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«Та лап тың мі ніп тұл па рын, Тас қия ға өр ле дің» де-
мек ші, ҚарМУ-дың та лант ты бі рін ші курс сту дент-
те рі ки елі Сту дент тер са райын да үш күн қа та ры нан 
өнер көр се тіп, кө рер мен ге кө те рің кі кө ңіл-күй сый-
ла ды. Ай ту лы «Жас та лап — 2016» бай қауын да ба ғын 
сы на ған жас тар дың ал ғаш қы аяқ алы сы көп ші лік ті 
қу ант ты.

«Өнер ге əр кім нің де бар та ла сы» де ген, өз фа куль тет-
те рі ішін де сын ға тү сіп, сұ рып тал ған, сайыс қа са қа дай 
сай бо лып кел ген сайып қы ран қыз-жі гіт тер Сту дент тер 
са райы ның сах на сын да өз өнер ле рін паш ет ті. Бай қау та-

ла бы бір бол ға ны мен де қа ты су шы лар дың тал ға мы сан 
алу ан. Əр фа куль тет тің ша ғын кон цер тін жүр гіз ген жүр-
гі зу ші лер дің ара сын да жа ғым ды да усы мен, май да ті лі мен 
тың дар ман жү ре гін жа улап ал ған дар да, əр тіс тік қа бі ле-
ті мен кө рер мен кө зайы мы на ай нал ған дар да бол ды. Ұл-
ты ның ұлы өне рін ұлық та ған кей сайыс кер ле рі міз ки елі 
сах на ға қа си ет ті қа ра дом бы ра мен шы ғып, күм бір ле те 
күй тарт ты, ен ді бі рі ги та ра да ше бер ой нап, тың дар ма-
нын таң қал дыр ды. Кө мейі не бұл бұл ұя сал ған қа ты су-
шы ла ры мыз құ лақ құ ры шын қан ды ра əн дет кен де кең са-
рай ішін ша па лақ үні кер неп кет ті. Мың бұ ра ла ұлт тық 
би би ле ген дер де, топ та сып за ма науи би би ле ген дер де, 

өз ге ұлт тың би ін би ле ген дер де өз кө рер ме нін тауып, қо-
ше мет ке бө лен ді. По эзи яны жа ны мен сүйіп, жыр дан қу-
ат ала тын ақын жан ды ұл-қыз да ры мыз об раз ға еніп, сөз 
пат ша сы, сөз са ра сы — өлең ді на қы шы на кел ті ре мə нер-
леп оқы ды. Əсі ре се, бү гін гі за ман за ры на ай нал ған өзек ті 
та қы рып — же тім ба ла ның тағ ды ры ту ра лы өлең оқы ған 
жас та ры мыз жыр сүйер қауым ның жа на ры на жас үйір ді. 
Бір сөз бен ай тқан да, «Жас та лап — 2016» бай қауы тар тыс-
ты өт ті.
Дəс түр лі бай қау ға ба ға бе ріп, қа зы лық етіп отыр ған 

əділ қа зы лар ал қа сы Ха лы қа ра лық сту дент тер кү ні қар са-
ңын да өте тін ме ре ке лік жи ын да өз ге лер ден өне рі мен да-
ра ла нып, көз ге түс кен же ңім паз сту дент тер ді сал та нат ты 
түр де ма ра пат тай ды.

Н�Р ША ПА �АТ

«Талапты� мініп т;лпарын…»
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Қа зақ стан Рес пуб ли ка сы ның Пре зи-
ден ті Н. Ə. Назарбаев тың «Қа зақ стан 
жо лы — 2050: бір мақ сат, бір мүд де, бір 
бо ла шақ» Жол дауын да ай тыл ған «Мəң-
гі лік Ел» ұлт тық иде ясы қа зір гі сту дент 
жас тар ды жо ға ры ру ха ни лық, аза мат-
тық ұс та ным, əлеу мет тік жауап кер ші-
лік пен бір лік ті на си хат тау ға ша қы ра ды. 
2016 жы лы Қа зақ стан хал қы Ас сам бле-
ясы ның «Тəуел сіз дік. Ке лі сім. Бо ла ша-
ғы бір тұ тас ұлт» ат ты ХXIV сес си ясын да 
«Мəң гі лік ел» Пат ри от тық Ак ті сі қа был-
дан ған бо ла тын.

Ака де мик Е. А. Бө ке тов атын да ғы Қа ра-
ған ды мем ле кет тік уни вер си те тін де Қа зақ-
стан хал қы Ас сам бле ясы ка фед ра сы құ ры-
лып, Ел ба сы Н. Ə. Назарбаев тың жол да ула-
рын, «Мəң гі лік ел» жал пыұ лт тық иде ясы-
ның құн ды лық та рын на си хат та уды жү зе ге 

асы ру да. 2016 жыл дың 1 қыр күйе гі нен бас-
тап бі лім бе ру үде рі сін де «Қа зақ стан ның қа-
зір гі за ман та ри хы» пə ні ен гі зі ліп, жа ңа пəн 
аясын да «Мəң гі лік ел» иде ясы ның құн ды-
лық та рын тү сін ді ру жұ мыс та ры бас та лып 
та кет ті. Қа зақ стан та ри хы жə не Қа зақ стан 
хал қы Ас сам бле ясы ка фед ра сы ның бі лік ті 
оқы ту шы ла ры уни вер си тет сту дент те рі не 
«Қа зақ стан хал қы Ас сам бле ясы ның қо ғам-
дық ке лі сім ді ны ғай ту да ғы рө лі» та қы ры-
бын да ку ра тор лық са ғат тар өт кіз ді.
Қыр күйек айы ның 28 жұл ды зын да та рих 

фа куль те ті нің құр мет ті ұс та зы, «Тұл ға та ну» 
ғы лы ми-зерт теу ор та лы ғы ның мең ге ру ші сі 
Нұр са хан Ах мет қы зы Бей сен бе ко ва Қа зақ-
стан та ри хы жə не Қа зақ стан хал қы Ас сам-
бле ясы ка фед ра сы ның мең ге ру ші сі Жам-
был Əз мұ қа нұ лы Жұ ма бе ков пен бір ле се 
оты рып «Ұлы Да ла ның мəң гі лік ел иде ясы» 
та қы ры бын да би нар лық лек ция оқы ды.

«Мəң гі лік ел» Пат ри от тық Ак ті сін жү-
зе ге асы ру жос па ры на сəй кес Қа зақ стан 
хал қы Ас сам бле ясы ның ка фед ра сы ның 
ұйым дас ты ру ымен «Мəң гі лік ел» жал-
пыұ лт тық иде ясы — Қа зақ стан ның бо ла-
ша ғы» ат ты дөң ге лек үс тел өт ті. Дөң ге лек 
үс тел жұ мы сы ҚарМУ Қа зақ стан хал қы 
Ас сам бле ясы ның ка би не тін де 2016 жы лы 
29 қыр күйек кү ні өт кі зіл ді. Дөң ге лек үс-
тел жұ мы сы на уни вер си тет сту дент те рі, 
Қа зақ стан та ри хы жə не ҚХА ка фед ра сы-
ның про фес сор ла ры мен оқы ту шы ла ры, 
фа куль тет де кан да ры ның тəр бие ісі жө-
нін де гі орын ба сар ла ры мен аға ку ра тор-
лар қа тыс ты. Ал ғаш қы ба ян да ма ны та-
рих ғы лым да ры ның док то ры, про фес сор 
В. В. Ко зи на жа са ды. Про фес сор В. В. Ко-
зи на тың дар ман қауым ды «Мəң гі лік ел» 
жал пыұ лт тық иде ясы ның құн ды лық та-
ры мен та ныс ты рып, Қа зақ стан ның жар-
қын бо ла ша ғы ның стра те ги ялық ма ңы зы 
бар мə се ле ле рін тал қы ға сал ды. Екін ші 
сөз ке зе гін де PhD док то ран ты Н. Б. Сма ғұ-
лов «Мəң гі лік Ел» иде ясы — Тəуел сіз Қа-
зақ стан Рес пуб ли ка сы ның жал пыұ лт тық 
мем ле кет тік иде оло ги ясы ның түп қа зы ғы» 
ат ты ба ян да ма жа сап, дөң ге лек үс тел ге 
қа ты су шы лар ды «Мəң гі лік ел» иде ясы-
ның түп-та мы ры ның те рең екен ді гін атап 
өт ті. Ба ян да ма шы ежел гі түр кі та ри хы на 
эк скурс жа сап, қа зақ да ла сын ме кен де ген 
тай па лар мен ха лық тар дың «Мəң гі лік ел» 
иде ясын бас ты бағ дар ет кен ді гін атап айт-
ты. Сту дент жас тар қа та ры нан пе да го ги ка 
фа куль те ті нің 2 курс сту ден ті Ху ан Та ңа-
тар «Бо ла шақ қа бас тар жол — Мəң гі лік 
Ел» ат ты ба ян да ма жа сап, қа зір гі жас тар-
дың по зи ци ясын ай қын дап бер ді.
Дөң ге лек үс тел қо ры тын ды сын да қа ты-

су шы лар ке зек те се сөз алып, «Мəң гі лік ел» 
жал пыұ лт тық иде ясын тү сін ді ру мен на си-
хат та уда бү гін гі ай тыл ған мə се ле лер бас шы-
лық қа алы на тын ды ғын айт ты.

ЖАМ БЫЛ Ж� МА БЕ КОВ,
"А ЗА" СТАН ТА РИ ХЫ Ж' НЕ "ХА КА ФЕД РА СЫ НЫ- МЕ- ГЕ РУ ШІ СІ

Үй де гі қа ри ясын қа зы на деп біл ген қа-
зақ хал қы əр қа шан үл кен ді құр мет тұт-
қан. Кө ре ген ді гі мен, ақыл-па ра са ты мен, 
да на лы ғы мен, ба тыр лы ғы мен та ны лып, 
ел қа мын же ген қарт та ры мыз қа шан да 
ұр па ғы на үл гі-өне ге бол ған.

Біз дің ата-əже ле рі міз ді өмір ер те есейт-
ті. Ол кі сі лер не бір қи ын шы лық ты бас тан 
кеш ті. Ашар шы лық ты да көр ді, қу да лан ды, 
май дан ға ат та нып, жа умен ай қас ты, күн-
түн де мей тыл да ең бек ет ті. Бі рақ, та лай қи-
ын-қыс тау ке зең ді бас тан өт кер се де да рия 
ке уде, тау мү сін қарт та ры мыз мойы май ар 
жү гін ар қа лап өмір сүр ді. ХХІ ға сыр ба ла сы 
осын дай алып тұл ға лы, кең жү рек ті, көр ге ні 
мен түй ге ні көп кө ре ген қа ри яла ры мыз бен 
ақ жа улық ты əже ле рі міз ді үл гі тұт са екен.
Бі рік кен Ұлт тар Ұйы мы Бас Ас сам бле-

ясы ның 1990 жыл дың жел тоқ са нын да ғы 
оты ры сын да 1 қа зан ха лы қа ра лық Қарт тар 
кү ні бо лып бе кі тіл ді. 1991 жыл дан бас тап 
ай ту лы күн ді əлем ел де рі мен қа тар біз дің 
мем ле ке ті міз де атап өтіп ке ле ді. Біз жа сы 
үл кен кі сі нің жо лын кес пе ген, төр ден орын 

бе ріп, кө не нің кө зін дей бол ған қа ри яла ры-
мыз дан ба та ал ған ха лық пыз. Сол се беп ті 
бұл ай ту лы күн нің біз үшін ор ны бө лек.
Қа ра ған ды мем ле кет тік уни вер си те ті де 

Қарт тар кү нін атап өту ді игі дəс түр ге ай-
нал дыр ған. ҚарМУ ұжы мы та лай жыл бі лім 
ор да сын да қыз мет етіп, ең бек ет кен, бү гін де 
зей нет кер лік де ма лыс қа шық қан ар да гер-
ле рін əр кез ар дақ тап, құр мет тұ тып ке ле ді. 
Би ыл да сол игі дəс түр өз жал ға сы мын тап-
ты. Уни вер си тет ка фе сін де қарт та ры мыз-
ға ар на лып ақ дас тар хан жайыл ды. Бі лім 
ор да сы ның бас шы сы Е.Қ. Кө бе ев ҚарМУ 
ар да гер ле рін, бі лім ор да сын да ең бек етіп, 
зей нет ке шық қан зей нет кер лер ді төл ме ре-
ке сі мен ар найы ке ліп құт тық та ды. ҚарМУ 
Сту дент тер са райы ның шы ғар ма шы лық 
ұжы мы ша ғын кон церт қойып, қарт та ры-

мыз дың кө ңі лін жа ды рат ты. Бір-бі рі мен 
са ғы ны сып кө ріс кен ата-əже ле рі міз өт кен 
күн дер ді ес ке тү сі ріп, бір жа сап қал ды.

«Үл кен ге құр мет, кі ші ге ізет көр се ту» 
адам ба ла сы на тəн қа си ет. Қар тайып, бойы-
нан күш-қу ат кет кен кез де қарт тар үйін 
па на лап, я бол ма са жа ма ғайын ту ыс та рын 
жа ға лап өмір сү ріп жүр ген құр сүл дер, кө-
кі ре гі зар мен мұң ға то лы, жа на ры жас тан 
су ал ған кə рі лер ді көр ген де «осын дай күй ге 
тү сір ген ба ла-ша ға сы адам емес, айу ан екен-
ау» деп күр сі не сің. Кə рі ге кө мек те су, көр ген 
жер де аман да сып, жол бе ру, тө рі міз ге шы-
ға рып құр мет теу, ан да-сан да ар найы із деп 
ба рып ғиб рат ты əң гі ме сін тың дап, ақ ба та-
сын алу біз дің мін де ті міз, адам дық қа си еті-
міз еке нін ұмыт па сақ екен. Қар тын пат ша-
дай сый лап отыр ған жү ре гі пəк, жа ны жо-
март жан дар көп бол сын.

ТА- С� ЛУ ДУ МАН

Жа ңа оқу жы лы ның ба сын да Қа ра ған-
ды мем ле кет тік уни вер си те ті ғы лы ми 
кі тап ха на сы жыл да ғы дəс түр бойын ша 
бі рін ші курс сту дент те рі не ақ па рат тық 
мə де ни ет күн де рін өт кіз ді. Оқу шы лық 
ке зең нен сту дент тік өмір ге қа дам бас қан 
жас тар ға ғы лы ми кі тап ха на қыз мет кер-
ле рі кі тап ха на ның та ри хы, та лап-ере же-
ле рі, тəр ті бі, кі тап ха на мен оқыр ман ның 
құ қық та ры жай лы мол мағ лұ мат бе ріп, 
əр сту дент тің тек өзі не ти есі лі оқыр ман 
кар та сын жə не кі тап тар та рат ты.

Со ның бі рі — қыр күйек тің 9-14 күн-
де рі «Сер пін» мем ле кет тік бағ дар ла ма сы 
бойын ша оқу ға түс кен сер пін дік сту дент-
тер ге ар нал ған ақ па рат тық күн бас оқу 
ғи ма ра ты ның элек трон дық ре сур стар за-
лын да өт кі зіл ді. Бұл ша ра ға хи мия, фи зи-
ка-тех ни ка лық, ма те ма ти ка жə не ақ па рат-
тық тех но ло ги ялар, би оло гия-ге ог ра фия, 
пе да го ги ка, фи ло ло гия фа куль тет те рі нен 
екі жүз ге жу ық сту дент қа тыс ты. Ақ па рат-
тық күн ді ғы лы ми кі тап ха на ди рек то ры 
Да мет кен Рай кы зы Əл ма ғам бе то ва ашып, 
сту дент тер ді жа ңа оқу жы лы мен құт тық-
та ды. Қа зақ стан ның ең үз дік жо ға ры оқу 
орын да ры қа та ры на ене тін Е. А. Бө ке тов 
атын да ғы Қа ра ған ды мем ле кет тік уни вер-
си те тін де са па лы бі лім алу ға кө мек ші құ-
ры лы мы ның бі рі ғы лы ми кі тап ха на еке нін 
ай тып өт ті. Сон дық тан оқу ор да сын да сту-
дент тер дің бі лі мін шың дау ға жан-жақ ты 
мүм кін ші лік те рі нің бар еке нін тіл ге ти ек 

кет ті. Ша ра ба ры сын да Тəуел сіз ді гі міз-
дің 25 жыл ды ғы на орай кон сти ту ци ялық 
жə не ха лы қа ра лық құ қық ка фед ра сы ның 
аға оқы ту шы сы Гүл ми ра Сейіл қы зы Ба-
за ро ва ның қа ты су ымен «Қа зақ стан ның 
Тəуел сіз ді гі: та ри хи көз қа рас» та қы ры бы на 
бай ла ныс ты дə ріс оқыл са, ал Қа зақ стан та-
ри хы жə не ҚХА ка фед ра сы ның оқы ту шы-
сы Ай ман Зей нел ғаб ден қы зы Жұ ма но ва 
«Ата-ба ба аң са ған Мəң гі лік ел» та қы ры-
бын да сту дент тер мен ой бө ліс ті. Қа зақ стан 
хал қы мем ле кет тік құ ры лыс ты ны ғай ту ға 
қа жы мас күш-жі ге рін са лып, ел дің нақ ты 
жағ дайы на ба рын ша сəй кес ке ле тін таң дап 
алын ған да му жо лы мен се нім ді ал ға жыл-
жып ке ле ді. Осы ның нə ти же сін де бү гін де 
Қа зақ стан да мық ты са яси тұ рақ ты лық, ор-
нық ты əлеу мет тік-эко но ми ка лық да му, ха-
лық тың тұр мыс дең гейі нің үз дік сіз ар туы 
жə не ха лы қа ра лық аре на да ел дің ұдайы 
ны ғая тү суі бай қа лу да. ЕХ РО-17 көр ме сі 

ТМД ел де рі мен Ор та лық Азия аума ғын-
да ғы өт кі зі ле тін ең ал ғаш қы ха лы қа ра лық 
дең гей де гі көр ме нің өтуі Қа зақ стан мем ле-
ке ті үшін үл кен же тіс тік. Осы жи ыр ма бес 
жыл ішін де жа ңа эко но ми ка лық жүйе нің 
ір ге та сы қа ла нып, хал қы мыз дың əл-ауқа-
ты ның жақ сар ға нын айт ты.
Кеш тің жал ға сы сту дент тер ге кі тап ха-

на ның не гіз гі мін де ті — про фес сор лар мен 
оқы ту шы лар құ ра мын, ма гис трант тар ды, 
сту дент тер ді оқу бейі ні не қа рай, ғы лы ми-
зерт теу ба ғы ты на жə не қол да ну шы лар дың 
ру ха ни сұ ра ны сы на қа рай ақ па рат тар мен 
то лық қам та ма сыз ету жай лы ма ғлұ мат тар 
бе ріл ді жə не ақ па рат тық ре сур стар ға шо лу 
жа са лып, жа ды на ма та ра тыл ды.

«Ел жас та ры: бо ла шақ қа көз қа рас» 
атауымен кі тап көр ме сі ұйым дас ты ры лып, 
кі тап ха на ға эк скур сия жа сал ды. Сту дент тер 
кі тап ха на мыз да осын дай ша ра лар дың өтіп 
жат қан ды ғы на ри за шы лы ғын біл дір ді.

ГАУ 8АР 'Б ДІ �� ЛО ВА,
�Ы ЛЫ МИ КІ ТАП ХА НА ДИ РЕК ТО РЫ НЫ- ОРЫН БА СА РЫ

А:параттар тас:ыны
«Тілге :;рмет — елге :;рмет»

Ака де мик Е. А. Б� ке тов атын да �ы 

�а ра �ан ды мем ле кет тік уни вер си те ті 

фи ло ло гия фа куль те тін де �а за� стан 

Рес пуб ли ка сы Тіл дер к# ні �ар са $ын-

да «Тіл ге �%р мет — ел ге �%р мет» бай-

�ауы �т ті.

«А�ыл мен бі лім ні� тіл ма шы — тіл» 

де мек ші, ту �ан ті лі мен �а тар �з ге де 

тіл дер ді ер кін ме� гер ген с�з ге ше шен 

сту дент тер �за ра ба� сы нас �ан бай-

�ау ба ры сын да жан-жа� ты бі лім ді лік-

те рі мен к�з ге т�с ті. Сайыс ты са рап тап, 

ба �а бе ріп отыр �ан �діл �а зы лар ал �а-

сы ны� ше ші мі мен ше тел тіл де рі фа куль-

те ті ні� сту дент те рі Ме ру ерт #мір за �о ва 

1 орын ды, Сал та нат М% �ы ше ва 2 орын-

ды иелен ді. Ал фи ло ло гия фа куль те ті-

ні� сту ден ті Ай г�л Жа �ы по ва �а 3 орын 

б%йыр ды. Бай �ау �а бел сен ді �а тыс �а ны 

�шін фи ло со фия ж� не пси хо ло гия фа-

куль те ті ні� сту ден ті Ма ди на Бай д�й сен, 

фи ло ло гия фа куль те ті ні� сту ден ті М�л-

дір Ма рат, фи зи ка-тех ни ка лы� фа куль-

те ті ні� сту ден ті Ал ты най Ба ба ха но ва ма-

ра пат тал ды.

ЖАС ТАР ІСІ Ж9 НІН ДЕ ГІ КО МИ ТЕТ

«М��гілік елге» бастар жол

«<арттарым — асыл :азынам»

Егемен елімізді� тірегі — білімді ;рпа:
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На уче ном со ве те КарГУ им. ака де ми ка Е. А. Бу ке то ва был пред став лен от чет рек-
то ра про фес со ра Ку бе ева Ер ки на Ки но ято ви ча о дея тель нос ти уни вер си те та за 2015-
2016 учеб ный год и о за да чах раз ви тия ву за на но вый учеб ный пе ри од. Пред ла га ем 
вы дер жки из выс туп ле ния рек то ра пе ред кол лек ти вом уни вер си те та.

«Ре али зуя «Го су дар ствен ную прог рам му раз ви тия 
об ра зо ва ния и на уки на 2016-2019 го ды», Ка ра ган дин-
ский го су дар ствен ный уни вер си тет им. ака де ми ка Е. 
А. Бу ке то ва со вер шен ству ет об ра зо ва тель ный про цесс 
и мо дер ни зи ру ет учеб но-ла бо ра тор ную ба зу, соз да ет 
ус ло вия для про ве де ния науч ных ис сле до ва ний и пуб-
ли ка ции их ре зуль та тов, фор ми ро ва ния ка зах стан ско-
го пат ри отиз ма в рус ле ре али за ции Пат ри оти чес ко го 
ак та «Мəң гі лік Ел».

К 2016 го ду КарГУ ус пеш но ак кре ди то вал 122 об-
ра зо ва тель ные прог рам мы в гер ман ском агент стве 
AC QU IN и ка зах стан ских агент ствах НА АР и НКА-
ОКО. Это 100% спе ци аль нос тей, по ко то рым был вы-
пуск.

В ми ро вом рей тин ге луч ших уни вер си те тов ми ра 
QS КарГУ за ни ма ет по зи цию 701+. В 2016 го ду за нял 
104-ю по зи цию и во шел в топ-200 луч ших уни вер си-
те тов но во го рей тин га QS «Раз ви ва юща яся Ев ро па и 
Цен траль ная Азия». КарГУ ста биль но вхо дит в трой-
ку ли де ров луч ших мно гоп ро филь ных уни вер си те тов 
рес пуб ли ки по рей тин гу агент ства НА АР.

В от чет ный пе ри од уни вер си тет имел ли цен зии на 
под го тов ку спе ци алис тов по 75 спе ци аль нос тям ба ка-
лав ри ата, 48 — ма гис тра ту ры, 12 — док то ран ту ры. В 
этом учеб ном го ду мы по лу чи ли еще 5 ли цен зий, рас-
ши рив тем са мым спектр спе ци аль нос тей ба ка лав ри-
ата и ма гис тра ту ры.

С 2015-2016 учеб но го го да по прог рам ме «М4$ гі-
лік ел жас та ры — ин дус трия �а! Сер пін-2050» в КарГУ 
осу ществля ет ся под го тов ка 216 сту ден тов из 5 об лас-
тей. В те ку щем учеб ном го ду в рам ках это го про ек та 
пос ту пи ли 195 че ло век.

В от чет ном го ду под го тов ка кад ров на трех язы-
ках ве лась по 22 спе ци аль нос тям ба ка лав ри ата. С 
целью об ме на опы том в об лас ти язы ко во го об ра зо ва-
ния в ап ре ле 2016 го да в уни вер си те те был про ве ден 
Меж ду на род ный науч ный фо рум «Язы ко вое об ра зо ва-
ние в ус ло ви ях со ци окуль тур ной тран сфор ма ции сов-
ре мен но го об ще ства». В ра бо те фо ру ма при ня ли учас-
тие пред ста ви те ли за ру беж ных по сольств, ОБ СЕ, дру-
гих ор га ни за ций и уни вер си те тов Фран ции, Гер ма нии, 
Ки тая, Рос сии. Для обес пе че ния об ра зо ва тель но го 
про цес са ан гло языч ны ми пре по да ва те ля ми внед ре на 
прак ти ка пре дос тав ле ния гран та КарГУ для обу че ния 
на фа куль те те инос тран ных язы ков. На се год няш ний 
день та ким об ра зом под го тов ле но 26 пре по да ва те лей. 
В те ку щем го ду обу ча ют ся еще 13 пре по да ва те лей.

Про во дит ся боль шая ра бо та по под го тов ке учи-
те лей школ к пре по да ва нию на трех язы ках на ба зе 
фа куль те та до пол ни тель но го об ра зо ва ния КарГУ, на 
кур сах по вы ше ния ква ли фи ка ции. Так, ле том 2016 го-
да пре по да ва те ли фа куль те та инос тран ных язы ков в 
рам ках лет ней шко лы «Со вер шен ство ва ние язы ко вых 
про фес си ональ но-ком му ни ка тив ных ком пе тен ций» 
обу ча ли бо лее 200 учи те лей сельских школ.

Уни вер си тет по лу чил гос за каз для го дич ной под-
го тов ки 45 че ло век на ан гло языч ную прог рам му та ких 
пе да го ги чес ких спе ци аль нос тей, как «хи мия», «фи зи-
ка», «би оло гия», «ин фор ма ти ка». Осу ществлен на бор 
24 че ло век в про филь ную ма гис тра ту ру с обу че ни ем 
на ан глий ском язы ке по спе ци аль нос тям «фи зи ка» и 
«хи мия».

В от чет ном го ду сту ден ты всех спе ци аль нос тей 
де монстри ро ва ли хо ро шую ус пе ва емость. По ре зуль-
та там эк за ме на ци он ных сес сий по ка за тель ка че ства 
зна ний сос та вил в ба ка лав ри ате 80%, в ма гис тра ту ре — 
99%, в док то ран ту ре — 100%. По ре зуль та там ВО УД 
2015 го да КарГУ за нял пер вую по зи цию сре ди мно-
гоп ро филь ных ву зов Рес пуб ли ки Казахстан.

В от чет ный пе ри од сту ден чес ки ми ко ман да ми 
КарГУ на рес пуб ли кан ских пред мет ных олим пи адах 
за во ева но 11 пер вых, 9 вто рых и 5 треть их при зо вых 
мест. Кро ме то го, на ши сту ден ты за во ева ли 26 ин ди ви-
ду аль ных при зо вых мест. В от чет ный пе ри од 6 сту ден-
тов ста ли сти пен ди ата ми Фон да Пер во го Пре зи ден та, 
56 по лу ча ли Пре зи дентскую сти пен дию.

В 2015-2016 учеб ном го ду дей ство вал 61 фи ли ал ка-
федр на ба зе ор га ни за ций, пред прия тий и об ра зо ва-
тель ных уч реж де ний. Пре по да ва те ли уни вер си те та 
ак тив но уча ству ют в раз ра бот ке учеб но-ме то ди чес-
кой ли те ра ту ры для 12-лет ней шко лы. Так, на дан ный 
мо мент раз ра бо та ны и из да ны под гри фом МОН РК 2 
ти по вые и 2 учеб ные прог рам мы, 16 учеб ни ков и учеб-

ных по со бий по ан глий ско му, не мец ко му язы кам, ис-
то рии Казахстана, ис то рии ми ра, на чаль ной во ен ной 
под го тов ке и дру гие. Раз ра бо та ны и из да ны учеб ные 
по со бия для дис цип лин ва ри атив но го ком по нен та 
учеб ных пла нов ос нов ной и стар шей шко лы: «Прод-
ви ну тый курс ма те ма ти ки», «Ин фор ма ти ка и ИКТ», 
«Гра фи ка и про ек ти ро ва ние», «Фи зи ка (про филь ный 
уро вень)». Соз да ют ся учеб ные по со бия для под го тов-
ки бу ду щих учи те лей к ве де нию но вых дис цип лин: 
«Ес те ствоз на ние», «Поз на ние ми ра» и «Ин фор ма ци-
он но-ком му ни ка ци он ные тех но ло гии» в на чаль ной 
шко ле; «Вве де ние в ес те ствен ные на уки», «Гло баль ные 
пер спек ти вы и про ек тная ра бо та» в ос нов ной шко-
ле. Уни вер си тет уча ству ет в ук реп ле нии учеб но-ла-
бо ра тор ной ба зы школ го ро да. Так, в сен тяб ре 2016 
го да сред ним шко лам №16 и 66 г. Ка ра ган ды пе ре-
да ны в дар ком плек ты по ро бо то тех ни ке. Кол лек тив 
КарГУ обес пе чи ва ет кон суль та тив ную по мощь сот ням 
школь ни ков че рез ру ко вод ство науч ны ми об ще ства ми 
уча щих ся, ор га ни за цию науч ных круж ков и фа куль та-
ти вов.

Еже год но уни вер си тет тру до ус тра ива ет бо лее 80% 
вы пус кни ков ба ка лав ри ата и 100% вы пус кни ков ма гис-
тра ту ры и док то ран ту ры.

По прог рам ме ака де ми чес кой мо биль нос ти в 
2015-2016 учеб ном го ду обу че ние за счет бюд жет ных 
и вне бюд жет ных средств уни вер си те та прош ли 98 че-
ло век (74 сту ден та и 24 ма гис тран та). Кро ме это го 7 
че ло век обу ча лись по прог рам ме ака де ми чес кой мо-
биль нос ти Мев ла на, фи нан си ру емой пра ви тель ством 
Тур ции. Сти пен ди ата ми прог рам мы «Эраз мус+» в 
2015 го ду ста ли 5 обу ча ющих ся, в 2016 го ду — 11 обу-
ча ющих ся и 1 пре по да ва тель. В рам ках ре али зу емых 
137 до го во ров о сот руд ни че стве в 2015-2016 учеб ном 
го ду науч ные ста жи ров ки за ру бе жом прош ли 90 ма-
гис тран тов и 6 док то ран тов. По прог рам ме внут рен-
ней ака де ми чес кой мо биль нос ти 40 сту ден тов КарГУ 
обу ча лись в те че ние од но го ака де ми чес ко го пе ри ода в 
ве ду щих ву зах Казахстана. В КарГУ обу ча лись 28 сту-
ден тов из 7 ву зов Казахстана и 32 инос тран ных обу ча-
ющих ся из Ки тая, США, Гер ма нии, Рос сии и Ита лии.

В 2015-2016 учеб ном го ду объ ем книж но го фон да 
сос та вил 1 767 100 эк зем пля ров ли те ра ту ры. В от чет-
ном го ду в уни вер си те те фун кци они ро ва ли 135 муль-
ти ме дий ных ауди то рий, 7 за лов элек трон ных ре сур сов. 
Во всех кор пу сах и на всех эта жах об ще жи тий соз да ны 
зо ны Wi-Fi, ско рость ин тер не та до ве де на до 300 Мбит/с.

В уни вер си те те пол ностью ав то ма ти зи ро ва ны ос-
нов ные про це ду ры учеб но го про цес са: фор ми ро ва ние 
ин ди ви ду аль ной учеб ной тра ек то рии, про ме жу точ-
ные ви ды кон тро ля он лайн; учет учеб ных дос ти же ний, 
учет по се ща емос ти и так да лее.

В сен тяб ре 2015 го да соз да на ла бо ра то рия 
3D-тех но ло гии, ко то рая ти ра жи ру ет на ци ональ ные 
су ве ни ры к ЭК СПО-2017. В ап ре ле 2016 го да соз да на 
ла бо ра то рия ро бо то тех ни ки и ин тел лек ту аль ных ма-
шин, раз ра ба ты ва ющая прог рам мное обес пе че ние для 
бес пи лот ных ле та тель ных ап па ра тов. КарГУ ус пеш но 
уча ству ет в рес пуб ли кан ских кон кур сах гран то во го, 
прог рам мно-це ле во го и ба зо во го фи нан си ро ва ния.

По ре зуль та там кон кур сов, про во ди мых Ко ми те-
том на уки МОН РК, бо лее 60 про ек тов по лу чи ли фи-
нан си ро ва ние по бюд жет ной прог рам ме «Гран то вое 
фи нан си ро ва ние науч ных ис сле до ва ний». В 2015 го-
ду ре али зо ва но 60 про ек тов по всем 5 при ори тет ным 
нап рав ле ни ям раз ви тия на уки в Рес пуб ли ке Казахстан. 
Сог лас но зап ро су аки ма та Ка ра ган дин ской об лас ти 
уни вер си те том нап рав ле ны за яв ки 9 про ек тов уче-
ных уни вер си те та на учас тие в Меж ду на род ной спе-
ци али зи ро ван ной выс тав ке ЭК СПО-2017.

В 2015 го ду науч но-ис сле до ва тельским цен тром 
«Ион но-плаз мен ные тех но ло гии и сов ре мен ное при-
бо рос тро ение» бы ло за вер ше но соз да ние ус та нов-
ки для очис тки тех но ло ги чес кой во ды про мыш лен-
ных пред прия тий. Ус та нов ка уже ис поль зу ет ся АО 
«Дорстрой ма те ри алы». В 2016 го ду уче ны ми этой же 
ла бо ра то рии был раз ра бо тан но вый про ект «Плаз мо-
хи ми чес кая ус та нов ка для по лу че ния син тез-га за из 
от хо дов неф те до бы чи и неф те пе ре ра бот ки». За яв ка 
про ек та пред став ле на в Ми нис тер ство энер ге ти ки Рес-
пуб ли ки Казахстан на учас тие в ЭК СПО-2017. Сей час 
нап рав ле ны 3 за яв ки про ек тов на по лу че ние гран та по 
прог рам ме Все мир но го бан ка. «Шу бар коль ко мир» и 

«Ка ра ган да Энер го центр» вы ра зи ли же ла ние со фи-
нан си ро вать дан ные ис сле до ва ния.

С 2016 го да в КарГУ фун кци они ру ют че ты ре дис-
сер та ци он ных со ве та по за щи те дис сер та ций на со-
ис ка ние уче ной сте пе ни док то ра фи ло со фии и док-
то ра по про фи лю. За от чет ный пе ри од сос то ялось 10 
за щит док тор ских дис сер та ций на со ис ка ние сте пе ни 
док то ра PhD.

Дос тиг ну та по ло жи тель ная ди на ми ка пуб ли ка ций 
уче ных КарГУ в ба зах дан ных Thom son Reu ters и Sco pus.

В 2015 го ду 13 пре по да ва те лей уни вер си те та ста-
ли об ла да те ля ми гран та «Луч ший пре по да ва тель 
ву за». Все го за го ды про ве де ния кон кур са 127 пре по-
да ва те лей КарГУ ста ли об ла да те ля ми го су дар ствен-
но го гран та. Об ла да те ля ми го су дар ствен ных науч ных 
сти пен дий в но ми на ции «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» в 2015 го ду ста ли 4 че ло ве ка, в но ми на ции «Для та-
лан тли вых мо ло дых уче ных» — 5 че ло век.

В 2015-2016 учеб ном го ду в КарГУ ра бо та ли 816 
пре по да ва те лей. Кро ме то го, к ре али за ции об ра зо ва-
тель ных прог рамм в рам ках про ек та «Гос те вые лек-
ции» прив ле че но 9 за ру беж ных уче ных. В те че ние от-
чет но го пе ри ода раз лич ные фор мы по вы ше ния ква ли-
фи ка ции прош ли 196 че ло век.

При ори тет ны ми нап рав ле ни ями вос пи та тель ной 
ра бо ты в уни вер си те те яв ля ют ся вос пи та ние пат-
ри отиз ма и пра во вой куль ту ры, вы пол не ние Пла на 
на ции «100 кон крет ных ша гов по ре али за ции пя ти 
ин сти ту ци ональ ных ре форм», Пат ри оти чес ко го ак-
та «М4$ гі лік Ел». Про во ди лась ши ро кая ин фор ма-
ци он но-разъ яс ни тель ная ра бо та, круг лые сто лы и 
кон фе рен ции, встре чи по разъ яс не нию и про па ган де 
еже год но го Пос ла ния Пре зи ден та Н. А. Назарбаева и 
ре али за ции при ори тет ных гос прог рамм ин дус три аль-
но-ин но ва ци он ной мо дер ни за ции стра ны. В от чет ном 
го ду во Двор це сту ден тов про дол жил ра бо ту 21 твор-
чес кий кол лек тив. В ап ре ле 2016 го да два твор чес ких 
кол лек ти ва, име ющие зва ние на род ных — ан самбль 
тан ца «Жар кын» и фольклор ный ан самбль «Са рын», — 
ус пеш но прош ли ат тес та цию на под твер жде ние зва-
ния. В от чет ный пе ри од в уни вер си те те фун кци они-
ро ва ли 22 спор тив ные сек ции. Осо бое вни ма ние уде-
ля лось сту ден там, про жи ва ющим в об ще жи ти ях; их 
чис ло в от чет ный пе ри од сос та ви ло 1471 че ло век.

Об ще жи тия пол ностью под го тов ле ны к при ему сту-
ден тов, во всех об ще жи ти ях ус та нов ле ны но вые лиф ты.

В те ку щем го ду кол лек ти ву уни вер си те та пред-
сто ит ре шать сле ду ющие за да чи.

1. Про дол жить ре али за цию «Го су дар ствен ной 
прог рам мы раз ви тия об ра зо ва ния и на уки Рес пуб ли-
ки Казахстан на 2016-2019 го ды» и «Стра те гии раз ви-
тия КарГУ им. Е. А. Бу ке то ва на 2016-2020 го ды».

2. Мо дер ни зи ро вать со дер жа ние об ра зо ва тель ных 
прог рамм ба ка лав ри ата, ма гис тра ту ры, док то ран ту ры.

3. Уве ли чить ко ли че ство инос тран ных сту ден тов и 
ма гис тран тов, обу ча ющих ся в КарГУ не ме нее од но-
го ака де ми чес ко го пе ри ода в рам ках об мен ных прог-
рамм и прог рам мы ака де ми чес кой мо биль нос ти.

4. Оп ре де лить об ра зо ва тель ную по ли ти ку ву за в 
ус ло ви ях ав то но мии по под го тов ке кон ку рен тос по соб-
ных и вос тре бо ван ных на рын ке тру да ба ка лав ров, ма-
гис тров на ук и «элит ных спе ци алис тов» (с при суж де-
ни ем сте пе ни PhD); раз ви тие го су дар ствен но-час тно го 
парт нер ства че рез уве ли че ние объ ема за ка зов от ком-
па ний, ор га ни за ций и фон дов.

5. По вы сить рей тинг пуб ли ка ци он ной ак тив нос-
ти уни вер си те та че рез уве ли че ние ко ли че ства ста тей 
в жур на лах, вхо дя щих в ба зы дан ных Web of Sci en ce и 
Sco pus (не ме нее од ной статьи каж до го пре по да ва те-
ля и науч но го сот руд ни ка), в том чис ле в со ав тор стве 
с за ру беж ны ми пре по да ва те ля ми и ис сле до ва те ля ми.

6. Обес пе чить по ло жи тель ную ди на ми ку уров ня 
ци ти ру емос ти науч ных ста тей уни вер си те та, опуб-
ли ко ван ных в меж ду на род ных жур на лах, ин дек си ру-
емых в Web of Sci en ce и Sco pus.

7. Про дол жить учас тие в ре али за ции рес пуб ли кан-
ско го про ек та «Мəң гі лік Ел жас та ры — ин дус трия ға! 
Сер пін-2050».

8. Рас ши рить учас тие пре по да ва тельско го кол лек-
ти ва и сту ден чес кой мо ло де жи в ре али за ции на ци-
ональ но го про ек та «Мəң гі лік Ел».

9. Прив ле кать раз лич ные ис точ ни ки фи нан си ро ва-
ния мо дер ни за ции уни вер си тет ской науч но-ис сле до-
ва тельской, учеб ной и со ци аль ной ба зы».

РЕК ТОР КАРГУ ИМ. АКА ДЕ МИ КА Е. А. БУ КЕ ТО ВА 
Д. Ю. Н., ПРО ФЕС СОР КУ БЕ ЕВ Е. К.

Ученый совет
В новый учебный год — 
с новыми задачами!

В КарГУ им. ака де ми ка Е. А. Бу-
ке то ва 15 сен тяб ря сос то ял ся 
уче ный со вет, на ко то ром рек тор 
уни вер си те та про фес сор Ер кин 
Ки но ято вич Ку бе ев пред ста вил от-
чет о ра бо те на ше го ву за за 2015-
2016 учеб ный год. Так же кол ле-
ги аль ным ор га ном бы ли при ня ты 
ре ше ния по даль ней ше му раз ви-
тию КарГУ.

Уче ный со вет пос та но вил:
1. Дея тель ность уни вер си те та 

за 2015-2016 учеб ный год приз-
нать удов лет во ри тель ной и от чет 
рек то ра ут вер дить.

2. Про дол жить ра бо ту над ре-
али за ци ей «Го су дар ствен ной 
прог рам мы раз ви тия об ра зо ва-
ния и на уки Рес пуб ли ки Казахстан 
на 2016-2019 го ды» и «Стра те гии 
раз ви тия Ка ра ган дин ско го го су-
дар ствен но го уни вер си те та им. Е. 
А. Бу ке то ва на 2016-2020 го ды».

3. Раз ра бо тать ме ха низм эк-
спор та об ра зо ва тель ных ус луг в 
рам ках ма гис тра ту ры, док то ран ту-
ры, науч ных ста жи ро вок.

4. Обес пе чить к 2017-2018 
учеб но му го ду чте ние на ан глий-
ском язы ке до 50% дис цип лин по 
спе ци аль нос тям ма гис тра ту ры и 
док то ран ту ры.

5. За вер шить пе ре ход на ав то-
ма ти зи ро ван ную сис те му об слу-
жи ва ния учеб но го про цес са на 
всех уров нях об ра зо ва ния.

6. Уве ли чить чис ло уче ных уни-
вер си те та, чи та ющих лек ции в ву-
зах Казахстана и за ру бежья.

7. При нять ак тив ное учас тие 
в прог рам ме Все мир но го бан ка 
«Сти му ли ро ва ние про дук тив ных 
ин но ва ций», в кон кур се Фон да 
на уки на ком мер ци али за цию ре-
зуль та тов науч но-тех ни чес кой 
дея тель нос ти.

8. Фа куль те там, ис хо дя из 
сво ей спе ци фи ки, рас ши рить 
при сут ствие в об ра зо ва тель ной, 
науч ной, про из вод ствен ной, об-
ще ствен ной жиз ни го ро да, об лас-
ти.

9. За ве ду ющим ка фед ра ми для 
раз ме ще ния на сай те уни вер си те-
та соз дать ба зу о пре по да ва те лях 
и сфе ре их ис сле до ва тельских ин-
те ре сов с целью ин фор ми ро ва ния 
ву зов-пар тне ров о по тен ци аль ных 
лек то рах из КарГУ.

10. Уве ли чить чис ло док то ран-
тов, обу ча ющих ся в КарГУ, по за-
яв кам за каз чи ков.

11. Уси лить ра бо ту по вов ле че-
нию обу ча ющих ся в дея тель ность 
науч ных, твор чес ких, об ще ствен-
ных, спор тив ных объ еди не ний 
уни вер си те та.

12. С целью ук реп ле ния ду хов-
но-нрав ствен ных цен нос тей и про-
па ган ды об ще на ци ональ ной идеи 
«М�� гі лік Ел» раз ра бо тать лек ции 
«Цен нос ти М�� гі лік Ел», «На ция 
еди но го бу ду ще го», «Граж дан ская 
иден тич ность», «Ме ні� Елім».

13. Ши ре ис поль зо вать ин тер-
нет-прос тран ство в про па ган де 
сту ден чес кой жиз ни КарГУ.

14. Внед рить в вос пи та тель-
ный про цесс уни вер си те та та кие 
но вые фор мы ра бо ты, как во лон-
тер ское дви же ние, пи ар-ак ции, 
соз да ние со ци аль ных ви де оро ли-
ков.

15. На чать тща тель ную под го-
тов ку спортсме нов — сту ден тов 
КарГУ к учас тию во Все мир ной 
уни вер си аде 2017 го да в сос та ве 
сбор ной Рес пуб ли ки Казахстан.

СОБ. ИНФ.

Итого 2015-2016 учебного года
и задачи на новый период
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�ымбатты студенттер!
Қол да ры ңыз да ғы сту дент тер ге ар нал ған га зет іміздің материалдары сіз дер дің құ қық та-

ры ңыз бен мін дет те рі ңіз ді ес ке са лу үшін əзір лен ді. Өмір ле рі ңіз дің бұл ке зе ңін де ең бас-
ты сы са па лы бі лім алу деп ой лай мын. Біз дің уни вер си те ті міз де бұ ған бар жағ дай жа са-
лын ған. Сіз дер үшін Ғы лы ми кі тап ха на ның ақ па рат тық ре сур ста ры, компь ютер лік сы нып-
тар, муль ти ме ди алық дə ріс ха на лар жұ мыс іс те уде. Сіз дер ге жо ға ры бі лік ті пе да гог тар мен 

қа рым-қа ты нас жа сау ға мүм кін дік бар. Əр ми нут ты бо ла шақ та ғы кə сі би қызметтеріңізге 
қа жет ті бі лім алу ға жұм са ңыз дар.
Қым бат ты сту дент тер, сіз дер ге сəт ті лік ті леймін, оқуда озат болыңыздар.

Е. А. Б9КЕТОВ АТЫНДА�Ы "АРМУ РЕКТОРЫ 
ПРОФЕССОР Е. ". К9БЕЕВ

Ака де мик Е. А. Бө ке тов атын да ғы Қа ра-
ған ды мем ле кет тік уни вер си те тін де жем-
қор лық тың қан дай тү рі нің бол сын кө рі ніс 
та бу ына жол бер мей тін кү рес ша ра ла ры 
үне мі жүр гі зі ле ті ні не на зар ауда ры ңыз дар!
Қыл мыс тық жауап кер ші лік те қа рас ты рыл-

ған дай, па ра алу жə не па ра бе ру қыл мыс еке-
нін ес тен шы ғар мау ке рек.
Ка фед ра мең ге ру ші ле рі, де кан дар мен өз ге 

де уни вер си тет қыз мет кер ле рі, па ра алу іс-əре-
ке тін жү зе ге асы ру шы лар ҚР Қыл мыс тық ко-
дек сі нің 366 ба бы — «Па ра алу» бойын ша қыл-
мыс тық жауап кер ші лік ке тар ты ла ды.
Ті ке лей не ме се дел дал ар қы лы жа сал ған 

атал мыш қыл мыс тық əре кет: ақ ша, ба ға лы қа-
ғаз дар, өз ге де мү лік, мү лік ке құ қы ғы не ме се 
мү лік си па тын да ғы пай да тү рін де па ра алуы, 
егер мұн дай іс-əре кет (əре кет сіз дік) мем ле кет-
тік қыз мет тер ат қа ру ға уəкі лет ті адам ның не 
оған те ңес ті ріл ген адам ның қыз мет тік өкі лет ті-
гі не кі ре тін бол са, не ол қыз мет тік жағ дайы на 
бай ла ныс ты осын дай іс-əре кет ке (əре кет сіз дік-
ке) мүм кін дік жа са са, сол си яқ ты жал пы қам-
қор лы ғы не ме се жол бе ру ші лі гі үшін мүл кі 
тəр кі ле ніп, бел гі лі бір лауазым дар ды ат қа ру 
не ме се бел гі лі бір қыз мет пен ай на лы су құ қы-
ғы нан өмір бойы на айы ра оты рып, па ра ның 
50 есе лен ген со ма сы мөл ше рін де айып пұл са-
лу ға не бес жыл ға дейін гі мер зім ге бас бос тан-
ды ғы нан айы ру ға жа за ла на ды.

2. Ай тар лық тай мөл шер де жа сал ған дəл 
сол іс-əре кет, сол си яқ ты заң сыз əре кет те рі 
(əре кет сiз дi гi) үшiн па ра алу — мүл кі тəр кі ле-
ніп, бел гі лі бір лауазым дар ды ат қа ру не ме се 
бел гі лі бір қыз мет пен ай на лы су құ қы ғы нан 
өмір бойы на айы ра оты рып, па ра ның 60 есе-
лен ген со ма сы мөл ше рін де айып пұл са лу ға не 
үш жыл дан же ті жыл ға дейін гі мер зім ге бас 
бос тан ды ғы нан айы ру ға жа за ла на ды.

3. Осы бап тың бi рiн шi не ме се екiн шi бө лiк-
те рiн де көз дел ген іс-əре кет тер, егер олар:

1) қор қы тып алу жо лы мен;
2) адам дар то бы ның ал дын ала сөз бай ла су ымен;

3) iрi мөл шер де;
4) бір не ше рет жа сал са, —
мүл кі тəр кі ле ніп, бел гі лі бір лауазым дар ды 

ат қа ру не ме се бел гі лі бір қыз мет пен ай на лы су 
құ қы ғы нан өмір бойы на айы ра оты рып, па ра-
ның 70 есе лен ген со ма сы мөл ше рін де айып пұл 
са лу ға не же ті жыл дан он екі жыл ға дейін гі 
мер зім ге бас бос тан ды ғы нан айы ру ға жа за ла-
на ды.
Оқы ту шы лар мем ле кет тік қыз мет тер ді ат-

қа ру ға уəкі лет ті адам бо лып та был май ды жə-
не олар заң сыз түр де сыйа қы ал ға ны үшін ҚР 
Қыл мыс тық ко дек сі нің 247 ба бы — «Заң сыз 
сыйа қы алу» бойын ша қыл мыс тық жауап кер-
ші лік ке тар ты ла ды.
Мем ле кет тiк ор ган ның не мем ле кет тiк 

ұйым ның мем ле кет тiк фун кци ялар ды орын-
дау ға уəкi лет тiк бе ріл ген ада мы бо лып та был-
май тын жұ мыс ке рi нiң не ме се оған те ңес тi-
рiл ген адам ның, сол си яқ ты мем ле кет тiк емес 
ұйым ның бас қа ру фун кци яла рын орын да май-
тын жұ мыс ке рi нiң өз мiн дет те рi аясы на кі ре-
тін жұ мыс ты орын да ға ны не ме се қыз мет тер 
көр сет ке нi үшiн ма те ри ал дық сыйа қы ны, же-
ңiл дiк тер дi не ме се мү лiк тiк си пат та көр се тi ле-
тін қыз мет тер ді заң сыз алуы —

300 жүз ай лық есеп тiк көр сет кiш ке дейiн гi 
мөл шер де айып пұл са лу ға не сол мөл шер де 
тү зеу жұ мыс та ры на не 240 са ғат қа дейін гі мер-
зім ге қо ғам дық жұ мыс тар ға тар ту ға не 75 тəу-
лік ке дейін гі мер зім ге қа мақ қа алу ға жа за ла-
на ды.

2. Бір не ше рет жа сал ған дəл сол іс-əре кет —
500 ай лық есеп тiк көр сет кiш ке дейiн гi мөл-

шер де айып пұл са лу ға не сол мөл шер де тү зеу 
жұ мыс та ры на не 300 са ғат қа дейін гі мер зім ге 
қо ғам дық жұ мыс тар ға тар ту ға не 90 тəу лік ке 
дейін гі мер зім ге қа мақ қа алу ға жа за ла на ды.

3. Осы бап тың бі рін ші не ме се екін ші бө-
лік те рін де көз дел ген, iрi мөл шер де сыйа қы 
алу мен бай ла ныс ты не қор қы тып алу мен ұш-
тас қан іс-əре кет тер —
мүл кі тəр кі ле ніп не ме се он сыз, бел гi лi бiр 

лауазым дар ды ат қа ру не ме се бел гi лi бiр қыз-

мет пен ай на лы су құ қы ғы нан 3 жыл ға дейін гі 
мер зім ге айы ра оты рып, 2000 ай лық есеп тiк 
көр сет кiш ке дейiн гi мөл шер де айып пұл са-
лу ға не сол мөл шер де тү зеу жұ мыс та ры на 
не 2 жыл ға дейін гі мер зім ге бас бос тан ды ғын 
шек те уге не сол мер зім ге бас бос тан ды ғы нан 
айы ру ға жа за ла на ды.

247-бап қа өз ге ріс ен гі зіл ді — ҚР 07.11.2014 
№ 248-V За ңы мен.

Ес кер ту. Егер сый лық тың құ ны бес ай лық 
есеп тiк көр сет кiш тен ас па са, осы бап тың бi-
рiн шi бө лi гiн де көр се тiл ген адам ның өзі нің 
мін де ті не кі ре тін жұ мыс тар ды бұ рын орын-
да ға ны не ме се қыз мет тер көр сет ке ні үшiн ал-
дын ала уағ да лас тық бол ма ған кез де сый лық 
ре тін де ма те ри ал дық сыйа қы, же ңіл дік не ме се 
мү лiк тiк си пат та ғы қыз мет ті алуы ма ңы зы аз 
бо лу ына бай ла ныс ты қыл мыс тық құ қық бұ зу-
шы лық бо лып та был май ды жə не ол тəр тiп тiк 
рет пен қу да ла на ды.

Сы бай лас жем �ор лы� пен к# рес ту ра лы За$
«Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл 

туралы» 2015 жылғы 18 қарашадағы № 410-V 
ҚРЗ Қазақстан Республикасының Заңы;

«Қа зақ стан Рес пуб ли ка сы ның 2015-
2025 жыл дар ға ар нал ған сы бай лас жем қор-
лық қа қар сы стра те ги ясы ту ра лы» Қа зақ стан 
Рес пуб ли ка сы Пре зи ден ті нің 2014 жыл ғы 
26 жел тоқ сан да ғы Жар лы ғы

Бар ша $ыз ды сы бай лас жем �ор лы� �а 
�ар сы на си хат �а бел сен ді т#р де �а ты су �а 
#н дей міз!
Ака де мик Е. А. Бө ке тов атын да ғы Қа ра ған-

ды мем ле кет тік уни вер си те тін де жем қор лық-
қа орын жоқ!

�%р мет ті сту дент тер мен о�ы ту шы лар!
Өз де рі ңіз дің құ қық та ры ңыз бен мін дет те-

рі ңіз ді Е. А. Бө ке тов атын да ғы Қа ра ған ды мем-
ле кет тік уни вер си те ті нің құ қық тық пор та лы-
нан бі ле ала сыз дар www.pra vo.ksu.kz

Ака де мик Е. А. БB ке тов атын да Cы <арМУ сту дент те рі мен о:ы ту шы ла ры на жа ды на ма

Біз жем�орлы��а �арсымыз!

Академик Е. А. БBкетов атындаCы <араCанды мемлекеттік университетіні�
КОРПОРАТИВТІК ЭТИКА КОДЕКСІ
Жал пы ере же лер
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 осы Кор по ра тив-
тік эти ка ко дек сі (əрі қа рай — Ко декс) Қа зақ стан 
Рес пуб ли ка сы ның «Бі лім ту ра лы», «Ғы лым ту ра-
лы», «Жем қор лық пен кү рес ту ра лы» Заң да ры-
на, «Ака де мик Е.А.Бө ке тов атын да ғы Қа ра ған-
ды мем ле кет тік уни вер си те ті» РМК Жар ғы сы на, 
уни вер си тет тің Іш кі тəр тіп ере же ле рі не жə не 
жал пы мо раль дік-эти ка лық нор ма лар ға сəй кес 
əзір лен ген.

Ко дек сті өң деу ба ры сын да ал дың ғы қа тар лы 
уни вер си тет тер дің кор по ра тив тік бас қа ру тə жі-
ри бе сі ес ке ріл ді. 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 Кор по-
ра тив тік эти ка ко дек сін де уни вер си тет тің:
• əкім ші лік-бас қа ру шы лық қыз мет кер ле рі;
• про фес сор лық-оқы ту шы лар құ ра мы;
• оқу-қо сал қы қыз мет кер ле рі;
• дайын дық бө лі мі нің тың да ушы ла ры, сту дент-
те рі, ма гис трант та ры, док то рант та ры;

• қыз мет көр се ту ші қыз мет кер ле рі үшін мін дет-
ті бо лып та бы ла тын эти ка лық қа ғи да лар бе кі-
тіл ген.
Ко декс жал пы ға та ныл ған адам гер ші лік құн-

ды лық тар ға, адам құ қық та ры ның ба сым дық-
та ры на, аза мат тық қо ғам ның де мок ра ти ялық 
иде яла ры на не гіз де ле оты рып, қа ты нас тар ды 
рет тей ді.

Ко декс ке ле сі қа ғи да лар ға не гіз дел ген:
• ака де ми ялық адал дық;
• бір лес кен ын ты мақ тас тық;
• то ле рант ты лық.

Ко дек сті$ ма� са ты уни вер си тет те өза ра 
сый лас тық, ті лек тес тік, ғы лы ми жə не шы ғар ма-
шы лық ын ты мақ тас тық жағ дайын жа сау бо лып 
та бы ла ды.

Ко дек сті$ мін дет те рі:
• тұл ға ның ин тел лек ту ал ды, мə де ни жə не ру ха-
ни да му ын қам та ма сыз ету;

• ұжым ның əр мү ше сі нің құ қық та рын, бос тан-
дық та ры мен заң ды мүд де ле рін қор ғау;

• уни вер си тет ұжы мын да қо лай лы мо раль дік-
пси хо ло ги ялық жағ дай ды сақ тау;

• қа зақ стан дық пат ри отизм се зі мін қа лып тас-
ты ру.

1-бап. Уни вер си тет �ыз мет кер ле рі ні� мін дет те рі
• мүд де лер қақ ты ғы сы на жол бер мей, уни вер-
си тет мүд де ле рі не сай, же ке-топ тың пай да сы 

мен мүд де ле рі не қа ра ған да, оған ба сым ды лық 
бе ре оты рып, кə сі би қыз ме тін адал ат қа ру;

• эти ка лық нор ма лар ды сақ тай оты рып, бір-бі-
рі не сый-құр мет пен қа рау;

• əріп тес тер ара сын да се нім ді қа рым-қа ты нас 
пен ын ты мақ тас тық ор на ту, кор по ра тив ті мə-
де ни ет ті ұс та ну мен тəр би еле уге жəр дем де су;

• бар лық дең гей де гі жұ мыс кер лер мен құ ры-
лым дық бө лім дер дің бас шы ла ры Ко декс та-
лап та ры на сай бас қа ру шы лық ше шім дер қа-
был дауы, өз іс-əре ке ті мен Ко декс ере же ле рі не 
бе ріл ген ді гін көр се туі, ор тақ мис сия, құн ды-
лық тар мен қа ғи да лар не гі зін де ұжым ның бі-
рі гуі не ұм ты луы ти іс;

• уни вер си тет мүд де ле рі мен имид жі не зи ян 
кел ті ре тін əре кет тер ге қар сы тұ ру;

• жем қор лық тың кез кел ген құ бы лыс та ры на жə-
не жем қор лық үшін жағ дай жа сай тын əре кет-
тер ге қар сы тұ ру;

• мем ле кет тік мен шік ке ұқып ты лық пен қа рап, 
оны ти ім ді жə не орын ды пай да ла ну;

• ұл та ра лық ке лі сім нің ны ғаюына се беп те су, 
мем ле кет тік жə не бас қа тіл дер ге, Қа зақ стан 
хал қы ның дəс түр ле рі мен сал ты на құр мет пен 
қа рау;

• ең бек тəр ті бін бұл жыт пай орын дау, өзі нің 
қыз мет тік мін дет те рін ти ім ді жə не адал ат қа-
ру;

• бір-бі рі не қа тыс ты не гіз дел ме ген айып та ғу ға, 
дө ре кі лік фак ті ле рі не, адам дық на мы сын аяқ-
қа тап тау ға, əдеп сіз дік тер ге жол бер меу;

• қол ас тын да ғы қыз мет кер лер ді құ қық қа қар сы 
əре кет тер не ме се жал пы ға та ныл ған мо раль-
дік-эти ка лық нор ма лар ға қай шы əре кет тер 
жа сау ға мəж бүр ле меу;

• қыз мет тік мін дет те рін орын дау ба ры сын да 
бел гі лі бол ған мə лі мет тер ді жа рия ет пеу;

• сыр тқы түр-кел бе ті нің уни вер си тет те гі қыз ме-
ті тү рі не сəй кес тік қа ғи да сын сақ тау;

• жал пы ға ор тақ мо раль дік-эти ка лық нор ма-
лар ды сақ тау, қо ғам ға қар сы əре кет тер ге жол 
бер меу;

• уни вер си тет тің бе де лі не, аты на, мүл кі не, се рік-
тес тік қа рым-қа ты на сы на, құ пия ақ па ра ты на 
жə не бас қа да ре сур ста ры на зи ян кел тір меу;

• жоо əкім ші лі гі, уəкі лет ті ор ган, мем ле кет тік 
са ясат пен жер гі лік ті ат қа ру ор ган да ры ның 
ше шім де рі не ти іс ті дə ре же де əре кет ету жə не 
на зар ауда ру.

2-бап. �кім ші лік ті� мін дет те рі
• жоо-ның ағым да ғы жə не ке ле шек те гі жағ дайы-
на жауап кер ші лік пен қа рау;

• кə сі би мін дет те рін са па лы орын дау ға жə не 
ден са улы ғын сақ тау ға се беп те се тін ең бек жағ-
дай ла рын жа сау;

• же ке жə не заң ды тұл ға лар дың өті ніш те рін қа-
рас ты ру ке зін де бю рок ра тизм құ бы лыс та ры на 
жол бер меу, бел гі лен ген мер зім дер де өті ніш-
тер бойын ша қа жет ті ша ра лар ды қа был дау;

• қыз мет кер лер ге олар дың кə сі би қыз ме ті не 
бай ла ныс ты ақ па рат қа қол жет кі зу ді қам та ма-
сыз ету;

• жем қор лық құ қық бұ зу шы лық тар ды жа сау-
ға се беп те се тін ал ғы шарт тар ды анық тау жə не 
жою;

• іс кер лік қа рым-қа ты нас эти ка сын сақ тау;
• əріп тес те рін тың дай бі лу ге жə не ашық қа рым-
қа ты нас жа сай бі лу ге;

• мем ле кет тік бі лім бе ру бағ дар ла ма ла рын жү-
зе ге асы ру, жоо-ның стра те ги ялық да му жос-
па ры, қа был дан ған ма ңыз ды ака де ми ялық 
ше шім дер мен опе ра ци ялық жос пар лар дың 
нə ти же ле рі ту ра лы ПОҚ-ты ақ па рат тан ды ру.

• іскерлік қарым-қатынас этикасын сақтау
3-бап. Про фес сор лы�-о�ы ту шы лар �� ра мы ны�  
мін дет те рі
• оқу үде рі сі ба ры сын да бі лім алу дың бар лық 
ба қы лау түр ле рі не адал көз қа рас пен қа рай 
оты рып, əді лет сіз дік ке, ұқып сыз дық қа жə не 
арам дық пи ғыл ға жол бер меу;

• ұжым да ғы іс кер лік қа рым-қа ты нас мə де ни етін 
қа лып тас ты ру жə не қол дау;

• қо лай лы мо раль дік-пси хо ло ги ялық ат мос фе-
ра ны қа лып тас ты ру;

• да улы жағ дай лар ды ше шу де əдеп ті лік сақ тау;
• уни вер си тет тің жо ғар ғы бе де лін қол дау жə не 
ны ғай ту;

• кə сі би ше бер лі гін арт ты ру;
• ғы лы ми жə не кə сі би эти ка нор ма ла рын ұс та-
ну;

• не гіз дел ме ген айып та ғу ға, адам гер ші лік-
ке жат си пат та ғы əре кет тер ге, дө ре кі лік 
фак ті ле рі не, ба ла ғат тау ға, адам дық на-
мыс ты аяқ қа тап тау ға, əдеп сіз дік тер ге жол 
бер меу;

• уни вер си тет тік қо ғам дас тық та өза ра сый лас-
тық пен се нім ат мос фе ра сын, жо ға ры ака де ми-
ялық мə де ни ет ті қол дау ға жəр дем де су.

4-бап. Ты� да ушы лар ды�, сту дент тер ді�, 
магистрант тар мен док то рант тар ды� мін дет те рі
• уни вер си тет тің бар лық қыз мет кер ле рі не жə не 
бі лім алу шы ла ры на қа тыс ты əдеп ті лік сақ тау;

• оқы ту шы лар мен, қыз мет кер лер мен, уни вер-
си тет əкім ші лі гі нің өкіл де рі мен, бі лім алу шы-
лар мен қа рым-қа ты нас жа са уда сы пайы лық 
та ны ту, əдеп сіз дік көр се ту мен дө ре кі лік ке 
жол бер меу жə не одан аулақ жү ру;

• оқу тəр ті бін сақ тау;
• са лауат ты өмір сал тын ұс та ну;
• уни вер си тет тің дəс түр ле рін құр мет теу;
• мү лік ті қор ғау, уни вер си тет те та за лық пен 
тəр тіп сақ тау;

• не гіз дел ме ген айып та ғу ға, адам гер ші лік ке 
жат си пат та ғы əре кет тер ге, дө ре кі лік фак ті-
ле рі не, ба ла ғат тау ға, адам дық на мыс ты аяқ қа 
тап тау ға, əдеп сіз дік тер ге жол бер меу;

• бір-бі рі не қа тыс ты то ле рант ты лық қа ғи да сын 
ұс та ну.

5-бап. О�у-�о сал �ы ж# не �ыз мет к$р се ту ші �ыз-
мет кер лер ді� мін дет те рі
• ұжым да қо лай лы мо раль дік-пси хо ло ги ялық 
жағ дай ды қол дау;

• ұжым мү ше ле рі жə не бі лім алу шы лар ара-
сын да ғы қа рым-қа ты нас ба ры сын да əдеп ті лік 
сақ тау;

• мү лік ке ұқып ты лық пен қа рау, уни вер си тет те 
та за лық пен тəр тіп сақ тау.

6-бап. Академиялы� бостанды�ты �амтамасыз ету
Ғы лы ми сын мен пі кір та лас тар ды ака де ми-

ялық қа рым-қа ты нас тың əдет те гі фор ма сы ре тін-
де қа был дау, ғы лы ми оп по нент тер дің пі кір ле рі-
не құр мет пен қа рау.
7-бап. Даулы жа(дайларды шешу

Мүм кін бол ған да улы жағ дай лар кол ле ги ялық 
ор ган дар оты рыс та рын да — ка фед ра, де ка нат, фа-
куль тет ке ңе сін де не ме се құ ры лым дық бө лім ше де 
ке зең деп ше ші луі ти іс. Бө лім ше дең гейін де да уды 
рет теу мүм кін бол ма ған жағ дай да қыз мет кер лер 
уни вер си тет тің Қо ғам дық ке ңе сі не жү гі ну ге құ қы лы.
Жо ға ры да ай ты лып кет кен шарт тар ды сақ тау 

бі лім бе ру қыз ме ті не қа ты су шы лар дың бар лы-
ғы на құр мет пен қа ра уды қам та ма сыз ете ді жə не 
ин тел лек ту ал дық жə не шы ғар ма шы лық əлеует ті 
жү зе ге асы ру үшін мүм кін дік бе ре ді.

Ко декс ере же ле рі нің бұ зы луы уни вер си тет 
қыз мет ке рі мен бі лім алу шы сы ның мəр те бе сі не 
лайық сыз əре кет ре тін де қа рас ты ры ла ды.

Сенім телефоны
Егер за��а �айшы �андай да 
бір "рекет орын алса, $арМУ 
Корпоративтік этика кодексі 
б)зылса, онда мына номерге 
тез арада хабарласы�ыз:

77 - 03 - 65
немесе e-mail: o_sovet@ksu.kz
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Дорогие студенты!
Ма те ри алы на шей сту ден чес кой га зе ты под го тов ле ны для то го, что бы еще раз на пом-

нить вам о ва ших пра вах и обя зан нос тях. Ду маю, на этом эта пе ва шей жиз ни глав ным 
яв ля ет ся пра во на по лу че ние ка че ствен но го об ра зо ва ния. В на шем уни вер си те те соз да ны 
для это го все не об хо ди мые ус ло вия. К ва шим ус лу гам — ин фор ма ци он ные ре сур сы науч-
ной биб ли оте ки, компь ютер ные клас сы, муль ти ме дий ные ауди то рии. У вас есть воз мож-

ность об ще ния с вы со кок ва ли фи ци ро ван ны ми пе да го га ми. Ис поль зуй те каж дую ми ну ту 
для то го, что бы по лу чать зна ния, не об хо ди мые в ва шей бу ду щей про фес си ональ ной дея-
тель нос ти.
До ро гие сту ден ты, я же лаю вам уда чи, от лич ных оце нок и уче бы с удо воль стви ем!

РЕКТОР КАРГУ ИМ. АКАДЕМИКА Е. А. БУКЕТОВА ПРОФЕССОР Е. К. КУБЕЕВ

Об ра ща ем ва ше вни ма ние на то, что в 
КарГУ им. академика Е. А. Бу ке то ва ве дет-
ся пос то ян ная ра бо та по борь бе с лю бы ми 
про яв ле ни ями кор руп ции!
Не об хо ди мо пом нить о том, что да ча и по лу-

че ние взя ток яв ля ют ся прес туп ле ни ем, за ко то-
рое пре дус мот ре на уго лов ная от вет ствен ность.
За ве ду ющие ка фед ра ми, де ка ны и иные 

ра бот ни ки уни вер си те та, ис пол ня ющие уп-
рав лен чес кие фун кции, за по лу че ние взят ки 
мо гут быть прив ле че ны к уго лов ной от вет-
ствен нос ти по ст. 366 Уго лов но го ко дек са РК 
«По лу че ние взят ки».

Дан ное прес туп ное де яние от но сит ся к 
чис лу кор руп ци он ных и пре дус мат ри ва ет по-
лу че ние лич но или че рез пос ред ни ка взят ки 
в ви де де нег, цен ных бу маг, ино го иму ще ства, 
пра ва на иму ще ство или вы год иму ще ствен но-
го ха рак те ра для се бя или дру гих лиц за дей-
ствия (без дей ствие) в поль зу взят ко да те ля или 
пред став ля емых им лиц, ес ли та кие дей ствия 
(без дей ствие) вхо дят в слу жеб ные пол но мо-
чия это го ли ца, ли бо оно в си лу дол жнос тно го 
по ло же ния мо жет спо соб ство вать та ким дей-
стви ям (без дей ствию), а рав но за об щее пок ро-
ви тель ство или по пус ти тель ство — 
на ка зы ва ет ся штра фом в раз ме ре 50-крат-

ной сум мы взят ки ли бо ли ше ни ем сво бо ды на 
срок до пя ти лет с кон фис ка ци ей иму ще ства, с 
по жиз нен ным ли ше ни ем пра ва за ни мать оп-
ре де лен ные дол жнос ти или за ни мать ся оп ре-
де лен ной дея тель ностью.

2. То же де яние, со вер шен ное в зна чи тель ном 
раз ме ре, а рав но по лу че ние взят ки за не за кон-
ные дей ствия (без дей ствие), на ка зы ва ют ся штра-
фом в раз ме ре 60-крат ной сум мы взят ки ли бо 
ли ше ни ем сво бо ды на срок от трех до се ми лет 
с кон фис ка ци ей иму ще ства, с по жиз нен ным ли-
ше ни ем пра ва за ни мать оп ре де лен ные дол жнос-
ти или за ни мать ся оп ре де лен ной дея тель ностью.

3. Де яния, пре дус мот рен ные час тя ми пер-
вой или вто рой нас то ящей статьи, ес ли они 
со вер ше ны:

1) пу тем вы мо га тель ства;
2) груп пой лиц по пред ва ри тель но му сго-

во ру;
3) в круп ном раз ме ре;
4) не од нок рат но, —
на ка зы ва ют ся штра фом в раз ме ре 70-крат-

ной сум мы взят ки ли бо ли ше ни ем сво бо ды на 
срок от се ми до две над ца ти лет, с кон фис ка-
ци ей иму ще ства, с по жиз нен ным ли ше ни ем 
пра ва за ни мать оп ре де лен ные дол жнос ти или 
за ни мать ся оп ре де лен ной дея тель ностью.
Пре по да ва те ли не яв ля ют ся ли ца ми, упол-

но мо чен ны ми на вы пол не ние го су дар ствен ных 
фун кций, и за по лу че ние не за кон но го воз наг-
раж де ния мо гут быть прив ле че ны к уго лов ной 
от вет ствен нос ти по ст. 247 Уго лов но го ко дек са 
РК «По лу че ние не за кон но го воз наг раж де ния».
Сог лас но этой статье, прес туп ным де яни ем 

яв ля ет ся не за кон ное по лу че ние ра бот ни ком 
го су дар ствен но го ор га на ли бо го су дар ствен-
ной ор га ни за ции, не яв ля ющим ся ли цом, 
упол но мо чен ным на вы пол не ние го су дар-
ствен ных фун кций, или при рав нен ным к не му 
ли цом, а рав но ра бот ни ком не го су дар ствен ной 
ор га ни за ции, не вы пол ня ющим уп рав лен чес-
кие фун кции, ма те ри аль но го воз наг раж де ния, 
льгот или ус луг иму ще ствен но го ха рак те ра за 
вы пол не ние ра бо ты или ока за ние ус лу ги, вхо-
дя щих в круг его обя зан нос тей, —

на ка зы ва ет ся штра фом в раз ме ре до 300 
МРП ли бо ис пра ви тель ны ми ра бо та ми в том 
же раз ме ре, ли бо прив ле че ни ем к об ще ствен-
ным ра бо там на срок до 240 ча сов, ли бо арес-
том на срок до 75 су ток.

2. То же де яние, со вер шен ное не од нок рат-
но, на ка зы ва ет ся штра фом в раз ме ре до 500 
МРП ли бо ис пра ви тель ны ми ра бо та ми в том 
же раз ме ре, ли бо прив ле че ни ем к об ще ствен-
ным ра бо там на срок до 300 ча сов, ли бо арес-
том на срок до 90 су ток.

3. Де яния, пре дус мот рен ные час тя ми пер-
вой или вто рой нас то ящей статьи, свя зан ные 
с по лу че ни ем воз наг раж де ния в круп ном раз-
ме ре ли бо соп ря жен ные с вы мо га тель ством, 

на ка зы ва ют ся штра фом в раз ме ре до 2000 
МРП ли бо ис пра ви тель ны ми ра бо та ми в том 
же раз ме ре, ли бо ог ра ни че ни ем сво бо ды на 
срок до двух лет, ли бо ли ше ни ем сво бо ды на 
тот же срок с кон фис ка ци ей иму ще ства или 
без та ко вой, с ли ше ни ем пра ва за ни мать оп ре-
де лен ные дол жнос ти или за ни мать ся оп ре де-
лен ной дея тель ностью на срок до трех лет.
Статья 247 до пол не на при ме ча ни ем в со от-

вет ствии с За ко ном РК от 07.11.14 №248-V.
При ме ча ние. Не яв ля ет ся уго лов ным пра-

во на ру ше ни ем в си лу ма лоз на чи тель нос ти 
и прес ле ду ет ся в дис цип ли нар ном по ряд ке 
по лу че ние ли цом, ука зан ным в час ти пер вой 
нас то ящей статьи, ма те ри аль но го воз наг раж-
де ния, льгот или ус луг иму ще ствен но го ха-
рак те ра в ка че стве по дар ка при от сут ствии 
пред ва ри тель ной до го во рен нос ти за ра нее 
вы пол нен ную ра бо ту или ока зан ную ус лу гу, 
вхо дя щую в круг его обя зан нос тей, ес ли сто-

имость по дар ка не пре вы ша ла пя ти ме сяч ных 
рас чет ных по ка за те лей.

За ко но да тель ство о борь бе с кор руп ци ей
Закон Республики Казахстан  № 410-V от 18 

ноября 2015 года «О противодействии корруп-
ции».
Указ Пре зи ден та Рес пуб ли ки Казахстан от 

26 де каб ря 2014 го да №986 «Об Ан ти кор руп-
ци он ной стра те гии Рес пуб ли ки Казахстан на 
2015-2025 го ды».

При зы ва ем всех при нять ак тив ное учас-
тие в ан ти кор руп ци он ной про па ган де!
Ска жем «нет» кор руп ции в сте нах Ка ра ган-

дин ско го го су дар ствен но го уни вер си те та им. 
ака де ми ка Е. А. Бу ке то ва!

Ува жа емые сту ден ты и пре по да ва те ли!
Всё о ва ших пра вах и обя зан нос тях вы мо-

же те уз нать на пра во вом пор та ле 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 www.pra vo.ksu.kz.

Памятка студентам и преподавателям КарГУ имени академика Е. А. Букетова

Мы против коррупции!

КОДЕКС КОРПОРАТИВНОЙ ЭТИКИ
Карагандинского государственного университета имени академика Е. А. Букетова
Об щие по ло же ния

Нас то ящий Ко декс кор по ра тив ной эти ки 
Ка ра ган дин ско го го су дар ствен но го уни вер си те-
та им. ака де ми ка Е.А.Бу ке то ва (да лее — Ко декс) 
раз ра бо тан в со от вет ствии с За ко на ми Рес пуб ли-
ки Казахстан «Об об ра зо ва нии», «О на уке», «О 
борь бе с кор руп ци ей», Ус та вом РГП «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», Пра ви ла ми внут рен не-
го рас по ряд ка уни вер си те та и об щеп ри ня ты ми 
мо раль но-эти чес ки ми нор ма ми.

При раз ра бот ке Ко дек са учи ты вал ся опыт 
кор по ра тив но го уп рав ле ния ве ду щих уни вер си-
те тов. В Ко дек се кор по ра тив ной эти ки Ка ра ган-
дин ско го го су дар ствен но го уни вер си те та им. ака-
де ми ка Е.А.Бу ке то ва зак реп ле ны эти чес кие 
прин ци пы, обя за тель ные для:
• ад ми нис тра тив но-уп рав лен чес ко го пер со на ла;
• про фес сор ско-пре по да ва тельско го сос та ва;
• учеб но-вспо мо га тель но го пер со на ла;
• слу ша те лей под го то ви тель но го от де ле ния, 
сту ден тов, ма гис тран тов, док то ран тов;

• об слу жи ва юще го пер со на ла.
Нас то ящий Ко декс рег ла мен ти ру ет эти чес-

кие нор мы кор по ра тив ных от но ше ний в со от-
вет ствии с об щеп риз нан ны ми нрав ствен ны ми 
цен нос тя ми, де мок ра ти чес ки ми иде ями граж-
дан ско го об ще ства.

Ко декс ос но ван на сле ду ющих прин ци пах:
• ака де ми чес кая чес тность;
• кор по ра тив ная со ли дар ность;
• то ле ран тность.

Целью Ко дек са яв ля ет ся соз да ние в уни вер си-
те те ат мос фе ры вза им но го ува же ния, доб ро же ла-
тель нос ти, науч но го и твор чес ко го сот руд ни че ства.

За да ча ми Кодекса являются:
• обес пе че ние ин тел лек ту аль но го, куль тур но го 
и нрав ствен но го раз ви тия лич нос ти;

• за щи та прав, сво бод и за кон ных ин те ре сов 
каж до го чле на кол лек ти ва;

• под дер жа ние бла гоп ри ят но го мо раль но-пси хо-
ло ги чес ко го кли ма та в кол лек ти ве уни вер си те та;

• фор ми ро ва ние ка зах стан ско го пат ри отиз ма.
Статья 1. Обязанности работников университета
• доб ро со вес тно вы пол нять про фес си ональ ные 
фун кции в ин те ре сах уни вер си те та, от да вая 
им при ори тет по от но ше нию к ин ди ви ду аль-
но-груп по вым ин те ре сам или вы го дам, из бе-
гая кон флик та ин те ре сов;

• от но сить ся друг к дру гу с ува же ни ем, соб лю-
дая эти чес кие нор мы;

• со дей ство вать соз да нию до ве ри тель ной ат мос-
фе ры и сот руд ни че ства, соб лю де нию и вос пи-
та нию кор по ра тив ной куль ту ры;

• ра бот ни ки и ру ко во ди те ли струк тур ных под-
раз де ле ний всех уров ней дол жны при ни мать 
уп рав лен чес кие ре ше ния, со от вет ству ющие 
тре бо ва ни ям Ко дек са, лич ным при ме ром де-
монстри ро вать при вер жен ность по ло же ни ям 
Ко дек са, стре мить ся к спло че нию кол лек ти ва на 
ос но ве об щей мис сии, цен нос тей и прин ци пов;

• про ти вос то ять дей стви ям, на но ся щим ущерб 
ин те ре сам и имид жу уни вер си те та;

• про ти вос то ять лю бым про яв ле ни ям кор руп-
ции и дей стви ям, соз да ющим ус ло вия для 
кор руп ции;

• бе реж но от но сить ся к ре сур сам уни вер си те та, 
ра ци ональ но и эф фек тив но ис поль зо вать их;

• спо соб ство вать ук реп ле нию меж на ци ональ-
но го сог ла сия, ува жи тель но от но сить ся к го су-
дар ствен но му и дру гим язы кам, тра ди ци ям и 
обы ча ям на ро да Казахстана;

• не укос ни тель но соб лю дать тру до вую дис цип-
ли ну, эф фек тив но и доб ро со вес тно ис пол нять 
свои слу жеб ные обя зан нос ти;

• не до пус кать по от но ше нию друг к дру гу не-
обос но ван ных об ви не ний, фак тов гру бос ти, 
уни же ния че ло ве чес ко го дос то ин ства, бес так-
тнос ти;

• не при нуж дать под чи нен ных ра бот ни ков к со-
вер ше нию про ти воп рав ных прос туп ков или 
пос туп ков, не сов мес ти мых с об щеп ри ня ты ми 
мо раль но-эти чес ки ми нор ма ми;

• не раз гла шать све де ния, став шие из вес тны ми в 
хо де вы пол не ния дол жнос тных обя зан нос тей;

• соб лю дать внеш ний вид, со от вет ству ющий 
про фес си ональ ной дея тель нос ти;

• соб лю дать об щеп ри ня тые мо раль но-эти чес-
кие нор мы, не до пус кать слу ча ев ан ти об ще-
ствен но го по ве де ния;

• не на но сить вре да ре пу та ции, име ни, иму ще-
ству, парт нер ским от но ше ни ям, кон фи ден ци-
аль ной ин фор ма ции и дру гим ре сур сам Уни-
вер си те та;

• об ра щать вни ма ние и дол жным об ра зом ре-
аги ро вать на ре ше ния ад ми нис тра ции ву за, 
упол но мо чен но го ор га на, по ли ти ки го су дар-
ства и мест ных ис пол ни тель ных ор га нов.

Статья 2. Обязанности администрации
• осоз на вать от вет ствен ность за те ку щее и пер-
спек тив ное по ло же ние ву за;

• соз да вать ус ло вия тру да, спо соб ству ющие ка-
че ствен но му вы пол не нию про фес си ональ ных 
обя зан нос тей и сох ра не нию здо ровья;

• не до пус кать про яв ле ний бю рок ра тиз ма при 
рас смот ре нии об ра ще ний фи зи чес ких и юри-
ди чес ких лиц, в ус та нов лен ные сро ки при ни-
мать по об ра ще ни ям не об хо ди мые ме ры;

• обес пе чи вать ра бот ни кам дос туп к ин фор ма-
ции, свя зан ной с их про фес си ональ ной дея-
тель ностью;

• вы яв лять и ус тра нять пред по сыл ки, спо соб-
ству ющие со вер ше нию кор руп ци он ных пра-
во на ру ше ний;

• соб лю дать нор мы эти ки де ло во го об ще ния;
• быть от кры ты ми и го то вы ми слу шать сво их 
кол лег;

• ин фор ми ро вать ППС о ре зуль та тах ре али за-
ции го су дар ствен ной прог рам мы об ра зо ва ния, 
стра те ги чес ких пла нов раз ви тия ву за, о при ня-
тых важ ных ака де ми чес ких ре ше ни ях и опе ра-
ци он ных пла нах.

• соб лю дать эти ку де ло во го об ще ния.
Статья 3. Обязанности профессорско-
преподавательского состава
• доб ро со вес тно от но сить ся к обу че нию и всем 
фор мам кон тро ля зна ний, счи тая не до пус ти-
мы ми не чес тность, неб реж ность и не доб ро со-
вес тность в про цес се обу че ния;

• фор ми ро вать и под дер жи вать куль ту ру де ло-
во го об ще ния в кол лек ти ве;

• соз да вать бла гоп ри ят ную мо раль но-пси хо ло-
ги чес кую ат мос фе ру;

• соб лю дать кор рек тность в раз ре ше нии кон-
флик тных си ту аций;

• под дер жи вать и ук реп лять вы со кую ре пу та-
цию уни вер си те та;

• по вы шать про фес си ональ ное мас тер ство;
• при дер жи вать ся норм науч ной и про фес си-
ональ ной эти ки;

• не до пус кать не обос но ван ных об ви не ний, дей-
ствий амо раль но го ха рак те ра, фак тов гру бос ти, 
сквер нос ло вия, уни же ния че ло ве чес ко го дос-
то ин ства, бес так тнос ти;

• за бо тить ся о под дер жа нии вы со кой ака де ми-
чес кой куль ту ры, ат мос фе ры до ве рия и вза им-
но го ува же ния в уни вер си тет ском со об ще стве.

Статья 4. Обязанности слушателей, студентов, 
магистрантов и докторантов
• соб лю дать кор рек тность по от но ше нию ко 
всем ра бот ни кам уни вер си те та, под дер жи вать 
и ук реп лять прес тиж уни вер си те та;

• про яв лять веж ли вость в от но ше ни ях с пре по-
да ва те ля ми, сот руд ни ка ми, с пред ста ви те ля-
ми ад ми нис тра ции уни вер си те та, обу ча ющи-
ми ся, не до пус кать и из бе гать про яв ле ний гру-
бос ти и не кор рек тнос ти;

• соб лю дать учеб ную дис цип ли ну;
• вес ти здо ро вый об раз жиз ни;
• ува жать тра ди ции уни вер си те та;
• бе речь иму ще ство, под дер жи вать чис то ту и 
по ря док в уни вер си те те;

• не до пус кать дей ствий амо раль но го ха рак те ра, 
фак тов гру бос ти, фи зи чес ко го на си лия, сквер-
нос ло вия, уни же ния че ло ве чес ко го дос то ин ства;

• при дер жи вать ся прин ци па то ле ран тнос ти по 
от но ше нию друг к дру гу.

Статья 5. Обязанности учебно-вспомогательного 
и обслуживающего персонала
• под дер жи вать бла гоп ри ят ный мо раль но-пси-
хо ло ги чес кий кли мат в кол лек ти ве;

• соб лю дать кор рек тность во вза имо от но ше ни-
ях с чле на ми кол лек ти ва и обу ча ющи ми ся;

• бе речь иму ще ство, под дер жи вать чис то ту и 
по ря док в уни вер си те те.

Статья 6. Обеспечение академической свободы
Вос при ни мать науч ную кри ти ку и по ле ми ку 

как ес те ствен ные фор мы ака де ми чес ко го об ще-
ния, ува жи тель но от но сить ся к мне нию науч ных 
оп по нен тов.
Статья 7. Разрешение конфликтных ситуаций

Воз мож ные кон флик тные си ту ации дол жны 
на хо дить по этап ное раз ре ше ние на за се да ни ях 
кол ле ги аль ных ор га нов — ка фед ры, де ка на та, Со-
ве та фа куль те та или в струк тур ном под раз де ле-
нии. В слу чае не воз мож нос ти уре гу ли ро ва ния кон-
флик та на уров не под раз де ле ния ра бот ни ки впра-
ве об ра тить ся в Об ще ствен ный со вет уни вер си те та.
Соб лю де ние вы ше упо мя ну тых ус ло вий обес-

пе чи ва ет всем учас тни кам об ра зо ва тель ной дея-
тель нос ти ува жи тель ное от но ше ние и пре дос тав-
ля ет 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.

На ру ше ние по ло же ний Ко дек са рас смат ри-
ва ет ся как дей ствие, не сов мес ти мое со ста ту сом 
сот руд ни ка или обу ча юще го ся уни вер си те та.

Телефон доверия
по которому вы можете 
сообщить о любом 
факте нарушения 
антикоррупционного 
законодательства и Кодекса 
корпоративной этики КарГУ:

77 - 03 - 65
или по e-mail: o_sovet@ksu.kz



№ 10 (254) 12.10.20166 Жастар �лемі
Мир молодежи ;стаз — )лы есім

Əлем ел де рін де қа лып тас қан көз қа рас 
бойын ша ев рей лер өз де рін өз ге лер ден жо ға-
ры қоя тын ұлт. Бұл пі кір ес те жоқ ес кі за ман-
да қа лып та сып, бү гін гі күн ге дейін жет кен. 
Алай да олар дың бас қа ұлт ты өз де рі нен жо ға-
ры қоя ала тын ды ғы анық та лып отыр. Из ра-
иль мем ле ке ті рес ми түр де қа зақ хал қын «Ұс-
таз-ха лық» деп мойын дау ға ұсы ныс біл дір ген.

Бұл атақ қа əуел де бір не ше үміт кер ұлт 
бол ған екен. Алай да ев рей лер дің таң дауы қа-
зақ хал қы на тү се ді. Оның да өзін дік се бе бі бар. 
Тəуел сіз дік ал ған жыл дан бе рі қа рай біз дің 
ел де анау ай тқан дай ірі ұл та ра лық қақ ты ғыс 
бол ма ған. Бұл 140-қа жу ық ұлт пен ұлыс тың 
өкіл де рі ме кен ете тін мем ле кет үшін мақ та ну ға 

тұ рар лық нə ти же жə не қа зақ хал қы ның ар дақ-
ты ұлт екен ді гі нің ай ға ғы. Тағ дыр дың тау қы-
ме ті мен қа зақ хал қы ның қол ас тын па на ла ған 
ұлт тар мем ле кет құ ра ушы ха лық та ра пы нан 
еш қы сым көр ме ген. Олар дың ара сын да ев рей 
ұл ты ның өкіл де рі де бар. Осы бір ерек ше қа си-
еті не тəн ті бол ған ев рей лер қа зақ хал қы на «Ұс-
таз» ата ғын бе ру ді жə не сə ті түс се өз ел де рін де 
ес кер кіш ор на тып, ағаш егу ді жос пар лап отыр 
екен. Бұл ту ра лы қо ғам дық-са яси «Алеф» ор та-
лы ғы ның өкі лі Ни ко лай Гор бу нов мə лім де ген.
Из ра иль де «əлем нің ұс та зы» бо лу ға лайық 

ұл тқа ес кер ткіш мү сін ор на тып, құр ме ті не 
ағаш отыр ғы зу дəс тү рі бұ рын нан бар екен. 
Олар ұл ты ев рей емес, қи ын-қыс тау ке зең дер-
де олар дан кө ме гін аяма ған дар. Мы са лы, ҰОС 

ке зін де бе ло рус əйел бір не ше ев рей ба ла ла рын 
ба сы на төн ген қауіп тен жас қан бай фа шис тер-
ден құт қа рып қа ла ды. Оның құр ме ті не Из ра-
иль кө ше ле рі нің бі рі не ес кер ткіш мү сін ор на-
ты лып, есі мі ал тын мен əс пет те ліп жа зыл ған 
жə не ағаш отыр ғыз ған. Ол ағаш Иеру са лим 
кө ше ле рі нің бі рін де жай қа лып тұр ған кө рі не ді.

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

Əр бі рі міз үшін кіш ке не ке зі міз ден бас-
тап мек теп есік те рі ай қа ра ашы лып, ал-
ғаш ұс таз да ры мыз қар сы ал ған еді. Сол 
күн нен бас тап, біз үшін са на мыз ға бі лім 
құй ған оқы ту шы, өмір дің не бір қыр ла ры 
мен сыр ла ры, қы зы ғы мен та ныс тыр ған сəу-
лет кер, бойын да ғы бар ерік-жі ге рін аямай 
оқы тып, өнер ге де жа нын са лып үй рет кен 
асыл жан — ұс таз да ры мыз бол ды. Мейі рім-
ді, ақ жар қын да ақ кө ңіл ұс таз дар бу ыны 
бе кі ме ген жас ба ла ны ара ға жыл дар са лып 
ба ла лық ат ты уайым сыз əлем нен қи ын ды-
ғы мен қы зы ғы қа тар жүр ген ере сек өмір ге 
де үй ре те жү ріп, сы нап тай сыр ғы ған зы мы-
ран уақыт тың жа лы на жар мас қан мек теп-
те гі бал-ба ла лық сəт те рі мен, қуа ныш қа то-
лы күн дер мен, сың ғыр ла ған кү міс қо ңы рау 
үні мен бір ге қол бұл ғап қош та сып, өмір ат-
ты ай ды ны на қа нат қақ тыр ды.

«Ба ла жү ре гі — кіш кен тай күй сан дық. Сол 
сан дық тың кіл тін тап саң ға на ашы ла ды. Мұ-
ға лім нің қо лын да əр кез де сол кілт тұ ру ке-
рек», — деп М. Ша ха нов аға мыз ай тқан дай, əр 
ба ла ның жү ре гі не жол тауып, ба ла бойын да ғы 
да рын ды аша біл ген ұс таз да ры мыз ар ман сыз-
ға ар ман ұяла тып, қа нат сыз ға да рын қа на тын 
бі тір ген ға жайып күш иесі. Таң ның аты сы, күн-

нің ба ты сы мек теп тен шық пай, шə кір ті үшін 
уайым жей тін аб зал жан дар, əр оқу шы сын өз 
ба ла сын дай кө ріп, əр ба ла ның жү ре гін, жа нын 
ай тпай тү сі ніп, кей кез де рі ба ла қи ял қол жет-
пес ар ман ға қа нат сер ме ген де ең ал ғаш бо лып 
сол ар ман ға се нім біл ді ре тін де ұс таз да ры мыз.
Мен 2005 жы лы 1 қыр күйек те Ақ тү бек 

ЖОББ мек те бі нің та бал ды ры ғын име не ат та-
ған 13 шə кірт тің бі рі бо ла тын мын. Əлі есім де, 
сол кү ні Ы. Ал тын са рин ата мыз дың «Кел, ба-
ла лар, оқы лық» ат ты 10 шу мақ бол са да 5 жа-
сар ба ла ға əжеп тəуір үл кен бо лып кө рі не тін 
өлең жол да рын оқып бер ген едім. Сол сəт тен 
бас тап ал ғаш қы ұс та зым Ба ну Қо ра бай қы зы 
бойым да ғы қы зы ғу шы лық ты бай қа ған бо лар, 
кейін нен шы ғар ма шы лық қа ба улып, ма ған зор 
үміт ар та тын ды ғын ай та тын еді… Ал ла жаз ған 
заң ды лық пен ал ғаш қы ұс та зы мыз ер те бол са 
да, ар ты на өш пес із қал ды рып, біз бас тауыш 
сы нып ты аяқ та ған нан соң ара ға бір жыл тол-
май көз жұм ды. Алай да, «Өл ді де уге бо ла ма, 
ай тың дар шы, өл мей тұ ғын ар ты на сөз қал дыр-
ған», — деп Абай ата мыз жыр ла ған дай, ұс та-
зы мыз дың ай тқан сөз де рі жү ре гі міз де мəң гі 
сақ та лып, жа ды мыз дан мəң гі өш пей ді. Əр бір 
оқу шы үшін ұс таз — ол екін ші ана. Ал ме нің 
аяулы анам — ар дақ ты ұс та зым да бо ла біл-
ді. Ал ғаш қы ұс та зым мен бір ге кіш тайым нан 
бі лім ге де, өнер ге де, жақ сы лық жа сап, ең бек-
те ну ге де, адам гер ші лі гі мол, са на сы ояу елі-
міз дің ер те ңін ой лай тын, хал қы на жа на шыр, 

иман ды бо лу ға да тəр бие ле ген анам — Ай наш 
Ра хым қы зы ның ал дын да мəң гі қа рыз дар мын.
Ал ды мыз дан шы ға тын ке дер гі лер ден сү рін-

бей өту ге, ал ға қой ған мақ са ты мыз ға же ту үшін 
кү ре су ге үй рет кен ұс таз да ры мыз дың ең бе гі нің 
ар қа сын да 11 жыл бойы көп те ген же тіс тік тер-
ге қол жет кі зіп, ал тын ұя мек те бім ді «ерек ше 
ат тес тат қа» аяқ тап, мі не, өзім ар ман да ған жур-
на лист ма ман ды ғы бойын ша елі міз дің ең се лі 
жо ға ры оқу орын да ры ның бі рі — ака де мик 
Е. А. Бө ке тов атын да ғы Кар МУ-дың грант иеге-
рі ата нып отыр мын. Үй рен ген ор там ды, ар дақ-
ты ұс таз да рым ды, ал тын ұя мек те бім ді, ал тын 
бе сік ауылым ды тас тап, үл кен өмір ге, алып 
ша һар ға қа дам ба сып, əлі де би ік-би ік бе лес-
тер ді ба ғын дыр мақ ни ет те мін. Қа на ты қа тып, 
қа быр ға сы бе кі ме ген жас ба ла пан дар ды мейі-
рім мен қар сы алып, бар біл ге нін бойы на да-
ры тып, жан-тə ні мен оқыт қан, бі лім жо лын да 
ба рын бе ріп, жыл да рын сарп ет кен, ал тын нан 
да ар дақ ты Ақ тү бек ЖОББ мек те бі нің бар ша 
ұс таз дар қауымы на, мек теп те гі сан-са ла лы іс-
тер ді бас қа рып, ор тақ шыл жұ мыс қа ұр шық-
тай үйі ріл те біл ген, бі лім ді лі гі мен қам қор лы-
лы ғы бір ге жү ре тін өз ісі нің біл гі рі, мек теп ди-
рек то ры — Гүл ми ра Со вет қы зы Аб ди ка со ва ға 
ал ғы сым ды біл ді ре оты рып, құр мет ті ұс таз дар, 
от бас та ры ңыз ға ба қыт, ең бек те рі ңіз ге же міс ті-
лей мін!

МЕ РУ ЕРТ БАТ ТА ЛО ВА, "АРМУ СТУ ДЕН ТІ

Мек теп — ал ғаш əріп та нып, бал дəу рен ба-
ла лық шақ тың қы зы ғын бас тан өт кіз ген құт ты 
ме кен. Бі лім нə рі мен су сын да тып, та ры дай 
бо лып кел ген тал дыр маш ба ла ны та удай аза-
мат етіп шы ға ра тын қа си ет ті ор да. Мі не, сол 
ал тын ұя мек те бім нен қа нат қа ғып ұш қа ны ма 
да бір не ше ай дың жү зі өт ті.

«Ке ле шек те кім бо лам?» де ген сауал дың ше-
ші мін тауып қой дым. Дə лі рек ай тсам, мен таң-
да ған ма ман дық жо ға ры да атал ған мек теп де ген 
ки елі ме кен нің жү ре гі, өз ге нің ба қы ты үшін өзі-

нің уақы тын аямай тын бар ма ман дық ата улы ның 
ана сы, шə кірт үшін бі лім нің мəң гі шам шы ра-
ғы — Ұс таз бо лу. Ал, ме нің ұс таз дық ма ман ды ғы-
ма се беп кер, ма ман дық тың ұлы қыз мет екен ді гі не, 
өмі рім нің кейін гі бе ле сі не жол нұс қа ған шə кірт те-
рі нің сүйік ті ұс та зы, ме нің аяулы анам — Гүл ми-
ра Рах мет қы зы. Мен үшін жү ре гі жы лы із гі жан, 
əріп тес те рі үшін құр мет ті адам. Ес бі ліп, етек жи-
ған сəт те рім де ақ анам ел та ри хын, жер та ри хын 
же те бі луі мен қа тар ха лық тар дың бай мұ ра ла ры, 
ақын-жа зу шы ла ры мыз дың не бір құн ды шы ғар-
ма ла рын көз ал ды мыз дан өт кен дей етіп жет кі зе 
бі ле тін. Өзі де ақын жан ды адам.
Бойын да ғы бар күш-жі ге рін, зер де лі ой-та ны-

мын, жү рек те гі жан жы лу ын тек біз ге деп ар на-

ған сəт тер де өмір дің қыр-сы рын тү сі не қой ма ған, 
əй тсе де мейі рім мен жы лы лық тың шуа ғын се зі-
не біл ген кіш ке не жас жү ре гім де «Шір кін, мен де 
анам дай ұс таз бол сам ғой» де ген ар ман ұяла ған 
еді. Сол ар ман ның же те гін де ұс таз дық қа де ген ұм-
ты лы сым мұ қал ған емес. Ме нің тү сі ні гім де, мұ ға-
лім ол — жас ұр пақ тың ру ха ни сəу лет ке рі, қо ғам 
мен ха лық өз бо ла ша ғын тап сыр ған се нім ді өкіл. 
Адам дар дың өмір ге көз қа ра сын қа лып тас ты рып, 
адам гер ші лік нұ рын тө ге тін із гі жан.
Адам ар ма ны мен, ал ға же те ле ген үмі ті мен ба-

қыт ты. Бо ла шақ та шə кірт те рі үл гі тұ тар əде би ет-
тің тө рін де гі ма ман иесі бо ла мын.

А" НИ ЕТ ПА ЗЫ ЛО ВА, "АРМУ СТУ ДЕН ТІ

Осы дан он бір жыл бұ рын ең ал ғаш 
мек теп та бал ды ры ғын ат тап кір ген сə-
тім де кү лім деп қар сы ал ған, қо лым нан 
же тек теп пар та ға отыр ғы зып, «Əліп пе» 
кі та бын ұс тат қан, ал ғаш əріп үй рет кен ал-
ғаш қы ұс та зым — Бо та Ди хан бай қы зы. Ол 
кі сі ме нің ақыл шым, ал ғаш қы да ныш па-
ным, өмір ге ба ғыт та ушым. Оның жай да-
ры кү лім де ген көз де рін үй де күн де кө ріп 
үй рен ген дік тен бе, бі раз уақыт қа дейін 
тен тек теу бо лып өс тім. Əліп пе ні жат-
тат пай ұй қы бер мей тін. Бұ ған өте қат ты 
ашу ла нып, төрт қа быр ға ның төрт бұ ры-
шын да тұ рып шық қан да кез де рім бол ды. 
Қа зір гі күн де ал ғаш қы ұс та зы ма дəн ри-
за мын. Өй тке ні мен ал ғаш қы ұс та зым нан 
бі лім жо лы ның та за, ту ра, əділ жол екен-
ді гін ұқ тым. Өмір де өз анаң нан кейін гі қа-
дір лі та ғы бір адам бол са, ол — ал ғаш қы 
ұс та зым. Ал ғаш қы ұс таз оқу шы жү ре гі нің 
тө рі нен орын ала ды екен.

Бас тауыш сы нып та жы лап оқы ған əліп пем бү-
гін гі кү ні ма ған «Əде би ет» де ген алып əлем нің есі-
гін аш ты. Осы үл кен есік ке ба рар жол ды ұс та зым 
Ай гүл Мұх син қы зы нұс қа ды. Ай гүл Мұх син қы зы 
шə кір ті нің ойын да ғы сын ай тқыз бай ұға тын се зім-
тал жан. Біз ұс та зы мыз дың ар қа сын да əде би ет ті 
сүй дік де сем, ар тық ай тпас пын. Ал ғаш қы күн-
нен бас тап са бақ қа де ген қы зы ғу шы лы ғым оян ды. 
Мұ ға лі мім өз ісі нің ше бе рі. Біз ге қи ын ке зең дер де 
қол ұшын со зу дан шар ша ған емес. Ол кі сі ал тын-
нан да ба ға лы ой ла рын, ақыл-ке ңе сін бе ру ге əр-
дайым дайын тұ ра тын. Шы ғар ма шы лы ғы мыз ды 
шың дау үшін сы нып жұ мы сы нан тыс түр лі тап-
сыр ма лар бе ре тін еді. Кей бі рі міз ұс та зы мыз дың 
бұл жақ сы лы ғын сол кез де тү сін бей, аузы мыз 
бұр ти ып рен жи тін біз. Тап сыр ма лар ды орын да-
май та лай рет апай ды рен жіт тік. Қа зір өкі не міз, 
сол күн дер қай та орал са, апайы мыз дың ай тқан əр 
сө зін жа ды мыз ға түйіп алар едік. Қа ба ғы на кір бің 
тү сір ме уге ты ры сар едік.

«Ұс таз — адам жа ны ның ин же не рі» де ген сөз 
те гін ай тыл ма ған ғой. Бі лім ді, па ра сат ты ұс таз ға-
на ба ла ның бі лім ге де ген құш тар лы ғын арт ты рып, 
пəн ге де ген қы зы ғу шы лы ғын оята ала ды. Оқу шы-

ны ер тең гі күн нің ба ты ры, біл гі рі, қа һар ма ны ете-
тін де ұла ғат ты ұс таз. Шə кір ті нің бойын да ғы да-
рын ды дөп ба сып та нып, оның бо ла ша ғы на жол 
са лып, бағ дар лап бе ре тін де бі лік ті ұс таз. Оқу шы-
ның ойын ай тқыз бай ұға тын да ұс таз. Тə лім мен 
бір ге ба ла бойы на тəр би ені қа тар сі ңі ре тін де са-
ли қа лы ұс таз. Ай гүл Мұх син қы зы, мі не, сон дай 
жан. «Тү сін бес тік — се кіл ді бір көк тұ ман» де ген, 
ара да тү сі ніс пес тік ту ын дай қал ған жағ дай да мə-
се ле нің ба сын ашып ала тын. Со сын дауыс кө те ріп 
ұрыс пай, қо ңыр май да да усы мен мə се ле нің оң 
ше ші мін та ба тын. Біз ді үне мі дұ рыс жол ға са лып, 
ба ғыт-бағ дар бе ріп оты ра тын.
Қа лып тас қан дəс түр бойын ша қа зан айы ның 

ал ғаш қы жек сен бі сін де Ұс таз дар кү ні атап өті ле ді. 
Мек теп қа быр ға сын да жүр ген де мұ ға лім де рі міз-
ге ар нап ша ғын кон церт ұйым дас ты рып, ал ғыс 
біл ді ріп, гүл шоқ та рын тар ту ете тін едік. Би ыл 
мек теп те бол ма сам да ұс таз да рым ды төл ме ре ке-
ле рі мен те ле фон ар қы лы құт тық та дым. Жас ұр-
пақ тың сауатын ашып, бі лім бер ген ұс таз дар ға біз 
мəң гі қа рыз дар мыз.

ДА НА АЛИ ЕВА, ЖУР НА ЛИС ТИ КА Б9 ЛІ МІ НІ- 1 КУРС СТУ ДЕН ТІ
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«Астана ЭК СПО-2017» 

Jлт ты� Ком па ни ясы» А� �Р 

Энер ге ти ка ми нистрлі гі мен 

бір ле сіп �а лым дар ара сын-

да «Бо ла ша� энер ги ясы» 

те ле жо ба сы на бай �ау жа-

ри яла ды. Бай �ау ды$ бас 

ж#л де сі — е$ #з дік де ген 

�а за� стан ды� �нер тап �ыш-

ты$ жо ба сын «ЭК СПО-2017» 

%лт ты� па виль онын да ор на-

лас ты ру.

Жо ба �а �а ты су �шін �р бір 

�нер тап �ыш аза мат �з �ті ні-

шін www.you rex po.kz сай тын да 

�ал ды ра ала ды. Тір ке лу о�ай. 

Бас ты шарт — %сын �ан жо ба 

«ЭК СПО-2017» та �ы ры бы на, 

я� ни «жа сыл энер ге ти ка �а» сай 

ке луі ти іс. Ірік те лу ден �т кен 

жо ба «Ха бар» мен «Ха бар 24» 

те ле ар на ла рын да �ы «Бо ла ша� 

энер ги ясы» те ле жо ба сын да 

к�н сайын екі тіл де к�р се ті ле-

ді. Эфир ден �т кен жо ба лар �а 

�а за� стан ды� тар www.you rex-

po.kz сай тын да дауыс бе ріп, �з 

та� да ула рын жа сай ды. Жо ба-

�а �а тыс. «ЭК СПО-2017» бір ге 

бол.

P. S. Xа бар лан ды ру ды� 

элек трон ды� н%с �а сын «Астана 

ЭК СПО-2017»Qлт ты� Ком па ни-

ясы» АR Rо �ам мен бай ла ныс 

де пар та мен ті ні� ме нед же-

рі Са �ын ды �о ва Л�з зат тан, l. 

sagyndyko va@ex po2017as ta-

na. com ме кен-жайы на жа зып 

ала ала сыз. Те ле фон н� мі рі: 

+7 (7172) 93-87-86.
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«Rа ра �ан ды об лы сы ны� 

тіл дер ді о�ы ту ор та лы �ы» ЖК 

2016 жы лы 21 �а зан да мем-

ле кет тік тіл са яса тын да мы ту 

ма� са тын да «Мем ле кет тік тіл: 

�а зір гі �о �ам да �ы тіл дік аху ал 

ж� не к�п тіл ді бі лім бе ру м�-

се ле сі» та �ы ры бын да �ы лы-

ми-прак ти ка лы� кон фе рен ция 

%йым дас ты ра ды. Фи ло лог-

о�ы ту шы лар ды ж� не тіл дер ді 

о�ы ту ды� �діс те ме сі мен ай-

на лы сып ж�р ген �діс кер-ма-

ман дар ды, о�ы ту кур ста ры ны� 

о�ы ту шы ла рын кон фе рен ция 

ж% мы сы на �а ты су �а ша �ы ра-

мыз.

Кон фе рен ция мы на дай ба-

�ыт тар бойын ша �те ді: Rа за�, 

а�ыл шын тіл де рін о�ы ту да �ы 

жа �а �діс-т� сіл дер; Тіл дер — 

м� де ни ета ра лы� �а рым-�а ты-

нас не гі зі; [де би ет ті о�ы ту ды� 

�зек ті м� се ле ле рі.
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Уче ни ки двух школ Юго-Вос то ка по лу-
чи ли к на ча лу учеб но го го да по лез ные по-
дар ки. КарГУ им. Е. А. Бу ке то ва пе ре дал 
об ще об ра зо ва тель ным шко лам №16 и 66 
трид цать ком плек тов ро бо тос тро ения для 
ос на ще ния ка би не тов и внед ре ния в этих 
учеб ных за ве де ни ях кур сов и круж ков по 
ро бо то тех ни ке.

Шко лы №16 и 66 не пер вый год сот руд ни-
ча ют с КарГУ, они яв ля ют ся ба зой для про фес-
си ональ ной прак ти ки вы пус кни ков уни вер-
си те та и вхо дят в учеб но-ме то ди чес кий науч-
но-про из вод ствен ный ком плекс ву за. В шко ле 
№16 нес коль ко лет ра бо та ет фи ли ал ка фед ры 
на чаль ной во ен ной под го тов ки, а в ны неш нем 
го ду здесь от кры ли ка фед ру прик лад ной ма те-
ма ти ки и ин фор ма ти ки. Ре зуль та том сот руд-
ни че ства ста ло по яв ле ние от дель но го ка би не та 
ро бо то тех ни ки, ко то рый КарГУ ос нас тил не об-
хо ди мы ми ком плек та ми для констру иро ва ния 
и прог рам ми ро ва ния ми ни-мо де лей. Их ре бя-
там лич но вру чи ли рек тор КарГУ Е. К. Ку бе ев 
и де кан фа куль те та ма те ма ти ки и ин фор ма ци-
он ных тех но ло гий Д. Али би ев.
КарГУ им. Е. А. Бу ке то ва нап ря мую за ин те-

ре со ван в том, что бы школь ни ки Ка ра ган ды с 
са мо го ран не го воз рас та про яв ля ли и раз ви ва-
ли свои спо соб нос ти в об лас ти тех ни чес ких на-
ук. Внед ре ние науч но-тех ни чес ких круж ков и 
кур сов по ро бо то тех ни ке в об ще об ра зо ва тель-
ных шко лах бу дет спо соб ство вать раз ви тию 
ин те ре са уча щей ся мо ло де жи к тех ни чес ко му 
твор че ству, по вы ше нию его прес ти жа. Кро ме 
то го, бу дет ре али зо ван прин цип пре ем ствен-
нос ти со дер жа ния и форм обу че ния на раз-
ных его уров нях, це лос тнос ти об ра зо ва тель ной 
сре ды. В свя зи с этим сей час важ но обес пе чить 

про цесс обу че ния в шко ле сов ре мен ным обо-
ру до ва ни ем, об ра зо ва тель ны ми конструк то ра-
ми, по вы сить уро вень ква ли фи ка ции пе да го гов 
тех ни чес ких дис цип лин.

«Вы пол няя стра те ги чес кие за да чи, пос тав-
лен ные гла вой го су дар ства, Казахстан раз ви-
ва ет эко но ми ку зна ний, что тре бу ет но вой 
об ра зо ва тель ной по ли ти ки. В этой свя зи пе-
ред об ра зо ва тель ны ми уч реж де ни ями стра ны 
сто ит за да ча под го тов ки кон ку рен тос по соб ных 
спе ци алис тов, — ска зал на встре че с уче ни ка-
ми рек тор КарГУ. — Эту за да чу мы дол жны 
ре шать со об ща. Се год ня мы хо тим по мочь вам 
сде лать шаг к раз ви тию тех но ло ги чес ко го об-
ра зо ва ния. В прош лом го ду Ми нис тер ством 
об ра зо ва ния и на уки бы ла раз ра бо та на прог-
рам ма раз ви тия науч но-тех ни чес ко го твор-
че ства де тей и мо ло де жи на 2015-2018 го ды, 
це ли ко то рой — по вы ше ние эф фек тив нос ти 
науч ной и поз на ва тель ной дея тель нос ти, раз-
ви тие свя зи на уки с эко но ми кой и про из вод-
ством, ка че ствен ная под го тов ка кад ров. КарГУ 
им. Е. А. Бу ке то ва уже не пер вый год ак тив но 
под дер жи ва ет ра бо ту МОН РК по внед ре нию 
в сред них и об ще об ра зо ва тель ных шко лах сов-
ре мен ной ба зы для за ня тий де тей ро бо то тех-
ни кой. В уни вер си те те соз да ны сов ре мен ные 
науч ные ла бо ра то рии, поз во ля ющие про во-
дить ис сле до ва ния фун да мен таль но го и прик-
лад но го ха рак те ра в ак ту аль ных от рас лях на-
уки. В час тнос ти, на фа куль те те ма те ма ти ки и 
ин фор ма ци он ных тех но ло гий уже дей ству ет 
сов ре мен ная ла бо ра то рия ро бо то тех ни ки, ку-
да мы хо тим приг ла сить вас».
Так же рек тор вы ра зил на деж ду, что школь-

ни ки Ка ра ган ды, ко то рые с са мо го ран не го 
воз рас та про яв ля ют и раз ви ва ют спо соб нос ти 
в об лас ти тех ни чес ких на ук, при дут по окон ча-
нии шко лы в КарГУ, что бы про дол жить со вер-
шен ство вать свои зна ния ро бо то тех ни ки. Вы-
бор вы пус кни ка ми КарГУ — это вы бор од но го 
из ве ду щих ву зов Казахстана. В уни вер си те те 
соз да ны вы со ко ре сур сные науч но-ис сле до ва-
тельские под раз де ле ния, науч ные ла бо ра то-
рии, поз во ля ющие про во дить ис сле до ва ния 
фун да мен таль но го и прик лад но го ха рак те ра в 
са мых ак ту аль ных от рас лях на уки. Пос то ян но 

по пол ня ет ся и мо дер ни зи ру ет ся учеб ная тех-
ни чес кая ба за уни вер си те та. К при ме ру, на фа-
куль те те ма те ма ти ки и ин фор ма ци он ных тех-
но ло гий дей ству ет сов ре мен ная ла бо ра то рия 
ро бо то тех ни ки, где сту ден ты со вер шен ству ют 
и на прак ти ке зак реп ля ют на вы ки науч ной и 
про из вод ствен ной дея тель нос ти, за ни ма ют ся 
ре аль ной про ек тно-ис сле до ва тельской ра бо-
той. А связь «шко ла — вуз» по мо га ет школь-
ни кам еще в мо мент обу че ния поз на ко мить ся 
с пре по да ва те ля ми и про фес со ра ми уни вер-
си те та. Ведь имен но они не сут в шко лы зна ния 
но вой фор ма ции.
Каж дой шко ле дос та лось по 15 на бо ров ро-

бо то тех ни ки — 10 ос нов ных и 5 до пол ни тель-
ных, с ре зер вны ми зап час тя ми для мо дер ни за-
ции. Из од ной ко роб ки мож но со ору дить 10-15 
ва ри ан тов мо де лей конструк ций в за ви си мос-
ти от то го, ка кую прог рам му за хо тят вло жить 
в нее юные тех ни ки. Что бы соб рать да же прос-
тень ко го ро бо та, ре бя там при дет ся изу чить це-
лый ряд дис цип лин — компь ютер ные ос но вы, 
мо де ли ро ва ние, эле мен ты ме ха ни ки и фи зи-
ки, на учить ся мыс лить ло ги чес ки. Кро ме то го, 
что бы соб рать са му конструк цию, не об хо ди-
мо раз ра бо тать, на пи сать и вло жить в ро бо та 
компь ютер ную прог рам му с оп ре де лен ны ми 
фун кци ями и за да ни ями. Уче ни кам наг ляд но 
про де монстри ро ва ли, что мож но сде лать из 
та ко го на бо ра: за пу щен ные в клас се мо де ли со-
би ра ли са ми пре по да ва те ли ка фед ры ин фор-
ма ци он ных тех но ло гий. Сле ду ющих ро бо тов 
бу дут констру иро вать и прог рам ми ро вать уже 
са ми уче ни ки под чут ким ру ко вод ством уни-
вер си тет ских пе да го гов, ко то рые еже не дель но 
про во дят за ня тия в школь ных фи ли алах ка-
фед ры.

СОБ. ИНФ.

С 29 по 30 сен тяб ря в КарГУ был про ве ден тре нинг-се ми нар «Ме нед жмент и ад ми нис-
три ро ва ние ис сле до ва тельских про ек тов». Его ор га ни зо вал Центр про фес си ональ но го раз-
ви тия и вза имо дей ствия г. Ка ра ган ды, соз дан ный на ба зе на ше го уни вер си те та в рам ках 
меж пра ви тель ствен ной ка зах стан ско-бри тан ской прог рам мы «Ньютон — аль-Фа ра би». 
Хо чет ся от ме тить, что КарГУ стал од ним из вось ми ву зов, где бы ли соз да ны та кие цен тры. 
Дан ная прог рам ма по внед ре нию уни каль ных об ра зо ва тель ных про ек тов спон си ру ет ся 
Бри тан ским со ве том (Bri tish Co un cil) и АО «Фонд на уки».

Цель это го тре нин га — по мочь ис сле до ва-
те лям улуч шить на вы ки по ор га ни за ции и уп-
рав ле нию науч ны ми ис сле до ва ни ями в со от вет-
ствии с прин ци па ми про ек тно го ме нед жмен та. 
«Кто не пла ни ру ет, тот пла ни ру ет не уда чу». 
На вы ки уп рав ле ния про ек том име ют боль шое 
зна че ние для ус пеш но го про ве де ния ис сле до ва-
ний. Учас тни ки это го ин те рак тив но го тре нин-
га, на ко то ром бы ли пре дос тав ле ны раз лич ные 
инстру мен ты и кей сы, те перь смо гут уве рен но 
про ек ти ро вать и про во дить ис сле до ва ния, а 
так же прод ви гать ус пеш ные ис сле до ва тельские 
про ек ты. В тре нин ге-се ми на ре при ня ли учас-
тие 20 пред ста ви те лей уни вер си те тов и ис сле-
до ва тельских ин сти ту тов Ка ра ган ды и об лас ти. 
Учас тни ки уз на ли, как пос тро ить спло чен ную 
ис сле до ва тельскую ко ман ду, эф фек тив но бо-
роть ся с воз ни ка ющи ми кон флик та ми, ис поль-
зо вать не об хо ди мые про цес сы для ад ми нис-
три ро ва ния ис сле до ва тельской ра бо ты, при-
ме нять тайм-ме нед жмент и ли дер ские на вы ки 
в про ве де нии ис сле до ва тельских про ек тов на 
вы со ком про фес си ональ ном уров не.
Нес лу чай но ба зой обу че ния был выб ран 

имен но КарГУ им. ака де ми ка Е. А. Бу ке то ва. 
Этот уни вер си тет — од но из ве ду щих учеб ных 
за ве де ний на шей стра ны, су мев шее со еди нить в 
се бе ака де ми чес кие тра ди ции с ди на мич ны ми 
но ва ци ями в об ра зо ва нии и на уке. Дос ти же ния 
ву за в об ра зо ва тель ной и науч ной дея тель нос-
ти по лу чи ли ши ро кое приз на ние на ци ональ-
но го и ми ро во го ака де ми чес ко го со об ще ства. 

КарГУ име ни Е. А. Бу ке то ва во шел в чис ло 
пер вых де ся ти ка зах стан ских ву зов, про шед-
ших на ци ональ ную ин сти ту ци ональ ную ак кре-
ди та цию. К 2016 го ду КарГУ ак кре ди то вал на 
меж ду на род ном и на ци ональ ном уров не 122 
спе ци аль нос ти ба ка лав ри ата, ма гис тра ту ры и 
док то ран ту ры в гер ман ском агент стве AC QU IN 
и ка зах стан ских агент ствах НА АР и НКА ОКО. В 
уни вер си те те ре али зу ет ся сис те ма ме нед жмен-
та ка че ства в со от вет ствии с меж ду на род ны ми 
стан дар та ми ка че ства ИСО 9001:2008.
Уни каль на и про ек тная прог рам ма 

«Ньютон — аль-Фа ра би». Она фи нан си ру ет ся 
Ми нис тер ством биз не са, ин но ва ций и про фес-
си ональ но го об ра зо ва ния Ве ли коб ри та нии и 
Пра ви тель ством Казахстана и слу жит ос но вой 
рас ши ре ния и уве ли че ния сот руд ни че ства в об-
лас ти ис сле до ва ний и ин но ва ций меж ду пра ви-
тель ства ми, го суч реж де ни ями, науч но-ис сле до-
ва тельски ми ор га ни за ци ями, ву за ми, ком па-
ни ями и пред прия ти ями, что бы под дер жать 
эко но ми чес кое раз ви тие Казахстана.
Од ним из нап рав ле ний парт нер ской прог-

рам мы «Ньютон — аль-Фа ра би» яв ля ет ся со-
дей ствие про фес си ональ но му раз ви тию и вза-
имо дей ствию с целью под дер жки науч но-ис-
сле до ва тельской дея тель нос ти в Ка зах ста не и 
по вы ше ния ре зуль та тив нос ти ис сле до ва ний. 
Джим Бут те ри, ди рек тор Бри тан ско го со ве та 
в Ка зах ста не, ска зал: «Парт нер ская прог рам-
ма «Ньютон — аль-Фа ра би» да ет воз мож ность 
ис поль зо вать опыт Ве ли коб ри та нии в науч но-

ис сле до ва тельской и ин но ва ци он ной дея тель-
нос ти в це лях со дей ствия со ци аль но-эко но ми-
чес ко му раз ви тию Казахстана. Прог рам ма про-
фес си ональ но го раз ви тия и вза имо дей ствия 
яв ля ет ся важ ной частью парт нер ства: об ме ни-
ва ясь зна ни ями и на вы ка ми, мы спо соб ству ем 
соз да нию ус той чи вых и про дук тив ных от но ше-
ний меж ду науч ны ми со об ще ства ми Ве ли коб-
ри та нии и Казахстана».
Пред се да тель АО «Фонд на уки» Аман дык 

Ку ато вич Ту ле шов в сво их выс туп ле ни ях, пос-
вя щен ных меж ду на род но му сот руд ни че ству, 
от ме чал: «Учас тие в мас штаб ных меж ду на-
род ных науч но-ис сле до ва тельских про ек тах с 
воз мож ностью ин тег ри ро ва ния уси лий ка зах-
стан ских уче ных в за ру беж ное науч но-ис сле-
до ва тельское со об ще ство по стра те ги чес ким 
ин но ва ци он ным нап рав ле ни ям яв ля ет ся од-
ним из при ори те тов Пос ла ния Пре зи ден та 
Рес пуб ли ки Казахстан Н. Назарбаева на ро ду 
Казахстана, и мы, в свою оче редь, при ла га ем все 
уси лия, что бы уче ные и ис сле до ва те ли со всей 
рес пуб ли ки смог ли при нять учас тие в парт нер-
ской прог рам ме «Ньютон — аль-Фа ра би» и тем 
са мым внес ти свой вклад в ук реп ле ние науч но-
ис сле до ва тельско го по тен ци ала стра ны».
С под роб ным опи са ни ем прог рам мы 

«Ньютон — аль-Фа ра би» мож но оз на ко мить ся 
на сай те http://www.bri tishco un cil.kz/ru/new ton-
al-fa ra bi.

СОБ. ИНФ.

Открытие
В лаборатории 
Robotics and Intelligent Machines 
создаются дроны и роботы

В День зна ний в КарГУ 
бы ла про ве де на не обыч ная 
съем ка: все со бы тия, ко то-
рые про ис хо ди ли на пло ща ди 
Жас тар ала ны, бы ли сня ты на 
ви део с вы со ты птичь его по-
ле та ав то ном ным бес пи лот-
ным ус трой ством — дро ном. 
Соз да те лем ум ной ма ши ны 
стал ру ко во ди тель ла бо ра то-
рии ро бо то тех ни ки КарГУ Нур-
жан Ес ма гам бет. Нур жан Ай-
ба ту лы на чал свою карь еру в 
на шем ву зе пос ле обу че ния 
в Меж ду на род ном уни вер си-
те те ин фор ма ци он ных тех но-
ло гий (Алматы) и окон ча ния 
ма гис тра ту ры Ев ра зий ско го 
на ци ональ но го уни вер си те та 
(Астана). Ла бо ра то рия от кры-
лась в мар те 2016 го да. За 
этот срав ни тель но не боль шой 
срок пе ред мо ло дым уче ным 
ру ко вод ство уни вер си те та 
пос та ви ло ам би ци оз ные за да-
чи. В час тнос ти, ис сле до ва ние 
и ре али за ция про ек тов в об-
лас ти ро бо то тех ни ки, ма шин-
но го обу че ния, компь ютер но го 
зре ния, аль тер на тив ной энер-
гии; раз ра бот ка спец кур сов и 
про ве де ние науч но-прак ти чес-
ких се ми на ров, вы пол не ние 
науч но-ис сле до ва тельских и 
опыт но-конструк тор ских ра-
бот и др. Но са мой глав ной 
сво ей за да чей Н. Ес ма гам бет 
счи та ет внед ре ние ин но ва ци-
он ных прик лад ных раз ра бо-
ток, ко то рые за тем мо гут быть 
вос тре бо ва ны раз лич ны ми го-
су дар ствен ны ми и час тны ми 
струк ту ра ми.

Соз да ние бес пи лот ных мно-
го фун кци ональ ных обу ча емых 
ма шин (дро нов, ро бо тов) — вот 
сфе ра, где мо ло дой конструк-
тор ви дит пер спек ти ву. И сей-
час на ба зе его ла бо ра то рии 
идет соз да ние на зем но го и ле-
та тель но го ав то ном ных ап па-
ра тов. Уже под го тов ле ны пер-
вые мо ду ли, соз да ны мо де ли 
ма шин, те перь про во дят ся до-
пол ни тель ные ис сле до ва ния, 
тес ты и даль ней шее про ек ти-
ро ва ние. Соз дан ные ма ши ны, 
по мне нию уче но го, мож но 
ис поль зо вать и для сельско-
го хо зяй ства, и для по ис ко вых 
ра бот, нап ри мер служ ба ми ЧС, 
и для про ве де ния ге оло го раз-
вед ки, эко ло ги чес ких ис сле до-
ва ний и т. д. Раз ра бот чик осо-
бо от ме ча ет, что его ро бо ты 
уни вер саль ны и ма ло зат рат-
ны: они сос то ят из нес коль ких 
мо ду лей, ко то рые мож но под-
клю чать друг к дру гу в за ви си-
мос ти от пос тав лен ной за да чи, 
соз да вая при этом раз лич ные 
элек трон ные и элек тро ме ха-
ни чес кие конструк ции, уп рав-
ля емые с по мощью компь-
юте ра или кон трол ле ра. Идеи, 
ко то рые раз ра ба ты ва ют ся в 
ла бо ра то рии ро бо то тех ни ки, 
ак тив но под дер жи ва ют ся на 
фа куль те те ма те ма ти ки и ин-
фор ма ци он ных тех но ло гий. 
По это му ру ко во ди тель ла бо-
ра то рии ждет ам би ци оз ных 
сту ден тов, вмес те с ко то ры ми 
он мог бы соз да вать ин тел лек-
ту аль ные ма ши ны но во го по-
ко ле ния.

СОБ. ИНФ.

В подарок будущим инженерам

Как сделать науку доходной?
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Қа зақ стан үшін ро бо то тех ни ка өте жас са ла. Бі рақ 
бо ла шақ тан үміт күт ті ре тін, қол дау көр се ту ді, да му ына 
ық пал ету ді қа жет сі не тін ғы лым тү рі. Қа зір əлем де ро-
бот жа са удан ал дың ғы қа тар ға шық қан Жа по ния, АҚШ, 
Германия си яқ ты ел дер өн ді ріс тің би ік дə ре же сі не он-
да ған жыл дар ға со зыл ған ты ны м сыз ең бек пен із де ніс-
тің ар қа сын да қол жет кіз ді. Олар да ғы ро бо то тех ни ка 
са ла сы біз ден 10-20 жыл ға озып кет кен. Оны қу ып же ту 
үшін бұл са ла ға қо ғам қол дан кел ген ше қол дау көр се туі 
ке рек жə не көп жұ мыс іс теуі қа жет. Со лай бол ды да. Қа-
зір елі міз де ро бо то тех ни ка са ла сы на де ген қы зы ғу шы-
лық ар тып ке ле ді. Оған үкі мет те, же ке ле ген адам дар 
жə не оқу орын да ры ба рын ша қол дау көр се ту де.

Кү ні ке ше қа ла мыз да қуа ныш ты жа ңа лық орын ал ды. 
Ар қа да ғы ай ту лы жо ға ры оқу орын да ры ның бі рі Е. А. Бө-
ке то в атын да ғы Қа ра ған ды мем ле кет тік уни вер си те ті екі 
бір дей мек теп ке ро бо то тех ни ка құ рыл ғы сын тар ту ет ті. 
Қа ра ған ды қа ла сын да ғы № 16 жə не № 66 ор та мек теп ке 
бұл сый лық тар ды тар ту ете оты рып, уни вер си тет бас шы-
лы ғы бə се ке ге қа бі лет ті ма ман да яр лау ға де ген мем ле кет-
тік са ясат қа үн қос ты.

«Біз дің оқу ор ны мыз қа ра ған ды лық оқу шы лар дың осы 
бас тан тех ни ка лық ғы лым дар ға қы зы ғып, үй ре ну ле рі не 
қы зы ғу шы лық та ны тып отыр. Ол үшін мек теп тер ді за ма-

науи құ рыл ғы лар мен жаб дық тау, тех ни ка лық пəн дер ұс-
таз да ры ның бі лік ті лі гін арт ты ру қа жет. Уни вер си те ті міз 
оқу шы лар дың шы ғар ма шы лық əлеуетін да мы ту үшін ро-
бо то тех ни ка ка би нет те рі не ар нал ған 30 құ рыл ғы ны қа ла-
мыз да ғы екі мек теп ке сый ға тарт ты», — де ді ҚарМУ рек то-
ры, про фес сор Ер кін Кө бе ев.
Ро бо то тех ни ка — бі лім бе ру де гі ин но ва ци ялық са ла. Ал 

ин но ва ци ялық тех но ло ги ялар бі лім са па сын арт ты ра ды. 
Уни вер си тет тің бұл сый лы ғы на мек теп оқу шы ла ры мен 
ұс таз дар дəн ри за. Ен ді олар жо ға ры оқу ор ны ның қол-
дауымен ашыл ған ро бо то тех ни ка ка би нет те рін де бі лім де-
рін же тіл ді ріп, өз қол да ры мен ро бот жа сай ала ды. Түр лі 
шы ғар ма шы лық бай қау лар ға қа ты сып, мек теп қа быр ға-
сын да жү ріп-ақ кə сі би бі лік ті лік те рін шың дай ды. Ке ле-
шек те елі міз дің бұл са ла да ғы кем ші лік те рін жойып, əлем 
ел де рі мен те ре зе сі тең тү суі не жағ дай жа сай ды.

— Біз бұл сый лық тар ды қуа на қар сы ал дық. Мұн дай ба-
ға лы жаб дық тар ды са тып алу ды мек теп бюд же ті кө тер-
мей ді. Қа зір ро бо то тех ни ка ка би нет те рі қа ла мыз да ғы бес 
мек теп те жаб дық тал ған. Ен ді олар дың қа та ры на та ғы екі 
мек теп қо сы лып отыр. Ал да ғы жы лы олар дың қа та рын та-
ғы да то лық ты ру ды жос пар лап отыр мыз, — де ді Қа ра ған-
ды қа ла сы бі лім бө лі мі нің бас шы сы Ду лат Же ке ба ев.

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

Фоторепортаж
Робототехника — білім берудегі инновациялы: сала
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В де каб ре 2016 го да в на шей стра не ши ро ко бу дет 
от ме чать ся юби лей ная да та — 25-ле тие Не за ви си мос-
ти Рес пуб ли ки Казахстан. К это му праз дни ку при уро-
че но очень мно го со бы тий, ко то рые по ка зы ва ют его 
важ ность для всех ка зах стан цев. В КарГУ им. Е. А. Бу-
ке то ва так же про во дят ся ме роп ри ятия, пос вя щен ные 
Не за ви си мос ти РК. Так, 30 сен тяб ря от кры лась выс тав-

ка твор чес ких ра бот сту ден тов пе да го ги чес ко го фа-
куль те та. Эк спо зи цию раз мес ти ли во Двор це сту ден-
тов. На выс тав ке бы ли ра бо ты в са мых раз ных сти лях 
и тех ни ках: кар ти ны, скульпту ры, пле те ние, резь ба по 
де ре ву. На чи на ющие ху дож ни ки про де монстри ро ва-
ли мас тер ство и та лант, по ка зав сов ре мен ный мир че-
рез приз му ис то рии и тра ди ций.

Выставка, посвященная юбилею Независимости
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Түн… Ас пан ды бұлт тор ла ған дық тан 
жұл дыз дар да көз ге ша лын бай ды. Сі бір леп 
жаң быр жауып тұр. Тір ші лік те гіс ұй қы да.

Түн нің аты — түн ғой. Та би ғат тың тал ма усы-
рап, ты ныс тап жат қан ша ғы. Көз ге түр тсе кө рін-
бей тін қа раң ғы осын дай мыл қау да со қыр түн ор-
та сын да да ла қы ра ны ға на ояу еді.
Ар ма ны ас қақ, қия лы ға жап, сал мақ ты да 

сыр баз тек ті құс тө ңі ре гі не өзі нің өт кір көз де рін 
қа дап, со нау бұлт жа мыл ған би ік ас пан ның ар 
жа ғын да ғы бір Əлем ді көр гі сі ке ле ді. Жа зық да-
ла қы ран құс тың ал ғыр лы ғын дə лел де гі сі кел ген-
дей бауырын жа за тү сіп, үн-түн сіз мүл ги қал ған. 
Қы ран ның қы ра ғы көз де рі түн тыл сы мын ті ліп 
өтіп əл де қай да бо лып жат қан бір жұ мақ тір лік ті 
аң сай ды. Сол ерек ше нұр өз ге құс тар ға да қа жет 
еке нін се зіп, оны түн ішін де түр лі ой ға ба тыр ған-
ды. Жү ре гін, жан дү ни есін ма за ла ған бел гі сіз бір 
се зім ты ныш ты ғын ке тір ді. Осы жол да өзін құр-
бан қыл са да еш өкін бес еді. Қа раң ғы да жаң быр-
лы түн де қы ран қия лы тым би ік ті шар лап, бо ла-
шақ та не кү тіп тұр ға нын, өзі нен кейін гі дү ние не 
бо ла рын да бол жап қой ды.
Оның ар ма ны алыс қа, шек сіз дік ке ұла сып 

ша рық та ға ны сон ша, өзін-өзі ұмыт қан сы ңай лы. 
Қауіп-қа тер дің көп ті гі не қа ра май, түн қа рақ-
шы ла ры ның ос па дар əре кет те рі нен де тай сал-

май өзі нің от ты ой ла рын жү зе ге асы ру ға тал-
пын ды.
Қы ран ға би ік тік, зең гір ас пан қа жет. Қа на тын 

қом дап, алыс қа ұшу ға дайын дал ды. Түн қа раң ғы-
сы ал ғыр құс қа ке дер гі кел ті ре ал ма сы анық. Ал-
ған бе ті нен қай тпай тын тек ті тұ қым ірі жос пар ды 
өзі бе кі тіп, ой ға ал ған ар ман-мақ са тын орын дау ға 
кі рі сіп кет ті. Қа лың ұй қы да ғы өз ге құс тар ды да 
оятып, үл кен бір іс ке бел бу ды. Та би ғат тың қа тал 
за ңы — қы ран ға тү сі нік ті. Жер бе тін де гі жа ны бар 
тір ші лік иесі не бос тан дық, ер кін дік ке рек. Əсі ре-
се, қа на ты бар құс ата улы ға қал ғып ке ту — жа рас-
пай тын қы лық. Қай кез де де сер гек тік, қы ра ғы лық 
та ма ша қа си ет. Осы ға жап қа си ет тер ді бойы на 
сі ңір ген да ла қы ра ны қа сы на бір топ дос та рын ер-
тіп, таң ал дын да Қа ра Жер ден Көк Ас пан ға кө те-
рі ле бер ді. Ке нет тен… əл де қай дан «шаңқ» ет кен 
оқ тың дауысы ес тіл ді. Ал да ке ле жат қан да ла қы-
ра ны сол сұ мы рай оқ тың құр ба ны бол ды… Аң ды-
ған түн қа рақ шы сы тү бі не жет ті…
Қы ран ұлы іс-əре кет үс тін де өл ді, ал оның азат 

иде яла ры мен ға жап қи мыл-қоз ға лы сы та рих 
қой науын да қал ды…
Бұл қыс қа кө рі ніс — со нау ХХ ға сыр дың 20-шы 

жə не 30-шы жыл да рын да ғы ала са пы ран кез де-
гі Əли хан Бө кей хан ата мыз дың тағ ды ры еді. Сол 
шұ ғы ла лы да шу ақ ты Таң, қа си ет ті Кү ні міз ке ші-
гіп кел ді. Еш тен кеш жақ сы.
Бү гін де Тəуел сіз ді гі міз ге 25 жыл то лып отыр. 

Құ дай ға шү кір дейік. Осы жол да құр бан бо лып, 
кейін гі ұр пақ тың жар қын өмі рі не жол ашып бер-

ген Əли хан ата мыз ды жə не де ол кі сі нің жа нын да 
бол ған бү кіл алаш шыл қай рат кер лер ді ес ке алып, 
ен ді гі уақыт тар да сол та ри хи тұл ға лар дың іс-əре-
кет те рі мен ру ха ни мұ ра ла ры нан нəр алып, үне мі 
на си хат тап жүр сек, нұр үс ті не нұр бо лар еді!

'ЛІМ ЖАН "�Т ЖА Н� ЛЫ,
ЖУР НА ЛИС ТИ КА КА ФЕД РА СЫ НЫ- А�А О"Ы ТУ ШЫ СЫ

Қа зақ стан си яқ ты ел ел ді гін, қа зақ ұл-
ты ұлт ты ғын сақ тап қа ла ала ма?.. Ұлт ты 
өз ал ды на ұлт ете тін — мə де ни еті, əде би еті, 
ұлт тық өне рі мен ті лі, ді ні. Алай да, сан ды 
са па ға ай нал ды ра тын ға ла мат тех но ло гия 
за ма ны əр ұлт тың ұлт тық бет-бей не сін, 
төл қа дір-қа си етін, мə де ни етін жауып кет-
пес үшін не іс те мек ке рек?! Мі не, осын дай 
күр меуі қи ын сұ рақ тар ға жауап із деу үшін 
осы та қы рып тө ңі ре гін де ой қоз ғап көр сем 
дей мін. «Ұлт тық мə де ни еті (салт-дəс тү рі) 
жо ға ры да мы ған ел кез кел ген өр ке ни ет ті 
де ген ел ден оқ бойы озық тұ ра ды» деп тү-
рік ағайын да ры мыз ай тқан дай, ата мыз дан 
жет кен асыл қа зы на мыз мə де ни еті міз ді за-
ма на ағы мын да жұ ты лып ке ту ден сақ тап, 
қа рыш тап да мы ту ымыз ке рек.

Бір ел ді бас қа ел ден ерек ше лей тін не? Ме нің-
ше, бұл ең бі рін ші — мə де ни еті. Сан ға сыр лар 
бойы қа лып тас қан, ха лық са на сы на сің ген мə де-
ни еті міз ге — ұлт тық өне рі міз ден бас тап əде би-
ет, та рих, сал ты мыз да кі ре ді. Ұлт тық мə де ни еті-
міз — ұлт тық ді ні міз бен ті лі міз, та мы ры те рең 
та ри хы мыз, салт-дəс тү рі міз бен əдет-ғұр пы мыз, 
əде би еті міз де ген сөз. Бір сөз бен ай тқан да, мə де-

ни ет — ұзақ жыл дар бойы қа лып та сып, ата-ба ба-
мыз дан сүр дей сақ та лып, ал тын дай бап та лып, бө-
тен ге қол сұқ тыр май, еш бір қа си етін, еш бір құн-
ды лы ғын жо ғал тпай жет кіз ген қа зы на мыз, ба ға лы 
ба қы ты мыз. Осы қа зы на ны сақ тап, ке лер ұр пақ қа 
та за кей пін де бұз бай, лас та май та быс тау — біз дің 
мін де ті міз, па ра сат ты па ры зы мыз!
Ұлт тық рух пен салт-дəс түр ді жас ұр пақ са-

на сы на сі ңі ріп, ұр па ғы мыз ды па ра сат ты, аза мат-
тық на мы сы жо ға ры, елін, же рін сүйер аза мат 
етіп өсір гі міз кел се, бү кіл қо ғам ның на за рын ке-
ле шек ұр пақ тəр би есі не ба ғыт тауымыз ке рек деп 
бі лем. Пре зи ден ті міз Н. Ə. Назарбаев өз Жол-
дауын да «Дəс түр мен мə де ни ет — ұлт тың ге не-
ти ка лық ко ды. Пат ша лық тың, төң ке ріс дүм пуі 
мен то та ли та риз мнің бар лық ауыр тпа лы ғы мен 
қи ын шы лық та ры на қа ра мас тан, біз дің елі міз дің 
аума ғын да тұ ра тын қа зақ тар жə не бас қа да ха-
лық тар дың өкіл де рі өз де рі нің мə де ни ерек ше-
лік те рін сақ тай ал ды. Тəуел сіз дік жыл да рын да 
жа һан да ну мен вес тер нде ну ге қа ра мас тан, біз дің 
мə де ни ір ге та сы мыз бе ки түс ті. Қа зақ стан — бі-
ре гей ел. Біз дің қо ғам да əр түр лі мə де ни эле мент-
тер бір-бі рі мен бі рік кен жə не бі рін-бі рі то лық ты-
рып тұ ра ды, бі рі не-бі рі нəр бе ріп тұ ра ды. Біз өзі-
міз дің ұлт тық мə де ни еті міз бен дəс түр ле рі міз ді 

осы əра лу ан ды ғы мен жə не ұлы лы ғы мен қойып 
қор ғауымыз ке рек, мə де ни игі лі гі міз ді бөл шек-
теп бол са да жи нас ты ру ымыз ке рек», ал «Қа зақ-
стан-2030» бағ дар ла ма сын да «То лық өр ке ни ет ті 
ел бо лу үшін ал ды мен өз мə де ни еті міз ді, өз та-
ри хы мыз ды бойы мыз ға сі ңі ріп, со дан кейін өз ге 
дү ни ені иге ру ге ұм тыл ға ны мыз жөн» де ген бо-
ла тын. Олай бол са, бас ты мақ сат — жас ұр пақ ты 
игі лік тер мен аза мат тық құн ды лық тар, ру ха ни 
мə де ни мұ ра лар са бақ тас ты ғын сақ тай оты рып 
тəр би елеу ке рек.
Хал қы мыз дың зерт тел ме ген қа ра өлең де рі мен 

күй аңыз да рын ал ғаш рет ру ха ни ай на лым ға тү-
сір ген, Қа зақ стан да эт ног ра фи ялық жə не эт но-
ло ги ялық із де ніс тер дің жан да ну ына ық пал ет кен, 
«көш пе лі лер дің төл ту ма мə де ни еті», «көш пе лі лер 
өр ке ни еті» сын ды са нат тық ұғым дар дың ай қын-
да лу ына зор үлес қос қан қа зақ тың мар қас қа ұлы 
Ақ се леу Сей дім бек: «Отар да бол ған ел дің өз жү-
ре гі өзі не ша бу ыл жа сай ды. Оның емі — ру ха ни 
азат тық жə не ру ха ни жаң ғы ру. Азат тық де ге ні-
міз — өз ең бе гің өзі не бұйы рып, өз жү ре гін де гі ні 
жас қан бай ай та алу ың», — деп еді. Азат тық та ңы 
ат қан да өз ге ні қай та ла май, ке рі сін ше өз елі міз ді 
өз ге ге та ны тайық. Мə де ни мұ ра мыз, қа дір лі құн-
ды лық та ры мыз жо ғал май, көк ту ымыз көк ас пан-
да мəң гі жел бі ре сін!

МЕ РУ ЕРТ 'СЕТ "Ы ЗЫ, "АРМУ СТУ ДЕН ТІ

Жыл сайын 18 қа зан кү ні елі міз де Ру ха ни ке лі-
сім кү ні атап өті ле ді. Бұл ата улы күн 1992 жыл дың 
18 қа за нын да Алматы да Ел ба сы Н. Назарбаев тың 
тө ра ға лы ғы мен Бі рін ші Бү кі лə лім дік ру ха ни ке лі-
сім кон гре сі өт кен күн нен бас та ла ды. Ел ба сы мыз 
ты ныш тық пен тұ ра ты лық ты сақ та уды жас мем-
ле ке ті міз дің бо ла ша ғы үшін ма ңы зы зор екен-
ді гін өз жол да ула рын да «Кез кел ген ха лық тың 
ру ха ни мə де ни еті нің не гі зін бей біт ші лік ке, ке лі-
сім ге, əділ дік ке ұм ты лу құ рай ды. Көп ұлт ты қа-
зақ стан дық мə де ни ет ке тəн ру ха ни бас та ма лар ды 
ны ғай ту мем ле кет тік са ясат тың ма ңыз ды бө лі гі. 
Жыл сайын Қа зақ стан да ру ха ни ке лі сім кү ні атап 
өті ле ді. Қа зір гі таң да түр лі эт нос тар мен дін ге 
жа та тын адам дар ды бі рік ті ру ге қа бі лет ті ру ха ни 
құн ды лық тар ды бе кі ту тұ рақ ты күш-жі гер ді, əрі 
түр лі ел дер дің ді ни көш бас шы ла ры, ға лым да ры, 
мə де ни ет жə не өнер қай рат кер ле рі та ра пы нан 
үне мі на зар ды қа жет ете ді. Бү кі лə лем дік ру ха ни 
мə де ни ет фо ру мын өт кі зу қа зір гі əлем нің ру ха ни-
лы ғын ны ғай ту ға, мə де ни ет тер мен өр ке ни ет тер 
үн қа ты су ла рын ке ңей ту ге ма ңыз ды қа дам бо ла-
тын ды ғы на се нім ді мін» де ген ой ла ры мен біл ді ріп 
отыр ды. Атал ған кон грес ке қа тыс қан та ны мал ді-
ни жə не қо ғам қай рат кер ле рі осы күн ді адам дар 
ара сын да ғы өза ра тү сі ніс тік ке қол жет кі зу жə не 
бі тім гер ші лік ті із деу кү ні ре тін де бе кі ту ді ұсын ған 
бо ла тын. Бү гін де осы игі бас та ма ға елі міз дің бар-

лық ай мақ та рын да қол дау көр се ті ліп, түр лі іс-ша-
ра лар ата лып өті лу де. Қа зақ стан ның тəуел сіз мем-
ле кет ре тін де қа лып та суы елі міз де жыл сайын 18 
қа зан да дəс түр лі түр де ата лып өте тін Ру ха ни ке лі-
сім кү ні мен де ті ке лей бай ла ныс та кө рі ніс та ба ды.
Ал ғаш қы Бү кі лə лем дік ру ха ни ке лі сім кон-

гре сі 1893 жы лы АҚШ-тың Чи ка го қа ла сын да 
өт кен. Тек ара ға ға сыр са лып осы нау із гі бас та ма 
қа зақ же рін де нақ ты іс ке аса ал ды. Ұлыб ри та ния, 
Германия, АҚШ, Ре сей, Австрия, Ита лия, Швей-
ца рия, Үн діс тан жə не бас қа да ел дер ден кел ген 
Алматы да ғы Ру ха ни ке лі сім нің бі рін ші кон гре-
сі не қа ты су шы лар өз ма ни фе сін де 18 қа зан ды 
Ру ха ни ке лі сім кү ні ре тін де атап өту бас та ма сын 
кө тер ді. Ру ха ни ке лі сім кү ні елор да мыз Астана 
қа ла сын да 1997 жы лы ал ғаш қы рет кең кө лем де 
ата лып өтіп, ол өзі мен бір ге қайы рым ды лық іс-
тер ге қол ға нат бо лу дың жа ңа мис си ясын алып 
кел ді. Із гі лік пен мейі рім ді лік ке жол сал ған осы-
нау бас та ма бү кіл ел кө ле мін де жал ға сын тап ты. 
Осы орай да 2010 жы лы Астана қа ла сын да өт кен 
Ру ха ни ке лі сім кү нін де Бү кі лə лем дік ру ха ни мə-
де ни ет фо ру мы ның ашы лу ша ра сы өт ке нін жə не 
оған əлем нің 70 елі нен де ле гат тар қа тыс қа нын 
ай та ке ту ке рек.
Өр ке ни ет тің ру ха ни əлеуеті не нем құ рай лы 

қа рау бү гін гі əлем де гі жа һан дық дең гей де гі ру ха-
ни жə не адам гер ші лік дағ да рыс тар ға алып ке ліп 
отыр ға ны бар лы ғы мыз ға аян. Осы нау үде ріс адам-
ның өзі нің ұлт тық та мы ры нан, та ри хы нан жə-
не адам зат ты сан ға сыр лар бойы ұйы тып кел ген 

Бей біт ші лік, Ке лі сім, Мейі рім ді лік, Қайы рым ды-
лық жə не Жа на шыр лық тə різ ді құн ды лық тар дан 
бой алыс та ту мен қа тар кө рі ніс та бу да. Жа һан дық 
дең гей де гі осын дай күр де лі жағ дай да Ел ба сы мыз 
ру ха ни ке лі сім — біз өзі міз дің жа ңа та ри хы мыз-
да эко но ми ка, ин тег ра ция, жаң ғыр ту жə не осы 
тə різ ді бас қа да елі міз үшін аса ма ңыз ды ба сым-
дық тар мен бір қа тар да мəн бе руі міз ти іс бо ла тын 
құн ды лық тар дың бі рі де ген өте ма ңыз ды ой ды 
ор та ға сал ды.
Қа зақ стан қо ға мын да бе рік ор нық қан ру ха ни 

ке лі сім хал қы мыз дың мə де ни жə не ру ха ни өмі-
рі нің да му ын да ғы ха на фи ба ғы тын да ғы ис лам 
мен пра вос ла ви елік хрис тан дық тың та ри хи рө-
лін мойын дау ға, сон дай-ақ, Қа зақ стан хал қы ның 
ру ха ни мұ ра сы мен үй ле се тін өз ге де дін дер ді 
сый лау ға үн дей ді. Қа зір гі таң да елі міз де гі ді ни 
бір лес тік тер та ра пы нан қайы рым ды лық кө мек-
тер көр се ту, от ба сы лық құн ды лық тар ды ны ғай ту, 
қыл мыс тың ал дын алу се кіл ді көп те ген ма ңыз ды 
əлеу мет тік жо ба лар іс ке асы ры лу да.
Қа зақ стан да за ма науи мем ле кет ті лік тің қа-

лып та су та ри хы əуел бас тан-ақ да му жо лы мыз-
дың дұ рыс таң дал ға нын көр се те ді. Бұл біз дің 
мем ле кет ті лі гі міз дің тұ ғы ры ре тін де анық тал ған 
са яси тұ рақ ты лық ты, ұл та ра лық жə не кон фес-
сияара лық ке лі сім ді, əлеуеті күш ті эко но ми ка ны 
қа лып тас ты ру мақ са тын ұс тан ған Ел ба сы ның са-
яси кө ре ген ді гі нің ар қа сы.

А" ПА РАТ К9З ДЕ РІ НЕН АЛЫН ДЫ

Дала :ыраны

М�дениет — Bркениетті ел айнасы

Рухани келісім кUні

Jлт жоспары — 
;рпа: мUддесі

[р адам ны� ал ды на �ой �ан 
би ік ма� сат та ры бо ла ды. Кім де 
бол са о�ан ма� дай те рі, па ра-
сат ты бі лі мі мен са ли �а лы са бы-
ры, шы найы се зі мі ар �а сын да 
�а на же те ала ты нын се зе мін. 
Алай да, ма �ан �з ма� са ты ма жа-
�ын да �ан сайын о�ан же ту жо лы 
�и ын дай т� се тін си я� ты к� рі не-
тін. «^л кен м% рат �а же ту жо лын-
да ал да �л де �ан дай ке дер гі лер 
к� бей се, кі ді ріс жа сап �а ла мын 
ба?» — де ген �рей лі се зім де жо� 
емес еді. Осын дай �міт пен к� дік 
т%м ша ла �ан сауал �а то лы с�т те-
рім де се нім ді се рі гі ме ай на лып, 
бо ла ша� �а де ген ын та-жі ге рім-
ді �ам шы ла �ан �ам шы гер дей 
бол �ан, шыр мауы� тай ойым ны� 
ше шу ші к� ші не ай на лып, пе ріш-
те к� �і лім ні� па ра сат ты пат ша-
сын дай к� рін ген Ел ба сы ны� 
да на лы� �а то лы Qлт жос па ры — 
жар �ын бо ла ша� ты� ке ліс ті кел-
бе тін дей, мен �шін �% мыр лы� 
са ба�, �мір лік �не ге ге ай нал ды. 
Сон ды� тан бо лар, б� гін де жа ры� 
ж%л дыз дай би ік бол �а ны мен жа-
�ын ма� сат тар �ол б%л �а �ан дай 
к� рі не ді. Осы м% рат — ке мел бі-
лім, е� се лі е� бек, та мыр лы та ту-
лы� пен т% та сып т%р �ан дай.

И�, жас %р па� ел бо ла ша �ы-
ны� ал тын кіл ті бі лім де еке нін 
мойын дай ды. Б%л ж� нін де к�р-
нек ті а�ар ту шы Ш. У�ли ха нов 
осы дан бір не ше �а сыр б% рын 
«Ха лы� ке ме лі не ке ліп, да му 
�шін екі-а� н�р се ке рек. Оны� 
бі рін ші сі — азат ты�, екін ші сі — 
бі лім» де се, д�с т�р лі �р Жол-
дауын да Ел ба сы Н. Назарбаев 
«Б%л за ман бі лек ке емес, бі лім ге 
се не тін за ман. За ма науи �лем-
де ел ді� �уа ты, е� ал ды мен, бі-
лім мен �ы лым да бо ла ты нын 
т� сі не тін уа�ыт �а кел дік. Ен ді, 
бі лім ді �а жет ке, т%р мыс игі лі гі-
не жа ра та бі луі міз ке рек. Ине-
мен �% ды� �аз �ан дай, �и ын да 
к�р де лі, ора сан �а жыр-�ай рат 
пен ер лік-жі гер ді та лап ете тін бі-
лім сіз �мір т%л» дей ке ле, те ре� 
бі лім — Т�уел сіз ді гі міз ді� ті ре гі, 
а�ыл-ой — аза мат ты �ы мыз ды� 
ал дас па ны еке нін ба са ай тып 
ке ле ді. За ма ны мыз ды� за� �ар 
жа зу шы сы М. [уезов «Ха лы� 
пен ха лы� ты, адам мен адам ды 
те �ес ті ре тін бі лім» де ген дей, за-
ма науи �лем де ел ді� �уа ты, е� 
ал ды мен, бі лім мен �ы лым да бо-
ла ты нын се зі нер уа�ыт �а жет тік.

Ел ба сы ны� ар ман �а бас тар 
Qлт жос па ры біз ді бі лім �уу �а, 
шет тіл де рін �й ре ніп, елі не адал 
е� бек ету ге ша �ы ра ды. Сон-
дай-а�, жал �ау лы� �а са лы нып, 
о�ы ма �ан дар ды� к�ш со �ын да 
�а ла ты нын ес кер те ді. R%н ды �%-
жат тан т�й ге нім — �о �а мы мыз-
да адал е� бек ті ке мел бі лім мен 
%ш тас тыр �ан да �а на та быс �а 
�ол жет кі зе міз. Та �ы ры бы те-
ре�, маз м% ны ма �ы на лы Ел ба-
сы ны� жа �а жа� дай да �ы жа-
�а шыл бас та ма сы жас %р па� ты 
бі лім со� па �ын да тал май е� бек 
ету ге же те лей ді.

«R%с �а на ты мен, адам �ия-
лы мен ба �ыт ты» де мек ші, ар-
ма ным ны� ар �ы ма �ы на отыр-
�ы зып, та ла бы ма т%л пар бол �ан 
Ел ба сы жос па ры бо ла ша �ы ма 
бас тау, д�с т� рі ме д�р мен, п�к-
ті гі ме п�р мен, та ри хы ма та мыр, 
к� тер к� ні ме �у ат, ер те �і ме шу а� 
бо ла ры с�з сіз.

А" НИ ЕТ ПА ЗЫ ЛО ВА,
"АРМУ СТУ ДЕН ТІ
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ПРО ДОЛ ЖЕ НИЕ. НА ЧА ЛО В НО МЕ РЕ ГА ЗЕ ТЫ «МИР МО ЛО ДЕ ЖИ — 
ЖАС ТАР 'ЛЕ МІ» ОТ 31.08.2016

Жизнь в Мос кве
За «оп по зи ци он ные» взгля ды по от-

но ше нию к но вой влас ти боль ше вистское 
пра ви тель ство ре ши ло выс лать Али ха на Бу-
кей ха но ва из Казахстана. В 1922 го ду арес-
то ван ный Бу кей хан был дос тав лен в Мос кву 
по пря мо му ука за нию пред се да те ля Со ве та 
На род ных Ко мис са ров Вла ди ми ра Ле ни на, 
где его ожи да ла не тю рем ная ка ме ра, а се-
ми ком нат ная квар ти ра в Боль шом Кис ло-
вод ском пе ре ул ке (ны не ул. Се маш ко), не-
да ле ко от Крем ля.
Во вре мя вы нуж ден но го пре бы ва ния в 

Мос кве с 1922 по 1927 г. Али хан ра бо тал ли-
те ра тур ным сот руд ни ком ка зах ской сек ции 
Цен траль но го из да тель ства на ро дов СССР. 
В это вре мя из да ет жур на лы «Те мир ка зык» 
(«По ляр ная звез да»), «Жа ңа мек теп» («Но-
вая шко ла»). В 1926 го ду пе ре во дит кни гу Н. 
Круп ской «За ве ща ние Ле ни на» о на род ном 
об ра зо ва нии.
Али хан в пос лед ний раз тай но ре ша ет 

съез дить на ро ди ну, в Жел тау. Но в сте пи 
вес ти раз но сят ся быс трее вет ра. На пос лед-
нем от рез ке пу ти его арес то ва ли.
Дочь Али ха на Ли за быс тро соб ра лась 

в Мос кву в на деж де по мочь в ос во бож де-
нии от ца. В гос ти ни це она поз на ко ми лась с 
Ири ной, до черью кня зя Вя чес ла ва Алек сан-
дро ви ча Ку гу ше ва, вид но го рос сий ско го об-
ще ствен но го де яте ля, и встре ти ла Ва си лия 
Ан дре еви ча Шел гу но ва, од но го из ос но во-
по лож ни ков со ци ал-де мок ра ти чес кой пар-
тии Рос сии. Как ста рый боль ше вик он имел 
пра во на сво бод ный вход в Кремль.
На сле ду ющий день они приш ли в при-

ем ную Ста ли на. Шел гу нов ска зал Ста ли ну: 
«Ко ба, я за Али ха на ру ча юсь, дай при каз, 
что бы его при вез ли в Мос кву обыч ным по-
ез дом». Ста лин поз во нил Дзер жин ско му, 
что бы Али ха на Бу кей ха на дос та ви ли в Мос-
кву без кон воя. А в это вре мя Али хан си дел в 
тюрь ме вмес те с М. Ду ла то вым в Орен бур ге. 
Ежед нев но его доп ра ши ва ли по пять-шесть 
ча сов. И вот од наж ды ночью при хо дят два 
сол да та и при ка зы ва ют Али ха ну ид ти с ни-
ми. Ду ла тов, опа са ясь про во ка ции, про сит 
его ночью не ид ти. Но сол да ты ус по ка ива ют, 
что у них нет ни ка ких дур ных на ме ре ний, 
им на до дос та вить зак лю чен но го в Мос кву.
По при ез де в Мос кву Бу кей ха но ва приг-

ла си ли на при ем к Ста ли ну. Бе се да бы ла 
дол гой. Он ста рал ся из бе гать пря мо ли ней-
нос ти в сво их суж де ни ях. С гроз ным вож дем 
он ока зал ся один на один. Ста лин за да ет ка-
вер зный воп рос Али ха ну: «Ка ко во по ло же-
ние ком му нис тов в ва ших мес тах?» Али хан 
от ве тил: «Вы же зна ете, что на Вос то ке при-
ня то рас ска зы вать прит чи. Поз воль те мне 
рас ска зать од ну из них. Ко неч но, вы зна ете о 
Ход же Нас ред ди не, он час то ез дил сре ди на-
ро да и час то его сме шил. Од наж ды он при ез-
жа ет на од но сбо ри ще и дер жит в ру ках под-
ко ву. Его спра ши ва ют: «Что это у те бя в ру-
ках?» Нас ред дин го во рит: «Это же под ко ва 
к мо ему иша ку. Те перь для осу ществле ния 
меч ты мне не хва та ет толь ко еще трех под ков 
и од но го иша ка». Вот так бы я оха рак те ри зо-
вал по ло же ние ком му нис тов в Ка зах ста не».
От вет Ста ли ну пон ра вил ся, и он нем но го 

по го дя ска зал: «По будь те в Мос кве». Тем са-
мым его от лу чи ли от дру зей, род ных.

Пе ред арес том
В 1926 го ду ака де мик А. Е. Фер сман приг-

ла ша ет Али ха на при нять учас тие в эк спе ди-
ции в Ада ев ский уезд. Она бы ла ор га ни зо ва-
на Ака де ми ей на ук для изу че ния хо зяй ства, 
сос то яния эко но ми ки, при род ных за па сов 
и куль ту ры ко рен но го на се ле ния. Али ха-
ну бы ло зап ре ще но вы ез жать в сте пи, но 
ру ко во ди те ли эк спе ди ции пос чи та ли, что 
опа се ния по за ди. Зем ля ки встре ти ли его 
как ха на, по се ли ли в бе лую юр ту в знак глу-
бо ко го ува же ния от дель но от ру ко во ди те ля 
эк спе ди ции про фес со ра Ру ден ко, нес мот ря 
на воз ра же ние Али ха на. Но наш лись «бла-
го же ла те ли», ко то рые до нес ли в КГБ.

13 сен тяб ря 1926 го да ала шор дын ца 
вновь бе рут под стра жу и от прав ля ют в 
Мос кву, где по ме ща ют в Бу тыр скую тюрь-
му, здесь он от си дел 15 дней. Пос ле ос во-
бож де ния Али хан сам про сит ся на при ем к 
Ста ли ну, что бы рас ска зать о про ис шед шем. 
На этот раз встре ча бы ла хо лод ной. Ста лин 
на пом нил ему, что не на до бы ло уез жать в 
степь.
В Мос кве в те же го ды Али ха на Бу кей-

ха на ув ле ка ют ис сле до ва ния по жи вот но-
вод ству в райо не Си бир ской же лез ной до-
ро ги от Че ля бин ска до Том ска, о ко то рых 
ака де мик С. Н. Шве цов пи шет, что ра бо ты, 
про из ве ден ные А. Н. Бу кей ха ном в эк спе-
ди ции, от ли ча ют ся доб ро ка че ствен ностью, 
глу бо ки ми зна ни ями и по ни ма ни ем ка зах-
ско го хо зяй ства, де монстри ру ют боль шую 
объ ек тив ность и спо соб ность к кри ти чес кой 
оцен ке са мых слож ных яв ле ний ка зах ско го 
хо зяй ства.

27 июля 1937 го да Али ха на Нур му ха ме-
ду лы Бу кей ха на арес ту ют в пос лед ний раз. 
На ряд воз глав лял сам Ежов. Ежов хо ро шо 
знал Али ха на и не раз был в их до ме, т. к. 
Ли за учи лась с ним в гим на зии. Че рез два 
ме ся ца пос ле арес та его, по се дев ше го, из-
му чен но го, но сох ра нив ше го честь и дос то-
ин ство, ре ше ни ем трой ки при го ва ри ва ют к 
расстре лу как ру ко во ди те ля тер ро рис ти чес-
ко го цен тра в Мос кве и Ка зах ста не. В тот же 
день при го вор был при ве ден в ис пол не ние. 
Пе ред смертью он ска зал: «Я не лю бил со-
вет скую власть, но приз на вал ее».
К мо мен ту пос лед не го арес та его се ми-

ком нат ная квар ти ра бы ла прев ра ще на в 
ком му нал ку. Эти ком на ты су ще ству ют по 
сей день. Его уг ло вая ком на та в те дни бы-
ла дос ко наль но обыс ка на. Вся его об шир-
ная пе ре пис ка с быв ши ми со рат ни ка ми по 
на ци ональ но му воп ро су и по дви же нию 
«Алаш», с кол ле га ми-уче ны ми, с близ ким 
со рат ни ком Ле ни на Бонч-Бру еви чем бы ла 
изъ ята в ка че стве сви де тель ства «прес туп-
ных де яний». Бы ла кон фис ко ва на его бо га-
тая биб ли оте ка, ру ко пи си но вых науч ных 
ис сле до ва ний по ка зах ской ис то рии, ли те-
ра ту ре, язы ку и дру гие ма те ри алы. И тем 
не ме нее в пос тсо вет ское вре мя ис то ри ки 
и уче ные смог ли поз на ко мить об ще ствен-
ность с та ки ми тру да ми А. Бу кей ха на, как 
«Ов це вод ство в Степ ном крае», «Ма те ри алы 
к ис то рии ха на Ке не са ры Ка сы мо ва», «Ро-
до вые схе мы Кир гиз-Кар ка ра лин ско го уез-
да» и др.

Судь бы нас лед ни ков: дочь
В 1903 го ду у мо ло дой че ты Бу кей ха но-

вых по яви лась дочь Ели за ве та, на ро ди не ее 
зва ли Зей неп. В ран ние го ды она вос пи ты ва-
лась поч ти без от ца. Али хан был пос то ян но 
за нят по ли ти кой и жур на листской дея тель-
ностью. Лет ние ме ся цы она про во ди ла на 
ро ди не от ца, в Ток ра уне. Там она с бра том 
Ук та ем об ща лась со сво ими сверстни ка ми, 
род ствен ни ка ми, с ба буш кой Бе же кем. По 
опи са ни ям Сры ма Рай мжа но ви ча Бу кей ха-
на, Ли за не толь ко дочь Али ха на, она са ма 
бы ла лич ностью, с ее име нем свя за ны судь-
бы мно гих из вес тных лич нос тей Казахстана, 
нап ри мер, М. Ауэзо ва, Н. А. Се маш ко, А. 
Мар гу ла на, Н. Нур ма ко ва и др. Она впи та ла 
луч шие чер ты ро ди те лей. Она бы ла доб рой, 
мяг кой жен щи ной. Ее вы со кая нрав ствен-
ность, по ря доч ность, доб ро же ла тель ность, 
го тов ность всег да прий ти на по мощь прив-

ле ка ли лю дей. От от ца ей дос та лась вы со кая 
прин ци пи аль ность при от ста ива нии пра во-
го де ла. Она ста ла док то ром ме ди цин ских 
на ук, про фес со ром, вид ным уче ным в об-
лас ти ме ди цин ской ста тис ти ки. Она бы ла 
учас тни цей Ве ли кой Оте че ствен ной вой ны, 
майо ром ме ди цин ской служ бы, не од нок-
рат но наг раж да лась пра ви тель ствен ны ми 
наг ра да ми.
Жизнь под вер гла ее су ро вым ис пы та ни-

ям, но она бы ла очень силь ной и выс то яла. 
В 18 лет Ли за по те ря ла ма му и ос та лась с 
16-лет ним бра том и от цом. Мать Ли зы, Оль-
га Яков лев на, скон ча лась в Се ми па ла тин ске 
в 1921 го ду. Пе ред смертью она про си ла по-
хо ро нить ее по хрис ти ан ско му обы чаю на 
рус ском клад би ще. В это вре мя Али хан был 
в ссыл ке. Чуть поз же они объ еди ни лись и 
жи ли вмес те.
В 1923 го ду Ли за выш ла за муж за Сма гу-

ла Сад ва ка со ва, свадь ба сос то ялась на ро ди-
не Сма гу ла, в се ле Жар кын. Сма гул Сад ва-
ка сов — не толь ко из вес тный по ли ти чес кий 
де ятель, но так же дра ма тург, ор га ни за тор 
прос ве ти тельской ра бо ты сре ди ка зах ско го 
на се ле ния. Сма гул был зна чи тель ной лич-
ностью. Пос ле ам нис тии все чле ны Алаш-
Ор ды ста ли боль ше ви ка ми, кро ме Али ха на 
Бу кей ха на. Сма гул стал ра бо тать в ко ми-
те те Си бир ско го со юза ре во лю ци он ной 
мо ло де жи. В 1920 го ду Сма гу лу по ру ча ет-
ся соз да ние мо ло деж ных ор га ни за ций на 
тер ри то рии Казахстана. От име ни ка зах-
ской мо ло де жи он уча ство вал и выс ту пил 
на Все рос сий ской кон фе рен ции мо ло де жи 
вос точ ных на ци ональ нос тей в Мос кве в 1920 
го ду. Он из би ра ет ся чле ном Бю ро вос точ-
ной мо ло де жи и ста но вит ся пер вым сек-
ре та рем Со юза мо ло де жи Казахстана. Он 
вхо дит в сос тав пра ви тель ства. В 1925 го ду 
на Пя том съез де Со ве тов Сма гул наз на ча ет-
ся на род ным ко мис са ром прос ве ще ния, он 
про ра бо тал в этой дол жнос ти до 1927 го да. 
Был ос во бож ден от дол жнос ти чле на пра-
ви тель ства за рез кие выс ка зы ва ния про тив 
ли нии Го ло ще ки на. Сма гул пе ре ез жа ет в 
Мос кву к сво ей семье, где жи ли Али хан, же-
на Ли за и трех лет ний сын Ес кен дир. Он пос-
ту па ет в Ин сти тут ин же не ров тран спор та, 
ко то рый окон чил в 1932 го ду. Его быв шие 
со рат ни ки об ра ти лись к Ста ли ну с прось-
бой нап ра вить Сма гу ла на стро итель ство 
Тур кси ба. Но Ста лин от ве тил: «Он ра бо тал 
уже на чаль ни ком, пусть те перь по ра бо та ет 
прос тым ин же не ром». В 1934 го ду в Крем-
лев ской боль ни це он уми ра ет при за га доч-
ных об сто ятель ствах. Сма гу лу Сад ва ка со ву 
бы ло толь ко 33 го да. Его прах в 2010 го ду 
по хо ро нен на ро ди не, в Ас та не.

Сын Сад ва ка со вых Ес кен дир сбе жал в 
опол че ние в на ча ле вой ны. Ему ис пол ни-
лось толь ко 17 лет. Па рень был круп ный, не 
по воз рас ту рос лый, и ник то не до га дал ся, 
что он при ба вил се бе два го да. В пер вые же 
дни вой ны Ес кен дир по гиб.
Ели за ве та дол гие го ды ра бо та ла де ка ном 

и сек ре та рем пар тий ной ор га ни за ции Ин-
сти ту та усо вер шен ство ва ния вра чей. Ли за 
дол гие го ды дру жи ла с же на ми «вра гов на-
ро да» Да меш Жур ге но вой и Зу фун Нур ма-
ко вой. Ели за ве та Сад ва ка со ва умер ла в 1971 
го ду пос ле тя же лой бо лез ни и по хо ро не на 
на Но во де вичь ем клад би ще Мос квы, где ус-
та нов ле на ме мо ри аль ная дос ка с пор тре том.

Судь бы нас лед ни ков: сын
В 1905 го ду у Али ха на Бу кей ха но ва ро-

дил ся сын Ук тай — Сер гей. Впос лед ствии 
он ста нет круп ней шим уче ным-ге оло гом. 
О его глу бо ком про фес си она лиз ме го во-
рит один факт: в 50-х го дах на Все со юз ном 
со ве ща нии Сер гею Бу кей ха ну бы ло по ру-
че но выс туп ле ние в Мос кве об от кры тии 
мес то рож де ний в Ка зах ста не и Си би ри. А 
так же рос сий ский ака де мик, ге оло го раз-
вед чик, про фес сор Н. В. Шлы гин в сво их 
вос по ми на ни ях с ин те ре сом рас ска зы ва ет о 
Сер гее Бу кей ха не, об их сов мес тной ра бо те 
в 40-50-х го дах во вре мя Джез каз ган ской эк-
спе ди ции, он от зы ва ет ся о нем как о ква ли-
фи ци ро ван ном, эру ди ро ван ном и про фес-
си ональ ном спе ци алис те и с со жа ле ни ем 
го во рит, что но си те ля та кой фа ми лии не 
очень хо ро шо зна ют на его ро ди не.
В 1938 го ду у Сер гея ро дил ся сын Ев ге-

ний. Ев ге ний Сер ге евич Бу кей хан сей час 
кан ди дат тех ни чес ких на ук, до цент. Пос ле 
праз дно ва ния 125-ле тия де да Али ха на на 
ро ди не Сер гей на чал за ни мать ся сбо ром 
ма те ри алов о зна ме ни том де де. Сей час он 
уже пен си онер и на хо дит ся на зас лу жен ном 
от ды хе, жи вет в Мос кве.
Сын Ев ге ния Петр Ев гень евич Бу кей хан, 

прав нук Али ха на, 1970 го да рож де ния, кан-
ди дат юри ди чес ких на ук, пол ков ник в от-
став ке. Петр Ев гень евич рас тит ма лень кую 
доч ку — она ро ди лась в 2009 го ду. Отец меч-
та ет по ка зать ро ди ну пра де да сво ей Дарье. 
Петр Ев гень евич опуб ли ко вал науч ные тру-
ды «Как Петр I ус ми рил Ев ро пу и Ук ра ину», 
«Кур ская бит ва. Опе ра ция Ку ту зо ва», «Кур-
ская бит ва, ко то рую мы на ча ли», «Кур ская 
бит ва. Обо ро на. Опе ра ция «Ци та дель».

ОР ТАЙ АБ ДРАХ МА НОВ,
ПО ЧЕТ НЫЙ РА БОТ НИК ВЫС ШЕ ГО ОБ РА ЗО ВА НИЯ

ОКОН ЧА НИЕ В СЛЕ ДУ ЮЩЕМ НО МЕ РЕ

Генеалогия Алихана Букейхана

ДОЧЬ А. БУКЕЙХАНА ЕЛИЗАВЕТА С МУЖЕМ

А. БУКЕЙХАН С ВНУКОМ ЕСКЕНДИРОМ
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Қа ра ған ды мем ле кет тік уни вер си те ті нің бі лім мен ғы лым жо лын да із де ніп жүр ген бі-
лім паз төрт жа сы Мəс кеу қа ла сын да өт кен сту дент тер мен ас пи рант тар дың «Dis co very Sci-
en ce: Uni ver sity — 2016» ха лы қа ра лық ин тел лек ту ал дық бай қауын да бі лім ді лі гі мен көз ге тү-
сіп, же ңім паз атан ды.

Ай ту лы бай қау ға не гі зі уни вер си те ті міз дің 
15 сту ден ті мен ма гис тран ты қа тыс қан бо ла-
тын. Алай да же ңіс ке тек 4 жа сы мыз қол жет-
кіз ді. Бұл өте жақ сы көр сет кіш. Ха лы қа ра лық 

дең гей де ұйым дас ты рыл ған бай қау да орын 
ал ма ған өз ге ұл-қыз да ры мызға ата улы сер ти-
фи кат тар та быс тал ды. Хи мия фа куль те тін де 
ма гис тра ту ра ның 2 кур сын да оқи тын Шос то-

ва Ев ге ния екін ші дə ре же лі дип лом мен ма ра-
пат тал ды. Ев ге ни яның ғы лы ми же тек ші лі сі: 
хи мия ғы лым да ры ның док то ры, бейор га ни ка-
лық жə не тех ни ка лық хи мия ка фед ра сы ның 
про фес со ры Рүс тем бе ков Кен же бек Тү сі пұ лы. 
Сту дент те рі міз де же ңіс тұ ғы ры на кө те рі ліп, 
бі лім ор да сы ның ме рейін асыр ды. Атап ай тсақ, 
ма те ма ти ка жə не ақ па рат тық тех но ло ги ялар 
фа куль те ті нің 3 курс сту дент те рі Се рік бек Қар-
лы ға мен Кен же бай Кү нім жан екін ші дə ре же лі 
дип лом мен ма ра пат тал ды. Қос қы зы мыз ға да 
қол дан ба лы ма те ма ти ка жə не ин фор ма ти ка 
ка фед ра сы ның аға оқы ту шы сы Тұр сын ға ли-
ева Гү лім Нұр лан қы зы же тек ші лік ет кен еді. 
Ал пе да го ги ка фа куль те ті нің 4 курс сту ден ті 
Пав лов це ва Анас та сия үшін ші дə ре же лі дип-
лом мен ма ра пат тал ды. Ғы лы ми же тек ші сі: 
пе да го ги ка ғы лым да ры ның док то ры, мек теп-
ке дейiн гi жə не пси хо ло ги ялық-пе да го ги ка лық 
да яр лық ка фед ра сы ның мең ге ру ші сі Мир за 
На талья Вик то ров на.
Же ңіс пен ел ге орал ған же ңім паз дар ды 

ҚарМУ рек то ры, про фес сор Е.Қ. Кө бе ев сал-
та нат ты түр де ма ра пат тап, ал ғыс біл дір ді. Біз 
де жас та ры мыз ға «Же ңіс ті күн де рі ңіз көп бол-
сын!» де гі міз ке ле ді.

"АРМУ БАС ПА С9З "ЫЗ МЕ ТІ

Дəс түр бойын ша би ыл да Қа ра ған ды 
мем ле кет тік уни вер си те тін де «Біз са лауат-
ты өмір сал ты үшін!» ұра нын да «Ден са улық 
фес ти ва лі — 2016» ак ци ясы өт ті. Ай ту лы ша-
ра Қа зақ стан Рес пуб ли ка сы Ден са улық сақ-
тау жə не əлеу мет тік да му ми нистрлі гі нің Са-
лауат ты өмір сал тын қа лып тас ты ру проб ле-
ма ла ры ұлт тық ор та лы ғы ның ұйым дас ты ру-
əдіс те ме лік қол дауымен 1999 жыл дан бас тап 
қыр күйек айын да рес пуб ли ка ның бар лық 
өңір ле рін де дəс түр лі түр де өт кі зі ліп ке ле ді.

Өмір дің мəн ді де сəн ді өтуі не ден нің са улы-
ғы ті ке лей ық пал ете ді. Он екі мү ше сі сау жан-
ның күш-жі ге рі де та сып тұ ра ды емес пе? Əй, 
бі рақ, көп жағ дай да көп ші лі гі міз ден са улық-
тың қа ді рі не же те бер мей міз, кей де кеш тү сі ніп, 
өкі не міз, қа па ла на мыз. Бір сөз бен айт қан да, бас 
ауырып, бал тыр сыз да ған да ға на ден са улық тың 
қа ді рі не же те міз. Атам қа зақ «Ауырып ем із де-
ген ше, ауыр май тын жол із де» деп дəл ай тқан. 
Қа зақ тың зи ялы сы Ах мет Бай тұр сы нұ лы «Тə-
ні сұ лу дың жа ны сұ лу» ат ты ма қа ла сын да тəн-

нің са улы ғы жан ның са улы ғы еке нін, «Ең əуелі 
бə рі нен бұ рын та за лық тың қа ді рін біл. Тəн са-
улы ғы ның та мы ры — та за лық та, жан са улы ғы-
ның та мы ры — са улық та» дей ке ле, та за лық ты 
сақ тап, са лауат ты өмір сал тын құ ру ар қы лы 
бай лық тың не гі зі — ден са улық ты сақ тай ала ты-
ны мыз ды ба са ай тқан. Қа зақ тың зи ялы қауым 
өкіл де рі Жү сіп бек Ай мауытов, Мағ жан Жұ ма-
ба ев, Мір жа қып Ду ла тов, Ха лел Дос мұ ха ме дов 
өт кен ға сыр да ден са улық мə се ле сі тө ңі ре гін-
де өт кір де тұ щым ды пі кір ле рін ор та ға са лып, 
хал қы на ой тас та ған. Ел ба сы мыз да өзі нің Жол-
да ула рын да са лауат ты өмір сал ты, адам ның 
өз ден са улы ғы на де ген жауап кер ші лік қа ғи да-
сы мем ле ке ті міз жə не əр қа зақ стан дық аза мат 
үшін ма ңыз ға ие бо луы ке рек ті гін қа дап ай тып 
ке ле ді. Біз са лауат ты өмір сал тын сақ тау ар қы-
лы ға на ден са улы ғы мыз ды жақ сар та ала мыз. 
Бұл — шын дық. Бас ты бай лы ғы мыз ды ба ға лап, 
қа ді рі не жет пе сек, кейін оны еш қан дай ақ ша-
мен са тып ала ал май мыз. Ол да шын дық.

«Ден са улық фес ти ва лі» ден са улық қа нем құ-
рай лы қа ра май, бұ қа ра ха лық қа оның қа ді рін 

тү сін ді ру мақ са тын көз дейтін игі ша ра. Атал-
мыш ак ция қа зақ стан дық тар дың дұ рыс та мақ-
та ну мен зи ян ды əр кет тер ден ары лу мə се ле ле рі 
бойын ша ақ па рат алу ына да мүм кін дік бе ре ді. 
ҚарМУ сту дент те рі осы ай ту лы ша ра ны асы-
ға кү те ді де сек, ар тық ай тпас пыз. Жа лын ды 
жас та ры мыз жыл сайын «Жас тар ала ңын да» 
флеш моб би ле уді дəс түр ге ай нал дыр ған. Олар 
спорт тың əр тү рі бойын ша сайыс қа тү сіп те 
əдет тен ген. Сө зі міз дə лел ді бо лу үшін га зет бе ті-
не фо то лар ды жа ри ялап отыр мыз. Олай бол са, 
су рет тер сөй ле сін.

БА� ЛАН СЕ РІК, "Ж-22 ТО БЫ НЫ- СТУ ДЕН ТІ

Адам ба ла сы жер-жа һан ға түс кен сəт тен 
бас тап Жа ра ту шы ның бойы на да рыт қан 
бір ерек ше қа си еті — ар ман дай бі лу. Ер тең-
ге де ген се нім, бо ла шақ қа де ген үміт. Дəл 
осы ар ман мыл қау ға тіл бі ті ріп, со қыр ға 
жа нар сый лап, мү ге дек ке ме дет бол ған. Ар-
ман, қи ял сыз адам — адам бо лып па? Та ңер-
тең ұй қы ңыз ды қи ып тұ ру ға не се беп кер? 
Сіз ді ал ға не же те лей ді? Та ғы да сол ар ман! 
Қи ял сіз ді көк ке кө те ріп, жа ны ңыз ды ра-
хат қа бө лей ді. Жү рек түк пі рін де гі ар ма-
ны ңыз өсе ке ле өмір лік мақ сат қа ай на ла ды. 
Мі не, біз ді ал ға же те лей тін осы. Мен де сол 
ар ман ның же те гі не еріп, қия лым қа нат қақ-
ты рып, ал тын ұя мек те бім мен қош тас қан 
соң, мі не, елі міз дің ең се сі би ік жо ға ры оқу 
орын да ры ның бі рі ака де мик Е. А. Бө ке тов 
атын да ғы ҚарМУ-дың сту ден ті бо лып қа-
был дан дым. Бұл — мен жə не ме ні мен бір ге 
сту дент атан ған бар ша жа лын ды жас тар-
дың шы ғар биі гі нің бі рін ші бас пал да ғы.

«Сту дент тік өмір — өз ал ды на қи ын ды-
ғы мен қы зы ғы қа тар жү ре тін, қы ры мен 
сы ры мол өмі рі міз дің бір қай та лан бас сəт-
те рі. Ал ғаш қы кез де үл кен қа ла да ата-анаң-
сыз өзің нің оқу ың, жа ңа ор та ға үй ре ні су ің, 
са бақ тың қи ын ды ғы, та ма ғың бір де бар, 
бір де бол май қа ла тын кез де рі қи ын бо ла-
ды. Кейін нен бə рі не бейім де ліп кет кен нен 
кейін жа ңа дос тар тауып, қа ла мен та ны сып, 
бұл жақ тан, тіп ті, кет кің де кел мей қа ла ды» 
деп су рет тей ді аға-əп ке ле рі міз. Ал жа ңа ға-
на үл кен өмір ге, жа ңа ор та ға аяқ бас қан 
біз үшін бұл бей та ныс өмір қан дай да бір 
қор қы ныш се зі мін ұяла та ты ны рас. Ту ға-
ны мыз дан қа сы мыз дан шық па ған ата-ана-
мыз ды, үй ішін де гі аға-əп ке, іні-қа рын дас-
та ры мыз ды, ел іші, ағайын-ту ыс та ры мыз-
ды қи мас тық пен жы рақ қа тас тап, мы на бір 
алып ша һар ға ке луі міз дің өзі, шын ды ғын-
да ешқай сы мыз ға оңайға түс пе ді. Қа нат-
ты ға қақ тыр май, тұм сық ты ға шоқ тыр май 

өсір ген қам қор əке құ ша ғын, аяулы ана 
ала қа нын ба ла лық пен бір ге жу сан аң қы ған 
ауылы мыз ға тас тап ке те бар ған дай бол дық. 
Алай да сол бая ғы ша ла лық та бар-ау. Қа ра-
пайым қа зақ тың ауыл ба ла сы бол ған соң ба, 
əл де үй ден жы рақ жүр ген нен соң ба, аб ды-
рап қа ла мыз көп жер лер де. Бəл кім, бұл тə-
жі ри бе нің же тіс пе уші лі гі нен бо лар, жа ңа 
кел ген сту дент ал ғаш қы күн де рі ауди то-
ри ядан жа ңы лып, оқы ту шы лар дың атын 
ұмы тып, ес те рі шы ғып жа та ды. Осын дай 
сəт тер де, ба сым нан өт кен соң жақ сы бі лем, 
кө ңі лі міз бо сап, кө зі міз ге жас та ке ле ді. Ал-
ғаш қы са бақ бас тал ған күн де рі аял да ма да 
ке рек ав то бус өз уақы тын да кел мей, ке ші-
гіп қал ған еді. Бір са ғат қа таяу күт кен мен 
сол жер де не іс те рім ді біл мей жы лап қоя 
бер дім. «Са бақ тан ке ші ге тін бол дым-ау!..» 
де ген уайым үс ті не ата-ана ға, ту ған жер ге, 
дос та ры на де ген са ғы ныш қо сы лып ке те ді 
екен он дай кез дер де. Сал қын ти іп кіш ке не 
ауырып қал сақ та тə ні міз бен қо са қай та дан 
сол жа ны мыз да ауырып қоя бе ре ді. Осын-
дай да «Ана ның сүй ген же рі от қа күй мей-

ді, оқ та ти мей ді» дей ті ні рас екен. Алай да 
асу ға шық сам, би ік ке жет сем де ген үміт 
пен ба ғын ды рам де ген бе лес тер ал ға же-
те леп, өзім ді іш тей қай рап оты ра мын. Де-
сек те, сту дент тік өмір — ар ма ны мыз дың 
бас тауы, біз ба ғын ды ра тын та ғы бір бе лес, 
біз өте тін та ғы бір асу! Бұл өмі рі міз дің бір 
бөл ше гін қуа ныш ты сəт тер ге, қай та лан бас 
оқи ға лар ға, ба қыт ты ес те лік тер ге тол ты-
ру — əуелі Жа ра ту шы мыз дың, со дан соң 
өзі міз дің қо лы мыз да. Дəл қа зір мен І курс 
сту ден ті мін. Қы зы ғы мен ко са қи ын ды ғы 
қа тар жү ре тiн сту дент тiк күн де рiм өтiп 
жа тыр. Бар ша сту дент қа та ры на қо сы лып 
жат қан құр дас та рым ды осы нау үл кен бі-
лім ор да сы на бас қан қа дам да ры мен шын 
жү рек тен құт тық тай оты рып, күн де лік ті 
ал ды мыз дан шы ға тын əр бір қи ын дық қа 
қас қая қар сы тұ рып, бол ма шы нəр се лер ге 
бо ла алаң да май, ал ға қой ған мақ са ты мыз-
ға ұм ты лайық де гім ке ле ді.

МЕ РУ ЕРТ 'СЕТ "Ы ЗЫ,
ЖУР НА ЛИС ТИ КА Б9 ЛІ МІ НІ- 1 КУРС СТУ ДЕН ТІ
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«Дені сауды� — жаны сау»

Студенттік ша: — игі Bмірді� бастауы

А:параттар аCыны
КBп тіл білу — 
заман талабы

Ата-ба ба ла ры мыз к�п тіл 
біл ген адам ны$ ой-�рі сі ке$ 
бо ла ты нын со нау ба� зы за-
ман дар дан-а� біл ген. «Же ті 
ж%рт ты$ ті лін біл, же ті т#р лі 
бі лім біл» де ген �а �и да осы 
с� зі міз ге на� ты д4 лел.

К�п тіл бі лу — за ман та ла-
бы. «За ма ны на �а рай ада мы» 
де мек ші, «к�п тіл біл се� — к�-
ге ре сі�, к�к тей сі�» — ХХІ �а сыр 
адам да ры ны� %ра ны на ай нал-
�ан іс пет ті. [сі ре се, жас тар ды� 
тіл �й ре ну ге де ген �%л шы ны сы 
ар та т� су де. ^ш т% �ыр лы тіл са-
яса тын %с тан �ан мем ле ке ті міз 
де �а за� стан ды� тар ды� к�п тіл 
ме� ге ріп, �лем аре на сын да �з 
ті лін де �а на емес, �з ге тіл де де 
ер кін с�й леуіне бар м�м кін ші-
лік ті ту �ы зып отыр.

Жа �ын да RР Тіл дер к� ні 
�ар са �ын да ша ̀ а ры мыз да �ы 
Rа ра �ан ды мем ле кет тік ме ди-
ци на уни вер си те тін де жо �а ры 
о�у орын да ры ара сын да �т-
кен Рес пуб ли ка лы� к�п тіл ді-
лік олим пи ада сын да RарМУ 
ко ман да сы бі лім ді лік те рі мен, 
с�з ге ше шен дік те рі мен к�з ге 
т� сіп, бі рін ші орын ды же �іп ал-
ды. Бі лім ор да сы ны� к�п тіл ді-
лік то бын да о�и тын же �ім паз 
сту дент те рі міз Н%р жан #мір-
бек (МО-27), Арай лым Таб риз 
(ТУР-21), Анель Сал дат бе ко ва 
(МО-27), Ма ди яр Ти ыш ты бай 
(МО-27) олим пи ада жо �а ры 
де� гей де %йым дас ты рыл ды �рі 
�діл �т ті дей ді. О�у жы лы ны� 
ал �аш �ы айын да уни вер си-
те ті не же �іс сый лап, ме рейін 
�с тем ет кен по лиг лот %л-�ыз-
да ры мыз же �іс ке же ту ле рі не 
бір ден-бір се беп кер бол �ан 
%с таз да ры — ше тел тіл де рі фа-
куль те ті ні� о�ы ту шы ла ры Ай-
г�л Асан �ы зы Аб дра за �о ва 
мен Ба �ыт Ай тжан �ы зы Бей-
сен ба ева �а ж� не Н%р бол Бо-
ла т% лы Жа н% за �ов �а ал �ыс 
біл ді ре ді.

"АРМУ БАС ПА С9З "ЫЗ МЕ ТІ
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23 сен тяб ря 2016 го да сту ден ты по ли-
языч ных групп КарГУ име ни ака де ми ка 
Е. А. Бу ке то ва Нур жан Омир бек (МО-27), 
Арай лым Таб риз (ТУР-21), Анель Сал дат бе-
ко ва (МО-27), Ма ди яр Ти ыш ты бай (МО-27) 
под ру ко вод ством пре по да ва те лей фа куль-
те та инос тран ных язы ков Ай гуль Аса нов ны 
Аб дра за ко вой, Ба кыт Ай тжа нов ны Бей сен-
ба евой и Нур бо ла Бо ла то ви ча Жа ну за ко ва 
за во ева ли пер вое мес то на Рес пуб ли кан-
ской меж ву зов ской по ли языч ной олим пи-
аде, про шед шей на ба зе Ка ра ган дин ско го 
го су дар ствен но го ме ди цин ско го уни вер си-
те та.

Рес пуб ли кан ская меж ву зов ская по ли языч-
ная олим пи ада бы ла ор га ни зо ва на ка фед рой 
инос тран ных язы ков КГМУ с целью ре али за-
ции До рож ной кар ты раз ви тия трехъ языч но го 
об ра зо ва ния на 2015-2020 го ды. В олим пи аде 
при ня ли учас тие сту ден ты пер вых и вто рых 
кур сов не язы ко вых фа куль те тов три над ца ти 
ву зов Рес пуб ли ки Казахстан, вла де ющие тре мя 
язы ка ми (ка зах ский, рус ский, ан глий ский).
Олим пи ада про хо ди ла в че ты ре ту ра. Пер-

вый тур — тес ти ро ва ние, вклю ча ющее воп ро-
сы на трех язы ках, тес то вые за да ния по стра-
но ве де нию Рес пуб ли ки Казахстан и стран изу-
ча емо го язы ка бы ли раз ра бо та ны по ме то ду 

д. п. н., про фес со ра В. С. Ава не со ва. Вто рой 
тур — оцен ка на вы ков вос при ятия ино языч ной 
ре чи на слух и ее ин тер пре та ции на го су дар-
ствен ном язы ке; учас тни ки олим пи ады пос ле 
прос мот ра ви део на ан глий ском язы ке дол жны 
бы ли дать пись мен ный от вет на го су дар ствен-
ном язы ке на воп ро сы, сос тав лен ные на рус-
ском язы ке. Тре тий тур — кон курс ка пи та нов, 
за да ние ка пи та нов бы ло свя за но с пе ре во дом 
пред ло же ний на ка зах ский, рус ский и ан глий-
ский язы ки, во вре мя кон кур са ка пи та нов учас-
тни ки ко манд вы пол ня ли пись мен ное за да-
ние — ис ка ли эк ви ва лен ты пос ло виц на трех 
язы ках. Чет вер тый тур — им про ви зи ро ван ное 
выс туп ле ние по пред ло жен ной те ме, учас тни-
ки ко манд сос тя за лись в уме нии выс ка зать свое 
мне ние на ан глий ском язы ке на оп ре де лен ную 
те му в те че ние ми ну ты.
По ре зуль та там всех ту ров по бе ди те лем, 

наб рав шим на иболь шее ко ли че ство бал лов, 
ста ла ко ман да КарГУ им. ака де ми ка Е. А. Бу-
ке то ва, на вто ром мес те — ко ман да Ка ра ган-
дин ско го эко но ми чес ко го уни вер си те та Каз-
пот реб со юза, на треть ем — Ка ра ган дин ско го 
го су дар ствен но го ме ди цин ско го уни вер си те та. 
В пя тер ку луч ших так же вош ли Уни вер си-
тет «Ту ран-Астана» и Ка ра ган дин ская ака де-
мия МВД Рес пуб ли ки Казахстан им. Ба рим-
бе ка Бей се но ва, раз де лив чет вер тое и пя тое 
мес та со от вет ствен но. Ос таль ные ву зы так же 
по лу чи ли наг ра ды в но ми на ци ях «Луч ший пе-
ре вод чик», «Са мая кре атив ная ко ман да», «Са-
мая эру ди ро ван ная ко ман да», «За во лю к по-
бе де», «За по ли языч ную ком пе тен тность». Все 
по бе ди те ли бы ли наг раж де ны гра мо та ми и 
при за ми.

СОБ. ИНФ.

В КарГУ име ни ака де ми ка Е. А. Бу ке то-
ва 23-27 сен тяб ря был про ве ден кон курс 
на луч шее эс се о зна че нии Кон сти ту ции и 
Пат ри оти чес ко го ак та «Мəн гі лік Ел» в раз-
ви тии граж дан ско го об ще ства.

В сво ем выс туп ле нии на вне оче ред ном 
съез де пар тии «Нур Отан», сос то яв шем ся 11 
мар та 2015 го да в пред две рии пре зи дентских 
вы бо ров, Н. А. Назарбаев сфор му ли ро вал ос-
нов ные сос тав ля ющие сво ей идеи, свя зав ее с 
воп ро са ми иден тич нос ти: «Не об хо ди мо даль-
ней шее ук реп ле ние ка зах стан ской иден тич-
нос ти. Она дол жна ос но вы вать ся на прин ци пе 
граж дан ства. Все граж да не дол жны поль зо-
вать ся од ним объ емом прав, нес ти один груз 
от вет ствен нос ти и иметь дос туп к рав ным воз-
мож нос тям. Кон со ли ди ру ющие цен нос ти на 
ба зе идеи «Мəң гі лік Ел» — это граж дан ское 
ра вен ство, тру до лю бие, чес тность, культ уче-
нос ти и об ра зо ва ния, свет ская стра на — стра-
на то ле ран тнос ти. В этом слу чае граж дан-
ство бу дет са мым на деж ным фун да мен том 
ус той чи во го и ус пеш но го го су дар ства». Бы ло 
при ме ча тель но, что в сво их ра бо тах учас тни-

ки пос та ра лись от ра зить ос нов ные цен нос ти 
Пат ри оти чес ко го ак та. В час тнос ти, в сту ден-
чес ких эс се го во ри лось о не об хо ди мос ти глу-
бо ко го ува же ния к ис то рии и куль ту ре на ше го 
на ро да как к сис те ме чет ких, прив ле ка тель ных 
нрав ствен ных и мо раль но-эти чес ких ори ен ти-
ров и ме ры ува жа емых об ще ством цен нос тей. 
Сту ден ты за яв ля ют о сво ей Ро ди не как о су ве-
рен ном и не за ви си мом го су дар стве, ос но ван-
ном на кон сти ту ци он ных нор мах и об ще че-
ло ве чес ких цен нос тях, что сос тав ля ет один из 
ас пек тов ка зах стан ско го пат ри отиз ма. Так же 
в ра бо тах бы ли от ра же ны та кие сто ро ны, как 
не об хо ди мость изу че ния кон сти ту ци он ной 
ис то рии, ис то рии ста нов ле ния кон сти ту ци-
он но го, де мок ра ти чес ко го, пра во во го го су дар-
ства, что бу дет спо соб ство вать фор ми ро ва нию 
у мо ло до го по ко ле ния чув ства гор дос ти за 
свое Оте че ство.
По ито гам кон кур са, ко то рый про во дил ся 

на ка зах ском и рус ском язы ках, бы ли наз ва-
ны по бе ди те ли. На ка зах ском язы ке луч шей 
бы ла приз на на ра бо та Сай лау Ай бек (эко но-
ми чес кий фа куль тет, МЭ-11); вто рое мес то — 
Кə рім жан Жа ния (фи ло ло ги чес кий фа куль-

тет, КО-21); третье мес то — Шай кен Тоғ жан, 
Жай лауова Аль фия (би оло го-ге ог ра фи чес кий 
фа куль тет, ГИ-31). Ко мис сия, оце ни вав шая 
эс се на рус ском язы ке, при су ди ла пер вое мес-
то Ма на то вой Са ние (фа куль тет фи ло со фии 
и пси хо ло гии, груп па Р-32); вто рое мес то — 
Жам бе ко вой Ай да не (юри ди чес кий фа куль-
тет, Ю-24); третье мес то — Тоқ тау Ма ди не (фа-
куль тет инос тран ных язы ков, груп па КА-32).
Ко мис сия, оце ни вав шая ра бо ты сту ден тов, 

осо бо от ме ти ла, что сту ден ты смог ли оп ре-
де лить ос нов ные струк тур ные сос тав ля ющие 
идеи «Мəң гі лік Ел», та кие как не за ви си мость, 
на ци ональ ное един ство, ста биль ность, то ле-
ран тность, об ще ствен ное сог ла сие, тер ри то-
ри аль ная це лос тность, су ве ре ни тет, ра вен ство, 
бла го да ря ко то рым дан ная прог рам ма пред-
ста ет кон со ли ди ру ющей и объ еди ня ющей 
иде ей ка зах стан ско го об ще ства, ос но вой го-
су дар ствен нос ти и ду хов нос ти. Эта идея ста ла 
ве ду щей со зи да тель ной си лой, ко то рая объ-
еди нит на род Казахстана, все слои на ше го об-
ще ства.

ИН ФОР МА ЦИЯ ПРЕ ДОС ТАВ ЛЕ НА КО МИ ТЕ ТОМ ПО ДЕ ЛАМ МО ЛО ДЕ ЖИ
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Три сту ден та и од на ма-

гис тран тка КарГУ им. Е. А. Бу-

ке то ва ста ли по бе ди те ля ми 

меж ду на род но го ин тел лек ту-

аль но го кон кур са сту ден тов и 

ас пи ран тов Dis co very Sci en ce: 

Uni ver sity’2016, про ве ден но го 

в Мос кве.

Кон курс был ор га ни зо-

ван из да тельским цен тром 

«Ру саль янс Со ва», про ек том 

«Ин тел лек ту аль ное раз ви-

тие мо ло дых уче ных», ин тер-

нет-про ек том «На ука и об ра-

зо ва ние on li ne». К учас тию 

приг ла ша лись ба ка лав ры, 

ма гис тран ты и ас пи ран ты выс-

ших учеб ных за ве де ний. Кон-

курс про во дил ся дис тан ци он-

но. Учас тни ки со рев но ва лись 

друг с дру гом в со от вет ствии 

со сво им уров нем обу че ния. 

Ге ог ра фия кон кур са вклю ча ла 

стра ны СНГ, Ев ро пы, а так же 

Ки тай и Япо нию.

Ка ра ган дин ский уни вер си-

тет пред ста вил на кон курс 15 

ра бот сту ден тов и ма гис тран-

тов. Всех учас тни ков ор га ни за-

то ры от ме ти ли сер ти фи ка та ми 

за ка че ствен но под го тов лен-

ные про ек ты, а чет ве ро по-

лу чи ли дип ло мы осо бо го об-

раз ца. Это Шос то ва Ев ге ния, 

ма гис трант 2-го кур са хи ми-

чес ко го фа куль те та. Она бы ла 

удос то ена дип ло ма вто рой сте-

пе ни. Науч ный ру ко во ди тель 

Ев ге нии — док тор хи ми чес ких 

на ук, про фес сор ка фед ры не-

ор га ни чес кой и тех ни чес кой 

хи мии К. Т. Рус тем бе ков. Дип-

ло мы вто рой сте пе ни бы ли 

вру че ны Се рик бек Кар лы гаш 

и Кен же бай Ку ним жан, сту ден-

ткам 3-го кур са фа куль те та ма-

те ма ти ки и ин фор ма ци он ных 

тех но ло гий. Их науч ный ру ко-

во ди тель — стар ший пре по да-

ва тель ка фед ры прик лад ной 

ма те ма ти ки и ин фор ма ти ки 

Г. Н. Тур сын га ли ева.

Пав лов це ва Анас та сия, сту-

ден тка 4-го кур са пе да го ги чес-

ко го фа куль те та, по лу чи ла за 

свой науч ный про ект дип лом 

третьей сте пе ни. Свою ра бо ту 

она под го то ви ла под ру ко вод-

ством док то ра пе да го ги чес ких 

на ук, зав ка фед рой дош коль-

ной и пси хо ло го-пе да го ги чес-

кой под го тов ки Н. В. Мир за.

На ибо лее ак тив ное учас тие 

в кон кур се при ня ли сту ден ты 

хи ми чес ко го, пе да го ги чес ко го 

фа куль те тов, а так же пред ста-

ви те ли фа куль те тов ма те ма ти-

ки и ин фор ма ци он ных тех но ло-

гий, фи ло со фии и пси хо ло гии.

СОБ. ИНФ.

Студенты КарГУ показали лучшие результаты в полиязычии

Идея, которая объединяет народ
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Қа си ет ті жұ ма кү ні ҚарМУ-дың фи ло-
ло гия фа куль те тін де же тек ші міз Гүл ми-
ра Са быр қы зы ның ұйым дас ты ру ымен 1, 
2, 3 курс сту дент те рі «Ба ла қа жы» ме ші-
ті нің на иб има мы Нұр жан Оң ға рұ лы мен 
кез дес ті. Кез де су ба ры сын да имам дін 
мен дəс түр ді са бақ тас ты рып, жас тар ға 
иман ды лық қа ғи дат та рын тү сін ді ріп бер-
ді. Ис лам ді ні — адам зат қо ға мын да ғы 
аса күр де лі де ма ңыз ды əлеу мет тік-мə де-
ни са на. Ол мейі рім, ша па ғат, қам қор лық, 
адам дар ға жақ сы лық жа сау се кіл ді бей біт 
мақ сат тар ды көз дей ді. Кел ген қо на ғы мыз 
біз ге ис лам ді ні нің қыр-сы рын ашып бер-
ді. Ис лам ді ні — тер ро риз мнен ал шақ. 
Адам зат са на сын улап, ис лам ді нін «жа-
мы лып» жүр ген ді ни жат ағым дар дың 
те ріс əре ке ті жө нін де ба ян дай ке ле, адам-
дар дың ді ни тұр ғы дан сауат ты лық та рын 
арт ты руы қа жет ті гін ба са айт ты. Осы 
орай да, не нəр се ге де бар мас бұ рын ақыл-
мен са ра лап, бі лік ті ма ман дар дан ке ңес 
алу ке рек де лін ді. Жас та ры мыз ға тə лім-
тəр бие бе ре тін ғұ ла ма лар сөз де рі нен, 
пай ғам бар ла ры мыз дың ха дис те рі нен 
үзін ді лер кел ті ре оты рып, ата-ана ны сый-
лау, жақ сы лық жа сау, мұ сыл ман па рыз-

да ры жай лы, жал пы ис лам ді ні жайын да 
құн ды дү ни елер ай тыл ды.
Бү гін гі дей ал ма ғайып за ман да за ман-

дас та ры мыз ада сып, түр лі жат ағым дар дың 
же те гі не еріп кет пе се екен. Жү рек те рін қа ра 
бұлт тор лап, лаң кес тік əре кет тер ді ұйым-
дас ты рып отыр ған лаң кес тер дің құр ба ны на 
ай нал ма са екен. «Жү рек, дін де — иман ның 
тұ ра ғы, Ал ла та ға ла ға се нім ме ке ні. Ис лам 
ді нін де Жү рек адам ның өзе гі, дə ні са на ла-
ды. Адам Жү рек пен же ті ле ді, бойын да ғы 
бар игі қа си ет Жү рек тен шы ға ды. Жү рек 
қан дай бол са, адам да со ның ың ғайы мен 
қа лып та са ды. Иман ұяла ма ған Жү рек ке 
пер де тұ ты лып, кір ша ла ды. Мұн дай Жү-
рек Жа рат қан ды та нып бі лу ге қа бі лет сіз. 
Иман ды адам ның Жү ре гі нұр ла нып тұ ра-
ды, ол қай рат пен ақыл ға ба ғын бай ды, жақ-
сы лық қа қуа на ды, жа ман дық қа ер мей ді. 
Ақи қат ауылын тап қан Жү рек ал да май ды, 
ала ла май ды, адал дық тан ай ны май ды. Ха-
дис те «Ал ла адам ның түр-əл пе ті мен мал-
мүл кі не емес, оның жү ре гі не қа рай ды» деп 
ай тыл ған. Жү рек — со пы лық ілім де гі не гіз гі 
ұғым дар дың бі рі. Жү рек, яғ ни кө кі рек кө зі 
зат тың іш кі мə ні не бой лай ала ды, тыл сым-
ды тү сі ніп, ғайып ты се зі не ді, ша быт алып 

қа нат та на ды. Əлем мен тіл де се тін Жү рек 
ше ка ра де ген ді біл мей ді. Ис лам фи ло со-
фи ясы ның көр нек ті өкі лі Əбу Мұ хам мед 
əл-Ға за ли (1059-1111) Жү рек ке «əрі де не 
мү ше сі, əрі жар ты лай ру ха ни ма ғы на» деп 
анық та ма бер ген. Жү рек адам ның ең жо-
ғар ғы жə не ең тө мен гі бол мы сын бі рік ті ре-
ді. Əл-Ға за ли дің тұ жы рым дауын ша, Жү рек 
адам де не сі нің бар лық мү ше ле рі мен бай-
ла ныс ты жə не «мем ле кет əмір ші сі» се кіл ді 
олар ға би лік жүр гі зе ді. Бір жа ғы нан — ті-
лек пен құш тар лық, екін ші жа ғы нан — де не 
мү ше ле рі Жү рек тір ші лі гін қол дап оты руы 
қа жет». Мі не, отан дас та ры мыз осы ны əр кез 
ес те ұс тап, адам дық қа си еті міз ді жо ғал тпай, 
адам зат үшін, хал қы мыз, от ба сы мыз, өзі міз 
үшін тек жақ сы лық жа сайық. Ді ні міз бен 
дəс тү рі міз біз ден осы ны та лап ете ді.
Осын дай тəр би елік мə ні бар оты рыс тар 

жас тар ды иман ды лық қа, қа ра пайым ды-
лық қа, жақ сы лық қа тəр би елеп, жа ман пи-
ғыл дар дан ары лу ына көп сеп ті гін ти гі зе ді. 
Сту дент те рі нің жү ре гі не иман ұяла ту мақ-
са тын да түр лі кез де су лер ұйым дас ты рып 
оты ра тын ұс таз да ры мыз ға жə не біз ге ал тын 
уақы тын бө ліп, кез де су ге ке ле тін жан дар ға 
ал ғы сы мыз шек сіз!

АЯЖАН МА ДИ БЕ КО ВА,
"Ж-22 ТО БЫ НЫ- СТУ ДЕН ТІ

Жа ңа оқу жы лы ның ба сын да бі лім 
ор да сын да «Сер пін-2050» бағ дар ла ма-
сы бойын ша оқу ға түс кен сер пін дік 
сту дент тер Қа ра ған ды об лы сы Жас тар 
са яса ты мə се ле ле рі жө нін де гі бас қар-
ма бас шы сы Ми рас Құт ты бай мен жə не 
Қа ра ған ды қа ла лық ІІБ Жер гі лік ті по-
ли ция қыз ме ті ма ман да ры мен кез дес ті. 
ҚарМУ-дың тəр бие жұмысы жə не əлеу-
мет тік мə се ле лер жө нін де гі про рек то ры 
Абай Ка лы ков бұл бас қо су дың жа қын да 
ша һа ры мыз да сер пін дік сту дент тер дің 
та ра пы нан орын ал ған жай сыз оқи ға ға 
бай ла ныс ты ұйым дас ты ры лып оты рыл-
ға нын ай та ке ліп, қо нақ тар ға сөз ке зе гін 
бер ді.

Бір не ше жыл дан бе рі об лы сы мыз да ғы 
жас тар мə се ле сі мен ай на лы сып ке ле жат қан 
бі лік ті бас шы Ми рас Жа нат бе кұ лы: «бү гін гі 
за ман қа ра күш тің емес, бі лім мен өнер дің, 
спорт тың за ма ны. Жа ман əдет тен бойын 
аулақ ұс тап, жас тық шақ та ғы жа лын да ған 
энер ги яны бі лім ге, өнер ге жұм сап, са лауат-
ты өмір сал тын ұс тан ған, ақы рын жү ріп, 
анық бас қан жас қа на бо ла шақ та өз ор нын 
та ба ды», — дей ке ле, жас тар ды бір лік ке, 
тəр тіп ке ша қыр ды. «Сер пін-2050» бағ дар-
ла ма сы жас тар ға мем ле кет та ра пы нан жа-
са лып отыр ған зор мүм кін дік еке нін, бір 
ға на Қа ра ған ды об лы сын да 1400-ден ас там 
сер пін дік сту дент мем ле кет есе бі нен те гін 
бі лім алып жат қа нын да ай тып өт ті. Одан 
əрі сөз ке зе гін ал ған Қа ра ған ды қа ла лық ІІБ 
Жер гі лік ті по ли ция қыз ме ті нің аға ин спек-

то ры, по ли ция ка пи та ны Ай нұр Бо лат хан-
қы зы: «Сіз дер əр бас қан қа дам да ры ңыз ға 
жауап бе ре тін дей жас қа жет ті ңіз дер. Сырт 
жер ге бі лім ал сам деп үл кен үміт ар қа лап 
кел ді ңіз дер. Ата-ана ла ры ңыз, ту ыс та ры ңыз 
ті ле уле рі ңіз ді ті леп ел де қал ды. Ер кін сіз дер, 
сіз дер ер кін дік ті емес, ең бі рін ші ке зек те 
жауап кер ші лік ті се зі ну ле рі ңіз ке рек. Сту-
дент тік шақ та уақыт ты құр бос қа өт кіз бей, 
өз де рі ңіз ді тұл ға ре тін де қа лып тас ты ру ға 
ұм ты лы ңыз дар. Ел дің, əке-ше ше нің үмі тін 
ақ тау бас ты мін дет те рі ңіз еке нін əр кез ес-
те ұс та ңыз дар. Біз бұл жер ге ақыл ай ту, не 
ұры су үшін ке ліп отыр ған жоқ пыз. Өз де рі-
ңіз ді ма за лап жүр ген қан дай да бір мə се ле 
бол са, ор та ға са лы ңыз дар. Біз сіз дер ге заң-
дық тұр ғы дан тү сін ді ріп, мə се ле нің оң ше-
шім та бу ына ық пал ете міз. Егер қа жет деп 
тап са ңыз дар, тре нин гтер өт кі зейік. Сіз дер ді 
қор ғау, тəр тіп ті қа да ға лау, бұ за қы лық жа са-
ған дар ға ша ра қол да ну біз дің мін дет. Қыл-
мыс тық оқи ға лар, құ қық бұ зу шы лық тар, 
же ке тұл ға лар дың мə се ле ле рі же дел кө мек 
те ле фо ны — «102» но ме рі не қо ңы рау ша лу 
ар қы лы бас та ла ды», — деп құ лақ қа жа ғым-
ды, жұм сақ ес ті ле тін ин то на ци ялық бояуға 
бай қо ңыр дауысы мен ойын қо ры тын ды ла-
ды. Ал Қа ра ған ды қа ла лық ІІБ Жер гі лік ті 
по ли ция қыз ме ті нің ин спек то ры, по ли ция 
ка пи та ны Ра шид Қай ра тұ лы бү гін гі қо ғам-
да бе лең ал ған ке лең сіз жайт тар ға, жас тар 
мен жа сөс пі рім дер та ра пы нан жа са лы на-
тын қыл мыс тық оқи ға лар ға қыс қа ша тоқ та-
ла кет ті. «Ұр лық тү бі қор лық» еке нін де ес-
керт ті. Жас тық аң ғал дық пен, біл мес тік пен 
бі ре удің за тын ұр лап, со ңы нан бар мақ тіс-
теп, сол үшін өкі не тін жас тар көп екен. «Іс ті 
бол ды» де ген бір жа пы рақ қа ғаз, бір ауыз 

сөз жа за бас қан ба ла лар дың, жас тар дың 
бо ла ша ғы на бал та ша ба ты ны сөз сіз. Кейін 
қыз мет ке ор на ла са ал май ды, тіп ті ор таң қол 
жұ мыс қа тұ ру ке зін де де қи ын дық ту ын-
дай ды. Сту дент тер ара сын да ұялы те ле фон 
ұр лау өте кең та рал ған қыл мыс, сон дай-ақ, 
тыйым са лын ған жер лер ге қо қыс, те ме кі тұ-
қы лын тас тау, ше міш ке ша ғу, көр ші лер дің 
ма за сын алу жə не жол жү ру ере же сін бұ зу 
сы қыл ды тəр тіп бұ зу шы лық тар да жа сай-
тын кө рі не ді. Шы ны ке рек, қа ла лы жер де 
не гі зі нен көп қа бат ты пə тер лер де, жа тақ-
ха на лар да тұ ра мыз. Түн гі са ғат 11-ден таң-
ғы 8-ге дейін көр ші нің ма за сын алу ға бол-
май ты нын бі рі міз біл сек, бі рі міз біл мей ді 
екенбіз.
Ха лық сер пін жас та ры на се нім арт ты. 

Сер пін дік сту дент тер өз де рі не ар тыл ған ел 
үмі тін ақ тай мыз деп сен дір ді. Біз де сен дік. 
Кез де су осы лай аяқ тал ды.

Г. МА ХАН

Қыр күйек айы ның соң ғы кү нін де Ж. Бек тұ ров атын да ғы об лыс-
тық жа сөс пі рім дер кі тап ха на сы 40 жыл дық ме рей тойын атап өт ті. 
Ата улы іс-ша ра ны кі тап ха на ұжы мы мен «Бо та» жас та ры бі рі гіп 
ұйым дас тыр ды. Кі тап ха на оқыр ман да ры нан құ рал ған 20 жыл дық 
та ри хы бар «Бо та» ин тел лек ту ал ды жас тар ор та лы ғы ның мү ше ле-
рі іс-ша ра ның жо ға ры дең гей де өтуі не бел се не ат са лыс ты. Ме рей-
той тіз гі нін ал ғаш қы «бо та лық тар дың» бі рі, бел гі лі ақын Рус лан 
Нұр бай аға мыз бен кі тап ха на ның бө лiм мең ге ру шi сi На деж да Фе-
до ров на ұс та ды. Кеш тің шы мыл ды ғы ки елі ор да ны 19 жыл бойы 
бас қа рып ке ле жат қан бі лік ті бас шы Га ухар Əбу шах ман қы зы ның 
жы лы ле біз ді сө зі мен ашыл ды. Атал ған ша ра ға кі тап ха на ның көр-
кейіп, гүл де нуі не ат са лыс қан Ро за Рыс қан қы зы, Жа ды ра Сем бек-
қы зы, Шол пан Ки шен қы зы жə не бас қа да ар да гер кі тап ха на шы лар 
ша қы ры лып, кі тап ха на да ақ дас тар хан жайы лып, қо нақ тар ға үл кен 
құр мет көр се тіл ді. Ар да гер ле рі міз де өт кен шақ ты ес ке алып, өз 
сө зін де жас тар ға ақ ба та сын бе ріп, із гі ті лек те рін жа удыр ды. Іс-ша-
ра мыз ды қы зық ты ету мақ са тын да кі тап ха на мыз дың ар да гер ле рі не 
ерек ше құр мет пен «Ос кар» сый лы ғы та быс та лып, ал ғыс хат тар мен 
ма ра пат тал ды. Ша ра ба ры сын да «Бо та» жас та ры сүйік ті кі тап ха на-
ла ры на ар нап шы ғар ған əн де рін шыр қап, жаз ған өлең де рін оқып, 

түр лі ойын да рын ой на тып, ар найы дайын дал ған кө рі ніс те рін кө-
рер мен на за ры на ұсын ды. Ұйым дас ты ру шы лар дың кө ңіл кө те ре тін 
бағ дар ла ма ла ры қо нақ тар ға ме ре ке лік кө ңіл-күй сый лап, та ма ша 
əсер ге бө ле ді. Осын дай да рын ды да та лант ты жас тар дың қа ра ша-
ңы ра ғы на ай нал ған Ж. Бек тұ ров атын да ғы об лыс тық жа сөс пі рім дер 
кі тап ха на сы жə не «Бо та» ин тел лек ту ал ды жас тар ор та лы ғы ал да ғы 
уақыт та да жа лын да ған жас тар мен то лы ғып, одан əрі өсіп, өр кен-
дей бер сін!

АЯЖАН МА ДИ БЕ КО ВА,
«БО ТА» ОР ТА ЛЫ �Ы НЫ- МD ШЕ СІ

Т�рбиелік м�ні зор кездесу

Ел Uміті а:талсын

КBптен кUткен мерейтой

Студент кUнделігі
Асыл арман

Асыл ар ман алыс �а же те лей ді. [р адам ба-
ла сы �мір ге ке ліп, т�й-т�й ба сып, тал пы нып, �о-
лы же тер же рі не е� бек теп не ме се апыл-�% пыл 
�а дам ба сып, ал �ы сы кел ге нін алып, м�з-мей-
рам бо лып жат �ан с� би кез, сол ар ман же те гі-
мен мек теп та бал ды ры �ын ат тап, асыл ар ма ны-
ны� орын да лу ын �а лай ды. Ар ман — б%л асыл 
с�у ле.

Мен �зім от ба сым да, �а за �и тіл мен ай т�ан-
да, с�т кен же мін. #з ойым ды ашы� ай тып, т�-
лім-т�р бие бе ріп отыр �ан от ба сы ма �р �а шан 
ар �а с�йеп �сіп ке ле мін. Ар ма ным к�п. Оны� бі-
реуі орын дал са, ал бі реуі бол май �а ла ды. Мі не, 
ме ні� %ш �ыр ар ман да рым ны� бі рі орын дал ды 
де уге де бо ла ды. Ба ла кез ден �о лы ма �й зат-
та ры ны� бі рін %с тап (те ле фон т%т �а сы не ме се 
бас �а бір зат), �зім ше бір мар �айып, те ле ди дар 
ж�р гі зу ші сі бо лып к� ні бойы ар ман же те гін де 
ж� ре тін мін. Ар ма ным ны� �міт с�у ле сі жар� етіп 
н% рын ша шып мен RарМУ сту ден ті атан дым. 
^міт с�у ле сін с�н ді ріп ал май, алар асу лар мен 
ба �ын ды рар би ік шы� да ры ма тек асыл ар ма-
ным ны� ар �а сын да же те мін!

АЙ ТУ �АН Т9 ЛЕ УЖАН, "Ж-11 ТО БЫ НЫ- СТУ ДЕН ТІ

Біле жUрі�із
Тіл сырына саяхат

Д# ние ж# зін де ха лы� та, со �ан орай тіл 
де к�п. Mа лым дар со$ �ы кез дер ге дейін д#-
ние ж# зін де екі мы$ нан ас там не ме се #ш 
мы$ �а жу ы� тіл бар деп кел ген еді.

1980 жы лы Гер ман Фе де ра ци ялы� Рес-
пуб ли ка сын да жа ри ялан �ан ма� л% мат тар �а 
�а ра �ан да 5661 тіл бар екен. Rа зір д� ни еде 
2796 т�р лі тіл �ол да ны ла ды. Rол да на тын жан 
са ны 50 мил ли он нан аса тын тіл — 13. Егер б%л 
тіл дер ді �ол да на тын жан са ны ны� аз-к�п ті гі не 
�а рай тіз сек, ре ті мы нан дай бо ла ды: �ы тай ті лі, 
`ин ді-ор до ті лі, а�ыл шын ті лі, ис пан ті лі, италь ян 
ті лі. Б%л тіл дер 65 мем ле кет те мем ле кет тік тіл 
ре тін де �ол да ны ла ды.

Д� ние ж� зін де рес ми тіл са ны ал тау: �ы тай 
ті лі, а�ыл шын ті лі, орыс ті лі, ис пан ті лі, фран цуз 
ті лі, араб ті лі. Д� ни еде гі бар лы� аудар ма шы-
�ар ма лар ды� 33 % а�ыл шын ті лі нен ауда рыл-
са, 15 % фран цуз ті лі нен, ал 1 % не міс ті лі нен 
ауда ры ла ды. Жал пы 6 мы� �а жу ы� тіл ді� 100-і 
�а на мем ле кет тік де ген ста тус �а ие бол �ан. 
1989 жы лы «Тіл ту ра лы» За� �а был дан �ан нан 
бе рі �а за� ті лі де осы мем ле кет тер ді� �а та ры на 
кір ге ні не �уа ныш ты мыз.

Полиглот деген кім?
По лиг лот тар та ри хы нан �ы зы� ты де рек тер 

кел ті рейік:
Шы �ыс �% ла ма сы [л-Фа ра би 70-ке жу ы� тіл-

ді ме� гер ген. А. С. Пуш кин фран цуз, а�ыл шын, 
не міс, италь ян, ис пан, ла тын, грек, сла вян тіл-
де рін біл ген. К� не ев рей ті лін зерт те ген. Qлы 
Абай �а за�-орыс тіл де рі мен �а тар пар сы, араб 
тіл де рін ме� гер ген. Орыс ті лін ор та жас тан 
асып ба рып, кеш ме� гер ген. Rа за� хал �ы ны� 
%лы пер зен ті Шо �ан У�ли ха нов араб, ша �а-
тай ж� не т�р кі тіл де рі ні� бі ра зын біл ген. Ка дет 
кор пу сын да о�ып ж�р ген де орыс ті лін же тік бі-
ліп �л гер ген. А. С. Гри бо едов бей та ныс бі ре уге 
жаз �ан ха тын да: «Ме ні� игер ген бі лі мім сла вян 
ж� не орыс ті лін, ла тын, фран цуз, а�ыл шын, не-
міс тіл де рін игер ге нім де бол са ке рек. Пер си яда 
бол �ан ке зім де пар сы ж� не араб тіл де рі мен ш%-
�ыл дан дым», — дей ді. Лу на чар ский ис пан ті лін 
57 жа сын да �й рен ген екен. И. Кры лов Еуро па-
ны� не гіз гі тіл де рін т� гел игер ген. Елу жа сын да 
ол к� не грек ті лін де ер кін с�й ле ген. Про фес сор 
R% дай бер ген Ж% ба нов к�п тіл біл ген кі сі. Тіп ті 
ана ті лі міз ді са лыс тыр ма лы ж�йе мен �й ре ну-
ге де, зерт те уге де се бі бар деп жа пон ті лін де 
игер ген. Бел гі лі �а за� стан ды� ж� не ре сей-
лік та рих шы, про за шы, а�ын, �лем ге Шо �ан 
У�ли ха нов ты� есі мін та ныт �ан Сер гей Ни ко-
ла евич Мар ков т�р кі тіл де рі ні� к� бін біл ген, 
тіп ті санскрит ті де ме� гер ген. Шот лан ди ялы� 
Де рик Хер нинг те 22 тіл де ер кін с�й лей ді екен. 
Ол 1990 жы лы Брюс сель де �т кен «Ев ро па по-
лиг ло ты» бай �ауын да же �ім паз бол �ан. Ки бер-
не ти ка «ата сы» деп есеп те ле тін Нор берт Ви-
нер 13 тіл ді зерт те ген. Люк сем бург хал �ы ны� 
т� гел ге жуы �ы т�рт тіл де ер кін с�й лей ала ды, 
�сі ре се, жас та ры. Е� бас ты сы, Люк сем бург ба-
ла ла ры мек теп ке дейін т�рт жас тан бас тап те гін 
ана ті лін де, екін ші сы нып тан бас тап фран цуз 
ті лін де о�и ды. А�ыл шын ті лі ал тын шы сы нып тан 
бас та ла ды. М% за фар [лім ба ев та тар, �ыр �ыз, 
�а ра �ал па� тіл де рін с�з дік сіз ауда ра ды. #з-
бек, т� рік мен, баш �%рт, бал �ар, но �ай, �а ра шай 
тіл де рін де гі шы �ар ма лар ды о�и ала ды, с�з дік 
ар �ы лы т�р жі ма лай ды. Г. Бель гер: «Не міс ті лі, 
�а за� ті лі, орыс ті лі — ша бы тым ны� �ш �ай нар 
б% ла �ы», — деген екен.

МА ТЕ РИ АЛ A-TRANSLA TI ON АУДАР МА АГЕНТ ТІ ГІ НЕН АЛЫН ДЫ
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В сен тяб ре в КарГУ им. Е. А. Бу ке то ва про-
шел Фес ти валь здо ровья — 2016 под де ви зом 
«Ска жи «да!» здо ро во му об ра зу жиз ни!».

Это ме роп ри ятие уже ста ло хо ро шей тра-
ди ци ей. Оно про во дит ся в це лях по пу ля ри за-
ции и фор ми ро ва ния у сту ден чес кой мо ло де-
жи куль ту ры здо ро во го об ра за жиз ни, вклю ча-
ющей в се бя ас пек ты фи зи чес кой ак тив нос ти 
и за ня тий спор том, ра ци ональ но го пи та ния, 
от ка за от вред ных при вы чек. В ак ции при ня ло 
учас тие бо лее 300 сту ден тов, пре по да ва те лей 
и сот руд ни ков уни вер си те та. Всех учас тни ков 
поп ри вет ство вал про рек тор по вос пи та тель-
ной ра бо те и со ци аль ным воп ро сам Ка лы ков 
А. К., а так же о не об хо ди мос ти сох ра нять здо-
ровье с мо ло дых лет рас ска за ла врач Ка ра ган-
дин ско го об лас тно го цен тра фор ми ро ва ния 
здо ро во го об ра за жиз ни Слив ная В. В. Тан це-
валь ный флеш моб про ве ла ма гистр пе да го ги-

чес ких на ук по спор тив ной гим нас ти ке А. К. 
Та па ло ва. В рам ках ак ции сос то ялись со рев но-
ва ния по нас толь но му тен ни су, шаш кам и шах-
ма там, пе ре тя ги ва нию ка на та сре ди сту ден тов 
уни вер си те та.
По ито гам со рев но ва ний бы ли вы яв ле ны 

луч шие спортсме ны. В нас толь ном тен ни се 
(юно ши) по бе дил Има ма ли ев А. (фи зи ко-тех-
ни чес кий фа куль тет, гр. ФОК-200), вто рым 
стал Ка рим ку лов С. (фа куль тет ма те ма ти ки и 
ин фор ма ци он ных тех но ло гий, гр. ИНФ-206), 
третье мес то за нял Ақаш А. (ис то ри чес кий фа-
куль тет, гр. ГИ-43). В этом же ви де спор та луч-
шей сре ди де ву шек наз ва ли Су лей ме но ву Ж. 
(эко но ми чес кий фа куль тет, гр. Э-14с); вто рое 
мес то от да ли Аб драх ма но вой А. (би оло го-ге-
ог ра фи чес кий фа куль тет, гр. ГМ-31), а третье — 
То ле ген Г. (ис то ри чес кий фа куль тет, гр. ПО-
11к). В шаш ках пер вое мес то дос та лось Ша-
ме то ву Б. (ис то ри чес кий фа куль тет), вто рое — 

Та на тай Г. (фи зи ко-тех ни чес кий фа куль тет), 
третье — Да ры ба еву А. (фи зи ко-тех ни чес кий 
фа куль тет). В шах ма тах мес та рас пре де ли лись 
сле ду ющим об ра зом: пер вое — Аб драх мо нов 
Н. (хи ми чес кий фа куль тет), вто рое — Бай го-
ра ев З. (би оло го-ге ог ра фи чес кий фа куль тет), 
третье — Адиль бек А. (би оло го-ге ог ра фи чес-
кий фа куль тет).
В пе ре тя ги ва нии ка на та луч шей ста ла ко-

ман да фи зи ко-тех ни чес ко го фа куль те та; вто-
ры ми — ко ман да би оло го-ге ог ра фи чес ко го 
фа куль те та; треть ими — ко ман да фи ло ло ги-
чес ко го фа куль те та.
Всем по бе ди те лям и учас тни кам со рев но-

ва ний бы ли вру че ны дип ло мы рек то ра КарГУ 
им. Е. А. Бу ке то ва и па мят ные при зы. А 10 
сен тяб ря свы ше 300 че ло век из чис ла про фес-
сор ско-пре по да ва тельско го сос та ва и сту ден-
че ства уни вер си те та при ня ли учас тие в об лас-
тной ак ции «Фес ти валь здо ровья — 2016», ко-
то рая сос то ялась на за пас ном по ле ста ди она 
«Шах тер».

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

Осо бые ус ло вия, в ко то рых мо жет ока зать ся че ло век, как пра ви ло, вы зы ва ют у не го пси хо-
ло ги чес кую и эмо ци ональ ную нап ря жен ность. Как след ствие, у од них это соп ро вож да ет ся 
мо би ли за ци ей внут рен них жиз нен ных ре сур сов, у дру гих — сни же ни ем или да же сры вом 
ра бо тос по соб нос ти, ухуд ше ни ем здо ровья, фи зи оло ги чес ки ми и пси хо ло ги чес ки ми стрес-
со вы ми яв ле ни ями. За ви сит это от ин ди ви ду аль ных осо бен нос тей ор га низ ма, ус ло вий тру да 
и вос пи та ния, ос ве дом лен нос ти о про ис хо дя щих со бы ти ях и по ни ма ния сте пе ни опас нос ти.

Во всех труд ных си ту аци ях ре ша ющую роль 
иг ра ет мо раль ная за кал ка и пси хи чес кое сос-
то яние че ло ве ка. Они оп ре де ля ют го тов ность 
к осоз нан ным, уве рен ным и рас чет ли вым дей-
стви ям в лю бых кри ти чес ких мо мен тах.

Психологическая готовность
Сти хий ные бед ствия, круп ные ава рии и ка-

тас тро фы, их тра ги чес кие пос лед ствия вы зы ва-
ют у лю дей боль шую эмо ци ональ ную воз буж-
ден ность, тре бу ют вы со кой мо раль но-пси хо ло-
ги чес кой стой кос ти, вы дер жки и ре ши тель нос-
ти, го тов нос ти ока зать по мощь пос тра дав шим, 
спас ти гиб ну щие ма те ри аль ные цен нос ти.
От мо раль но-пси хо ло ги чес кой ус той чи вос-

ти бой цов час тей, под раз де ле ний и не во ени-
зи ро ван ных фор ми ро ва ний ГО за ви сит в не ма-
лой сте пе ни, с ка ким ка че ством, в ка кие сро ки 
бу дут про ве де ны спа са тель ные ра бо ты. Дол-
жное ли вни ма ние уде ля ет ся пси хо ло ги чес кой 
сов мес ти мос ти при ком плек то ва нии от ря дов, 
ко манд, групп для от прав ки в район ЧС? По 
су ще ству, ни ка ко го. В под раз де ле ния вклю ча-
ют спе ци алис тов, тех, кто на мес те ра бот бу дет 
все го нуж нее. Это глав ный кри те рий.
У не под го тов лен ных пси хо ло ги чес ки, не за-

ка лен ных лю дей по яв ля ет ся чув ство стра ха и 
стрем ле ние убе жать из опас но го мес та, у дру-
гих — пси хо ло ги чес кий шок, соп ро вож да емый 
оце пе не ни ем мышц. В этот мо мент на ру ша ет-
ся про цесс нор маль но го мыш ле ния, ос ла бе ва-
ет или пол ностью те ря ет ся кон троль соз на ния 
над чув ства ми и во лей. Нер вные про цес сы 
(воз буж де ние или тор мо же ние) про яв ля ют ся 
по-раз но му. Нап ри мер, у не ко то рых рас ши ря-
ют ся зрач ки — го во рят, «у стра ха гла за ве ли ки», 
на ру ша ет ся ды ха ние, на чи на ет ся уча щен ное 
сер дце би ение — «сер дце го то во выр вать ся из 
гру ди», спаз мы пе ри фе ри чес ких кро ве нос ных 
со су дов — «по бе лел как мел», по яв ля ет ся хо-
лод ный пот, сла бе ют мыш цы — «опус ти лись 
ру ки», «ко лен ки по дог ну лись», ме ня ет ся тембр 
го ло са, а иног да те ря ет ся дар ре чи. Из вес тны 
да же слу чаи смер ти при вне зап ном силь ном 
стра хе от рез ко го на ру ше ния ра бо ты сер деч но-
со су дис той сис те мы.
Та кое сос то яние бы ва ет до воль но про дол-

жи тель ным — от нес коль ких ча сов до нес коль-

ких су ток. При лик ви да ции пос лед ствий зем-
лет ря се ний и ава рий при хо дит ся иног да наб-
лю дать лю дей, ко то рые на хо дят ся в сос то янии 
ду шев ной по дав лен нос ти, мо гут дли тель ное 
вре мя бес цель но бро дить по раз ва ли нам на се-
лен но го пун кта.
Не ожи дан ность воз ник но ве ния опас нос ти, 

нез на ние ха рак те ра и воз мож ных пос лед ствий 
сти хий но го бед ствия или ава рии, пра вил по-
ве де ния в этой об ста нов ке, от сут ствие опы та и 
на вы ков в борь бе со сти хи ей, сла бая мо раль но-
пси хо ло ги чес кая под го тов ка — все это при чи-
ны та ко го по ве де ния лю дей.

Подготовка населения — 
государственная задача

Об ра тим ся к ре али ям се год няш не го дня. 
Мо жет быть, под го тов ка на се ле ния к дей стви-
ям в чрез вы чай ных си ту аци ях не так уж и 
нуж на, мо жет быть, этот про цесс кем-то ис-
кус ствен но раз дут? Нет! Толь ко за пос лед ние 
20 лет в ми ре в ре зуль та те сти хий ных бед ствий 
по гиб ло око ло 3 млн че ло век и по мень шей ме-
ре око ло 800 млн пе ре нес ли раз лич ные за бо ле-
ва ния. Эко но ми чес кие по те ри по рой прос то 
не вос пол ни мы и не под да ют ся уче ту.
В свя зи с этим для ре али за ции за щит ных 

ме роп ри ятий, обес пе че ния бе зо пас нос ти на се-
ле ния и сни же ния воз мож но го ущер ба ука зом 
Пре зи ден та РК соз да на Рес пуб ли кан ская сис-
те ма пре дуп реж де ния и дей ствий в чрез вы чай-
ных си ту аци ях. На нее воз ло же но про ве де ние 
еди ной го су дар ствен ной по ли ти ки в об лас ти 
пре дуп реж де ния и лик ви да ции ЧС, за щи-
ты жиз ни и здо ровья лю дей, ма те ри аль ных и 
куль тур ных цен нос тей, ок ру жа ющей сре ды, 
обес пе че ние го тов нос ти сил и средств к дей-
стви ям в чрез вы чай ных си ту аци ях.
За кон РК «О за щи те на се ле ния и тер ри то-

рий от ЧС при род но го и тех но ген но го ха рак-
те ра» яв ля ет ся глав ным от прав ным ак том, оп-
ре де ля ющим и уза ко ни ва ющим всю сис те му 
пре дуп реж де ния, дей ствий в ЧС и ус та нав-
ли ва ющим прин ци пы обу че ния на се ле ния. 
Им пре дус мат ри ва ет ся, что вся ин фор ма ция 
в об лас ти за щи ты на се ле ния и тер ри то рий 
от ЧС, а так же о дея тель нос ти ор га нов влас ти 

и мес тно го са мо уп рав ле ния те перь яв ля ет ся 
глас ной и от кры той. Они обя за ны опе ра тив но 
и дос то вер но ин фор ми ро вать на се ле ние че рез 
сред ства мас со вой ин фор ма ции и по дру гим 
ка на лам. На них же воз ла га ет ся под го тов ка и 
со дер жа ние сил и средств для лик ви да ции ЧС, 
обу че ние на се ле ния спо со бам за щи ты и дей-
стви ям в кри зис ные мо мен ты. Са мо на се ле ние 
те перь не мо жет сто ять в сто ро не от за дач по 
пре дуп реж де нию и лик ви да ции пос лед ствий 
сти хий ных бед ствий, ава рий и ка тас троф.
Это зна чит, что обу че ние и мо раль но-пси-

хо ло ги чес кая под го тов ка ра бо чих, слу жа щих, 
тру же ни ков сельско го хо зяй ства и все го ос таль-
но го на се ле ния дол жны быть под ня ты на но-
вый ка че ствен ный уро вень, при об рес ти ор га-
ни зо ван ный, мас со вый ха рак тер и про во дить ся 
пов се мес тно. Как ор га ни за ци он но, в ка кой пос-
ле до ва тель нос ти это дол жно де лать ся?
Пра ви тель ство РК сво им Пос та нов ле ни ем 

Ка би не та Ми нис тров РК от 30.09.1993 №969, а 
так же Пос та нов ле ни ем Пра ви тель ства РК №50 
от 17.01.2003 (с до пол не ни ями из ме не ни ями 
от 03.11.2012 №1394) оп ре де ли ло «По ря док 
под го тов ки на се ле ния в об лас ти граж дан ской 
за щи ты от ЧС». Она все боль ше при об ре та ет 
все об щий, го су дар ствен ный мас штаб и про-
во дит ся по со от вет ству ющим воз рас тным или 
со ци аль ным груп пам, на чи ная от дош коль ных 
уч реж де ний и за кан чи вая не ра бо та ющим на-
се ле ни ем по мес ту жи тель ства. А под го тов ка 
всей уча щей ся мо ло де жи про во дит ся в учеб-
ных за ве де ни ях в учеб ное вре мя по спе ци аль-
ным прог рам мам.
В це лях про вер ки под го тов ки на се ле ния, 

при ви тия ему прак ти чес ких на вы ков для ра-
зум ных и рас чет ли вых дей ствий в чрез вы чай-
ных си ту аци ях Пра ви тель ство тре бу ет ре гу ляр-
но про во дить ко ман дно-штаб ные, так ти ко-спе-
ци аль ные, ком плек сные уче ния и тре ни ров ки 
на пред прия ти ях, в ор га ни за ци ях и уч реж де-
ни ях не за ви си мо от их ор га ни за ци он но-пра во-
вой фор мы.
Ко неч но, фор ми ро ва ние та ких мо раль но-

бо евых и пси хо ло ги чес ких ка честв, как ини ци-
ати ва, быс тро та ре ак ции, ре ши тель ность, спо-
соб ность про ти вос то ять стра ху и па ни ке, вы-
дер жи вать пре дель ные фи зи чес кие наг руз ки, 
дол жно стать не отъ ем ле мой сос тав ной частью 
всей сис те мы обу че ния и вос пи та ния на се ле-
ния Казахстана для дей ствий в лю бых чрез вы-
чай ных си ту аци ях.

МА ТЕ РИ АЛ ПОД ГО ТО ВИ ЛА НА ЧАЛЬ НИК ШТА БА ГО И ЧС 
ША РИ ПА ОМА РО ВА

Student news
Язык — благополучие народа

В КарГУ про шел кон курс, пос-
вя щен ный Дню язы ков на ро дов 
Казахстана. Этот праз дник был 
уч реж ден Ука зом Пре зи ден та 
РК от 20 ян ва ря 1998 г. В на шей 
рес пуб ли ке про жи ва ют пред ста-
ви те ли бо лее 85 на ций и на род-
нос тей. У каж до го язы ка своя 
ис то рия, своя судь ба, свя зан ная 
с судь ба ми дру гих язы ков. Че рез 
язык лю ди на хо дят друг дру га и 
учат ся по ни мать ду хов ную куль ту-
ру, обы чаи и об ря ды на ро да. Этот 
праз дник от ме ча ет ся 22 сен тяб ря. 
Един ство язы ков, куль тур — это 
мощь су ве рен ной рес пуб ли ки, мо-
но лит, на ко то ром мож но стро ить 
бу ду щее. Каж дый граж да нин Рес-
пуб ли ки Казахстан име ет пра во 
на поль зо ва ние род ным язы ком, 
на сво бод ный вы бор язы ка об-
ще ния, вос пи та ния, обу че ния и 
твор че ства. В рам ках праз дни ка 
в куль тур но-об ра зо ва тель ных уч-
реж де ни ях Казахстана про хо дят 
ме роп ри ятия, рас ска зы ва ющие 
о куль ту ре, ис то рии, бы те всех 
на род нос тей, про жи ва ющих на 
тер ри то рии РК. В КарГУ тра ди ци-
он ным стал кон курс сре ди сту ден-
тов, где они мо гут про де монстри-
ро вать свои на вы ки по ли язы чия. 
В кон кур се да ют ся за да ния, ког да 
не об хо ди мо сде лать пе ре во ды на 
рус ский, ка зах ский или ан глий-
ский язы ки, про вес ти пре зен-
та цию на трех язы ках и про де-
монстри ро вать зна ния об ис то рии 
и тра ди ци ях на ро дов Казахстана. 
По ито гам кон кур са «Тіл ге �%р-
мет — ел ге �%р мет» пер вое мес то 
бы ло при суж де но Омир за ко вой 
Ме ру ерт (фа куль тет инос тран ных 
язы ков), вто рое — Му ку ше вой 
Сал та нат (фа куль тет инос тран ных 
язы ков), третье — Жа ку по вой Ай-
гуль (фи ло ло ги чес кий фа куль тет). 
За ак тив ное учас тие спе ци аль ны-
ми гра мо та ми бы ли наг раж де ны 
Ма рат Мол ди (фи ло ло ги чес кий 
фа куль тет), Бай ду сен Ма ди на (фа-
куль тет фи ло со фии и пси хо ло гии), 
Ба ба ха но ва Ал ты най (фи зи ко-тех-
ни чес кий фа куль тет).

С заботой и любовью
30 сен тяб ря в КарГУ им. Е. А. 

Бу ке то ва прош ли ме роп ри ятия, 
пос вя щен ные Дню по жи лых лю-
дей. На встре че ве те ра нов тру да 
с ру ко вод ством уни вер си те та бы-
ло рас ска за но, ка кие со ци аль-
ные обя за тель ства бе рет на се бя 
вуз по обес пе че нию здо ровья 
пен си оне ров, ко то рые мно го лет 
пос вя ти ли ра бо те в ву зе. Сту-
ден ты под го то ви ли праз днич ный 
кон церт, а ве ду щие рас ска за ли 
об ис то рии праз дни ка. По ини ци-
ати ве ООН 1 ок тяб ря в Ка зах ста-
не праз дну ет ся Меж ду на род ный 
день по жи лых лю дей. Целью это го 
дня яв ля ет ся прив ле че ние вни ма-
ния об ще ствен нос ти к проб ле мам 
лю дей прек лон но го воз рас та. По 
оцен кам Все мир ной ор га ни за ции 
здра во ох ра не ния, в нас то ящее 
вре мя в ми ре нас чи ты ва ет ся поч-
ти 700 мил ли онов че ло век стар ше 
60 лет, имен но они нуж да ют ся во 
вни ма нии и за бо те. Ве те ра ны тру-
да поб ла го да ри ли ру ко во ди те лей 
КарГУ и сту ден тов за праз дни ки, 
ко то рые тра ди ци он но со би ра ют 
мно гих пред ста ви те лей стар ше-
го по ко ле ния пе да го гов, уче ных, 
сот руд ни ков, за ло жив ших ос но вы 
уни вер си те та.

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

Сказать «да!» здоровью

Морально-психологическая подготовка населения для действий в чрезвычайных ситуациях
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Манифест «Мир. ХХІ век»
На меж ду на род ной кон фе рен ции 

под дер жа ли ма ни фест Н. А. Назарбаева.
В Ас та не прош ла меж ду на род ная 

кон фе рен ция «Пос тро ение ми ра без 
ядер но го ору жия», пос вя щен ная 25-ле-
тию зак ры тия Се ми па ла тин ско го ядер-
но го по ли го на. Учас тни ки кон фе рен ции 
об ра ти лись к ми ро во му со об ще ству с 
при зы вом жить без ядер но го ору жия, 
к приз на нию это го ви да во ору же ния 
не за кон ным во всем ми ре. Ни же при-
ве де на ци та та из дек ла ра ции: «Мы под-
дер жи ва ем стрем ле ние, вы ра жен ное 
в Ма ни фес те, о том, что мир без ядер-
но го ору жия дол жен стать ос нов ной 
целью че ло ве че ства в XXI ве ке, ко то-
рая дол жна быть дос тиг ну та не поз днее 
100-лет не го юби лея ООН в 2045 го ду.

Мы одоб ря ем дей ствия ми ро вых 
ли де ров в при ня тии мер, в час тнос-
ти пос ред ством сам ми тов по ядер ной 
бе зо пас нос ти, а так же дру гих меж ду-
на род ных дей ствий, что бы пре дот вра-
тить по па да ние ядер но го ору жия или 
его ком по нен тов в ру ки тер ро рис тов. 
Тем не ме нее ми ро вые ли де ры дол жны 
пос ле до вать при ме ру Пре зи ден та Н. 
Назарбаева в при да нии столь вы со ко го 
при ори те та ядер но му ра зо ру же нию.

Мы осуж да ем про дол же ние ис пы-
та ний ядер но го ору жия Ко рей ской На-
род но-Де мок ра ти чес кой Рес пуб ли кой 
и вы ра жа ем оза бо чен ность по по во ду 
про дол жа ющей ся мо дер ни за ции ядер-
но го ору жия все ми ядер ны ми го су дар-
ства ми. С рос том нап ря жен нос ти меж-
ду эти ми го су дар ства ми слу чай ный или 
пре ду мыш лен ный во ен ный ин ци дент 
мо жет при вес ти к ска ты ва нию ми ра в 
ка тас тро фи чес кое ядер ное про ти вос то-
яние.

Мы от ме ча ем осо бую от вет ствен-
ность за ко но да тель ных ор га нов и за-
ко но да те лей по все му ми ру за даль ней-
шее прод ви же ние про цес са ядер но го 
не рас прос тра не ния и ра зо ру же ния на 
гло баль ном уров не, а так же за при ня-
тие со от вет ству ющих за ко но да тель ных 
ак тов.

Мы поз драв ля ем Казахстан с из-
бра ни ем в ка че стве не пос то ян но го 
чле на Со ве та бе зо пас нос ти ООН (СБ 
ООН) на 2017-2018 гг. Мы уве ре ны, что 
Казахстан бу дет ра бо тать в тес ном сот-
руд ни че стве с дру ги ми чле на ми Со ве та 
бе зо пас нос ти по пре дот вра ще нию рас-
прос тра не ния ядер но го ору жия и прод-
ви же нию ми ра и бе зо пас нос ти безъ-
ядер но го ми ра.

Под дер жи ва ем пред ло же ние, выд-
ви ну тое в хо де дан ной кон фе рен-
ции, об уч реж де нии Пре зи ден том 
Н. Назарбаевым меж ду на род ной пре-
мии за вы да ющий ся вклад в ядер ное 
ра зо ру же ние и дос ти же ние ми ра без 
ядер но го ору жия. При вет ству ем пред ло-
же ние о про ве де нии Ас та нин ско го сам-
ми та ми ра в но яб ре 2016 го да.

Мы при вет ству ем прог ресс, дос тиг ну-
тый в Ра бо чей груп пе от кры то го сос та ва 
по прод ви же нию мно гос то рон них пе-
ре го во ров по ядер но му ра зо ру же нию, 
и нас то ятель но при зы ва ем пра ви тель-
ства по все му ми ру сде лать боль ше».

ПО МА ТЕ РИ АЛАМ САЙ ТА WWW.ZA KON.KZ

В КарГУ про шел не обыч ный шах мат ный тур нир: сту дент фа куль те та физ куль ту-
ры и спор та Вя чес лав Ма лый про вел се анс од нов ре мен ной иг ры всле пую. При этом 
про тив не го иг ра ли сра зу пять шах ма тис тов.

Ре зуль тат мат ча, при ко то ром Вя чес ла-
ву при хо ди лось дер жать в уме сра зу пять 
шах мат ных до сок, был дос той ным: он вы-
иг рал три пар тии, в чет вер той бы ла ничья, 
од ну про иг рал. Ока зы ва ет ся, это не пер-
вый эк спе ри мент мо ло до го шах ма тис та: в 
2011 го ду в род ном Лу ган ске он уже ис пы-
ты вал свои си лы в се ан се од нов ре мен ной 
иг ры всле пую. При этом про тив не го выс-
ту пи ли сра зу во семь шах ма тис тов.
Лу ган ча нин Вя чес лав Ма лый пе ре ехал с 

Ук ра ины в Казахстан в ап ре ле 2016 го да. Он 
пос ле до вал за сво им стар шим бра том Сер-
ге ем Ма лым, ко то рый сей час выс ту па ет за 
сбор ную Казахстана по фут бо лу и за ФК 
«Астана», а с 2012 по 2015 год за щи щал во-
ро та ка ра ган дин ско го «Шах те ра». Вя чес лав 
окон чил в Лу ган ске Вос точ но-Ук ра ин ский 
на ци ональ ный уни вер си тет им. В. Да ля по 
спе ци аль нос ти «ин же нер-тех но лог». Пе ре-
ехав в Ка ра ган ду, он, как и его брат, ре шил 
про дол жить спор тив ную карь еру в на шей 
рес пуб ли ке, для это го и стал сту ден том 
КарГУ. Сей час Вя чес лав по лу ча ет вто рое 
выс шее об ра зо ва ние на фа куль те те физ-
куль ту ры и спор та.
Шах ма та ми Вя чес лав ув ле ка ет ся с ран-

не го воз рас та. Ког да ему бы ло шесть лет, в 
пер вом тур ни ре ему не хва ти ло по ло ви ны 
оч ка для по лу че ния треть его взрос ло го раз-
ря да. С че тыр над ца ти лет Сла ва стал ез дить 
на шах мат ные тур ни ры по всей Ук ра ине. 
Вя чес лав по лу чил зва ние мас те ра ФИ ДЕ 
(Меж ду на род ной шах мат ной фе де ра ции). 
Он каж дый год уча ству ет в де сят ках раз-

лич ных тур ни ров. В Ка ра ган де спортсме на 
так же зна ют как пер спек тив но го шах ма-
тис та. В прош лом го ду он при нял учас тие в 
меж ду на род ном тур ни ре по клас си чес ким 
шах ма там на приз аки ма Ка ра ган ды, где 
раз де лил 3—4-е мес та с дру ги ми иг ро ка-
ми. А в ав гус те 2016 го да стал по бе ди те лем 
тур ни ра, ор га ни зо ван но го ко Дню шах те ра. 
И сей час мо ло дой спортсмен го то вит ся к 
меж ду на род но му тур ни ру, ко то рый прой-
дет в Ка ра ган де в но яб ре.
Шах ма ты — это не прос то ув ле че ние 

Вя чес ла ва Ма ло го, это смысл его жиз ни. 
У мо ло до го спортсме на есть при мер для 
под ра жа ния — один над ца тый чем пи он 
ми ра Ро берт Фи шер, ко то рый тре ни ро вал-
ся по 14 ча сов в сут ки. У не го не бы ло да же 
пол но го сред не го об ра зо ва ния. Сла ва уже 
изу чил все па ра док сы шах мат но го ге ния, 
о ко то рых пи сал Фи шер, и сме ло за во евы-
ва ет шах мат ный олимп. Те, ко му ка жет ся, 
что для иг ры в шах ма ты ну жен лишь та-
лант, глу бо ко оши ба ют ся. Ну жен хо ро ший 
тан дем с нас тав ни ком. Очень важ но, что-
бы тре нер на шел к спортсме ну ин ди ви ду-
аль ный под ход, по мог рас крыть та лант. К 
шах мат ной карь ере Вя чес ла ва под го то вил 
ук ра ин ский тре нер Ген на дий Кузь мин, ко-
то рый вос пи тал чем пи он ку ми ра Майю 
Че бур да нид зе и чем пи она ми ра Рус ла на 
По но ма ре ва. А сей час Ма лый за ни ма ет ся у 
ки ев ля ни на Ар ту ра Фро ло ва — чле на сбор-
ной Ук ра ины.
Без хо ро шей фи зи чес кой под го тов ки в 

шах ма тах то же не вы иг рать. По это му Вя-

чес лав ак тив но за ни ма ет ся спор том, нап-
ри мер, бок сом. Этот вид спор та по мо га ет 
раз ви вать все груп пы мышц, вы нос ли вость, 
ре ак цию.
Вя чес лав лю бит нес тан дар тные си ту-

ации в иг ре и жиз ни. В иг ре он ана ли зи ру-
ет свои ошиб ки и ис прав ля ет их. И в на шем 
уни вер си те те сту дент ре шил про явить свой 
та лант в иг ре всле пую. В та кой иг ре не об хо-
ди мо дер жать в уме рас ста нов ку фи гур на 
каж дой дос ке, пом нить каж дую по зи цию — 
это под си лу да ле ко не каж до му шах ма тис-
ту. Боль шое нап ря же ние па мя ти, уси лен-
ная ра бо та моз га… По доб ным та лан том 
об ла дал зна ме ни тый рус ский шах ма тист 
А. Але хин (1882-1946), един ствен ный чем-
пи он ми ра, умер ший не по беж ден ным. 
Пер вый опыт од нов ре мен ной иг ры Вя чес-
лав про вел у се бя на ро ди не, в Лу ган ске. И 
он Вя чес ла ву удал ся: сыг рал на се ми дос ках, 
по тер пел лишь од но по ра же ние, од ну пар-
тию свел вничью, ос таль ные мо ло дой шах-
ма тист у сво их оп по нен тов вы иг рал. Се анс 
длил ся око ло двух ча сов. По та кой же схе ме 
про хо ди ла иг ра и в КарГУ: Вя чес лав не ви-
дел до сок, а его по мощ ник на зы вал толь ко 
пос лед ний ход со пер ни ка. За да ча мас те-
ра ФИ ДЕ сос то яла в том, что бы вспом нить 
рас по ло же ние фи гур и сде лать свой ход. И 
пусть на ше му ге рою по ка да ле ко до Але хи-
на (чем пи он ми ра был неп рев зой ден ным 
иг ро ком всле пую, мно гок рат но об нов лял 
соб ствен ные дос ти же ния, луч шее из ко то-
рых — се анс на 32 дос ках), но Вя чес лав уп-
ря мо стре мит ся к но вым по бе дам и вы со-
там. Он уже иг рал и на вось ми дос ках — и 
во семь по бед ос та лись тог да в его лич ном 
ар се на ле. Сме лость, ак тив ность, ра бо та над 
со бой, пос то ян ное дви же ние к це ли — к 
чем пи он ству — вот что оп ре де ля ет спор-
тив ный ха рак тер шах ма тис та Ма ло го.

ТАТЬ ЯНА ГО ЛУБ ЦО ВА

Қа ла мыз да та за лық қа ар нал ған түр лі іс-
ша ра лар өт кі зі лу де. Со ның бі рі — жал пы-
қа ла лық сен бі лік. Күз бас та лы сы мен жер-
жер де қар қын ды түр де та за лық жұ мыс та ры 
жүр гі зі ле ді. Да на хал қы мыз: «Та за та би ғат — 
ха лық бай лы ғы» деп жа та ды. «Не гі зін де мұ-
сыл ман бүл ді ру ші емес, ол — бү тін де уші, 
қи ра ту шы емес, дұ рыс та ушы, зи ян кел ті ру-
ші емес, пай да əке лу ші» де ген сөз ді на зар ға 
алып біз дің топ тың сту дент те рі де көп пен 
бір ге бі лім алып жат қан ғи ма рат та ры ның 
ма ңайын та за лау ға шық ты. Қо ңыр күз дің 
қо ңыр сал қын ауасы бойы мыз ды ши ра тып, 
қо лы мыз ға кү рек, тыр ма ұс тап тың сер пін-
мен сен бі лік ті бас тап кет тік. Бі рi міз сар-
ғайып жат қан жа пы рақ тар ды бір жер ге жи-
на сақ, ен ді бі рі міз жи на улы тұр ған қо қыс, 
жа пы рақ тар ды ар найы орын ға төк тік. Қы зу 
тір лік тің ар қа сын да қы ру ар ша руа тын дыр-
дық, өзі міз ге жүк тел ген жұ мыс ты ең се ріп 
тас та дық. Əп-сəт те ай на ла мыз жай нап, шы-

рай ла нып шы ға кел ді. «Жұ мы ла кө тер ген 
жүк же ңіл» де ген, жұ ды рық тай жұ мы лып, 
сен бі лік ке бі лек сы ба на кі ріс кен жур на лист 
жə не фи ло лог ұс таз дар шə кірт те рі не үл гі 
бо ла біл ді. Сту дент тер де ат қар ған жұ мыс-
та ры на дəн ри за. Жан-жа ғы мыз қо қыс тан 
та за лан ға ны на кə дім гі дей қуа нып қал дық. 
Күр сі ніп те ал дық. Жаз бойы ағаш қа кө рік 
бе ріп, күз ке ле ал тын түс тес кі лем дей жер ге 
көм ке ріл ген түр лі-түс ті жа пы рақ тар ды қо-
қыс қа тас тау ға кө зі міз қи ма ды. Жаң быр суы 
там ған дым қыл жа пы рақ тар жы лап тұр-
ған дай. Шы ғар ма шы лық қа жа ны жа қын 
жас тар күз гі та би ғат пен тіл дес ті. Жа быр қап, 
са ры уайым нан сар ғайып кет кен жа пы рақ-
тар мұ ңын ай та тын дай сыб дыр-сыб дыр ете-
ді. Күн кө зі де кө ңіл сіз. Ас пан да алаң да улы. 
Абыр жы ған бұлт тар күн кө зін кө ле гей леп 
əрі-бе рі сең де ліп жүр. Са мал жел ға на біз-
ді са ғы нып қал ған дай. Кең ты ныс ты сал қын 
леп бе ті міз ден сүйе ді… Мі не, осы лай ой 

əле мі не са пар ше гіп ке те тін шы ғар ма шыл 
жас тар ға сен бі лік ке жиі-жиі шы ғып тұ ру 
ке рек си яқ ты. Ша быт ояна ды екен.
Бі лім алып жат қан оқу ор да сы ның та за-

лы ғы на əр сту дент жауап ты. Қо қыс-қал дық-
тар ды кез кел ген жер ге тас та май, аула мыз-
дың көр кейіп, та за бо лу ына əр бі рі міз ат са-
лы су ымыз ке рек. Сен бі лік ке зін де əр нəр се-
ні сыл та ура тып, я бол ма са са усақ тың ұшын 
ға на қы быр ла тып, көз бояушы лық пен ша-
ру аны ша ла-шар пы іс тей сал ма сақ екен. Бір 
кі сі дей бі рі гіп қор ша ған ор та мыз ды та за ла-
сақ, ол өзі міз ге де, өз ге ге де пай да лы.

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

Игра с пятью соперниками
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