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Бар ша ңыз ды ең қас тер лі ұлт тық ме ре ке міз — 
Қа зақ стан Рес пуб ли ка сы Тəуел сіз ді гі кү ні мен құт тық тай мын.

Елі міз Тəуел сіз дік тің 25 жы лы ішін де тұ рақ ты лық пен өр кен де уді не гіз ге ала оты рып, да му дың ерек-
ше нə ти же сін көр сет ті, тү бе гей лі са яси жə не əлеу мет тік-эко но ми ка лық ре фор ма лар ды жү зе ге асыр ды.

Қа зақ стан та быс ты жə не бə се ке ге қа бі лет ті мем ле кет ре тін де сер пін ді да ми оты рып, Ор та лық Азия 
ай ма ғы өңі рін де көш бас шы лық орын ға мық тап ор нық ты, еле улі ге оса яси сал мақ қа ие бол ды, ха лы қа-
ра лық аре на да лайық ты бе дел ге ие.

Ака де мик Е. А. Бө ке тов атын да ғы Қа ра ған ды мем ле кет тік уни вер си те ті Тəуел сіз дік тің 25 жыл дық 
ме рей тойын жа ңа же тіс тік тер мен, же ңіс тер мен қар сы ала ды. Бі лім бе ру де гі са па ны қам та ма сыз ету 
жө нін де гі қа зақ стан дық тəуел сіз агент ті гі нің жə не Ак кре дит теу жə не рей тин гтің тəуел сіз агент ті гі нің 
2016 жыл ғы ұлт тық рей тин гі сін де Е. А. Бө ке тов атын да ғы ҚарМУ ұс та ным да ры оқы ту дың жо ға ры дең-
гейі нің мойын да луы бо лып та бы ла ды; ма ман дық та ры мыз дың ба сым көп ші лі гі 1-3 орын дар ға ие бол ды.

Ғы лым мен тех ни ка са ла сын да ғы Top Sprin ger Aut hor бай қауының нə ти же сі бойын ша ҚарМУ ма-
ңыз ды ғы лы ми-зерт те уші лік əлеуетін көр се тіп, Қа зақ стан ның 10 жа ри яла ным бел сен ді лі гі жо ға ры 
ұйы мы ара сы нан 3 орын ды иелен ді.

Біз дің бел сен ді сту дент тер рес пуб ли ка лық пəн дік олим пи ада лар дан жə не көп тіл ді лік олим пи ада-
ла ры нан, бе дел ді ха лы қа ра лық зи ят кер лік бай қау лар дан жүл де лі орын дар ды иеле ну де, Қа зақ стан Рес-
пуб ли ка сы Тұң ғыш Пре зи ден ті — Ел ба сы Нұр сұл тан Əбі шұ лы Назарбаев Қо ры ның шə кір та қы сын 
алу да жə не өз ге де бай қау лар да жо ға ры нə ти же лер көр се ту де.

2016 жыл дың 1 жел тоқ са нын да Астана қа ла сын да Ел ба сы ның қа ты су ымен өт кен ал ғаш қы рес пуб-
ли ка лық жас тар фо ру мын да ел Пре зи ден ті Нұр сұл тан Əбі шұ лы Назарбаев қа 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 «Ро бо то тех ни ка жə не ин тел лек ту ал ды ма ши на лар» 
зер тха на сын да жи нал ған қа шық тық тан бас қа ры ла тын құ рыл ғы тар ту етіл ді. Ха лы қа ра лық ЭК СПО-2017 
«Бо ла шақ тың энер ги ясы» көр ме сі қар са ңын да біз дің ға лым дар Қа зақ стан ның Тұң ғыш Пре зи ден ті Нұр-
сұл тан Əбі шұ лы Назарбаев қа зер тха на мыз да жи нал ған ал ғаш қы отан дық дрон куə лі гін та быс ет ті.

Ака де мик Е. А. Бө ке тов атын да ғы Қа ра ған ды мем ле кет тік уни вер си те ті Рес пуб ли ка мыз дың гүл де-
нуі не қо мақ ты үлес қо са ды, жо ға ры бі лім бе ру жə не ғы лым ның ұлт тық мо де лін да мы ту ға ық пал ете ді 
деп мақ та ныш пен атап ай та ала мын.

Қа зақ ста ны мыз гүл де ніп, өр кен деп, Отан игі лі гі не ар нал ған бар лық бас та ма ла ры мыз жү зе ге ас сын. 
Сіз дер ге та быс, аман дық-са улық ті лей мін!

АКАДЕМИК Е. А. Б	КЕТОВ АТЫНДА�Ы �АРМУ РЕКТОРЫ, ПРОФЕССОР Е. �. К	БЕЕВ

Поз драв ляю вас с глав ным на ци ональ ным праз дни ком — 
Днем Не за ви си мос ти Рес пуб ли ки Казахстан.

За 25 лет су ве ре ни те та на ша стра на про де монстри ро ва ла впе чат ля ющие ре зуль та ты раз ви тия, 
осу ще стви ла кар ди наль ные по ли ти чес кие и со ци аль но-эко но ми чес кие ре фор мы, став шие за ло-
гом ста биль нос ти и бла го по лу чия. Ди на мич но раз ви ва ясь как ус пеш ное и кон ку рен тос по соб ное 
го су дар ство, Казахстан проч но за нял мес то ли де ра Цен траль но-Ази ат ско го ре ги она, при об рел 
серь ез ный ге опо ли ти чес кий вес, поль зу ет ся зас лу жен ным ав то ри те том на меж ду на род ной аре не.
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 встре ча ет 

25-лет ний юби лей Не за ви си мос ти но вы ми дос ти же ни ями и по бе да ми. Приз на ни ем вы со ко го 
уров ня пре по да ва ния яв ля ют ся по зи ции КарГУ им. Е. А. Бу ке то ва в на ци ональ ных рей тин гах 
2016 го да Не за ви си мо го ка зах стан ско го агент ства по обес пе че нию ка че ства в об ра зо ва нии и Не за-
ви си мо го агент ства ак кре ди та ции и рей тин га; боль шин ство на ших спе ци аль нос тей за ня ли 1-3-е 
мес та. По ре зуль та там кон кур са в об лас ти на уки и тех ни ки Top Sprin ger Aut hor КарГУ за нял 3-е 
мес то сре ди 10 са мых пуб ли ку емых ор га ни за ций Казахстана, про де монстри ро вав свой зна чи мый 
науч но-ис сле до ва тельский по тен ци ал. В ак ти ве на ших сту ден тов — при зо вые мес та на рес пуб ли-
кан ских пред мет ных и по ли языч ных олим пи адах, ав то ри тет ных меж ду на род ных ин тел лек ту аль-
ных кон кур сах, вы со кие ре зуль та ты в кон кур се на со ис ка ние сти пен дий Фон да Пер во го Пре зи ден-
та Рес пуб ли ки Казахстан — Ли де ра на ции Нур сул та на Аби ше ви ча Назарбаева и мно гое дру гое.
На Рес пуб ли кан ском фо ру ме мо ло де жи, сос то яв шем ся 1 де каб ря 2016 г. в Ас та не, Пре зи-

ден ту стра ны Нур сул та ну Аби ше ви чу Назарбаеву был вру чен дис тан ци он но уп рав ля емый ап-
па рат, соб ран ный в Ла бо ра то рии ро бо то тех ни ки и ин тел лек ту аль ных ма шин 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. Сим во лич но, что в пред две-
рии меж ду на род ной выс тав ки ЭК СПО-2017 «Энер гия бу ду ще го» имен но на ши уче ные вру чи ли 
Пер во му Пре зи ден ту Казахстана сви де тель ство о соз да нии пер во го оте че ствен но го дро на, соб-
ран но го в КарГУ.
С гор достью от ме чаю, что 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 вно сит дос той ный вклад в проц ве та ние на шей рес пуб ли ки, спо соб ству ет раз ви-
тию на ци ональ ной мо де ли выс ше го об ра зо ва ния и на уки.
Пусть проц ве та ет наш Казахстан, пусть осу ще ствят ся все на чи на ния во бла го Ро ди ны, во имя 

ми ра и сог ла сия. Же лаю вам ус пе хов, бла го по лу чия и проц ве та ния!

Е. К. КУБЕЕВ, РЕКТОР КАРГУ ИМ. АКАДЕМИКА Е. А. БУКЕТОВА
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25 лет  Единства и Созидания25 лет  Единства и Созидания

@аза�стан@аза�стан
Республикасыны> Республикасыны> 
Т�уелсіздік  кEн іТ�уелс іздік  кEн і
День Независимости День Независимости 

Республики КазахстанРеспублики Казахстан

1616   желто�санжелто�сан
декабрядекабря



№ 12 (256) 10.12.20162 Жастар �лемі
Мир молодежи Бірлік пен Жасампазды�ты� 25 жылы

Тəуел сіз дік ал ға лы елі міз би ік бе лес тер ді ба ғын ды рып, қа рыш тап да мып ке ле ді. 
25 жыл ішін де Қа зақ стан əлем нің да мы ған 50 елі нің қа та ры на қо сыл ды. Ай ту лы та-
ри хи ке зең нің ма ңыз ды же тіс тік те рі нің бі рі — қа зақ стан дық тар дың жа ңа бу ыны 
қа лып тас ты. Бү гін гі Тəуел сіз дік ұр пақ та ры — бел сен ді, бі лім ді, жан-жақ ты жə не 
олар дың пат ри от тық ру хы жо ға ры.

Жас ұр пақ ин но ва ци ялық əлеует ке ие қо ғам-
ның ерек ше то бы. Мем ле кет бас шы сы «2050 Стра-
те ги ясы» бағ дар ла ма лық-стра те ги ялық құ жа-
тын да «Елі міз дің бо ла шақ қа де ген жо лын сіз дер 
бел гі лей сіз дер. Сіз дер тəуел сіз дік жағ дайын да 
тəр би елен ді ңіз дер, біз де он дай бол ма ған. Сіз дің 
жа ңа, тəуел сіз ше шім де рі ңіз — бү гін гі таң да біз 
үшін алыс жə не де қол жет кіз бес бо лып кө рі не-
тін, бұл ел дің жа ңа мақ сат тар ға же те лей тін фак-
то ры» еке нін ай та ке ліп, «Мен сіз дер ге — жа ңа 
бу ын қа зақ стан дық тар ға се нім ар та мын. Сіз дер 
жа ңа ба ғыт тың қоз ғау шы кү ші не ай на лу ға ти іс-
сіз дер» деп жас тар ға зор үміт арт ты. Тəуел сіз ді гі-
міз дің 25 жыл ды ғы қар са ңын да Ақ тө бе қа ла сын-
да өт кен «Жас тық! Жі гер! Ең бек!» рес пуб ли ка лық 
жас тар фо ру мын да Пре зи ден ті міз: «XXI ға сыр ды 
біз жа һан дық сын-қа тер лер дəуірі ға на емес, жас, 
қу ат ты жə не та лант ты адам дар дың дəуірі деп 
те атай мыз. Қа зақ стан да бү гін де əр бір төр тін ші 
аза мат — жас ұр пақ тың өкі лі. Ме ні сіз дер дің бі-
лім де рі ңіз, ше тел тіл де рін игер ген де рі ңіз, ин но-
ва ция ға ашық бо лу ға тал пы ныс та ры ңыз қу ан та-
ды», — дей ке ле, əлем жұр ты көп ұза май жа ңа 
қа зақ стан дық жа лын ды жас тар ды ес тіп-бі ле ті ні-
не се нім біл дір ді.
Тəуел сіз дік ал ған сəт тен бас тап мем ле ке ті міз 

өс ке лең ұр пақ ты қо ғам ның ма ңыз ды стра те ги-
ялық ре сур сы ре тін де та нып, жас та ры мыз дың 
жан-жақ ты да му ына ерек ше кө ңіл бө ліп ке-
ле ді. Нақ ты рақ ай тсақ, Тəуел сіз дік та ңы ат қан 
1991 жы лы Қа зақ стан Рес пуб ли ка сы мем ле кет тік 
жас тар ісі жө нін де гі ко ми те ті құ рыл ды, 2004 жы-
лы жас тар ды мем ле кет тік тұр ғы дан қол дау ба-
ғыт та ры мен ме ха низ мде рін, олар дың əлеу мет тік 
жə не са яси тұр ғы дан қор ға лу ын анық та ған «Қа-
зақ стан Рес пуб ли ка сы ның мем ле кет тік жас тар 
са яса ты ту ра лы» За ңы қа был дан ды. 2015 жы лы 
ел да му ының қа зір гі ке зең гі шын ды ғы мен са нас-
қан «Мем ле кет тік жас тар са яса ты ту ра лы» жа ңа 
Заң ның қа был да нуы ма ңыз ды қа дам бо лып та-
был ды. Мем ле кет та ра пы нан ти ім ді жас тар бағ-
дар ла ма ла ры мен жо ба ла рын əзір леп, жү зе ге 
асы ру ға көп кө ңіл бө лі ніп, олар дың қа жет ті қар-
жы лан ды ры лу ын қам та ма сыз ет ті. Жас тар дың 
жан-жақ ты ин тел лек ту ал ды лы ғын, кə сі би тұр-
ғы дан шың да лу ын жə не ден са улы ғын жақ сар тып, 
өмір ден өз ор нын та буы үшін, əлеу мет тік-эко но-
ми ка лық бейім де луі не, қо ғам өмі рі не бел сен ді 
қа ты су ына ық пал ету мақ са тын да мем ле ке ті міз-
дің бас та ма сы мен жə не қол дауымен «Бо ла шақ», 
«Жа сыл ел», «Дип лом мен ауыл ға!», «Жас тар 
тə жі ри бе сі», «Жас от ба сы», «Сер пін-2050» жо ба-
ла ры жү зе ге асы рыл ды. Бір ға на «Бо ла шақ» бағ-
дар ла ма сы бойын ша елі міз де гі ЖОО тү лек те рі 
20 жыл дан бе рі əлем нің же тек ші оқу орын да рын-
да те гін бі лім алып ке ле ді.

Жас тар ды қол дау бойын ша ба тым ды ша-
ра лар «100 нақ ты қа дам» Ұлт жос па рын да көз-
дел ген. «Жұ мыс пен қам ту жол кар та сы-2020», 
«Биз нес тің жол кар та сы-2020», «Жа сыл Ел» жо-
ба ла ры мен жə не өз ге де бағ дар ла ма лар ар қы лы 
жар ты мил ли он ға жу ық жас қа зақ стан дық тар 
қам тыл ды. Елі міз дің түп та мы ры — ауыл. «Гүл-
ден се ауыл, гүл де не міз бə рі міз» де ген, ауыл ды 
да мы ту ар қы лы, ауыл жас та ры на қол дау та ны ту 
жə не ауыл ға бі лім ді жас тар ды тар ту, ауыл жас-

та ры ара сын да кə сіп кер лік ті қол дау ар қы лы ға на 
ел эко но ми ка сы на оң ық пал ете міз. «Ауыл жас та-
ры» жо ба сы, мі не, осын дай мүм кін дік тер ге жол 
аша тын, жо ға ры жə не кə сіп тік-тех ни ка лық оқу 
орын да рын тə мам да ған тү лек тер ді жұ мыс пен 
қам ту ға, бас ты сы, ауыл жас та ры ның да му ына 
зор мүм кін дік тер ту ғы за тын жо ба. Жас та ры мыз-
дың ауыл ды жер лер ден қа ла ға кө шуі, ауыл ды 
жер лер ге жұ мыс қа ор на лас пауы жұ мыс кү ші нің 
азаюына, со ны мен қа тар қа ла да ең бек на ры ғын-
да ғы сұ ра ныс пен ұсы ныс ара сын да ғы те пе-тең-
дік тің бұ зы лу ына əке ліп соқ ты ра ды.

Қа ра ған ды мем ле кет тік уни вер си те тін де 
«Дип лом мен — ауыл ға!» жо ба сы ке ңі нен на си-
хат та ла ды. ҚарМУ дип ло мын ал ған қан ша ма 
бі лік ті жас ауыл дық жер лер ге өз ма ман ды ғы 
бойын ша жұ мыс қа ор на ла сып, елі не адал қыз-
мет ету де. Жыл сайын сту дент те рі міз дің аудан-
дық бі лім бе ру ме ке ме ле рі, эко но ми ка жə не 
бюд жет тік жос пар лау бас қар ма сы өкіл де рі мен 
кез де су ле рі ұйым дас ты ры ла ды. Бо ла шақ жас 
ма ман да ры мыз атал мыш жо ба ның қар жы лан-
ды ры луы, ұсы ны ла тын же ңіл дік тер, бос жұ мыс 
орын да ры, ауыл дық жер лер де гі жұ мыс жағ дай-
ла ры ту ра лы қа жет ті ақ па рат тар ды ала ала ды. 
Атал мыш жо ба ға пе да го ги ка лық ма ман дық тар 
жə не əлеу мет тік са ла тү лек те рі нің бел сен ді түр-
де қа ты суы ат қа рыл ған жұ мыс тар дың нə ти же-
сі бо лып та бы ла ды, олар дың са ны жыл сайын 
ар тып ке ле ді. «Нұр Отан» пар ти ясы мен кə сі би 
дағ ды лар ды тə жі ри бе де да мы ту ға жə не же тек ші 
ұлт тық ком па ни ялар да сəт ті ман сап ты бас тау-
ға ке ре мет мүм кін дік тер бе ре тін «Сəт ті қа дам» 
жо ба сы əзір лен ді. Юни сеф мə лі мет те рі бойын-
ша Қа зақ стан жас тар ды да мы ту дың жа һан дық 
ин дек сін де 27 орын да, бұл елі міз де мем ле кет тік 
жас тар са яса ты ның та быс ты лы ғын ай қын дай тын 
көр сет кіш.
Ақ па рат тық пос тин дус три ал дық қо ғам ның 

қар қын ды да муы жағ дайын да дəуір дің та лап та-
ры мен сын-те ге урін де рі не жауап бе ре ала тын 
жас тар ды қа лып тас ты ру мə се ле сі өт кір ма ңыз ды-
лық қа ие. Жас тар ға ба ғыт тал ған тех но ло ги ялар 
мен ком му ни ка ци ялар ды түр лен ді ру, са яси тех-
но ло ги ялар дың, ком мер ци ялық жар на ма жə не 
ақ па рат тық биз нес тің өз ге де ны сан да ры ның ек-
пін ді əсе рі сын ды қа зір гі қо ғам ның ерек ше лік те-
рі, мə де ни жə не өр ке ни ет тік жа һан да ну кей кез-
де жас тар дың дү ни ета ны мы на ке рі ық пал ете ді. 
Бұл жағ дай да мем ле кет тің бə се ке ге қа бі лет ті лі гі 
жас тар дың бел сен ді аза мат тық ұс та ным да ры мен 
жə не олар дың əлеу мет тік жауап кер ші лі гі мен ті-
ке лей бай ла ныс ты.

Бү гін гі таң да Қа зақ стан да қо ғам да ғы қо ғам-
дық бір лес тік тер мен са яси пар ти ялар дың жұ мы-
сы на қа ты суы ар қы лы жас тар дың түр лі бі рік ті ру 
ме ха низ мде рі жү зе ге асы ры ла ды. Жұ мыс шы 
жас тар ода ғы, Жас тар ре сур стық ор та лы ғы, Қа-
зақ стан сту дент те рі нің аль ян сы, Ұлт тық ерік ті лер 
же лі сі сын ды жас тар бір лес тік те рі мү ше ле рі нің 
жə не эт но мə де ни ор та лық тар мү ше ле рі нің са ны 
үне мі ар тып ке ле ді. Осы қоз ға лыс та «Нұр Отан» 
пар ти ясы ның жас тар қа на ты көш бас тап тұр.
Жас қа зақ стан дық тар ға мем ле кет тік бас қа ру 

ор ган да ры ның, жер гі лік ті жə не рес пуб ли ка лық 
өкіл дік ор ган да ры ның қыз ме ті не қа ты са оты рып, 

өз де рі нің аза мат тық бас та ма ла рын іс ке асы ру 
мүм кін ді гі ұсы ныл ған. Рес пуб ли ка мыз дың көп-
те ген об лыс та рын да Қа зақ стан Жас тар Кон гре сі 
мен Мем ле кет тік қыз мет іс те рі жө нін де гі агент-
ті гі ара сын да ғы бір лес кен ын ты мақ тас тық ту ра-
лы ке лі сім шарт не гі зін де қа зір гі за ман ғы кə сі би 
жə не ав то ном ды мем ле кет тік ап па рат қа лып тас-
ты ру мін дет те рі не сəй кес мем ле кет тік қыз мет 
бойын ша жо ға ры са па лы кад рлар дайын дау ға 
ар нал ған жас мем ле кет тік қыз мет кер лер ді да-
яр лай тын мек теп тер құ рыл ды. Сту дент тер ді 
кə сі би тұр ғы дан шың дап, адам гер ші лік қа си ет-
тер ді сі ңі ре оты рып аза мат тық ұс та ным да рын 
қа лып тас ты ру мақ са тын да 2009 жыл дан бас тап 
Е. А. Бө ке тов атын да ғы Қа ра ған ды мем ле кет тік 
уни вер си те тін де Жас тар Мем ле кет тік қыз мет 
мек те бі та быс ты жұ мыс іс теп ке ле ді. Осы лай ша 
жас та ры мыз түр лі мем ле кет тік жə не қо ғам дық 
құ ры лым дар дың жұ мы сы мен ете не та ны су ар-
қы лы мол тə жі ри бе жи нақ тай ды.
Жас тар дың сəт ті ин тег ра ци яла нуы үшін қо ға-

мы мыз дың не гіз гі құн ды лық та рын, оның ұлт тық 
дəс түр ле рін, эт но са ра лық ке лі сім ді, ді ни тө зім ді-
лік ті, қа зақ стан дық бір тұ тас тық пен пат ри отиз м-
ді қа был да удың ма ңы зы өте зор. Ха лық тың та ри-
хи са на сы ның өзе гі ре тін де «жал пы қа зақ стан дық 
мə де ни ет ті» да мы ту жас қа зақ стан дық тар тəр-
би есі нің ажы ра мас бө лі гі бо лып та бы ла ды. Оқу 
орын да ры осы ба ғыт та үл кен əлеует ке ие. Мы-
са лы, ҚарМУ сту дент те рі уни вер си тет тік «Жас-
тар əле мі — Мир мо ло де жи» га зе ті, Пі кір-сайыс 
клуб та ры, Бас па сөз ор та лық та ры жə не ҚарМУ 
Сту дент тік Пар ла мен ті, уни вер си те ті ші лік жə не 
ай мақ тық ак ци ялар ар қы лы өз де рі нің аза мат тық 
көз қа рас та рын біл ді ре ала ды. Сту дент тер Қа зақ-
стан ның өзек ті са яси-əлеу мет тік да му мə се ле ле-
рін тал қы лау ға қа ты сып, «Мəң гі лік Ел» ұлт тық 
иде ясы құн ды лық та ры ның сəт ті жү зе ге асы ры лу-
ына ат са лы са ды.

Қа зір гі қо ғам да «ма те ри ал дық» эко но ми ка-
дан «ин тел лек ту ал дық» эко но ми ка ға, «бі лім ге 
не гіз дел ген эко но ми ка ға» өту үр ді сі ба қы ла на ды. 
Қа жет ті кə сі би құ зы рет ті лік ке ие ғы лы ми бі лім 
жə не ма ман дан ды рыл ған дағ ды лар, жұ мыс шы 
кад рлар дың са па сы оның не гіз гі фак тор ла ры бо-
лып та бы ла ды. Ең бек на ры ғын да жə не бі лім бе ру 
қыз мет те рі сек то рын да өза ра қа рым-қа ты нас тың 
жа ңа те тік те рін да мы ту қа жет ті лі гі бар. Рес пуб-
ли ка да кə сіп тік бі лім бе ру жүйе сін жаң ғыр ту, жа-
ңа бі лім бе ру тех но ло ги яла рын ен гі зу мем ле кет-
тің на за ры на алын ған. Олар дың мақ са ты кə сі би 
құ зы рет ті лік тің қа жет ті дең гейі мен са па сы на же-
ту бо лып та бы ла ды, жұ мыс бе ру ші лер дің қа жет-
ті лік те рі не олар дың сəй кес ке луі, ең бек на ры ғын-
да те пе-тең дік тің қа лып та суы. Кə сіп тік бі лім бе ру 
мем ле кет тің ин дус три ялық-ин но ва ци ялық са яса-
тын жə не елі міз дің ұзақ мер зім ді да му ының стра-
те ги ялық мін дет те рін жү зе ге асы ру дың ма ңыз ды 
шар ты ре тін де ада ми ка пи тал ға мем ле кет тік ин-
вес ти ци яла удың ба сым ба ғы ты бо лып та бы ла ды.

Мем ле кет ең бек на ры ғын да ғы жас тар дың 
мүм кін дік те рін ке ңей ту ге мүд де лі. Бү гін гі таң-
да елі міз дің тех ни ка лық жə не кə сіп тік бі лім бе-
ру жүйе сін де тү бе гей лі ре фор ма лар бас тал ды. 
Əлем дік дең гей де гі кол лед ждер құ ры лу да, пе-
да го ги ка лық кад рлар дың бі лік ті лі гін арт ты ру 
жүйе сі қол ға алы ну да жə не 2012 жыл дан бас тап 
Қа зақ стан ның оқу орын да рын да ду ал ды оқы-
ту жүйе сі ен гі зі лу де. Ду ал ды оқы ту əді сі нің бір 
ерек ше лі гі, ар тық шы лы ғы — ең бек на ры ғы на 
қа жет ті ма ман дар ды да яр лау ға бі лім ме ке ме-
ле рі мен қа тар жұ мыс бе ру ші ме ке ме лер дің де 
жауап кер ші лі гін арт ты ра ды. Оқы ту дың бұл тү-
рін де сту дент тер бі лім бе ру ме ке ме ле рін де те-
ори ялық тұр ғы дан бі лім ала ды, со ны мен қа тар 
кə сі по рын дар да тə жі ри бе ден өту ар қы лы бі лім-
де рін шың дай тү се ді. Жұ мыс бе ру ші лер дің оқу 

бағ дар ла ма сын жа сау ға ат са лы су ға мүм кін ді гі 
бар, сон дай-ақ бі лім бе ру ме ке ме ле рі не кад рлар-
дың нақ ты са ны мен ма ман ды ғы бойын ша тап сы-
рыс бе ре ала ды.

Эко но ми ка ға қа жет ең бек ре сур ста рын қа-
лып тас ты ру жо лын да «Бар ша үшін те гін кə-
сіп тік-тех ни ка лық бі лім бе ру» жо ба сы ар қы лы 
ма ңыз ды қа дам жа сал ды. Ай ту лы жо ба ны іс ке 
асы ру 2017 жыл дан бас та ла ды. Əр ор та мек теп-
тің тү ле гі мем ле кет есе бі нен бі рін ші тех ни ка лық 
ма ман дық ты иге ре ала ды. Ел ба сы ның пі кі рін ше, 
мұн дай бі лім бе ру мүм кін дік те рін жү зе ге асы ру 
Қа зақ стан үшін қу ат ты «əлеу мет тік лифт» жа сау-
ға жə не жас тар дың əл-ауқа тын арт ты ру ға мүм-
кін дік бе ре ді, эко но ми ка мыз дың да муы үшін 
муль тип ли ка тив тік əсер ді қам та ма сыз ете ді.
Жас тар ғы лы мы ның қар қын ды да муы қа-

зақ стан дық бі лім бе ру дің не гіз гі мін дет те рі нің 
бі рі бо лып та бы ла ды. Жас ға лым дар — қа зір гі 
əлем нің ди на ми ка лық ақ па рат тық жə не тех но-
ло ги ялық үр діс тер жағ дайын да бейім де лу ге жə-
не нə ти же лі іс-əре кет ету ге қа бі лет ті қо ғам ның 
не гіз гі ин тел лек ту ал дық қо ры. Жас тар са яса ты 
тұр ғы сы нан, жас та ры мыз дың ғы лым ға қы зы ғу-
шы лы ғы ның ар туы, ғы лы ми жо ба лар ға қа ты суы 
бұл мем ле ке ті міз үшін аса ма ңыз ды, бі лім мен 
ғы лым ды құн ды лық ре тін де ба ға лай тын, ғы лым-
ға тар тыл ған ұр пақ қа лып тас ты ру ға ық пал ете ді.

Бір қа тар үкі мет тік бағ дар ла ма ла ры мыз дың 
жас тар ғы лы мы на ба ғыт тал ға ны да кез дей соқ тық 
емес. Елі міз ғы лым ды да мы ту ға ба рын ша қол дау 
та ны тып ке ле ді. Үкі мет пен ин но ва ци ялық ғы лы-
ми бел сен ді лік ті кө тер ме лей тін жүйе лік ме ха-
низ мдер құ ры лу да. Со ны мен, «Қа зақ стан Рес пуб-
ли ка сы Тұң ғыш Пре зи ден ті — Ел ба сы ның Қо ры» 
жа ны нан Қа зақ стан ға лым да ры ның өнім ді өза ра 
əре кет етуі не, жас тар ара сын да ғы мем ле кет тік 
ғы лы ми-тех ни ка лық жə не ин но ва ци ялық са ясат-
ты іс ке асы ру ға ық пал ете тін Жас ға лым дар ке ңе сі 
құ рыл ды. «Қа зақ стан Ре пуб ли ка сы ның ғы лы ми 
ме ке ме ле рін де гі жə не жо ға ры оқу орын да рын да-
ғы ең үз дік жас ға лым дар ке ңе сі» рес пуб ли ка лық 
бай қауын да бір не ше рет же ңіс ке жет кен ҚарМУ 
Жас ға лым дар ке ңе сі ғы лы ми мек теп тер дің са-
бақ тас ты ғын қам та ма сыз ету жə не бо ла ша ғы нан 
зор үміт күт ті ре тін жас оқы ту шы лар ды ғы лым ға 
тар ту сын ды ма ңыз ды мис си яны орын дай ды.

Ғы лы ми зерт те улер ге ар нал ған бай қау лар 
мен грант тар елі міз дің жо ға ры бі лім бе ру ме ке-
ме ле рі мен ғы лы ми ұйым да ры ның жас ға лым-
да рын ғы лым ның, тех но ло ги ялар дың жə не тех-
ни ка ның ба сым ба ғыт та ры бойын ша пер спек ти-
ва лы ір ге лі жə не қол дан ба лы зерт те улер ге қа ты-
су ға ын та лан ды ра ды. Да рын ды жас ға лым дар ға 
ар нал ған Мем ле кет тік сти пен дия иегер ле рі (Е. А. 
Бө ке тов атын да ғы Қа ра ған ды мем ле кет тік уни-
вер си те тін де кейін гі үш жыл да 12 адам ал ды) 
өз де рі нің жұ мыс та рын ба рын ша жан дан ды рып, 
бас қа да бай қау лар ға қа ты сып, жақ сы нə ти же-
лер ге қол жет кі зе тін дік те рін тə жі ри бе көр сет ті.

Қа зақ стан Рес пуб ли ка сы Бі лім жə не ғы лым 
ми нистрлі гі нің ғы лы ми зерт те улер ді грант тық 
қар жы лан ды ру кон кур ста ры жас əріп тес тер дің 
зерт те ме ле рін ма дақ тап, қол дау ар қы лы олар-
дың əрі қа рай да жұ мы сы ның ал ға жыл жу ына 
əр дайым ық пал ете ді. Бə се ке ге қа бі лет ті зерт те у-
ші лік жо ба лар ға осы лай қол дау та ны ту ар қы лы 
жас тар ғы лы мы ның нə ти же лі лі гі не, оның ел эко-
но ми ка сы ның ин но ва ци ялық да му ымен ба ғыт-
тық сəй кес ке луі не ық пал ете ді.

Ой лас ты рыл ған мем ле кет тік жас тар са яса ты 
кө бі не елі міз дің сəт ті да му ына не гіз бо ла ды жə-
не жас қа зақ стан дық тар дың лайық ты бу ынын қа-
лып тас ты ру ға мүм кін дік ту ғы за ды.

Е.�. К	 БЕ ЕВ,
Е. А. Б	 КЕ ТОВ АТЫН ДА �Ы �А РМУ РЕК ТО РЫ

Өт кен ға сыр дың 60-70 жыл да ры то та ли-
тар лық мем ле кет Ке ңес Ода ғын да тұ ра тын 
біз, жас тар, КСРО бас шы ла рын ше тел дік 
мем ле кет тер де ерек ше сал та нат пен қар-
сы алып жат қан ды кө ріп, іш тей өкі ніш 
біл ді ре тін едік. Сон да ғы мыз, біз, «Қа зақ-
стан та би ғат бай лы ғы мол өзі нің хал қы бар 
Республика, не ге тəуел сіз мем ле кет емес-
піз?» жə не «осы лай жал ған иде оло ги яның 
не гі зін де ма ғы на сы жоқ «ке ңес хал қы» 
бо лып ке те міз бе?» де ген қауіп тен қор қа-
тын быз, өй тке ні, бұл үр діс көп те ген КСРО 
ха лық та рын тіл ден, діл ден, та ри хи орын да-
ры нан айы ра тын са ясат еді.
Бі рақ, адам зат та ри хын да ғы объ ек тив ті заң-

ды лық тар ды еш қан дай күш тоқ та та ал май тын 
еді. Осы дан бұ рын та ри хи аре на да ыды рау ар-
қы лы жо ға лып кет кен кө пұлт ты им пе ри ялар 
си яқ ты 1991 жы лы ком му нист тік кө пұлт ты 
им пе рия Ке ңес Ода ғы əр түр лі са яси-эко но ми-
ка лық дағ да рыс тан шы ға ал май, ұлт-азат тық 
қоз ға лыс тар ға тө теп бе ре ал май ыды рап, оның 
ке ңіс ті гін де 15 тəуел сіз мем ле кет тер пай да 
бол ды, со ның бі рі Қа зақ стан Рес пуб ли ка сы еді.

Жа ңа құ рыл ған Тəуел сіз Мем ле кет тер 
Дос тас ты ғы ның (ТМД) мү ше сі бо ла тұ ра, Қа-
зақ стан сол кез де гі қи ын шы лық тар дан шы ғу 
үшін өз жо лын із дей бас та ды. Қа зақ стан тəуел-
сіз мем ле кет ре тін де 1992 жы лы БҰҰ-на жə не 
оның ко ми тет те рі нің көп те ген бас қа ха лы қа ра-
лық ұйым да ры ның мү ше сі бо лып шық ты.

Бұ рың ғы ке ңес тік рес пуб ли ка лар мен қа ты-
нас тар үзі ліп, Қа зақ стан да эко но ми ка лық дағ-
да рыс орын ал ған да, Президент Н. Назарбаев 
көп те ген мем ле кет тер де бо лып, Да вос та ғы 
кез де су лер ге бір не ше рет қа ты сып, біз дің елі-
міз ге ин вес ти ци яның ке луі не жол са лып бер ді. 
«Қа зақ стан-2030» жə не өз ге де бағ дар ла ма лар 
ар қы лы Қа зақ стан ТМД мем ле кет те рі нің ара-
сын да үл кен са яси жə не эко но ми ка лық же тіс-
тік тер ге жет кен бел ді мем ле кет ке ай нал ды, ен-
ді біз дің Пре зи ден ті міз ді бар лық үл кен ді-кі ші-
лі мем ле кет тер де, БҰҰ-да ерек ше сал та нат пен 
қар сы ала тын жағ дай ға жет тік.
Ха лы қа ра лық эко но ми ка лық дағ да рыс жə-

не бас қа да қи ын шы лық тар ға қа ра май, Қа зақ-
стан өт кен 25 жыл да еле улі эко но ми ка лық дең-
гей ге жет ті. Қа зір гі уақыт та елі міз ше тел мем-

ле кет те рі не мұ най, газ, уран, кө мір, түр лі-түс ті 
ме тал дар, əр түр лі ру да лар жə не кей бір ауыл 
ша ру ашы лық өнім де рін кең түр де са та тын 
бол ды. Ке ңес дəуірін де ше ге мен ар ма ту ра ны 
Украина мен Ре сей ден ал ғы за тын Қа зақ стан, 
ен ді: ак ку му ля тор лар, тран сфор ма тор лар, ав-
то мо биль дер, теп ло воз дар, элек тро воз дар, те-
мір жол ва гон да рын жə не та ғы да бас қа тауар-
лар ды эк спор тқа шы ға ра тын жағ дай ға жет ті. 
Со ны мен қа тар, ТМД ел де рі нің ішін де 2800 км. 
те мір жол сал ған жал ғыз Қа зақ стан еке нін атап 
өту ке рек. Соң ғы уақыт та Қа зақ стан-Қы тай-
Еуро па те мір жолын жə не ав тот рас са са лу ға, 
Кас пий те ңі зі ар қы лы Еуро па ға шы ға тын ба-
ғыт ты іс ке асы ру жұ мыс та рын ат қа ру да.
Тəуел сіз мем ле ке ті міз дің қауіп сіз ді гін сақ-

тау үшін өт кен ке зең де кə сі би ар мия, оның 
құ ра мын да құр лық əс кер ле рі мен қа тар, əс ке-
ри əуе күш те рі, əс ке ри ра ке та лар құ ра ма ла ры 
жə не Қа зақ стан да осы ған дейін бол ма ған əс ке-
ри те ңіз фло ты пай да бол ды. Ен ді, елі міз дің 
Қа ру лы Күш те рі Қа зақ стан ның тəуел сіз ді гін 
сақ тау жо лын да ғы қыз ме тін ат қа рып жа тыр.
Ши рек ға сыр да Қа зақ стан ха лы қа ра лық 

аре на да бе дел ді мем ле кет ке ай нал ды жə не өзі-
нің ұтым ды са яса тын жүр гі зіп ке ле ді. Біз дің 
елі міз БҰҰ жə не бас қа ха лы қа ра лық ұйым дар-

дың жұ мы сы на бел сен ді лік пен қа ты са ды, көп-
те ген мем ле кет тер мен са яси-дип ло ма ти ялық 
қа ты нас тар ор на тып, олар ды да мы ту да.

2010 жы лы Қа зақ стан «Еуро па да ғы қауіп сіз-
дік жə не ын ты мақ тас тық ұйы мы на (ЕҚЫҰ) тө-
ра ға лық етіп, көп те ген жал пыеуро па лық нау-
қан дар ды өт кіз ді. Со ны мен қа тар, Қа зақ стан 
дү ни ежү зі лік ан ти яд ро лық қоз ға лы сын бас қа-
ра тын ел дер дің қа та ры на қо сыл ды. Таяуда ға на 
Қа зақ стан БҰҰ Бас Ас сам бле ясы ның тұ рақ ты 
емес мү ше сі ре тін де ірі-ірі ха лы қа ра лық проб-
ле ма лар ды ше шу ге қа ты са тын бол ды.

Ен ді гі жы лы Қа зақ стан да өте тін 
ЭКСПО-2017 көр ме сі не қа зір дің өзін де 100-ден 
ас там мем ле кет қа ты са ты нын жа ри яла ды, сон-
дық тан, Дү ни ежү зі лік көр ме Қа зақ стан ның 
дер бес мем ле кет ре тін де ха лы қа ра лық имид-
жін сөз сіз кө те ре ті ні не се нім мол.
Қо ры та кел ген де ай та ры мыз, 25 жыл да əр-

түр лі қи ын шы лық тар ға қа ра май эко но ми ка-
лық да му жо лын да үл кен же тіс тік ке жет кен 
Қа зақ стан ның Тəуел сіз ді гін ба ға лап, оның да-
му ына жə не ны ғаюына бар лы ғы мыз үлес қо су-
ымыз ке рек, сон да ға на «Мəң гі лік ел» иде ясы 
сал та нат құ ра ды деп кə міл се не міз.

Б. К. АДАМ БЕК, Б' КІ Л- ЛЕМ ТА РИ ХЫ Ж- НЕ 
ХА ЛЫ �А РА ЛЫ� �А ТЫ НАС ТАР КА ФЕД РА СЫ НЫ3 ПРО ФЕС СО РЫ
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Кни гу с та ким наз ва ни ем ко Дню Пер во го Пре зи ден та под го то вил ав тор ский кол лек тив уче-
ных 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 и Го су-
дар ствен но го ар хи ва Ка ра ган дин ской об лас ти. Пре зен та ция из да ния прош ла 30 но яб ря в КарГУ.

Все, что свя за но с дея тель ностью Нур сул та-
на Аби ше ви ча, яв ля ет ся не отъ ем ле мой частью 
но вей шей ис то рии Казахстана. За да ча уче ных, 
об ще ствен ных де яте лей, твор чес кой ин тел ли-
ген ции — ос мыс лить, сох ра нить и пе ре дать по-
том кам эти бес цен ные сви де тель ства эпо хи. Та-
кую вы со кую за да чу ста вил пе ред со бой ав тор-
ский кол лек тив под ру ко вод ством рек то ра Ка-
ра ган дин ско го го су дар ствен но го уни вер си те та 
им. Е. А. Бу ке то ва про фес со ра Ер ки на Ку бе ева, 
пер во го про рек то ра КарГУ Рым бе ка Жу ма ше ва 
и ди рек то ра Го су дар ствен но го ар хи ва Ка ра ган-
дин ской об лас ти Жа на гуль Тур сы но вой.
В пред став лен ном чи та те лям уни каль ном 

из да нии соб ра ны до ку мен ты и ма те ри алы, от-
ра жа ющие дея тель ность Пер во го Пре зи ден та 
Рес пуб ли ки Казахстан Нур сул та на Аби ше ви ча 
Назарбаева в Ка ра ган дин ской об лас ти в пе ри-
од с 1960 по де кабрь 1979 го да. На его стра ни цах 
пред став ле ны до ку мен ты рес пуб ли кан ских и 
мест ных пар тий ных, ис пол ни тель ных и хо зяй-
ствен ных ор га нов, фо то до ку мен ты из ар хив ных 
фон дов и му зей ных кол лек ций.
Заг ла вие сбор ни ка — сло ва о Нур сул та не 

Аби ше ви че Назарбаеве зас лу жен но го де яте ля 
Казахстана Мах му та Ак би еви ча Ак би ева, со-
рат ни ка Пер во го Пре зи ден та, ди рек то ра Ка-
ра ган дин ско го ме тал лур ги чес ко го ком би на та, 
жизнь ко то ро го не раз рыв но свя за на с Ка зах-
стан ской Маг нит кой.
Пе ри од, от ра жен ный в ма те ри алах сбор-

ни ка, очень ва жен в пла не про фес си ональ но го 
и лич нос тно го ста нов ле ния Пер во го Пре зи-
ден та, раз ви тия его ли дер ских и во ле вых ка-
честв. Имен но здесь, в на ча ле сво его пу ти став 
учас тни ком ис то ри чес кой вып лав ки пер во го в 
Сред ней Азии чу гу на, а за тем, воз глав ляя штаб 
по пус ко вым ком плек сам ме тал лур ги чес ко го 

ги ган та, Нурсултан Абишевич Назарбаев сфор-
ми ро вал ся как про фес си онал, ли дер и ру ко во-
ди тель вы со ко го ран га. «Ес ли вы хо ти те знать, 
где сло жил ся Назарбаев, на вер ное, «фун да-
мент» зак ла ды вал ся в де рев не, и по том «се ни» 
на ча ли стро ить ся на за во де», — так оце нил зна-
че ние сво его тру до во го и жиз нен но го опы та на 
Ка зах стан ской Маг нит ке Президент Казахстана 
Нурсултан Абишевич Назарбаев.
Бу ду чи энер гич ной и дея тель ной на ту рой, 

Нурсултан Назарбаев ста но вит ся пе ре до ви ком 
про из вод ства, удар ни ком ком му нис ти чес ко-
го тру да, при ни ма ет ак тив ное учас тие в об ще-
ствен ной жиз ни за во да, го ро да, об лас ти. Он 
мно гок рат но из би рал ся де ле га том го род ских и 
об лас тных ком со мольских кон фе рен ций, съез дов 
ВЛКСМ и ЛКСМК. В 1962 го ду был учас тни ком 
VIII Все мир но го фес ти ва ля мо ло де жи и сту ден тов 
в Фин лян дии. Из би рал ся де пу та том го род ско го и 
об лас тно го Со ве тов на род ных де пу та тов, го род-
ско го и об лас тно го пар тий ных ко ми те тов. Де вять 
лет Нурсултан Назарбаев про ра бо тал в до мен ном 
це хе, око ло вось ми лет, с ав гус та 1969 го да по март 
1977 го да, был на ру ко во дя щей ком со мольской и 
пар тий ной ра бо те в го ро де Те мир тау.
Цен ные сви де тель ства о жиз ни и лич нос ти 

Нур сул та на Аби ше ви ча в этот пе ри од со дер-
жат ся в жи вых от зы вах лю дей, у ко то рых он 
поль зо вал ся за мет ным ува же ни ем, в ха рак-
те рис ти ках пар тий ных и ком со мольских ор-
га ни за ций, хо зяй ствен ных ор га нов, ко то рые 
пред став ле ны в сбор ни ке. Ра бо тая на Маг нит ке, 
Нурсултан Назарбаев под ни мал воп рос о не-
об хо ди мос ти стро итель ства в Те мир тау за во да-
вту за, Двор ца пи оне ров, дет ских дош коль ных 
уч реж де ний, клу бов. От име ни ком со моль цев 
и мо ло де жи го ро да он об ра щал ся в раз лич ные 
ми нис тер ства для ре ше ния куль тур но-бы то вых 

проб лем. В ка че стве сек ре та ря Ка ра ган дин ско-
го об ко ма КП Казахстана Нурсултан Абишевич 
в пе ри од с 1977 по 1979 год не пос ред ствен но ку-
ри ро вал са мый важ ный учас ток ра бо ты — эко-
но ми ку и про мыш лен ность, ре шал на сущ ные 
проб ле мы лю дей и про из вод ства.
Все это наш ло от ра же ние в но вой кни-

ге, ко то рая сос то ит из двух час тей. В пер вую 
часть вош ли до ку мен ты за 1960—1979 го ды, во 
вто рую — крат кие би ог ра фи чес кие справ ки 
пар тий ных ра бот ни ков, с ко то ры ми ра бо тал 
Нурсултан Абишевич Назарбаев.
От дель ным дос то ин ством кни ги яв ля ет ся то, 

что она бо га то ил люс три ро ва на фо тог ра фи ями 
из ар хив ных фон дов, от ра жа ющи ми дея тель-
ность Нур сул та на Аби ше ви ча в оз на чен ный 
пе ри од. В из да нии со дер жит ся раз дел, пред-
став лен ный фо тог ра фи ями, да ющи ми пред-
став ле ние о пов сед нев ной жиз ни Ка ра ган ды и 
Те мир тау в 1960—1970-е го ды.
Ду ма ет ся, что кни га, к соз да нию ко то рой 

столь от вет ствен но по дош ли ее ав то ры, бу дет 
вос тре бо ва на и об ре тет сво его бла го дар но го чи-
та те ля и ис сле до ва те ля.

ИН ФОР МА ЦИЯ ПРЕ ДОС ТАВ ЛЕ НА 
ПРЕСС-СЛУЖ БОЙ КАРГУ ИМ. Е. А. БУ КЕ ТО ВА

В но яб ре 2016 го да Пар ла мент РК при нял 
Дек ла ра цию двад ца ти пя ти ле тия Не за ви си-
мос ти Рес пуб ли ки Казахстан. В до ку мен те 
от ра же ны все дос ти же ния Пер во го Пре зи-
ден та Казахстана Н. Назарбаева и на ро да 
рес пуб ли ки за го ды не за ви си мос ти. Ни же 
при во дят ся вы дер жки из до ку мен та, в ко то-
ром от ме че ны ос нов ные ис то ри чес кие ве хи 
на шей стра ны за про шед шие чет верть ве ка.

«Пар ла мент Рес пуб ли ки Казахстан, вос при ни-
мая не за ви си мость Казахстана как ве ли чай шую 
цен ность на ше го на ро да, вы ра жая твер дую при-
вер жен ность стра те ги чес ко му кур су Пер во го Пре-
зи ден та Рес пуб ли ки Казахстан — Ли де ра на ции 
Нур сул та на Аби ше ви ча Назарбаева, ко то ро му 
при над ле жит ог ром ная зас лу га в соз да нии и ста-
нов ле нии не за ви си мо го Казахстана, осоз на вая дос-
ти же ние глав ной це ли Стра те гии «Ка зах стан-2050» 
как свой ис то ри чес кий долг и обя за тель ство пе ред 
бу ду щи ми по ко ле ни ями, дви жи мый стрем ле ни-
ем со зи дать на ше свет лое бу ду щее на бла го дат-
ной зем ле «Мəң гі лік Ел», при ни ма ет Дек ла ра цию 
двад ца ти пя ти ле тия Не за ви си мос ти Рес пуб ли ки 
Казахстан.

25-лет ний юби лей Не за ви си мос ти — это яр-
кий сим вол мас штаб ных ис то ри чес ких дос ти же-
ний на ро да Казахстана, соз дав ше го впер вые в 
сво ей ис то рии го су дар ство сов ре мен но го ти па.

Ос нов ные по ло же ния Дек ла ра ции
Двад цать пять лет не за ви си мос ти ста ли для 

Казахстана эпо хой прог рес са и ус той чи во го раз-
ви тия.
Не за ви си мый Казахстан сво ей но вей шей ис то-

ри ей до ка зал, что по пра ву мо жет на зы вать ся ус-
пеш ным го су дар ством и ли де ром все го Цен траль-
но-Ази ат ско го ре ги она.
За 25 лет сво ей не за ви си мос ти Казахстан сос то-

ял ся как по ли ти чес ки ста биль ное го су дар ство с ди-
на мич но раз ви ва ющей ся эко но ми кой, име ющее 
уни каль ный опыт дос ти же ния ус пе ха.
В на шей стра не про изош ли ко лос саль ные пре-

об ра зо ва ния в эко но ми чес кой, по ли ти чес кой и со-
ци аль ной сфе ре.
Все дос ти же ния и по бе ды не за ви си мо го 

Казахстана ста ли воз мож ны бла го да ря са мо от вер-
жен но му и не ус тан но му тру ду каж до го ка зах стан-
ца под силь ным и муд рым ру ко вод ством Пер во го 
Пре зи ден та Рес пуб ли ки Казахстан — Ли де ра на-
ции Нур сул та на Аби ше ви ча Назарбаева.
По ли ти чес кая во ля и стра те ги чес кое ви де ние 

Пре зи ден та Назарбаева Н. А. пре доп ре де ли ли ус-
пех ка зах стан ской мо де ли раз ви тия, что поз во ли-

ло Ка зах ста ну вый ти на тра ек то рию ус той чи во го 
рос та.
Стра на пос ту па тель но дви жет ся в чис ло 30 ми-

ро вых ли де ров, пос ле до ва тель но ре али зуя Стра те-
гию «Ка зах стан-2050».
Бла го да ря про ду ман ным и пло дот вор ным 

меж ду на род ным ини ци ати вам гла вы го су дар ства 
стра на до би лась вы со ко го меж ду на род но го ав то-
ри те та, ста ла приз нан ным ли де ром гло баль но го 
ан ти ядер но го дви же ния.

Дос ти же ния в эко но ми чес кой 
и по ли ти чес кой сфе ре

Кон сти ту ция не за ви си мо го Казахстана ста ла 
фун да мен таль ной ос но вой ста биль нос ти и проц-
ве та ния го су дар ства и об ще ства. В Ка зах ста не соз-
да ны эф фек тив ные де мок ра ти чес кие ин сти ту ты — 
ин сти тут пре зи дент ства, Пар ла мент, су деб ная сис-
те ма и ак тив ное граж дан ское об ще ство.

В стра не про ве де ны ис то ри чес ки важ ные 
эко но ми чес кие и по ли ти чес кие ре фор мы, поз-
во лив шие соз дать эф фек тив ную сис те му го су дар-
ствен но го ус трой ства, спо соб ную от ве чать на гло-
баль ные вы зо вы и обес пе чи вать ре али за цию ин те-
ре сов все го об ще ства.

Гла ва го су дар ства Назарбаев Н. А. пос ле до-
ва тель но ори ен ти ру ет ка зах стан ский на род на 
дос ти же ние са мых вы со ких ми ро вых по ка за те-
лей. Стра те гия «Ка зах стан-2050», но вая эко но ми-
чес кая по ли ти ка «Нұр лы жол», План на ции «100 
кон крет ных ша гов» — это пла ны, нап рав лен ные на 
ук реп ле ние мо щи Казахстана, спо соб но го вой ти в 
ря ды са мых раз ви тых го су дарств ми ра. На ши уни-
каль ные кон ку рен тные пре иму ще ства — ог ром ные 
при род ные бо гат ства, сельско хо зяй ствен ный, ком-
му ни ка ци он ный и тран зит ный по тен ци ал — ста-
ли ос но вой эко но ми чес ко го ус пе ха на шей стра ны.

Казахстан вхо дит в чис ло са мых бе зо пас ных 
стран в рей тин ге ядер ной бе зо пас нос ти.
Президент Назарбаев Н. А. су мел ре шить ис то-

ри чес ки важ ную за да чу прев ра ще ния Казахстана 
в безъ ядер ное го су дар ство без ущер ба для на ци-
ональ ных ин те ре сов на шей стра ны. По ини ци-
ати ве Казахстана ООН про воз гла си ла 29 ав гус та 
Меж ду на род ным днем дей ствий про тив ядер ных 
ис пы та ний. Казахстан выс ту пил с кон крет ны ми 
пред ло же ни ями по ук реп ле нию ре жи ма ядер но-
го не рас прос тра не ния, пред ло жив при нять Все об-
щую дек ла ра цию безъ ядер но го ми ра.

Дос ти же ния в со ци аль ной 
и куль тур ной сфе ре
Казахстан соз дал приз нан ную во всем ми ре 

мо дель раз ви тия го су дар ства, в ко то ром ца рят 
меж кон фес си ональ ный и ме жэт ни чес кий мир и 

сог ла сие. Гла вой го су дар ства соз дан уни каль ный 
ин сти тут ук реп ле ния един ства на ро да Казахстана 
с кон сти ту ци он ным ста ту сом — Ас сам блея на ро да 
Казахстана.

Ком плек сное ре фор ми ро ва ние об ра зо ва-
тель ной сфе ры поз во ли ло Ка зах ста ну за нять 
дос той ное мес то в ми ро вом об ра зо ва тель ном 
прос тран стве. Со вер шен ство ва ние оте че ствен ной 
сис те мы об ра зо ва ния и на уки яв ля ет ся од ним из 
стра те ги чес ких при ори те тов го су дар ствен ной по-
ли ти ки и клю че вым эле мен том со ци аль но-эко-
но ми чес кой мо дер ни за ции стра ны. Казахстан 
на хо дит ся в пер вой тре ти ми ро во го Ин дек са че ло-
ве чес ко го раз ви тия по уров ню гра мот нос ти взрос-
лых. Казахстан уве рен но во шел в груп пу стран с 
вы со ким уров нем че ло ве чес ко го раз ви тия, пос ле-
до ва тель но соз да вая ус ло вия для фор ми ро ва ния 
ин тел лек ту аль ной на ции. Бла го да ря ини ци ати ве 
Пре зи ден та в стра не пос ле до ва тель но ре али зу-
ет ся уни каль ная прог рам ма «Бо ла шақ», соз дан 
Назарбаев Уни вер си тет, раз вет влен ная сеть ин тел-
лек ту аль ных школ. Под ни ма ет ся уро вень уни вер-
си тет ско го об ра зо ва ния во мно гих ву зах стра ны. 
Пос тро ено бо лее ты ся чи сов ре мен ных школ во 
всех ре ги онах.

Важ ны ми фак то ра ми эко но ми чес ко го и со-
ци аль но го прог рес са ста ли здо ровье на ции, раз-
ви тие сфе ры здра во ох ра не ния и фор ми ро ва ние 
здо ро во го об ра за жиз ни. Оте че ствен ное здра во-
ох ра не ние выш ло на уро вень ми ро вых стан дар-
тов: пос тро ены сов ре мен ные ме ди цин ские цен тры, 
боль ни цы и по лик ли ни ки, во всех ре ги онах стра-
ны про во дит ся весь спектр ис сле до ва ний и вы со-
ко тех но ло гич ных опе ра ций. Казахстан ста но вит ся 
цен тром ме ди цин ско го ту риз ма на ев ра зий ском 
прос тран стве. Дос тиг ну ты зна чи тель ные по зи тив-
ные из ме не ния по ка за те лей здо ровья на се ле ния, 
что приз на но Все мир ной ор га ни за ци ей здра во ох-
ра не ния ООН.

Сфе ра куль ту ры по лу чи ла мощ ный им пульс 
раз ви тия, под креп лен ная фи нан со вы ми ре сур-
са ми и вы со кой твор чес кой от да чей. Прог рам ма 
«Куль тур ное нас ле дие», ре али зо ван ная по ини ци-
ати ве Пре зи ден та Назарбаева Н. А., ста ла от прав-
ной точ кой мас штаб ной ра бо ты по сох ра не нию 
и раз ви тию оте че ствен ной куль ту ры. Со бы ти ем 
ми ро во го зна че ния яв ля ет ся вклю че ние в спи сок 
Все мир но го куль тур но го нас ле дия ЮНЕС КО уни-
каль ных оте че ствен ных па мят ни ков — мав зо лея 
Ход жи Ах ме да Яс сауи, ар хе оло ги чес ко го ком плек-
са Там га лы, а так же объ ек та при род но го нас ле дия 
«Са ры ар ка — сте пи и озе ра Се вер но го Казахстана».

ИС ТОЧ НИК: WWW.ZA KON.KZ

Подарок Президенту 
от молодого ученого КарГУ

В Ас та не 1 де каб ря, в День 
Пер во го Пре зи ден та РК, про-
шел Рес пуб ли кан ский фо рум 
мо ло де жи, на ко то ром ро вес-
ни ки не за ви си мос ти го во ри-
ли о дос ти же ни ях Казахстана 
за 25 лет, а так же рас ска зы-
ва ли о сво их ус пе хах. В фо ру-
ме при нял учас тие Президент 
Казахстана Н. А. Назарбаев. 
Мо ло дой уче ный Нур жан Ес ма-
гам бе тов по да рил Пре зи ден ту 
дис тан ци он но уп рав ля емый 
ап па рат (дрон), соб ран ный в 
Ла бо ра то рии ро бо то тех ни ки 
и ин тел лек ту аль ных ма шин 
КарГУ име ни ака де ми ка Е. А. 
Бу ке то ва.

С вы ра же ни ем «мо ло дежь 
уже не та» Нурсултан Назарбаев 
ка те го ри чес ки не сог ла сен. Он с 
во оду шев ле ни ем слу шал мо ло-
дых ак ти вис тов, уче ных, ра бо-
чих, спортсме нов, биз нес ме нов. 
И да вал со ве ты, в ка ких от рас лях 
нуж ны ква ли фи ци ро ван ные кад-
ры, за ка ки ми тех но ло ги ями бу-
ду щее. Фо рум шел боль ше двух 
ча сов. В за ле соб ра лись пол то-
ры ты ся чи ка зах стан цев, боль-
шая часть из них — ро вес ни ки 
не за ви си мос ти. Бы ли и та кие, 
кто в си лу сво его юно го воз рас-
та не знал или не пом нил, ка ким 
был Казахстан на за ре сво его 
ста нов ле ния. Об этом им поз-
же рас ска жет сам Пре зи дент. 
В за ле Нур сул та на Назарбаева 
жда ли по дар ки. Ак ти вис ты из 
14 об лас тей, а так же Ас та ны и 
Алматы ус тро или флеш моб для 
Пре зи ден та, в ко то ром приз на-
лись в люб ви и ува же нии гла ве 
го су дар ства и сво ей стра не.

К поз драв ле ни ям с Днем 
Пер во го Пре зи ден та при со еди-
нил ся ру ко во ди тель ла бо ра то-
рии КарГУ им. Е. А. Бу ке то ва 
Нур жан Ес ма гам бе тов. Он, пе-
ре да вая в ру ки Пре зи ден та сер-
ти фи кат, ска зал сле ду ющее: «Се-
год ня я воз глав ляю в Ка ра ган де 
ла бо ра то рию ро бо то тех ни ки и 
ин тел лек ту аль ных ма шин. Мною 
соб ра на ли ней ка дро нов но во го 
по ко ле ния. На ка ну не фо ру ма я 
за пус тил од но го из них над Двор-
цом Не за ви си мос ти, и Вы мо же-
те это ви деть на эк ра не. Дро ны 
мо гут наб лю дать, со би рать и 
об ра ба ты вать ин фор ма цию, ис-
кать объ ек ты на боль ших тер ри-
то ри ях, при всем этом от них нет 
ни ка ко го вре да эко ло гии. Это 
пе рек ли ка ет ся с Ва шей ге ни аль-
ной иде ей «энер гии бу ду ще го» 
на пред сто ящей выс тав ке «ЭК-
СПО-2017». И от име ни всей ка-
зах стан ской мо ло де жи, ко то рая 
вмес те с Ва ми стро ит ин но ва ци-
он ный Казахстан, поз воль те вы-
ра зить ог ром ную бла го дар ность 
за Ва ше оте чес кое от но ше ние к 
на шим изоб ре те ни ям. И раз ре-
ши те вру чить Вам в День Пер-
во го Пре зи ден та сви де тель ство 
о соз да нии пер во го оте че ствен-
но го дро на, соб ран но го в ла бо-
ра то рии». Нурсултан Абишевич 
с бла го дар ностью при нял по да-
рок. А в кон це фо ру ма об ра тил ся 
ко всем соб рав шим ся по лу то ра 
ты ся чам мо ло дых ка зах стан цев 
и от ме тил, что зал, где про хо дит 
фо рум, «за ря жен их по зи тив ной 
энер ги ей»: «Вы — ро вес ни ки не-
за ви си мос ти, вы — пер вое по-
ко ле ние, ко то рое уже не зна ет 
о со вет ском прош лом, о той сис-
те ме, в ко то рой жи ли ва ши от цы 
и ма те ри, и том труд ном стар те, 
с ко то ро го на ча лось раз ви тие 
Казахстана. А это зна чит, что 
имен но вам мы до ве ря ем бу ду-
щее стра ны!»

СОБ. ИНФ.

«Он закалялся у настоящего огня…»

Декларация двадцатипятилетия Независимости Республики Казахстан
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Он за ка лял ся у нас то яще го ог ня: Е.Қ. Кө-
бе ев тің жал пы ре дак тор лы ғы мен дайын-
дал ған Нұр сұл тан Əбі шұ лы Назарбаев тың 
1960-1979 жыл дар ке зе ңін де гі Қа ра ған ды 
об лы сын да ғы са яси қыз ме ті мен ең бек жо-
лы ту ра лы мұ ра ғат құ жат та ры мен ма-
те ри ал да ры ның жи на ғы. Құ рас ты ру шы лар: 
С. М. Əбі ке но ва, О. Е. Бер кун, Р. М. Жұ ма-
шев жə не т. б.; ғы лы ми ре дак то ры Р. М. Жұ-
ма шев, Ж. Ж. Тұр сы но ва. — Қа ра ған ды: 
ҚарМУ бас па сы, 2016 — 270 бет.

Жи нақ та Қа зақ стан Рес пуб ли ка сы Тұң-
ғыш Пре зи ден ті Нұр сұл тан Əбі шұ лы 
Назарбаев тың 1960 жыл дан 1979 жыл дың 
жел тоқ са ны на дейін гі ке зе ңін де гі Қа ра ған-
ды об лы сын да ғы қыз ме ті кө рі ніс тап қан 
құ жат тар мен ма те ри ал дар жи нақ тал ған. 
Жи нақ бет те рін де рес пуб ли ка лық жə не 
жер гі лік ті ат қа ру шы, ша ру ашы лық ор ган-
да ры ның пар ти ялық жə не ком со мол дық 
құ жат та ры, Қа ра ған ды об лы сы ның мем ле-
кет тік мұ ра ға ты ның мұ ра ғат қор ла ры нан 

жə не му зей лік топ та ма ла ры нан фо то құ-
жат тар жа ри ялан ған.
Жи нақ тың ба сын да сол ке зең де Нұр-

сұл тан Əбі шұ лы мен бір ге ең бек ет кен, 
Қа зақ стан Маг нит ка сын да 1952 жыл дан 
1987 жыл дар ға дейін ең бек етіп, осы жер-
де ше бер дің кө мек ші сі нен Қа ра ған ды ме-
тал лур гия ком би на ты ның ди рек то ры на 
дейін гі кə сіп тік өсу дің ма ңыз ды ке зе ңі нен 
өт кен Қа зақ стан ның ең бек сі ңір ген қай-
рат ке рі Мах мұт Ақ би ев тің Нұр сұл тан 
Əбі шұ лы Назарбаев жай лы ай тқан сө зі 
бе ріл ген.
Жи нақ ма те ри ал да рын да кө рі ніс тап қан 

ке зең Тұң ғыш Пре зи дент тің кə сі би тұр ғы-
дан шың да лып, тұл ға ре тін де қа лып та су-
ына, көш бас шы лық жə не ерік тік са па ла-
ры ның да му ына зор ық пал ет ті. Осы жер де 
ең бек жо лы ның ба сын да Ор та Ази яда ал-
ғаш қы та ри хи шойын қо ры ту қа ты су шы сы 
ре тін де та ны лып, ал кейі ні рек ме тал лур ги-
ялық алып тың іс ке қо су ке ше ні бойын ша 
штаб ты бас қа рып, Нұр сұл тан Əбі шұ лы 
Назарбаев тұл ға лық жə не кə сіп тік өсу дің 
бар лық да му са ты сы нан өт ті, ме тал лург-
кө рік ші ден пар тком хат шы сы на дейін гі 
жо ға ры дə ре же лі бас шы, кə сіп қой ма ман, 
көш бас шы бо лып қа лып тас ты. «Ес ли Вы 
хо ти те знать, где сло жил ся Назарбаев, на-
вер ное, «фун да мент» зак ла ды вал ся в де рев-
не, и по том «се ни» на ча ли стро ить ся на за-
во де» — Қа зақ стан Пре зи ден ті Нұр сұл тан 

Əбі шұ лы Назарбаев Қа зақ стан Маг нит ка-
сын да ғы ең бек жо лы мен өмір лік тə жі ри-
бе сі нің ма ңы зы на осы лай ба ға бер ді.
Бол мы сы нан қай рат ты, жі гер лі Нұр-

сұл тан Əбі шұ лы Назарбаев өн ді ріс оза-
ты, ком му нис тік ең бек ек пін ді сі ата нып, 
зауыт тың, қа ла ның, об лыс тың қо ғам дық 
өмі рі не бел сен ді түр де ат са лы са ды. Ол 
бір не ше мəр те қа ла лық жə не об лыс тық 
ком со мол кон фе рен ци яла ры ның, БЛКЖО 
жə не ҚЛКЖО съез де рі нің де ле га ты бо лып 
сай лан ды. 1962 жы лы Фин лян ди яда ғы 
VII Бү кі лə лем дік жас тар жə не сту дент тер 
фес ти ва лі нің қа ты су шы сы бол ды. Қа ла-
лық жə не об лыс тық Ха лық де пу тат тар 
ке ңес те рі нің, қа ла лық, об лыс тық пар тия 
ко ми тет те рі нің де пу та ты бо лып сай лан ды. 
Нұр сұл тан Назарбаев то ғыз жыл дом на 
це хын да жұ мыс іс те ді, се гіз жыл ша ма-
сын да, 1969 жыл дың та мы зы нан 1977 жыл-
дың на уры зы на дейін Те мір тау қа ла сын-
да ком со мол жə не пар тия жұ мы сын да 
бас шы лық ет ті. Осы ке зең де гі Нұр сұл тан 
Əбі шұ лы ның өмі рі мен тұл ға лық бол мы-
сы ту ра лы пар ти ялық жə не ком со мол дық 
ұйым дар дың, ша ру ашы лық ор ган да ры-
ның, яғ ни көз көр ген адам да ры ның пі кір-
ле рі қам тыл ған құн ды де рек тер жи нақ та 
жи нақ тал ған. Маг нит ка да жұ мыс іс тей 
жү ріп, Нұр сұл тан Назарбаев Те мір та уда 
зауытта, Пи онер лер са райын да, мек теп ке 
дейін гі ба ла лар ме ке ме ле рін де, клуб тар да 

құ ры лыс са лу қа жет ті лі гі ту ра лы мə се ле ні 
кө тер ді. Ком со мол дар мен қа ла жас та ры 
аты нан мə де ни-тұр мыс тық мə се ле лер ді 
ше шу үшін əр түр лі ми нистрлік тер ге жү-
гін ді. Қа зақ стан КП Қа ра ған ды об лыс тық 
ко ми те ті нің хат шы сы ре тін де Нұр сұл тан 
Əбі шұ лы 1977-1979 жыл да ры жұ мыс тың 
ең ма ңыз ды бө лі гі — эко но ми ка жə не 
өнер кə сіп ке ті ке лей же тек ші лік ет ті, адам-
дар дың жə не өн ді ріс тің ма ңыз ды мə се ле-
ле рі нің оң ше ші мін тап ты. Осы ның бар-
лы ғы екі бө лім нен тұ ра тын ай ту лы жи нақ 
құ жат та рын да кө рі ніс тап қан. Бі рін ші 
бө лі мі не 1960-1979 жыл дар ара лы ғын да-
ғы құ жат тар, екін ші бө лі мі не — Нұр сұл-
тан Əбі шұ лы Назарбаев пен бір ге жұ мыс 
іс те ген пар тия жұ мыс кер ле рі нің би ог ра-
фи ялық анық та ма ла ры ене ді. Бі рін ші та-
ра уда құ жат тар хро но ло ги ялық қа ғи да 
бойын ша жүйе лен ген. Жи нақ та бар лы ғы 
93 құ жат жа ри ялан ған.
Жи нақ бел гі лен ген ке зең де гі Нұр сұл тан 

Əбі шұ лы ның қыз ме тін қам ты ған фо то су-
рет тер мен си пат тал ған. Бұл фо то құ жат тар 
Қа ра ған ды об лы сы ның мем ле кет тік мұ-
ра ға ты қо ры нан, Қа ра ған ды мем ле кет тік 
тех ни ка лық уни вер си те ті му зейі нен, Қа-
ра ған ды об лыс тық та ри хи-өл ке та ну му-
зейі нен, со ны мен қа тар мер зім ді ба сы лым-
дар дан алын ды. Ба сы лым да Қа ра ған ды 
жə не Те мір та удың 1960-1970 жыл дар да ғы 
күн де лік ті өмі рі нен сыр шер те тін фо то су-
рет тер мен көр кем дел ген та рау бар. Жи нақ 
ал ғы сөз, қол да ныл ған мұ ра ғат қор ла ры, 
жа ри ялан ған құ жат тар тіз бе сі нен, су рет-
тер ті зі мі нен тұ ра тын ғы лы ми-анық та ма-
лық ап па рат пен қам тыл ған.

�АРМУ БАС ПА С	З �ЫЗ МЕ ТІ

Жа қын да Қа ра ған ды мем ле кет тік уни вер си те тін де заң фа куль те ті нің ұйым дас ты-
ру ымен Қа зақ стан Рес пуб ли ка сы Тəуел сіз ді гі нің 25 жыл ды ғы на ар нал ған «Қа зақ стан-
дық заң на ма ны же тіл ді ру: те ория жə не тə жі ри бе» ат ты ха лы қа ра лық ғы лы ми-тə жі-
ри бе лік кон фе рен ция өт ті.

Кон фе рен ция жұ мы сы на ға лым-заң гер-
лер жə не Қа зақ стан, Ре сей, Поль ша, Бол га-
рия, Қыр ғыз стан, Бе ла русь, Украина, Əзер-
бай жан елдерінің құ қық қор ғау ор ган да ры 
өкіл де рі қа тыс ты. Ке ле лі ке ңес қа зақ стан-
дық заң на ма ны же тіл ді ру ге ба ғыт тал ған ти-
ім ді ша ра лар мен аза мат тар дың құ қық тық 
сауат ты лы ғын арт ты ру ға жəр дем де су, аза-

мат тық қо ғам ин сти тут та ры ның іш кі заң на-
ма ла рын же тіл ді ру ге са яси пар ти ялар, түр-
лі үкі мет тік емес ұйым дар мен бұ қа ра лық 
ақ па рат құ рал да рын қа тыс ты ру мақ са тын-
да ұйым дас ты рыл ды.
Ай ту лы кон фе рен ци яны ҚарМУ бі рін ші 

про рек то ры Р. М. Жұ ма шев ашып, қа ты-
су шы лар ға сəт ті лік ті ле ді. Кон фе рен ция-

ға кел ген қо нақ тар Сту дент тер са райы ның 
фойе сін де гі Е. А. Бө ке тов атын да ғы Қа ра-
ған ды мем ле кет тік уни вер си те ті ға лым да-
ры ның ғы лы ми же тіс тік те рі не ар нал ған 
көр ме ні та ма ша ла ды.
Сек ция оты рыс та рын да кон фе рен ция 

қа ты су шы ла ры қа зақ, орыс ті лін де ға на 
емес, ағыл шын ті лін де де ба ян да ма лар жа-
са ды. Ха лы қа ра лық ғы лы ми-тə жі ри бе лік 
кон фе рен ция ба ры сын да уни вер си тет тің 
про фес сор лық-оқы ту шы лар құ ра мы мен 
сту дент те рі кел ген қо нақ тар ға өз де рін тол-
ған дыр ған сұ рақ та рын қойып, тұ щым ды 

жауап тар ал ды. Екі күн ге со зыл ған ай ту лы 
кон фе рен ция жо ға ры дең гей де өт ті.

�АРМУ БАС ПА С	З �ЫЗ МЕ ТІ

Осы ған орай 21 қа ра ша мен 5 жел тоқ сан ара-
лы ғын да уни вер си те ті міз дің ғы лы ми кі тап ха на-
сын да Тəуел сіз ді гі міз дің 25 жыл ды ғы на ар нал ған 
«Кі тап уақыт пен ке ңіс тік ты ны сы» ат ты ақ па рат 
күн де рі өт кі зіл ді. Жи ын ға фи зи ка-тех ни ка лық, 
ма те ма ти ка жə не ақ па рат тық тех но ло ги ялар, 
фи ло ло гия, пе да го ги ка лық, фи ло со фия жə не 
пси хо ло гия, шет тіл дер, та рих, би оло гия-ге ора-
фия, хи мия, де не мə де ни еті жə не спорт, эко но-
ми ка, заң фа куль тет те рі нің сту дент те рі мен оқы-
ту шы ла ры қа тыс ты. Ақ па рат тар кү нін кі тап ха на 
ди рек то ры Д. Р. Əл ма ғам бе то ва ашып, сту дент-
тер ді ме ре ке ле рі мен құт тық та ды. Ша ра ға ат са-
лыс қан дар про фес сор Т.Ғ. Мұс та фин атын да ғы 
ал геб ра, ма те ма ти ка лық ло ги ка жə не ге омет рия 
ка фед ра сы ның аға оқы ту шы сы О. И. Ульбрихт, 
до цент Г. А. Есен ба ева, де кан ның тəр бие ісі 
жө нін де гі орын ба са ры Қ. С. Ку ти мов, до цент 
А. У. Би мен ди на, са ясат та ну жə не əлеу мет та ну 
ка фед ра сы ның аға оқы ту шы сы А. А. Бей се но-

ва, бей не леу өне рі жə не ди зайн ка фед ра сы ның 
до цен ті Ж. Ш. Ре зин, оқы ту шы Ж. Б. Ка ріп ба ев, 
та рих фа куль те ті нің PhD док то ры С. Б. Стам бу-
лов, бейор га ни ка лық жə не тех ни ка лық хи мия 
ка фед ра сы ның до цен ті Г. Т. Ко ки ба со ва, до цент 
С. К. Ал да бер ге но ва, эко но ми ка жə не ха лы қа-
ра лық биз нес ка фед ра сы ның аға оқы ту шы сы 
Г. Е. Жа ки на, ше тел фи ло ло ги ясы жə не аудар ма 
ісі ка фед ра сы ның оқы ту шы сы Ю. В. Ак са но ва 
сту дент тер ге тəуел сіз ді гі міз дің қан дай жол дар-
мен кел ге ні жай лы, 25 жыл да жет кен же тіс тік-
те рі міз ту ра лы, Тəуел сіз дік ал ған күн нен бас тап 
Қа зақ стан та ту лық пен дос тық қа не гіз дел ген 
бар ша ха лық тың бір лі гін өз да му ының не гі зі етіп 
ал ға ны ту ра лы ба ян да ды. Ши рек ға сыр дың ішін-
де Қа зақ стан сол қа ғи да ны бе рік ұс та нып ке ле ді. 
Ел де гі са яси, эко но ми ка лық, əлеу мет тік тұ рақ ты-
лық ар қы лы ға на би ік бе лес тер ге кө те ріл ді. Сын-
дар лы таң дал ған да му жо лы ар қы лы бар лық сы-
нақ қа тө теп бе ріп, со ның ар қа сын да өр кен де уге 
жə не ха лық тың əл-ауқа тын арт ты ру ға мүм кін дік 
ал ға ны жай лы ха бар ла ма лар жа сап, өз ой ла рын 
бө ліс ті. Кі тап ха на шы лар Б. С. Аб жа но ва «Уз на-
вая прош лое, стре мить ся в бу ду щее», Т. Тө кен 

«Ұлы да ла ның ұлы пер зент те рі», Д.Қ. Жұ ма жа-
но ва «Тəуел сіз дік — қа зақ тың сан ға сыр лық ар-
ма ны», Л. В. Греш но ва «Хро ни ка Не за ви си мос-
ти», Т. А. Ще ки на «Куль ту ра Казахстана за го ды 
Не за ви си мос ти» ат ты та қы рып та кі тап ха на мыз ға 
түс кен жа ңа ба сы лым дар ға шо лу жа сап, та ныс-
тыр ды. Кеш со ңын да кі тап ха на кыз мет кер ле рі 
дайын да ған «Ота ным — ал тын бе сі гім» кі тап-ил-
люс тра ци ялық көр ме сі ша ра ға қа тыс қан бар лық 
сту дент тер дің қы зы ғу шы лы ғын ту дыр ды.

Со ны мен қа тар кі тап ха на ға Қа зақ стан ның 
же ке мем ле кет бо лып қа лып та суы жайын да-
ғы ба сы лым дар дың 4000-ға жу ық да на сы ке ліп 
түс ті. Бар лық жа ңа кі тап тар көр се ті лім дер мен 
көр ме лер ге қойыл ды. «Қа зақ стан», «Жа лын», 
«Жұл дыз», «Ақи қат», «Ұла ғат», «Са ясат», «Əді лет 
ми нистрлі гі нің жар шы сы» жə не т. б. жур нал дар-
да ғы ғы лы ми жа ри яла ным дар кі тап ха на қо рын 
то лық ты ру да.

Көр ме де Е. А. Бө ке тов атын да ғы ҚарМУ-дың 
да муы ту ра лы ма те ри ал дар мен қо са про фес сор-
лық-оқы ту шы лар құ ра мы ның ең бек те рі қойыл-
ған, олар мо ног ра фи ялар, оқу лық тар, оқу құ рал-
да ры, муль ти ме ди алық ре сур стар.

Кі тап ха на ға түс кен жа ңа ба сы лым дар кі тап-
тар дың элек трон дық ка та ло гы мен жа ңа ба сы-
лым дар бюл ле те нін де көр се тіл ген. Со ны мен 
қа тар «Тəуел сіз дік — елім нің ер лік жо лы = Не за-
ви си мый Казахстан: 25 лет со зи да ния» ат ты əде-
би ет тер дің биб ли ог ра фи ялық көр сет кі ші дайын-
дал ды. Көр сет кіш Қа зақ стан Рес пуб ли ка сы ның 
да муы ту ра лы 574 жаз ба де рек кө зі нен тұ ра ды. 
Биб ли ог ра фи ялық көр сет кіш ті Ота ны мыз дың 
та ри хын оқу ға, бас қа да ғы лы ми жұ мыс тар ды 
жа зу ға пай да ла ну ға бо ла ды.

Жал ға сын тап қан ақ па рат кү ні не ар нал ған 
ша ра ның бі рі — Қа ра ған ды об лы сы ның жо ға ры 
оқу орын да ры кі тап ха на ла ры ның қыз мет кер ле-
рі не ар нал ған кез де су. Не гіз гі та қы ры бы — «Қа-
ра ған ды об лы сы ның жо ға ры оқу орын да ры кі-
тап ха на ла ры ның өза ра əре ке ті: тə жі ри бе жə не 
бо ла шақ». Ақ па рат кү ні не ҚМУ, Қар МТУ, Қаз-
тұ ты ну ода ғы ның ҚЭУ, ҚР ІІМ ҚА жə не Е. А. Бө-
ке тов атын да ғы ҚарМУ кі тап ха на қыз мет кер ле рі 
қа тыс ты. Про фес сор лық-оқы ту шы лар құ ра мы 
мен сту дент тер ді ақ па рат пен қам та ма сыз ету де гі, 
бі лім жə не ғы лы ми ре сур стар ға ашық қа ты на у-
ды ұйым дас ты ру да ғы ЖОО кі тап ха на ла ры ның 
же тіс тік те рі ту ра лы мə се ле лер қа рас ты рыл ды. 
Ақ па рат кү ні аясын да Қа зақ стан та ри хы жə не 
ҚХА ка фед ра сы ның до цен ті С. В. Еле уха но ва ның 
«Ка зах стан ская мо дель меж на ци ональ но го сог-
ла сия — Ас сам блея на ро да Казахстана» та қы ры-
бын да «Та рих са ба ғы» өт кі зіл ді.

�Ы ЛЫ МИ КІ ТАП ХА НА

Елбасы'а арнал'ан кітап жары� к+рді

«@аза�станды� за>наманы жетілдіру: теория ж�не т�жірибе»

Кітап уа�ыт пен ке>істік тынысы
Ел Тəуел сіз ді гі нің 25 жыл ды ғы бар ша хал қы мыз үшін еле улі ке зең, ең се лі ме ре ке-

ге ай на лу да. Ел ба сы мыз дың «Кез кел ген ел өзі нің ке ле ше гін өс ке лең ұр пақ пен бай-
ла ныс ты ра ды» де ген ұлы сө зін қа ғи да ете оты рып, те рең бі лім — тəуел сіз ді гі міз дің 
ті ре гі еке нін ал ды мыз ға мақ сат етіп қоя мыз.

Қа зақ стан Рес пуб ли ка сы Тұң ғыш Пре зи ден ті кү ні не орай ака де мик Е. А. Бө ке тов 
атын да ғы Қа ра ған ды мем ле кет тік уни вер си те ті ға лым да ры жə не Қа ра ған ды об лы-
сы ның мем ле кет тік мұ ра ға ты ұжы мы Ел ба сы мыз Нұр сұл тан Əбі шұ лы Назарбаев-
тың 1960-1979 жыл дар ке зе ңін де гі Қа ра ған ды об лы сын да ғы қо ғам дық, са яси қыз ме-
ті не, ең бек жо лы на ар нал ған «Он за ка лял ся у нас то яще го ог ня…» кі та бын жа рық қа 
шы ғар ды.
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18 но яб ря в Алматы сос то ялась тор же-
ствен ная це ре мо ния наг раж де ния сти пен-
ди атов Фон да Пер во го Пре зи ден та Рес пуб-
ли ки Казахстан — Ли де ра на ции. 80 луч-
ших сту ден тов стра ны ста ли об ла да те ля ми 
сти пен дий фон да, пя те ро из них — сту ден-
ты КарГУ име ни ака де ми ка Е. А. Бу ке то ва.

«Сти пен дия уч реж де на в це лях по ощ ре-
ния от лич ной уче бы, ак тив ной жиз нен ной 
по зи ции и вы яв ле ния та лан тли вой мо ло де-
жи. Раз ви вая од но из ос нов ных нап рав ле ний 
дея тель нос ти фон да — под дер жку та лан тли-
вой мо ло де жи, — дан ный кон курс поз во ля ет 
сти му ли ро вать мо ло дых ка зах стан цев на еще 
боль шие по бе ды и свер ше ния. Хо чу от ме тить, 
что в про цес се от бо ра все ре бя та по ка за ли вы-
со кий уро вень зна ний и дос ти же ний в уче бе и 
об ще ствен ной жиз ни сво его ву за и го ро да. Се-
год ня они при мер для под ра жа ния, а зав тра — 
про фес си она лы вы со ко го уров ня, ко то рые 
про дол жат стро итель ство Казахстана как ве-
ду щей ми ро вой дер жа вы», — от ме тил за мес-
ти тель ис пол ни тель но го ди рек то ра, ди рек тор 
пред ста ви тель ства фон да Сер гей Тох та ров.
В этом го ду для учас тия в кон кур се бы ло 

по да но бо лее 400 сту ден чес ких за явок из 41 
выс ше го и сред не го спе ци аль но го учеб но го за-
ве де ния Казахстана. Учас тни ки пред ста ви ли 
сле ду ющие го ро да: Астана, Алматы, Ак то бе, 
Ка ра ган да, Кас ке лен, Кок ше тау, Кы зы лор да, 
Пав ло дар, Пет ро павл, Руд ный, Та раз, Уральск, 
Усть-Ка ме но горск, Шым кент. Та лан тли вые ре-
бя та со все го Казахстана прош ли серь ез ный 
кон кур сный от бор, что бы по лу чить зас лу жен-
ную наг ра ду и быть удос то ен ны ми вы со кой 
чес ти сти пен ди ата Фон да Пер во го Пре зи ден та.
Пять сту ден тов стар ших кур сов КарГУ ста-

ли об ла да те ля ми этой наг ра ды в 2016 го ду. Это 
Сер ко ва Ев ге ния (фи ло ло ги чес кий фа куль тет), 
Ель ши на Ман шук (фи зи ко-тех ни чес кий фа-
куль тет), Жам бе ков Жан бо та (фа куль тет фи-
ло со фии и пси хо ло гии), Ка пи ято ва Гуль ми ра 
(эко но ми чес кий фа куль тет), Тур ла ев Вла дис-
лав (юри ди чес кий фа куль тет).

«Быть сти пен ди атом Фон да Пер во го Пре-
зи ден та — Ли де ра на ции — это боль шая гор-
дость и честь для лю бо го сту ден та. Я счи таю, 
что сти пен дии по доб но го ро да — это хо ро шая 
воз мож ность для ре али за ции сво их науч ных 
идей. Я в пер вый раз ста ла сти пен ди атом фон-
да — это боль шая честь и ог ром ная наг ра да за 
науч ную и об ще ствен ную дея тель ность. Бе-
зум но ра да, что ока за лась сре ди по бе ди те лей 
кон кур са. На ше го су дар ство пре дос тав ля ет 
боль шие воз мож нос ти и вся чес кую под дер-
жку для сту ден тов, что очень ра ду ет. Хо те лось 
бы вы ра зить бла го дар ность Фон ду Пер во го 
Пре зи ден та — Ли де ра на ции за то, что сти-

му ли ру ют же ла ние раз ви вать ся, рас кры вать 
се бя и свой по тен ци ал. Не ма лую роль в том, 
что я ста ла сти пен ди атом фон да, иг ра ют пре-
по да ва те ли уни вер си те та, ко то рые по мо га ют 
изу чить все тон кос ти выб ран ной про фес сии, 
соз да ют ус ло вия для са мо ре али за ции», — от-
ме ча ет Ель ши на Ман шук, сту ден тка ка фед ры 
тран спор та и про фес си ональ но го обу че ния.
Так же сто ит от ме тить и раз мер сти пен дии, 

ко то рую каж дый сту дент бу дет по лу чать еже-
ме сяч но в те че ние учеб но го го да: по срав не-
нию с прош лым го дом она уве ли че на вдвое и 
сос тав ля ет 40 ты сяч тен ге.

«Це ре мо ния наг раж де ния про хо ди ла в 
Алматы. Го род встре тил нас ра душ но: по го-
да сто яла теп лая и снеж ная. При ехав в фонд, 
мы сра зу же ощу ти ли тор же ствен ность и важ-
ность ме роп ри ятия. 80 сти пен ди атов со всей 
стра ны, счас тли вые и во оду шев лен ные, соб-
ра лись в од ном за ле, что бы раз де лить об щую 
ра дость и поз дра вить друг дру га. Ат мос фе ра 
бы ла пот ря са ющая: улыб ки и поз драв ле ния, 
цве ты, жи вая му зы ка, кон фет ти… Сер ти фи ка-
ты и па мят ные зна ки от ли чия мы по лу ча ли из 
рук зас лу жен ных де яте лей на уки — учас тни-
ков II Ев ра зий ско го фо ру ма мо ло дых уче ных. 
Этот день мы, бе зус лов но, за пом ним на всю 
жизнь. Бе зус лов но, сти пен дия Фон да Пер во го 
Пре зи ден та — Ли де ра на ции — серь ез ная ма-
те ри аль ная под дер жка, а так же сти мул раз ви-
вать ся и со вер шен ство вать ся. Хо чет ся ска зать 
боль шое спа си бо Фон ду Пер во го Пре зи ден та, 
мо им за ме ча тель ным пре по да ва те лям, а так-
же мо ему науч но му ру ко во ди те лю, про фес-
со ру ка фед ры жур на лис ти ки Аби ше вой Ве-
ре Ту ке нов не. Спа си бо за вдох но ве ние и ве ру 
в ме ня. Это на ша об щая по бе да!» — де лит ся 
впе чат ле ни ями Сер ко ва Ев ге ния, сту ден тка 
спе ци аль нос ти «связь с об ще ствен ностью».
Поз дра ви ли сту ден тов и вру чи ли им сер-

ти фи ка ты на по лу че ние сти пен дии гос ти 
на шей стра ны — уче ные Фи липп Штай нер 

(про фес сор со ци оло гии, Уни вер си тет Сор-
бон ны, Франция), Gau tam Kir ta ne (Ис сле до ва-
тельский фонд ORF, Мум бай), Ан дрей Ко тель-
ни ков (пред се да тель Со ве та мо ло дых уче ных 
РАН, к. ф-м. н.) и дру гие. Уче ные по се ти ли 
Казахстан в рам ках II Ев ра зий ско го фо ру ма 
мо ло дых уче ных (YES-Fo rum), ко то рый про-
шел в Алматы 17-18 но яб ря в Фон де Пер во го 
Пре зи ден та РК.
Ка пи ято ва Гуль ми ра, сту ден тка ка фед ры 

мар ке тин га, счи та ет, что «сти пен дия Фон да 
Пер во го Пре зи ден та — Ли де ра на ции да ет 
ог ром ную воз мож ность и боль шую ма те ри-
аль ную под дер жку для сту ден тов и их ро ди те-
лей. Я очень счас тли ва, что мне пред ста ви лась 
та кая воз мож ность, ведь же ла ющих по лу чить 
эту сти пен дию бы ло очень мно го. Но, я ду маю, 
для тех, у ко го не по лу чи лось в этом го ду, наш 
при мер пос лу жит очень хо ро шей мо ти ва ци-
ей и тол чком к стрем ле нию быть луч ши ми. 
Эта по бе да бы ла не толь ко на шей зас лу гой, 
ко неч но, это труд на ших ро ди те лей и пе да-
го гов, ко то рые всег да под дер жи ва ли и все ля-
ли в нас на деж ду. Так же хо чу поб ла го да рить 
Нур сул та на Аби ше ви ча за соз да ние та кой 
прог рам мы, это очень мно го зна чит для нас и 
по мо га ет раз ви вать ся и ид ти впе ред. Сей час я 
учусь, и, ко неч но же, в мо их пла нах стать сти-
пен ди атом Фон да Пер во го Пре зи ден та — Ли-
де ра на ции в 2017 го ду».
На про тя же нии шес ти лет су ще ство ва ния 

кон кур са Фонд сле дит за ус пе ха ми сти пен ди-
атов в их об ще ствен ной, науч ной и куль тур-
ной дея тель нос ти. Мно гие из них со вер ша ют 
свои пер вые ша ги в карь ере, а есть те, кто про-
дол жа ет по ко рять вер ши ны в на уке и ис кус-
стве. Каж до му из них сти пен дия Фон да Пер-
во го Пре зи ден та Рес пуб ли ки Казахстан — Ли-
де ра на ции поз во ли ла по ве рить в се бя и свои 
воз мож нос ти.

СОБ. ИНФ.

Этот воп рос стал клю че вым на за се да-
нии уче но го со ве та КарГУ им. Е. А. Бу ке то ва, 
ко то рое сос то ялось 14 но яб ря.

На за се да нии бы ли об на ро до ва ны ма те ри-
алы рей тин го вых и ак кре ди та ци он ных агентств 
о под го тов ке спе ци алис тов и раз ви тии на уки в 
на шем уни вер си те те. По дан но му воп ро су бы-
ли при ня ты сле ду ющие ре ше ния:
1. Приз нать ра бо ту под раз де ле ний и фа куль-
те тов уни вер си те та по обес пе че нию учас тия 
в рей тин гах со от вет ству ющей тре бо ва ни ям 
ран жи ро ва ния.

2. Раз ра бо тать ин ди ка тив ные пла ны ка федр на 
2017-2020 ка лен дар ные го ды с вклю че ни ем 
по ка за те лей по улуч ше нию по зи ций КарГУ в 
ми ро вом рей тин ге QS.

3. Про дол жить ра бо ту по рас ши ре нию ан гло-
языч но го кон тен та сай то вых стра ниц фа куль-
те тов и НИИ КарГУ и уве ли че нию ко ли че ства 
ссы лок на сайт, раз ме ща емых на сай тах парт-
нер ских ор га ни за ций фа куль те тов, вклю чая 
ба зы прак тик и фи ли алы ка федр.

4. Про дол жить ра бо ту по прив ле че нию за-
ру беж ных ППС и за ру беж ных сту ден тов в 
КарГУ.

5. Про дол жить ра бо ту по обес пе че нию кон ку-
рен тос по соб ных пуб ли ка ций в вы со ко ци-

ти ру емых науч ных жур на лах на ан глий ском 
язы ке.

6. Про дол жить ра бо ту по под го тов ке се рий 
«Вес тни ка Ка ра ган дин ско го уни вер си те та» к 
вхож де нию в меж ду на род ные ин фор ма ци он-
ные ба зы дан ных.
Вто рой воп рос, ко то рый сто ял на по вес тке 

дня, был пос вя щен ор га ни за ции до су га сту ден-
тов в КарГУ им. Е. А. Бу ке то ва. По дан но му воп-
ро су бы ли при ня ты та кие ре ше ния:
1. Ор га ни за цию до су га сту ден тов в КарГУ 
им. Е. А. Бу ке то ва приз нать удов лет во ри-
тель ной.

2. Рас ши рить сфе ру ис поль зо ва ния ло каль-
ной се ти КарГУ, мо ни то ры в учеб ных кор пу-
сах для тран сля ции анон сов пред сто ящих 
ме роп ри ятий, рек ла мы куль тур но-мас со-
вых и науч ных объ еди не ний уни вер си те та, 
фа куль тет ских клу бов, но вос тных вы пус ков.

3. С целью по пу ля ри за ции учас тия сту ден-
тов в мас со вых ме роп ри яти ях прак ти ко вать 
от кры тое го ло со ва ние сту ден тов по ито гам 
ме роп ри ятий, сос тав лять раз лич ные рей-
тин ги фа куль те тов.

4. С целью про па ган ды здо ро во го об ра за жиз-
ни рас смот реть воз мож ность ус та нов ки тре-
на же ров stre et wor ko ut на тер ри то рии об-
ще жи тий №1-3.

5. Осу ществлять те ат ра ли зо ван ные пос та нов-
ки, пос вя щен ные ак ту аль ным те мам, со ци-
аль ным проб ле мам, ис то ри чес ким па мят-
ным да там.

6. Соз дать кра евед чес кий сту ден чес кий клуб 
для по пу ля ри за ции ис то рии, уни каль ной 
при ро ды, из вес тных лич нос тей и т. д. Ка ра-
ган дин ско го ре ги она.

7. Ак тив но ис поль зо вать те ма ти чес кие флеш-
мо бы, нап рав лен ные на раз ви тие чув ства 
пат ри отиз ма, со ци аль ной ак тив нос ти и 
граж дан ской от вет ствен нос ти.

8. С целью ор га ни за ции со дер жа тель но го 
до су га на пос то ян ной ос но ве, со дей ствия 
адап та ции сту ден тов-пер во кур сни ков к 
ус ло ви ям жиз ни в об ще жи тии соз дать в 
об ще жи ти ях уни вер си те та объ еди не ние 
«Өне ге».

9. С целью раз ви тия куль ту ры и норм сов ре-
мен но го со ци аль но го вза имо дей ствия ор га-
ни зо вать пос то ян но дей ству ющие выс тав-
ки-па виль оны по bo okcros sing и др.

10. С целью ин фор ми ро ван нос ти сту ден тов о 
ми ро вых ин но ва ци ях и про рыв ных про ек-
тах в сфе ре на уки, биз не са, ис кус ства, об ра-
зо ва ния про во дить в об ще жи ти ях кол лек-
тив ный прос мотр и дис кус сию по ак ту аль-
ным TED-кон фе рен ци ям.

СОБ. ИНФ.

Поздравляем!

Лучшим педагогам 
и ученым присудили 
именные стипендии

В со от вет ствии с при ка-

зом ми нис тра об ра зо ва ния и 

на уки Рес пуб ли ки Казахстан 

№675 от 28 но яб ря 2016 го да 

«О при суж де нии имен ных пре-

мий 2016 го да в об лас ти на уки 

и го су дар ствен ных науч ных 

сти пен дий» во семь пре по да ва-

те лей КарГУ име ни ака де ми ка 

Е. А. Бу ке то ва ста ли об ла да-

те ля ми го су дар ствен ных науч-

ных сти пен дий.

Го су дар ствен ной науч ной 

сти пен ди ей 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, наг раж де-

ны:

Жет пис ба ева Ба кыт гуль 

Асыл бе ков на — док тор пе да-

го ги чес ких на ук, про фес сор 

ка фед ры ев ро пей ских и вос-

точ ных язы ков, де кан фа куль-

те та инос тран ных язы ков;

Ма на шо ва Гуль ми ра Нур-

ла нов на — ма гистр пе да го ги-

чес ких на ук, стар ший пре по да-

ва тель ка фед ры дош коль ной 

и пси хо ло го-пе да го ги чес кой 

под го тов ки;

Мир за На талья Вик то ров-

на — док тор пе да го ги чес ких 

на ук, за ве ду ющая ка фед рой 

дош коль ной и пси хо ло го-пе да-

го ги чес кой под го тов ки.

Го су дар ствен ных науч-

ных сти пен дий для та лан тли-

вых мо ло дых уче ных удос то-

ены:

Уали Ай тол кын Сай ла убек-

кы зы — кан ди дат хи ми чес ких 

на ук, до цент ка фед ры хи ми-

чес кой тех но ло гии и неф те хи-

мии;

Сад ва ка со ва Нур гуль Аман-

жо лов на — ма гистр пе да го ги-

чес ких на ук, стар ший пре по да-

ва тель ка фед ры де фек то ло гии;

Ашим ха но ва Гул ба ну Се ри-

ков на — ма гистр пе да го ги чес-

ких на ук, стар ший пре по да ва-

тель ка фед ры де фек то ло гии;

Зей ни де нов Асыл бек Кал-

ке но вич — док тор фи ло со фии 

PhD, до цент ка фед ры ра ди-

офи зи ки и элек тро ни ки;

Жу ма гел дин Жа най дар 

Шай мер де нG лы — ма гистр фи-

ло ло ги чес ких на ук, стар ший 

пре по да ва тель ка фед ры ка-

зах ской ли те ра ту ры.

Мы поз драв ля ем пе да го гов 

и уче ных и же ла ем 

им пре одо ле вать 

но вые ру бе жи 

в на уке и об ра зо ва нии!

Студенты КарГУ — стипендиаты Фонда Первого Президента

Оценка внешней деятельности университета
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Мир молодежи Т!�"ыш Президент к%ні

«Тұң ғыш Президент кү ні ме ре ке сін де 
жə не Қа зақ стан Тəуел сіз ді гі нің 25 жыл ды ғы 
қар са ңын да осы та ма ша фо рум ның ашы-
лу ымен бар лық та ры ңыз ды жə не Қа зақ-
стан ның бар лық жас та рын құт тық тай мын. 
Бү гін гі күн қа зақ стан дық тар дың бі рі гуі нің 
ұлы кү ні ре тін де ха лық та ри хы на ен ді. Бар-
лық та ры ңыз ды Тұң ғыш Президент кү ні мен 
жə не ал да ке ле жат қан Қа зақ стан Тəуел сіз-
ді гі нің 25 жыл ды ғы ме ре ке сі мен құт тық-
тай мын!» — де ді Мем ле кет бас шы сы Қа зақ-
стан ның жас тар фо ру мы ба ры сын да.

Фо рум ға Қа зақ стан ның бар лық өңі рі нен 1000-
нан ас там адам, со ның ішін де кə сіп кер лер, өн ді-
ріс тің түр лі са ла сы ның ең бек кер ле рі, ға лым дар, 
сту дент тер, та ны мал спор тшы лар мен жас тар 
ұйым да ры ның көш бас шы ла ры қа тыс ты, деп ха-
бар ла ды Ақор да ның бас па сөз қыз ме ті.
Мем ле кет бас шы сы өз сө зін де елі міз тəуел сіз дік 

ал ған бас тап қы уақыт та ғы мем ле кет ті лік ті қа лып-
тас ты ру дың қи ын ке зе ңі ту ра лы əң гі ме леп, рес пуб-
ли ка мыз да жас тар дың өмір ден өз ор нын та бу ына 
бі ре гей мүм кін дік тер жа сал ға ны на, же дел өз ге ру 
үс тін де гі қа зір гі əлем нің за ма науи та лап та ры на сай 
ке ле тін, сын-қа тер ле рі не лайық ты тө теп бе ре тін са-
па лы бі лім алу дың ма ңыз ды лы ғы на на зар аудар ды. 
Қа зақ стан Пре зи ден ті елі міз дің жет кен та бы сы ның 
та ри хы — ең ал ды мен оның жас та ры қол жет кіз-
ген та быс тың та ри хы еке нін атап өт ті. «Жас ұр-
пақ қа, өт ке ні міз бен ке ле ше гі міз ге қам қор лық пен 
қа рау əр қа шан ме нің са яса тым ның бас ты мəн-ма-
ңы зы бо лып ке ле ді. Əр бір жас қа зақ стан дық тың 
бі лім алу ына, жұ мыс іс теуіне, от ба сын құ ру ына, 
бас па на алу ына мүм кін ді гі бар», — де ді Ел ба сы. 
Сон дай-ақ, Нұр сұл тан Назарбаев «Бар ша ға — кə-
сі би бі лім» бағ дар ла ма сы ның ен гі зі ліп жат қа нын 
айт ты. «Мем ле кет бар ша ның өн ді ріс тен жұ мыс 
ор нын та бу ына ке піл дік бе ре тін өмір де гі ал ғаш қы 
жұ мыс шы ма ман ды ғын те гін алу ға мүм кін дік ту ғы-
зып отыр», — де ді Қа зақ стан Пре зи ден ті. Мем ле кет 
бас шы сы «Биз нес тің жол кар та сы — 2020» бағ дар-
ла ма сы аясын да жас кə сіп кер лер ге қол дау көр-
се ту ісі не зор мəн бе рі ліп отыр ға нын айт ты. «Тек 
2016 жыл ғы бі рін ші жар ты жыл дық та жас биз нес-
мен дер дің 55 жо ба сы на банк не си еле рі нің пайыз-
дық тө лем де рін мем ле кет та ра пы нан суб си ди ялау 
тү рін де гі қар жы лық қол дау көр се тіл ді. Біз дің мақ-
са ты мыз — елі міз дің ша ғын жə не ор та биз не сі нің 
Қа зақ стан өні мі нің жар ты сы нан ас та мын өн ді руі-
не қол жет кі зу», — де ді Ел ба сы. Қа зақ стан Пре зи-
ден ті «Жа сыл ел» сту дент жə не жас тар жа сақ та ры 
жұ мы сы на қа ты су шы лар ға ай рық ша ри за шы лы-

ғын біл дір ді. «Ең бек жа сақ та ры ның жұ мы сы на 
250 мың нан ас там жас ат са лыс ты. Олар 150 мың 
гек тар жер ге 50 мил ли он ға жу ық ағаш отыр ғыз-
ды. Ең бек жа сақ та ры ның із гі мақ са ты — елі міз ді 
кө гал дан ды ру жə не оның эко ло ги ялық тұр ғы дан 
та за бо лу ын қам та ма сыз ету», — де ді Мем ле кет 
бас шы сы. Нұр сұл тан Назарбаев тəуел сіз дік жыл-
да рын да жас зерт те уші лер мен ға лым дар са ны ның 
ар тқа нын айт ты. «Жас та ры мыз дың əлем дік дең-
гей де гі Назарбаев Уни вер си те тін де бі лім алу ына 
мүм кін дік те рі бар. Бү гін жас тар ал дын да бар əлем-
нің есі гі ашық. Сіз дер жақ сы уақыт та өмір сү ріп, 
бо ла шақ қа нық қа дам ба сып ба ра жат қан ел мен 
бір ге өсіп ке ле сіз дер. Ел ішін де де, əлем де де, со-
ның ішін де мем ле кет тер ара сын да ғы қа рым-қа ты-
нас са ла сын да да жұ мыс жа сай тын бір ға на қа ғи да 
бар, ол — бə се ке лік тің мəң гі лік ме ха низ мі», — де ді 
Ел ба сы. Қа зақ стан Пре зи ден ті ғы лым ды қам ти тын 
эко но ми ка ға кө шу оның өсі мі нің икем ді лі гін, қар-
қын ды лы ғын жə не ор нық ты лы ғын қам та ма сыз ете-
ті нін атап өт ті. «Сон дық тан Қа зақ стан ның əлем де гі 
да мы ған 30 ел дің қа та ры на қо сы луы ғы лым ды қам-
ти тын эко но ми ка ға не гіз де лу ге ти іс. Əлем жа ңа 
тех но ло ги ялық дəуір ге аяқ бас ты. Оның үр діс те рі 
таң ғал ды ра ды, тəн ті ете ді жə не там сан ды ра ды, со-
ны мен бір ге ол ел дің ке ле ше гі не қа тыс ты мə се ле ге 
орай қа таң та лап қоя ды. Бо ла шақ біз дің ал ды мыз-
ға мы на дай үзіл ді-ке сіл ді шарт қойып отыр: бар 
бол, же тіл не ме се жоқ бол!» — де ді Мем ле кет бас-
шы сы. Нұр сұл тан Назарбаев жа ңа тех но ло ги ялар 
за ма нын да қо ғам үшін сын-қа тер бо лып са на ла тын 
құ бы лыс тар ға ай рық ша тоқ тал ды. «Бұл ин но ва-
ци ялар дың ар тын да тұр ған не гіз гі əлеу мет тік сын-
қа тер ол — көп те ген кə сіп тү рі нің жойы луы, жұ-
мыс орын да ры ның жап пай қыс қа руы, яғ ни жа һан 
бойын ша жұ мыс пен қам ту аясы ның та ры луы. Осы 
орай да бұ ған дейін ме нің бас та мам мен əзір лен ген 
ин но ва ци ялық ин дус три ялан ды ру, «Нұр лы жол», 
«100 нақ ты қа дам» ұлт жос па ры бағ дар ла ма ла ры-
мен ты ғыз бай ла ныс ты Жал пы ға Ор тақ Ең бек Қо-
ға мы ның өзек ті лі гі ерек ше ар тып ке ле ді», — де ді 
Ел ба сы. Сон дай-ақ, Қа зақ стан Пре зи ден ті да мы ған 
ел дер дің уни вер си тет те рін де қар қын алып ке ле 
жат қан жас тар ин но ва ци ясы на ба са на зар аудар-
ды. «Қа зақ стан сту дент те рі ор та сын да да стар тап 
са ны ның ар туы үшін осын дай қо лай лы жағ дай 
жа сау қа жет деп са най мын. Қа зір елі міз дің же тек-
ші жо ға ры оқу орын да рын да да ал ғаш қы та быс-
ты жо ба лар пай да бо ла бас та ды. Осы тə жі ри бе ні 
өріс те те тү су ке рек. Бұл — Бі лім жə не ғы лым ми-
нистрлі гі бас шы лы ғы ның, жо ға ры оқу орын да ры 
мен Ұлт тық кə сіп кер лер па ла та сы бас шы ла ры ның 
мін де ті», — де ді Мем ле кет бас шы сы. Бұ дан бө лек, 

Қа зақ стан Пре зи ден ті ту ризм, құ ры лыс, ха лық қа 
қыз мет көр се ту са ла ла рын да, же ңіл өнер кə сіп пен 
ауыл ша ру ашы лы ғын да ең бек пен қам ту ға жə не 
кə сіп кер лік ті да мы ту ға мол мүм кін дік тер бар еке-
нін айт ты. Со ны мен қа тар, Нұр сұл тан Назарбаев 
спор тшы лар мен шы ғар ма шыл жас тар ға, бар-
лық жас өнер қай рат кер ле рі не ыс тық ықы ла сын 
біл дір ді. «Мə де ни бағ дар ла ма аясын да жə не «Бо-
ла шақ тың энер ги ясы» ат ты та қы рып пен өте тін 
ЭКСПО-2017 ха лы қа ра лық көр ме сін де гі во лон тер-
лер жұ мы сы ба ры сын да Қа зақ стан ды лайық ты дең-
гей де та ны ту ла ры ңа ті лек тес пін», — де ді Мем ле кет 
бас шы сы. Со ңын да Қа зақ стан Пре зи ден ті бар ша ға 
ден са улық, ба қыт жə не игі лік ті леп, мем ле кет тің 
бар лық та бы сы на елі міз де гі тұ рақ ты лық тың, ты-
ныш тық тың жə не 100-ден ас там эт нос өкіл де рі дос-
ты ғы ның ар қа сын да қол жет кі зіл ге нін атап өт ті.
Фо рум ба ры сын да Астана қа ла лық мəс ли ха-

ты ның де пу та ты А. Ора лов, «Бо ла шақ» бағ дар-
ла ма сы ның сти пен ди аты, те атр жə не ки но əр ті сі 
А. Əлім жан, «Зер де» ұлт тық ақ па рат тық-ком му-
ни ка ци ялық хол дин гі» АҚ бас қар ма сы ның тө-
райы мы Ə. Жи ен ба ева, Қа зақ стан хал қы Ас сам-
бле ясы ның бел сен ді сі М. Спот кай, 2016 жыл ғы 
Азия IT кон фе рен ци ясы ның же ңім па зы С. Нəу ке-
нов, «Қа зақ стан алю ми нийі» АҚ эко но ми сі Ə. До-
са но ва, «Open Techno lo gi es Gro up» ком па ни ясы-
ның не гі зін са лу шы Қ. Ах ме тов, «Да му» кə сіп кер-
лік ті да мы ту қо ры» АҚ бас қар ма сы ның тө ра ға сы 
Қ. Тө ле ушин, «Жа сыл ел» жас тар ең бек жа сақ та-
ры рес пуб ли ка лық шта бы» же ке мен шік ме ке ме сі 
бас шы сы Р. Ха ми дул лин, Қа ра ған ды мем ле кет тік 
уни вер си те ті «Ро бот тар мен ақыл ды ма ши на лар 
зер тха на сы ның» мең ге ру ші сі Н. Ес ма ғам бе тов, 
грос смей стер, шах мат тан ха лы қа ра лық тур нир-
лер чем пи оны Д. Сə дуа қа со ва, кə сіп кер, «Қа зақ-
стан дық OTAN са ғат ком па ни ясы ның» бас шы сы 
А. Тоқ сан ба ев, Мюн хен де гі Мак си ми ли ан Люд виг 
уни вер си те ті нің док то ран ты Қ. Əб ди ева, «TER RA-
PO INT» ЖШС ин же не рі Д. Хо мен ко сөз сөй ле ді.
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Елор да мыз Астана да Ел ба сы ның қа ты су ымен өт кен ал ғаш қы рес пуб ли ка лық жас тар фо ру-
мын да елі міз дің Тұң ғыш Пре зи ден ті Нұр сұл тан Əбі шұ лы Назарбаев қа 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 «Ро бо то тех ни ка жə не ин тел лек ту ал ды 
ма ши на лар» зер тха на сын да жи нал ған қа шық тық тан бас қа ры ла тын құ рыл ғы тар ту етіл ді.

Ака де мик Е. А. Бө ке тов атын да ғы ҚарМУ зерт-
ха на сы ның мең ге ру ші сі Нұр жан Ес ма ғам бе тов 
Пре зи ден ті міз дің қо лы на куə лік ті та быс ете оты-
рып, «Бү гін де мен Қа ра ған ды да ро бо то тех ни ка 
жə не ин тел лек ту ал ды ма ши на лар зер тха на сын 
бас қа ра мын. Ме нің қа ты су ым мен жа ңа ұр пақ тың 

құ рыл ғы сы жи нал ды. Фо рум қар са ңын да Тəуел-
сіз дік са райы на со ның бі реуін ұшыр дым, Сіз оны 
эк ран ар қы лы кө ре ала сыз. Дрон ар қы лы қор-
ша ған ор та ға еш қан дай зи ян кел тір мей ақ па рат-
тар ды жи нап, өң де уге, үл кен аумақ тар да ғы объ-
ек ті лер ді із де уге, ба қы лау ға бо ла ды. Бұл Сіз дің 

ал да ғы ЭК СПО-2017 көр ме сін де гі «Бо ла шақ тың 
энер ги ясы» ат ты та ма ша ойы ңыз бен то лы ғы мен 
үн дес тік та ба ды. Өзі ңіз бен бір ге ин но ва ци ялық 
Қа зақ стан ды жа са ушы бар ша қа зақ стан дық жас-
тар аты нан біз дің өнер та быс та ры мыз ға əке лік 
қам қор лық та ныт қа ны ңыз үшін зор ал ғыс біл ді-
ру ге жə не Тұң ғыш Президент кү нін де зер тха на-
мыз да жи нал ған ал ғаш қы отан дық дрон куə лі гін 
та быс ету ге рұқ сат еті ңіз», — де ді.

�АРМУ БАС ПА С	З �ЫЗ МЕ ТІ

Қа зақ стан Рес пуб ли ка сы ның Тұң ғыш 
Пре зи ден ті кү ні не орай Ұлт тық банк Ел ба-
сы мыз Нұр сұл тан Əбі шұ лы Назарбаев тың 
бей не сі бей не лен ген 10 мың тең ге лік ес те-
лік бан кнот шы ғар ды.

Бі ре гей тех но ло ги ямен жа сал ған ай ту лы ақ ша-
ның та ра лы мы — 100 мың да на. Жа қын да Бей біт-
ші лік жə не ке лі сім са райын да өт кен «Қа зақ стан 
Тəуел сіз ді гі не 25 жыл: ұлт тық ва лю та» та қы ры-
бын да ғы кон фе рен ци яда ҚР Ұлт тық бан ктің қол-
ма-қол ақ ша бас қар ма сы ның бас ты ғы Тоғ жан 
Əбі ше ва: «Жа ңа бан кнот та за ма науи қор ға ныш 
эле мент те рі жи нақ тал ған. Нақ ты ай тсақ, ар найы 
жо лақ та Астана ның по но ра ма лық кө рі ніс те рі, 
ою-өр нек тер жə не та ғы бас қа ұлт тық на қыш та ғы 

су рет тер бей не лен ген. Ку пю ра ның бет жа ғын да 
да му мен жаң ғы ру дың сим во лы — өмір аға шы кө-
рі ніс тап қан. Əл бет те, бас ты су рет ол — ҚР Пре-
зи ден ті Нұр сұл тан Назарбаев тың су ре ті. Оны ин-
таг лио əді сі мен жа са ған, бұл — рель еф тік бас па. 
Жал пы, жа ңа бан кнот та он ға жу ық қор ға ныш эле-
мен ті бар», — деп мə лім де ме жа са ған екен
Осын дай ай ту лы жа ңа лық қа ҚарМУ сту дент-

те рі нің көз қа ра сы қан дай? Көп ші лік қуа нып, қо-
лы мыз ға жа ңа ку пю ра қа шан тү се ді деп та ғат сыз-
да на кү тіп жүр. Сон дай жан ның бі рі — өзім. Сым-
бат Ол жа ба ева сын ды сту дент: «Ме нің ойым ша, 
Пре зи ден ті міз осы ндай құрметке əб ден лайық. 
Ел ба сы мыз елі үшін, хал қы үшін қан ша ма ең бек 
сі ңір ді. Осы қа ғаз ақ ша ның бе ті не Мем ле кет бас-
шы сы ның бей не сі шық қа ны на өте қуа ныш ты мын. 

Қан ша ма жыл дар бой ғы ең бе гі ақ тал ды деп ой-
лай мын», — де се, На зым Тə жі бай ат ты құр бым: 
«Ел ба сы мыз ға Тұң ғыш Президент кү ні қар са ңын-
да мұн дай құр мет тің көр се ті луі заң ды лық деп 
бі ле мін. Се бе бі, Ел ба сы мыз дың елі не ең бе гі сің ді. 
Бү гін де Пре зи ден ті міз ді əлем ел де рі де мойын дап, 
құр мет тей ді», — де ді.

АЙ ТУ �АН �У АТ БЕК �Ы ЗЫ, �АРМУ СТУ ДЕН ТІ

«Еліміздегі �рбір жас �аза�станды�ты> білім алуына, ж�мыс 
істеуіне, отбасын ��руына, баспана алуына мEмкіндігі бар»

Елбасы'а зертханамызда жинал'ан ал'аш�ы отанды� дрон тарту етілді

Елбасы бейнеленген жа>а банкнот

Т�уелсіздік — т�тті �'ым

Мен б9 гін <а зы бек би ба-
бам дай тол =а сам…

Біз — бG ра ла Iы кJп та рих 
пен таK дыр дыI GзаL уаLыт та Kы 
Lи ын шы лыL та рын ба сы мыз-
дан Jт кер ген Lа заL де ген ел-
міз. Біз — елім, же рім деп кMн 
кеш кен, сол Mшін та лай тер мен 
Lан тJ гіп, мыI Jліп, мыI ті ріл-
ген, Jзім жет пе сем де Gр па Kым 
жет се екен деп ар ман дап Jт-
кен ата-ба ба мыз дыI ар ма ны-
мыз. Біз — бар ха лыL тNу етер 
тNуел сіз дік тіI даI Kыл жо лын да 
Jз ге лер ден оL бойы оза, да ра 
да мып ке ле жат Lан Lа заL де-
ген ха лыL пыз. Біз — осы ши-
рек Kа сыр ішін де ес ті адам есі-
не алып, тM сі не тін та ри хи да му 
жо лын да ады мын ас LаL тай ба-
сып, арын дап ке ле жат Lан ел-
міз. БGл — ба ба ла ры мыз дыI 
Gла Kа ты мен ар ма нын жал Kас-
ты ру да Kы, ама на тын орын да у-
да Kы аLи Lат тыI аL жо лы.

Мен ТNуел сіз дік тіI LG ді ре-
тін жыл Jт кен сайын, есей ген 
сайын, та мыр лы та ри хым ды 
те реI тM сі ніп, та ны Kан сайын 
GKы нып ке ле мін. Осы бір сJз діI 
сал ма Kын са рап тап отыр сам, 
ТNуел сіз дік — ол Jзім де ген 
Jзек ті ой дан, Jз ге ден бJ лек 
Jр шіл рух тан ту Kан Jмір шеI, 
Jш пей тін Jр аза мат та ры мыз-
дыI адас тыр мас ама на ты, Jл-
мес Jси еті екен.

Ен ді гі ті лек — елім ніI еI се сі 
Lа шан да би ік, ТNуел сіз ді гім ніI 
тG Kы ры бе рік бол са екен. Qа-
заL стан ныI Nр аза ма ты ер кін-
дік жо лын да Kы ба тыр лар Lор-
Kа Kан ата ме кен ге Jз де рі Lо жа 
еке нін Gмыт па са екен. Сон да 
Kа на еш кім ге жал таL та май, 
аяKын Jз же рін де ныL ба са тын 
бо ла шаL ке ле ді Jмір ге.

А� НИ ЕТ БЕЙ СЕН БАЙ �Ы ЗЫ,
ЖУР НА ЛИС ТИ КА Б	 ЛІ МІ НІ3 1 КУРС СТУ ДЕН ТІ

Би ыл елі міз 9шін ай ту лы 
жыл, Т?уел сіз дік та @ы ат Aа-
ны на да ши рек =а сыр бо лып 
Aа лып ты. Елі міз ел ді гін ал =а-
лы та лай Aи ын шы лыA ты, не-
бір ауыр к9н дер ді, ер кін дік 
жо лын да =ы ере гес ті, т?уел-
сіз дік жо лын да =ы жа лын ды 
к9 рес ті ар тAа тас та =а нын та-
рих тан бі ле міз.

Жа Iа мыI жыл дыL Lа хал-
Lы мыз ТNуел сіз дік тіI кJк ту ын 
кJ те ріп кір ген бо ла тын. Осы 
25 жыл ішін де Nлем ел де рін 
таI Lал дыр Kан та быс тар Kа да 
Lол жет кіз дік. Ел ба сы ныI са-
раб дал са яса ты ныI ар Lа сын-
да абы ройы ар тLан, тJр ткMл 
дM ни еге мMм кін ді гін мойын дат-
Lан мем ле ке ті міз не гі зін мыL-
тап Lа ла ды. Елі міз де, же рі міз 
де кар та дан ойып тG рып Jз 
ор нын ал ды. ТJл ме ре ке міз — 
На урыз бен бір ге сал ты мыз 
да Lай тып орал ды. Та ри хи жN-
ді гер лік тіI бі рі де бі ре гейі — 
ме шіт те рі міз Lай та са лы нып, 
Jр ке ни еті міз Lай та жаI Kыр ды. 
Еура зия LGр лы Kы ныI ор та сы-
нан Астана мыз бой кJ тер ді. 
Жас мем ле ке ті міз жMз ден ас-
там Gлт Jкі лін бір ша Iы раL ас-
ты на бі рік ті ріп бей біт Jмір сM-
ру де. Бо ла шаL Lа жос пар ла Kан 
Jмір шеI баK дар ла ма ла ры мыз 
да бар

МЕ РУ ЕРТ БАТ ТА ЛО ВА,
�Ж-11 ТО БЫ НЫ3 СТУ ДЕН ТІ
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Дос ти же ния Казахстана в сис те ме выс ше го об ра зо ва ния и на уки тес но свя за ны с 
соз да ни ем уни каль но го про ек та Назарбаев Уни вер си те та — ву за, ко то рый за ко рот-
кое вре мя стал флаг ма ном ка зах стан ской сис те мы об ра зо ва ния и уни вер си те том 
меж ду на род но го уров ня.

В де каб ре 2010 го да Президент 
Казахстана Нурсултан Назарбаев во вре мя 
от кры тия ву за но вой фор ма ции ска зал: «Я 
ве рю, что но вый уни вер си тет осу ще ствит 
про рыв в под го тов ке но вой эли ты — по ко-
ле ния уче ных-спе ци алис тов XXI ве ка, ко то-
рые из ме нят об лик Казахстана». По про-
ше ствии шес ти лет мо дель Назарбаев Уни-
вер си те та до ка за ла свою эф фек тив ность и 
ин но ва ци он ность.
Вот что об этой мо де ли го во рит рек-

тор НУ Ши гео Кат су: «На ша мо дель бы ла 
ос но ва на на стра те ги чес ком парт нер стве 
с ву за ми ми ро во го уров ня и науч ны ми 
уч реж де ни ями, луч ши ми в сво их об лас-
тях. Как ре зуль тат, у каж дой из школ или 
науч ных цен тров уни вер си те та есть свои 
меж ду на род ные стра те ги чес кие пар тне ры. 
В час тнос ти, Шко ла ин же не рии ра бо та ет в 
парт нер стве с Уни вер си тет ским кол лед жем 
Лон до на (Ве ли коб ри та ния), Шко ла на ук и 
тех но ло гий — с Уни вер си те том Кар не ги-

Мел лон (США), Шко ла гу ма ни тар ных и со-
ци аль ных на ук — с Уни вер си те том Вис кон-
син — Мэ ди сон (США), Выс шая шко ла биз-
не са соз да на в сот руд ни че стве со Шко лой 
биз не са Фу куа Уни вер си те та Дьюк (США), 
стра те ги чес кий парт нер Выс шей шко лы го-
су дар ствен ной по ли ти ки — Шко ла го су дар-
ствен ной по ли ти ки Ли Ку ан Ю На ци ональ-
но го уни вер си те та Син га пу ра, а у Выс шей 
шко лы об ра зо ва ния их два: Уни вер си тет 
Кем брид жа (Ве ли коб ри та ния) и Уни вер-
си тет Пен силь ва нии (США). В 2015 го ду 
за пу ще на Шко ла ме ди ци ны в сот руд ни че-
стве с Уни вер си те том Питтсбур га (США). 
Назарбаев Уни вер си тет стро ит свою мо дель, 
пе ре ни мая луч шее у луч ших».
Вру чая пер вые дип ло мы вы пус кни кам 

ву за в 2015 го ду, Президент Казахстана 
под чер кнул, что учеб ное за ве де ние объ-
еди ни ло луч шие тра ди ции об ра зо ва ния, 
соб рав силь ных пре по да ва те лей со все го 
ми ра и пре дос тав ляя сту ден там са мые сов-

ре мен ные ма те ри аль но-тех ни чес кие сред-
ства и ла бо ра то рии для обу че ния: «Мы все 
гор дим ся, что уни вер си тет сос то ял ся как 
науч но-об ра зо ва тель ный центр ми ро во-
го уров ня. При этом для сту ден тов обу че-
ние бес плат ное. Сто имость об ра зо ва ния в 
Назарбаев Уни вер си те те по прог рам ме ба-
ка лав ри ата за 4 го да сос тав ля ет в сред нем 87 
ты сяч дол ла ров, ма гис тра ту ры — 36 ты сяч 
дол ла ров. Все эти рас хо ды пок ры ва ет го су-
дар ство, по то му что нам очень нуж ны кад-
ры».
Уни вер си тет приз ван стать на ци-

ональ ным брен дом выс ше го об ра зо ва ния 
Казахстана, со че тая пре иму ще ства на ци-
ональ ной сис те мы об ра зо ва ния и луч шую 
ми ро вую науч но-об ра зо ва тель ную прак-
ти ку. Уни каль на и сис те ма уп рав ле ния ву-
зом. Ор га на ми уп рав ле ния уни вер си те та 
яв ля ют ся Ис пол ни тель ный со вет, По пе чи-
тельский со вет и Выс ший по пе чи тельский 
со вет. Пред се да те лем Выс ше го по пе чи-
тельско го со ве та яв ля ет ся Президент Рес-
пуб ли ки Казахстан Нурсултан Назарбаев.
В 2013 го ду Назарбаев Уни вер си тет впер-

вые от крыл на бор на ма гис тер ские и док-
тор ские прог рам мы Выс шей шко лы биз не-
са и Выс шей шко лы об ра зо ва ния. Пер вые 
вы пус ки сос то ялись уже в 2014 го ду. Нап-
ри мер, пер вый вы пуск ма гис тран тов — это 
46 вы пус кни ков Назарбаев Уни вер си те та в 
об лас ти уп рав ле ния об ра зо ва ни ем со спе-
ци али за ци ей в выс шем и сред нем об ра зо ва-
нии. А в но яб ре 2014 го да в Выс шей шко ле 
биз не са Назарбаев Уни вер си те та сос то ялась 
це ре мо ния вру че ния сер ти фи ка тов об окон-
ча нии прог рам мы Exe cu ti ve МВА с при суж-
де ни ем сте пе ни ма гис тра де ло во го ад ми-
нис три ро ва ния. В июне 2015 г. в Назарбаев 
Уни вер си те те сос то ял ся пер вый вы пус кной, 
из стен ву за выш ли 380 ба ка лав ров и 142 ма-
гис тран та. В 2016 го ду эта циф ра уже уве-
ли чи лась — в июне 2016 го да дип ло мы НУ 
по лу чи ли 443 ба ка лав ра и 178 ма гис тран тов.
Назарбаев Уни вер си тет дер жит ру ку на 

пуль се эко но ми ки стра ны, под го тав ли вая 
сту ден тов по са мым вос тре бо ван ным спе-
ци аль нос тям. Уни вер си тет го то вит кад ры 
по ред ким не толь ко для Казахстана, но и 
мно гих раз ви тых стран важ ным нап рав ле-

ни ям, та ким как би охи ми чес кая и ядер ная 
ин же не рия, ро бо то тех ни ка и ме хат ро ни ка. 
В сен тяб ре 2015 го да сос то ялось от кры тие 
Шко лы ме ди ци ны Назарбаев Уни вер си те та 
с пер вым на бо ром сту ден тов на прог рам-
му док то ров ме ди ци ны (M.D.) Сре ди са мых 
вос тре бо ван ных спе ци аль нос тей уни вер си-
те та — элек три чес кая и элек трон ная ин же-
не рия, би оло ги чес кие на уки, по ли то ло гия 
и меж ду на род ные от но ше ния, ма те ма ти ка.

2016 год — юби лей ный. За чет верть ве ка 
на ша Ро ди на бла го да ря тру ду всех ка зах-
стан цев дос тиг ла не бы ва лых ус пе хов. По 
по ка за те лям ря да гло баль ных рей тин гов 
Казахстан уже вхо дит в чис ло 50 раз ви тых 
стран. Се год ня пе ред на ми сто ят еще бо лее 
гран ди оз ные за да чи. Ре али зу ет ся План на-
ции «100 кон крет ных ша гов» для дос ти же-
ния гло баль ной це ли — стать од ной из 30 
раз ви тых стран ми ра. Об ра ща ясь к вы пус-
кни кам Назарбаев Уни вер си те та 2016 го да, 
Президент РК Н. А. Назарбаев под чер кнул, 
что в ре али за ции этих ам би ци оз ных за дач 
осо бая роль от во дит ся мо ло де жи: «Нас то-
ящее счастье — ког да че ло век де ла ет пра-
виль ный вы бор в каж дое мгно ве ние сво ей 
жиз ни и че рез это дос ти га ет гар мо нии с 
ми ром и са мим со бой. Ус пех всег да бу дет 
со пут ство вать мо ло дым, ес ли они вы бе рут 
гу ма низм, зна ния, от вет ствен ность, спра-
вед ли вость».

ТАТЬ ЯНА ГО ЛУБ ЦО ВА

КарГУ им. ака де ми ка Е. А. Бу ке то ва яв ля ет ся круп ней шим ре ги ональ ным ву зом 
Казахстана, ос но во по лож ни ком уни вер си тет ско го об ра зо ва ния в Цен траль ном Ка-
зах ста не. По это му бук валь но с пер вых дней ор га ни за ции Назарбаев Уни вер си те та 
меж ду дву мя ву за ми бы ло по ло же но на ча ло креп ким парт нер ским от но ше ни ям 
как в сфе ре об ра зо ва ния, так и в об лас ти науч ных ис сле до ва ний. В на шем не боль-
шом хро но ло ги чес ком об зо ре мы пред ла га ем пос мот реть, как по этап но раз ви ва-
лось сот руд ни че ство двух ве ду щих уни вер си те тов.

25 ок тяб ря 2011 го да. Ка ра ган дин ский 
го су дар ствен ный уни вер си тет с целью раз-
ви тия сот руд ни че ства по се ти ла де ле га ция 
Назарбаев Уни вер си те та: про вост Ан на 
Лон сдейл, за мес ти тель пред се да те ля ис-
пол ни тель но го со ве та Ка ди ша Нур дуль ди-
нов на Да иро ва, стар ший ме нед жер Гуль ден 
Му ра тов на Кор жум ба ева. Об суж де ны воз-
мож нос ти вза имо дей ствия ву зов в раз ви тии 
сов ре мен ных тех но ло гий об ра зо ва ния.

12 сен тяб ря 2012 го да в КарГУ им. ака-
де ми ка Е. А. Бу ке то ва сос то ялась встре ча с 
ис сле до ва тельской груп пой Цен тра об ра-
зо ва тель ной по ли ти ки Назарбаев Уни вер-
си те та, бы ли дос тиг ну ты пер вые сог ла ше-
ния о воз мож нос ти ста жи ро вок для уче ных 
КарГУ на ба зе Назарбаев Уни вер си те та.

19 но яб ря 2012 го да КарГУ им. Е. А. Бу ке-
то ва по се тил с ви зи том по об ме ну опы том за-
мес ти тель ди рек то ра биб ли оте ки Назарбаев 
Уни вер си те та, ге не раль ный эк сперт, ме нед-
жер Джим Эй джи. Опыт науч ной биб ли оте-
ки КарГУ был вы со ко оце нен гос тя ми, бы ли 
об суж де ны воп ро сы вза им но го дос ту па к ба-
зам дан ных и об ме на элек трон ны ми учеб ны-
ми и ме то ди чес ки ми по со би ями.

20 ап ре ля 2013 го да КарГУ им. Е. А. Бу-
ке то ва с ра бо чим ви зи том по се ти ла де ле га-

ция Назарбаев Уни вер си те та, что бы об су-
дить воз мож нос ти под пи са ния ме мо ран ду-
ма меж ду дву мя круп ней ши ми ву за ми.

12 июня 2013 го да в рам ках Вто ро го 
Ев ра зий ско го фо ру ма ли де ров выс ше го об-
ра зо ва ния в Ас та не КарГУ име ни ака де ми-
ка Е. А. Бу ке то ва под пи сал ме мо ран дум о 
сот руд ни че стве с Назарбаев Уни вер си те том. 
Это ста ло ито гом пре ды ду щих эта пов сот-
руд ни че ства и важ ной сту пенью в на ча ле 
ра бо ты над но вы ми про ек та ми. Пос ле ду-
ющее по лу го дие 2013 го да ока за лось на сы-
щен ным сов мес тны ми про ек та ми.

23 сен тяб ря 2013 го да в КарГУ име ни 
ака де ми ка Е. А. Бу ке то ва сос то ялась встре-
ча с ис сле до ва тельской груп пой Цен тра 
об ра зо ва тель ной по ли ти ки Назарбаев Уни-
вер си те та. На встре че об суж да лись воз мож-
нос ти сог ла со ва ния учеб ных прог рамм и 
при ве де ния их к еди но му меж ду на род но му 
стан дар ту.

5 де каб ря 2013 го да в КарГУ им. ака де-
ми ка Е. А. Бу ке то ва сос то ялась пре зен та ция 
Выс шей шко лы го су дар ствен ной по ли ти ки 
Назарбаев Уни вер си те та (ВШГП) в рам ках 
кам па нии по на бо ру сту ден тов на обу че ние 
по двух го дич ной ма гис тер ской прог рам ме 
МРР (Mas ter in Pub lic Po licy).

7 ап ре ля 2014 го да сос то ялось ин тервью 
рек то ра КарГУ име ни ака де ми ка Е. А. Бу ке-
то ва про фес со ра Е. К. Ку бе ева с ру ко во ди-
те лем меж ду на род ных про ек тов Назарбаев 
Уни вер си те та Дэ ви дом Ло ком по воп ро сам 
уп рав ле ния ву зом, фи нан си ро ва ния, дея-
тель нос ти де пар та мен тов уни вер си те та, 
стра те ги чес ко го пла ни ро ва ния.

15 ап ре ля 2014 го да в КарГУ име ни 
ака де ми ка Е. А. Бу ке то ва про фес со ром 
Алек сан дром Мор ри со ном про ве де на пре-
зен та ция ака де ми чес ких прог рамм ма гис-
тра ту ры и док то ран ту ры Назарбаев Уни-
вер си те та.

26 фев ра ля 2016 го да в КарГУ им. Е. А. 
Бу ке то ва сос то ялась пре зен та ция прог рамм 
ма гис тра ту ры в об лас ти го су дар ствен ной 
по ли ти ки и го суп рав ле ния Выс шей шко лы 
го су дар ствен ной по ли ти ки Назарбаев Уни-
вер си те та.

Гла ва го су дар ства Н. А. Назарбаев се год ня 
ак тив но ори ен ти ру ет ка зах стан цев на кон ку-
рен цию в ми ро вом по ле ин тел лек та, зна ний 
и ком пе тен ций. И дос тичь ус пе хов в этом нап-
рав ле нии мож но, не толь ко рас ши ряя меж-
ду на род ное сот руд ни че ство, но и сох ра няя и 
при ум но жая ин тел лек ту аль ный ка пи тал, ко то-
рый уже на коп лен уче ны ми Казахстана. Тог да 
мож но соз дать сис те му на уки и об ра зо ва ния 
ми ро во го уров ня, та кую, ко то рая но сит яр ко 
вы ра жен ные чер ты уни каль ной и са мо раз ви-
ва ющей ся сис те мы. Имен но Назарбаев Уни-
вер си тет стал для ка зах стан ских ву зов мощ ным 
цен тром, ак ку му ли ру ющим в се бе как ми ро вые 
дос ти же ния, так и дос ти же ния ка зах стан ской 
на уки, ка зах стан ско го об ра зо ва ния, ко то ры ми 
мож но не толь ко гор дить ся, но и прев ра щать 
их в ре аль ную на уко ем кую сфе ру эко но ми ки.

СОБ. ИНФ.

Назарбаев Университет: воспитание научной элиты

Сотрудничество КарГУ с Назарбаев Университетом: вехи партнерства
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Ебі ней Арыс та нұ лы Бө ке тов атын да ғы Қа ра ған ды 
мем ле кет тік уни вер си те тін де Қа зақ стан Рес пуб ли ка сы 
Тəуел сіз ді гі нің 25 жыл ды ғы аясын да, сон дай-ақ, Ха лы-
қа ра лық сту дент тер кү ні не ар нал ған «Біз — Қа зақ стан-
ның бо ла ша ғы мыз!» ат ты ай мақ тық сту дент тер фо ру-
мы өт ті. Фо рум ға қа ла мыз да ғы жо ға ры оқу орын да ры-
ның сту дент те рі қа тыс ты.

Үш күн ге жос пар лан ған фо рум «Сту дент тік өзін-өзі бас-
қа ру: мəсе ле ле рі мен да му пер спек ти ва ла ры» ат ты дөң ге-
лек үс тел ден бас тал ды. Ша ра ға жо ға ры оқу орын да ры ның 
сту дент тік өзін-өзі бас қа ру ор ган да ры ның көш бас шы ла ры 
қа ты сып, өз ба ян да ма ла рын оқы ды. Сту дент тер мен мем ле-
кет тік құ ры лым өкіл де рі, кəсіп кер лер, во лон тер лік жұ мыс 
жə не бұ қа ра лық ақ па рат құ рал да ры, те атр өне рі өкіл де рі 
ара сын да ашық пі кір ал ма су ала ңы құ рыл ды. Пі кір ал ма су 
ала ңы бір уақыт та бір не ше дəріс ха на да өт кі зіл ді. Қа зы бек 
би ауда ны ның əкі мі Тать яна Ни ко ла ев на Ша то хи на өз сө зін 
жа лын ды жас тар ға де ген із гі ті ле гі мен бас тап, Қа ра ған ды 
мем ле кет тік уни вер си те ті қа быр ға сын да бі лім ал ға нын тіл-
ге ти ек етіп, мем ле кет тік бас қа ру са ла сын да ғы тəжі ри бе сі-
мен бө ліс ті. Сту дент тер сон дай-ақ, С. Сей фул лин атын да ғы 
Қа ра ған ды об лыс тық қа зақ дра ма те ат ры ның ак те рі А. Қы-

рық ба ев пен Кен ші лер мəде ни ет са райы ның шы ғар ма шы-
лық жө нін де гі бас шы ның орын ба са ры, «NAI Pro duc ti on» 
ки нос ту ди ясы жа ны нан ашыл ған актёрлық өнер ге ба ғыт 
бе ре тін Т. Жа ман құ лов мек те бі нің Қа ра ған ды қа ла сын да ғы 
фи ли алы ның мең ге ру ші сі Эль ми ра Сай лау қы зы мен кез дес-
ті. Өнер май тал ман да ры сту дент тер мен ашық əңгі ме ле сіп, 
те атр, өнер са ла сы жай лы сұ рақ тар ға жауап бе ріп, жас тар-
дың өнер ге де ген қы зы ғу шы лық та рын арт ты ра түс ті. Ке ле сі 
дə ріс ха на да фи ло ло гия ғы лым да ры ның док то ры, про фес-
сор В. Т. Аби ше ва сөй леу мə де ни еті мен сөй леу тех ни ка сы-
на қа тыс ты лек ция оқы ды. Со ны мен қа тар, фо рум ба ры сын-
да «Мəңгі лік ел» пат ри от тық ак ті сін жү зе ге асы ру аясын да 
Сту дент тер сарайында «Күй тар тыс» саз ды-пат ри от тық 
ак ци ясы өт кі зіл ді. Ак ция ға уни вер си те ті міз дің күй ші ле рі-
мен қо са мек теп оқу шы ла ры да қа тыс ты. Жас тар күй ді қо-
сы ла орын да ған да фойе іші жаң ғы рып кет ті. Қа ра дом бы-
ра ның сүйе мел деуімен əуеле те ха лық əн де рі де шыр қал ды. 
Дəстүр лі əнді дəріп теу, ұлт тық мұ ра ны на си хат тау мақ са-
тын да өт кен ша ра ға қа тыс қан дар дың бар лы ғы ал ғыс хат-
тар мен ма ра пат тал ды. Фо рум ның ал ғаш қы кү ні Сту дент тер 
са райын да «Қош кел дің, І курс!» ак ци ясы ның жа бы лу ымен 
аяқ тал ды. Ак ция аясын да Сту дент тер са райы ның шы ғар ма-
шы лық ұжы мы «Жас та лап — 2016» бай қауы мен «Сту дент-

тік қа тар ға қа был дау — 2016» рə сі мін де өне рі мен көп ші лік ті 
тəн ті ет кен же ңім паз дар ды сал та нат ты түр де ма ра пат та ды.
Фо рум ның екін ші кү нін де уни вер си те ті міз де «Ең се сі би ік 

елім бар» ат ты əде би-саз ды кеш ұйым дас ты рыл ды. По эзия-
ға құш тар қа ты су шы лар қа зақ ақын да ры ның шы ғар ма шы-
лы ғы нан, ал кей сайыс кер ле рі міз өз ав тор лық өлең де рін 
на қы шы на кел ті ріп оқы ды, əуеле те əн де сал ды. Жа тақ ха-
на лық жас тар ара сын да өт кен əде би-саз ды кеш те сер пін дік 
сту дент тер ерек ше бел сен ді лік та ныт ты. Қа зы лар ал қа сы-
ның ше ші мі мен же ңім паз дар анық тал ды. Со ны мен қа тар, 
уни вер си тет тің № 3 жа тақ ха на сын да тұ ра тын сту дент тер 
ара сын да «Тəуел сіз Қа зақ стан ға — 25 жыл» ат ты пла кат тар 
бай қауы бол ды. Фо рум шең бе рін де екі күн қа та ры нан бі-
лім ор да мыз да Тəуел сіз ді гі міз дің 25 жыл ды ғы на ар нал ған 
«Мəң гі лік Ел жас та ры — жар қын бо ла шақ қа» та қы ры бы 
бойын ша об лыс тық пі кір-сайыс тур ни рі өт кі зіл ді. Сөз ге ше-
шен, ойы орам ды қа ты су шы лар дың қай-қай сы сы бол сын 
жо ға ры дə ре же де өнер көр сет ті.
Мі не, осы лай үш күн ге со зыл ған ай ту лы фо рум өз мə ре-

сі не жет ті.

АЯЖАН МА ДИ БЕ КО ВА,
ЖУР НА ЛИС ТИ КА Б	 ЛІ МІ НІ3 2 КУРС СТУ ДЕН ТІ

«Біз — @аза�станны> болаша'ымыз!»
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Фо рум сту ден тов КарГУ им. Е. А. Бу ке то ва «Біз — Қа зақ стан ның бо ла ша ғы мыз» — «Мы — бу ду щее Казахстана» 
в этом го ду в луч ших сво их тра ди ци ях стал и твор чес кой, и ди ало го вой, и спор тив ной пло щад кой для сту ден тов 
на ше го уни вер си те та.

В рам ках фо ру ма про ве ли круг лый стол на те му «Сту-
ден чес кое са мо уп рав ле ние: проб ле мы и пер спек ти вы раз-
ви тия» с учас ти ем ли де ров сту ден чес ко го са мо уп рав ле ния 
ву зов Ка ра ган ды. В фойе Двор ца сту ден тов прош ла му зы-
каль но-пат ри оти чес кая ак ция «Кюй-тар тыс», про па ган ди-
ру ющая му зы каль но-ху до же ствен ное нас ле дие. В ак ции 
при ня ли учас тие сту ден ты, вла де ющие иг рой на дом бре. 
Сту ден ты ис пол ни ли про из ве де ния ка зах ских ком по зи то-
ров-кюй ши — Кур ман га зы, Тат тим бе та, Да улет ке рея, Ди ны 
Нур пе исо вой, Нур ги сы Тлен ди ева и др.
Во Двор це сту ден тов сос то ялось зак ры тие ак ции «Здрав-

ствуй, пер во кур сник-2016!», наг раж де ние учас тни ков и по-
бе ди те лей кон кур са «Жас та лап — Мо ло дое да ро ва ние — 
2016» и праз дник «Пос вя ще ние в сту ден ты». Так же в рам ках 

фо ру ма для сту ден тов бы ли ор га ни зо ва ны ди ало го вые пло-
щад ки с учас ти ем пред ста ви те лей госструк тур, пред при ни-
ма те ля ми и во лон те ра ми, пред ста ви те ля ми мас сме диа, те-
ат раль но го ис кус ства.

19 и 20 но яб ря про шел ре ги ональ ный де бат ный тур нир 
на те му «Мəн гі лік ел жас та ры — жар қын бо ла шақ қа!», в 
ко то ром при ня ли учас тие сту ден ты Кар ГТУ, Ка ра ган дин-
ско го го су дар ствен но го ин дус три аль но го уни вер си те та г. 
Те мир тау, уча щи еся Назарбаев Ин тел лек ту аль ной шко лы. 
Про ве ли спе ци аль ные ме роп ри ятия для сту ден тов, про жи-
ва ющих в об ще жи тии — от спор тив ных со рев но ва ний до 
твор чес ких кон кур сов. Яр ко и кра си во прош ло тор же ствен-
ное зак ры тие фес ти ва ля «Ала ман» сре ди сту ден тов, обу ча-
ющих ся по прог рам ме «Сер пин».

Форум объединяет молодежь
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«Ақын дық де ге ні міз… о деп, бұ деп мақ тау да, жə ді гөй лік мү лəйім су мен көл гір су де 
емес, ол адам өмі рі нің өзе гін де гі ақын дық ар дың үні, жан дү ние ты ны сы». Біз дің бү гін гі 
кейіп ке рі міз, мі не, осы қа нат ты сөз ді бой тұ мар етіп ұс тан ған аб зал жан. Ба ла кез ден өлең 
мен қа ра сөз ру ха ни жан дү ни есі нің азы ғы на ай нал ған. Сөз өне рі өмі рі нің өр не гі іс пет-
ті. Қо лы на қа ра дом бы ра сын ұс тап ай тыс ала ма ны на да шық ты. Қо ғам ды тол ған дыр ған 
өзек ті мə се ле лер ді жы ры на ар қау ет ті. Ұс таз дық жол ды таң да ды. Бір не ше жыл дан бе рі 
жур на лис ти ка ма ман ды ғын да оқи тын сту дент тер ге дə ріс оқып ке ле ді. Кө ңіл түк пі рін де 
жат қан кө рік ті ой ла рын ақ қа ғаз бе ті не тү сі ріп, ғы лы ми-зерт теу жұ мыс та ры мен де ай-
на лы сып жүр. Ағым да ғы жы лы Қа ра ған ды об лы сы əкі мі нің «Тіл жа на шы ры» сый лы ғы на 
лайық ты деп та ны лып, «Тіл май тал ма ны» но ми на ци ясы бойын ша же ңім паз атан ды. Бір 
сөз бен ай тқан да, кейіпкеріміз Қой лы бай Аса нов жа ны жай саң жақ сы адам.

— <ой лы бай а=а, Hле@ ?ле мі не, ай тыс Hне рі не 
Aа лай кел ді @із?

— Біз дің ба ла лық ша ғы мыз со нау ке ңес тер за-
ма нын да өт ті. Мен қой шы ның ба ла сы мын. Ме нің 
ба ла лық ша ғым да қа зір гі дей ұялы те ле фон, ға-
лам тор бол ған жоқ. Те ле ди дар кө ру дің де мүм-
кін ші лі гі өте аз бол ды. Тіп ті, біз дің ауылы мыз ға 
те ле ди дар жет пі сін ші жыл дар дың ішін де кел-
ді. Сон дық тан да біз кіш кен тай ке зі міз ден ра дио 
тың дап өс тік. Ер ме гі міз — кі тап оқу. Мен ал ты 
жа сым да мек теп ке бар дым. Же ті-се гіз жа сым да 
ба тыр лар жы рын жат қа оқи тын мын. Ба тыр лар 
жы рын, қис са-дас тан дар ды, атап ай тқан да, «Қо зы 
Көр пеш — Ба ян сұ лу», «Қыз Жі бек», «Ал па мыс 
ба тыр», «Қо бы лан ды ба тыр», «Қам бар ба тыр», 
«Ер Тар ғын», осы ның бар лы ғын оқып, жат тап 
өс тік. Мі не, осы лай ауыл кі тап ха на сы ның кі тап-
та рын мек теп бі ті ріп кет кен ге дейін оқып өс тік. 
Өлең ге де ген қы зы ғу шы лы ғым бе сін ші сы нып-
тан бас тап оянып, өлең шы ға ра бас та дым. Ме нің 
өлең де рім ді қа быр ға га зе ті не шы ға ра тын. Қа быр-
ға ға ілін ген ма шин ка мен ба сыл ған сол өлең де рі ме 
қай та-қай та қа рай бе ре тін едім. Же тінші сынып 
оқып жүр ген ке зім нен бас тап аудан дық, об лыс-
тық га зет тер ге де өлең де рім, ма қа ла ла рым шы ға 
бас та ды. Ма қа ла ны көп жаз дым. Ауылым да ме ні 
тіл ші ба ла деп атай тын. Ауыл да ғы шо пан дар дың, 
ме ха ни за тор лар дың өмі рі жай лы, ауыл дың жа ңа-
лақ та рын, бар лы ғын үз бей жа зып тұр дым. Кейін 
Қаз МУ-дың жур на лис ти ка сы на бар ға ным да мен-
де бір аль бом бо лып жи нақ тал ды. Мі не, осы лай 
əде би ет ке əуес бо лып өс тік. Өлең жаз дық, əң гі ме, 
но вел ла жа зып өс тік. Əлі есім де, фан тас ти ка лық 
по весть те жа зып, же тін ші сы нып оқып жүр ге нім-
де «Бі лім жə не ең бек» жур на лы на жі бер ге нім бар.
Оқу бі ті ріп, əс кер ге бар дық, уни вер си тет ке оқу-

ға кел дік. Сол жыл да ры ай тыс өне рі те ле ви де ни-
еде қай та жаң ғы рып, да мып ке ле жат қан еді. Өлең 
жа за тын, өнер ге бейі мі бар, дом бы ра тар та тын 
жас тар ды Жа ңа ар қа да ірік те ген бо ла тын. Ме ні де 
ша қыр ды. Со дан 1987 жыл дан бас тап 2007 жыл ға 
дейін ай тыс өне рін де жүр дім. Об лыс тық, ай мақ-
тық, рес пуб ли ка лық, ха лы қа ра лық ай тыс тар да 
бол дық, топ жар дық. Шым кент те өт кен жас тар ай-
ты сын да бас бəй ге ні қан жы ға ға бай ла дық, рес пуб-
ли ка лық Қа бан бай ай ты сын да, Тө ле би дің ай ты-
сын да жүл де лі же ңім паз дар қа та ры нан кө рін дім.

— Ай тыс ала ма нын да жи ыр ма жыл дан ас там 
ат тер лет кен аAын дар ды@ бі рі сіз, бі ре гейі сіз. 
<а зір гі ай тыс ты@ жай-к9йін ай та кет се @із…

— Мен, 1985 жыл дар дың со ңы на қа рай ай тыс-
қа шық тым. Ол кез де ай тыс та та за лық бо лу шы 
еді. Біз дің ке зі міз де жүл де лі орын дар ға қа зір гі дей 
кө лік ті гіп, қо мақ ты ақ ша бер мей тін, ша пан, са ғат 
се кіл ді сый лық тар тар ту еті ле тін. Қа зір гі ай тыс тың 
жан да ну ына, да му ына, бі рін ші ден, жас тар дың 
өнер ге де ген құ мар лы ғы, екін ші ден, жүл де өз əсе-
рін ти гі зіп отыр. 1980 жыл дар да ғы ай тыс пен қа-
зір гі ай тыс ты са лыс тыр са ңыз, бү гін де ай тыс қа кө-
бі не се дайын дық пен шы ға ды. Ал біз іш тей дайын-
да лып, ки елі сах на да су ырып сал ма лық өне рі міз ді 
көр се те ту ге ұм ты ла тын быз. Мен өзім кейін гі жыл-
да ры рес пуб ли ка лық, ха лы қа ра лық ай тыс тар да 
қа зы лық етіп жүр мін. Біз ге ақын дар дың жат тап, 
дайын дық пен кел ген де рі бір ден бай қа ла ды. Осы-
ның бар лы ғы ай тыс тың бол мы сын бұ за ды.

— Ба ла ке зі @із де кім бо лу ды ар ман да ды @ыз?
— Ба ла ке зім нен жур на лист бо лу ды ар ман да-

дым. Қаз МУ жур на лис ти ка сы на үш рет бар дым. 
Ол кез де 19 об лыс тың ішін де тек Алматы қа ла сын-
да ға на оқы ты ла тын еді. 25 ба ла ға на қа был да на ды. 
Бір орын ға 19 та лап кер та лас қан ке зі міз де бол-
ды. Жур на лис ти ка ға тү су қи ын бол ған нан кейін 
ҚарМУ-дың фи ло ло гия фа куль те ті не оқу ға түс тім. 
Қа зақ ті лі мен əде би еті ма ман ды ғы бойын ша бі-
лім алып жүр сем де ар ма ным нан бас тар тқан ке-
зім бол ған емес. Жаз дың кү ні тə жі ри бе бас тал ған 
кез де бар лы ғы мек теп тер ге, ла герь лер ге ке те тін, 
мен га зет ке ба ра тын мын. Оқу бі тір ген нен кейін 

ме ні ма ман ды ғым бойын ша жо ға ры оқу ор ны на 
оқы ту шы лық қыз мет ке ша қыр ды. Жү ре гім нің тө-
рі нен орын ал ған ақ ар ма ным ме ні жур на лис ти-
ка ға қа рай тарт ты да тұр ды. «Ор та лық Қа зақ стан», 
«За ман дас» га зет те рін де жұ мыс іс те дім. Кейін 
жур на лис ти ка ка фед ра сы ашы лып, 1998 жы лы 
осы ки елі ша ңы рақ қа оқы ту шы бо лып кел дім.

— Jы лым мен Hнер ай ды нын да Aа тар ж9 зіп, 
Hмір ше@ ді гін жой май тын жаз ба лар жаз =ан Kлы 
тKл =а Е. А. БH ке тов ті@ пуб ли цис ти ка сы ту ра лы 
=ы лы ми е@ бек жаз ды @ыз. Осы ту ра сын да ай та 
отыр са @ыз?

— 2000 жы лы кан ди дат тық жо ба ма та қы рып бе-
кіт тір дім. Та ны мал ақын, жур на лист Бауыр жан 
Жа қып осы ғы лы ми ең бе гі ме же тек ші лік ет ті. Е. А. 
Бө ке тов ке ар нап дис сер та ция қор ғауыма да бір ден-
бір се беп ші бол ған адам — Бауыр жан Өмір жа нұ лы. 
Ев ней Арыс та нұ лы ның қо ғам дық көз қа ра сы мен 
па ра сат-пайы мы ның қан дай екен ді гін оның пуб ли-
цис ти ка лық мұ ра сын оқып, зер де ле ген адам жақ сы 
аң ға ра ды. Е. Бө ке тов мұ ра сы ның бас ты бай лам да ры 
ұр пақ ты па ра сат ты лық, адам дық қа тəр би елеу, бі-
лім мен ғы лым ды мең ге ріп, ту ған елі не қал тқы сыз 
қыз мет ету ге ба улу, сон дай-ақ қор ша ған ор та мен 
ру ха ни құн ды лық тар дың қа си етін ба ға лау бо лып 
та бы ла ды. Со дан кейін гі жиі ес ке са ла ты ны жə не 
оны өз шы ғар ма ла рын да үне мі қол да нып, қи сын ды 
дə лел дер мен тұ жы рым дап жү ре тін пі кі рі ғы лым 
мен əде би ет тің твор че ство лық ту ыс ты ғы жайын-
да ғы көз қа ра сы. Е. Бө ке тов тің пуб ли цис ти ка лық 
мұ ра сын оқы ған, оны зер де ле ген кез кел ген адам, 
оның ті лі не, жа зу ма шы ғы на сүй сі не рі сөз сіз.

—Ал да =ы уаAыт та оAыр ман да ры @ыз ды Aан-
дай ту ын ды мен кH зайым ет пек сіз?

— Жур на лис тер дің сөй леу өне рі мен тə жі ри-
бем ді ұш тас ты ра оты рып, мо ног ра фия жаз бақ 
ни ет те мін. Тə жі ри бе лік жə не те ори ялық не гіз дер-
ді алып, ке шен ді зерт теу жаз сам ба де ген ойым 
бар. По эзия қар қын ды да мып кет ті, əлем дік по-
эзи ялар мен те ре зе сі тең, тіп ті ар тық деп ай ту ға 
бо ла ды. «Сəуір дің со ңы құ ра лай» ат ты жи на ғым 
таяуда шы ға ды. Ту ған ел, жер ту ра лы та ри хи эн-
цик ло пе дия жа зу үс тін де міз. Шы ғар ма шы лық 
ада мы на жа за мын дей тін дү ние көп қой. Қо лы на 
қа лам ұс та ған адам то қы рап қал мауы ке рек, бос-
қа отыр мауы ке рек.

— Жур на лис ти ка =а Aай та орал саA… Жа @а 
мы@ жыл дыA та =ы жа @а ме диа Aар Aын ды да му-
да. Ал да =ы уаAыт та га зет Hз AK нын жо =ал туы 
м9м кін бе?

— Қа ра ған ды по ли тех ни ка лық уни вер си те тін-
де «Еге мен Қа зақ стан» га зе ті нің ре дак то ры Дар-
хан Қы ды рə лі мен кез де су өт ті. Осы жи на лыс қа 
өзім де қа тыс тым. Бұл мə се ле нің ай тыл ға ны на 
4-5 жыл дай бол ды. Қа зір ме диа то рап тар да мып 
жа тыр ғой. Қаз ме диа, əлеу мет тік же лі, кез кел-
ген жер ден ақ па рат алу, мі не, осы ның бар лы ғы 
жа ңа ме ди аның да мы ға нын ай қын дай ды. Га зет 
қа ла бе ре ді де ген сөз дер де ай тыл ды. Бі рақ, га зет 
қал май ды екен. Жал пы Аме ри ка ға ин тер нет же-
лі сі нен ақ па рат алу, əлеу мет тік же лі ер те жет кен. 
Бұ рын нан ке ле жат қан «New York Ti mes» га зе ті-
нің ти ра жы ар тпа са, азай май ты ны анық. Бұл не ні 
көр се те ді?! Бұл бас па сөз қал май ды де ген ді біл ді-
ре ді. Бар лы ғы элек трон ды жүйе ге ауыс ты екен 
деп кі тап ты элек трон ды түр де оқы сақ, га зет ті 
элек трон ды қы лып жі бер се, бар лы ғы мыз ұялы те-
ле фон ға тел мі ріп қал май мыз ба?! Олай бол мауы 
ке рек, бо ла шақ та да кі тап, га зет-жур нал дар дың 
өз жұ мы сын тоқ тат пай, шы ғып тұр ға ны жақ сы. 
Адам ба ла сы на га зет тің пай да сы бол ма са, еш зи-
яны жоқ. Ға лым да ры мыз да ға лам тор да көп оты-
ру дың ден са улық қа зи ян ды еке нін да был қа ғып 
ай ту да. Жас та ры мыз ды ға лам тор ға тəуел ді бо лып 
қа лу дан сақ тан ды ру ымыз ке рек. Ауыл дық жер-
лер əлі күн ге дейін га зет-жур нал оқи ды, өзі міз де 
га зет тен оқы ған ды жақ сы кө ре міз. Біз си яқ ты лар 
мың дап, мил ли он дап са на ла ды. Га зет өз жұ мы-
сын тоқ тат пай, шы ғып тұр ға ны жақ сы.

— Би ыл =ы жыл елі міз 9шін ай ту лы оAи =а лар-
=а то лы жыл. НаA ты раA ай тсам, Жел тоA сан оAи-
=а сы на — 30 жыл, Т?уел сіз дік ке — 25 жыл. Сіз 
сол та ри хи оAи =а лар ды@ ку? ге рі бол ды @ыз. Сол 
жыл дар жай лы ай та отыр са @ыз?

— Иə, би ыл Жел тоқ сан кө те рі лі сі не — 30 жыл. 
Мен ол кез де бі рін ші кур ста оқи ды екен мін. Сек-
сен ал тын шы жыл дың жел тоқ са нын да ғы жас тар 
кө те рі лі сін Алматы оқи ға сы дей ді көп ші лік. Ол 
рас, кө те рі ліс Алматы да бас тал ды, Алматы дан 
та ра ды. Ай ту лы жас тар кө те рі лі сі не оқи ға деп ба-
ға бе ру дұ рыс емес. Оқи ға де ген ол — бір жер де 
бұрқ ете қал ған оқи ға ға на. Жел тоқ сан ның ыз ғар-
лы же лі не, қа рып өтер аязы на қа ра мас тан елі нің 
бо ла ша ғы үшін ащы на алаң ға жи нал ған жа лын ды 
қа зақ жас та ры ның жан ай қайы — бұл үл кен ұлт-
азат тық кө те рі ліс. Мы са лы, Аман гел ді бас та ған 
Тор ғай кө те рі лі сі, Қар қа ра кө те рі лі сі, Со зақ кө те-
рі лі сі, тіп ті, əрі ге бар сақ, Ке не са ры Қа сы мов тың 
кө те рі лі сі. Осы лар дың бар лы ғы та рих тан мə лім. 
Сол тə різ ді 1986 жыл ғы кө те рі ліс те қа зақ хал қы-
ның азат тық жо лын да ғы алып қоз ға лы сы. Со ны-
мен қа тар, бір таң қа лар лы ғы, Со вет Ода ғы деп 
ата ла тын алып им пе рия ға қар сы кө те рі ліс ті қа-
зақ тар бас та ған бо ла тын. Со вет Ода ғы 1991 жы лы 
құ ла са, Жел тоқ сан оқи ға сы бес жыл бұ рын бас-
тал ған еді. Кейін нен При бал ти ка, Кав каз си яқ ты 
ел дер де со вет тер ге қар сы бой кө тер ді.
Жел тоқ сан оқи ға сы Алматы да ға на бол ды деу-

ге бол май ды. Өзі міз дің Қа ра ған ды қа ла сын да да 
қан ша ма сту дент тер кө те рі ліс ке шық қан бо ла тын. 
Өзі міз де топ ты бас тап шық қан быз. Елі нің еге мен-
ді гін аң са ған қыз-жі гіт те рі міз та яқ же ді, бір не ше 
тəу лік ке қа ма лып та жат ты, оқу дан шы ға рыл ды, 
қан ша ма адам дар жұ мыс тан қу да лан ды, қа таң сө-
гіс ал ды, сот тал ды. Со ны мен қа тар, Ақ мо ла да, Өс-
ке мен де, Жез қаз ған да, Ар қа лық та жə не елі міз дің 
та ғы да бас қа жер ле рін де кө те рі ліс тің бо лып жат-
қа нын ес ті дік. Бұл кө те рі ліс тің яд ро сы Алматы 
бол ға ны мен, бү кіл қа зақ елін қам ты ды, тұ тас 
ұлт тық си пат ал ды. Қа зір де Жел тоқ сан оқи ға сы-
на бай ла ныс ты көп те ген ең бек тер шы ғып жа тыр. 
Əлі де зерт те лу үс тін де.
Жел тоқ сан оқи ға сы мен Тəуел сіз ді гі міз дің бір 

күн ге ке луі де кез дей соқ тық емес. Би ыл Тəуел сіз-
ді гі міз ге 25 жыл то лып отыр. Мен өзім де Тəуел-
сіз дік пен бір ге ша ңы рақ кө тер ген мін. Қа зақ үшін 
ең үл кен ұлы же ңіс, ең үл кен ба қыт осы — Тəуел-
сіз дік деп ба ға лай мын. Ол қан ша ма ға сыр лар аң-
сап күт кен, ке ше гі ашар шы лық тың нəу бет те рі, 
Абы лай хан ның за ма ны нан, одан əрі Қа зақ, Тү рік 
хан ды ғы, Ақ та бан шұ бы рын ды, Ал қа көл сұ ла ма… 
осы ның бə рі арт та қал ды. Сон дық тан да қа зақ 
үшін азат тық тан ас қан ба қыт жоқ!

— Nс таз ре тін де Aа зір гі жас тар =а кH @і лі @із то-
ла ма? Олар =а Aан дай аAыл, ке @ес бе рер еді @із?

— Бар лық шə кірт те рі ме бе рер ақыл-ке ңе сім — 
«Кі тап оқы ңыз дар!» Өкі ніш ке орай, бар лы ғы деп 
ай тпайын, бі рақ бү гін гі нің сту дент те рі жо ға ры 
оқу ор ны на кі тап оқы май ке ле ді. Қа зақ хал қы-
ның жыр-эпос та рын, қа зақ про за сын оқып өс кен, 
жал пы, кі тап оқып өс кен адам жа ман бол май ды. 
Он дай адам — Ота нын сүйе ді, ті лін, ді нін қас тер 
тұ тып, ата-ана сын құр мет тей ді. Ол қа зақ хал қы-
ның азат ты ғы ның ба ян ды бо лу ына қыз мет ете ді. 
Со ны мен қа тар, адам гер ші лік жа ғы нан ру ха ни 
бай жан ға ай на ла ды. Ол өз ге нің же те гі не еріп, ел 
іші не бү лік сал май ды, ол өті рік ші атан бай ды, ол 
бі ре удің ала жі бін ат та май ды, жа ман əдет тер ден 
бойын аулақ ұс тай ды. Кі тап адам ды тəр би елей ді. 
Кі тап оқы ған ба ла қа зақ өне рін де сый лай тын бо-
ла ды, теат рға ба ра ды. Кі тап оқы ған ба ла қа зақ тың 
мə де ни етін, салт-дəс тү рін, əдет-ғұр пын қа дір леп, 
сый лай ды. Ең бас ты сы, кө зі ашық, кө кі ре гі ояу 
жас тар дың қа та ры нан та бы ла ды.

— СKх ба ты @ыз =а кHп раA мет!

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

Жаны жайса> жа�сы адамА�паратты� хат
«@аза� тілі білгірлері»

<а заA стан Рес пуб ли ка-
сы Т?уел сіз ді гі ні@ 25 жыл-
ды =ы на орай, <а заA стан 
Рес пуб ли ка сын да тіл дер ді 
да мы ту мен Aол да ну ды@ 
2011-2020 жыл дар =а ар-
нал =ан Мем ле кет тік ба=-
дар ла ма сын ж9 зе ге асы ру 
аясын да ака де мик Е. А. БH-
ке тов атын да =ы <а ра =ан ды 
мем ле кет тік уни вер си те ті-
ні@ фи ло ло гия фа куль те ті 
2016 жыл ды@ 20-22 жел тоA-
са нын да Aа заA ті лі п? ні нен 
«<а заA ті лі біл гір ле рі» ат ты 
Hз ге тіл ді сту дент тер ара-
сын да ха лы Aа ра лыA он лайн 
олим пи ада Hт кі зе ді.

Олим пи ада ны@ маA са ты:
• Lа заL ті лі ніI кеI ауLым ды 

Lол да ны сын Lам та ма сыз 
ете тін тіл са яса тын же тіл ді-
ру;

• Lа заL ті лін Lол да ну дыI мNр-
те бе сін ны Kай ту;

• Lа заL ті лі не де ген сG ра ныс-
ты арт ты ру;

• Jз ге Gлт Jкіл де рі ніI Lа заL 
ті лі не де ген Lы зы Kу шы лы-
Kын арт ты ру, сон дай-аL Mй-
ле сім ді тіл дік ор та LG ру.
Oт кі зі лу ере же сі:
Олим пи ада ті лі: Lа заL
Олим пи ада Mш ке зеI нен тG-

ра ды:
1 ке зе@ — ірік теу ке зе Iі, 

20 сG раL тан тG ра тын тест тап-
сыр ма ла ры Gсы ны ла ды. Rр бір 
Lа ты су шы ныI тіл дік деI гейі ес-
ке рі ле ді. Qо ры тын ды дан кейін 
нN ти же ге сNй кес 2-ке зеI ге 
Jте тін Lа ты су шы лар аныL та-
ла ды.

2 ке зе@ — не гіз гі ке зеI, 
бі раL бGл ке зеI ге тек ірік теу 
ке зе Iі нен Jт кен Lа ты су шы лар 
Lа ты са ала ды. Ке зеI тек 1 кMн-
де Jт кі зі ле ді. А1, А2 деI гейі 
Mшін «Ме ніI до сым» ат ты ша-
Kын мN тін LG ру (8-10 сJй лем), 
В1, В2 деI гейі Mшін «Ана ті лім» 
та Lы ры бын да шы Kар ма жа зу 
(13-15 сJй лем), С1, С2 деI гейі 
Mшін «КJп тіл біл сеI, кJк жи егіI 
ке Iейер» та Lы ры бы на эс се 
жа зу (18-20 сJй лем).

3 ке зе@ — Lо ры тын ды ке-
зеI, бGл ке зеI де скайп ар Lы-
лы Lа ты су шы мен сGх бат жMр-
гі зі ле ді. СGх бат та су та Lы ры бы 
ер кін. Бі раL Lа ты су шы лар дыI 
тіл ді бі лу деI гей ле рі ес ке рі-
ле ді. Осы ке зеI ніI нN ти же сі 
бойын ша Lо ры тын ды лар шы-
Kа ры лып, дип лом дар бе рі ле ді.

Олим пи ада ны@ та лап та-
ры:
• Qа ты су шы еш кім ніI кJ ме-

гін сіз тап сыр ма лар ды Jзі 
орын дауы ке рек.

• Жауап па раL ша сын тол ты ру 
ке зін де жауап кер ші лік пен 
тол тыр Kан аб зал.

• Бар лыL Lа жет ті жауап кес-
те сін тол ты ру мін дет ті.
Бай ла ныс те ле фо ны: 

87786017109
e-ma il: kta bi ya@ma il.ru
<а заA ті лі ні@ прак ти ка-

лыA кур сы ка фед ра сы
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Пи сать о твор чес кой лич нос ти, с ко то рой ты 
зна ком мно го лет, с од ной сто ро ны, при ят ная 
мис сия, а с дру гой — боль шая от вет ствен ность. 
Ведь в по доб но го ро да очер ках есть опас ность 
субъ ек тив но го мне ния. Для ме ня та ким че ло-
ве ком яв ля ет ся док тор фи ло ло ги чес ких на ук, 
про фес сор КарГУ им. ака де ми ка Е. А. Бу ке то-
ва Жан дос Ко жах ме то вич Сма гу лов, из вес тный 
ка зах стан ский ли те ра ту ро вед, кри тик, внес ший 
боль шой вклад в изу че ние ис то рии ка зах ской 
ли те ра ту ры. Каж дая его науч ная статья, выс туп-
ле ние о ли те ра ту ре, ис кус стве, куль ту ре всег да 
вы зы ва ют жи вой ин те рес не толь ко в науч ных 
кру гах, но и у ши ро кой об ще ствен нос ти.
Та лант Жан до са Ко жах ме то ви ча мно гог ра-

нен. Ему при над ле жат науч ные изыс ка ния в 
раз лич ных об лас тях на уки — фолькло рис ти ке, 
ли те ра ту ро ве де нии, куль ту ро ло гии. По ми мо 
это го он про явил се бя в та ких сфе рах, как куль-
ту ра и об ще ствен ная дея тель ность. Где бы он 
ни тру дил ся, ка кую бы дол жность ни за ни мал, 
вез де под хо дит к сво им обя зан нос тям твор чес-
ки, ув ле чен но. Он в пос то ян ном твор чес ком по-
ис ке, уг луб ляя зна ния и уме ло при ме няя их в 
прак ти чес кой дея тель нос ти. Его ак тив ная жиз-
нен ная по зи ция поз во ля ет с лег костью пре одо-
ле вать воз ни ка ющие труд нос ти.
Жан дос Ко жах ме то вич Сма гу лов ро дил-

ся 16 сен тяб ря 1956 го да в се ле Ка ра тал (ны не 
се ло Ша бан бай) Ак то гай ско го райо на Ка ра-
ган дин ской об лас ти. В 1974 го ду пос ту пил на 
спе ци аль ность «ка зах ский язык и ли те ра ту ра» 
фи ло ло ги чес ко го фа куль те та Ка ра ган дин ско го 
го су ни вер си те та, ко то рый окон чил в 1979 го ду.
Старт науч но-пе да го ги чес кой дея тель нос ти 

был дан в 1979 го ду, ког да Сма гу лов Ж. К. про-
вел свой пер вый урок в шко ле им. К. Нур жа-
но ва Ак то гай ско го райо на. В 1980-1982 гг. он 
за ни мал дол жность за ве ду юще го ме то ди чес-

кой ра бо той, а так же ди рек то ра вось ми лет-
ней шко лы се ла Жам шы. Имен но в эти го ды 
Жан дос Ко жах ме то вич зна чи тель но пре ус пел 
в пре по да ва нии фи ло ло ги чес ких дис цип лин, 
с эн ту зи аз мом взял ся за ор га ни за цию круж ко-
вой ра бо ты, за ни мал ся пат ри оти чес ким вос пи-
та ни ем уча щих ся.
Бо лее 35 лет уче ный ра бо та ет в сис те ме выс-

шей шко лы. В 1983 го ду Сма гу лов Ж. К. ус тра-
ива ет ся стар шим пре по да ва те лем ка фед ры ка-
зах ской ли те ра ту ры КарГУ, где и ра бо та ет по 
нас то ящее вре мя. С 1993 по 1995 год за ве ду ет 
ка фед рой ка зах ской ли те ра ту ры, с 2000 по 2003 
год — за ве ду ющий ка фед рой жур на лис ти ки, а 
с 1995 по 1997 год ра бо та ет в ка че стве за мес ти-
те ля де ка на фи ло ло ги чес ко го фа куль те та.
Ос нов ное нап рав ле ние науч ных изыс ка ний 

про фес со ра Сма гу ло ва — это ис то рия на ци-
ональ но го ли те ра ту ро ве де ния и проб ле мы ме-
то до ло гии. В 1993 го ду он за щи тил дис сер та цию 
на со ис ка ние уче ной сте пе ни кан ди да та фи ло-
ло ги чес ких на ук на те му «Проб ле мы изу че ния 
ли те ра тур но го нас ле дия ка зах ско го на ро да» по 
спе ци аль нос ти 10.01.02 — «Ка зах ская ли те ра-
ту ра». В 2009 го ду бы ла за щи ще на док тор ская 
дис сер та ция на те му «За рож де ние и пу ти ста-
нов ле ния ка зах ско го ли те ра ту ро ве де ния». Сма-
гу лов Ж. К. — ав тор 4 мо ног ра фий, 7 учеб ни ков 
и учеб но-ме то ди чес ких по со бий, а так же свы ше 
250 науч ных и кри ти чес ких ста тей. Зна чи тель-
ных ре зуль та тов до бил ся Сма гу лов Ж. К. и в об-
лас ти ли те ра тур ной кри ти ки. Он от кли ка ет ся 
на каж дую но вую кни гу в ка зах ской ли те ра ту ре 
вдум чи вой ре цен зи ей. Его кри ти чес кие статьи 
пуб ли ку ют сред ства мас со вой ин фор ма ции.
Про фес сор Сма гу лов — ак тив ный учас тник 

мно гих меж ду на род ных науч но-те оре ти чес-
ких кон фе рен ций, сим по зи умов и кон грес сов, 
пос вя щен ных ак ту аль ным проб ле мам на ци-
ональ но го ли те ра ту ро ве де ния. Тру ды про фес-
со ра Сма гу ло ва из вес тны да ле ко за пре де ла ми 
Казахстана. Его статьи опуб ли ко ва ны в ав то ри-
тет ных за ру беж ных из да ни ях та ких стран, как 
Россия, США, Бол га рия, Ки тай, Тур ция, Гру зия, 
Кир ги зия и дру гих. Науч ные ра бо ты Жан до са 
Ко жах ме то ви ча выз ва ли осо бый ин те рес у за ру-
беж ных уче ных, в свя зи с чем он в 2005 го ду был 
приг ла шен в уни вер си тет име ни Га зи го ро да 
Ан ка ры в Тур ции, а в 2014 и 2015 го дах — в выс-
шие учеб ные за ве де ния КНР для чте ния лек ций.
Осо бую оцен ку по лу чил док лад уче но го 

Сма гу ло ва Ж. К. на те му «В уни сон с ве ли ки ми» 
(о пе ре во дах Ш. Ку дай бер ди евым про из ве де-

ний Л. Тол сто го) на Меж ду на род ных Тол стов-
ских чте ни ях в Ту ле. Об этом пи шет В. Хиж няк 
на стра ни цах рос сий ской га зе ты «Класс-Ti me» 
от 3 ок тяб ря 2012 го да: «В этой ин те рес ной ра-
бо те дан не толь ко под роб ный ана лиз пе ре-
вод чес кой дея тель нос ти ве ли ко го ка зах ско го 
прос ве ти те ля Ша ка ри ма Ку дай бер ди ева, но 
и при во дит ся ряд ка зах ских ис сле до ва те лей 
твор че ства Льва Тол сто го и пе ре вод чи ков его 
про из ве де ний на ка зах ский язык». Рос сий ских 
уче ных по ра зил тот факт, что име на ка зах-
ских прос ве ти те лей прак ти чес ки не из вес тны 
сов ре мен ным тол сто ве дам. Ка зах ская ли те ра-
тур ная эли та во гла ве с А. Бу кей ха но вым ста-
ви ла целью не толь ко раз ви тие оте че ствен ной 
ли те ра ту ры пу тем пе ре во дов со чи не ний ве ли-
ких рус ских клас си ков, но и про па ган ди ро ва ла 
соб ствен ное обу че ние, со вер шен ство ва ние на 
их при ме ре, слу же ние сво ему на ро ду ху до же-
ствен ным сло вом. По сло вам про фес со ра Сма-
гу ло ва Ж. К., один из са мых яр ких пред ста ви-
те лей пе ре во дов Тол сто го — Ша ка рим Ку дай-
бер ди ев.
За вре мя ра бо ты в КарГУ им. ака де ми ка Бу-

ке то ва про фес сор Сма гу лов про явил се бя как 
ква ли фи ци ро ван ный науч ный ра бот ник, хо-
ро ший ор га ни за тор и ру ко во ди тель науч ных 
ис сле до ва ний. Он ока зы ва ет ме то ди чес кую 
по мощь в под го тов ке на ци ональ ных науч ных 
кад ров, яв ля ясь ру ко во ди те лем док то ран тов, 
ма гис тран тов, выс ту пая в ка че стве офи ци аль-
но го оп по нен та на за щи тах дис сер та ций, ре-
цен зи руя науч ные ра бо ты, чи тая лек ции не 
толь ко для сту ден тов, но и для учи те лей школ. 
Сре ди его уче ни ков — два кан ди да та фи ло ло-
ги чес ких на ук, под го тов ле но во семь ма гис тров 
фи ло ло гии. За ус пе хи и доб ро со вес тный труд 
про фес сор Сма гу лов был не од нок рат но от ме-
чен раз лич ны ми бла го дар ствен ны ми пись ма ми 
и наг раж ден гра мо та ми. В 2013 го ду удос то ил ся 
вы со ко го зва ния «Луч ший пре по да ва тель го да».
Но все же глав ная его при вя зан ность — это 

лю ди. Мно го чис лен ные сту ден ты, ко то рые в 
нем ищут под дер жку и вмес те с ним раз ви ва ют 
его идеи. Кол ле ги в нем на хо дят вни ма тель но-
го, доб ро же ла тель но го слу ша те ля и со вет чи ка. 
Он доб ро же ла тель ный и муд рый в об ще нии. 
Про фес сор Сма гу лов Жан дос Ко жах ме то вич — 
че ло век не обык но вен ной сме лос ти, вер нос ти 
дол гу и убеж де ни ям.

М. К. ЖУ МА БЕ КОВ,
ЗА ВЕ ДУ ЮЩИЙ КА ФЕД РОЙ ЖУР НА ЛИС ТИ КИ, К. Ф. Н., ДО ЦЕНТ

В це лях раз ви тия рав ноп рав но го и вза-
имо вы год но го сот руд ни че ства в об лас ти 
прик лад ных ис сле до ва ний, а так же науч-
но-об ра зо ва тель ной дея тель нос ти на ба зе 
СОШ №66 и СОШ №16 от кры ты фи ли алы 
ка фед ры прик лад ной ма те ма ти ки и ин-
фор ма ти ки фа куль те та ма те ма ти ки и ин-
фор ма ци он ных тех но ло гий КарГУ им. Е. 
А. Бу ке то ва. Фи ли ал соз да вал ся по пра ви-
лам кре дит ной сис те мы обу че ния и внед-
ре ния ее ана ло га в сред них учеб ных за ве-
де ни ях. Вза имо дей ствие пред по ла га ет, с 
од ной сто ро ны, ши ро кое ис поль зо ва ние 
сов ре мен ных об ра зо ва тель ных тех но ло гий, 
адап та ция и ап ро ба ция ко то рых бу дет осу-
ществлять ся в рам ках дея тель нос ти.

Сов мес тно с ад ми нис тра ци ей шко лы сос тав-
ле ны и ут вер жде ны пла ны ра бо ты с фи ли ала ми 
и науч ные до го во ры о про ве де нии учеб но-ме то-
ди чес ких и науч но-ис сле до ва тельских ра бот. В 
со от вет ствии с пла ном ра бо ты 26 но яб ря про шел 
мас тер-класс по ро бо то тех ни ке для учи те лей ин-
фор ма ти ки фи ли алов ка фед ры прик лад ной ма те-
ма ти ки и ин фор ма ти ки КарГУ им. Е. А. Бу ке то ва 
КГУ СОШ №16, КГУ СОШ №66, ППС ка фед ры 
прик лад ной ма те ма ти ки и ин фор ма ти ки и сту-
ден тов спе ци аль нос тей «5В011100 — Ин фор ма ти-
ка», «5В070500 — Ма те ма ти чес кое и компь ютер-
ное мо де ли ро ва ние».

Мас тер-класс про во дил ся для ме то дис тов и пе-
да го гов, за ни ма ющих ся ро бо то тех ни кой, на ба зе 
фа куль те та ма те ма ти ки и ин фор ма ци он ных тех-
но ло гий КарГУ.
В мас тер-клас се при ни ма ли учас тие пе да го ги 

СОШ №16 и СОШ №66 Шна но ва А. А., То леуова 
А. А., Иш му ха ме то ва А. Б., Му са ева Г. О., Аяз бе-
ков Е. У., Му ка ше ва Н. К., Са вель ева Н. Е., Му ка но-
ва Г. К., Кен же ба ева Б. Д., ак тив но за ни ма ющи еся 
про ек тной и твор чес кой ро бо то тех ни кой.
На от кры тии мас тер-клас са при сут ство вал 

пер вый про рек тор КарГУ име ни Е. А. Бу ке то ва 
про фес сор Жу ма шев Р. М., ко то рый поп ри вет-
ство вал учас тни ков и крат ко рас ска зал об от кры-
тии фи ли алов ка фед ры прик лад ной ма те ма ти-
ки и ин фор ма ти ки. Так же он от ме тил важ ность 
про во ди мо го ме роп ри ятия в рам ках ре али за ции 
сог ла ше ния о сот руд ни че стве меж ду ву зом и шко-
ла ми и вы ра зил на деж ду, что сот руд ни че ство по 
нап рав ле нию об ра зо ва тель ной ро бо то тех ни ки 
бу дет конструк тив ным, со дер жа тель ным и эф-
фек тив ным.
Ме роп ри ятие ве лось на ка зах ском и рус ском 

язы ках. Ме роп ри ятие соп ро вож да лось яр кой 
пре зен та ци ей, де монстри ро вал ся ви де оро лик об 
уди ви тель ных дос ти же ни ях ро бо то тех ни ки.
На мас тер-клас се сво им опы том по де ли лись 

учи тель ин фор ма ти ки шко лы-ли цея №101, ма-
гис трант 1-го го да обу че ния по спе ци аль нос ти 
«6М060200 — Ин фор ма ти ка» Ра кым жан А. А. и 

учи тель ин фор ма ти ки СОШ №16 Аяз бе ков Е. У. 
Во вре мя мас тер-клас са учас тни ки оз на ко ми лись 
пер вы ми ша га ми прог рам ми ро ва ния ро бо тов с 
по мощью раз лич ной ви зу аль ной сре ды, уз на ли, 
как при по мо щи конструк то ров EV3 и «Ро бо лаб» 
про ек ти ро вать мо де ли ре аль ных ро бо тов, со би-
рать их из эле мен тов на бо ра и прог рам ми ро вать 
по ве де ние дан ных мо де лей. Учас тни ки ме роп ри-
ятия смог ли оз на ко мить ся с ин же нер но-тех но ло-
ги чес ки ми про цес са ми, ко то рые мо гут быть при-
ме не ны в рам ках под го тов ки уча щих ся к ро бо то-
тех ни чес ким со рев но ва ни ям, а так же с осо бен-
нос тя ми ор га ни за ции науч но-ис сле до ва тельских 
про ек тов.
Ка фед ра прик лад ной ма те ма ти ки и ин фор ма-

ти ки фа куль те та ма те ма ти ки и ин фор ма ци он ных 
тех но ло гий вы ра зи ла бла го дар ность Аяз бе ко ву Е. 
У., Ра кым жан А. А. за ак тив ное учас тие в мас тер-
клас се. По окон ча нии мас тер-клас са всем учас тни-
кам бы ли вы да ны сер ти фи ка ты.

ИН ФОР МА ЦИЯ ПРЕ ДОС ТАВ ЛЕ НА ФА КУЛЬ ТЕ ТОМ 
МА ТЕ МА ТИ КИ И ИН ФОР МА ЦИ ОН НЫХ ТЕХ НО ЛО ГИЙ

Новости науки
Развитие 
национального 
законодательства 
в сфере защиты 
прав детей

В но яб ре на ба зе Ин сти ту-

та пра во вых ис сле до ва ний и 

го су дар ство ве де ния бы ла про-

ве де на рес пуб ли кан ская науч-

но-прак ти чес кая кон фе рен-

ция, пос вя щен ная 25-ле тию 

Не за ви си мос ти Рес пуб ли ки 

Казахстан и 70-ле тию ЮНИ-

СЕФ на те му «Юве наль ная 

юс ти ция — ис то рия ста нов ле-

ния, пер спек ти вы раз ви тия и 

проб ле мы в ус ло ви ях гло ба-

ли за ции». Кон фе рен ция бы ла 

ор га ни зо ва на в рам ках ре али-

за ции фун да мен таль ной гран-

то вой те мы МОН РК.

В кон фе рен ции при ня ли 

учас тие ве ду щие уче ные за ру-

беж ных стран: д. пс. н., про фес-

сор Ака де мии МВД Рес пуб ли-

ки Бол га рия Ган чев ски Бой ко; 

за мес ти тель на чаль ни ка ка-

фед ры ад ми нис тра тив ной дея-

тель нос ти ор га нов внут рен них 

дел, под пол ков ник по ли ции, 

кан ди дат юри ди чес ких на ук, 

до цент Санкт-Пе тер бургско го 

уни вер си те та МВД Рос сии Бе-

жен цев А. А.; пре по да ва тель 

Са мар ско го фи ли ала Мос ков-

ско го го род ско го пе да го ги чес-

ко го уни вер си те та Мас лов И. 

И. Кро ме то го, в об суж де нии 

проб лем юве наль ной юс ти-

ции так же уча ство ва ли прак-

ти чес кие ра бот ни ки: пред се-

да тель спе ци али зи ро ван но го 

меж район но го су да по де лам 

не со вер шен но лет них Ка ра-

ган дин ской об лас ти Сай ха-

нов Д. Т., на чаль ник ка фед ры 

до су деб но го рас сле до ва ния 

прес туп ле ний к. ю. н., до цент, 

пол ков ник по ли ции Ка ли ев 

А. К., учас тко вый ин спек тор 

по ли ции груп пы юве наль ной 

по ли ции от де ле ния мес тной 

по ли цей ской служ бы УВД г. 

Жез каз га на ДВД Ка ра ган дин-

ской об лас ти Баг жа но ва А. Ж., 

ко то рые по де ли лись опы том 

ме ха низ ма за щи ты прав де тей 

и пре дот вра ще ния пра во на ру-

ше ний сре ди не со вер шен но-

лет них.

Так же в кон фе рен ции при-

ня ли учас тие сту ден ты ву зов, 

они пред ста ви ли свои взгля-

ды на проб ле му пра во во го 

ре гу ли ро ва ния прав де тей. По 

ре зуль та там ра бо ты кон фе-

рен ции бы ла ут вер жде на ре зо-

лю ция о со вер шен ство ва нии и 

даль ней шем раз ви тии на ци-

ональ но го за ко но да тель ства в 

сфе ре за щи ты прав де тей.

ИН ФОР МА ЦИЯ ПРЕ ДОС ТАВ ЛЕ НА

ЮРИ ДИ ЧЕС КИМ ФА КУЛЬ ТЕ ТОМ

Слово об Ученом
В этом го ду ис пол ни лось 60 лет док то ру фи ло ло ги чес ких на ук, про фес со ру Жан до су 

Ко жах ме то ви чу Сма гу ло ву, ко то рый 35 лет ра бо та ет в Ка ра ган дин ском го су дар ствен ном 
уни вер си те те им. ака де ми ка Е. А. Бу ке то ва.

В школах прошли мастер-классы по робототехнике
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Ки елі қа ра ша ңы ра ғы мыз да өт кен 
«Тəуел сіз дік жə не ұлт тық əде би ет та ну ғы лы-
мы» ат ты рес пуб ли ка лық ғы лы ми-прак ти-
ка лық кон фе рен ция əде би ет та ну əле мін де-
гі əй гі лі ға лым дар дың ба сын қос ты. Ай ту лы 
кон фе рен ция фи ло ло гия фа куль те ті нің ал-
ғаш қы ка фед ра ла ры ның бі рі — қа зақ əде би-
еті ка фед ра сы ның 50 жыл ды ғы на жə не осы 
бі лім ор да сын да та лай жыл дан бе рі тал май 
қыз мет етіп ке ле жат қан əде би ет та ну шы ға-
лым, фи ло ло гия ғы лым да ры ның док то ры, 
про фес сор Жан дос Қо жах ме тұ лы Сма ғұ-
лов тың 60 жыл дық ме рей тойы на ар нал ды.

Төл əде би еті міз ұр пақ тан-ұр пақ қа мұ ра бо-
лып жет кен сөз өне рі нің құ ді рет ті де асыл қа зы-
на сы. Бү гін де ұлт тық сөз зер тха на сы өсіп-өніп, 
өр кен де ген көп са ла лы, жан-жақ ты жан рлы 
əлем дік əде би ет дең гейі не кө те ріл ді. «Елу жыл-
да — ел жа ңа» де мек ші, 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 фи ло ло гия фа куль те ті не қа рас ты қа зақ əде-
би еті ка фед ра сы би ыл жар ты ға сыр лық бе лес ке 
шы ғып отыр. Ка фед ра 1966 жы лы Қа ра ған ды 
мұ ға лім дер ин сти ту ты ның «Қа зақ ті лі мен əде-
би еті» деп атал ған ор тақ ка фед ра дан бө лі ніп, өз 
ал ды на же ке ша ңы рақ кө тер ді. Қа зақ əде би еті 
ка фед ра сы ның ір ге та сын қа лап, жа ңа ұжым ды 
20 жыл кө ле мін де бас қар ған фи ло ло гия ғы лым-
да ры ның док то ры, про фес сор З. Т. Жұ ма ға ли ев 
бер тін гі жыл дар ға дейін қыз мет етіп, əде би ет та-
ну ғы лы мы ның қа лып та су ке зе ңі не қо мақ ты үлес 
қос ты. «Шын дық жə не көр кем əде би ет», «Ке зең 
жə не əде би ет», «Бел-бе лес те», «За ма на са зы», 
«Уақыт жə не əде би ет», «Өр шіл гу ма низм өне ге-
сі» сын ды ең бек те рі ұлт тық са на мыз дың ояну ына, 
қа лып та су ына ық пал ет ті. За дан Тас қа лиұ лы-
нан бө лек əр жыл дар да ка фед ра ны Қ. К. Ле ке-
ров, Қ. П. Ес ба ев, Б. К. Кə рі ба ева, Ж.Қ. Сма ғұ лов, 
Б. С. Ра қы мов, М. Х. Хам зин, Ж. Ж. Жа рыл ға пов, 

С. Б. Жұ ма ғұ лов, К. А. Тө ле уба ева сын ды бі лік-
ті ға лым дар бас қар ды. Өне ге лі тə лім гер лер дің, 
ұла ғат ты ұс таз дар дың қал тқы сыз қыз ме ті нің 
ар қа сын да қа зақ əде би еті ка фед ра сы рес пуб ли-
ка да ғы қа зақ əде би ет та ну ғы лы мын да өз ор нын 
ойып тұ рып алып, ғы лы ми ор та лық дə ре же сі не 
кө те ріл ді. Бү гін гі таң да қа зақ əде би еті ка фед ра-
сы жанр жə не стиль, ұлт тық əде би ет та ну ғы лы-
мы ның та ри хы мен əдіс на ма сы, көр кем шы ғар ма 
мə ті ні жə не фи ло ло ги ялық тал дау ат ты ғы лы ми 
ба ғыт тар бойын ша жұ мыс тар ат қа ру да, əде би-
ет та ну деп ата ла тын ғы лым са ла сы ның күр де лі 
жо лын зерт теп, зер де ле уде. Ғы лым ның та ри хын, 
ма ңыз ды лы ғы мен қа лып та сып, да му ын жан-
жақ ты қа рас тыр ған про фес сор Ж. Сма ғұ лов ғұ-
ла ма ға лым Т. Кə кі шев тей ұлы ұс таз дан тəр бие 
ал ған жан. Ж.Қ. Сма ғұ лов Е. А. Бө ке тов атын да ғы 
ҚарМУ-дың қа зақ əде би еті ка фед ра сы ның про-
фес со ры, фи ло ло гия ғы лым да ры ның док то ры, 
Ха лы қа ра лық Ақ па рат тан ды ру Ака де ми ясы ның 
ака де ми гі, əде би ет та ну шы ға лым, сын шы. Бү гін-
гі таң да бі лім ор да мыз дың бет ке ұс тар ұла ғат ты 
ұс та зы на ай нал ған, ал пыс тың ас қа ры на шық қан 
аға мыз 1974 жы лы ҚарМУ сту ден ті атан ған екен. 
Фи ло ло гия фа куль те тін де «қа зақ ті лі мен əде би-
еті» ма ман ды ғы бойын ша бі лім ал ған. 1983 жы-
лы ҚарМУ-дың қа зақ əде би еті ка фед ра сы на аға 
оқы ту шы бо лып жұ мыс қа ор на ла са ды. Мі не, 
сол кез ден кү ні бү гін ге дейін осы ки елі қа ра ша-
ңы рақ та қыз мет етіп ке ле ді. Са на лы ғұ мы рын 
əде би ет ке, ұс таз дық, зерт те уші лік қыз мет ке ар-
на ған Ж. Қ. Сма ғұ лов ұлт тық əде би ет та ну ғы лы-
мы ның та ри хы мен əдіс на ма сы ның мə се ле ле рін, 
əде би та ри хи көз қа рас тар дан ту ын да ған ұлт тық 
ой-пі кір дің қа лып та су ын та ра зы лап, зерт те ді. 
«Қа зақ əде би ет та ну ғы лы мы ның туу жə не қа лып-
та су жол да ры» ат ты та қы рып та док тор лық дис-
сер та ция қор ға ды, «Та рих тан та ғы лым» ат ты екі 
том дық ғы лы ми-зерт теу жи на ғы жа рық көр ген. 
Ға лым ның ғы лы ми ең бек те рі мен ше тел дік тер де 

та ныс. Ма қа ла ла ры Ре сей, АҚШ, Бол га рия, Гру-
зия, Түр кия, Қыр ғыз стан жə не өз ге де ел дер дің 
ғы лы ми жур нал да рын да жа ри ялан ған. Адал 
ең бе гі лайық ты ба ға ла нып, екі рет Е. А. Бө ке тов 
атын да ғы ҚарМУ-дың «Құр мет гра мо та сы мен», 
«Ака де мик Е. А. Бө ке тов атын да ғы ҚарМУ-ға — 
40 жыл» жə не «Қар МТУ-дың 60 жыл ды ғы» ме-
рей той лық төс бел гі ле рі мен ма ра пат тал ды. Рес-
пуб ли ка лық «Өр леу» бі лік ті лік ті арт ты ру ұлт тық 
ор та лы ғы ның «Ұла ғат ты ұс таз» төс бел гі сін жə не 
«Құр мет гра мо та сын» иелен ді.

Ар да гер ле рін ар дақ тап, ұла ғат ты ұс таз да-
рын ұлық тап жү ре тін ҚарМУ Кə сі по дақ ко ми-
те ті ме рей той иесі не уни вер си тет аты нан ал ғыс 
хат тар ту етіп, сый-сы япат көр сет ті. Əл-Фа ра би 
атын да ғы Қа зҰУ-дың до цен ті К. С. Ах ме то ва: 
«Ака де мик Е. А. Бө ке тов атын да ғы Қа ра ған ды 
мем ле кет тік уни вер си те ті нің қа зақ əде би еті ка-
фед ра сы ның 50 жыл дық ме рей тойы ның ата лып 
отыр ға ны жөн. Бұл қа зақ əде би еті ка фед ра сын да 
ір ге рі леу бар. Осы ка фед ра ны Тұр се кең ме рей-
той иесі Жан дос Сма ғұ лов тың қо лы на ұс та тып 
кет ті. 20-30 жыл ар тқа көз жү гір тіп қа ра сақ, аза-
мат ты лы ғы та бан ды. Мық ты ға лым, зор тұл ға», — 
деп ка фед ра ның қос ме рей тойы мен құт тық та ды. 
Жан дос аға мыз 60 жа сы ның 33 жы лын осы ка-
фед ра ға ар нап, ғы лым ға қы ран дай сам ғап, сү бе лі 

үлес қо сып ке ле ді. Ме рей той иесі нің «Фо ли ант» 
бас па сы нан шық қан кі та бы ның тұ са уке се рі өт ті. 
«Шə кір тсіз ұс таз — тұл» де мек ші, Жан дос Қо-
жах ме тұ лы ның бір топ шə кірт те рі ке ліп, то сын 
сый жа сап, аға мыз ды бір мар қай тып, қуа ныш қа 
бө ле ді. Мар ха ба Ах мет бек қы зы ұс та зы на ар нап 
өлең жол да рын ар на ды. Үне мі кү ліп жү ре тін қа-
си етін бас ты ерек ше лі гі деп са най тын бір топ шə-
кірт те рі дип лом та быс тап, ба ға лы сый лық та рын 
тар ту ет ті. Қы тай елі нен кел ген про фес сор Б. Нəу-
ке нұ лы ка фед ра ны 50 жыл дық ме рей тойы мен 
құт тық тап, Жан дос аға мыз дың ауыз тол ты рар-
лық тай ең бек те рі не тоқ та лып, ка фед ра ға ар нап 
сый лық тар тар ту ет ті. Осы ка фед ра да Жан дос 
Қо жах ме тұ лы мен бір ге бір не ше жыл ең бек ет-
кен, Еура зия ұлт тық уни вер си те ті аты нан кел ген 
Са ғын бай Бот пайұ лы да «өз ка фед ра сын» жар ты 
ға сыр лық ме рей тойы мен құт тық тап, өз аға сы на 
ал ғы сын біл ді ріп, сый-сы япа тын тар ту ет ті. Қа-
ра ған ды об лы сы ның тіл дер ді да мы ту жө нін де гі 
бас қар ма сы, «Лин гва» шет тіл дер колледжі, «Ор-
та лық Қа зақ стан» га зе ті, та рих фа куль те ті аты нан 
із гі ті лек тер ай ты лып, қа за қы дəс түр мен ме рей-
той иесі нің иығы на ша пан жа был ды. Ай ту лы ша-
ра, ай ту лы ме рей той өте жо ға ры дə ре же де өт ті.

СЫМ БАТ ЖОЛ ДА СО ВА, �Ж-12 ТО БЫ НЫ3 СТУ ДЕН ТІ

Сұң ғы ла су рет кер Орал хан Бө кей дің 
шы ғар ма шы лы ғы ту ра лы бі рер ой

Ал тай тауының ки елі то пы ра ғын да дү ни еге 
ке ліп, та би ғи та лан ты мен алаш жұр тын таң ғал-
дыр ған аяулы жан ның бұл өмір ден өт ке ні не де 
бі раз бо лып ты.

Иə, Орал хан аға ның ор ны бө лек еді ғой! Өз 
ор та сы нан оза шап қан дү бі рі да ра дүл дүл ді 
орал мас са пар ға кет ті де ген ге кө ңі лің қи май тын 
си яқ ты. Тас ты жа рып шық қан шы нар дай шы ғар-
ма шы лық қуа ты мен, ал тын дай аз ға на ай шық-
ты ғұ мы ры мен ту ып-өс кен Ал тайын, ай на ла сын, 
Алматы дай Астана сын, тіп ті бү кіл мил ли он да ған 
оқыр ман да рын ой ға орап кет кен аб зал аға ның 
өкі ніш ті өлі мін, мез гіл сіз қа за сын ес ке тү сір сек: 
ерік сіз жү рек езі ліп, қай ғы-мұң ның қа ра бұл ты 
жан дү ни ең ді тор ла ры сөз сіз.

Əр бір күн, ап та, ай, жыл жыл жып өт кен 
сайын, сол бір сұң ғы ла су рет кер дің сұң қар тө-
сін бүр кеп жат қан то пы ра ғы суйи бас та ға ны мен, 
оған де ген қа лың ел дің, көп ші лік оқыр ман ның 
ыс тық ықы ла сы ар на сы нан аса түс кен дей.

Осы Орал хан аға ның ор нын си пап қал ған 
дүйім жұрт бұл күн де қа лам гер дің ар ты на қал-
дыр ған мол мұ ра ла рын асыл қа зы на ға ай нал ды-
рып үл гер ді де сек, ар тық ай тқан дық емес.
Орал хан Бө кей — ХХ һəм ХХІ ға сыр лар да ғы 

қа зақ əде би еті нің көк жи егі не кө рік бе рер жа-
рық жұл дыз. Жү рі сі бө лек, сти лі ерек қа рым ды 
қа лам гер. Еш кім ге ұқ са май тын, ше бер лі гі ши-
ры ғып ше гі не жет кен та ма ша та лант иесі. Оның 
қай шы ғар ма сын алып қа ра сақ та, өн бойы нан 
өріл ген та би ғи та за лық пен шы найы шын дық ты 
кез дес ті ре міз.

Қар лы ғаш қа да мы со на-ау «Қам шы гер» жи-
на ғы нан бас тап, өз ша бы ты на қам шы сал ған 

да ра боз да рын ең ақыр ғы «Ұй қым кел мей ді ге» 
дейін қан ша ма дүр-дү ни елер ді өмір ге əкел ді де-
се ңіз ші.

Бі рі нен-бі рі асып тү се тін, əрі бі рін-бі рі то-
лық ты ра тын: «Қар қы зы», «Сай тан кө пір», «Мы-
нау ап пақ дү ние», «Ата уке ре», «Бə рі де май дан», 
«Құм мі не зі», «Өліа ра», «Же тім бо та», əрі қа рай 
ті зе бер сек, мөл дір мон шақ тар дай тіз бек те ле бе-
ре тін бұл ту ын ды лар дың əр қай сы сы өзін ше жат-
қан бір əлем де се бол ған дай. Ав тор дың əр жыл-
да ры жа зыл ған алу ан шы ғар ма ла рын да үл кен 
ой дың ұзын же лі сі сақ тал ған. Əуелі ұш қын дап 
бас тал ған ой лар бі рін-бі рі қуа лап, бі рін-бі рі то-
лық ты рып, не бір нə зік де таль дер мен шө кім дей 
штрих тар ар қы лы ке дер гі сіз ке ңіс тік ке шы ғып, 
ора сан ой лар дың ор ма ны на ай нал ған. Бар лық 
шы ғар ма ла ры на тəн ор тақ ой дың же лі сі — бас 
қа һар ман мы нау ің кəр өмір ге, өзі ай тқан дай ап-
пақ дү ни еге ға шық ты ғы мен, құш тар лы ғы мен қу-
ан та ды. Пси хо ло ги ялық пор трет жа сау үшін көз-
де ген кейіп ке рін мұң мұ хи ты на бой ла тып алуы 
да — жа зу шы ның ға жап ше бер лі гі.
Тұ тас тай бір тө бе ге ту ын ті гіп жат қан дра ма-

ла рын, «Өз отың ды өшір ме» ат ты өзек ті ро ма нын, 
қы зуы жет кі лік ті əде мі əң гі ме ле рін қос па ған ның 
өзін де, тек по вес те рі ар қы лы-ақ Орал хан ның өз-
ге лер ден оқ бойы озық тұ ра ры ай дан анық.

Көр кем ді гі ке ліс кен ке сек ту ын ды ла ры на тəн 
та қы рып тар дың өзі таң да нар лық. «Сай тан кө-
пір», «Ата уке ре» деп ата лу ының өзін де те рең 
түйін жа тыр. Не ге де се ңіз, «тағ дыр дың те зі нен, 
то зақ тың өзі нен» аман қал ған қай ран қа зақ хал-
қы қы зыл дар дың қол дан жа са ған жа сан ды жүйе-
сі нің (ке ңес тік ке зең) «сай тан кө пі рін де» ұзақ 
сел кіл деп, «ата уке ре сін» ішу дің аз-ақ ал дын да 
қал ған жоқ па?! (Ата уке ре — адам ның о дү ни еге 
ат та нар да, ақ тық де мі та усы лар да ғы соң ғы та тар 
дə мі. — Ə.Қ.). Мұн да қо ғам дер ті нен өзек те рі не 
өрт түс кен же ке ле ген адам дар дың та ла улы тағ-
ды ры, сон дай-ақ, же ке ле ген адам дар дың жауап-
сыз ды ғы нан жа па шек кен за ма на за ры тіл ге ти ек 
еті ле ді. Бұ ған дə лел, екі по вес те гі екі кейіп кер: ай-
бын ды Ас пан қарт пен та за жү рек ті Та ған. Ас пан-
ның Ас пан, Та ған ның Та ған ата луы да те гін емес. 
Ас пан — адам ру хы ның аса би ік ті гін, өр лі гін, кең-
ді гін мең зе се, Та ған — та лай тау қы мет ті бас тан 

ке шір ген төрт та ған дап қал ған та би ғи тө зім ді лік-
ті біл ді ре ді. Бас қа да кейіп кер лер дің ат та ры ның 
өзін де де көп жай лар жи нақ та лып бе ріл ген тə різ-
ді. Мə се лен, Ай на — адам жа ны ның мөл дір лі гін 
көр сет се, Ерік — есер қо ғам ның ерік бе ріп қой ған 
еса ла ңы іс пет ті. Тə ңір, Бар хан, Қой шы, Зар лық, 
Құ мы рай, Қон қай, Уп рай, Жаң ғы рық, Ай қай, 
Анау деп ата ла тын кейіп кер лер мен құ бы лыс тар-
дың өзі де алу ан-алу ан ой лар ға же те лей ді.

Жал пы, Орал хан аға мыз əр ту ын ды сын те-
рең нен тар тып, ой-се зім нің бұл ты на орап, ақ 
жаң быр дай се бе лей сің ді ріп, ро ман ти ка лық кең 
ты ныс пен ер кін кө сі ле тін да ра стиль ді жа зу шы. 
Оның жаз ған жау һар дү ни еле рін де гі əлеу мет тік-
пси хо ло ги ялық кө рі ніс тер мен фи ло со фи ялық 
түйін дер оқыр ман да рын ой дан қыр ға, қыр дан 
шың ға шы ға ра ры анық-тұ ғын. Осы дан кейін ой-
лы оқыр ман ның са на сы на ұлы сіл кі ніс тің ұры ғы 
се бі ле рі де сөз сіз шын дық. «Сай тан кө пір де гі» 
Ай қай жай ай қай емес. Ке зін де гі Ке ңес өкі ме ті-
нің «шаш ал де се, бас ала тын» қор қы ныш ты қо-
қан-лоқ қы сы бо луы да ық ти мал. Үмі ті нен гө рі 
үрейі ба сым осын дай ос па дар өкі мет ті жа зу шы 
та би ғат тың тыл сым да жұм бақ күйі мен ас тар лап 
бе ріп отыр ған ға ұқ сай ды.

1984 жы лы жа рық көр ген жи на ғын «Біз дің 
жақ та қыс ұзақ» деп атап ты. Ме нің ойым ша, қа-
лам гер тек қа на Ал тай өңі рін де қыс тың ұзақ бо-
ла ты нын ай тып отыр ған жоқ. Зер са лып қа ра ған 
жан ға та ғы бір ой дың ұшы кө рі ніс бе ре ді. Ол — 
ал ты ай дан аса Ал тай да жа тып ала тын та би ғат 
құ бы лы сы емес, сол кез де гі өмі рі міз дің өк пе сі не 
қа дал ған қо ғам ның ыз ға ры, со ның аязы мен бо-
ра ны. «Сай тан кө пір де гі» сой қан ға тө теп бер ген 
Ас пан қарт — қа зақ хал қы ның еш те ңе ден тай сал-
май тын өр ру хын көз ал ды мыз ға елес те те ді.
Ал «Ата уке ре» по ве сін де қа лам иесі нің қо ғам 

қай шы лық та ры на қар сы тұр ған іш кі ой иірі мі 
мен се зім бұ ла ғы бір ден бай қа ла ды. Екі кейіп-
кер Та ған мен Ерік ті қа тар ала оты рып, адам зат 
бойын да ғы мəң гі лік өш те сіп ке ле жат қан ақ пен 
қа ра ның ара сал ма ғын ой та ра зы сы на тар тқан. 
Та ған ды тəл ті рек те тіп қой ған тағ дыр дың тау қы-
ме ті емес, ол — ай на ла сын да ғы адам дар дың біл-
мес ті гі мен сез бес ті гі. То пыр ла ған то пас тар дың 
əдеп сіз əре ке ті мен қа ра қан бас тың қа мын ой лар 

қа ре ке ті. Ерік сы қыл ды ес сіз дер дің ке сі рі нен Та-
ған тə різ ді тап-та ма ша адам ерік сіз іш кі лік ке 
са лы нып, бү лі не жаз да ған… Ав тор дың адам бол-
мы сын жа ра ты лыс жəн ді гі мен шен дес ті руі де — 
тыл сым дү ни ені түр тіп оят қан дай. Ара лар қо ға-
мы мен адам зат қо ға мы ның ара сын да ғы ерек ше 
ұқ сас тық ты ша ғын де таль дар ар қы лы дəл жет кі зе 
біл ген. Аме ри ка дан əкел ген қа ты гез бу дан ара-
лар — бү гін гі шо қы нып кет кен мəң гүрт тер ді ту ра 
ал ды мыз ға алып кел мей ме?! Бу дан ара лар иесі-
нің ше ше сін ша ғып өл тір се, мəң гүрт тер ту ған 
ата-ана ла рын «қарт тар үйі не», ту ған ба ла ла рын 
кө рін ген қу ыс қа қал ды рып ке тіп жат қан жоқ па?..

По вес тің ба сы нан аяғы на дейін Та ған ның 
аузын да жүр ген «Не ге біз осы…» де ген жұм бақ 
сұ рақ жал ғыз Та ған ға ға на тəн емес. Біз дің бə рі-
міз ге, ұпайы кет кен ұл ты мыз ға қойыл ған ұлы 
сұ рақ. Егер əр қай сы мыз Та ған ның кей пі не еніп 
«не ге біз осын дай мыз?» деп өзі міз ге əуелі сұ рақ 
қойып, со сын оған жүйе лі жауап із де сек, ен ді гі 
бар ша мыз өр ке ни ет тің өрі не шы ғып, ға жайып 
күй ке шер едік! Өкі ніш ке орай, өй тпей міз, өй ткі-
міз де кел мей ді…

Иə, ара бал ға той май ба тып өл се, адам да 
бай лық ты жия бер сем деп, кө зі қи май құ ны ғып, 
ақы рын да əл гі өз «дү ние-бо ғы на» тұн шы ғып қа-
ла ды, — дей ді «Ата уке ре де» ай ты лар ой дың өзе-
гі. Осын дай өз бай лы ғы на өзі бел ше сі нен ба тып, 
ел ден без ген ес сіз Ерік ті ең со ңын да ав тор со рын 
қай на тып со на ға ай нал ды рып жі бе ре ді. Жай ға-
на ай нал ды рып қой май, қы зыл көй лек ті қыз ға 
қы зық ты рып, ақы ры сол бей та ныс бой жет кен ге 
жел ке сін үз ді ре ді.

Шы ғар ма ның аяғы жұм бақ тау бол ға ны мен, 
ор та ға са лар ойы анық. Тіп ті, еса лаң Ерік ке ере гі-
сіп отыр ған оқыр ман: «Қия нат шыл, зор лық шыл, 
қа ра жү рек не ме ге сол ке рек» де ген дей та ма ша 
бір əсер ала ры да усыз.
Жи нақ тай ай тқан да, со нау «Қам шы гер ден» 

қа нат қа ғып, соң ғы «Ұй қым кел мей ді ге» дейін гі 
ара лық та ға жайып ой-ор ма нын жа са ған Орал хан 
Бө кей дің ар ты на қал дыр ған мар жан мұ ра ла ры 
біз дер үшін ба ға жет пес бай лық екен ді гі да усыз.
Дəл осы лай, ұлы ой дың ұлы кө ші бо ла шақ қа 

бет алып ба ра ды.

-ЛІМ ЖАН �@Т ЖА Н@ ЛЫ,
ЖУР НА ЛИС ТИ КА КА ФЕД РА СЫ НЫ3 А�А О�Ы ТУ ШЫ СЫ,

�Ы ЛЫМ МА ГИС ТРІ

«Т�уелсіздік ж�не �лтты� �дебиеттану 'ылымы»

Алтайды> А�с�>�ары
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«Бо ла шак» под дер жал 
но вое на чи на ние

Меж ду на род ная сти пен дия «Бо ла шақ», соз-
дан ная 23 го да на зад по пред ло же нию Пре зи-
ден та стра ны, из на чаль но бы ла приз ва на за ни-
мать ся под го тов кой со от вет ству ющих кад ров 
в ве ду щих ву зах ми ра в ус ло ви ях пе ре хо да 
Рес пуб ли ки Казахстан к ры ноч ной эко но ми ке, 
рас ши ре ния меж ду на род ных свя зей в эпо ху 
гло ба ли за ции.
Пос та нов ле ни ем «Об уч реж де нии меж ду-

на род ной сти пен дии Пре зи ден та Рес пуб ли-
ки Казахстан по под го тов ке кад ров за ру бе-
жом», под пи сан ным 5 но яб ря 1993 го да, Н. А. 
Назарбаев уч ре дил пер вые 250 сти пен дий. С 
то го дня по нас то ящее вре мя бы ли при суж де-
ны 12 000 сти пен дий ка зах стан цам для уче бы в 
170 ву зах 35 стран ми ра. Прог рам ма, ко то рая 
вна ча ле за ни ма лась под го тов кой кад ров в ба-
ка лав ри ате, ма гис тра ту ре, док то ран ту ре для 
при ори тет ных от рас лей эко но ми ки, с те че ни-
ем вре ме ни ста ла пре дос тав лять граж да нам 
Казахстана но вые воз мож нос ти, и то му до ка-
за тель ство — до пол не ние прог рам мы ста жи-
ров ки ка те го ри ей ра бот ни ков ин же нер но-тех-
ни чес ких, ме ди цин ских и пе да го ги чес ких спе-
ци аль нос тей.
В этом го ду впер вые в ис то рии прог рам мы 

«Бо ла шақ» бы ла ор га ни зо ва на ста жи ров ка по 
спе ци аль нос ти «ме то ди ка пре по да ва ния инос-
тран ных язы ков. Лин гвис ти ка. Фи ло ло гия 77Т» 
по те ме «Обу че ние ка зах ско му язы ку как инос-
тран но му». Вось ми не дель ная ста жи ров ка, ор-
га ни зо ван ная по пред ло же нию Ми нис тер ства 
об ра зо ва ния и на уки Рес пуб ли ки Казахстан 
и На ци ональ ной ака де мии об ра зо ва ния «Бі-
лім», про хо дит под ру ко вод ством про фес со ра 
Ин ге борд Баль да уф в Цен траль но-Ази ат ском 
се ми на ре Бер лин ско го уни вер си те та им. Гум-
больдта. Не пос ред ствен но ор га ни за ци ей и ре-
али за ци ей ста жи ров ки за ни ма ет ся пре по да-
ва тель лек то ра та ка зах ско го язы ка и ис то рии 
Казахстана PhD Г. Ма са ко ва, спе ци алист по 
ре цеп тив но му мно го язы чию. Лек то рат ка зах-
ско го язы ка и ис то рии Казахстана от крыл ся в 
Гум больдтском уни вер си те те в 2010 го ду при 
со дей ствии По соль ства Рес пуб ли ки Казахстан 
в Фе де ра тив ной Рес пуб ли ке Германия.
Целью ста жи ров ки яв ля ет ся изу че ние ме то-

ди ки пре по да ва ния язы ка как инос тран но го на 
раз лич ных уров нях сис те мы об ра зо ва ния, и в 
со от вет ствии с этим в прог рам ме ста жи ров ки 
пре дус мот ре ны оз на ком ле ние с об ра зо ва тель-
ны ми уч реж де ни ями ФРГ, по се ще ние за ня тий 
в шко лах раз лич но го ти па, язы ко во го цен тра 
уни вер си те та им. Гум больдта, Ин сти ту та Ге те, 
изу че ние опы та ра бо ты пре по да ва те лей инос-
тран ных язы ков, ра бо та ющих со сту ден та ми, 
при ехав ши ми с раз ных кон цов ми ра.
Сей час на ста жи ров ке на хо дят ся 11 спе ци-

алис тов, про шед ших жес ткий от бор из 144 
че ло век. Сре ди ста же ров — пре по да ва те ли 
ве ду щих выс ших учеб ных за ве де ний, стар шие 
науч ные сот руд ни ки На ци ональ ной ака де мии 
об ра зо ва ния «Бі лім», учи те ля ка зах ско го язы ка 
из раз ных об лас тей рес пуб ли ки. Очень мно го 
яр ких впе чат ле ний, воз ник ших мыс лей и идей, 
пос тав лен ных воп ро сов, на ру шен ных сте ре-
оти пов в хо де ста жи ров ки.

Изу ча ем опыт 
Бер лин ско го уни вер си те та

Уни вер си тет, от кры тый брать ями Виль гель-
мом и Алек сан дром Гум больдта ми в 1809 го ду, 
с ХІХ ве ка счи та ет ся круп ным науч ным цен-
тром Ев ро пы. Уни вер си тет стал аль ма-ма тер 
для 29 ла уре атов Но бе лев ской пре мии. Сре ди 
зна ме ни тых вы пус кни ков мож но наз вать име-

на фи зи ков А. Эйнштей на и М. План ка, по эта 
Г. Гей не, пи са те лей брать ев Гримм, фи ло со фов 
Л. Фейер ба ха и К. Мар кса, ме ди ка Р. Ко ха, пер-
во го кан цле ра Гер ман ской им пе рии О. фон 
Бис мар ка. В 11 ин сти ту тах (на фа куль те тах) 
уни вер си те та обу ча ют ся 31 000 сту ден тов, 14% 
ко то рых — инос тран цы. Ска зоч ни ки братья 
Гримм — ос но во по лож ни ки фа куль те та гер-
ман ской фи ло ло гии, и сей час фа куль тет ская 
биб ли оте ка с фон дом бо лее 2 мил ли онов книг 
но сит их име на.
Для то го что бы бо лее пол но оз на ко мить ся 

с раз лич ны ми тех но ло ги ями и оце нить пре-
иму ще ство той или иной ме то ди ки в пре по-
да ва нии инос тран ных язы ков, нуж но об ра тить 
вни ма ние на осо бен нос ти об ра зо ва тель ной сис-
те мы Гер ма нии. В стан дар те об ра зо ва ния нет 
пред ме та «не мец кая ли те ра ту ра», она объ еди-
не на, точ нее, ин тег ри ро ва на с не мец ким язы-
ком, яв ля ющим ся язы ком по лу че ния зна ний, 
а инос тран но му язы ку обу ча ют с 5-го клас са. 
В сред ней шко ле (ее сту пе ни на зы ва ют ся на-
чаль ная — 1-4, ос нов ная, или ре аль ная — 5-10, 
гим на зия — 11-13) изу ча ет ся по ми мо ос нов но-
го инос тран но го (ан глий ско го) еще один инос-
тран ный язык, ко то рый уче ник вы би ра ет в 7-м 
клас се. В ком по нен те по вы бо ру ча ще все го 
встре ча ют ся ла тин ский, фран цуз ский, рус ский, 
ки тай ский, япон ский и ис пан ский язы ки. Это 
обус лов ле но вы бо ром бу ду щей спе ци аль нос ти 
уча щих ся, к то му же со от вет ству ет по ли ти ке, 
пре дус мот рен ной в Кон цеп ции язы ков Ев ро со-
юза, спо соб ству ет рас ши ре нию ком му ни ка ции 
и меж ду на род ных свя зей в эпо ху гло ба ли за ции 
на раз лич ном уров не не толь ко на ан глий ском 
язы ке. Во мно гих шко лах ор га ни зо ва ны Wil-
kom men-клас сы, в ко то рых изу ча ет ся не мец кий 
язык для про дол же ния обу че ния на не мец ком 
язы ке, в них учат ся де ти бе жен цев и дру гих ка-
те го рий граж дан, же ла ющие усо вер шен ство-
вать язык и по лу чить об ра зо ва ние в Гер ма нии. 
Воз раст уче ни ков этих клас сов — 12-18 лет, они 
учат не мец кий язык год, пос ле сда чи эк за ме на 
рас пре де ля ют ся в свои клас сы по воз рас ту. Не-
ред ко это де ти без ро ди те лей, по это му го су дар-
ство де ла ет очень мно гое для адап та ции и ин-
тег ра ции та ких юно шей и де ву шек.

Сис те ма Мон тес со ри — 
адап тив ные ус ло вия обу че ния 
в шко лах

Осо бен нос ти об ра зо ва тель ной сис те мы 
Гер ма нии и тех но ло гии обу че ния язы кам бы-
ли про де монстри ро ва ны при по се ще нии и 
зна ком стве с пе да го ги чес кой дея тель ностью 
гим на зий им. В. Гум больдта, Ан дре аса, Мак са 
План ка, Эр нес та Аб бе, Иоган на Гот ли ба. Гим-
на зия Иоган на Гот ли ба от кры лась в 1975 го ду, 
а ос таль ные гим на зии об ра зо ва ны бо лее 100 
лет на зад. Об щее для всех наз ван ных гим на-
зий — сво бо да уче ни ков и учи те лей, твор че-
ство, кре атив ность, раз нос то рон няя под дер жка 
лич нос тно го раз ви тия де тей, фор ми ро ва ние 
глу бо ко го мыс ли тель но го про цес са, неп ри ятие 
дис кри ми на ции, ра сиз ма. Учеб ный про цесс 
ос но ван на пе да го ги ке Мон тес со ри, по это му 
шко ла, по мо гая де тям рас крыть спо соб нос ти, 
обу ча ет их прак ти чес ко му при ме не нию по-
лу чен ных зна ний. Уче ни ки гим на зии во вре-
мя за ня тий мо гут сво бод но хо дить по клас су, 
са дить ся за лю бую пар ту по сво ему же ла нию, 
за ни мать ся сво им лю би мым де лом, бла го да ря 
та кой дея тель нос ти и оби лию иг ро вых эле мен-
тов на уро ках фор ми ру ет ся ин ди ви ду аль ность.
Эти гим на зии, как и дру гие шко лы, ру ко-

вод ству ют ся де ви зом пе да го ги ки Мон тес со ри 
«По мо ги сде лать са мо му», по это му хо ро шо 
обо ру до ва ны (раз ные стан ки, под руч ный ма-
те ри ал, цвет ные ка ран да ши, бу ма га, би сер и 

т. п.), мно го наг ляд но го ма те ри ала, прог рам-
ма рас счи та на от лег ко го к слож но му, уче ни-
ки име ют воз мож ность все де лать сво ими ру-
ка ми. Шко лы приз ва ны раз ви вать твор чес кие 
спо соб нос ти уча щих ся, их уме ние вес ти се бя и 
ра бо тать в груп пе, под дер жать и соз дать не об-
хо ди мую пси хо ло ги чес кую об ста нов ку.
При пос туп ле нии в шко лы де тей обя за-

тель но зна ко мят с прин ци па ми пе да го ги ки 
Мон тес со ри, по то му что они дол жны знать ос-
нов ные воп ро сы («Для че го учим ся? Че му и по-
че му учим ся? Зна ние те ории или ее прак ти чес-
кое при ме не ние?») и по лу чить на них от ве ты. 
Вы пус кни ки вы ше наз ван ных гим на зий пос ле 
сда чи Abi tur-а (ана лог на ше го ЕНТ) мо гут пос-
ту пить в выб ран ный вуз.

Зна ком ство с ра бо той 
Язы ко во го цен тра

Пред став ля ет ин те рес ра бо та Язы ко во го 
цен тра Уни вер си те та Гум больдта как струк-
тур но го от де ле ния ву за. Цель ра бо ты язы ко-
во го цен тра — обу че ние граж дан не мец ко му 
язы ку для ов ла де ния про фес си ей, обес пе че ние 
мо биль нос ти на тер ри то рии Ев ро со юза, мно-
го язы чия в ком му ни ка ции, неп ре рыв ное об ра-
зо ва ние.
Центр об ра зо ван в 1951 го ду, име ет 4 от де-

ле ния: гер ман ские, древ ние, эк зо ти чес кие (не-
мец кий для глу хо не мых, ту рец кий, араб ский, 
ки тай ский) и сла вян ские язы ки. Нап рав ле ния 
ра бо ты язы ко во го цен тра — ор га ни за ция язы-
ко вых кур сов, под го тов ка к эк за ме нам, кон-
суль та ции.
Язы ко вые кур сы де лят ся на три груп пы: язы-

ко вые кур сы об ще го ха рак те ра, кур сы науч но го 
язы ка, кур сы про фес си ональ но го язы ка. Пер-
вые обу ча ют язы ку как сред ству ком му ни ка-
ции, на вто рых учат на вы кам науч ных тек стов, 
а третьи пред наз на че ны для со вер шен ство ва-
ния про фес си ональ ной ре чи по от рас лям. Не-
мец кий язык изу ча ет ся на них как вто рой и как 
инос тран ный язык.
Есть язы ко вые кур сы, ос но ван ные толь ко на 

од ном ви де ре че вой дея тель нос ти. На кур сах 
язы ко во го цен тра учат ся око ло 10 ты сяч сту-
ден тов Уни вер си те та Гум больдта — 7000 граж-
дан Гер ма нии и 3000 инос тран цев. Изу че ние 
кур са инос тран ных язы ков вхо дит в ком по нент 
вы бо ра и, нес мот ря на бес плат ное обу че ние в 
ву зах, т. е. от сут ствие об ра зо ва ния на ком мер-
чес кой ос но ве, плат ное.
В этом цен тре ра бо та ют 14 язы ко вых кур сов, 

9 из них ак кре ди то ва ны УНИ СЕР Том, ко то рый 
объ еди ня ет 140 ву зов стра ны и уни фи ци ру ет 
про вер ку уров не вых зна ний по язы кам с по-
мощью тес тов сог лас но Язы ко вой кон цеп ции 
Ев ро со юза в за ви си мос ти от ти пов и це лей ву-
зов. По УНИ СЕР Ту уров ни А1, А2, В1, В2 про ве-
ря ют ся тес том, а уров ни С1, С2 — бо лее слож-
ной фор мой эк за ме на, вклю ча юще го до пол ни-
тель ные гра фы про вер ки раз лич ны ми ви да ми 
дея тель нос ти. В ме ди ате ке язы ко во го цен тра 
име ют ся ма те ри алы (пе чат ные из да ния, кни ги, 
сло ва ри, филь мы, ви део- и ауди окас се ты) 33 
ты сяч на име но ва ний по 152 язы кам.
По сло вам ди рек то ра язы ко во го цен тра 

фрау Рос слер, для пре по да ва те лей цен тра ор-
га ни зу ют кур сы по вы ше ния ква ли фи ка ции, 
об мен опы том в фор ма те «от кол ле ги к кол ле-
ге», а так же вор кшоп-се ми на ры, мас тер-клас сы, 
сис те мы пе ре под го тов ки пре по да ва те лей, кур-
сы усо вер шен ство ва ния.
В це лом мож но мно гое по чер пнуть из зна-

ком ства с об ра зо ва тель ны ми уч реж де ни ями 
Гер ма нии и прив нес ти в ра бо ту для улуч ше-
ния сис те мы об ра зо ва ния на шей стра ны.

А. С. АДИ ЛО ВА, ПРО ФЕС СОР КА ФЕД РЫ КА ЗАХ СКО ГО ЯЗЫ КА

Полиязычное образование
Интеллектуальный 
английский

26 но яб ря на ба зе СОШ №16 
ка фед рой ан глий ско го язы ка и 
лин гво ди дак ти ки бы ла про ве-
де на ин тел лек ту аль ная иг ра Lin-
gua Ge ni us 2016 сре ди уча щих ся 
11-х клас сов. В ко ман дной иг ре 
при ня ли учас тие СШ №16, 81, 
КГУ «Гим на зия №3», КГУ «Гим-
на зия №38», КГУ «Гим на зия 
№39», КГУ «Гим на зия №97», КГУ 
«Шко ла-ли цей №101», СШИ «Му-
ра гер», СШИ им. Н. Нур ма ко ва. 
Иг ра сос то яла из трех ту ров. В 
пер вом ту ре ко ман ды по ка за ли 
от лич ные зна ния по стра но ве-
де нию ан глий ско го язы ка. Вто-
рой тур был пред став лен в ви де 
спон тан но го го во ре ния. В треть-
ем ту ре бы ли за да ния по грам-
ма ти ке ан глий ско го язы ка.

По ито гам трех ту ров пер вое 
мес то по лу чи ла ко ман да КГУ 
«Гим на зия №38», вто рое мес-
то — СШИ «Му ра гер», третье 
мес то — КГУ «Гим на зия №39». 
По бе ди те ли бы ли от ме че ны дип-
ло ма ми пер вой, вто рой и третьей 
сте пе ни и па мят ны ми при за ми. 
Ос таль ные ко ман ды бы ли наг-
раж де ны сер ти фи ка та ми учас тия 
в ин тел лек ту аль ной иг ре.

Говорим на разных языках
В но яб ре в те че ние Не де ли 

инос тран ных язы ков сту ден ты 
КарГУ вы яв ля ли зна то ков ан-
глий ско го, ки тай ско го, не мец-
ко го и да же фран цуз ско го язы-
ков. По ито гам сре ди сту ден тов 
язы ко вых спе ци аль нос тей в 
ан глий ском са мы ми силь ны ми 
ста ли Ар сла но ва Ди ана (МО-14) 
и Фе до се ева Дарья (МО-14), раз-
де лив пер вое и вто рое мес та со-
от вет ствен но, по-ки тай ски луч-
ше всех го во рит Ора за лі Зер де 
(ХТОВ-11), за ним — Ка мыш ник 
Али на (МО-28), трой ку ли де ров 
за мы ка ет АдаL КGн дыз (ТФП-13). 
Сре ди сту ден тов не язы ко вых 
спе ци аль нос тей «тур нир ная таб-
ли ца» по ан глий ско му язы ку выг-
ля дит сле ду ющим об ра зом: 1-е 
мес то — Дю сем бе ко ва Аяулым 
(ТФП-13), Кыз дар бе ко ва Жа нель 
(Ю-15); 2-е мес то — Пун ту се ви-
чус Ев ге ний (ХТОВ-12), Ша га та-
ева Ди ана (Ю-15), Сма гу ло ва 
Ай ге рим (БН-12); 3-е мес то — 
Тур гум ба ева Алия (М-104). В не-
мец ком язы ке луч шие зна ния 
про де монстри ро ва ли: 1-е мес-
то — За ва ли ши на Ан на (БН-12); 
2-е мес то — Ко жах ме то ва Ди-
на ра (КЖ-12); 3-е мес то — Ени-
ке ева Ка мил ла (Ю-16). А фран-
цуз ский язык луч ше всех зна ют: 
1-е мес то — Кен же ева Са би на 
(МО-27); 2-е мес то — Бел ги ба ев 
Те мир лан (МО-27); 3-е мес то — 
Але ухан Ай бек (Ю-11).

В твор чес ком кон кур се Lin-
gua Star бы ли пред став ле ны 
по ли языч ные ко ман ды. Луч шей 
ста ла ко ман да So ap Bubbles ис-
то ри чес ко го фа куль те та (рук. 
Га ню ко ва А. А.), вто рое мес то 
раз де ли ли две ко ман ды: Win-
ners пе да го ги чес ко го фа куль-
те та (рук. Аб дра за ко ва А. А.) и 
Bra ve ма те ма ти чес ко го фа куль-
те та (рук. Бо лат бе ко ва А. К.), а на 
третью сту пень пьедес та ла под-
ня лись еще две ко ман ды: Dre am 
High би оло го-ге ог ра фи чес ко го 
фа куль те та (рук. Ту ле уба ева Ш. 
К.) и Big Bang хи ми чес ко го фа-
куль те та (рук. Ба ке но ва А. М.).

Уроки для преподавателей 
казахского языка 
в Берлинском университете

От ре дак ции. Про фес сор ка фед ры ка зах ско го язы ка Ал ма Со ве тов на Ади ло ва про хо дит 
ста жи ров ку в Гер ма нии. Она и еще де сять пре по да ва те лей из Казахстана сей час изу ча ют 
ме то ди ку пре по да ва ния ка зах ско го язы ка как инос тран но го. В сво ем не боль шом науч ном 
об зо ре она по де ли лась и впе чат ле ни ями о уни вер си те те, и но вы ми тех но ло ги ями обу че-
ния, ко то рые мож но ре али зо вать сов мес тно с не мец ки ми уче ны ми в ка зах стан ских ву зах.
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Ака де мик Е. А. Бө ке тов атын да ғы Қа ра-
ған ды мем ле кет тік уни вер си те ті нің «Тұл-
ға та ну» ғы лы ми-зерт теу ор та лы ғы ның 
жұ мыс жос па ры на сəйкес, Қа зақ стан Рес-
пуб ли ка сы Тəуел сіз ді гі нің 25 жыл ды ғы на 
ар нал ған «Тəуел сіз дік та ғы лы мы» ат ты жас 
зерт те уші лер дің ке зек ті ІІІ құ рыл тайы өт ті. 
Оған ҚарМУ сту дент те рі мен қа тар Қар қа-
ра лы, Нұ ра, Жа ңа ар қа ауда ны ның жə не ша-
һа ры мыз дың мек теп оқу шы ла ры қа тыс ты.

Та ри хи құ рыл тай дың жас та рих шы лар үшін 
та ным дық, тəрби елік мəні зор. Ша ра ның шы-
мыл ды ғы ҚарМУ-дың ғы лы ми жұ мыс жө нiн де гi 
про рек то ры про фес сор Қы лыш Бей се нұ лы Ома-
ров, «Тұл ға та ну» ғы лы ми-зерт теу ор та лы ғы ның 
ди рек то ры, та рих ғы лым да ры ның кан ди да ты, 
до цент Нұр са хан Ах мет қы зы Бей сен бе ко ва жə-
не та рих фа куль те ті нің де ка ны, до цент Гүл на ра 
Мұ рат бек қы зы Сма ғұ ло ва ның жы лы ле біз ді сө-
зі мен ашыл ды. Тəуел сіз дік тің же тіс тік те рін паш 

ету мақ са тын да ба нер лік ба ян да ма лар жа сал-
ды. Оқу шы лар мен сту дент тер дайын да ған жұ-
мыс та рын қор ғап, та рих тың те рең тү бі не үңіл ді. 
Қа ты су шы лар ға Нұр са хан Ах мет қы зы, би оло-
гия-ге ог ра фия фа куль те ті де ка ны ның тəр бие ісі 
жө нін де гі орын ба са ры Са ғи дол ла Мұх та рұ лы, 
та рих фа куль те ті де ка ны ның тəр бие ісі жө нін-
де гі орын ба са ры Ол жас Са ятұ лы, № 39 мек теп-
тің мұ ға лі мі Ай дын Əшір бе ков пен Қа ра ған ды 
гу ма ни тар лық кол лед жі нен Ал тай Бə дейұ лы 
əділ ба ға сын бер ді. Құ рыл тай дың қо ры тын ды-
сы бойын ша ар найы сый лық тар қа ла мыз да ғы 
«Мұ ра гер» ма ман дан ды рыл ған мек теп-ин тер на-
ты ның, хи мия-би оло гия ба ғы тын да ғы Назарбаев 
зи ят кер лік мек те бі нің оқу шы ла ры на, «Да рын» 
ма ман дан ды рыл ған мек теп-ин тер на ты ның, 
Жам был атын да ғы об лыс тық № 7 да рын ды ба ла-
лар ға ар нал ған ма ман дан ды рыл ған мек теп-ин-
тер на ты ның жə не Жа ңа ар қа дан кел ген оқу шы-
лар ға та быс тал ды. Жүл де лі 3 орын ды хи мия-би-
оло гия ба ғы тын да ғы Назарбаев зи ят кер лік мек-

те бі нің оқу шы сы Абай Ка ри мов, № 53 мек теп тің 
оқу шы ла ры Ба ла уса Жа қып ба ева, Ай жар қын 
Сей тқа зи на мен Оле ся Ах ме то ва, М. Жұ ма ба ев 
атын да ғы № 39 гим на зи яның оқу шы сы Ай да на 
Ха се но ва, № 41 мек теп оқу шы сы Мар жан Нұр-
ма ған бе то ва жə не ҚарМУ та рих, би оло гия-гео  -
гра фия фа куль тет те рі нің сту дент те рі иелен ді. 
Ал 2 орын ды Бе со ба ауылы ның № 8 ор та мек те бі 
оқу шы ла ры Əсел Ел дос қы зы мен Анель Со вет 
жə не Нұ ра ауда ны Ки ев ка кен ті нің № 3 ЖОББ 
мек те бі нің оқу шы сы Ба ян Ту ща но ва, сон дай-ақ 
Қа ра ған ды гу ма ни тар лық кол лед жі нің шə кірт-
те рі иелен ді. 1 орын ды ҚарМУ-дың фи ло ло гия 
фа куль те ті, атап ай тсақ, фи ло ло гия ғы лым да ры-
ның кан ди да ты, до цент Ай тбай Бот пайұ лы ның 
ғы лы ми же тек ші лі гі мен қа тыс қан Ай дын Наж-
ке нов, Аяулым Ма на то ва, Са ра Орын ба са ро ва, 
Ме ру ерт Асат қан жы ға сы на бай ла ды.

АЯЖАН МА ХАМ БЕТ �Ы ЗЫ,
ЖУР НА ЛИС ТИ КА Б	 ЛІ МІ НІ3 2 КУРС СТУ ДЕН ТІ

Ке ңес тік рес ми та рих қа са қа на еле мей 
кел ген, аты ата ла қал са, бі рың ғай «ұл тшыл, 
ала шор да шыл» ата нып кел ген ХХ ға сыр дың 
ба сын да ғы алаш зи ялы ла ры ның бі рі, қо ғам 
жə не мем ле кет қай рат кер ле рі қа та рын да ғы 
аса ерек ше тұл ға — Əли хан Нұр мұ ха ме дұ лы 
Бө кей ха нов.

Көр нек ті қо ғам қай рат ке рі Ре сей дің І Мем-
ле кет тік Ду ма сы ның де пу та ты жə не Мұ сыл ман 
ха лық та ры съезі нің де пу та ты, төр тін ші Мем ле-
кет тік Ду ма сы мұ сыл ман дар мен кон сти ту ци-
ялық-де мок ра ти ялық пар ти ясы фрак ци ясы-
ның Бю ро Мү ше сі, Санкт-Пе тер бор ма со ны, 
қа зақ тың ХХ ға сыр ба сын да ғы ұлт-азат тық кү-
ре сі нің те ори ялық не гі зін қа ла ушы əрі оның 
са яси кө се мі, хал қы мыз дың тұң ғыш са яси 
Алаш пар ти ясы ның тө ра ға сы əрі «Ала шор да» 
ұлт тық-тер ри то ри ялық ав то но ми яның пре-
зи ден ті, ғұ ла ма ға лым — ор ман та ну шы, эко-
но мист, та рих шы, эт ног раф, əде би ет та ну шы 
(абай та ну шы), аудар ма шы əрі да рын ды пуб ли-
цист — мі не, ал ты Алаш тың бір ту ар ұлы Əли-
хан ның хал қы үшін, қа за ғы ның жар қын бо ла-
ша ғы үшін соң ғы де мі біт кен ше ат қа рып өт кен 
сан қи лы қыз ме ті нің тіз бе гі ға на бұл. Осын дай 
бір ту ар аза мат тың қо ғам дық, мем ле кет тік кең 
ма ғы на да ғы ғы лы ми қыз ме ті жə не шы ғар ма-
шы лы ғы же те зерт те лін бей кел ді. Бі рен-са ран 
бас па бет те рін де Əли хан есі мі Ке ңес би лі гі нің 

ал ғаш қы 1920 жыл да рын да да «бур жу ази яшыл 
са ясат кер, қа на ушы топ тың өкі лі» ре тін де ға на 
көр се ті ліп кел ді. Осын дай қа на лу шы лар қа та-
рын да Т. Рыс құ лов, А. Кен жин, М. Ата ни язов 
сын ды қо ғам қай рат кер ле рі мен қо са, А. Бай-
тұр сы нов, М. Жұ ма ба ев, М. Ду ла тов жə не өз ге 
де қа лам ше бер ле рі де бар бо ла тын.
Əли хан ның шы ғар ма шы лы ғын ал ғаш қы 

зерт те уші лер қа та рын да — Х. Орал тай, М. Қой-
гел ди ев, М. Ба зар ба ев, Т. Кə кі шев, С. Ақ құ л-
ұлы, Р. Нұр ға ли ев, Ж. Бек тұ ров, К. Нұр пейі сов, 
М. Құл-Мұ ха мед, Ж. Сма ғұ лов. Ұлы қай рат-
кер дің шы ғар ма ла ры жи нақ тал ған таң да ма лы 
кі та бы шық ты, өмір ба яны жа зыл ды, аудар ған 
шы ғар ма ла ры жи нақ та лып ба сыл ды, қо ғам-
дық əлеу мет тік қыз ме ті не ба ға бе ріл ді.
Қа ра ған ды қа ла сын да ғы М. Əуезов кі тап ха-

на сын да «Ұл тын сүй ген ұлы тұл ға» ат ты Əли-
хан Бө кей ха нов тың 150 жыл ды ғы на ар нал ған 
кеш өт ті. Қа ла мыз дың Əли хан Бө кей ха нов 
атын да ғы № 76 жал пы бі лім бе ре тін ор та мек-
теп тің оқу шы ла ры Ə. Бө кей ха нов тың өмі рі мен 
шы ғар ма шы лы ғын, өс кен ор та сын, ар ты на қал-
дыр ған мұ ра ла ры мен асыл сөз де рі жай лы ба-
ян да ма жа са ды. Со ны мен қа тар Е. А. Бө ке тов 
атын да ғы Қа ра ған ды мем ле кет тік уни вер си те-
ті нің сту дент те рі мен Қа ра ған ды по ли тех ни ка-
лық кол лед жі нің сту дент те рі «Ел үшін ту ған нар 
тұл ға», «Асыл дан қал ған асыл сөз» ат ты ерек ше 
ба ян да ма лар жа сап, қор ғап шық ты. Ғ. Мұс та-

фин атын да ғы № 83 жал пы бі лім бе ре тін мек-
теп тің оқу шы ла ры Ə. Бө кей ха нов тың қа нат ты 
сөз де рін жат қа ай тып, бар ша оқыр ман ды өз-
де рі не қа ра та біл ді. Тек ба ян да ма лар жа са лып 
қа на қой ма ды, «Лин гва» шет тіл дер кол лед жі 
сту дент те рі бі лім ді ұс таз дар ға сұ рақ тар қойып, 
ұсы ныс та рын айт ты. Қо ры та ай тқан да, Əли-
хан Бө кей хан — хал қы үшін ең бе гін сарп ет кен 
қо ғам қай рат ке рі, ірі та лант, əде би ет ші-ға лым, 
сын шы, фолькло рист, аудар ма шы.
Əр кез қа зақ тың осын дай ұлы тұл ға ла ры 

мен ақын-жа зу шы ла ры на ар нал ған əде би кеш-
тер өтіп тұр са, бар лық оқу шы лар мен сту дент-
тер дің ес те рін де атал ған тұл ға лар мəң гі қа лар 
еді.

ЖА НАЙ ДАР Ж@ МА ГЕЛ ДИН,
АЙ Н@Р С@Л ТА НО ВА

Қи ын да, қы зық ты күн дер дің бі рі — «Сту-
дент тік өмір». Мен бұл сөз дің ас та рын жо ға ры 
оқу ор ны ның та бал ды ры ғын ат та ған сəт тен-ақ 
се зін дім! Бі рін ші курс бұл — ал дың да тұр ған 
ауди то ри ядан ада сып, əр нəр се ні қы зық тап, жан-
жа ғы ңа жал тақ тап, бас қа лар үшін «бал мұз дақ» 
атан ған ба ла уса шақ. Ал екін ші курс — уни вер-
си тет қа быр ға сы на бой ды үй ре тіп, өзің де бар ға 
тоқ мейіл сіп қа ла тын кез. Үшін ші курс — мұ ға-
лім дер мен құр бы-құр да сың дай ер кін пі кір ле-
сіп, ен шің ді тү ген дей жү ре тін ша ғың. Төр тін ші 
курс — дип лом ат ты ке ме ңе мі ніп, ал ғаш өмір 
де ген те ңіз дің шек сіз са па ры на ат та ну ға жа қын 
қал ған уақыт. Иə, өзім ке ше ға на сту дент атан-
сам да сту дент тік жыл дар дың осын ша лық ты қы-
зық ты əрі қуа ныш ты сəт тер ге то лы бо ла ты нын 
біз ден бір көй лек бұ рын тоз дыр ған сту дент аға, 
əп ке ле рім нен там са на тың да ға ным бар.
Рас, сту дент тік күн де рім зу лап өту де. Да на 

Абай «Егер де ес ті кі сі лер дің қа та рын да бол ғың 

кел се, кү нін де бір мəр те, бол ма са жұ ма сын да 
бір, ең бол ма са айын да бір өзің нен өзің есеп 
ал!» де ген, «осы уақыт ара лы ғын да не біл дім, 
не көр дім жə не қан дай бі лім нə рі мен су сын да-
дым?» деп өз-өзі ме сауал қойып та көр дім.
Сту дент тік өмір дің қы зық-ду ма нын ал ғаш-

қы қыр күйек тен бас тап кө ріп ке ле міз. Ку ра-
то ры мыз Жа нар Сем бек қы зы біз ге қа ла ның 
қа рыш тап да мы ған жер ле рін көр се тіп, те ат рға 
апа рып, мұ ра жай лар дың мұ ра сы на қан ды рып, 
ес тен кет пес ес те лік тер мен та ныс тыр ды. Ру ха-
ни азық ал сын де ге ні бо лар, сі рə. Ерек ше лі гі 
сол, осын дай мə де ни орын дар ға сту дент бол-
май тұ рып та ба ру шы едік, алай да бо ла шақ 
жур на лист ре тін де бар ған бір бө лек дү ние, бо-
ла шақ қа бағ дар си яқ ты се зі ле ді.
Иə, сту дент бол дым екен деп «əй» дей тін 

əже, «қой» дей тін қо жа ның жоқ ты ғын пай да-
ла нып, жас тық тың жа лын дап тұр ған ке зін де 
қан дай да бір қа те лік тер ді жа са удың қа же ті 
ша ма лы. Бір сөз бен ай тсақ, қа зақ қа жат қы-
лық жа сап ке рек емес. Ата-анаң ның са ған се ніп 
отыр ған үкі ле ген ақ үмі тін ақ тап, түн гі клуб-

тың емес, ке рі сін ше уни вер си тет тің та бал ды-
ры ғын тоз ды ра оқып, елім нің ер те ңі — бо ла-
шақ бі лім ді жур на лист ата ну ға ұм ты лу ке рек. 
Көп ке то пы рақ шаш пайын, бар күш-жі ге рін 
бі лім ге сарп ет кен та ла бы нан нұр жау ған қыз-
жі гіт тер уни вер си те ті міз де же тер лік. Са на лы 
жас та ры мыз дың са па лы бі лім дең гейі, жо ға ры 
оқу ор ны мыз да ғы сту дент тер дің же ңі сі — мұ-
ға лім де рі міз дің еңбегі.
Осын дай өнер лі сту дент тер ге қы зы ға əрі 

қыз ға на қа рай мын, мен де бəл кім осын дай би-
ік шың ды ба ғын ды рар уни вер си те ті міз дің үл-
гі тұ тар мақ та ны шы на ай на ла тын шы ғар мын. 
Ба ғын ды рар бе ле сім, алар асу ым əлі ал да.
Абай ата мыз дың «Та лап тың мі ніп тұл па-

рын, Тас қия ға өр ле дің» деп Əб ді рах ман ұлы на 
ай тқа нын дай, мен де сол та лап ат ты тұл па ры-
ма мі ніп, бі лі мім ді қам шы лай, уни вер си тет тің 
тө рі нен төрт жыл да түр лі же тіс тік ке жет сем 
ға на на ғыз тұл ға бо лып қа лып та са ала ты ны ма 
се нім ді мін! Бə рі не уақыт куə.

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

Биыл'ы ��рылтай Ел Т�уелсіздігіне арналды

@аза� �лты к+семі

Студентті> тілегі

А�параттар а'ыны

«Т�уелсіздік — 
т�'ырым»

<а заA стан Рес пуб ли ка-

сы Т?уел сіз ді гі ні@ 25 жыл-

ды =ы на ар нал =ан «25 Игі іс» 

рес пуб ли ка лыA ак ци ясы 

аясын да <а заA ті лі ні@ прак-

ти ка лыA кур сы ка фед ра сы 

Kйым дас ты ру ымен «Т?уел-

сіз дік — тK =ы рым» та Aы ры-

бын да кHп тіл ді топ тар да 

оAи тын сту дент тер ді@ Aа ты-

су ымен дH@ ге лек 9с тел Hт кі-

зіл ді.

Бір не ше тіл ді меI гер ген 

сту дент тер «Qа заL стан ныI 

ТNуел сіз дік тен кейін гі же тіс тік-

те рі» та Lы ры бын да Jза ра пі кір 

ал мас тыр ды. Сту дент тер діI 

шы Kар ма шы лыL бел сен ді лі гін 

арт ты ру Kа, Jз бе тін ше ше шім 

мен тG жы рым жа сауына, сту-

дент тер діI Jзін-Jзі бас Lа ру-

ына бас ты на зар ауда рыл ды. 

ДJI ге лек Mс тел діI Lо ры тын-

ды сы бойын ша сту дент тер 

бел сен ді лік та ныт Lа ны Mшін 

ма даL та ма мен ма ра пат та лып, 

же ке ле ген сту дент тер ар найы 

но ми на ци ялар ды, атап ай тсаL, 

ГИ-24 то бы ныI сту ден ті Ака-

шев Жан нGр «ТNуел сіз дік жар-

шы сы», ФН-13 то бы ныI сту-

ден ті Абе шев Бауыр жан «СJз ге 

Gс та — ой Kа ше бер», ЭК-22 то-

бы ныI сту ден ті Ма ка ше ва Ма-

ди на «Елім ніI пат ри оты мын», 

МП-22 то бы ныI сту ден ті Бо ра-

нов Да ни яр «cт Lыр ой» но ми-

на ци ясын иелен ді.

�А ЗА� ТІ ЛІ НІ3 

ПРАК ТИ КА ЛЫ� КУР СЫ КА ФЕД РА СЫ

* * *
2016 жыл дыI жел тоL сан 

айын да Е. А. БJ ке тов атын-

да Kы Qа ра Kан ды мем ле кет тік 

уни вер си те ті фи ло ло гия фа-

куль те ті Qа заL ті лі прак ти-

ка лыL кур сы ка фед ра сы ныI 

оLы ту шы ла ры мен Gйым дас ты-

ры ла тын «Qа заL ті лін же дел де-

те оLы ту» он лайн кур сы на тыI-

да ушы лар ды ша Lы ра ды.

Бай ла ныс те ле фо ны: 

+7 7014726403, 8 7212 77-

04-32 (117) e-ma il: be ibarys@

ma il.ru
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В свое вре мя Ци це рон Марк Тул лий ска-
зал: «Наш осо бый долг зак лю ча ет ся в том, 
что, ес ли кто-ли бо осо бен но нуж да ет ся в 
на шей по мо щи, мы дол жны при ло жить все 
си лы к то му, что бы по мочь это му че ло ве-
ку».

Вов ре мя от клик нуть ся на чей-то при зыв о 
по мо щи — это важ но! По это му Сту ден чес кий 
пар ла мент КарГУ им. Е. А. Бу ке то ва ре шил 
по мочь сту ден тке пер во го кур са эко но ми чес-
ко го фа куль те та Ай ше Даж ка евой и про вес ти 
ра ди де вуш ки бла гот во ри тель ный кон церт. 
Сту ден тов КарГУ под дер жа ли пред ста ви те-
ли Мо ло деж но го кры ла «Жас Отан» пар тии 
«Нур Отан».
Ди аг ноз у Ай ши страш ный — «лим фан-

ги ома бры жей ки тон кой киш ки». За эти ми 
сло ва ми та ит ся опу холь, ко то рая рас тет. Ай-
ша пе ре нес ла уже 5 опе ра ций. Все соб ран ные 
сред ства с бла гот во ри тель но го кон цер та и 
бла гот во ри тель ной яр мар ки бы ли пе ре да ны 
те те Ай ши.
И хо тя го во рят, что здо ровье не ку пишь, 

сей час та кое вре мя, ког да день ги ре ша ют мно-
гое. По это му Сту ден чес кий пар ла мент КарГУ 
бла го да рит всех, кто при нял ак тив ное учас тие 

в про ве де нии это го кон цер та. Мно гие твор-
чес кие лю ди от клик ну лись и под го то ви ли 
кон цер тные но ме ра: по бе ди тель Рес пуб ли-
кан ско го кон кур са «Жұл дыз ды сəт» Ар ман 
Ка рын сау спел ду шев ные пес ни, а Ка ли ев Ад-
лет, вос пи тан ник шко лы лез гин ки «Хай дакь», 
за жег зал пла мен ным тан цем. Мно го твор чес-
ких ко манд и во ка лис тов при ня ли учас тие в 

бла гот во ри тель ном ма ра фо не. Спа си бо всем, 
кто от клик нул ся на при зыв о по мо щи. Сту-
ден чес кий пар ла мент так же бла го да рит Enac-
tus КарГУ за по мощь в ор га ни за ции бла гот во-
ри тель ной яр мар ки.

АР МАН ЖО РА БЕ КОВ,
ПРЕД СЕ ДА ТЕЛЬ СТУ ДЕН ЧЕС КО ГО ПАР ЛА МЕН ТА

Око ло 400 сту ден тов вы пус кных кур сов пе да го ги чес ких и гу ма ни тар ных спе ци аль нос-
тей при ня ли учас тие в Дне карь еры для вы пус кни ков пе да го ги чес ких спе ци аль нос тей, 
ко то рый про шел на ба зе КарГУ им. Е. А. Бу ке то ва 25 но яб ря.

На ме роп ри ятии так же бы ли ак тив но 
пред став ле ны раз лич ные ор га ни за ции об ра-
зо ва ния. Нап ри мер, Уп рав ле ние об ра зо ва ния 

Ка ра ган дин ской об лас ти, от де лы об ра зо ва-
ния Ка ра ган ды, Те мир тау, Сат па ева, Шах тин-
ска, Са ра ни; от де лы об ра зо ва ния 9 райо нов 

об лас ти, а так же кол лед жи, гим на зии, ли цеи, 
об ще об ра зо ва тель ные шко лы, дет ские са ды 
Ка ра ган ды и об лас ти.
Цель ме роп ри ятия — оз на ко мить бу ду щих 

мо ло дых спе ци алис тов с ва кан си ями в об ра-
зо ва тель ных уч реж де ни ях ре ги она, с дей ству-
ющи ми гос прог рам ма ми по со дей ствию в 
тру до ус трой стве.
Тор же ствен ное от кры тие ме роп ри ятия на-

ча лось с при вет ствен но го сло ва пер во го про-
рек то ра Жу ма ше ва Рым бе ка Му ра то ви ча. Его 
об ра ще ние к вы пус кни кам и ра бо то да те лям 
под дер жа ли гос ти встре чи. Мяс ни ко ва Свет-
ла на Вла ди ми ров на, ме то дист от де ла кад ро-
вой ра бо ты от де ла об ра зо ва ния Оса ка ров-
ско го райо на, про ин фор ми ро ва ла о том, как 
ре али зу ет ся в райо не гос прог рам ма «С дип-
ло мом — в се ло». Нур ма ха нов Бей бит На си-
бол ла евич, ди рек тор ОСШ №66 г. Ка ра ган ды, 
рас ска зал о про фес си ональ ной адап та ции мо-
ло дых спе ци алис тов в шко лах. Пос ле от кры-
тия пред ста ви те ли ор га ни за ций об ра зо ва ния 
про ве ли со бе се до ва ние с вы пус кни ка ми, оз на-
ко ми ли с ва кан си ями.
Все го учас тни ка ми Дня карь еры ста ли 

62 об ра зо ва тель ных уч реж де ния, ими бы ло 
пред став ле но 246 ва кан сий. С пе реч нем ва кан-
сий мож но оз на ко мить ся на сай те www.ksu.kz 
в раз де ле «Вы пус кник».

ИН ФОР МА ЦИЯ ПРЕ ДОС ТАВ ЛЕ НА 
ЦЕН ТРОМ КАРЬ ЕРЫ И ТРУ ДО УС ТРОЙ СТВА

В КарГУ им. Е. А. Бу ке то ва на би оло-
го-ге ог ра фи чес ком фа куль те те бы ло про-
ве де но ин те рак тив ное за ня тие на те му 
«Чрез вы чай ные си ту ации зим не го пе ри-
ода и ока за ние пер вой дов ра чеб ной по мо-
щи».

Казахстан по сво ему ге ог ра фи чес ко му рас-
по ло же нию от но сит ся к стра нам с су ро вым 
кли ма том, где зи ма ха рак те ри зу ет ся силь ны-
ми мо ро за ми, бу ра на ми, ме те ля ми, ко то рые 
на ру ша ют ритм ра бо ты объ ек тов жиз не обес-
пе че ния и хо зяй ство ва ния, на но сит ся эко но-
ми чес кий и ма те ри аль ный ущерб, а так же 
час ты слу чаи ги бе ли лю дей. В свя зи с этим не-
об хо ди мо вов ре мя пре дуп ре дить нес час тные 
слу чаи, ко то рые час то фик си ру ют ся имен но в 
зим ний пе ри од.
Зи ма — на ибо лее трав ма ти чес кое вре мя 

го да. Ежед нев но во вре мя го ло ле да и за мо роз-
ков бо лее 50 че ло век с уши ба ми, пе ре ло ма ми, 
об мо ро же ни ями, пе ре ох лаж де ни ями пос-
ту па ют в трав мпун кты Ка ра ган ды, ко то рые 
ра бо та ют зи мой в уси лен ном ре жи ме. При 
пра виль ных дей стви ях и соб лю де нии пра вил 

бе зо пас нос ти, а так же при гра мот ном и вни-
ма тель ном от но ше нии к се бе все го это го мож-
но из бе жать. Как по ка зы ва ет опыт, ча ще все го 
и быс трее все го у лю дей за мер за ют но ги, ру ки, 
ли цо. Силь ней шее об мо ро же ние мож но по-
лу чить в счи та ные ми ну ты, т. к. про ис хо дит 
оно не за мет но.
Ко ми тет по чрез вы чай ным си ту аци ям 

Ми нис тер ства внут рен них дел РК и Ми нис-
тер ства об ра зо ва ния и на уки РК в це лях про-
фи лак ти ки нес час тных слу ча ев по ру чил про-
вес ти ин те рак тив ные за ня тия в ву зах. В КарГУ 
та кое за ня тие прош ло 22 но яб ря. На нем ос-
ве ща лись та кие воп ро сы, как спе ци фи ка ЧС в 
зим ний пе ри од, ви ды травм, встре ча ющих ся 
зи мой, ока за ние пер вой дов ра чеб ной по мо-
щи, ме ры бе зо пас нос ти при воз мож ных ЧС 
зим не го пе ри ода, ис поль зо ва ние пи ро тех-
ни ки во вре мя но во год них праз дни ков и др. 
Осо бое вни ма ние бы ло об ра ще но на то, что 
не об хо ди мо при ни мать к све де нию все пре-
дуп реж де ния, по лу чен ные в фор ма те SMS-со-
об ще ний от опе ра то ров служ бы спа се ния по 
Ка ра ган дин ской об лас ти, так как имен но в 
них со дер жит ся ин фор ма ция, ко то рая поз во-

лит при нять пра виль ное ре ше ние по по во ду 
даль них по ез док или фор мы одеж ды.
На за ня ти ях при сут ство ва ли про рек тор 

по учеб ной ра бо те, на чаль ни ки шта бов ГО и 
ЧС фа куль те тов, ру ко во дя щий и ко ман дно-
на чаль ству ющий сос тав, ко ман ди ры фор ми-
ро ва ний и служб ГО уни вер си те та, сту ден ты, 
ППС би оло го-ге ог ра фи чес ко го фа куль те та, 
сот руд ни ки КарГУ им. Бу ке то ва. Осо бен но 
хо те лось бы от ме тить де ка на би оло го-ге ог ра-
фи чес ко го фа куль те та Ай тку ло ва А. М., зав-
ка фед рой фи зи оло гии Ты ке жа но ву Г. М., д. 
б. н. ка фед ры фи зи оло гии Му ка ше ву М. А., 
ст. пре по да ва те ля ка фед ры фи зи оло гии Ста-
ри ко ву А. Е., до цен та ка фед ры фи зи оло гии 
Му ка ше ву Г. Ж., ру ко во ди те ля пресс-служ бы 
уни вер си те та Хлеб ни ко ва И. Д., опе ра то ра ла-
бо ра то рии учеб но го ТВ ка фед ры жур на лис-
ти ки Та на ба ева Е. М., эти учас тни ки ак тив но 
вклю чи лись в об суж де ние воп ро сов за ня тия, 
при во ди ли при ме ры из лич ной прак ти ки.

Пом ни те! Пре дуп ре дить за мер за ние нам-
но го лег че, чем сог реть за мер зше го че ло ве-
ка! Будь те вни ма тель ны, бе ре ги те свое здо-
ровье и бла го по лу чие сво их близ ких!

Ш. ОМА РО ВА,
НА ЧАЛЬ НИК ШТА БА ГО И ЧС

Student news
Международная 
онлайн-олимпиада 
пройдет в КарГУ

В свя зи с 25-ле ти ем Не-
за ви си мос ти Рес пуб ли ки 
Казахстан в рам ках ре али-
за ции Го су дар ствен ной 
прог рам мы по раз ви тию и 
ис поль зо ва нию язы ков в 
Рес пуб ли ке Казахстан на 
2011-2020 гг. фи ло ло ги чес-
кий фа куль тет КарГУ им. 
ака де ми ка Е. А. Бу ке то ва 
про во дит меж ду на род ную 
он лайн-олим пи аду «Зна то-
ки ка зах ско го язы ка» сре-
ди инос тран ных сту ден тов. 
Олим пи ада прой дет с 20 по 
22 де каб ря.

Це ли и за да чи олим пи ады: 
улуч шить язы ко вую по ли ти-
ку, обес пе чи ва ющую ши ро кое 
при ме не ние ка зах ско го язы-
ка; зак ре пить ста тус ис поль зо-
ва ния ка зах ско го язы ка; уве-
ли чить ак тив ность об ще ния 
на ка зах ском язы ке; по вы сить 
ин те рес пред ста ви те лей дру-
гих на ций к ка зах ско му язы ку, 
а так же соз дать со от вет ству-
ющее язы ко вое со об ще ство. 
Язык про ве де ния — ка зах-
ский.

Олим пи ада сос то ит из трех 
ту ров. Пер вый тур — от бо роч-
ный, где нуж но бу дет вы пол-
нить за да ния тес та из 20 воп-
ро сов. Учи ты ва ет ся уро вень 
зна ния язы ка каж до го учас-
тни ка. По ре зуль та там дан но го 
тес ти ро ва ния оп ре де ля ют ся 
учас тни ки, ко то рые про хо дят 
во вто рой тур.

Вто рой тур — ос нов ной, в 
нем при ни ма ют учас тие сту-
ден ты, ко то рые прош ли от бо-
роч ный тур. Дан ный тур про-
во дит ся в те че ние од но го дня. 
Для уров ня А1, А2 не об хо ди мо 
сос та вить текст на те му «Мой 
друг» (8-10 пред ло же ний), для 
уров ней В1, В2 не об хо ди мо 
на пи сать со чи не ние на те му 
«Род ной язык» (13-15 пред-
ло же ний), для уров ней С1, С2 
тре бу ет ся на пи сать эс се на те-
му «КJп тіл біл сеI, кJк жи егіI ке-
Iейер» (18-20 пред ло же ний).

Тре тий тур — зак лю чи тель-
ный, во вре мя это го ту ра про-
во дит ся ди алог с учас тни ком 
пос ред ством скай па. Те ма ди-
ало га — сво бод ная, но учи ты-
ва ет ся язы ко вой уро вень учас-
тни ка. По ре зуль та там дан но го 
ту ра вы яв ля ют ся по бе ди те ли, 
вру ча ют ся дип ло мы.

Ус ло вия олим пи ады:
• учас тник дол жен са мос то-

ятель но вы пол нить за да ния 
без чьей-ли бо по мо щи;

• учас тни ку не об хо ди мо за-
пол нить лист от ве тов с 
боль шой от вет ствен ностью;

• учас тник обя зан за пол нить 
все не об хо ди мые таб ли цы.
Ре гис тра ция на сай те olimp.

ksu.kz. Кон так тный те ле фон +7 
778 601 7109, e-ma il: kta bi ya@
ma il.ru.

ИН ФОР МА ЦИЯ ПРЕ ДОС ТАВ ЛЕ НА

ФИ ЛО ЛО ГИ ЧЕС КИМ ФА КУЛЬ ТЕ ТОМ

Творить во благо

Будущие педагоги встретились 
с потенциальными работодателями

Зима — травмоопасный период
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Д�стEрлі бай�ау
«Замандас-2016»

Жа Aын да д?с т9р лі «За ман-
дас-2016» бай Aауыны@ Aо ры тын-
ды сы шы =а рыл ды. Би ыл бай Aау =а 
жа @а ата лым дар ен гі зі ліп ті. Бай Aау 
ба ры сын да бес ата лым бойын ша топ 
жар =ан же @ім паз дар аныA тал ды. Ай-
ту лы бай Aау =а ар найы кел ген Aа ла 
бас шы сы НKр лан Ерік байK лы Rуб? кі-
ров <а ра =ан ды Aа ла сы ны@, об лы сы-
мыз ды@, елі міз ді@ да му ына зор 9лес 
Aо сып ж9р ген жан дар ды же @і сі мен 
AKт тыA тап, е@ бек те рі не та быс ті ле ді.

Осы мен то Kы зын шы мNр те Gйым дас-
ты ры лып отыр Kан бай Lау Kа бас-аяKы 19 
Mміт кер Lа ты сып ты. «qы лым маL та ны-
шы» ата лы мы бойын ша QарМУ-дыI бі-
рін ші про рек то ры Р. М. ЖG ма шев, «Ата 
мG ра» ата лы мы бойын ша QарМУ та рих 
фа куль те ті ар хе оло гия, эт но ло гия жN не 
Отан та ри хы ка фед ра сы ныI про фес со-
ры З. СаL та Kа но ва, Qа ра Kан ды об лы сы 
мем ле кет тік мG ра Kа ты ныI ди рек то-
ры Ж. ТGр сы но ва, та рих фа куль те ті ніI 
тM ле гі А. Сма KG лов ма ра пат тал ды. «Ха-
лыL Lа Lыз мет ету» ата лы мын «Qа ра Kан-
ды лыL Lайы рым ды жан дар клу бы ныI» 
бас шы сы З. Ша ла ба ева иелен ді. «Шы-
Kар ма шы лыL та быс» ата лы мы на Nн ші 
Ду лат Аха нов, ал «Qа ла пат ри оты» ата-
лы мы на зей нет кер А. Ка зыр ский лайыL 
деп та ныл ды.

�АРМУ БАС ПА С	З �ЫЗ МЕ ТІ

Айтайын дегенім...
Орындал'ан арман

«Ар ман жа рыL жGл дыз, он сыз ай Lын 
баK дар жоL» деп бір ой шыл ай тLан дай, 
ке зін де Ел ба сы мыз Н. R. Назарбаев 
«Егер ке ле шек те Lо лым нан іс ке ле тін 
аза мат бо ла Lал сам, Lа заL де ген ха лыL-
ты дM ние жM зі не та ны тып, те ре зе сін теI 
етер едім» деп ар ман дап ты. Жа сы ра ты-
ны жоL, бM гін де ас LаL ар ман орын дал-
ды. Бас шы мыз елі сен ген, елін сMй ген 
Ел ба сы атан ды. Qа заL тыI кеI бай таL 
да ла сын, дар хан жат Lан бей біт елін дM-
ни еніI тJрт бG ры шы та нып біл ді. БGл бір 
кMн ніI же Iі сі не ме се бір Kа на жыл дыI 
же мі сі емес, ас та рын да Jмір лік тN жі ри-
бе, Kиб рат ты та Kы лым жа тыр. Мі не, Kа-
жап!

«МNI гі ла улап жа ну Mшін Kа лам да, wл-
кен ба Lыт та бу Mшін Kа лам да, wл кен бо-
лып Lа лу Mшін Kа лам да, wл кен ар ман ке-
рек екен адам Kа» деп за ма ны мыз дыI 
заI Kар аLы ны М. Ша ха нов жыр ла Kан дай, 
адам ба ла сын да ой лы маL сат пен Mміт 
отын жан ды ра тын Mл кен ар ман бо лу ке-
рек екен. Осын дай ас LаL ар ман ныI иесі 
Ел ба сы бір сJ зін де «Мен де Lа заL тыI ел ді-
гін, Qа заL стан Рес пуб ли ка сы ныI мем ле-
кет ті гін ны Kай ту дан бас Lа маL сат та, ар-
ман да жоL» де ген сер тпен теI те ге урін ді 
ой ла рын тіл ге ти ек етіп еді. ТNу бе! Елім 
тNуел сіз, жGр тым азат, жас тар жа лын ды, 
Lарт та рым Lа зы на лы. Серт саL тал ды, се-
нім аL тал ды. Орын дал Kан ар ман де ген 
осы бол са ке рек, сі рN!..

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

Она прив лек ла бо лее 70 ор га ни за ций об ра зо ва ния Казахстана, Рос сии, Гер ма нии, 
Че хии, Тур ции, Бол га рии, Гре ции, Ка на ды, Поль ши, Ру мы нии, Бе ло рус сии, Азер-
бай джа на и дру гих стран, ко то рые пред ста ви ли сов ре мен ные тех но ло гии обу че-
ния, но вые учеб ные прог рам мы и обо ру до ва ние. Выс тав ка про хо ди ла в выс та воч-
ном цен тре «Көр ме» и бы ла ор га ни зо ва на меж ду на род ной выс та воч ной ком па ни ей 
«Ата кент-Эк спо».

В дан ном ме роп ри ятии ак тив ное учас тие 
еже год но при ни ма ет и наш уни вер си тет, 
де монстри руя вы со кие по ка за те ли в дос-
ти же ни ях уче ных и пос то ян ное со вер шен-
ство ва ние об ра зо ва тель ных тех но ло гий. Эк-
спо зи ци ям КарГУ так же уда лось прив лечь 
ши ро кую ауди то рию к спе ци аль нос тям, по 
ко то рым в уни вер си те те ве дет ся обу че ние, к 
раз ра бо тан ным и раз ра ба ты ва емым в уни-
вер си те те учеб ным и науч ным прог рам мам, 
по со би ям и сов ре мен ным ме то ди кам и тех-
но ло ги ям обу че ния. В этот раз по ито гам 
учас тия в дан ной выс тав ке наш уни вер си тет 
был наг раж ден дип ло мом ми нис тра об ра-

зо ва ния и на уки Рес пуб ли ки Казахстан «За 
пло дот вор ное меж ду на род ное сот руд ни че-
ство в об лас ти об ра зо ва ния», а так же дип-
ло мом ор га ни за то ра выс тав ки, ди рек то ра 
МВК «Ата ме кен-Эк спо» Ж. К. Аб дул ла евой 
за мно го лет нюю под дер жку и вклад в раз-
ви тие об ра зо ва тель ной выс тав ки.
Для по се ти те лей эк спо зи ций ор га ни за-

ции об ра зо ва ния от кры ли мир пос лед них 
об ра зо ва тель ных тех но ло гий и раз ра бо ток. 
Каж дый здесь смог най ти что-то ин те рес-
ное для се бя и по доб рать тот путь раз ви тия, 
ко то рый под хо дит имен но ему. Об ра зо ва-
тель ная выс тав ка по мо га ет выб рать учеб-

ное за ве де ние пу тем срав не ния его с ана ло-
гич ны ми. И это мож но сде лать по на бо ру 
кри те ри ев, на ибо лее под хо дя щих для че-
ло ве ка: ка че ство зна ний, уро вень пре по да-
ва тельско го кол лек ти ва, прес тиж за ве де ния 
и дип ло ма, ин фрас трук ту ра ву за.
Так же есть воз мож ность прой ти не за ви-

си мое тес ти ро ва ние и на мес те оп ре де лить 
уро вень сво их зна ний. На выс тав ке да ет ся 
воз мож ность по доб рать за ве де ние до пол-
ни тель но го обу че ния, по мо га ющее по лу-
чить до пол ни тель ные зна ния или ук ре пить 
уже име ющи еся.
Глав ные це ли и за да чи выс тав ки — это 

де монстра ция дос ти же ний в об лас ти со дер-
жа ния всех уров ней об ра зо ва ния; про па ган-
да про фес сий и спе ци аль нос тей, не об хо-
ди мых для эко но ми чес ко го и со ци аль но го 
рос та стра ны; рас ши ре ние меж го су дар-
ствен но го сот руд ни че ства в сфе ре об ра зо ва-
ния и на уки. Са мы ми по се ща емы ми ста ли 
раз де лы «Выс шее об ра зо ва ние, до пол ни-
тель ное про фес си ональ ное об ра зо ва ние», 
«Науч но-ис сле до ва тельские ин сти ту ты и 
ор га ни за ции», «Об ра зо ва ние за ру бе жом, 
за ру беж ные час тные шко лы-пан си оны», 
«Ин фор ма ция о сти пен ди ях и гран тах на 
обу че ние в за ру беж ных ву зах», «Ста жи ров-
ка за ру бе жом (In ternship, work & tra vel)» и 
др.

СОБ. ИНФ.

Жа қын да ҚарМУ Сту дент тер са-
райын да Қа ра ған ды қа ла сы ның жас тар 
ре сур стық ор та лы ғы ұйым дас ты ру ымен 
Тəуел сіз ді гі міз дің 25 жыл ды ғы на ар нал-
ған «Сту дент тік ке қа был дау — 2016: Қа-
ра ған ды — үз дік сту дент тер қа ла сы!» қа-
ла лық іс-ша ра сы аясын да «Екі жұл дыз» 
эс тра да лық əн бай қауы өт кі зіл ді.

Ша һа ры мыз да ғы жо ға ры оқу орын да ры-
ның кү міс кө мей, жез таң дай əн ші сту дент-
те рі мен кə сі би əн ші лер ден жұп тас ты рыл-
ған топ тар дың өне рін та ма ша ла дық. Бай қау 
екі ке зең нен тұр ды. Бі рін ші ай на лым да қа-
ты су шы лар пат ри от тық, ал ке ле сі ке зең-
де ер кін жан рда əн дер орын да ды. Ай ту лы 
бай қау ға елі міз ге та ны мал «Арай» то бы-
ның со ли сі Ме дет Кө жек ба ев, Қа зақ эс тра да 
жұл дыз да ры ның əкім ші лік про дю се рі Жа-
сұ лан Сей сен ха нов, Тəт тім бет атын да ғы Қа-
ра ған ды өнер кол лед жі нің эс тра да лық во-

кал сы ны бы бойын ша оқы ту шысы Күл за ир 
Жү ні сов, «Мо ло деж ный» Мə де ни ет үйі нің 
ха лық шы ғар ма шы лы ғы бө лі мі нің ма ма ны 
Ра ушан Ағай да ро ва қа зы лық ет ті.
Бай қау қо ры тын ды сы бойын ша бас жүл-

де ні ха лы қа ра лық бай қау лар дың же ңім па-
зы, об лыс тық Қ. Бай жа нов атын да ғы кон-
церт тік бір лес ті гі нің со ли сі Арай лым Жү ке-
но ва мен ҚЭ УҚ сту ден ті Бө кен Ди ас же ңіп 
ал ды. Əн ші, му зы кант, ком по зи тор Əлі бек 

Са лы қов пен қо сы ла əн шыр қап, қа зы лар 
ал қа сы мен кө рер мен нің ыс тық ықы ла сы-
на бө лен ген ҚарМУ сту ден ті Аян Жо ра бек 
«Ең əсер лі ду эт» но ми на ци ясы на лайық деп 
та ныл ды. Ал «X-Fac tor» те ле ви зи ялық жо-
ба сы ның фи на ли сі Фар хат Са пан мен Қар-
МТУ сту ден ті Ай ха ным Ху ат бек қы зы «Ең 
үй ле сім ді ду эт» атан ды. «DU MAN» EVENT 
АГЕНТ ТІ ГІ НІҢ бас шы сы, «Su perstar KZ» те-
ле ви зи ялық жо ба сы ның қа ты су шы сы, «Жас 
Қа нат — 2006» рес пуб ли ка лық бай қауының 
ла уре аты Ду ман Бай ма ғам бе тов пен Қа нат 
Көш кім бай əр тіс тік қа бі ле ті мен көз ге түс-
се, бай қау ба ры сын да бел гі лі се беп тер мен 
жұ бын бас қа қа ты су шы ға ал мас тыр ған 
Жə ні бек Би те нов кө рер мен кө зайы мы на 
ай нал ды. Же ңім паз дар мен қа ты су шы лар 
дип лом дар мен ма ра пат тал ды, ба ға лы сый-
лық тар бе ріл ді.

�АРМУ БАС ПА С	З �ЫЗ МЕ ТІ

Международная выставка 
«Образование и наука — 2016» 
прошла в Астане

«Екі ж�лдыз»


