас ға лым да-

ры мыз ака де ми ялық мо биль ді лік бағ дар ла ма сы аясын да 
Ре сей дің, Еуро па лық одақ ел де рі нің, 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 ды.
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 
қа рас ты рыл ған. Қа зақ стан да ғы ірі уни вер си тет кі тап ха на ла-
ры ның бі рі (1,7 млн. кі тап қо ры) осы бі лім ор да сын да. 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 жұ мыс іс тей ді. Жас та-
ры мыз ҚарМУ Сту дент тер са райын да ғы шы ғар ма шы лық ты 
ұш тай тын түр лі сек ци ялар ға қа ты су ар қы лы өз өнер ле рін 
шың дай тү се ді. Сту дент те рі міз үшін 2 ста ди он, 11 спорт тық 
зал жə не же ңі лат ле ти ка лық ма неж бен за ма науи жат ты ғу 
за лы ның есі гі əр кез ашық.
Бі лім ор да сы іші нен ашыл ған Ғы лы ми ке ңес, Жас тар ісі 

жө нін де гі ко ми тет, Сту дент тік пар ла мент сту дент тер дің қо-
ғам дық ша ра лар ға бел се не ат са лы сып, тұл ға ре тін де қа лып-
та су ла ры на ық пал ете ді.

�арМУ-да оEу: талапкерден %ылым докторына дейін
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Пос ле окон ча ния шко лы каж дый меч та ет пе ре сесть 
из-за пар ты на студенческую скамью. И, на вер ное, са-
мое боль шое счастье для каж до го аби ту ри ен та — уви-
деть свою фа ми лию в спис ках за чис лен ных в вуз! И тог-
да ми ни мум на че ты ре го да уни вер си тет ста нет род-
ной аль ма-ма тер.

Наш уни вер си тет пре дос тав ля ет воз мож ность по лу чить 
об ра зо ва ние по 76 спе ци аль нос тям ба ка лав ри ата. А за тем 
мож но про дол жить обу че ние по 48 нап рав ле ни ям ма гис-
тер ской под го тов ки, 12 прог рам мам док то ран ту ры PhD, 
сту ден ты ос ва ива ют ма гис тер ские прог рам мы за ру беж ных 
уни вер си те тов, ус пеш но ра бо та ют в сфе ре об ра зо ва ния, 
эко но ми ки, юрис пру ден ции, вос тре бо ва ны круп ны ми оте-
че ствен ны ми и меж ду на род ны ми кор по ра ци ями.
В КарГУ сфор ми ро ва на сов ре мен ная ре сур сная ба за, 

поз во ля ющая внед рять но вые об ра зо ва тель ные тех но ло-
гии, про во дить фун да мен таль ные и прик лад ные ис сле до-
ва ния, раз ви вать ин тел лек ту аль ный и твор чес кий по тен-
ци ал сту ден тов. Здесь ра бо та ют луч шие науч ные и учеб-
ные ла бо ра то рии, где сту ден ты вмес те со сво ими опыт ны-
ми нас тав ни ка ми со вер ша ют пер вые от кры тия и про во дят 
соб ствен ные ис сле до ва ния.
В уни вер си те те ра бо та ют из вес тные уче ные, труд ко-

то рых вы со ко оце нен на шей стра ной. Так, 127 на ших кол-

лег об ла да ют зва ни ем «Луч ший пре по да ва тель ву за». Это 
один из са мых вы со ких по ка за те лей в рес пуб ли ке. В уни-
вер си те те чи та ют гос те вые лек ции из вес тные уче ные из 
США, Гер ма нии, Япо нии, Рос сии, Фран ции, Ин дии, Поль-
ши, Ита лии, Австрии, Че хии и дру гих стран.
Сту ден ты, ма гис тран ты, мо ло дые уче ные в рам ках прог-

рам мы ака де ми чес кой мо биль нос ти про хо дят учеб ные и 
науч ные ста жи ров ки в прес тиж ных ву зах ближ не го и даль-
не го за ру бежья — в стра нах Ев ро со юза, Рос сий ской Фе де-
ра ции и США.
КарГУ пре дос тав ля ет каж до му сту ден ту 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. Здесь мож но са мос то ятель но за ни мать ся 
в круп ней шей в Ка зах ста не уни вер си тет ской биб ли оте ке с 
книж ным фон дом в 1,7 млн эк зем пля ров, в ко то рой ра бо-
та ют ин тер нет-за лы, Wi-Fi-зо ны, муль ти ме дий ные, лин га-
фон ные и компь ютер ные клас сы. В КарГУ ра бо та ет Дво-
рец сту ден тов, где есть сек ции для за ня тий твор че ством 
на лю бой вкус — от во ка ла и тан цев до иг ры на на род ных 
инстру мен тах и сце ни чес ко го мас тер ства. Для сту ден тов 
всег да от кры ты два ста ди она, 11 спор тив ных за лов, лег ко-
ат ле ти чес кий ма неж, тре на жер ные за лы.
Сту ден там пре дос тав ле на воз мож ность при ни мать ак тив-

ное учас тие в уп рав ле нии уни вер си те том че рез уче ный со вет, 
Ко ми тет по де лам мо ло де жи, Сту ден чес кий пар ла мент.

Фоторепортаж

Учиться в КарГУ: от абитуриента до доктора наук
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Осы дан ту ра 25 жыл бұ рын Қа зақ стан 
хал қы бөр кін ас пан ға ата бір қу ан ды. Тір-
ші лік тің кү ре та мы ры на бал та шауып, та лай 
жан ның тағ ды рын жал мап, мү сə пір, мү ге дек 
жан ға ай нал дыр ған аты шу лы, аузын аран-
дай аш қан аж да һа ның аузы на құм құйыл-
ды. Дə лі рек ай тқан да, 1991 жыл дың 29 та мы-
зын да Пре зи ден ті міз Нұр сұл тан Əбі шұ лы 
Назарбаев «Се мей яд ро лық сы нақ по ли го-
нын жа бу ту ра лы» та ри хи Жар лық қа қол 
қой ды. Осы жар лық ты, жа ңа лық ты жа ны 
жа рым жан қа зақ стан дық тар за ры ға күт кен 
еді. Отан дас та ры мыз 1947 жыл дың та мы зын-
да та ри хы мыз дың қа ра тақ та сы на қан жы ла-
ған көз жас пен жа зы лып, қы рық жыл дан ас-
там уақыт тір ші лік ата улы ны ула ған та жал-
ды Тəуел сіз дік та ңы атар тұс та жер мен-жек-
сен ет кен Тұң ғыш Пре зи ден ті міз дің ерен 
ер лі гін еш қа шан ұмыт пай ды. Бей біт сүй гіш 
қа зақ елі нің бас та ма сы мен БҰҰ Бас Ас сам-
бле ясы қа рар қа был дап, та мыз дың 29-ы Яд-
ро лық сы нақ тар ға қар сы əре кет тер дің ха лы-
қа ра лық кү ні бо лып бел гі лен ді.

Адам өзі нің əл де қан дай ке сел ге шал дық қа нын 
сез ген ге дейін алаң сыз жү ре бе ре ді. Біл ген кез де ті-
тір ке не ді. Се мей ай ма ғы тұр ғы ны ның ба сы нан да 
тап осын дай аху ал өт ті. Ол Се мей ма ңын да ғы яд-
ро лық по ли гон түп тің тү бін де қауіп ті қа тер бо ла-
ты нын біл ген ге дейін алаң дай қой ған жоқ. Ол бір-
тін деп кө те рі ле бе ре тін, са ңы рау құ лақ се кіл ді алып 
бұлт пен жа рық дү ни енің ға жайып құ бы лы сы на 
ұқ са ған ас пан да ғы екін ші күн нің жар қы лы на та-
ңыр қай қа ра ды. Өзі тұр ған жер дің ай сайын қай та-
қай та тер бе ле бе руі ол үшін та би ғат тың үй рен шік ті 
құ бы лы сы на ай нал ды.
Уақыт оз ған сайын «тү сі нік сіз көр ші міз» мың да-

ған да ла тұр ғын да ры ның өмі рін жал ма ды, бəл кім 
олар осы қа сі рет тің по ли гон мен бай ла ны сын са на-
ға сі ңі ре ал ма ған бо лар, өй тке ні оның құ пия сы рын 
еш кім бі ле қой ма ған бо ла тын. Адам осы бай ла ныс-
тың бе ті ашы ла бас та ған кез де ба рып тік сі не бас та-
ды. Бі рақ та мыз дың тып-ты ныш ас па нын да са ңы-
рау құ лақ се кіл ді ала пат бұлт тың бір тін деп кө те ріл-
ген ке зі нен бе рі қы рық жыл өтіп кет кен еді.
Осы дан 71 жыл бұ рын та мыз дың 6-ы кү ні Жа-

по ни яның Хи ро си ма қа ла сы на аме ри кан дық «Ма-
лыш» ат ты бом ба тас тал ды. Қа ла ның аумақ ты лы ғы, 
он да ғы əс ке ри қой ма лар мен қа ла ның қы рат тар 
ара сын да ор на лас қан ды ғы — Хи ро си ма ны дү ни-
ежү зін де гі ал ғаш қы яд ро лық бом ба ны сы нау «мəр-
те бе сі не» ие ет ті. 6 та мыз да ша ма мен са ғат 8-де Жа-
по ни яның əуе ша бу ылы на қар сы қор ға ныс жүйе сі 
бом ба ла ушы лар ды бай қа ған. Алай да жа қын да ған 
ұшақ тар дың са ны аса көп емес — үшеу ға на екен ді-
гін бай қап, əуе да бы лын қос па ған. Қа ла ның тұр ғын-
да ры алаң сыз өз жұ мыс та рын іс теп, ен ді бі ре уле рі 
ас пан да ғы ұшақ тар ды ба қы ла умен бол ған. Бом ба-
ла ушы лар қа ла ның ор та лы ғы на жет кен де бі рі нен 
па ра шют тү сі рі ле ді де де реу ұшақ тар ке рі ке те ді. 
8 са ғат 15 ми нут та жер мен көк ті екі ге бөл ген дей 
əсер қал дыр ған күш ті жа ры лыс бо ла ды. Бом ба 
жа ры лы сы нан ас пан ға ап пақ сəу ле кө те ріл ген еді, 
жан-жақ тан қи рап жат қан үй лер мен со ғы лып жат-
қан ауыр тех ни ка ның дауысы шы ғып жат ты. Жа ры-
лыс тан кейін гі Хи ро си ма кү ні шаң мен тү тін нен көз 
аша ал ма ды. Кей ақ па рат тар ға қа ра ған да 300 мың-
ңан аса тұр ғы ны бар қа ла ның 150 мың ға жуы ғы сол 
кү ні-ақ мерт бол ған.

1953 жы лы та мыз дың 9-ын да Жа пон елі нің 
екін ші қа ла сын да — На га са ки яд ро лық бом ба-
ның құр ба ны бол ды. Он да ғы жа ры лыс тан 70 мың 
адам қай тыс бо лып, тұр ғын үй лер дің 36 пайы зы 
қи ра тыл ды. На га са ки бұ рын бом ба лан ған Хи ро-
си ма ға қа ра ған да аз зар дап шек ті. Дей тұр ған мен 
бұл жайт тар са лыс ты ру ға кел мес. Мі не, осы лай ша, 
əлем жұр тшы лы ғы осы жы лы яд ро лық қа ру дың 
күш-қуа ты мен қа сі ре тін ал ғаш рет бай қап көр ген 
еді. Осы дан соң көп ұза май-ақ ол қа ру ға Со вет үкі-
ме ті де қы зы ғу шы лы ғын та ны та бас та ды. Яд ро лық 
қа ру дың мүм кін ді гін бай қау мақ са тын да сы нақ өт-
кі зу ге Қа зақ стан ның Се мей ай ма ғы таң дап алын ды. 
Мі не, сы нақ кү ні де кел ді. Се мей əуежайы нан ауыр 
бом ба та су шы кө те ріл ді. Оның қой ма сын да су те гі 
бом ба сы бар. Оның со ңы нан қор ғау шы ұшақ тар ке-
тіп ба ра ды.

Ко ман да пун кті. Пун кта — офи цер. Оның жас-
тау жү зін де міз бақ пай тын тас түйін дік се зі ле ді. Бом-
ба алып ба ра жат қан ұшақ тан ха бар бе рі лу де. Ұшақ 
ти іс ті ба ғыт та. Жа ры лыс қа үш ми нут қал ды, сол сəт-
те ны са на ны бұлт жауып қал ды. Ұшақ қа лың бұлт-
тың тұт қы ны нан сүң гіп шы ға кел ді. Пультта ғы ас-

пап тар ха бар бер ді: бом ба тас тал ды. Офи цер дің да-
усы күң гірт ес тіл ді: жа ры лыс қа 30 се кунд қал ды, жи-
ыр ма, он се кунд… Сол кез де мың да ған қо ңы рау бір 
ме зет те со ғыл ған дай үрей лі үн ес тіл ді. 1500 метр лік 
би ік тік ке қу ат ты су те гі бом ба сы жа рыл ды. Ас пан ды 
ап пақ бұлт жа улап ал ды. Бір не ше се кунд өт пей ол 
қа бат тас қан са ңы рау құ лақ қа ай нал ды. Оның қыз-
ғылт кү рең ді ңін де жал бы ра ған сұр ғылт та қия пай-
да бол ды, оның үс тін де ақ арай. Жан түр ші гер лік 
кө рі ніс. Жə не ең қор қы ныш ты сы — адам ба ла сы өзі 
ой лап тап қан, со лар дың қо лы мен жа сал ған осы нау 
көз ар бай тын та ма ша са ңы рау құ лақ тың ала пат сұм-
дық қа ай на ла тын ды ғын да. Ол ажал дың бей не сі.

Ора сан қи рат қыш кү ші бар соқ қы тол қы ны 
адам ай тқы сыз жыл дам дық пен жү гі ріп, жо лын да-
ғы ның бə рін жай пап өт ті. Сəу ле жа рыл ғы ның əсе-
рі нен да ла өр тке оран ды, от бə рін жал ма ды. Осы-
лай ша 1949 жыл дың 29 та мы зын да Се мей де ал ғаш 
атом бом ба сы жа рыл ды. Се мей по ли го нын да ұзақ 
жыл дар бойы яд ро лық зы мы ран қоз ғал тқы шы ның 
же ке эле мент те рі ға на емес, жер үс ті про то ти пі де 
сы нал ды. Осы 40 жыл ішін де ша ма мен 475 яд ро лық 
сы нақ жа сал ды.

1953 жыл дың 12 та мы зын да ха лық та ғы қат ты ті-
тір ке ніс ті бас тан өт кіз ді. Би ік ті гі 33 мет рлік мұ на ра 
ба сын да қуа ты 480 ки ло тон на ға тең тер мо яд ро лық 
жа ры лыс өт кі зіл ді. Ди амет рі 16 ки ло мет рлік са ңы-
рау құ лақ тə різ ді шаң-то заң бұлт 16 ки ло метр би ік-
тік ке кө те ріл ді. Он да ған мың тұр ғын дар ды 9 күн ге 
эва ку ация жа сап, бас қа да ғи ма рат тар қи рап қал ды, 
жа ры лыс эпи цен трі нен 130 ки ло метр жер де гі об-
лыс ор та лы ғын да те ре зе əй нек тер ұшып кет ті, көп-
те ген үй лер дің қа быр ға ла ры жа рыл ды.

1955 жы лы 22 қа ра ша да су те гі бом ба сы сы нақ-
тан өт кі зіл ді. Бұл жа ры лыс 1500 мет рлік би ік тік те 
өт кі зіл ді. Яд ро лық «күн нің» сəу ле шаш қа ны сон ша, 
тіп ті ол жүз де ген ки ло метр жер ден анық кө рін ді, 
ал тол қын соқ қы сы 500 ки ло мет рлік қа шық тық тан 
се зіл ді. Сол уақыт та мы сық тар мен ит тер жан да ры 
шо шып бе тал ды қа шып, си ыр лар мө ңі реп, азан-қа-
зан бол ды, үй лер дің те ре зе ле рі ұшып-қи рап түс ті, 
пеш те рі нің мұр жа ла рын жауып үл гер ме ген үй лер-
дің іші күл мен то заң, əр жер ден өрт шық ты, адам 
ай тқы сыз кө рі ніс бол ды.

1956-1958 жыл да ры по ли гон да үс ті-үс ті не сы нақ-
тар өт кі зіл ді, ол яд ро лық қа ру-жа рақ тың жа ңа тип-
те рін жа сау ға мүм кін дік бер ді. 1959-1960 жыл да ры 
жа ры лыс бол ған жоқ. 1961-1962 жыл да ры сы нақ тар 
жиі өт кі зіл ді. Жы лы на ауада жə не жер бе тін де 40-
50 жа ры лыс бо лып тұр ды. 1949-1963 жыл дар — бұл 
Се мей по ли го нын да яд ро лық қа ру ды ашық жер де 
сы на ған еді. Жер ас тын да бар лы ғы 343 яд ро лық жа-
ры лыс өт кі зіл ген.

«Ат тан Қа зақ стан» қоз ға лы сы ның же тек ші сі 
Аман тай қа жы Асыл бек қа зақ же рін де өт кі зіл ген 
жа ры лыс тар дың Хи ро си ма да ғы жа ры лыс тан бір-
не ше есе күш ті рек бол ған ды ғын ай та ды. Се мей өңі-
рін де 40 жыл бойы сы нал ған яд ро лық за ряд тар дың 
жи ын тық қуа ты Хи ро си ма ға тас тал ған бом ба ның 
қуа ты нан 205 мың есе асып тү се ді екен.
Ра диоак тив тік, атом жə не оның яд ро сы ның 

құ ры лы мы си яқ ты аса ірі жа на лық тар мен қа тар, 
өт кен жүз жыл дық тың аяғын да бас тал ған жа ра ты-
лыс та ну ғы лы мын да ғы жа ңа ке зең та би ғат ту ра лы 
ес кі көз қа рас ты тү бі мен өз герт ті. Ол адам зат ты да-
му дың жа ңа са ты сы на кө тер ді, со ны мен бір ге оның 
та би ға ты жə не жал пы адам зат бай лық та ры ал дың-
да ғы жауап кер ші лі гін де кө тер ді. Біз ді қор ша ған 
ор та ның ра ди аци ялық қауіп сіз ді гін қам та ма сыз 
ету мə се ле сі ке зек күт тір мес өзек ті проб ле ма ға 
ай нал ды. Яд ро лық ре ак ция энер ги ясы ның əсе рі-
нен ті рі клет ка лар дың ыды рай тын ды ғы сол кез дің 
өзің де-ақ бел гі лі бол ған. Ен ді өмір дің өзін жə не ол 
тір ші лік ете тін ор та ны қор ғау се кіл ді аса үл кен 
жауап кер ші лік пай да бол ды. Со ған қа ра мас тан 
атом энер ги ясын зерт теу жə не пай да ла ну тə різ ді 
жа ңа бас тал ған про цесс тоқ тал мас ар на ға түс ті. 
Мə се ле тек кім нің ал да, кім нің кейін ке ле жат қан-
ды ғын да еді. Əлем та ри хын да бі рін ші яд ро лық қа-
ру 1946 жыл дың 16 шіл де сін де Аме ри ка Құ ра ма 
Штат та рын да ғы Нью-Мек си ко шта тын да өт кі зіл ді. 
Үш ап та дан кейін 6 та мыз да Жа пон ның Хи ро си ма 
қа ла сы на 20 мың тон на тро тил ға тең бом ба тас тал-
ды. Бəл кім, ол кез де бұл қа сі рет тің ға ла мат үл кен 
аумақ ты қам ти ты нын сы нақ шы лар дың өз де рі біл-
ме ген шы ғар, əл де по ли гон мен қа тар лас өмір сү-
ріп жат қан адам дар дың тағ ды ры на олар мүл дем 
нем құ рай лық пен қа ра ды ма екен? Бү гін де біз бір 
нəр се ні ға на бі ле міз: ха лық жа ры лыс тың бо ла ты-
нын біл ген жоқ, олар ға еш кім ес кер ткен жоқ жə не 
қауіп сіз жер ге шы ға ру жө нін де еш кім ге қам қор-
лық жа са ған жоқ.

Қа зақ стан да ғы «Не ва да-Се мей» қо ғам дық қоз-
ға лы сы ның ви це-пре зи ден ті Рүс тем Тұр сын ба ев: 
«Адам зат өз өмі рін қыс қар ту емес, ұзар ту жо лын-
да əре кет етуі ти іс. Егер қа ру бол ма са, əлем де бей-
біт ші лік бо ла ды, ал қа руы бар ел мін дет ті түр де 
бас қа лар ға үс тем дік көр се ту ге дайын тұ ра ды. Сон-
дық тан дү ни ежү зі ел де рі осы жол да Қа зақ стан нан 
үл гі алып, яд ро лық қа ру дан бас тар тқа ны дұ рыс», — 
дей ке ле, əлем бойын ша қа ру дың, оның ішін де яд-
ро лық қа ру дың мүл дем бол ма ға ны аб зал еке нін 
ашып ай та ды.

Қа зақ стан да ғы яд ро лық по ли гон ның жа бы лу-
ына Пре зи ден ті міз жə не «Не ва да-Се мей» ан ти яд-
ро лық қоз ға лы сы зор үлес қос ты. Ел ба сы мыз «Не ва-
да-Се мей» ан ти яд ро лық қоз ға лы сы ның 20 жыл дық 
ме рей той лық кон фе рен ци ясы қа ты су шы ла ры на 
ар на ған құт тық тау сө зін де Қа зақ стан да ғы яд ро лық 
по ли гон ның жа бы лу ына «Не ва да-Се мей» ан ти яд-
ро лық ха лық тық бір лес тік пен оның көш бас шы сы 
Ол жас Сү лей ме нов тың қос қан үле сі зор еке нін атап 
айт ты: «Ме нің қа лауым мен яд ро лық сы нақ по ли го-
ны бір жо ла жа был ды. Бұл да та — ға лам дық жə не 
əлем дік мас штаб та тұ рақ ты лық пен ке лі сім ді, дос-
тық пен же міс ті түр де ны ғай ту дың рə мі зі іс пет тес. 
Бұл ше шім Қа зақ стан же рін де сан сыз қа сі рет пен 
шы ғын ға əкел ген жүз де ген яд ро лық жа ры лыс тар ға 
тоқ тау қой ды. Əлем де гі төр тін ші яд ро лық ар се нал-
ды иеле ніп оты рып, одан ерік ті түр де бас тар ту дың 
одан ма ңыз ды лы ғы кем емес. Се мей яд ро лық по ли-
гон ның жа бы лу ына та ны мал қо ғам дық қай рат кер 
Ол жас Сү лей ме нов бас шы лы ғын да ғы «Не ва да-Се-
мей» ан ти яд ро лық қоз ға лы сы үл кен үлес қос ты».

«Не ва да-Се мей» ан ти яд ро лық қоз ға лы сы ның 
20 жыл дық ме рей тойы на ар нал ған кон фе рен ци-
яда сөз ал ған ай ту лы қоз ға лыс тың көш бас шы сы 
Ол жас Сү лей ме нов: «1991 жыл дың та мы зы біз дің 
есі міз де. ГКЧП-дан кейін гі аху ал күр де лі тұ ғын. Ке-
нет тен осы кез де Қа зақ стан ның Тұң ғыш Пре зи ден ті 
Нұр сұл тан Назарбаев 1991 жы лы 29 та мыз да Се мей 
яд ро лық по ли го нын жа бу ту ра лы жар лық қа қол 
қоя ды. Бұл, шын мə нін де, əлі КСРО та ра май тұ рып 
Қа зақ стан ның Тə ул сіз ді гін паш ет кен құ жат бол ды. 
Мен мұ ны, сол оқи ға лар дың қа ты су шы сы ре тін де, 
ол кез де де, қа зір де Нұр сұл тан Назарбаев тың же ке 
ба тыл ды ғы деп ба ға лай мын. Біз дер, оның қо рық-
пай біз дің қоз ға лыс ты қол да ға ны на ри за мыз», — 
де ген еді.

«Не ва да-Се мей» қоз ға лы сы Ел ба сы қол дауына 
ие бол ды. Ұйым мү ше ле рі жұ мыс жа са ған нан бе рі 
яд ро сыз əлем құ ру да ғы Ел ба сы ның бар лық бас та-
ма ла рын қол да ды жə не қол дай бе ре ді. 2014 жы лы 
«Не ва да-Се мей» қоз ға лы сы ның 25 жыл дық ме рей-
тойы рес пуб ли ка лық дең гей де бар лық об лыс тар 
мен қа ла лар да ата лып өтіл ді. Ма усым айын да Пре-
зи дент тің қа ты су ымен Астана да ан ти яд ро ға қар сы 
фо рум өт ті. Оған дейін бар лық об лыс ор та лық та ры 
мен қа ла лар да, аудан дар да түр лі іс-ша ра лар өт кі-
зіл ді. Осы өт кен 25 жыл ішін де «Не ва да-Се мей» қоз-
ға лы сы Ел ба сы Нұр сұл тан Əбі шұ лы Назарбаев пен 
мем ле кет, қо ғам қай рат ке рі Ол жас Сү лей ме нов 
же тек ші лі гі мен ауқым ды жұ мыс тар ат қар ды. Елі-
міз ал ғаш бо лып яд ро лық по ли гон ды жап ты. Осы-
лай ша Қа зақ стан əлем бойын ша қуа ты жа ғы нан 
4 орын ала тын яд ро лық қа ру дан бас тарт ты. Əлем ге 
ал ғаш бо лып яд ро лық жа ры лыс тар ды тоқ та ту ту ра-
лы бас та ма кө тер дік. Мо ра то рий бү гін гі күн ге дейін 
жұ мыс іс теп тұр. Сон дай-ақ біз яд ро лық қа ру дан 
мүл дем бас тар ту ту ра лы бас та ма кө тер дік. Бү гін-
гі кү ні бар лық əлем хал қы Қа зақ стан ның яд ро сыз 
жо лын зерт те уде. Қа зақ стан Пре зи ден ті не, оның 
хал қы мен «Не ва да-Се мей» қоз ға лы сы на ал ғы сын 
біл ді ру де.

P. S. Ағым да ғы жы лы Ел ба сы мыз Ва шин гтон да 
өт кен Яд ро лық қауіп сіз дік сам ми тін де əлем ел де рі не 
«XXI ға сыр: Со ғыс сыз əлем» ат ты кең ауқым ды бағ дар-
ла ма сын жа рия ет ті. Бағ дар ла ма ны жү зе ге асы ру дың 
бес нақ ты ба ғы ты ай қын дал ды. Еура зи ялық ин тег ра-
ция ин сти ту ты ның мə лі ме тін ше, бі рін ші ба ғыт яд-
ро лық қа ру дан ары лу ар қы лы бей біт өмір ге ұм ты лу 
бол са, екін ші ба ғыт — со ғыс ты өмір сү ру ама лы ре тін-
де қа ра май, 21-ші ға сыр дың тұ рақ ты да му ге ог ра фи-
ясын құ рас ты ру. Үшін ші ба ғыт — ми ли та ризм мен кү-
ре су, яғ ни ха лы қа ра лық ын ты мақ тас тық қа тос қауыл 
бо ла тын əс ке ри одақ тар ды бол дыр мау. Бағ дар ла ма-
ның төр тін ші ба ғы ты — əлем бойын ша қа ру-жа рақ-
тан ары лу про це сін жа ңа та ри хи жағ дай ға бейім деу. 
Бе сін ші ба ғыт — со ғыс сыз əлем де ге ні міз — ха лы қа-
ра лық қар жы, са уда-сат тық жə не да му са ла сын да əділ 
бə се ке лес тік тің бо луы. Ын ты мақ пен бір лік ті тір ші-
лік тің бас тауы деп та ны ған Ел ба сы мыз бұл жо лы да 
əлем ха лық та рын жал пы адам зат қа қауіп-қа тер кел-
ті ре тін яд ро лық қа ру дан бас тар тып, түр лі со ғыс тар 
мен лаң кес тік əре кет тер ге қар сы тұ ру ға үн де ді.

�АЙЫР ЖАН БЕ КІ ШЕВ, �АРМУ ПРО ФЕС СО РЫ

Ширек %асыр б$рын%ы Eуаныш�осEан Wлесіміз EомаEты
И�, біз ді� ел ді� �лем ді яд-

ро лы" ж� не бас "а да жап пай 
"ы рып-жо ятын "а ру дан азат 
ету ісі не "о сып ке ле жат "ан 
'ле сі $те зор. )а за" стан ж�-
не оны� бас шы сы бей біт ші лік 
жо лын да $зін дік �с та ны мы-
нан тан бай, та бан ды т'р де 
к' ре сіп ке ле жат "ан ел еке-
нін жу ыр да бол �ан Яд ро лы" 
"ауіп сіз дік ж$ нін де гі сам мит-
те та �ы бір м�р те д� лел де ді.

Сам мит те с#й ле ген с# зін де 
Президент Н�р с�л тан Назарбаев 
�лем де яд ро лы" "а ру дан #з ер кі-
мен бас тар т"ан мем ле кет бас-
шы сы ре тін де 	а лам ды" де� гей-
де гі м� се ле лер ді� т/йі нін тар "а ту 
ж# нін де ке ле лі ой лар айт ты.

«ХХ 	а сыр ды� екін ші жар ты-
сын да яд ро лы" "ауіп сіз дік ж#-
нін де гі та быс ты ке ліс с#з дер ді� 
н� ти же сін де А�Ш пен Ре сей ді� 
яд ро лы" ар се нал да ры ай тар-
лы" тай "ыс "ар 	ан бо ла тын. Бес 
яд ро лы" дер жа ва атом "а ру ын 
сы нау мо ра то рийін жа ри яла ды 
ж� не оны �с та нып ке ле ді. Пла не-
та ны жойып жі бе ру "а те рі ед�уір 
азай ды. �ауіп сіз дік ті� #�ір лік 
ж/йе сін "� ру /де рі сі же дел де ді» 
дей ке ле, Ел ба сы б/ гін гі к/н де 
б�л м� се ле ні� бас "а ша си пат 
ала бас та 	а ны на ала� да ушы лы" 
біл дір ді.

М� се лен, д�л "а зір гі уа"ыт-
та тер ро ризм "ау пі ні� ас "ы нып 
т�р 	а нын ес ке ал са", яд ро лы" 
ж� не бас "а да "ы рып-жо ятын 
"а ру лар ды� те ріс пи 	ыл ды лар-
ды� "о лы на т/ су ы" ти мал ды 	ы 
�лем хал "ын ала� дат пай "ой-
май ды. М�н дай ала пат "ауіп-"а-
тер ді� жо лын ке су /шін ау"ым ды 
ба	 дар ла ма "а был дап, он да "а-
рас ты рыл 	ан мін дет тер ді бар ша 
�лем бо лып ж� мы ла ат "а ру 	а 
ша "ыр ды Ел ба сы.

Ал Пре зи дент ті� осы сам мит-
те �сын 	ан «ХХІ 	а сыр: со 	ыс-
сыз �лем» ат ты ба	 дар ла ма сы 
б�л іс те #зі ні� лайы" ты ба 	а сын 
алып, м� се ле ні� т/йі нін ше шу-
де ма �ыз ды р#л ат "а ра ды деп 
се не мін. Vй тке ні, б�л "� жат та 
�лем дік ау"ым да 	ы м� се ле ні ше-
шу ді� жол да ры те ре� зерт те ліп, 
жан-жа" ты "а рас ты рыл 	ан. Ел-
ба сы ны� «Пла не та та 	ы да б/ кіл 
адам зат /шін "а сі рет ті сал дар ла-
ры бар «"ыр 	и-"а ба" со 	ыс ты�» 
#т кір ж/ зін де тер бе ле бас та ды» 
деуі те гін емес. Мі не, осы ащы 
шын ды" т�р 	ы сы нан "а ра 	ан да, 
б�л ба	 дар ла ма #зі ні� #кі лет ті лі-
гі мен, #зек ті лі гі ж� не #мір ше� ді-
гі мен ерек ше ле не ді.

Мем ле кет бас шы сы ны� жа-
qан ды" жи ын да м� се ле ні ха лы-
"а ра лы" де� гей де "оз 	ап, #т кір 
де �тым ды �сы ныс тар ай т"а нын 
�лем дік "о 	ам дас ты" лайы" ты 
ба 	а лай ды деп се нім мен ай та 
ала мын. «Ен ді #лім се бе тін "а ру-
лар ды 	а рыш ке �іс ті гі не, �лем дік 
м� хит ты� бей та рап су ла ры ны� 
т/ бі не, Ар кти ка 	а ор на лас ты ру 	а 
тыйым са ла тын жа qан ды" ше-
шім "а был да 	ан ж#н. Жап пай 
"ы рып-жо ятын жа �а "а ру т/р ле-
рін жа сау /шін 	ы лы ми жа �а лы"-
тар ды пай да ла ну 	а тыйым са ла-
тын ха лы "а ра лы" "� жат �зір леп, 
оны орын да уды мін дет теу ма-
�ыз ды. Бuu-да жап пай "ы рып-
жо ятын "а ру жа сау ж� не же тіл-
ді ру /шін пай да ла ну 	а бо ла тын 
	ы лы ми жа �а лы" тар ды� Тір кеу 
ре ес трін "�р 	ан аб зал», — де ді 
Ел ба сы #зі ні� «�лем. ХХІ 	а сыр» 
ат ты ма ни фе сін де. Я	 ни, �а за"-
стан мен оны� бас шы сы �лем ді 
яд ро лы" та жал дан ара ша лап алу 
ісін де к/ рес кер лік ба 	ыт тан еш 
жа �ыл май ке ле жат "а нын осы 
жол 	ы жа qан ды" сам мит те та 	ы 
бір м�р те д� лел де ді.

ТЕ МІР �А ЛИ К	 КЕ ТАЙ,
ПРО ФЕС СОР, «ХА ЛЫ �А РА ЛЫ� �А ЗА� ТІ ЛІ» �О �А МЫ 

�А РА �АН ДЫ ФИ ЛИ АЛЫ НЫ& Т	 РА �А СЫ, «ХХ �А-
СЫР ДЫ& АСА К	Р НЕК ТІ АДА МЫ» АТА �Ы НЫ& ИЕГЕ РІ.
МА �А ЛА «ЕГЕ МЕН �А ЗА� СТАН» ГА ЗЕ ТІ НЕН АЛЫН ДЫ
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Али хан Нур му ха ме ду лы Бу кей хан — круп-
ней ший уче ный, по лиг лот, ле со вод, юрист, 
эн цик ло пе дист, эко но мист, ге ог раф, ис-
то рик, эт ног раф, ли те ра ту ро вед, пе ре вод-
чик, пер вый ка зах ский про фес си ональ ный 
пуб ли цист, круп ный го су дар ствен ный, 
об ще ствен но-по ли ти чес кий де ятель. Он 
де пу тат Го су дар ствен ной ду мы, член му-
суль ман ской фрак ции IV Го су дар ствен-
ной ду мы, член Им пе ра тор ско го рус ско го, 
За пад но-Си бир ско го ге ог ра фи чес ко го об-
ще ства. Он ор га ни за тор и ру ко во ди тель 
де мок ра ти чес кой пар тии «Алаш». Еще 
при жиз ни он стал ле ген дой. Али хан Нур-
му ха ме ду лы — пер вый премь ер-ми нистр 
пер во го ка зах ско го на ци ональ но-тер ри-
то ри аль но го ав то ном но го пра ви тель ства 
«Алаш Ор да», об ра зо ван но го в 1917 го ду.

Ис то ки ро дос лов ной
Али хан — по то мок ди нас тии ро да чин ги-

зи дов ха на Бу кея, один из пер вых и пос лед них 
(1915-1919) ха нов Сред не го жу за. Пле мян ни ки 
Бу кей ха на — братья Рус тем и Мыр за тай, сы новья 
Ба ты ра из ро да то ре. В те вре ме на род то ре имел 
сре ди на се ле ния боль шой вес и по чет.

Отец Али ха на Нур му ха мед, прав нук Бу кей ха на, 
сын Мыр за тая, в сво ей сре де был гра мот ным, об-
ра зо ван ным, ува жа емым и по чи та емым че ло ве ком. 
Его ува жи тель но зва ли Му кан то ре. Имея сред нее 
об ра зо ва ние, он стре мил ся к то му, что бы и де ти 
бы ли об ра зо ван ны ми. Нур му ха мед умер в 1901 го-
ду в 62 го да. Ког да умер отец Нур му ха мед, Али хан 
при вез 3 са жен ца вя за (ка ра гач — Ul mus) и по са-
дил их на мо ги ле от ца. Мо гу чую кро ну, вы рос шую 
из это го са жен ца, вид но за ки ло мет ры. Это де ре-
во ста ло сим во лом фа ми лии Бу кей ха но вых, клад-
би ще уто па ет в зе ле ни. На этом клад би ще наш ли 
свой по кой сы новья Нур му ха ме да: Ази хан (60 лет), 
Та ты хан (25 лет), Сма хан (86 лет), дочь Нур бек ха-
ным (90 лет). На под сту пах к это му мес ту не да ле ко 
те чет реч ка Жі ңіш ке, ко то рая бе рет свое на ча ло в 
го рах Ак со нар, на са мой вы со кой точ ке Ка зах ско го 
мел ко со поч ни ка, на вы со те 1565 мет ров.

Мать Али ха на — Бек жан, в на ро де ее зва ли 
Бе же кем, дочь ба ты ра Ду ла та из ро да То бык ты, 
прав нуч ка из вес тно го Ма май-ба ты ра. По при ро-
де она бы ла доб рой, от зыв чи вой и вни ма тель ной 
жен щи ной. Еже год но она уха жи ва ла за быч ка ми 
для про да жи на Ко ян дин ской яр мар ке. На вы ру-
чен ную сум му от сво его име ни от дель но за ка зы-
ва ла тка ни и чай. Из тка ни ши ла ру баш ки, по том 
раз да ва ла их вмес те с ча ем бед ным. Умер ла в 
1918 го ду. На ее мо гиль ном кам не на пи са но:

Же тім ме нен же сір дің
Жел жа ғын да па на сы
Ық жа ғын да қа ла сы
Тон ған да бол ған тон
Шөл де ген де бол ған су сын.
Здесь го во рит ся о том, что она бы ла за щит-

ни цей си рот и вдов, сог ре вая тех, кто за мер зал, 
жаж ду щим да ва ла питье.

Бе же ке-ха ным, мать Али ха на, и Бо шан тай, 
же на Ша ка ри ма Ку дай бер ды, — род ные сес тры. 
Они обе — до че ри Ду ла та, пле мян ни ка ба ты ра 
Ма мая. Сле до ва тель но, ли дер «Ала ша» Али хан 
и из вес тный брат Абая Ша ка рим — не толь ко 
друзья по взгля дам, но и име ют род ствен ные свя-
зи. Пле мян ник Али ха на, сын Ази ха на Рай мжан 
и сын Ша ка ри ма Ахат так же сво яки. А же ны 
Райым жа на и Аха та — род ные сес тры.

Дет ство и юность
Нур му ха мед и Бек жан име ли шес те рых де тей, 

пять сы но вей (Али хан, Ази хан, Та ты хан, Сы ма-
хан, Ба зыл хан) и дочь Нур бек-ха ным. Пер ве нец 
Нур му ха ме да Али хан ро дил ся 5 мар та 1866 го-
да на зи мов ке Ка ра ун гир в го рах Жел тау Ток ра-
ун ской во лос ти Кар ка лин ско го уез да Се ми па-
ла тин ской об лас ти, ны не Ак то гай ско го райо на 
Ка ра ган дин ской об лас ти. В под но жие гор упи-
ра ет ся не обыч ный скаль ный выс туп вы со той 5-6 
мет ров, его наз ва ли «Чер ная ска ла Али ха на». Эта 

гра нит ная ска ла сос то ит из двух час тей: пе ред няя 
от вес ная сте на на по ми на ет спи чеч ную ко роб ку, 
вер хняя выс ту па ет как ко зы рек. Ви ди мо, на этой 
ска ле и ро ди лось од но из са мых из вес тных выс ка-
зы ва ний ка зах ско го фи ло со фа: «Де ти ха на пе ред 
ка за ха ми в не оп лат ном дол гу, ес ли бу ду жив, не 
пе рес та ну слу жить им».

По рас ска зам бра та Сма ха на, Али хан до шес-
ти лет не раз го ва ри вал. Он очень лю бил иг рать в 
асы ки, и ког да вы иг ры вал, весь вы иг рыш от да вал 
про иг рав ше му. Он рос сво ен рав ным, уп ря мым 
и вы де лял ся сре ди сверстни ков. Во вре мя иг ры 
ал ты ба кан и ай го лек за щи щал де ву шек от прис-
та вав ших, нес мот ря на ма лый воз раст. Лю бил 
хо дить с де дом и от цом на охо ту с бер ку том и со-
ба кой. Был тру до лю би вым, как стар ший в семье 
по мо гал в хо зяй стве, лю бил пас ти вер блю жат и 
коз. Во вре мя ко че вых пе ре хо дов по мо гал вдо вам 
и си ро там пе ре го нять ло ша дей, ус та нав ли вать 
юр ты. Час то под ме нял в пе ре хо дах ус тав ших пас-
ту хов, пред ла гая им пос пать.

Пер вые уро ки Али хан брал у ауль но го мул лы. 
А в 1877 го ду отец от дал стар ше го сы на в семью 
Ка ли Бек ме то ва в Кар ка ра лин ске для изу че-
ния рус ско го язы ка. Маль чи ку бы ло 11 лет. Ему 
это ока за лось не по ду ше, и Али хан пос ту пил 
в шко лу-ин тер нат для ка зах ских де тей. Пос ле 
окон ча ния уче бы са мос то ятель но сдал эк за ме ны 
в го род ское про фес си ональ ное учи ли ще с че ты-
рех го дич ным обу че ни ем. Уз нав об этом пос туп ке 
сы на, Нур му ха мед дал ему свое бла гос ло ве ние. 
Учи ли ще он окон чил по спе ци аль нос ти «мас тер 
са пож ных дел».

Во вре мя уче бы в учи ли ще про изо шел ин-
те рес ный слу чай, оп ре де лив ший даль ней шую 
судь бу Али ха на. Учи ли ще не ожи дан но по се тил 
ге не рал-гу бер на тор Ге ра сим Алек се евич Кол па-
ков ский, ко то рый за дал ре бя там за да чу: «Меж ду 
Ом ском и Кар ка ра лин ском 760 верст, сколь ко раз 
ко ле со та ран та са — ар бы прок ру тит ся на этом 
рас сто янии?». Воп рос был не ожи дан ным да же 
для пре по да ва те лей. Тут из ше рен ги вы хо дит не-
вы со ко го рос та маль чик, на хо ду сни ма ет ре мень, 
из ме ря ет ди аметр ко ле са и, при сев на зем лю, 
на чи на ет пи сать. А за тем, по дой дя к ге не рал-гу-
бер на то ру и гля дя ему в ли цо, дал пра виль ный 
от вет. Вос тор жен ный сме лостью и зна ни ем юно-
ши, Г. А. Кол па ков ский да ет ука за ние ди рек то ру 
учи ли ща и уез дно му на чаль ни ку нап ра вить ода-
рен но го уче ни ка в Ом ское тех ни чес кое учи ли ще. 
Ле том 1886 го да Али хан при ез жа ет в Омск для 
про дол же ния уче бы, имея при се бе два су кон-
ных оде яла, ха лат, шу бу и па ру белья, ко то рые 
при над ле жа ли кир гиз ской шко ле-ин тер на ту. Но 
бед ность не по ме ша ла его ус пеш ной уче бе.

Уче ба в Санкт-Пе тер бур ге
Пос ле окон ча ния ом ско го учи ли ща Бу кей ха-

нов «изъ яв ля ет же ла ние» про дол жать об ра зо ва-
ние в Санкт-Пе тер бургском Им пе ра тор ском лес-
ном ин сти ту те. Ди рек тор учи ли ща Н. Е. Доб ро хо-
тов об ра ща ет ся к Кар ка ра лин ско му уез дно му на-
чаль ни ку с про ше ни ем: «Имею честь по кор ней ше 
про сить про дол жать вы да вать сул та ну Али ха ну 
Нур му ха ме до ву сти пен дию кир гиз ских об ществ 
в раз ме ре 200 руб лей, ибо … пос туп ле ние вы ше-
упо мя ну то го вос пи тан ни ка Нур му ха ме до ва в выс-
шее учеб ное за ве де ние край не же ла тель но вви ду 
весь ма от лич ных его ус пе хов и бе зуп реч но го его 
по ве де ния». На пос лед нем кур се Али хан по да ет 
за яв ле ние об из ме не нии сво ей фа ми лии с Нур му-
ха ме до ва на Бу кей хан. Пос ле окон ча ния учи ли ща 
мо ло дой че ло век на вре мя воз вра ща ет ся на Жел-
тау к сво им род ным, а че рез ме сяц по лу ча ет 200 
руб лей «про гон ных», пись мо Н. Е. Доб ро хо то ва 
на имя про фес со ра И. Н. Бо ро ди на, а так же ре-
ко мен да тель ное пись мо Степ но го ге не рал-гу бер-
на то ра, и с этим ба га жом «кир гиз ский маль чик» 
сул тан Али хан Бу кей хан от прав ля ет ся в Санкт-
Пе тер бург. При пос туп ле нии он на пи сал со чи-
не ние, где бы ли та кие мыс ли: «Же лать «дру гим» 
зло — зна чит де лать его се бе, по то му что мы с «дру-
ги ми» сос тав ля ем то, что на зы ва ет ся че ло ве че ством, 
что ца рит над при ро дой в си лу сво его ума и без че го 
нет у нас од них жиз ни! Жить каж до му хо чет ся. Са-
мое труд ное, что не воз мож но дос тиг нуть ни умом, 
ни бо гат ством, — спо кой ствие ду шев ное, дос туп ное 
толь ко выс шей нрав ствен нос ти, при су щей толь ко 
выс ше му всес то рон не му об ра зо ва нию, мы по чув ству-
ем [это] толь ко тог да, ког да ни ду шой, ни те лом не 
сде ла ем ни ко му зла».

Уже в сту ден чес кие го ды мо ло дой ка зах ак-
тив но уча ство вал в по ли ти чес ких, эко но ми чес-
ких, ли те ра тур ных и дру гих круж ках. При ни мая 
учас тие в по ли ти ке, спо ря о мар ксиз ме, он энер-
гич но от ста ивал те зи сы эко но ми чес ко го ма те ри-
ализ ма. В это вре мя он зна ко мит ся со мно ги ми 
бу ду щи ми по ли ти чес ки ми де яте ля ми Рос сии. 
Ре во лю ци он ная ат мос фе ра сту ден че ства не раз 
при во ди ла его в ря ды тех, кто уча ство вал в де-
монстра ци ях, за бас тов ках. Те перь уже юно ша да-
ле ко го Степ но го края пред став лял со бой об ра зо-
ван но го мо ло до го че ло ве ка с глу бо ким ин тел лек-
том, ши ро кой эру ди ци ей и поль зо вал ся сла вой 
«зна то ка мар ксиз ма». В 1893 го ду он эк стер ном 
окан чи ва ет юри ди чес кий фа куль тет Санкт-Пе-
тер бургско го уни вер си те та и на тот мо мент вла-
де ет уже нес коль ки ми инос тран ны ми язы ка ми. 
Ес ли в юнос ти Али хан был ра ди каль ным ре во-
лю ци оне ром со ци алис том, то пос ле ре во лю ции 
1905 го да он пе ре шел в ря ды рус ских кон сти ту ци-
он ных де мок ра тов.

Воз вра ще ние в Омск
В 1894 го ду, окон чив Лес ной ин сти тут по спе-

ци аль нос ти «лес ник-эко но мист», Али хан Бу кей-
хан вновь воз вра ща ет ся в Омск, где он про вел 
бо лее 14 лет жиз ни. В этот пе ри од яр ко про яв ля-
ет ся его та лант по ли ти чес ко го де яте ля, под лин-
но го ли де ра на ци ональ но го дви же ния Степ но го 
края. Он од ним из пер вых уче ных ис сле до вал 
со ци аль но-эко но ми чес кие ус ло вия сов ре мен но го 
ему об ще ства, об ще ствен но-по ли ти чес кое по ло-
же ние ка зах ско го на ро да. Во вре мя эк спе ди ции 
он впер вые про во дит под вор ный учет хо зяй ства 
ка за хов, их ско та, ис поль зу емых зе мель, раз ви тие 
ско то вод ства в за ви си мос ти от кли ма ти чес ких ус-
ло вий, ус та нав ли ва ет мес то по ло же ние ро дов и 
пле мен. Он про во дит пе ре пись на се ле ния и хо-
зяйств, изу ча ет куль ту ру, быт и тра ди ции.

В пе ри од ра бо ты в ре дак ции га зе ты «Степ ной 
край» зна ко мит ся с нас лед ни ком пе ре се лен цев 
в Си би ри Яко вом Се вость яно вым, их сбли жа ют 
по ли ти чес кие взгля ды. Здесь Али хан зна ко мит ся 
с его до черью Оль гой. Ког да мо ло дые лю ди об ра-
ти лись за раз ре ше ни ем на брак, ее отец с грустью 
ска зал: «До чень ка, луч ше го из бран ни ка, чем 
Али хан, я бы те бе ни ког да и не по же лал. Но вы 
оба дол жны быть го то вы к труд нос тям. Он ка зах 
и вы рос сре ди степ ня ков с их ус лов нос тя ми и тра-
ди ци ями. Ты рус ская, те бя бу дут час то уп ре кать 
твои соп ле мен ни ки, что твой муж ино ро дец. Ему 
в сте пи бу дут ста вить в ви ну, что из брал рус скую. 
Я вас бла гос лов ляю, но будь те тер пе ли вы ми, и 
хра нит вас лю бовь».

К то му вре ме ни Али хан ста но вит ся приз нан-
ным ли де ром ка зах ско го на ци ональ но-ос во бо-
ди тель но го дви же ния и его ду шой. Мно гог ран-
ная про фес си ональ ная дея тель ность Бу кей ха на 
уди ви тель но со че та лась с ли те ра ту рой. Он с 
лю бовью чи тал тво ре ния А. С. Пуш ки на, М. Ю. 
Лер мон то ва, И. А. Кры ло ва, А. П. Че хо ва, Д. М. 
Ма ми на-Си би ря ка, Ги де Мо пас са на и мно гих 
дру гих. Осо бен но лю бил про из ве де ния Л. Н. Тол-
сто го и счи тал, что его тво ре ния — это ве ли чай-
шее дос ти же ние ми ро вой куль ту ры. Он пе ре вел 
на ка зах ский язык по вес ти Тол сто го «Кав каз ский 
плен ник», «Хад жи-Му рат», «Семь де сят семь ба-
сен» и др.

Вот как ха рак те ри зу ют дея тель ность А. Н. 
Бу кей ха на в об лас ти ли те ра ту ры фран цуз ские 
уче ные Уни вер си те та Сор бон ны: бу ду чи «эко но-
мис том, ис то ри ком, эт ног ра фом, фолькло рис том, 
ак тив но сот руд ни чал с мно го чис лен ны ми рус ски ми, 
та тар ски ми и ка зах ски ми пе ри оди чес ки ми из да ни-
ями... Его за ме ча тель ные тру ды по ка зах ско му эпо су 
во мно гом спо соб ство ва ли раз ви тию на ци ональ но го 
чув ства его со оте че ствен ни ков».

Осо бен но его зас лу га пе ред ка зах ской ли те-
ра ту рой свя за на с име нем ве ли ко го ка зах ско го 
по эта-прос ве ти те ля, де мок ра та Абая Ку нан ба-
ева. Имен но Али хан Нур му ха ме дұ лы яв ля ет ся 
пер вым аба еве дом. Сам Али хан пи сал, что «еще 
не бы ло ка зах ско го по эта, так воз вы сив ше го ду хов-
ное твор че ство на ро да, как Абай. Чуд ные его сти хи, 
пос вя щен ные че ты рем вре ме нам го да, сде ла ли бы 
честь зна ме ни тым по этам Ев ро пы». Статья-нек-
ро лог «Абай (Иб ра гим) Ку нан ба ев», на пи сан ная 
к го дов щи не смер ти ве ли ко го Абая на рус ском и 
ка зах ском язы ках, еще бли же поз на ко ми ла рус-
скую ин тел ли ген цию с Аба ем-прос ве ти те лем, де-
мок ра том, вы ход цем из ка зах ско го на ро да.

По ли ти чес кая дея тель ность
В 1906 го ду Али ха на Бу кей ха на арес то ва ли, 

что бы лю бой це ной не до пус тить его из бра ния 
в Ду му. Без пос та нов ле ния след ствен ной влас ти, 
без предъ яв ле ния ка ко го-ни будь об ви не ния он 
си дел в Пав ло дар ской тюрь ме око ло шес ти ме ся-
цев, по том пе ре ве ли в Омск. Из Ом ской тюрь мы 
его вы пус ка ют 30 ап ре ля, ког да ста ло из вес тно, 
что его еди ног лас но выб ра ли в Пер вую Го су дар-
ствен ную ду му. Пос ле пов тор но го зак лю че ния 
его вы сы ла ют из Ом ска в Са ма ру. В Са ма ре Али-
хан зна ко мит ся с из вес тны ми де яте ля ми Рос сии 
А. П. Сви дер ским, кня зем В. А. Ку гу ше вым, В. Н. 
Цу рю пой, И. Г. Це ре те ли. Здесь он нес коль ко раз 
встре чал ся с ли де ром пар тии со ци ал-де мок ра тов 
А. Ф. Ке рен ским.

Али хан в сво их пуб ли ка ци ях гнев но ра зоб-
ла ча ет ко ло ни аль ную по ли ти ку пра ви тель ства, 
науч но обос но вы ва ет не сос то ятель ность пе ре се-
лен чес кой по ли ти ки. Здесь осо бо ин те рес ным 
со бы ти ем в жиз ни Али ха на бы ло его учас тие в 
ор га ни за ции са мар ской ло жи ма со нов. Ма со ны 
яв ля ют ся но си те ля ми осо бой ду хов ной мис сии, 
они тща тель но обе ре га ли свои про фес си ональ-
ные сек ре ты. А. Ф. Ке рен ский был од ним из ру-
ко во ди те лей ма сон ской ор га ни за ции. Али хан и 
Ке рен ский встре ча лись триж ды до Фев ральской 
ре во лю ции. Ке рен ский был ли де ром эсе ров, 
Али хан — ка де тов. Прог рам ма пар тии ка де тов 
(кон сти ту ци он ных де мок ра тов) Али ха ну ка-
за лась на ибо лее близ кой к его по ли ти чес ким 
взгля дам. В 1915 го ду на VI Все рос сий ском съез де 
ка де тов Али хан Нур му ха ме дұ лы Бу кей хан был 
из бран в цен траль ный ор ган пар тии.

Идет Пер вая ми ро вая вой на. Царь из да ет в 
июле 1916 г. указ о при зы ве ка зах ско го на се ле ния 
на ты ло вые ра бо ты, указ воз му тил степ ня ков. В 
раз ных кон цах сте пи под ни ма ет ся вол на соп ро-
тив ле ния. Али хан и его со рат ни ки объ еха ли ряд 
об лас тей, разъ яс няя си ту ацию, что указ на до вы-
пол нять, как бы тя же ло ни бы ло. Он вы ехал на пе-
ре до вую, ор га ни зо вал при шта бе фрон та «ту зем-
ный от дел» о соз да нии ус ло вий для мо би ли зо ван-
ных на ты ло вые ра бо ты ка за хов, кир ги зов, бу ря тов.

Боль шие на деж ды Али хан свя зы вал с Фев-
ральской ре во лю ци ей. К влас ти приш ли ли бе-
ра лы. Но его то ва ри щи по пар тии и ма сон ские 
«братья» от ка зы ва ют в соз да нии ав то но мии ка-
зах ско му на ро ду. Али хан, ра зо ча ро вав ший ся 
в быв ших со рат ни ках, вы хо дит из ря дов ка дет-
ской пар тии и от ка зы ва ет ся от сво их ма сон ских 
обя за тельств. Он ак тив но на чи на ет за ни мать ся 
ор га ни за ци ей на ци ональ ной пар тии «Алаш». В 
де каб ре 1917 го да в Орен бур ге сос то ял ся Вто рой 
все ка зах стан ский уч ре ди тель ный ку рул тай. На 
нем бы ла про воз гла ше на пер вая Ка зах ская ав-
то но мия — Алаш Ор да. Боль шин ством го ло сов 
Али ха на из би ра ют пер вым пред се да те лем. Это 
бы ло ис то ри чес кое со бы тие. Впер вые со вре мен 
ха на Жа ны бе ка бы ло соз да но еди ное Ка зах ское 
го су дар ство.

В пер вый год об ра зо ва ния Алаш Ор ды, всту-
пая в со юз с си бир ски ми ав то но мис та ми, ала-
шор дин цы соп ро тив ля лись боль ше вистской 
влас ти, не до пус кая ее в Казахстан. Но к кон цу 
1919 го да ли де ры «Ала ша» убе ди лись, что Си-
бир ское пра ви тель ство не со би ра ет ся вы пол нять 
те ус ло вия, на ко то рых ка зах ские ав то но мис ты 
шли на со юз с ни ми. Пе ред ка зах ским пра ви-
тель ством и его ли де ром воз ник воп рос о вы бо-
ре — про дол жать бес смыс лен ное соп ро тив ле ние 
и кро воп ро ли тие или при со еди нить ся к боль ше-
ви кам. Али хан вмес те с со рат ни ка ми при ни ма ет 
един ствен ное ре ше ние — ид ти на со юз со вче-
раш ни ми про тив ни ка ми.
Ала шор дин цы про иг ра ли в борь бе с ком-

пар ти ей. И в 1920 го ду Алаш Ор да прек ра ти ла 
свое су ще ство ва ние. Но в ре ше нии зе мель но го 
воп ро са бла го да ря уси ли ям Али ха на Бу кей ха на, 
Ах ме та Бай тур су на, Алим ха на Ер ме ко ва и Му ха-
мет жа на Се ра ли на бы ла одер жа на по бе да. Они 
до ка за ли ком му нис ти чес кой влас ти и Ле ни ну 
при над леж ность ка за хам приг ра нич ных тер ри-
то рий, ото шед ших Рос сии. В ре зуль та те зем ля 
бы ла воз вра ще на ка за хам, вос тор же ство ва ла ис-
то ри чес кая спра вед ли вость.

Глав ной зас лу гой ала шор дин цев для пред-
ста ви те лей ка зах ской ин тел ли ген ции яв ля ет ся 
то, что они сде ла ли пер вый шаг на пу ти к на шей 
не за ви си мос ти. Меч та Али ха на Бу кей ха на ви-
деть Алаш Ор ду не за ви си мым, са мос то ятель ным 
го су дар ством осу ще стви лась толь ко бла го да ря 
Нур сул та ну Назарбаеву.

(НА ЧА ЛО. ПРО ДОЛ ЖЕ НИЕ В СЛЕ ДУ ЮЩЕМ НО МЕ РЕ)

Генеалогия Алихана Букейхана
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Қа зақ стан Рес пуб ли ка сы ның Тұң ғыш Пре-
зи ден ті — Ел ба сы ның кі тап ха на сы мен Қо-
ры Қа зақ стан Рес пуб ли ка сы Тəуел сіз ді гі нің 
25 жыл ды ғын құр мет пен атап өту мақ са тын-
да, бас па жə не элек трон дық бұ қа ра лық ақ па-
рат құ рал да ры қыз мет кер ле рі ара сын да «Қа-
зақ стан Тəуел сіз ді гі жə не Ел ба сы» та қы ры бы 
бойын ша ал да ғы та ри хи оқи ға ға ар нал ған 
таң да улы ма те ри ал дар ға ашық кон курс жа-
рия лай ды.

Кон кур стың мақ са ты — ел дің тəуел сіз дік жыл-
да рын да ғы же тіс тік те рін көр се ту, Қа зақ стан мем-
ле кет ті лі гі нің не гі зі ре тін де «Назарбаев мо де лін», 
Ел ба сы ның иде яла ры мен бас та ма ла рын та ны мал 
ету. Кон курс төрт но ми на ция бойын ша өт кі зі ле ді: 
«Jз дік те ле ди дар ма те ри алы»; «Jз дік ра ди ома те-

ри ал»; «Га зет тер мен жур нал дар да �ы 'з дік ма-
"а ла»; «=а лам тор-БА)-та �ы 'з дік жа ри яла ным». 
Но ми на ци ялар дың əр қай сы сы бойын ша же ңім-
паз дар ға 1 мил ли он тең ге мөл ше рін де ақ ша лай 
жүл де бе рі ле ді, ал екін ші жə не үшін ші орын дар 
үшін тиі сін ше — 500 мы� жə не 200 мы� те� ге 
бе рі ле ді. Одан бас қа, бар лық жүл де гер лер ге дип-
лом дар мен төс бел гі лер тап сы ры ла ды. Кон кур сқа 
кə сіп қой жур на лис тер же ке де жə не ұжым дық не-
гіз де де қа ты са ала ды.
Кон кур сқа 2016 жыл �ы 1 ма усым нан бас тап 

31 "а зан мер зі мі бойын ша мем ле кет тік жə не 
орыс тіл де рін де рес ми жа ри ялан ған (ба сыл ған, 
эфир ге шы ға рыл ған, ға лам тор да ор на лас ты рыл-
ған) бі ре гей ма те ри ал дар қа был да на ды. Кон курс-
тың қо ры тын ды сын бел гі лі жур на лис тер, Қа зақ-
стан ның көр нек ті мем ле кет жə не қо ғам қай рат-

кер ле рі нен тұ ра тын кон кур стың ко мис си ясы шы-
ға ра ды. Же ңім паз дар ды ма ра пат та удың сал та нат-
ты рə сі мі Тəуел сіз дік кү ні қар са ңын да өт кі зі ле ді.
Кон кур сқа қа ты су ға өті нім дер 2016 жыл �ы 

1 "а ра ша �а дейін гі мер зім де əке ліп бе ру тəр ті-
бі мен не ме се пош та мен жө нел ту ар қы лы мы на 
ме кен-жай да: Z05S5X1, Қа зақ стан Рес пуб ли ка сы, 
Астана қа ла сы, Ең бек ші лер кө ше сі, 10, 213-каб., 
«Қа зақ стан тəуел сіз ді гі жə не Ел ба сы» кон кур сы-
на» де ген бел гі сі мен қа был да на ды (бай ла ныс тел.: 
(7172) 69-30-57, 69-30-52, 69-30-50).
Кон кур сты өт кі зу дің шарт та ры мен уақы ты ту-

ра лы бар лық ақ па рат пен www.pre si dentlib rary.kz, 
www.pre si dentfo un da ti on.kz сайт та ры ар қы лы та-
ны су ға бо ла ды.

А� ПА РАТ WWW.PRE SI DENTLIB RARY.KZ САЙ ТЫ НАН АЛЫН ДЫ

Құр мет ті əріп тес тер! Қа зақ стан Рес пуб ли-
ка сы Тұң ғыш Пре зи ден ті — Ел ба сы ның Қо ры 
жа нын да ғы жас ға лым дар Ке ңе сі Ре сей ғы лым 
ака де ми ясы ның жас ға лым дар ке ңе сі, Бе ла-
русь Рес пуб ли ка сы ның ұлт тық ғы лым ака де-
ми ясы ның жас ға лым дар ке ңе сі, Ар ме ния Рес-
пуб ли ка сы ның ұлт тық ғы лым ака де ми ясы ның 
жас ға лым дар ке ңе сі мен бір ге 2016 жыл дың 17-
18 қа ра ша сын да Алматы қа ла сын да өте тін жас 
ға лым дар дың ІІ Еура зи ялық фо ру мы на (YES-
Fo rum) қа ты су ға ша қы ра ды.

Фо рум ның мақ сат-мін дет те рі: күр де лі жə не 
қол дан ба лы ірі тəр ті па ра лық жо ба лар мен жұ мыс 
жа сай тын жас ма ман дар ды бір алаң да бі рік ті ру. 
YES Fo rum ба са на зар ауда ра ты ны — Еура зия ке-
ңіс ті гін де гі ин тег ра ци ялық үр діс тер дің да му жағ-
дайын да ғы ғы лы ми же тіс тік тер, ин но ва ци ялық 
жо ба лар жə не əлеу мет тік-эко но ми ка лық ди на ми-
ка. Жас ға лым дар фо ру мын өт кі зу де гі бас ты мақ-
сат — Қа зақ стан, Ре сей, Бе ла русь жə не Ар ме ни-
яның ғы лым жə не тех ни ка ба ғыт та ры ба сым ғы лы-
ми ин сти тут та ры мен жо ға ры оқу орын да ры ның 
жас ға лым да ры ның ын ты мақ тас ты ғын ке ңей ту. Қа-
зақ стан, Ре сей, Бе ла русь жə не Ар ме ния жас ға лым-
да ры ның бай ла ныс та рын іс ке асы ру. Ғы лы ми жə не 
қо ғам дық бай ла ныс тар дың да муы мен те рең деуін 
жал ғас ты ру. Ғы лы ми-ағар ту шы лық ын та мақ тас-
тық тың қа ты су шы ла ры ның са нын едəуір кө бей ту.
Іс-ша ра мін дет те рі: Ғы лы ми-тех но ло ги ялық 

бай ла ныс тар ды ке ңей ту жə не ны ғай ту; Ха лы қа-
ра лық жо ба лар ды жа са уда ғы та быс ты тə жі ри бе; 
Жас тар үшін ғы лы ми зерт те улер ді да мы ту да ғы 
жа ңа мүм кін дік тер; Зерт теу жə не бі лім бе ру үр-
діс те рін де ин но ва ци ялар жа сау мен та ра ту аума-
ғын да ғы лы ми-зерт теу ұжы мы мен қол жет кіз ген 
нə ти же лер ді көр се ту; Тəр ті па ра лық ба ғыт та ғы ин-
но ва ци ялық ба ғыт тар бойын ша пре зен та ци ялар 
мен дис кус си ялар, мем ле кет тер дің ғы лы ми жə не 
ғы лы ми-тех но ло ги ялық ин сти тут тар дың қа ты су-
ымен ин но ва ци ялық бел сен ді лік ті ын та лан ды ру.
Фо рум ның ғы лы ми бағ дар ла ма сы əлем дік дең-

гей де гі ға лым дар лек ци яла рын, жас тар дың ғы лы-
ми сый лық та ры ның ла уре ат та ры ның сөз сөй леуін, 
стен дтік сес си яны, со ны мен қа тар бір не ше дөң ге-
лек үс тел дер ді жə не ғы лы ми зерт те улер дің ба сым 
ба ғыт та ры бойын ша фор сайт-сес си ялар ды қам-
ти ды. Фо рум тек қа на тəр ті па ра лық қа рым-қа ты-
нас тың ала ңы ға на емес, со ны мен қа тар ға лым дар-
дың, ғы лы ми қор лар мен да му ин сти тут та ры ның 

өкіл де рі нің, ғы лы ми бас та улар дың же тек ші ле рі-
нің, мем ле кет тік бас қа ру ор ган да ры ның кез де су 
ор ны бо ла ды деп кү ті лу де.

)а ты су шарт та ры. Фо рум ға қа ты су ға Еура зи-
ялық эко но ми ка лық одақ тың жас ғы лы ми ел де рі-
нің (Қа зақ стан, Ре сей, Бе ла русь жə не Ар ме ния) ав-
тор лық ұжым да ры ша қы ры ла ды. Со ны мен қа тар, 
ЕЭО мем ле кет те рі жас ға лым да ры ның ав тор лық 
ұжым да ры ның бас қа мем ле кет тер дің жас ға лым-
да ры мен бір ге қа ты су ына да рұқ сат еті ле ді. Ұйым-
дас ты ру тө ле мі та лап етіл мей ді.

Ж� мыс ба �ыт та ры. Ma te ri al Sci en ce — на но-
тех но ло ги ялар ды, қол дан ба лы ин но ва ци ялық тех-
но ло ги ялар ды, жаң ғыр ты ла тын энер гия көз де рін, 
со ны мен қа тар түр лі қол да ныс та ғы дайын бұйым-
дар ды жа сап шы ға ру аума ғын да ғы ең жа ңа өнім дер. 
Ин но ва ци ялық өнім; Ин но ва ци ялық тех но ло ги-
ялар; Өнер кə сіп тік тех но ло ги ялар; На но тех но ло ги-
ялар; Жаң ғыр ты ла тын энер гия көз де рі; Зат тар-ин-
тер не ті (ақыл ды үй, ақыл ды қа ла, ақыл ды зат тар, 
бас та ма лар, ақ ша лы ету, бұлт ты сер вис, кө лік).

Li fe sci en ce — қор ша ған ор та ны қор ғау, адам 
ден са улы ғы мə се ле ле рі, би офар мтех но ло гия 
аума ғын да ғы ең жа ңа өнім дер. Бо ла шақ тың ме ди-
ци на сы; Би офар ма цев ти ка; Би отех но ло гия жə не 
ас пап жа сау; Эко ло гия.
Аг ро-би отех но ло ги ялар — ха лық тұ ты ну ын да-

ғы өнім дер ді өн ді ру аума ғын да ғы ең жа ңа өнім-
дер, өнім дер қауіп сіз ді гі, бо ла шақ тың аг ро тех но-
ло ги яла ры. Өсім дік ша ру ашы лы ғы; Мал ша ру а-
шы лы ғы; Та мақ өнер кə сі бі; Ве те ри на рия.

So ci al Sci en ce — эко но ми ка жə не қар жы мə-
се ле ле рі, Еура зия ке ңіс ті гін де гі мем ле кет тер мен 
қо ғам да ғы бо лып жат қан үр діс тер, со ны мен қа тар 
қо ғам да ғы мə се ле лер ді ше ше тін əлеу мет тік-ма-
ңыз ды ғы лы ми жо ба лар. Əлеу мет тік-ма ңыз ды ғы-
лы ми жо ба лар; Эко но ми ка, қар жы, ғы лым биз не сі.

)а ты су пі ші мі. Фо рум ның өт кі зі лу пі ші мі ғы-
лы ми-та қы рып тық ба ғыт тар бойын ша не гіз гі ғы-
лы ми жұ мыс тар ды ұсы ну ды көз дей ді. (Sci en ce). 
Пі шім жо ба тү рін де, со ны мен бір ге то лық аяқ тал-
ған не ме се іс ке асу ке зе ңін де гі ғы лы ми өнім бо луы 
мүм кін. (in no va ti on).

Ин но ва ция пі ші мін де гі жо ба лар ды ірік теу 
$л шем де рі — in no va ti on: Ғы лы ми-та қы рып тық 
ба ғыт тар бойын ша ма ман дар дан жə не бейін ді 
биз нес өкіл де рі нен тұ ра тын Са рап тау Ке ңе сі. Ұсы-
ныл ған жо ба лар ды ба ға ла уда ке ле сі өл шем дер ді 
бас шы лық қа ала ды: 1. Ғы лы ми жа ңа лық. Ұсы ныл-
ған идея жа ңа, сайыс қа ты су шы ла ры өз де рі ал ғаш 

тұ жы рым да ған бо луы шарт. Жо ба да нə ти же сін де 
идея, со ны мен қа тар оның іс ке асуы үшін шарт-
тар пай да бол ған ғы лы ми зерт те улер көр се ті луі 
ке рек. 2. Идея өзек ті лі гі. Жо ба да тұ жы рым дал ған 
иде яның ЕЭО мем ле кет те рі нің за ма науи мə се ле-
ле рі мен мін дет те рін ше шу де ма ңы зы бо лу ке рек. 
3. Өнім нің не ме се тех но ло ги яның тех ни ка лық 
мəн ді лі гі. Жо ба да тұ жы рым дал ған идея тех ни-
ка лық мəн ді бо лу ке рек, яғ ни, за ма науи тех ни ка 
жə не тех но ло гия ға ше шу ші əсер етуі ке рек. 4. Иде-
яны іс ке асы ру жос па ры түп кі өнім ге, яғ ни, бас тап-
қы ке зең нен (иде яның) дайын өнім ге дейін (тех но-
ло гия ға). 5. ҒЗТКЖ нə ти же сін ком мер ци яла удың 
бо ла ша ғы. Ық ти мал бо ла шақ өнім на рық қа, өнер-
кə сіп қол да ны сы на жə не нақ ты тұ ты ну шы ға та ра-
ты лу ға мүм кін ді гі бо лу ке рек. Бұл өл шем қа ты су-
шы ның жа са лып жат қан өнім нің на ры ғын, ық ти-
мал тұ ты ну шы пор тре тін, ком мер ци яла уда бо луы 
мүм кін қауіп-қа тер лер ді жə не олар ды азай ту дың 
ша ра ла рын қан ша лық ты зерт те ге нін ба ға лау ке-
рек. 6. Өз мүм кін ді гін ба ға лау. Бұл өл шем қа ты-
су шы өз құ қы ғын (со ны мен бір ге ин тел лек ту ал ды 
же ке мен шік ке) қор ғау дың жол да ры мен тə сіл де-
рін қан ша лық ты дұ рыс кө ре тін ді гін, жо ба ны іс ке 
асы ру да ғы ма ңы зы бар (ҒЗТКЖ өт кі зу ге құ рал-
сай ман дар, ық ти мал се рік тес тер мен бай ла ныс тар 
мен ке лі сім дер, қо сым ша ин вес ти ци ялар ды жұ-
мыл ды ру мүм кін ді гі нің бар бо луы) өз кə сі пор нын 
ашу да ғы ықы лас тың бо лу ын ба ға лай ды. 7. Иде-
ялар дың əуес қой лы ғы. Қа ты су шы тұл ға сы жə не 
ұсы ну да ғы са па сы жо ба ны оң қа был да уда үл кен 
рөл ге ие. Ба ян да ушы қа лай сөз сөй лей ті ні не қа рап, 
оның идея ав то ры ма не ме се мы са лы, ғы лы ми же-
тек ші сі нің дис сер та ци ясы нан не гіз гі ой лар ды маз-
мұн да ушы сы ға на ма екен ді гін ба ға лай ды.

Ж� мыс іс теу ті лі — Фо рум ның жұ мыс жа сай-
тын тіл де рі орыс жə не ағыл шын тіл де рі.

Ма �ыз ды да та лар. Өті нім дер ді қа был дау — 
2016 жыл дың 10 қыр күйе гі не дейін. Ұйым дас ты-
ру ко ми те ті нің жо ба лар ды ір iктеуі — 2016 жыл-
дың 15 қыр күйе гі не дейін. Фо рум ның ашы луы — 
2016 жыл дың 17-18 қа ра ша сы.

)о сым ша а" па рат. Фо рум ға қа ты су үшін 
ұйым дас ты ру тө ле мі көз дел ме ген. Бас қа қа ла дан 
кел ген қа ты су шы лар ға ал дын ала өті нім бойын ша 
қо нақ үй лер де орын брон да ла ды. Жол мен тұ ру 
ақы сы бас шы лық та ра пы нан тө ле не ді.
Тір ке лу фор ма сы http://goo.gl/forms/

LCVmpbtGTol PE bU62
20 мб ас пай тын pdf пі ші мін де гі дайын жо ба лар-

ды smufpp@gma il.com ад ре сі не жі бе ру ді сұ рай мыз.

�Р Т;& �ЫШ ПРЕ ЗИ ДЕН ТІ — ЕЛ БА СЫ НЫ& �О РЫ

Қа зақ стан Рес пуб ли ка сы Бі лім жə не ғы лым ми нистрлі гі 2016 жыл ғы 12 қыр күйек жə-
не 14 қа зан ара лы ғын да Қа зақ стан Рес пуб ли ка сы Үкі ме ті нің «Да рын» мем ле кет тiк жас тар 
сый лы ғы на кон курс жа ри ялай ды.

«Да рын» мем ле кет тік жас тар сый лы ғы, ве-
дом ство да ха бар ла ған дай, же мiс тi ғы лы ми, 
шы ғар ма шы лық жə не қо ғам дық қыз ме тi үшін 
да рын ды жас тар ды мем ле кет тік қол дау мақ са-
тын да екі жыл да бір рет но ми на ци ялар бойын-
ша бе рi ле дi.

Өті нім дер қа был дау аяқ тал ған кез де 29 жас қа 
тол ма ған, ха лы қа ра лық жə не рес пуб ли ка лық кон-
кур стар дың, фес ти валь дер мен көр ме лер дің ла уре ат-
та ры бо лып та бы ла тын Қа зақ стан Рес пуб ли ка сы ның 
аза мат та ры, сон дай-ақ қыз ме ті ин но ва ци ялық бо-
лып та бы ла тын жə не ти іс ті са ла мен тұ тас тай қо ғам-
ды да мы ту ға ық пал ете тін кан ди дат тар сый лық алу ға 
үміт кер бо ла ды.

«Да рын» мем ле кет тік жас тар сый лы ғы мы на дай 
но ми на ци ялар бойын ша бе рі ле ді: ғы лым, əде би ет, 
жур на лис ти ка, спорт, ха лық шы ғар ма шы лы ғы, ди-
зайн жə не бей не леу өне рі, эс тра да, те атр жə не ки но, 
клас си ка лық му зы ка, қо ғам дық қыз мет.
Сый лық бір уақыт та бір не ше із де ну ші ге бе рі луі 

мүм кін, бұл жағ дай да оның ақ ша лай бө лі гі олар дың 
ара сын да тең бө лі не ді. Сый лық ты қай та бе ру ге жол 
бе ріл мей ді. Бiр кан ди да ту ра ны бiр но ми на ци ядан 
ар тық сый лық алу ға ұсы ну ға бол май ды. Сый лық ав-
тор лар ұжы мы на бе рiл се, оның ақ ша лай бө лi гi олар-
дың мү ше ле рі ара сын да тең бө лi не дi.

Із де ну ші лер уəкi лет тi ор ган ға мы на дай құ жат-
тар ды: қол да ухат пен сый лық алу ға із де ну ші нің же-

тіс тік те рі ту ра лы анық та ма ны қа ғаз жə не элек трон-
дық түр де жі бе ре ді.

«Сый лық бе ру ту ра лы ше шім Қа зақ стан Рес пуб-
ли ка сы ның Үкі ме ті оны қа был да ған кез ден бас тап 
кү ші не ене ді. Сый лық ал ған адам дар ға «Да рын» 
мем ле кет тiк жас тар сый лы ғы ның ла уре аты» ата ғы 
бе рi ле ді, дип лом, омы рау ға та ға тын бел гi жə не ақ-
ша лай сый лық та быс етi ле дi. Із де ну ші лер дің жо ға-
ры да атал ған құ жат та ры 2016 жыл ғы 12 қыр күйек — 
14 қа зан ара лы ғын да Қа зақ стан Рес пуб ли ка сы Бі лім 
жə не ғы лым ми нистрлі гі нің Жас тар са яса ты де пар-
та мен тін де қа был да на ды», — де лін ген ми нистрлік 
ха бар ла ма сын да.

А� ПА РАТ «WWW.PM.KZ» ВЕБ-САЙ ТЫ НАН АЛЫН ДЫ

Елбасыны� кітапханасы мен Eоры журналистерге арнал%ан 
«�азаEстан Т<уелсіздігі ж<не Елбасы» конкурсын жариялайды

Жас %алымдарды� ІІ ЕуразиялыE форумы

�дебиет жWлдесі
«Алтын тобыл%ы»

)а за" стан Рес пуб ли ка сы 

Т�� �ыш Пре зи ден ті — Ел ба-

сы ны� )о ры «Ал тын то был-

�ы» �де би ет сый лы �ын алу �а 

$ті нім дер "а был да уды бас-

та �а ны ту ра лы жа ри яла ды.

1 шіл де, )а за" стан Рес-

пуб ли ка сы Т�� �ыш Пре зи-

ден ті — Ел ба сы ны� )о ры 

«Ал тын то был �ы» («Зо ло тая 

та вол га») �де би ет сый лы �ын 

алу �а $ті нім дер "а был да уды 

бас та �а ны ту ра лы жа ри яла-

ды. Сыйа "ы "о ры ны� жи-

ын ты" м$л ше рі 5,5 мил ли он 

те� ге ні "� рай ды.

Кон кур сты� ма" са ты — �а-

за" стан �де би етін де гі жа �а 

есім дер ді та ны мал ету, жас-

тар мен "ауым дас ты" ты� жас 

ав тор лар ды� #мір лік к#з "а-

ра сын бей не лей тін "а зір гі за-

ман 	ы �де би ет ке де ген "ы зы-

	у шы лы 	ын арт ты ру. Жо ба ны� 

се рік тес те рі — �а за" стан Жа-

зу шы лар ода 	ы ж� не Мем ле-

кет тік тіл ді да мы ту "о ры.

А� ПА РАТ WWW. PRE SI DENTFO UN DA TI ON. KZ 
САЙ ТЫ НАН АЛЫН ДЫ

«Сапарлар гранттары»
)а за" стан Рес пуб ли ка-

сы ны� Т�� �ыш Пре зи ден-

ті — Ел ба сы ны� "о ры жас 

о"ы мыс ты лар мен ЖОО сту-

дент те рі не )а за" стан да ж�-

не ше тел де $те тін �ы лы ми 

кон фе рен ця лар �а, сим по зи-

ум дар �а, се ми нар лар �а ж�-

не Кон грес тер ге "а ты су �а 

бе рі ле тін «Са пар лар грант та-

ры» кон кур сын жа ри ялай ды.

Кон кур с"а "а за" стан ды" 

жас 	а лым дар — ун вер си тет-

тер ді� м� 	а лім де рі мен 	ы лы-

ми-зерт теу ин сти тут та ры ны� 

	ы лы ми "ыз мет кер ле рі, PhD 

док тор ла ры, ма гистрлер, ЖОО 

со� 	ы курс сту дент те рі (ма гис-

тра ту ра ж� не ба ка лав ри ат) 

"а ты са ала ды. Vті нім бе ру мер-

зі мі: 2016 жыл ды� 10 а" па ны-

нан 2016 жыл ды� 3 "а ра ша сы-

на дейін.

Бай ла ныс м� лі мет те рі. 

Ме кен жайы: 050059, �а за"-

стан Рес пуб ли ка сы, Алматы "., 

Ма хат ма Ган ди к# ше сі, 10

Те ле фон да ры: 8(727) 

2700-524, факс 8(727) 2700-

550.

E-ma il: ro za@fpp.kz

А� ПА РАТ WWW.PRE SI DENTFO UN DA TI ON.KZ 
САЙ ТЫ НАН АЛЫН ДЫ

АEпараттар а%ыны
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В Ка ра ган де сос то ялось под ве де ние 
ито гов ре ги ональ но го мо ло деж но го кон-
кур са «Са ры ар қа бо ла ша ғы», пос вя щен-
но го те ма ти ке Меж ду на род ной выс тав ки 
«EX PO 2017: энер гия бу ду ще го», с учас ти ем 
аки ма Ка ра ган дин ской об лас ти Н. К. Аб-
ди бе ко ва.

Цель кон кур са — под дер жка юно шес ко-
го тех ни чес ко го твор че ства, а так же раз ви тие 
про фо ри ен та ции бу ду щих ин же не ров, со дей-
ствие в ре али за ции луч ших про ек тов, нап рав-
лен ных на со ци аль но-эко но ми чес кое раз ви-
тие об лас ти и пос вя щен ных выс тав ке «EX PO 
2017: энер гия бу ду ще го». Ос нов ны ми за да ча-
ми кон кур са ста ли вы яв ле ние по тен ци ала мо-
ло де жи по го тов нос ти их идей для прак ти чес-
кой ре али за ции; по вы ше ние ин но ва ци он ной 
ак тив нос ти мо ло де жи Ка ра ган дин ской об лас-
ти; ос ве ще ние це лей и за дач меж ду на род ной 
выс тав ки «EX PO 2017: энер гия бу ду ще го»; оп-
ре де ле ние но вых идей и про ек тов для их воп-
ло ще ния в биз не се.
Ор га ни за то ра ми кон кур са выс ту пил Тех но-

парк «Са ры-Ар ка» сов мес тно с АО «НК «СПК 

«Са ры ар ка» при под дер жке аки ма та Ка ра ган-
дин ской об лас ти.
Кон курс про хо дил сре ди 100 учас тни ков из 

раз ных го ро дов и райо нов об лас ти, ко то рые 
пред ста ви ли 67 про ек тов в сфе ре ме ди ци ны, 
хи мии, энер ге ти ки, эко ло гии, IT-тех но ло гий, 
тран спор та и ком му ни ка ций.
В ка те го рии «Луч ший ин но ва ци он ный про-

ект сре ди сту ден тов 3-4-х кур сов кол лед жей, 
сту ден тов ву зов и мо ло дых уче ных» сту ден ты 
КарГУ им. Е. А. Бу ке то ва ста ли по бе ди те ля-
ми. Пер вое мес то бы ло при суж де но сту ден-
там треть его кур са хи ми чес ко го фа куль те та 
Бай жи гит Ера сы лу, Атам ба еву Аза ма ту с про-
ек том «Раз ра бот ка вы де ле ния эк дис те ро на — 
суб стан ции ак топ ро тек тор ных фи топ ре па ра-
тов из рас те ния — сверхпро ду цен та смо лев ки 
волжской». Ру ко во ди ли про ек том к. х. н., до-
цент ка фед ры ор га ни чес кой хи мии и по ли ме-
ров КарГУ им. Е. А. Бу ке то ва Ка дыр бер ли на Г. 
М., пред ста ви тель АО «Меж ду на род ный науч-
но-про из вод ствен ный хол динг «Фи то хи мия», 
д. х. н., про фес сор Ту леуов Б. И. Третье мес то 
за ня ла сту ден тка би оло го-ге ог ра фи чес ко го фа-
куль те та Ай ге рим Еле ме со ва с про ек том «Раз-

ра бот ка пре об ра зо ва те ля сол неч ной энер гии в 
элек три чес кую на ос но ве по луп ро вод ни ко вых 
по ли ме ров и на но час тиц ме тал лов». Ее ру ко-
во ди те лем был док тор PhD, стар ший пре по да-
ва тель ка фед ры ра ди офи зи ки и элек тро ни ки 
КарГУ им. Е. А. Бу ке то ва Зей ни де нов А. К.

СОБ. ИНФ.

Ка ра ган дин ский го су дар ствен ный уни-
вер си тет име ни ака де ми ка Е. А. Бу ке то ва 
приг ла ша ет при нять учас тие в Рес пуб ли-
кан ской науч но-прак ти чес кой кон фе рен ции 
«ЭК СПО-2017: тех но ло гии бу ду ще го», ко-
то рая сос то ит ся 21-22 ок тяб ря 2016 го да. 
Кон фе рен ция про во дит ся при под дер жке 
МОН РК, Ас та нин ско го фи ли ала РГП «На-
ци ональ ный центр по ком плек сной пе-
ре ра бот ке ми не раль но го сырья», Па ла ты 
пред при ни ма те лей Ка ра ган дин ской об-
лас ти, ТОО «Тех но парк «Са ры-Ар ка».

На кон фе рен ции пла ни ру ет ся ра бо та по 
сле ду ющим нап рав ле ни ям:

Сек ция 1. Во зоб нов ля емые ис точ ни ки 
энер гии.

Сек ция 2. Энер гос бе ре га ющие тех но ло гии 
и по вы ше ние энер го эф фек тив нос ти.

Сек ция 3. Вод ные ре сур сы.
Сек ция 4. Уп рав ле ние от хо да ми.
Во вре мя ра бо ты кон фе рен ции ор га ни зу ет-

ся выс тав ка науч но-тех ни чес ких раз ра бо ток, в 
ко то рой так же мож но при нять учас тие.

К учас тию в ра бо те Рес пуб ли кан ской науч-
но-прак ти чес кой кон фе рен ции приг ла ша ют-
ся про фес сор ско-пре по да ва тельский сос тав, 
науч ные сот руд ни ки, сту ден ты, ма гис тран ты, 
РhD док то ран ты выс ших учеб ных за ве де ний, 
науч но-ис сле до ва тельских ин сти ту тов и пред-
прия тий.
Статьи при ни ма ют ся на рус ском, ка зах-

ском и ан глий ском язы ках. Объ ем статьи — 3-5 
пол ных стра ниц. Срок пред став ле ния ста тей 
с при ло же ни ем за яв ки и ко пии кви тан ции 
об оп ла те — до 15 сен тяб ря 2016 го да. Ко-
ман ди ро воч ные рас хо ды за счет учас тни ков. 
Ма те ри алы для пуб ли ка ции нап рав ля ют ся на 
имейл EX PO-konf.Kar GU.2016@ma il.ru.
Ре гис тра ци он ный взнос за учас тие в кон фе-

рен ции для учас тни ков из РК сос тав ля ет 3000 
тен ге. Оп ла чи ва ет ся до 15 сен тяб ря 2016 г. 
В сто имость ре гис тра ци он но го взно са вхо дит 
учас тие в ра бо те и ме роп ри яти ях кон фе рен-
ции, по се ще ние всех за се да ний, пуб ли ка ция 
ма те ри алов кон фе рен ции.

От вет ствен ные за ор га ни за цию кон фе-
рен ции:

Ка сы мов Се рик Са гим бе ко вич — к. ф.-м. 
н., ди рек тор Ин но ва ци он но-тех но ло ги чес ко-
го цен тра. Моб. тел. 8 700 484 21 23, раб. тел. 
8(7212) 77-04-25.
Бал та бе ков Ас хат Се кер ба евич — к. ф.-м. н., 

PhD, ру ко во ди тель Цен тра ком мер ци али за-
ции тех но ло гий. Моб. тел. 8 775 294 8042, раб. 
тел. 8(7212) 77-03-90 (вн. 1024).

СОБ. ИНФ.

Меж ду на род ная науч но-прак ти чес кая 
кон фе рен ция «Сов ре мен ные проб ле мы 
тюр ко ло гии: язык — ли те ра ту ра — куль ту-
ра» прой дет 17-18 но яб ря в Рос сий ском уни-
вер си те те друж бы на ро дов. Приг ла ша ют ся 
уче ные, пре по да ва те ли и прак ти ки к сот-
руд ни че ству и об ме ну науч ны ми те ори ями 
и ги по те за ми, но ва тор ски ми пе да го ги чес-
ки ми иде ями и прак ти ка ми, раз ра бо тан ны-
ми в раз лич ных кон тек стах тюр ко языч но го 
об ра зо ва ния, для от кры тия но вых го ри зон-
тов и пер спек тив в об лас ти тюр ко ло гии.

За пос лед ние 25 лет зна чи тель но по вы си-
лась со ци аль но-эко но ми чес кая, по ли ти чес кая 
и куль тур ная роль тюркских го су дарств в сис-
те ме меж ду на род ных от но ше ний, меж ду на-
род ных эко но ми чес ких от но ше ний, а так же в 
ре ги ональ ных и гло баль ных ор га ни за ци ях. За 
ука зан ный пе ри од выш ло дос та точ но боль шое 
ко ли че ство ори ги наль ных ра бот на тюркских 
язы ках, ста тей, мо ног ра фий и дру гих науч ных 
пуб ли ка ций, пос вя щен ных ис то рии и куль-
ту ре, язы ку и ли те ра ту ре тюркских на ро дов. 
Ос нов ной ме то до ло ги чес кий дис курс ис сле до-
ва ний был свя зан с пре одо ле ни ем ев ро по цен-
тристско го, в т. ч. со вет ско го ис то ри ог ра фи чес-
ко го под хо да и по ни ма ни ем тюр ко ло гии как 
меж дис цип ли нар ной и ком плек сной от рас ли 
зна ния. Вмес те с тем по яв ля ют ся но вые воп ро-
сы по проб ле мам меж куль тур но го вза имо дей-
ствия в по ис ках иден тич нос ти и са мо быт нос-

ти в сов ре мен ной ис то рии тюркских на ро дов. 
Кон фе рен ция на це ле на на ак ту али за цию ис-
сле до ва тельской проб ле ма ти ки с уче том но-
вей ших науч ных ра бот по тюр ко ло гии, а так же 
на рас ши ре ние про фес си ональ ных свя зей спе-
ци алис тов в об лас ти тюр ко ло гии — пред ста ви-
те лей раз ных от рас лей на уки.

Те мы для об суж де ния
• Язы ки и куль ту ры тюркских на ро дов на сов ре-
мен ном эта пе (те оре ти чес кие и прик лад ные 
ас пек ты).

• На ци ональ ная ли те ра ту ра тюркских на ро дов и 
рус ско языч ная ли те ра ту ра тюркских на ро дов: 
ис то рия и сов ре мен ность. Ли те ра тур ный / ху-
до же ствен ный би(транс)лин гвизм. Вза имо дей-
ствие и вза имов ли яние тюркских и рус ско го 
язы ков в прос тран стве ху до же ствен но го тек ста 
и пуб ли цис ти ки.

• «Тол ма чи» Шел ко во го пу ти. Сов ре мен ные пе-
ре вод чи ки. Прак ти ка пе ре во да с тюркских язы-
ков и на тюркские язы ки.

• Рус ско-тюркский / тюркско-рус ский би лин-
гвизм в Рос сии, ближ нем и даль нем за ру бежье.

• Фор ми ро ва ние об ра зов язы ко во го соз на ния в 
про цес се изу че ния тюркских язы ков. Под го тов-
ка пре по да ва те лей тюркских язы ков для ра бо-
ты с деть ми-би лин гва ми.

• Куль тур ный ту ризм стран Ве ли ко го шел ко во го 
пу ти.
В рам ках кон фе рен ции пред по ла га ет ся ор-

га ни за ция круг лых сто лов. По ини ци ати ве 
РУДН бу дет про ве ден круг лый стол по те ме 

«Тюр кос ло вис ти ка Ол жа са Су лей ме но ва: от 
«Аз и Я» и «Тюр ков до ис то рии» до «Ко да сло-
ва». По ини ци ати ве Ка зан ско го (При волжско-
го) фе де раль но го уни вер си те та бу дет ор га ни зо-
ва на дис кус сия «Тюр ко ло гия в уни вер си те тах 
Рос сии и стран СНГ».

Мес то про ве де ния: Меж ду на род ная науч-
но-прак ти чес кая кон фе рен ция «Сов ре мен ные 
проб ле мы тюр ко ло гии: язык — ли те ра ту ра — 
куль ту ра» 17-18 но яб ря 2016 г. прой дет в Рос-
сий ском уни вер си те те друж бы на ро дов по ад-
ре су: г. Мос ква, ул. Мик лу хо-Мак лая, 6.

На ча ло при ема те зи сов: 15 ав гус та 2016 г. 
Окон ча ние: 15 ок тяб ря 2016 г. Отв. за при ем 
ма те ри алов — проф., д. ф. н. Бах ти ки ре ева Ул-
да най Мак су тов на. E-ma il: ul da nai@ma il.ru. Тел. 
+7 967 065 7793.

Юбилею 
Независимости РК 
посвящается

Ми нис тер ство об ра зо ва ния 
и на уки РК и Ка ра ган дин ский 
Го су дар ствен ный уни вер си тет 
име ни Ака де ми ка Е. А. Бу ке то-
ва приг ла ша ют при нять учас-
тие в Меж ду на род ной науч ной 
Кон фе рен ции «Сов ре мен ные 
проб ле мы ма те ма ти ки, ме ха-
ни ки и ин фор ма ти ки», пос вя-
щен ной 25-ле тию Не за ви си-
мос ти Рес пуб ли ки Казахстан.

Науч ная прог рам ма Кон фе-
рен ции ох ва ты ва ет сле ду ющие 
нап рав ле ния:
1. Ал геб ра, ма те ма ти чес кая 

ло ги ка, ге омет рия и то по-
ло гия.

2. Те ория фун кций и фун кци-
ональ ный ана лиз.

3. Диф фе рен ци аль ные урав-
не ния и их при ло же ния.

4. Ма те ма ти чес кое мо де ли ро-
ва ние и ин фор ма ци он ные 
тех но ло гии.

5. Мо де ли ро ва ние ме ха ни чес-
ких сис тем и про цес сов.

6. Пе да го ги чес кие ас пек ты 
пре по да ва ния дис цип лин 
ма те ма ти ки и ин фор ма ти-
ки.
В прог рам му Кон фе рен ции 

бу дут вклю че ны пле нар ные 
(по приг ла ше нию Ор гко ми те-
та), ус тные и стен до вые док-
ла ды. Ра бо чие язы ки Кон фе-
рен ции — ка зах ский, рус ский, 
ан глий ский. К на ча лу Кон фе-
рен ции бу дет из дан Сбор ник 
те зи сов док ла дов, по ито гам 
Кон фе рен ции отоб ран ные со-
об ще ния бу дут опуб ли ко ва ны 
в ви де ста тей в жур на ле «Вес-
тник Ка ра ган дин ско го Уни вер-
си те та. Се рия Ма те ма ти ка», 
вхо дя ще го в Пе ре чень ККСОН 
МОН РК (www.vestnik.ksu.kz).

Мес то про ве де ния Кон-
фе рен ции: г. Ка ра ган да, ул. 
Уни вер си тет ская, 28, Ка ра ган-
дин ский Го су дар ствен ный уни-
вер си тет име ни Ака де ми ка Е. 
А. Бу ке то ва, кор пус 2, фа куль-
тет ма те ма ти ки и ин фор ма ци-
он ных тех но ло гий. Про ве де ние 
ра бо ты сек ций пла ни ру ет ся в 
зо не от ды ха «Тас Бу лак» Кар-
ка ра лин ско го райо на. Рас хо-
ды на про жи ва ние — за счет 
средств учас тни ков Кон фе-
рен ции (www.tas bu lak.kz). Те-
ле фо ны ор га ни за то ров для 
спра вок: 8(7212) 77-03-95, +7 
701 750 2106 (Али би ев Да улет 
Бу де шо вич), +7 700 939 2316 
(Са мой ло ва Ири на Алек се ев-
на).

К све де нию ав то ров. Для 
учас тия в ра бо те Кон фе рен-
ции не об хо ди мо до 10 но яб-
ря 2016 г. нап ра вить ре гис-
тра ци он ную кар ту, ма те ри алы 
док ла дов, ко пию кви тан ции о 
пе ре во де ор га ни за ци он но го 
взно са тех ни чес ко му сек ре-
та рю Ор гко ми те та Орум ба-
евой Нур гуль Ту мар бе ков не 
по е-ma il: conf_2016_kar gu@
ma il.ru.

СОБ. ИНФ.

Научное будущее Сары-Арки

«ЭКСПО-2017: технологии будущего»

В центре внимания — тюркология
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1980 жыл. Аме ри ка Құ ра ма Штат та ры. 
Нью-Йорк қа ла сы. Əлем нің ең тəр тіп-
сіз, ең лас ел ді ме ке ні. Бұл қа ла да кү ні-
не 1 500-ге жу ық ауыр қыл мыс жа са лып, 
қан ша ма адам өлі мі тір ке ле тін. Кө ше де 
бей сауат жү ру, əсі ре се кеш кі уақыт та 
серу ен деу тым қауіп ті бол ды. Қыл мыс-
кер лер ор да сы бол ған ме кен де қан дай 
та за лық бол сын? Нью-Йорк кө ше ле рі 
бей-бе ре кет тас тал ған қо қыс пен үй-
лер дің, ғи ма рат тар дың қа быр ға ла ры на 
са лын ған ши май-шат пақ тан көз сү рі-
нер лік еді. Алай да осы бей бас тақ тық бір 
сəт те сап тыйы ла ды. Не ге? Оның бар сы-
ры «Сын ған əй нек» те ори ясы ның жү зе ге 
асу ын да жа тыр.

Адам са на сы на #о $ам %сер ете ді
Əуелі «Сын ған əй нек» те ори ясын тү сін ді-

ріп өтейік. Бұл ұғым ды ал ғаш ен гіз ген ка на-
да лық əлеу мет та ну шы Мал кольм Гла ду элл 
бол ды. Ол өзі нің «Пе ре лом ный мо мент» кі-
та бын да бы лай дей ді: «Сын ған əй нек» Уил-
сон мен Кел линг ат ты қос кри ми на лис тің 
ой лап тап қан əді сі. Егер ғи ма рат тың бір əй-
не гі сы нық бол са жə не оны ор ны на кел ті ру 
ту ра лы ой еш кім нің ба сы на кел ме се, он да 
жұрт тың бə рі оны со лай бо луы ке рек деп 
қа был дай ды. Еш кім «Бұл не ге сы нық» деп 
бас ауыр тып жат пай ды. Қай та өтіп жат қан 
мың сан адам ның кей бі рі əл гі те сік ті ұл ғай-
тып, бас қа əй нек тер ді де сын ды рып ке туі 
мүм кін. Бір бұ за қы лық тың жа за сыз қа луы 
бас қа лар ды бұ за қы лық жа сау ға итер ме лей-
ді. Осы лай ша қа ра пайым ға на бұ за қы лық-
тың ар ты үл кен қыл мыс тар дың орын алып 
ке луі не соқ ты ра ды.
Сө зін дə лел деу үшін Гла ду элл бір не ше 

əлеу мет тік зерт те улер де жүр гі зіп шық қан. 
Оның ойын ша адам қыл мыс қа қа ны бұ-
зық бол ған соң не ме се тəр бие көр ме ген соң 
бар май ды. Оның те ріс əре кет ке ба ру ына 
ай на ла сы ық пал ете ді. Қа лай дей сіз ғой? 
Мы са лы, ни дер лан дтық бір əлеу мет та ну-
шы ма ма ны дү кен аула сын да ғы ве ло тұ рақ-
та тұр ған ве ло си пед тер ге жар на ма қа ға зын 

жап сы рып ке те ді. Ар тын ша жер ге бір не ше 
қа ғаз ды ша шып тас тай ды. Ал дəл сол тұ-
рақ тың жа нын да қо қыс жə ші гі ор на тыл ған 
бо ла тын. Ара да бі раз уақыт өт кен соң дү-
кен нен шық қан жұрт ве ло си пед ке жап сы-
рыл ған қа ғаз ды жə не ша шы лып жат қан қа-
ғаз дар ды кө ріп, қо лын да ғын жер ге тас тай 
са ла ды. Тек бі рен-са ран адам ға на жар на ма 
қа ға зын қо қыс жə ші гі не тас та ған.
Ке ле сі кү ні əл гі ма ман дəл осы əре ке тін 

қай та лай ды. Бі рақ бұл жо лы жер ге еш қан-
дай қа ғаз ды тас та май, ар тық қал ған да рын 
қо қыс жə ші гі не апа рып са ла ды. Бұл жо лы 
жұрт əл гі жар на ма қа ғаз да рын қо қыс қа 
апа рып тас тай ды. Де мек бұл адам дар дың 
са на сы на ай на ла сы əсер ете ді де ген сөз. Бі-
рін ші кү ні ша шы лып жат қан қа ғаз ды көр-
ген жұрт қо лын да ғы сын тас тай са лу ды əбес-
тік деп са на ма ды. Қай та со лай бо луы ке рек 
деп ой ла ды. Се бе бі жер он сыз да ша шы лып 
жа тыр. Ал екін ші кү ні ай на ла ның мұн таз-
дай та за бо лу ын көр ген соң, қо қыс жə ші гі не 
тас тау ту ра лы ой ға кел ді.

Граф фи ти — б)л ж+йе ні, 
#) лау сим во лы

Нью-Йорк қа ла сы на қай та ора лайық. 
Сек се нін ші жыл дар дың со ңы на та ман қа-
ла да ғы ең ірі мет ро по ли тен нің бас шы лы-
ғы ауыса ды. Қыз мет ке жа ңа та ғайын дал ған 
Дэ вид Ганн жұ мы сын ең ал ды мен мет ро қа-
быр ға сы на са лын ған түр лі су рет тер ді өші-
ру ден бас тай ды. Оның бұл жұ мы сы на сол 
кез де жұрт тың ба сым бө лі гі қар сы шы ға ды. 
Се бе бі ұзақ жыл дар бойы май лы бояумен 
са лы нып, сау там ты ғы қал ма ған қа быр ға-
лар ды та зар ту де ген сөз қы ру ар қар жы ны 
жел ге ша шу мен тең бо ла тын. Оның ор ны-
на ес кір ген по ез дар ды ауыс ты рып, жа ңа сын 
алу ти ім ді кө рі не ді. Алай да Дэ вид Ганн өзі-
нің ойы нан қай тпай, ай тқа нын жа са та ды.

— Граф фи ти — бұл жүйе нің құ лау сим-
во лы. Егер біз ұйым ды қай та жа сақ тап, ме-
ке ме нің жұ мы сын жан дан ды ру ды ой ла сақ, 
ең ал ды мен граф фи ти дің кө зін құр ту ымыз 

ке рек. Тек сон да ға на ой ла ған мақ са ты мыз ға 
же те міз. Ал егер бұл шай қас та же ңі ліп қал-
сақ, еш қан дай ре фор ма біз ге кө мек тес пей ді. 
Жа рай ды, он да ған мил ли он дол лар жұм-
сап, жа ңа ва гон дар алайық. Бі рақ олар ды 
ван дал дар дың құ ры ғы нан аман алып қа ла 
ал ма сақ, ақ ша ны жел ге шаш қан ның кө ке сі 
сол емес пе? — деп тү сін ді ре ді ол өзі нің бас-
та ма сын. Ганн бұй ры ғы бойын ша əр ва гон 
əб ден жу ылып, та зар ты лып отыр ды. Егер 
соң ғы аял да ма ға кел ген кез де қа быр ға сы 
ши май лан ған ва гон дар бол са, де реу жу ыла-
тын не ме се жол дан шы ға ры ла тын. Қа быр-
ға сы та зар тыл ма ған бір де-бір ва гон жол ға 
шық пай тын бол ды. Ганн осы ар қы лы ван-
дал дар ға қар сы май дан аш қа нын анық көр-
се те біл ді. Əй тсе де жұрт тəр тіп ке бір ден кө-
не қой ған жоқ. Кеш кі уақыт та по ез дар дың 
қа быр ға сы на су рет са лып ке ту ге əуес те ну-
ші лер де кез де сіп қа лып жа та ды.
Бір де Гар лем де ор на лас қан де по да тұр-

ған ва гон дар дың қа быр ға сын бі реу ақ бо-
ямен сы зып ке те ді. Ал ке ле сі кү ні ке ліп, та-
ғы бір не ше сы зық тар са ла ды. «Жа байы су-
рет ші лер дің» ва гон қа быр ға сы на қан дай да 
бір граф фи ти са лу ту ра лы ой ла ға нын сез ген 
де по бас шы лы ғы олар ға еш қан дай қар сы-
лық көр сет пей ар тын кү те ді. Бір ап та өт кен 
соң əл гі по езд ва го ны ның қа быр ға сын да үл-
кен су рет пай да бо ла ды. Ван дал дар де ге ні-
не жет ті. Əй тсе де олар дың қуа ны шы көп ке 
бар май ды. Де по қыз мет кер ле рі су рет ті бір-
ден жу ып тас тай ды. Ке ле сі жо лы да осы лай 
қай та ла на ды. Ван дал дар дың тү ні мен са лып 
шық қан су ре тін та ңер тен те мір жол шы лар 
өші ріп тас тап оты ра ды. Бұл əри не ван дал-
дар ға ұна ған жоқ. Олар дың ең бе гі, бояуға 
жұм са ған ақ ша сы да ла ға кет кен еді. Осы-
дан соң ба рып граф фи ти са лу шы лар дың 
қа та ры азайып, көп ұза май сап тыйы ла ды. 
Сəй ке сін ше мет ро мен ва гон дар да та за лық 
ор най ды.

Би лет сіз жо ла ушы лар ды 
жап пай жа за лау

1990 жы лы тран спорт тық по ли ци яның 
бас шы сы бо лып Уиль ям Брат тон та ғайын-
да ла ды. Ол күр де лі мə се ле лер ді ше шу дің 
ор ны на «ұсақ-түйек» ша ру алар мен ай на лы-
сып ке те ді. Оның ал ды на қой ған ең бі рін ші 
мақ са ты, би лет сіз «зай чик» жо ла ушы лар ды 
тұт қын дау бол ды. Əуел де Брат тон ның əре-
ке тін де ке ле кі қы лу шы лар көп бол ды. Бі-
рақ ол осы ар қы лы мет ро ның қауіп сіз ді гін 
қам та ма сыз ете тін ді гі не то лық се нім ді еді. 
Со лай бол ды да.
Дəл сол кез де 170 мың адам мет ро ға би-

лет сіз емін-ер кін кі ріп жү ре тін. Жас тар жа-
ғы қойыл ған ке дер гі лер ді ат тап не ме се күш-
пен іш ке кі ріп ке тіп жүр ді. Бұл қа ра пайым 
тұр ғын дар дың да на за рын өзі не ауда ра ды. 
Бі ре улер те гін кі ріп жүр ген жер ге бас қа лар 
не ге ақ ша тө леуі ке рек? Осы лай ша жұрт-

тың ба сым бө лі гі мет ро ға ақ ша сыз кі ру ге 
дə ні гіп ала ды. Əрі олар дың са ны күн сайын 
ар тып, жо ла ушы та сы мал да ушы ком па ни-
яның қал та сын қақ ты. Қан дай ша ра қол дан-
са да еш нə ти же шық пай ды. Осы мен кү ре су 
үшін Уль ям Брат тон кі ре бе ріс жер ге қа ра-
пайым ки ін ген бес-он по ли цей ді тұр ғы зып 
қоя ды. Олар би лет сіз өтіп кет кен жо ла ушы-
лар ды ұс тап, плат фор ма ға кі сен деп қоя-
ды. Осы лай ша жұрт тың бə рі то лық кі ріп 
бол ған ша би лет сіз жо ла ушы лар əл гі жер де 
қой ша кө ген де ліп тұ ра тын еді. Кейін олар-
ды по ли ция ав то бу сы на апа рып, қал та сын 
тін те ді, са усақ із де рін алып тек се ре ді.
По ли цей лер үшін бұл на ғыз Эл до ра да 

бол ды. Əр ұс тал ған жо ла ушы іші не сый лық 
жа сы рыл ған поп-корн қо рап ша сы тə різ ді 
еді. Бі ре улер дің қал та сы нан пы шақ, ке ле-
сі ле рі нен та пан ша, та ғы бі ре улер ден есірт-
кі та бы лып жат ты. Қа ру асын ған дар дың 
кө бін де оны ұс тау ға рұқ са ты жоқ бо ла тын. 
Кей жо ла ушы лар із де уде жүр ген қыл мыс-
кер бо лып шы ға ды. Осы опе ра ци ядан кейін 
жұрт мет ро ға ақ ша сын тө леп кі ре бас тай ды. 
Ал қыл мыс кер лер бол са қа ру-жа ра ғын бұ-
рын ғы дай асы нып жүр мей, үй ле рін де қал-
ды рып, сақ қи мыл дау ға көш кен. Осы лай ша 
мет ро Нью-Йор кте гі ең қауіп сіз жер ге ай на-
лып шы ға ке ле ді.

Нью-Йорк #а лай та зар ды?
1994 жы лы Нью-Йорк қа ла сы ның мэ рі 

бо лып Ру дольф Джу ли ан сай ла на ды. Ол 
бір ден Брат тон ды бір ден қа ла лық по ли ци-
яның бас шы сы етіп та ғайын дай ды. Уиль ям 
Брат тон ның ке луі мен қа ла лық по ли цей-
лер дің жұ мыс іс теу фор ма сы да өз гер ді. Ен-
ді гі таң да по ли цей лер бі рін ші ке зек те үл-
кен қыл мыс тар ды емес, ұсақ бұ за қы лық тар-
ды тоқ та ту ға күш са ла ды. Қо ғам дық орын-
да шу шы ғар ған дар, мас бо лып жүр ген дер, 
қо қыс тас та ушы лар, жүр гі зу ші лер ден жол 
бойы на кө лік қой ға ны үшін ақ ша сұ ра ушы-
лар, мет ро ға би лет сіз кі ру ші лер қа таң жа-
за ла нып отыр ды. Егер бі реу кө ше де дə рет 
сын ды ру үс тін де ұс тал са, де реу тұт қын да-
лып, абақ ты ға жа был ды. Көп ұза май қа ла-
да қыл мыс көр сет кіш те рі күрт тө мен деп, 
бұ рын-соң ды бол ма ған ми ни мум дə ре же ге 
дейін жет ті. Тоқ са нын шы жыл дар дың со-
ңын да Нью-Йорк Аме ри ка да ғы ең та за əрі 
қауіп сіз ме га по лис тер дің бі рі не ай нал ды. 
Қа ла мэ рі Джу ли ани мен по ли ция бас ты-
ғы Брат тон ның ай ту ын ша, кез кел ген көз ге 
кө рін бей тін ұсақ бұ за қы лық тың ар ты үл кен 
қыл мыс қа ұла са ды. Бұ за қы тəр тіп бұз ға ны 
үшін жауап қа тар тыл ма са, ол оны əдет ке 
ай нал ды ра ды, ар тын ша ор ны тол мас зар-
дап қа соқ ты ра тын қыл мыс қа ба ра ды.

P. S. Мі не, бай "а �ан да ры �ыз дай адам 
са на сы на оны� ай на ла сы ті ке лей �сер 
ете ді. Егер "а ла мыз та за, "о �ам м� де ни ет-
ті бол сын де сек, он да бі рін ші ке зек те $зі-
міз ге на зар ауда ру ке рек піз. Се бе бі біз ді� 
іс-�ре ке ті міз бас "а лар �а 'л гі бо ла ды.

Т/Р ЖІ МА ЛА �АН: Н;Р ЛЫ ХАН �АЛ �А МА Н; ЛЫ,
�АРМУ СТУ ДЕН ТІ

Ақ па рат кім нің қо лын да бол са, сол 
əлем ді би лей ді. Бү гін де ал пауыт ел дер өз 
би лі гін жүр гі зу үшін Үшін ші дү ниежү-
зі лік со ғыс ты бас тап кет кен. Бұл со ғыс 
қа ру мен əс кер дің қа ты су ын сыз, жур на-
лис тер мен ға лам тор дың кө ме гі ар қы лы 
жү ру гі зі лу де. Яғ ни ақ па рат тық со ғыс.

Өкі ніш ке қа рай, қа зақ жур на лис те рі 
əлем дік көш ке іле се ал май ке ле ді. Рас, қа зір 
қа зақ ті лін де ақ па рат та ра та тын сайт-пор-
тал дар көп теп са на ла ды. Əй тсе де олар дың 
жа рық қа шы ға рып отыр ған ма те ри ал да-
рын көр се ңіз қар ны ңыз аша ды. Қа зақ тіл ді 
сайт тар дың көп ші лі гі еш кім ге пай да сы жоқ, 
жур на лис тің фун кци яла ры на (тəр би елік, 
иде оло ги ялық) мүл дем сай кел мей тін дү-
ни елер ді жа ры са жа зып, сол ар қы лы оқыр-
ман жи на уды əдет ке ай нал дыр ған. Одан 
қал са бір-бі рі нің жаз ған дү ни еле рін кө ші-
ріп ба сып, аты бас қа, за ты бір сай тқа ай на-
лу да. Осы дан соң олар ды оқи тын тұ рақ ты 

оқыр ман қай дан бол сын? Ана ті лін де де ні 
дұ рыс мə лі мет та ба ал ма ған оқыр ман ерік-
сіз ше тел дік сайт тар ға ауыса ды. Сол жақ тан 
ақ па рат алып, сəй ке сін ше өз ге нің сойы лын 
со ғу ға əуес те не ді. Бұл ұлт тық қауіп сіз дік ке 
нұқ сан кел ті ру де.
Кей бір ма ман дар дың пі кі рін ше, қа зақ 

жур на лис те рі ақ па рат со ғы сын да же ңі ліс 
тауып, отан дық БАҚ көр ші ел дер дің са яса-
ты на қыз мет етіп кет кен. Ра сы мен де біз же-
ңі ліс тап тық па? Жоқ. Біз бұл со ғыс та же ңіл-
ген жоқ пыз. Се бе бі оған қа ты са ал май ке ле-
міз. Же ңу не ме се же ңі лу үшін əуелі қа ты су 
ке рек қой.
Қа зақ тіл ді бұ қа ра лық ақ па рат құ рал да-

ры ның бə се ке ге қа бі лет ті лі гін жо ғал ту ының 
бас ты се бе бі — олар дың бі лім дең гейі нің 
тө мен ді гін де жа тыр. Қа рап отыр са ңыз, та-
ны мал сайт-пор тал дың иеле рі кə сі би жур-
на лис тер емес, ой дан-қыр дан жи нал ған 
бас қа са ла ның ма ман да ры. Ал олар кə сі би 
жур на лис тің мін де тін біл мей тін бол ған-

дық тан, жур на лист бо лу өсек та ра ту деп 
тү сі не ді. Со ған сай жұ мыс іс тей ді. Дəс түр лі 
БАҚ өкіл де рі бол са əлі күн ге дейін ин тер-
нет жур на лис ти ка ны жет кі лік ті дең гей де 
мойын да май отыр. Өй тке ні бұл са ла да бі ле-
ті ні аз, сай тпен жұ мыс де ген ді ес ті ге ні бол-
ма са, көр ме ген. Əрі олар ға үй ре те қоя тын 
бі лік ті ма ман жоқ тың қа сы.
Бір жақ сы сы, қа зір бұл мə се ле ге үкі мет 

пен үкі мет тік емес ұйым дар ба са на зар 
ауда рып отыр. Əри не ке ші гіп қал дық, бі рақ, 
«Еш тен кеш жақ сы» де мей ме? Жұ мы ла кі-
рі сіп, қол ға ал сақ, бұл мə се ле де өз ше ші мін 
та ба ры анық. Ұлт тық қауіп сіз дік жо лын да 
қа ра жат пен күш-жі гер ді аяп қал мауымыз 
ке рек. Аме ри ка ның экс-пре зи ден ті Ри чард 
Ник сон: «Ақ па рат пен үгіт-на си хат қа жұм-
сал ған 1 дол лар қа ру жүйе сін құ ру ға жұм-
сал ған 10 дол лар дан əл де қай да та быс ты, 
қа ру ға кет кен шы ғын сол мер зім де іс ке жа-
ра ты лып үл ге ре тін бол са, шы ғын ке тір ген 
ақ па рат сəт сайын, са ғат сайын жұ мыс іс тей 

бе ре ді» де ген екен. Де мек бір мем ле кет тің 
əлеуеті нің ар тып, жан-жақ ты қауіп сіз ді гі 
бе рік бо луы үшін оның ақ па рат ала ңын да 
өзін дік ор ны бо луы ке рек де ген сөз. Əй тпе-
се Украина, Си рия тə різ ді кө рін ген нің қол-
жау лы ғы на ай на лып, ел дің шыр қы бұ зы-
луы мүм кін.

Н;Р ЛЫ ХАН �АЛ �А МА Н; ЛЫ,
�АРМУ СТУ ДЕН ТІ

«Сын%ан <йнек» теориясы
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 Сот руд ни ки ар хе оло ги чес кой эк спе ди ции Са ры ар кин ско го ар хе оло ги чес ко го ин сти ту-
та под ру ко вод ством кан ди да та ис то ри чес ких на ук Иго ря Ку куш ки на по ра до ва ли оче ред-
ной сен са ци он ной на ход кой. В Шет ском райо не рас ко пан уни каль ный сту пен ча тый мав зо-
лей бе га зы-дан ды ба ев ско го вре ме ни. Сво ими фор ма ми это ве ли че ствен ное пог ре баль ное 
со ору же ние на по ми на ет зна ме ни тые еги пет ские пи ра ми ды при мер но то го же ис то ри чес-
ко го пе ри ода. А осо бен но — сту пен ча тую пи ра ми ду фа ра она Джо се ра.

Уни каль ная на ход ка об на ру же на от но си-
тель но не дав но. Око ло двух ме ся цев ар хе оло ги 
ве дут ра бо ты на мес те об на ру же ния за хо ро не-
ния. В нас то ящий мо мент за вер ше на очис тка 
тер ри то рии. Ар хе оло ги прис ту пи ли к вы ем ке 
зем ли из цен траль ной час ти за хо ро не ния. Ру-
ко во ди тель эк спе ди ции Игорь Ку куш кин — 
кан ди дат ис то ри чес ких на ук, ве ду щий науч-

ный сот руд ник Са ры ар кин ско го ар хе оло ги чес-
ко го ин сти ту та при КарГУ име ни ака де ми ка Е. 
А. Бу ке то ва.

«Со ору же ние ти па мав зо лея пи ра ми даль-
но-сту пен ча той фор мы бе га зы-дан ды ба ев ской 
куль ту ры, при мер но XIV-XII вв. до на шей эры. 
Ве ро ят но, за хо ро не ние при над ле жит пред ста-
ви те лю ро до вой зна ти то го вре ме ни. Ле том мы 
за чи ща ли со ору же ние, что бы уви деть фор му. 
Что бу дет в цен тре, по ка не зна ем, ждем еще 
мно го ин те рес ных на хо док», — по яс нил ру ко-
во ди тель эк спе ди ции.
Мо гиль ник сос то ит из 30 со ору же ний, вы-

ло жен ных из кам ня. Цен траль ное мес то за-
ни ма ет круп ный мав зо лей, со ору жен ный из 
по доб ран ных по раз ме рам кам ней. Мав зо лей 
име ет под квад рат ную фор му со сто ро на ми 
15×15 мет ров, об ли цо ван вер ти каль но сто ящи-
ми пли та ми. Нас чи ты ва ет ся 5-6 стен, со ору-
жен ных тех ни кой стро итель ной клад ки. Име ет 

пи ра ми даль но-сту пен ча тую фор му. При рас-
коп ках мо гиль ни ка най де ны пять це лых ке ра-
ми чес ких со су дов, брон зо вый нож, брон зо вый 
на ко неч ник стре лы, брон зо вые иг лы, зна чи-
тель ное ко ли че ство ке ра ми ки, а так же брон зо-
вый пред мет не из вес тно го наз на че ния в ви де 
ми ни атюр но го яко ря. Па мят ник от но сит ся к 
бе га зы-дан ды ба ев ской куль ту ре Цен траль но го 
Казахстана. Да ти ру ет ся пос лед ней чет вертью 
2 тыс. до н. э. Мав зо лей яв ля ет ся од ним из на-
ибо лее круп ных, конструк тив но слож ных со-
ору же ний эпо хи поз дней брон зы Казахстана. 
«Мы мо жем наз вать на ход ку уни каль ной, та-
ких в Ка зах ста не еще не встре ча ли. По хо жей 
фор мы, но с од ной ог ра дой, встре ча лись ра нее, 
в этой же на ход ке пять-шесть ог рад как бы сту-
пе ня ми соз да ют пи ра ми ду. По доб ные объ ек-
ты мож но пе рес чи тать по паль цам, пос коль ку 
бе га зы-дан ды ба ев ская куль ту ра пред став ле на 
толь ко в Ка зах ста не, по боль шей ме ре в цен-
траль ной его час ти», — от ме ча ет со бе сед ник.
В од ном из скле пов наш ли ос тат ки че ре па 

и кос ти жи вот ных. «Та кие па мят ни ки, как пра-
ви ло, раз граб лен ные. Но бы ва ет и так, что сох-
ра ня ют ся мно гие ин те рес ные ар те фак ты. На 
сле ду ющий год, на де ем ся, эту на ход ку вклю чат 
в спи сок рес тав ри ру емых объ ек тов», — го во-
рит г-н Ку куш кин.
Ра бо ты по ар хе оло ги чес ко му изу че нию па-

мят ни ка Ну ра тал ды на ча ты в 2014 го ду Цен-
тром по сох ра не нию ис то ри ко-куль тур но го 
нас ле дия уп рав ле ния куль ту ры, ар хи вов и 
до ку мен та ции Ка ра ган дин ской об лас ти сов-
мес тно с уче ны ми Са ры ар кин ско го ар хе оло-
ги чес ко го ин сти ту та Ка ра ган дин ско го го су дар-
ствен но го уни вер си те та им. Е. А. Бу ке то ва. Все 
на ход ки и эк спо на ты это го уни каль но го ис то-
ри чес ко го со ору же ния бу дут выс тав ле ны в му-
зее ар хе оло гии и эт ног ра фии КарГУ.

СОБ. ИНФ.

Дво рец сту ден тов КарГУ им. Е. А. Бу ке-
то ва приг ла ша ет в твор чес кие кол лек ти вы:

• На род ный ан самбль тан ца «Жар кын». Ре пер-
ту ар кол лек ти ва сос тав ля ют ка зах ские тан цы, 
тан цы на ро дов Вос то ка и Азии, сов ре мен ные 
хо ре ог ра фи чес кие ком по зи ции. В 1997 го ду 
ан сам блю «Жар кын» прис во ено зва ние «на род-
ный».

• На род ный фольклор ный ан самбль «Са рын». 
Дея тель ность фольклор но го ан сам бля «Са рын» 
да ет сту ден там воз мож ность поз на ко мить ся с 
бо гат ством тра ди ци он ной ка зах ской инстру-
мен таль ной му зы ки. Инстру мен та рий ан сам-
бля сос тав ля ют: струн ные (дом бра, шер тер, ко-
быз, кыл-ко быз), ду хо вые (сы быз гы, саз сыр най, 
ус ки рик, кер ней), удар ные (дауыл паз, аса та як, 
уш бу рыш), са моз ву ча щие щип ко вые (шан ко-
быз) инстру мен ты.

• Те ат раль но-дра ма ти чес кая сту дия «Шат ты"». 
Сту ден ты, за ни ма ющи еся в те ат ре, при ни ма ют 
ак тив ное учас тие в под го тов ке те ат ра ли зо ван-
ных пред став ле ний и праз дни ков, спек так лей 
по про из ве де ни ям ка зах стан ских и за ру беж-
ных ав то ров.

• Клуб акы нов «Ша быт». Учас тни ки кол лек ти ва 
выс ту па ют на об лас тных и рес пуб ли кан ских 
ай ты сах, за ни ма ют при зо вые мес та. В уни вер-
си те те еже год но про во дят ся сту ден чес кие ай-
ты сы акы нов в рам ках праз дно ва ния На урыз-
мей ра мы, Дня уни вер си те та.

• Сту дия ху до же ствен но го сло ва. Сту ден ты, за-
ни ма ющи еся в сту дии, яв ля ют ся ве ду щи ми 

кон цер тных и шоу-прог рамм, при ни ма ют ак-
тив ное учас тие в под го тов ке и про ве де нии те-
ат ра ли зо ван ных пред став ле ний и праз дни ков.

• Сту дия эс трад но го пе ния «Жас тар». В ре пер-
ту аре сту дии — пес ни сов ре мен ных ка зах стан-
ских ком по зи то ров, про из ве де ния оте че ствен-
ной и за ру беж ной эс тра ды. Учас тни ки сту дии 
не од нок рат но ста но ви лись ла уре ата ми об лас-
тных кон кур сов «Жас ка нат», ре ги ональ ных 
фес ти ва лей сту ден тов, рес пуб ли кан ских пе сен-
ных кон кур сов.

• Во каль но-хо ро вая сту дия «Га уде амус». В ре-
пер ту аре сту дии хо ро вые про из ве де ния — ста-
рин ный сту ден чес кий гимн «Га уде амус», гимн 
КарГУ, мас со вые пес ни, про из ве де ния пат ри-
оти чес ко го ре пер ту ара. Сту ден чес кий хор яв-
ля ет ся обя за тель ным учас тни ком мас со вых ме-
роп ри ятий и кон цер тов, пос вя щен ных го су дар-
ствен ным праз дни кам, зна ме на тель ным да там.

• Сту дия сов ре мен но го тан ца Kar Dan ce. В сту-
дии сов ре мен но го тан ца сту ден ты пос ти га ют 
ос но вы плас ти ки, раз лич ных сти лей сов ре мен-
ной хо ре ог ра фии.

• Сту дия спор тив но го баль но го тан ца «Гра ция». 
Ра зум ное со че та ние уче бы и за ня тий в сту дии 
поз во ля ет кол лек ти ву ус пеш но выс ту пать не 
толь ко на сце не Двор ца сту ден тов, но и на дру-
гих кон цер тных пло щад ках го ро да и об лас ти, 
уча ство вать и стать ла уре ата ми об лас тных, ре-
ги ональ ных, рес пуб ли кан ских кон кур сов и фес-
ти ва лей.

• Те атр мо ды «Ли ца». Дея тель ность кол лек ти-
ва вы зы ва ет боль шой ин те рес у сту ден чес кой 

ауди то рии. В те ат ре сту ден ты пос ти га ют ос-
но вы плас ти ки, де фи ле, сце ни чес ко го и пов-
сед нев но го ви за жа. Пос та нов ки те ат ра всег да 
зре лищ ны и эф фек тны, они да ют воз мож ность 
пред ста вить, что же это та кое — сту ден чес кая 
мо да. В яр ких сце ни чес ких пос та нов ках и шоу-
прог рам мах те ат ра пе ред зри те лем пред ста ют 
клас си чес кие и аван гар дные мо де ли и кол лек-
ции одеж ды, раз ра бо тан ные са ми ми сту ден та-
ми.

• Клуб КВН. Клу бу КВН в КарГУ, по жа луй, столь-
ко же лет, сколь ко и уни вер си те ту. На каж дом 
фа куль те те есть своя ко ман да. Еже год но про во-
дят ся от кры тые чем пи она ты КВН КарГУ. Клуб 
объ еди ня ет две ли ги: ка зах скую и рус скую.

• Сту дия зву ко за пи си и дру гие кол лек ти вы.
За пись: по не дель ник — пят ни ца с 9:00 до 

18:00. Ад рес: ул. Уни вер си тет ская, 28, Дво рец 
сту ден тов.

ИН ФОР МА ЦИЯ ПРЕ ДОС ТАВ ЛЕ НА ДВОР ЦОМ СТУ ДЕН ТОВ

Профилактика 
пищевых отравлений 
немикробной этиологии

Пи ще вые от рав ле ния мо-
гут быть выз ва ны не толь ко 
про дук та ми, заг ряз нен ны ми 
мик ро ор га низ ма ми, но и про-
дук та ми жи вот но го про ис-
хож де ния, рас те ни евод ства, 
со дер жа щи ми ядо ви тые ве ще-
ства (со ли тя же лых ме тал лов, 
ос та точ ное со дер жа ние нит ра-
тов, пес ти ци дов).

С нас туп ле ни ем теп ло го 
вре ме ни го да от ме ча ет ся мас-
со вое пос туп ле ние на рын ки 
ран них ово щей, фрук тов, ягод, 
вклю чая бах че вые куль ту ры.

В этот пе ри од упот реб-
ле ние рас те ни евод чес кой 
про дук ции мо жет ока зать ся 
од ним из фак то ров, спо соб-
ству ющих пи ще во му от рав ле-
нию. Это воз мож но, ког да в 
пи щу упот реб ля ют про дук цию 
с по вы шен ным со дер жа ни ем 
нит ра тов и пес ти ци дов, без 
пред ва ри тель ной об ра бот ки, 
с на ру ше ни ем эле мен тар ных 
пра вил ги ги ены.

Про фи лак ти ка: упот реб ле-
ние тех час тей рас те ния, ко-
то рые их на кап ли ва ют в на-
имень шей сте пе ни. В лис то вых 
ово щах на коп ле ние нит ра тов 
бли же к стеб лю и кор ню. У пря-
ных трав ре ко мен ду ет ся выб-
ра сы вать стеб ли, у ка пус ты — 
ко че рыж ку, в огур цах и ре ди се 
бо га че нит ра та ми ко жу ра. У 
ды ни и ар бу зов нит ра ты на-
кап ли ва ют ся бли же к кор ке, 
осо бен но в нез ре лой час ти.

Ес ли за мо чить ово щи в во-
де на пол ча са, то кон цен тра-
ция нит ра тов сни жа ет ся от 25 
до 50%. Ку ли нар ная об ра бот ка 
(вар ка, ту ше ние) убе рет еще 
25%. Ово щи луч ше ис поль зо-
вать пос ле ку ли нар ной об ра-
бот ки.

Не сто ит за бы вать и о пра-
ви лах ги ги ены: мыть ру ки, тща-
тель но под про точ ной во дой 
про мы вать ово щи и фрук ты.

Из мер пре дос то рож нос ти: 
при об ре тать ово щи и фрук ты 
толь ко в раз ре шен ных мес тах 
тор гов ли — рын ки, ма га зи ны 
и дру гие объ ек ты, где на про-
дук цию име ют ся до ку мен ты, 
под твер жда ющие бе зо пас-
ность. Для умень ше ния рис ка 
за бо ле ва ний или от рав ле ний 
ово щи, фрук ты и бах че вые 
куль ту ры же ла тель но при об ре-
тать по се зо ну. При об ре тен ную 
про дук цию не об хо ди мо хра-
нить в хо ло диль ни ках, так как 
при ком нат ной тем пе ра ту ре 
уро вень нит ра тов в про дук тах 
воз рас та ет.

Соб лю дай те ме ры пре-
дос то рож нос ти в от но ше нии 
сво его здо ровья и здо ровья 
близ ких. Ес ли есть сом не ния 
в доб ро ка че ствен нос ти пи щи, 
луч ше выб ро сить ее.

Б. О. АБИЛ ДА ЕВА,
ГЛАВ НЫЙ СПЕ ЦИ АЛИСТ СА НИ ТАР НО-ГИ ГИ-

ЕНИ ЧЕС КО ГО НАД ЗО РА ЗА ДЕТ СКИ МИ, ОБ РА-
ЗО ВА ТЕЛЬ НЫ МИ И ПИ ЩЕ ВЫ МИ ОБЪ ЕК ТА МИ 

ДЕ ПАР ТА МЕН ТА ПО ЗА ЩИ ТЕ ПРАВ ПОТ РЕ БИ ТЕ-
ЛЕЙ КА РА ГАН ДИН СКОЙ ОБ ЛАС ТИ 

Уникальная находка археологов КарГУ

Дворец для творчества
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Біле жWрі�із…

«�р ел ді� сал ты бас "а» де мек ші, т#рт-

к/л д/ ни еде тір ші лік етіп жат "ан �р алу-

ан ха лы" т/р лі ке лі сім шарт ой лап та бу 

ар "ы лы дос ты" "а сан алу ан та лап "ой-

	ан екен. М� се лен, араб тар дос ты" ке-

лі сім шар тын жа сар ал дын да /с тел /с ті не 

ірі т�з са лын 	ан ыдыс ты "ойып, б� рі сол 

ащы т�з ды уыс тап т� рып жеп, серт тес-

кен. Фи ло соф ибн Фад лан дос тар ды� ас 

ішер ыды сы да, жу ына тын та ба 	ы да, тіп-

ті киі мі де ор та" бо луы ке рек де ген екен. 

Скиф тер де ке лі сім шар т"а отыр 	ан. 

Олар бір-бі рі не дос ты" "о лын соз бас 

б� рын "ы лыш пен са уса" та ры нан "ан 

шы 	а рып, оны бір ыдыс "а "�й 	ан. Мі не, 

со дан кейін 	а на серт тес кен. Осы с�т тен 

бас тап олар ды еш кім айы ра ал май ды 

деп сен ген. Ал /н діс тер дос ты" шар тын 

д/йім ел ді� ал дын да жа сас "ан. Бір-бі-

рі не /ш рет тен "ай та лап дос ты" ан тын 

бер ген. Олар ер мен �йел ара сын да 	ы 

дос ты" "а сен ген. Алай да дос ты" ан тын 

"а был да 	ан ер мен �йел к# �іл жа рас-

ты рып, "о сыл са, он да «"ан ара лас ты» 

деп #з ге лер олар 	а "ар сы бол 	ан. �ы-

зу "ан ды кав каз ды" тар дос бо лу /шін не-

гіз гі /ш шарт ты орын дау ке рек ті гін ал 	а 

тарт "ан. Е� �уелі олар жа сы /л кен адам-

дар ды� ал дын да ант "а был да 	ан, со сын 

бір не ше жыл #т кен со� дос ты 	ы мыз ды 

тот бас па сын де ген ой мен ал тын ж/ зік 

са лын 	ан ыдыс тан с/т іш кен. Ара да та 	ы 

бір не ше жыл #т кен де са уса" та рын "а на-

тып, "ан да рын ара лас тыр 	ан. Бас ки ім-

де рін ал мас ты рып ки ген екен. Мы на бір 

"ы зы" ты "а ра �ыз, Австра лия або ри ген-

де рі #з де рі нен бір зат ты /ш рет са тып 

ал 	ан адам ды да дос са на 	ан к# рі не ді. 

Ал ежел гі орыс тар бір жа са" ты� "� ра-

мын да 	ы �с ке ри лер ді «дос тар» деп атап-

ты. Ал біз ді� ата-ба ба ла ры мыз адам ны� 

"ан дай еке нін до сы на "а рап та ны 	ан.

Н;Р ША ПА �АТ

Де бат ный клуб КарГУ
Од но из по пу ляр ных сту ден чес ких объ-

еди не ний уни вер си те та — Де бат ный клуб 
КарГУ. Ос нов ным ви дом дея тель нос ти клу-
ба яв ля ет ся ор га ни за ция и про ве де ние де-
бат ных тур ни ров, се ми на ров, по пу ля ри за-
ция де ба тов. Еже год но Де бат ный клуб объ-
еди ня ет бо лее 100 сту ден тов уни вер си те та и 
ак тив но осу ществля ет дея тель ность по трем 
ли гам: на го су дар ствен ном, рус ском, ан-
глий ском язы ках.
На бор чле нов клу ба про из во дит ся до 17 

сен тяб ря 2016 го да. От кры тие се зо на Де бат-
но го клу ба сос то ит ся 17 сен тяб ря 2016 го да.

Сту ден чес кий пар ла мент
В уни вер си те те ак тив но ра бо та ет Сту-

ден чес кий пар ла мент. Он яв ля ет ся пред ста-
ви тель ным ор га ном сту ден чес ко го са мо уп-
рав ле ния. Дея тель ность СП ос но вы ва ет ся на 
прин ци пах доб ро воль нос ти, рав ноп ра вия его 
учас тни ков, са мо уп рав ле ния, за кон нос ти и 
глас нос ти. Учас тни ком Сту ден чес ко го пар ла-
мен та мо жет стать лю бой ак тив ный сту дент, 
же ла ющий стать ли де ром сво его фа куль те та, 
уча ство вать во всех круп ных со бы ти ях уни-
вер си те та, а так же за ин те ре со ван ный в сво ем 
лич ном и про фес си ональ ном рос те.
До 15 сен тяб ря 2016 го да Сту ден чес кий 

пар ла мент на би ра ет в «Мо ло деж ное кры ло 

ак ти вис тов» всех же ла ющих, ко то рые в пос-
ле ду ющем мо гут бал ло ти ро вать ся в де пу та-
ты Сту ден чес ко го пар ла мен та.

Сту ден чес кий ом буд смен
Сту ден чес кий ом буд смен — это упол-

но мо чен ное ли цо по пра вам сту ден тов, 
из би ра емое из чис ла сту ден тов. За щи та 
со ци аль ных прав и ин те ре сов сту ден чес-
кой мо ло де жи яв ля ет ся глав ной мис си ей 
сту ден чес ко го ом буд сме на. Всех ак тив ных 
сту ден тов, же ла ющих стать сту ден чес ки ми 
ом буд сме на ми, про сим об ра тить ся до 1 ок-
тяб ря 2016 г. в Ко ми тет по де лам мо ло де жи 
для вне се ния в спи сок кан ди да тов.

Сту ден чес кий от ряд во лон те ров
Сту ден чес кий от ряд во лон те ров — доб-

ро воль ное объ еди не ние, соз дан ное по ини-
ци ати ве сту ден тов, без воз мез дно за ни ма-
ющих ся со ци аль но по лез ной, со ци аль но 
зна чи мой дея тель ностью в сво бод ное от 
уче бы вре мя. При ме ры во лон тер ской дея-
тель нос ти: ак ции «Ве те ран жи вет ря дом», 
бла гот во ри тель ные ак ции с вы ез дом в дет-
ские до ма, до ма прес та ре лых, до ма ин ва ли-
дов; бла гот во ри тель ные кон цер ты; эко ло ги-
чес кие ак ции, учас тие сту ден тов в мас со вых 
те ат ра ли зо ван ных пред став ле ни ях на ста-
ди онах, пло ща дях и т. п., ра бо та на сту ден-

чес ких фо ру мах, фес ти ва лях — встре ча гос-
тей и учас тни ков, раз ме ще ние в гос ти ни цах, 
эк скур си он ное соп ро вож де ние и т. п.

Ка ра ган дин ская мо ло деж ная 
шко ла гос служ бы

Дея тель ность про ек та нап рав ле на на 
фор ми ро ва ние кад ро во го ре зер ва го су дар-
ствен ных ор га нов с прив ле че ни ем к гос-
служ бе на ибо лее ак тив ных и пер спек тив-
ных мо ло деж ных ли де ров. Еже год но в дея-
тель ность Шко лы мо ло до го го су дар ствен-
но го слу жа ще го прив ле ка ет ся бо лее 300 
сту ден тов. Ста жи ров ка в Шко ле мо ло до го 
гос слу жа ще го вклю ча ет в се бя не пос ред-
ствен ное изу че ние дея тель нос ти го су дар-
ствен ных ор га нов, их уп рав лен чес ких фун-
кций, осо бен нос тей, ме то до ло гии, ос нов 
де лоп ро из вод ства и слу жеб ной эти ки. По 
окон ча нии ста жи ров ки вы да ет ся дип лом 
как итог по лу чен но го опы та и зна ний.

Пол ную ин фор ма цию о про ек тах вы 
мо же те по лу чить в Ко ми те те по де лам 
мо ло де жи, ко то рый на хо дит ся в глав-
ном кор пу се КарГУ (ул. Уни вер си тет ская, 
28, каб. 104, тел. 77-03-90 (вн. 1110).

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

)а лам мен д�п тер. Ен ді бір он жыл дан 
кейін б�л ��ым дар к$ нер ген с$з дер "а та-
ры на еніп, "ол да ныс тан шы �ып "а луы да 
м'м кін. Се бе бі тех но ло ги яны� ша ры" тап 
да ми т' суі "ол мен жа зу �а де ген с� ра ныс-
ты ай тар лы" тай т$ мен дет кен. Бар лы �ы 
элек трон ды н�с "а �а ауысып жа тыр. 0йт се 
де �зір ге "а лам мен д�п тер то лы" "ол да-
ныс тан шы" "ан жо". Біз к'н де лік ті ж�-
мыс та, о"у да, т�р мыс та а" па ра" ты� бе тін 
ши май лап, т'р лі жаз ба "ал ды ра мыз. 0р-
кім ні� "ол та� ба сы �р т'р лі. Бі ре уді� жа-
зуы т'п-т' зу, �п-�де мі бол са, ен ді бі ре уді кі 
с'й кім сіз бо лып шы �уы м'м кін. Егер сіз 
со� �ы сы на жа та тын бол са �ыз, "ам же ме-
�із. Жа зу ды� на шар бо луы �с те кем ші лік 
емес. М� се лен, есі мі �лем ел де рі не жа" сы 
та ныл �ан зи ялы адам дар ды� к$п ші лі гі ні� 
жа зуы на шар бол �ан. С$ зі міз д� лел ді бо-
луы 'шін бір не ше мы сал ке л ті ріп $тейік:

На по ле он. Ол өмір бойы жа зу ын өз гер-
тіп, əлек бол ған екен. Ал, уақыт өте ке ле, 
мүл дем тү сі нік сіз бо лып кет кен ге ұқ сай ды. 
Оның «Клис сон жə не Ев ге ния» де ген ро ма-
нын зерт те ген ма ман дар ға тер тө гу ге ту ра 
кел ген.

Пуш кин. Иə, таң қал ған бо лар сыз. Əй-
гі лі жа зу шы, ақын Алек сандр Пуш кин нің 

жа зуы да на шар бо лып ты. Оның оқы ту шы-
ла ры мен за ман дас та ры мұ ны əдеп сіз дік ке 
жат қыз ған екен.

Лер мон тов. Қан ша лық ты əде мі жа зу-
ға ты рыс қа ны мен Лер мон тов тың жа зуы 
тү сі нік сіз жə не ай ғыз-ай ғыз бол ған екен. 
Ал, гра фо ло гия ту ра лы кі тап тар дың бі рін-
де Лер мон тов тың жа зу ын жүй ке сі тоз ған 
адам ның жа зу ына жат қы зып ты.

Чер чилль. Бри та ни ялық са ясат шы, 
көр нек ті мем ле кет қай рат ке рі, ше шен, 
əс ке ри офи цер, та рих шы, Но бель сый-
лы ғы на ие бол ған жа зу шы жə не əуес қой 
су рет ші нің де жа зу ын еш кім тү сін бе ген 
кө рі не ді. Ал, Чер чилль дің жа зу ын Кле-
опат ра ның жа зу ына те ңе ген кез де ол мəз 
бол ған кө рі не ді.

Карл Маркс. Фи ло соф, са ясат та ну шы, 
əлеу мет та ну шы, та рих шы Карл Маркс сөз-
дер ді бір-бі рі не қо сып жаз ған екен.

Ле онар до да Вин чи. Əй гі лі су рет ші нің 
қол жаз ба ла рын ай на ға қа ра тып тұ рып қа-
на оқу ға бо ла ды. Бұл əдейі ой лап та был ған 
ай ла.

Люд виг ван Бет хо вен. Бет хо вен нің 
сүйік ті кө ші ру ші сі қай тыс бо лып, то ғы зын-
шы сим фо ни ясы ның қол жаз ба сы екі жыл-
дан кейін ға на ба сы лып шық қан екен. Оның 

се бе бі, кө ші ру ші нің екі оқу шы сы да ныш-
пан ның жа зу ма шы ғын оңай лық пен тү сі не 
қой мап ты. Бет хо вен кө ші ру ші лер дің қа те-
ле рін тү зеп оты рып, ашу лан ған ке зін де «du 
verfluchter Kerl!» — «Ей, сен ақы мақ!» деп 
жа зып қой ған екен.

Аль берт Эйнштейн. Фи зик-те оре тик, қа-
зір гі фи зи ка ның не гі зін са лу шы лар дың бі рі, 
тек тү сі нік сіз ға на емес, өте ұқып сыз жаз ған 
екен. Оның жаз ба ла ры сия дақ та ры мен са у-
сақ із де рі не то лы бол ған кө рі не ді.

Лев Тол стой. Жа зу шы, ағар ту шы, та-
ны мал пуб ли цист сөз де рі не не ше түр лі 
ны шан дар қойып жаз ған екен. Сон дық тан 
оның жа зу ын тек əйе лі ға на тү сі не ал ған. 
«Со ғыс жə не бей біт ші лік» («Вой на и мир») 
ро ма нын бір не ше рет кө шір ген де жа зу шы-
ның жа ры. Пси хи атр Че за ре Лом бро зо Лев 
Тол стой дың жа зу ын кө ріп, пси хо ло ги ялық 
ауыт қуы бар же ңіл тек қыз дар ға тəн жа зу 
екен ді гін ай тқан.
Бай қа ған да ры ңыз дай жа зу дың на шар 

бо луы адам ның та ны мал ды ғы на еш əсер ет-
пей ді. Бас ты сы, əде мі жа за бі лу емес, сауат-
ты бо лу. Егер бі лім алу дан ерін бей тін бол са-
ңыздар, шы ғар асу ла ры ңыз да би ік бол мақ. 
Əрі элек тро ни ка ның өр кен деуі, өкі ніш ке 
орай, жа зу дың əде мі лі гі не қойы ла тын та-
лап ты азайт ты.

Н;Р �АЛ �А
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