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Уважаемые коллеги, 
дорогие студенты!

Бар ша ңыз ды көк тем гі жа ңа ру ме ре ке сі — На урыз мей ра мы мен шын 
жү рек тен құт тық тай мын!
Бұл та ма ша ме ре ке біз ге та рих қой науынан жет кен, өт кен нің, бү гін нің жə-

не бо ла шақ тың жо ға ры ру ха ни-адам гер ші лік мұ рат та ры мен, құн ды лық та-
ры мен қо ға мы мыз дың бе рік бай ла ны сын көр се те тін, ұр пақ тан-ұр пақ қа бе-
ріл ген ұлт тық мə де ни салт-дəс түр лер дің өзе гі бо лып та бы ла ды. Ха лық тық 
тұр мыс тың мə де ни жə не ру ха ни тұ рақ ты лы ғын сақ та удың ма ңыз ды лы ғы 
ту ра лы Қа зақ стан Пре зи ден ті Нұр сұл тан Əбі шұ лы Назарбаев: «Ме нің ар ма-
ным, ойым — Қа зақ стан ның мəң гі лік бо луы. Сон дық тан «Мəң гі лік Ел» де ген 
иде яны ұсын дым. Мəң гі лік Ел бо лу үшін бə рін жа сап жа тыр мыз. Бү гін гі жас 
ұр пақ Қа зақ стан ның ең үл кен пат ри оты, ел ді ал ға сүй рей тін де со лар бо ла ды 
деп се не мін. Ме нің ар ма ным, ойым осы. Лайым со лай бол сын! Қа зақ стан ның 
бо ла ша ғы өте жар қын! Біз дің ба ла ла ры мыз бен не ме ре ле рі міз бұ дан да ке ре-
мет ел де өмір сү ре ді деп ой лай мын», — де ген бо ла тын.
Əз На урыз таң ға жайып көк тем ме ре ке сі, та би ғат тың қай та тү леп, қай та 

жаң ғы руы. Күн мен түн те ңе ліп, жер-əлем өз ге ше қа лып қа ене ді. На урыз — 
ойын-сауық мей ра мы, жал пы ха лық тық сауық-сай ран дар, те ат рлан ған қойы-
лым дар, ті гіл ген ақ шаң қан ки із үй лер, жайыл ған кең дас тар хан, ұлт тық 
спорт түр ле рі нен түр лі жа рыс тар. Бұл кү ні қайы рым ды лық, қо ғам дық ма-
ңыз ды ак ци ялар бас та ла ды.
Бар ша ңыз ды Ұлыс тың ұлы кү ні — На урыз мей ра мы мен құт тық тап, ака-

де мик Е. А. Бө ке тов атын да ғы ҚарМУ-дың мың да ған ұжы мы на ба қыт, із гі лік, 
ден са улық, та быс жə не аман дық-са улық ті лей мін! Бір лі гі міз, өза ра тү сі ніс ті-
гі міз бен дос ты ғы мыз ны ғая түс сін!

На урыз мей ра мы құт ты бол сын!

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

Сер деч но поз драв ляю вас с праз дни ком вес ны и ве сен не го об нов ле-
ния — На уры зом!
Этот за ме ча тель ный праз дник при шел к нам из глу бин на шей ис то рии, он 

яв ля ет ся сре до то чи ем на ци ональ ных куль тур ных тра ди ций, бе реж но пе ре да-
ва емых на ро дом от од но го по ко ле ния к дру го му, под чер ки ва ет не раз рыв ную 
связь на ше го об ще ства с вы со ки ми ду хов но-нрав ствен ны ми иде ала ми и цен-
нос тя ми прош ло го, нас то яще го и бу ду ще го. Раз мыш ляя о важ нос ти сох ра не-
ния куль тур ных, ду хов ных кон стант на род но го бы тия, Президент Казахстана 
Нурсултан Абишевич Назарбаев ска зал: «Моя меч та и мыс ли о том, что бы Ка-
захстан су ще ство вал веч но. По это му я пред ло жил идею «Мəң гі лік Ел» (Веч ная 
стра на). Мы де ла ем все, что бы стать та ко вой. Я ве рю, что ны неш нее мо ло дое 
по ко ле ние — это пат ри оты, ко то рые спо соб ны по мочь раз ви тию Казахстана. 
Я на де юсь, что на ши де ти и вну ки бу дут жить еще луч ше».
Се год ня На урыз — это зре лищ ные праз дне ства, ши ро кие на род ные гу-

лянья, те ат ра ли зо ван ные пред став ле ния, кра си во уб ран ные юр ты, изо биль-
ные гос теп ри им ные дас тар ха ны, со рев но ва ния в на ци ональ ных ви дах спор та. 
В этот день стар ту ют бла гот во ри тель ные, об ще ствен но зна чи мые ак ции. Ве-
сен ний праз дник На урыз на по ми на ет нам о том, что мы по лу чим те пло ды, 
ко то рые взрас тим сво им тру дом, усер ди ем, пре дан ным слу же ни ем, сог ре ем 
теп лом и ис крен ностью сво его сер дца.
Поз драв ляя с за ме ча тель ным праз дни ком На урыз, от ду ши же лаю все му мно-

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

На урыз мей ра мы құт ты бол сын!

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

Наурыз мейрамы Наурыз мейрамы 
>4тты болсын!>4тты болсын!
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22 На урыз — Жыл ба сы. Біз дің да на гөй хал қы мыз жа ңа кел ген жыл ба сы ның ал ғаш қы кү-
нін 22 на урыз дан бас тап са на ған. Бұл дəс түр Шы ғыс тың бас қа да ха лық та рын да бар. Алай да 
на урыз айы ның бұл жұл ды зын да на ғыз жа ңа жыл дың, жа ңа күн нің жа ңа руы та би ғи түр-
де бас тау ала ты нын біз дің ба ба ла ры мыз дай дəл есеп теп, уақыт ты мөл шер лей ал ған ха лық 
жоқ. На урыз дың қа зақ қо ға мын да ғы рө лі кез кел ген ас тан, той дан, бас қа да ша ра лар дан 
жо ға ры. Абай «Бі раз сөз қа зақ тың қай дан шық қа ны ту ра лы» де ген қа ра сө зін де На урыз та-
ри хын көш пе лі ха лық тар дың «хи ба ғи», «хұ за ғи» деп атал ған за ма ны на дейін апа рып, «Ол 
күн де На урыз бір жаз ғы тұ рым мей ра мы бо лып, на урыз на ма қы ла мыз деп, та ма ша қы ла ды 
екен. Сол кү нін «ұлыс тың ұлы кү ні» дей ді екен» — деп жа за ды.

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

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

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

Мейрамны
 бастау алуы
На урыз — өте кө не мей рам. Мұ нан 2,5 мың 

жыл ға жу ық уақыт бұ рын күн мен түн нің ас пан-
да ғы те ңе лу нүк те сі тоқ ты шоқ жұл ды зы тұ сын да 
бол ған ды ғы, оны ба ба ла ры мыз дың біл ген ді гі мə-
лім бо лып отыр. Бұл шоқ жұл дыз дың тоқ ты шоқ-
жұл ды зы ата лу ының өзі-ақ оны дə лел дей ді. Егер-
де бұл шоқ жұл дыз дан қой ды, оның мүйі зін көз де-
рі не елес тет пе се, дəл осы лай атар ма еді?

Əбу Рай хан Би ру ни, Омар Һа ям, та ғы да бас қа 
ер те де гі ғұ ла ма лар дың шы ғар ма ла рын да На урыз 
мей ра мы, оны сол кез де гі ха лық тың қа лай той ла ға-
ны жө нін де де рек тер бар. На урыз дың пар сы ті лін де гі 
«нау» (жа ңа), «руз» (күн) де ген сө зі нен шық қа нын ес ке 

ал сақ, «нау» сө зі нің ин доеуро па лық ха лық тар дың да-
ра ла ну ынан да бұ рын қол да ныл ға ны, одан бе рі ға на 
5000 жыл дан ас там уақыт өт кен ді гі ойы мыз ға ора ла ды.

Жыл басы болу себебі
22 на урыз не лік тен Жыл ба сы? Се бе бі, қыс-

қы ұзақ түн қыс қа ра-қыс қа ра ке ліп, на урыз дың 
21-ін де он екі де 12 са ғат тық уақыт бо лып те ңе ле-
ді де 22 на урыз да се көн дтеп жа ры ғы ұза ра бе ре ді. 
Қа зақ тар жыл са на уда өз ге ха лық тар дай ай мен 
күн ге емес, не гі зі нен жұл дыз дар дың қоз ға лы-
сы на сүйе ніп, есеп теу жүр гіз ген. Жа ңа жыл дың 
22 на урыз да бас та луы Жер дің Күн ді ай на луы 
жо лын да ғы қоз ға лу ының да ерек ше лі гі не сəй кес 
дұп-дұ рыс. Жə не де көк тем на урыз дың жи ыр ма 
екі сі нен, жаз ма усы мы ның жи ыр ма екі сі нен, күз 
қыр күйек тің жи ыр ма үші нен, қыс жел тоқ сан ның 
жи ыр ма үші нен бас та ла ды. Жа ңа жыл дың 22 нау-
рыз дан бас та луы Жер ді Күн нің ай на луы жо лын-
да ғы қоз ға луы ерек ше лі гі мен сəп-сəй кес.

�ызыр аралайтын т�н
Ха лық тың ми фо ло ги ялық тү сі ні гін де 21-ші нау-

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

Наурыз атаулары
Ха лы қа ра лық На урыз мей ра мын көп ха лық 

той лай тын дық тан, ол тұр мыс-сал тын да бағ зы за-
ман нан-ақ орын ал ған дық тан, осы нау үл кен мей-
рам əр түр лі ата ла ды. На урыз мей ра мын ежел гі 
грек тер «пат рих», бир ма лық тар «су мей ра мы», 
тə жік тер «гүл гар дон», «бəй ше шек», «гүл на урыз», 
хо рез мдік тер «на усар джи», та тар лар «нар ду ган», 
бу рят тар «са га ан са ра», соғ ды лық тар «на уса рыз», 
ар мян дар «на ва сар ди», чу ваш тар «но рис ояхе» 
деп атап, сəн-сал та на ты мен жо ға ры дең гей де өт-
кіз ген. Қа зақ тар бұл мей рам ды «Əз-На урыз» дей-
ді. Хал қы мыз дың ежел гі на ным-тү сі ні гін де «нау-
рыз дың ал ғаш қы үш кү нін де жер-көк ті жа рып 
ерек ше ды быс (гу іл) ес ті ле ді, оны тек қа на жұ мақ-
тан шық қан қой, сол ар қы лы оны ба ғып жүр ген 
қой шы ға на ес ти ді. Бұл кү ні бү кіл та би ғат қа, тір-
ші лік иесі не, өсім дік, жан-жа ну ар ға ерек ше се зім, 
қу ат, қа си ет нұ ры құйы ла ды. Сол се беп ті, хал қы-
мыз «Əз бол май, мəз бол май ды» дей ді.

Наурызды
 «�лыс к�ні» деп жариялануы
Ді ни аңыз дар бойын ша, бір кү ні Нұх пай ғам-

бар дың ке ме сі Қа зы ғұрт тауына кел ген сəт те жер-
дің бе тін жай ла ған то пан су ке рі қай та ды. Осы 
кез де ке ме де гі жан-жа ну ар лар дың бар лы ғы ның 
жер ге та ба ны ти іп, бə рі де көк тен түс кен қа си ет ті 
қа зан нан бір ге дəм та та ды. Нұх пай ғам бар сол сəт 
бұл күн ді «Ұлыс тың ұлы кү ні» деп жа ри ялай ды…

«�лысты
» ма�ынасы
Бұл ме кен-ай мақ, əкім ші лік ма ғы на сын да ғы 

кө не түр кі сө зі. Не гі зі нен, ұлыс түр кі-моң ғол ха-
лық та рын да бір не ше ма ғы на лы. Ал тын шы ға-
сыр да ол ме кен, қа ла ма ғы на сын да ай тыл ды. 13 
ға сыр да Шың ғыс хан əр бір ұлы на иелік бө ліп бер-

ге нін де олар ұлыс деп атал ды. 16-19 ға сыр лар да 
Сі бір ді ме кен де ген бу рят тар мен қал мақ тар да ру-
лық бір лес тік те гі əкім ші лік тің атауы — ұлыс бол-
ды. Сөй тіп, əр бір ұлыс ор да са нал ды, оны но ян 
би ле ді, ұлыс тар ай мақ қа, хо тан ға бө лін ді, олар ды 
стар шын дар бас қар ды. Бір не ше ұлыс тың но ян да-
ры тай шы ға ба ғы нып, хал қы оты рық шы тір ші лік-
пен шұ ғыл дан ды. Ұлыс — Ор та Азия ха лық та рын-
да ай мақ ма ғы на сын да. Оны Но ғай ұлы сы, он сан 
но ғай ұлы сы де ген ата улар дə лел дей ді.

Наурыз туралы �фсаналар
На урыз мей ра мы на бай ла ныс ты аңыз əң гі ме лер көп. 

Біз ен ді со ның кең та ра ған кей бі рі не ға на тоқ тал сақ:
• Бір кү ні Сү лей мен пай ғам бар си қыр лы жү зі гін 
жо ғал тып ала ды. Сөй тіп, сəл-пəл пат ша лы ғы нан 
көз жа зып қал май ды ма. Кейін жү зі гін тауып ала-
ды. Бұл на урыз айын да бол ған оқи ға екен. Пай-
ғам бар дың жү зі гі та был ған күн со дан бе рі На урыз 
ме ре ке сі бо лып той ла нып ке ле жат қан кө рі не ді…

• Пар сы пат ша сы Жəм шіт аң ға шық қа нын да тар т-
қан са да ғы аң ға ти мей, жар тас ты жа лап өтіп, со-
дан от ұш қы ны пай да бо лып, жер де гі са ман шөп ті 
тұ та тып, от жа ғы ла ды. Осы лай ша от пай да бо лып, 
иран дық тар оны ки елі са нап, өшір мей, ұдайы жа-
ғып, оған та бы на тын бо лып ты. Сол от пай да бол-
ған шақ — На урыз кү ні екен…

• Тү рік қа ға на ты ның пат ша сы Ил хан со ғыс та же ңі-
ліп, жау оны ба ла-ша ға сы мен бір ге қы рып тас тай-
ды. Жал ғыз-ақ, кен же ұлы Қа ян мен жи ені Тұ қыз 
құ ты лып, əйел де рі мен жан сау ға лап, тау қор ша ған 
бір ал қап қа ба рып жа сы ры на ды. Олар бұл жер ге 
Ер ге не қон деп ат қоя ды. Бі раз уақыт тан соң бұ лар-
дың ұр пақ та ры ол жақ қа сый май ке те ді. Тек сол 
жер ден сыр тқа шы ға тын жол та был май ды. Сон да 
бір те мір ұс та сы тау қуы сын да те мір ке ні ба рын, 
со ны от пен бал қы ту ар қы лы сыр тқа шы ға тын жол 
са лу ға бо ла ты нын ай та ды. Ақы ры со лай жа са лып, 
ха лық сыр тқа шы ға ды. Бұл на урыз кү ні кө рі не ді…

�лысты
 "лы к�нінде
Қы тай дың ес кі та ри хи жаз ба ла рын да мы нан-

дай де рек тер бар: Ғұн дар дың пат ша сы (Тə ңір құ-
ты ла ры) На урыз кү ні таң ал дын да, Күн шы ғып 
ке ле жат қа нын да та удың ба сы на кө те рі ліп, Күн ге 
бе тін бұ рып, екі қо лын көк ке жайып тұ рып, өзі-
не, елі не Тə ңір ден аман дық пен жақ сы лық ті лей ді 
екен. Пат ша ті ле гін аяқ тап, ар ты на бұ ры лып қа-
ра ға нын да абыз 9 қо ңыр күй тар та ды. Оның күйі 
аяқ тал ға нын да 365 жі гіт қо лын да ғы қо бы зы мен 
365 күй тар тып, со дан кейін ға на той бас та ла ды…
Ер те де грек пат ша сы Ұлыс тың ұлы кү ні ал тын 

та ғы нан тү сіп, өзі не ұна ған қыз мет ші сін оған бір 
күн отыр ғыз ған.
Ұлыс тың ұлы кү ні байыр ғы Иран пат ша сы əділ 

уəзі рі не өз ша па нын сый ға тар тқан.
Қа зақ тар ұлыс тың ұлы кү ні бас та ла тын түн де 

үй де гі ыдыс тар дың бə рін ырыс қа (азық-тү лік ке), 
ақ қа жə не бұ лақ су ына тол ты рып қоя тын бол ған. 
На урыз кү ні та ңер тең ер те мен ер лер қол да ры на 
кү рек, кет пен, ал қыз-ке лін шек тер құрт, ірім шік, 
сүт, піс кен ет алып да ла ға шы ға ды. «Бұ лақ көр-
сең, кө зін аш» деп қау ма лас қан жі гіт тер ай на ла 
тө ңі рек те гі бас та улар дың кө зін аш са, «Атаң нан 
мал қал ған ша, тал қал сын!», «Бір тал кес сең, он 
тал ек!» де ген қа ри ялар бұ лақ ба сы на тал еге ді. 
Əйел дер атып ке ле жат қан Күн ге тəу етіп, «Ар мы-
сың, қайы рым ды Күн-ана!» деп иіліп сə лем бе ре-
ді, «Ке уде сі түк ті Жер-ана, құт да рыт, жа рыл қа!» 
деп ашыл ған бұ лақ кө зі не май құйып, жа ңа егіл-
ген ағаш тар ға ақ бүр ке ді. Ақ түйе нің қар ны жа-
рыл ған бұл кү ні ха лық ішін де гі жас ерек ше лі гі не 
қа рай қа лып тас қан дəс түр лі іл ти пат, ізет тер бір-
ша ма жұм са ра ды. Тіп тен, ке лі ні қайын ата сы мен, 
күйеу ба ла сы қайын ене сі мен əзіл де суі не бо ла ды. 
На урыз кү ні бұн дай іс көз ге сө ле кет кө рін бей ді. 
«Ұлыс кү ні қа ри ялар мен кө ріс сем, ба та сын ал сам, 
бо ла шақ ұр па ғы ма олар дың күш-қуа ты да ри ды» 
де ген се нім бойын ша, бұл кү ні жас ке лін дер көп 
жа са ған, ба ла лы-ша ға лы, ше жі ре қарт тар мен кө-
бі рек кө рі су ге ты ры са ды. Жа ңа жыл На урыз ды 
ме ре ке ле умен қа тар, төрт тү лік мал өсір ген хал-
қы мыз, əсі ре се қо лы жет кен дер, ата-ба ба ла ры-
на, ару ақ тар ға мін дет ті түр де ер кек мал сойып 
құ дайы та мақ бер ген. Қы зыр тү ні Жа ңа жыл та-
бал ды рық ат тап, үй ге ен ген де «Жал ғыз ша ла сəу-
ле бол мас» деп төр ге қос шы рақ жа ғы ла ды. Ұлыс 
кү нін де сə лем де су дің қа лып тас қан дəс тү рі бар, ер 
адам дар қос қол да сып төс со ғыс ты ра ды, əйел дер 
бол са құ шақ та са ды, ер лер мен əйел дер кез дес се 
құ шақ ай қас ты ра ды. Қос қол дап аман да сып, төс 
со ғыс ты ру «өмір ті ре гім — тө сім, тір ші лік кө зім — 
екі қо лым аман-сау бол сын» де ген ді біл ді ре ді.
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На урыз мей ра мы — праз дник ве сен не го об нов ле ния в Ка зах ста не. По вос точ но му ка лен-
да рю На урыз — на ча ло но во го го да, сов па да ет с днем ве сен не го рав но ден ствия. Для ка за хов 
этот праз дник яв ля ет ся сим во лом ве сен не го об нов ле ния, тор же ства люб ви, пло до ро дия и 
друж бы.

Ис то ри чес кие све де ния об этом праз дни ке 
встре ча ют ся в тру дах мно гих ан тич ных и сред-
не ве ко вых ав то ров. По вос точ но му ле то ис чис-
ле нию он со от вет ству ет иран ско му Но во му 
го ду (Нав руз). Из по ко ле ния в по ко ле ние пе-
ре да ва ли тра ди ции праз дно ва ния На уры за 
ка за хи, уз бе ки, уй гу ры. Тад жи ки на зы ва ли 
его «Гуль гар дон» или «Гуль нав руз», та та ры — 
«Нар ду ган», а древ ним гре кам он был из вес-
тен как «Пат рих». Кор ни праз дни ка мож но 
отыс кать в древ них язы чес ких об ря дах. Са ма 
по се бе фор ма праз дно ва ния с глу бо кой древ-
нос ти нес ла в се бе прин ци пы люб ви к при ро де. 
Нес мот ря на дав ность, этот праз дник сох ра-
нил ся в на род ной па мя ти и в нас то ящее вре мя 
при об рел но вый ду хов но-эти чес кий смысл.
Счи та лось, что в этот день про ис хо дит об-

нов ле ние в при ро де, гре мит пер вый ве сен ний 
гром, про ис хо дит на бу ха ние по чек на де ревь ях, 
буй но про рас та ет зе лень.

В да ле ком прош лом ка за хи на зы ва ли На-
урыз Днем улу са — на ро да или Ве ли ким днем 
улу са. В на ро де по ве лось: чем щед рее бу дет 
от ме чен праз дник На урыз, тем бла го по луч нее 
прой дет год. От сю да изо би лие праз днич ных 
обы ча ев и ат ри бу тов. На ка ну не праз дни ка ве-
сен не го рав но ден ствия лю ди при во ди ли в по-
ря док жилье, рас пла чи ва лись с дол га ми, ми ри-
лись на хо див ши еся в ссо ре, ибо, как ут вер жда-
ли ста ри ки, ког да На урыз вхо дит в их до ма, все 
бо лез ни и не уда чи дол жны об хо дить сто ро ной.
По древ ним ска за ни ям ка за хов, на ка ну не 

Но во го дня днем и ночью по зем ле хо дит ста-
рик ?ы дыр (?ы зыр) Ата, бе ло бо ро дый ста рик, 
оде тый в бе лые одеж ды, ко то рый по сы ла ет 
лю дям счастье и бла го ден ствие.
В ночь пе ред тор же ством в знак по же ла ния 

оби лия мо ло ка, уро жая и дож дя все ем кос ти 
на пол ня ли мо ло ком, ай ра ном, зер ном, клю че-
вой во дой, а в день На уры за все ста ра лись быть 
в доб ром рас по ло же нии ду ха, при встре че зак-
лю ча ли друг дру га в объ ятия, выс ка зы ва ли са-
мые доб рые по же ла ния, что бы все нев зго ды и 
бе ды ми но ва ли их.
Праз дно ва ние На уры за на чи на лось тра ди-

ци он ной встре чей рас све та. Встре чая рас свет, 

все взрос лое на се ле ние, мо ло дежь и де ти, взяв 
в ру ки ло па ты, кет ме ни, со би ра лись в ус лов-
лен ном мес те у род ни ка или ары ка и про из-
во ди ли его рас чис тку. За тем все вмес те под 
ру ко вод ством поч тен ных ста ри ков про из во ди-
ли по сад ку де ревь ев. При этом по ус та но вив-
шей ся тра ди ции про из но си лись сло ва: «Пусть 
ос та нет ся в па мя ти от че ло ве ка де ре во, не же ли 
ста до», «Сру бил од но де ре во — по са ди де сять!»
Пос ле ис пол не ния ри ту аль ных ме роп ри-

ятий три че ло ве ка в об ра зе жыр шы — за зы ва-
лы (гла ша таи) об хо ди ли все ули цы, пло ща ди, 
дво ры и зва ли всех на праз дник. Они оде ва лись 
в яр кие, праз днич ные кос тю мы. Ими мог ли 
быть пер со на жи ка зах ских ска зок — Ал дар-
Ко се, Жи рен ше и кра са ви ца Ка ра шаш. Пос ле 
это го на чи на лось праз днич ное пред став ле ние. 
Лю ди ве се ли лись, поз драв ля ли друг дру га с 
нас туп ле ни ем Но во го го да, же ла ли друг дру гу 
доб ра, пе ли пес ни, ко то рые из дав на бы ли сло-
же ны спе ци аль но для это го праз дни ка — На-
урыз жыр, ус тра ива ли борь бу муж чи ны с жен-
щи ной, сос тя за ния в ско ро го вор ках — жа ныл-
тпаш, от га ды ва нии за га док — жум бак.
В эти дни го то ви лось мно го еды, ко то рая 

сим во ли зи ро ва ла дос та ток и изо би лие в нас-
ту па ющем го ду. В пол день в ус та нов лен ном 
мес те у се ле ния ре за ли бы ка и ва ри ли из 
его мя са блю до «бель-ко те рер», что оз на ча ет 
«вып рям ля ющий стан», пос коль ку бык счи тал-
ся од ним из са мых силь ных жи вот ных, и пи ща 
из не го да ва ла лю дям си лу и вы нос ли вость.

Дас тар хан нак ры ва ли в каж дой семье. 
Тра пе за при уро чи ва лась к по луд ню, до и пос ле 
ко то рой мул ла чи тал мо лит вы в честь пред ков. 
По за вер ше нии стар ший из при сут ству ющих 
да вал бла гос ло ве ние (ба та), что бы из го да в 
год бла го по лу чие не по ки да ло семьи. У ка за хов 
при праз дно ва нии На уры за обя за тель ным яв-
ля лось при сут ствие чис ла «7», ко то рое оли цет-
во ря ет семь дней не де ли — еди ни цы вре ме ни 
все лен ской веч нос ти: пе ред ак са ка ла ми ста ви-
лись семь чаш с на пит ком на урыз-ко же, при-
го тов лен ным из се ми ви дов зла ков.

В сос тав обыч но вхо ди ли мя со, соль, жир, 
лук, пше ни ца, курт, ирим шик (тво рог).

Праз дно ва ние всег да соп ро вож да лось мас-
со вы ми иг ра ми, тра ди ци он ны ми скач ка ми, 
раз вле че ни ями. В аулах ста ви ли ка че ли — ал-
ты ба кан.
А са мы ми из вес тны ми и лю би мы ми в на ро-

де бы ли иг ры ай кыш-уй кыш («навстре чу друг 
дру гу») и ауда ры-спек, во вре мя ко то рой джи-
ги ты пе ре тя ги ва ли друг дру га из сед ла.
Праз дник На урыз не об хо дил ся без сос тя за-

ний в на ци ональ ных ви дах спор та — ка зак ша 
ку рес, то гыз-ку ма лак, бай га.
И не толь ко юно ши, но и де вуш ки уча ство-

ва ли в иг рах. В на род ной за ба ве кыз-куу де вуш-
ка вы зы ва ла джи ги та на сос тя за ние с ус ло ви ем, 
что ес ли он по бе дит, то при об ре тет пра во на ее 
ру ку и сер дце, а ес ли по бе дит она, то джи гит 
дол жен по ви но вать ся ей и вы пол нять лю бые ее 
же ла ния. В та ких слу ча ях На урыз прев ра щал ся 
в сва деб ные тор же ства.
Все лю ди не за ви си мо от по ла, воз рас та и со-

ци аль ной при над леж нос ти ос во бож да лись от 
пов сед нев ных обя зан нос тей и на рав ных пра вах 
при ни ма ли ак тив ное учас тие в ве сель ях и иг рах.

День за кан чи вал ся ай ты сом — пред став-
ле ни ем, где два акы на в сти хот вор ной фор ме 
сос тя за лись в пес нях. Их сос тя за ния прек ра-
ща лись с за хо дом сол нца, ког да доб ро по беж-
да ет зло. За тем раз жи га ли кос тер, и лю ди с 
заж жен ны ми от не го фа ке ла ми об хо ди ли все 
ок рес тнос ти се ле ния, пе ли и пля са ли, тем са-
мым за вер шая праз дник ве сен не го об нов ле ния 
и рав но ден ствия.
Ис то рия праз дни ка На урыз име ет неп рос-

тую судь бу. В эпо ху то та ли тар ной сис те мы, 
ког да все на ци ональ ное бы ло приз на но не су-
ще ствен ным, а все упо ми на ния о тра ди ци он-
ном нас ле дии при чис ле ны к анах ро низ мам и 
пе ре жит кам древ нос ти, На урыз мей ра мы был 
от ме нен (1926 г.). Впер вые пос ле дол гих лет заб-
ве ния в Ка зах ста не он праз дно вал ся в 1988 го ду 
и, как ни стран но, по лу чил ши ро кий об ще-
ствен ный ре зо нанс. Офи ци аль ное приз на ние 
праз дник На урыз при об рел 15 мар та 1991 
го да пос ле вы хо да Ука за Пре зи ден та Ка зах-
ской ССР «О на род ном праз дни ке вес ны — 
«На урыз мей ра мы». Президент объ явил 22 
мар та, день ве сен не го рав но ден ствия, праз-
днич ным днем — На урыз мей ра мы. С это го 
вре ме ни на ча лось ши ро кое праз дно ва ние 
На урыз мей ра мы по всей рес пуб ли ке.
Бе зус лов но, сов ре мен ные очер та ния праз-

дни ка су ще ствен но от ли ча ют ся от преж не го 
со дер жа ния. Это не толь ко те ат ра ли зо ван-
ные пред став ле ния и бо га то уб ран ные юр ты, 
вкус но при го тов лен ный на урыз-ко же, но и 
про ве де ние бла гот во ри тель ных ак ций, на род-
но-спор тив ных игр, уход за зе ле ны ми на саж де-
ни ями, по сад ка де ревь ев, очис тка пар ко вых и 
дру гих зон от ды ха, улиц и пло ща дей.
В на ши дни На урыз мей ра мы стал об ще на-

род ным праз дни ком вес ны, тру да и един ства. 
Се год ня этот праз дник оди на ко во до рог всем 
на ро дам, жи ву щим в мно го на ци ональ ном Ка-
зах ста не. Древ ний праз дник На урыз гар мо нич-
но во шел в сов ре мен ную жизнь,      сох ра нив 
пре ем ствен ность тра ди ций древ нос ти.
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1. На урыз от ме ча ет ся це лый ме сяц — с 22 мар та 
по 21-22 ап ре ля.

2. На за па де Казахстана, в Ман гис та ус кой и Аты-
ра ус кой об лас тях, праз дно ва ние На уры за на-
чи на ет ся 14 мар та и на зы ва ет ся «Амал», тра ди-
ци он ным эле мен том яв ля ет ся об ряд «кө рi су», 
ког да все дол жны при вет ство вать друг дру га 
ру ко по жа ти ями обе ими ру ка ми, про из но ся 
«Жыл құт ты бол сын!» («С Но вым го дом!»).

3. Праз дно ва ние На уры за не свя за но с ре ли ги ей. 
Его точ ная ис то рия не из вес тна, но он оп ре-
де лен но име ет до ис лам ское про ис хож де ние. 
Праз дник име ет язы чес кие и зо ро ас трий ские 
кор ни.

4. Праз дно ва ние На уры за рань ше на чи на лось 
тра ди ци он ной встре чей рас све та, свя зан ной 
со ста рин ным ри ту алом — «Ес ли уви дишь 
род ник, рас чи щай его ис ток».

5. Де тей, рож ден ных в этот ме сяц, при ня то бы-
ло на зы вать име на ми, про из вод ны ми от сло ва 
«На урыз»: нап ри мер, маль чи ков — На урыз-
бай или На урыз бек, а де во чек — На урыз или 
На урыз гуль.

6. Ес ли в этот день вы па дал снег, то это счи та-
лось доб рым зна ком. Да же де вичью кра со ту 
в ка зах ских ле ген дах срав ни ва ют с бе лым сне-
гом На уры за, пос коль ку в мар те обыч но идет 
мяг кий пу шис тый снег с осо бен ной бе лиз ной.

7. Из стран пос тсо вет ско го прос тран ства На урыз 
праз дну ют в Азер бай джа не, Тур кме нис та не, 
Ка зах ста не, Кир ги зии, Рос сии, Тад жи кис та не 
и Уз бе кис та не. Из стран даль не го за ру бежья — 
в Аф га нис та не и Ира не.

8. В Ка зах ста не На урыз не праз дно вал ся все на-
род но с 1926 по 1988 год. С 2001 го да На урыз 
объ яв лен го су дар ствен ным праз дни ком, а с 

2009 го да от ме ча ет ся 3 дня под ряд, на чи ная с 
21 мар та. Эти три дня в Ка зах ста не объ яв ле ны 
не ра бо чи ми.

9. Тра ди ци он ное блю до На уры за на урыз ко-
же сос то ит из се ми ком по нен тов. Эта циф ра 
зак лю ча ет в се бе 7 дней не де ли — вре мен ные 
еди ни цы бес ко неч нос ти Все лен ной: нап ро тив 
ак са ка ла дол жны сто ять 7 чаш с на урыз-ко же. 
Каж дый дол жен по се тить 7 до мов и приг ла-
сить 7 гос тей.

10. В Уз бе кис та не на На урыз го то вят тра ди ци он-
ное блю до су ма лак. Это блю до дол жно сос-
то ять из 7 (пре иму ще ствен но рас ти тель ных) 
ин гре ди ен тов.

Анонс

Праздник 
к нам приходит!

В этом го ду на праз дник На-

урыз жи те ли Казахстана смо-

гут от дох нуть 5 дней.

Сог лас но Пос та нов ле нию 

Премь ер-Ми нис тра Б. Са гин та-

ева, дни от ды ха с суб бо ты, 18 

мар та 2017 го да, пе ре но сят-

ся на по не дель ник, 20 мар та 

2017 го да, и с суб бо ты, 1 июля, 

на пят ни цу, 7 июля 2017 го да».

Та ким об ра зом, в этом го ду 

на На урыз ка зах стан цы смо гут 

от дох нуть пять дней под ряд — 

с вос кре сенья, 19 мар та, по 

чет верг, 23 мар та вклю чи тель-

но.

В Ка ра ган де уже на ча-

ли под го тов ку к праз дни ку. 

«В этом го ду го род к На уры-

зу бу дут офор млять с на ча ла 

мар та, — со об щил сот руд ник 

аки ма та Баг лан Ра хим жа-

нов. — Это де ла ет ся для то го, 

что бы за ра нее соз дать праз-

днич ную ат мос фе ру. По все му 

го ро ду ус та но вят 20 бил бор-

дов на праз днич ную те ма ти ку. 

На LED-эк ра нах бу дут тран-

сли ро вать ви де оро ли ки с поз-

драв ле ни ями. Мы ус та но вим 

ма лые ар хи тек тур ные фор мы, 

фла ги».

Са ми праз днич ные ме роп-

ри ятия стар ту ют уже 20 мар та. 

20-21 мар та на пло ща ди Не-

за ви си мос ти бу дет про ве де на 

праз днич ная прог рам ма «Са-

лем са #ан, 1з На урыз!», а на 

пло ща ди ДКГ — кон церт «На-

урыз мей ра мы, �ош кел ді
!», 

на пло ща ди Двор ца спор та им. 

Аб ди ро ва сос то ят ся спор тив-

ные ме роп ри ятия.

Ос нов ное праз днич ное ме-

роп ри ятие прой дет 22 мар та 

в Цен траль ном пар ке, где ус-

та но вят по ряд ка 40 юрт, тор-

го вые и бла гот во ри тель ные 

па лат ки, ор га ни зо ва ны спор-

тив ные сос тя за ния, а на ста ци-

онар ной сце не пар ка — праз-

днич ный кон церт «�ош кел ді
, 

1з На урыз!».

Кро ме это го 22 мар та праз-

днич ные ме роп ри ятия прой дут 

в скве ре ДК Но во го Май ку ду-

ка, на пло ща ди ДК «Мо ло деж-

ный», у ДК же лез но до рож ни-

ков, До ма друж бы.

Во всех ме роп ри яти ях ак-

тив ное учас тие при мут сту ден-

ты и пре по да ва те ли КарГУ.
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Наурыз — праздник рождения весны

Интересные факты о празднике Наурыз
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Уни вер си тет кү ні қар са ңын да ки елі қа ра 
ша ңы ра ғы мыз ға іс са пар мен кел ген Қа зақ стан 
Рес пуб ли ка сы Тұң ғыш Пре зи ден ті — Ел ба сы 
Қо ры ның өкіл де рі Сту дент тер са райын да өз 
қыз ме ті ту ра лы та ныс ты ры лым рə сі мін өт кіз ді. 
Ай ту лы Қор бас шы лы ғы мен ла уре ат та ры ның, 
рес пуб ли ка лық жə не ай мақ тық бұ қа ра лық ақ-
па рат құ рал да ры ның қа ты су ымен өт кен ке-
ле лі кез де су аясын да блиц-сұ рақ тар қойы лып, 
уни вер си тет жас ға лым да ры — Қор сыйа қы сы 
ла уре ат та ры ның же тіс тік те рі көр се тіл ді. Тұң-
ғыш Президент — Ел ба сы Қо ры ның ат қа ру шы 
ди рек то ры Қа нат Не сіп байұ лы Жұ ма ба ев бас-
та ған қа дір лі қо нақ тар ды уни вер си тет ұжы мы, 
əсі ре се өмі рін ғы лым мен, өнер мен өр нек те ген 
жас тар қауымы қуа на қар сы ал ды. Бас қо су да 
сту дент тер кө кей де жүр ген сұ рақ та рын қойып, 
тұ щым ды жауап тар ал ды.

Мем ле кет тік жə не қа зақ стан дық пат ри отизм 
иде яла рын на си хат та уды, қо ғам өмі рі нің ру ха ни 
бас та ма ла рын қа лып тас ты рып, мə де ни ет ті, бі лім 
мен ғы лым ды да мы ту ды, ел ішін де гі бір лік пен ын-
ты мақ ты сақ тап, мем ле кет тер ара сын да ғы дос тық 
қа ты нас ты одан əрі ны ғай ту ды, эко но ми ка, мə-

де ни ет пен ғы лым, ағар ту жə не ден са улық сақ тау 
са ла ла ры ның да му ына үлес қос қан аза мат тар ды 
қол да уды мақ сат ет кен Ел ба сы Қо ры 2000 жы лы 
құ рыл ған бо ла тын. Мі не, со дан бе рі бұл ұжым 
түр лі бай қау лар, із гі лік ті іс-ша ра лар ұйым дас ты-
рып, «бо лам де ген ба ла ның бе тін қақ пай, бе лін бу-
ып», қол дау та ны тып, жас тар дың шы ғар ма шы лық 
əлеуетін да мы ту, əлеу мет тік ма ңы зы бар жо ба лар-
ды жү зе ге асы ру ар қы лы қан ша ма игі іс тің ба сын 
қайыр ды. «Қа зақ стан Рес пуб ли ка сын да ғы ғы лы ми 
ұйым дар жə не жо ға ры оқу орын да рын да ғы ең үз-
дік жас ға лым дар Ке ңе сі» ата ғын, «Ғы лы ми зерт-
те улер ге грант тар», «Са пар лар грант та рын», «Жол 
жү ру ге грант тар», «Ал тын то был ғы» əде би ет сый-
лы ғын жə не мə де ни ет жə не өнер са ла сын да ғы шы-
ғар ма шы лық жо ба лар ды қол дау ға ар нал ған өз ге де 
грант тар ды, сту дент тік сти пен ди ялар ды алу үшін 
түр лі кон кур стар ұйым дас ты рып ке ле ді. Да рын-
ды жас тар ды қол дау, əлеу мет тік жо ба лар ды қу ат-
тай оты рып, қайы рым ды лық ша ра ла рын өт кі зу, ел 
эко но ми ка сы ның да му ына үлес қо су, қауіп сіз дік ті 
қам та ма сыз ету — Қор дың бас ты ұс та ны мы бо лып 
та бы ла ды. Шы ғар ма шы лық жас тар ке ңе сі жə не 
Жас ға лым дар ке ңе сі — Ел ба сы Қо рын да ғы ке ңес 
бе ру ші ор ган. Шы ғар ма шы лық жас тар ке ңе сі нің 

қыз ме ті шы ғар ма шыл жас тар дың қыз ме тін үй лес-
ті ру ге, отан дық мə де ни ет тің шы найы ұлт тық игі-
лі гін қа лып тас ты ру ға, ал Жас ға лым дар ке ңе сі нің 
қыз ме ті Қа зақ стан да ғы жə не шет ел де гі ға лым дар-
мен жə не зерт теу ұйым да ры мен өза ра бай ла ныс ты 
арт ты ру ға, мем ле кет тік ғы лы ми-тех ни ка лық жə не 
жа ңар тпа са яса ты ның өзек ті сұ рақ та ры бойын ша 
ұсы ныс та рын əзір ле уге ба ғыт та ла ды.

«Бо ла шақ бү гін нен бас та ла ды». Мі не, осы қа ғи-
да ны ту етіп ұс тан ған Ел ба сы Қо ры өкіл де рі жас-
тар дың се ні мін нық тап, жі ге рін жа ни түс ті. Бой да 
күш-қу ат та сы ған жа лын да ған жас шақ та бі лім 
алып, көп із де нің дер, ғы лым ның тұң ғиы ғы на бой-
лаң дар, шы ғар ма шы лық қа бі лет те рің ді шың дап, 
өнер дің ұлы ке ме сі не мі ніп, би ік тер ді ба ғын ды-
рың дар деп із гі ті лек те рін біл дір ді. Ел ба сы Қо-
ры ның ат қа ру шы ди рек то ры Қа нат Не сіп байұ лы 
«Ар ман мен се нім, ең бек — та быс тың кіл ті» де ді.

Сал та нат ты жи ын ба ры сын да ҚарМУ бі рін ші 
про рек то ры Рым бек Жұ ма шев Ел ба сы Қо ры ның 
ат қа ру шы ди рек то ры Қа нат Жұ ма ба ев қа тұң-
ғыш рек то ры мыз Е. А. Бө ке тов тің өмір жо лы нан 
сыр шер те тін кі тап ты тар ту ет ті. Кез де су со ңын да 
жи нал ған қауым Тұң ғыш Президент Қо ры ның 
«КТК» ар на сы мен бір ле се тү сір ген «Ба қыт ты бол, 
Қа зақ елі!» ат ты бей не ро лик ті та ма ша ла ды.

Г. МА ХАН

Ақ пан айы ның 20-27 жұл ды зы ара лы ғын-
да ша һа ры мыз да Қа ра ған ды об лы сы əкі мі нің 
жүл де сі үшін сту дент тік жас тар ара сын да 
ЭК СПО-2017 ха лы қа ра лық көр ме сі не ар нал-
ған Спар та ки ада өт ті. Қа ра ған ды об лыс тық 
əкім ші лі гі нің қол дауымен, Қа ра ған ды об лы-
сы ның Де не шы нық ты ру жə не спорт бас қар-
ма сы ұйым дас ты ру ымен, Қа ра ған ды жо ға-
ры оқу орын да ры ның ат са лы су ымен өт кен 
дəс түр лі Спар та ки ада да жал пы ко ман да лық 
есеп бойын ша 210 ұпай жи на ған ҚарМУ құ-
ра ма ко ман да сы же ңіс тұ ғы ры на кө те ріл ді. 
Соң ғы он жыл кө ле мін де Е. А. Бө ке тов атын-
да ғы Қа ра ған ды мем ле кет тік уни вер си те ті-
нің құ ра ма ко ман да сы тек ал дың ғы шеп тен 
кө рі ніп ке ле ді, əсі ре се, қа зақ ша кү рес тен. 
Екін ші орын ды Қар МТУ, ал жүл де лі үшін ші 
орын ды ҚММУ құ ра ма ко ман да ла ры иелен ді.

Жа рыс екі бө лім нен тұр ды: сту дент тер əуелі 
өз оқу орын да рын да сайыс ты, одан ірік тел ген де-
рі бас қа ЖОО-да ры мен күш сы на су ға мүм кін дік 
ал ды. Спор тшы лар Спар та ки ада да қыс қы пре зи-
дент тік көп сайыс, ми ни-фут бол, во лей бол, бас кет-
бол, қа зақ ша кү рес, үс тел тен ни сі, шах мат, дой бы, 
то ғыз құ ма лақ, же ңіл ат ле ти ка, асық ату си яқ ты 
спорт тың 13 тү рі бойын ша сайыс қа түс ті. Ша ра-
ның ашы лу сал та на ты Қа ра ған ды мем ле кет тік тех-
ни ка лық уни вер си те тін де, ал жа бы лу сал та на ты 
Же ңіл ат ле ти ка лық ма неж де өт ті. Жал пы ұпай ар-
қы лы анық тал ған же ңім паз дар мен сый лық иегер-
ле рі түр лі са нат та ғы дип лом дар мен, ку бок тар мен 
жəне ба ға лы сый лық тар мен ма ра пат тал ды. Же ке 

спорт тү рі нен бі рін ші орын нан үшін ші орын ға 
дейін иелен ген ко ман да лар мақ тау қа ғаз да ры мен 
ме даль дер ге ие бол ды.

Атал ған спорт түр ле рі нің іші нен во лей бол дан 
ҚарМУ-дың ерлер ко ман да сы жүл де лі І орын ға ие 
бол са, қыз дар ко ман да сы ІІ орын ды қан жы ға ла ры-
на бай ла ды. Осы ған орай, во лей бол де се, іш кен асын 
жер ге қоя тын ерлер ко ман да сы ның ка пи та ны, ма-
гис трант Ес бол Сей ді ға зым ды сөз ге тар тып көр дік.

Тіл ші: Ес бол, ал тын уа�ы ты� ды б ліп, сJх бат 
бе ру ге ке ліс ке ні �е кп ра� мет! #� гі ме міз ді ту 
ан 
же рі� нен, от ба сы� нан бас та са�?

Ес бол: Мен Қа ра ған ды об лы сы, Ақ то ғай ауда-
ны, Қы зы ла рай ок ру гы ның Ақ жа рық се ло сын да 
1994 жы лы 26-шы қыр күйек те мұ ға лім дер от ба-
сын да дү ни еге кел дім. Əкем қа зақ ті лі мен əде би ет 
пə ні нің, ал анам ма те ма ти ка пə ні нің ұс та зы. Үй де 
8 ба ла мыз, үл ке ні ағам, мен 6 қыз дан кейін гі кен-
же сі мін. От ба сы мыз да əкем мен анам нан бас тап 
бар лы ғы ҚарМУ-да бі лім ал ған.

Тіл ші: Во лей бол 
а де ген �ы зы 
у шы лы� �а-
шан ж� не �а лай пай да бол ды?

Ес бол: 2001 жы лы Қы зы ла рай ор та мек те бі не 
қа был дан дым. Кіш кен тай ке зім нен во лей бол ойы-
ны на қы зы ғу шы лы ғым ерек ше бол ды. 7 сы нып тан 
бас тап түр лі спорт үйір ме ле рі не қа ты са бас та дым. 
Сол үйір ме лер іші нен во лей бол үйір ме сі не қа ты-
су ды ұнат тым. Во лей бол ды тан дауыма ұс та зым 
Ақыл бек Жар қын ның ық па лы бол ды. Бұл жыл да ры 
«Ақ со раң» ат ты ко ман да құ ры лып, əр түр лі жа рыс-
тар ға қа ты сып жү ре тін. 8 сы нып тан бас тап қа тар да-
ғы ойын шы бо лып қа ты сып жүр дім. Ауда на ра лық, 
об лы са ра лық, Республика ден гейін де жа рыс тар ға 
қа ты сып, жүл де лі орын дар дан кө рін дік. 2012 жы лы 
Қа ра ған ды мем ле кет тік уни вер си те ті не оқу ға түс-
тім, эко но ми ка фа куль те ті нің ту ризм ма ман ды ғы 

бойын ша грант иеге рі атан дым. Осы жы лы уни вер-
си те ті міз дің во лей болдан ерлер құ ра ма ко ман да сы-
ның ойын шы сы бо лып бе кі тіл дім. Ко ман да мыз уни-
вер си тет ара сын да ғы жа рыс тар да тек қа на жүл де лі 
орын дар ды иелен ді. Қа зір гі уақыт та ко ман да ның 
ка пи та ны мын.

Тіл ші: Уни вер си те ті міз де гі жат ты� ты ру шы ла-
ры� кім?

Ес бол: Ко ман да  ның жо ға ры дең гей де ойын 
көр се туі же тек ші міз Бо лат Тұр сы нұ лы Дүй се ба ев-
тың тə жі ри би елі ең бе гі нің же мі сі деп бі ле мін. Же-
тек ші міз Бо лат Тұр сы нұ лы тек спорт та ға на емес, 
ко ман да мү ше ле рі нің аза мат тық тұл ға сы ның дұ-
рыс қа лып та су ына ұс таз дық, аға лық ақы лын ай тып 
оты ра ды.

Тіл ші: Жа �ын да т кен спар та ки ада жай лы сз 
�оз 
а са�?

Ес бол: Осы жыл дың ақ пан айы ны ның 20-
23 ара лы ғын да əкім ку бо гі үшін уни вер си тет тер 
ара сын да спорт тың əр тү рі нен жа рыс өт кі зіл ді. Во-
лей бо дан 9 ко ман да жа рыс қа түс ті. Фи нал ға шық-
тық, Қар МТУ ко ман да сы мен ше шу ші ойын өт ті. 
Осы ойын да 2:1 есе бі мен ҚарМУ ко ман да сы же ңіс-
ке же тіп, əкім ку бо гін ен ші ле ді. Жас тар ды спор тқа 
тар ту мақ са тын да сту дент тер ли га сы ұйым дас ты-
рыл ған бо ла тын. Осы дəс түр лі жа рыс та біз же ңім-
паз ата нып ке ле міз.

Тіл ші: Уни вер си тет ке т"с кен нен бе рі се ні� �о-

ам ды� жJ мыс тар 
а бел се не ара ла са ты ны� ды 
бі ле міз. Осы сту дент тік ша 
ы� да �ан дай же тіс тік-
тер ге жет ті�?

Ес бол: 2016 жы лы уни вер си тет ті үз дік дип лом-
мен аяқ та дым. Бі лі мім ді одан əрі же тіл ді ру мақ са-
ты мен ма гис тра ту ра ға түс тім. Бү гін де қар жы са ла-
сын да бі лі мім ді же тіл ді ру де мін. Об лыс тың, қа ла лық, 
уни вер си тет тің қо ғам дық жə не ғы лы ми өмі рі не бел-

се не қа тыс қа ным үшін ҚарМУ рек то ры Е.Қ. Кө бе ев-
тің Құр мет гра мо та сы мен, дип лом дар мен, ма дақ-
та ма лар мен, 2015 жы лы Қа зақ стан Рес пуб ли ка сы 
Пре зи ден ті нің сай лауына бел се не қа тыс қа ным үшін, 
2016 жы лы Қа зақ стан Рес пуб ли ка сы Пар ла мен ті 
Мə жі лі сі мен мəс ли хат та ры де пу тат та ры ның сай-
лауын а белсене қатысқаным үшін «Нұр Отан» пар-
ти ясы ның ал ғыс хат тары мен ма ра пат тал дым. Сту-
дент тік ша ғым да жет кен бас ты же тіс тік те рім нің бі-
рі — ол Пре зи дент тік шə кірт ақы ның иеге рі ата ну ым.

Тіл ші: Ал 
а �ой 
ан ма� са ты� �ан дай? Спорт ты 
о�у дан кейін де жал 
ас ты ру ойы� да бар ма?

Ес бол: Ал ға қой ған мақ са тым — ма гис тра ту ра-
ны ой да ғы дай аяқ тап, ал ған бі лі мім ді, күш-жі ге-
рім ді жұм сай оты рып, Ота ны ма адал қыз мет ету. 
Ал спорт — са лауат ты өмі рім нің се рі гі.

Тіл ші: �мір лік Jс та ны мы�?
Ес бол: «Өзі ңе сен, өзің ді алып шы ғар, Ақы лың 

мен қай ра тың екі жақ тап» де ген ұлы Абай ата мыз-
дың сө зін ұс та на мын.

Тіл ші: СJх ба ты �а ра� мет, Ес бол. Ал 
а �ой 
ан 
ма� сат та ры �а с" рін бей же тіп, спорт та да, мір де 
де би ік шы� дар дан к рі не бе руі �е ті лек тес піз!

С8� БАТ ТАС �АН: АЯЖАН МА ДИ БЕ КО ВА, �АРМУ СТУ ДЕН ТІ

Уни вер си те ті міз дің та лант ты сту дент те рі 
шың дал ған өнер ле рі нің ар қа сын да та лай бе-
лес тер ді ба ғын ды рып жүр. Жа қын да Са ран 
қа ла сын да Ел ба сы мыз Н. Ə. Назарбаев тың 
«100 нақ ты қа дам» ұлт жос па рын да ғы «Мəң-
гі лік ел» құн ды лық та рын на си хат тау мақ са-
тын да ака де мик Е. А. Бө ке тов атын да ғы Қа ра-
ған ды мем ле кет тік уни вер си те ті сту дент те рі 
мен А. Құ нан ба ев атын да ғы Са ран гу ма ни тар-
лы-тех ни ка лық кол лед жі ара сын да «Кө ңіл ді 
тап қыр лар» ин тел лек ту ал ды сайы сы өт кі зіл ді.

Кейін гі жыл да ры уни вер си тет тің қа зақ ті лі нің 
прак ти ка лық кур сы ка фед ра сы мен Са ран кол-
лед жі нің қа зақ ті лі ка фед ра сы ара сын да мə де ни 
дəс түр ді қа лып тас ты ру, шы ғар ма шы лық қа рым-
қа ты нас ты ны ғай ту мақ са тын да оқы ту шы лар дың 
тə жі ри бе ал ма су іс-ша ра ла ры қа лып та сып ке ле ді. 
Екі бі лім ор да сы бі рі гіп түр лі жа рыс тар ұйым дас-
ты рып жүр. Жа қын да сту дент те рі міз кол ледж бі-
лім алу шы ла ры мен «Кө ңіл ді тап қыр лар» ин тел-
лек ту ал ды сайы сын өт кіз ді.
Салт-дəс түр ді на си хат тау, əде би ет ті, та рих ты 

те рең мең ге ру ге, жас тар ды отан сүй гіш тік ке тəр-

би еле уге ба ғыт тал ған жа рыс бес ке зең ге жос пар-
лан ды. Бі рін ші «Сөз тап қан ға қол қа жоқ» ке зе-
ңін де екі топ тың сту дент те рі қа ғаз да жа сы рыл ған 
сұ рақ тар ды таң да ды. Та ным дық та ғы лы мы мол 
сұ рақ тар ға сту дент тер дайын дық пен кел ген де рін 
көр се тіп, шап шаң жауап бе ру ге тал пын ды. Уни-
вер си те ті міз дің та рих фа куль те ті нің сту дент те рі-
нен құ рал ған «Жас қы ран» ко ман да сы ел та ри хы 
мен эко но ми ка сы та қы ры бын да ғы күр де лі сауал-
дар ға ұт қыр жауап бе ріп, бі лім де рін жан-жақ ты 
та ныт ты. Екін ші ке зең де екі топ қа ке зек-ке зек 
жұм бақ тар жа сы ры лып, екі топ та тең түс ті. «Сен 
бі ле сің бе?» ат ты ке ле сі ке зең де ка пи тан ко ман да-
ла ры ар найы дайын дал ған ұяшық тар дан əде би ет 
пен мə де ни ет ке бай ла ныс ты сұ рақ тар ға жауап 
бер ді. Та рих фа куль те ті нің сту дент те рі осы ке зең-
де бел сен ді лік та ны тып ал ға шық ты. «Жас қы ран» 
ко ман да сы ның ка пи та ны Пер не бек Бақ дəу лет ұт-
қыр ойы мен ти янақ ты дайын ды ғын көр се те біл ді. 
«Ауда рыс пақ» ке зе ңін де сту дент тер Отан, бі лім, 
ең бек та қы ры бы на ма қал-мə тел ай ту дан сайыс қа 
түс ті. Екі топ тың да сту дент те рі бұл ке зең ді сəт ті 
аяқ та ды. Соң ғы ке зең «Қол қа са лу» деп атал ды. 
Же ңіс ке жет кен ҚарМУ ко ман да сы қар сы топ қа 

қол қа са лып, өнер көр се ту ле рін өтін ді. Кол ледж 
сту дент те рі өнер ле рін ор та ға са лып, уни вер си тет 
ко ман да сы на ри за шы лық та рын біл дір ді. Сайыс 
нə ти же сін де 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 нен құ-
рал ған «Жас қы ран» ко ман да сы 1 дə ре же лі дип-
лом ды иеле ніп, ҚарМУ ко ман да сы ның же тек ші сі, 
қа зақ ті лі нің прак ти ка лық кур сы ка фед ра сы ның 
аға оқы ту шы сы Ж. А. Кен же бе ко ва ма дақ та ма мен 
ма ра пат тал ды.
Өнер лі ұл-қыз да ры мыз дың ал да ғы уақыт та да 

уни вер си те ті міз дің абы ройын кө те ріп, өз өнер ле-
рін шың дап, сайыс тар дан же ңіс пен ора ла ты ны на 
се ні мі міз мол. Өнер ле рі ңіз өр ге жүз сін!

З. З. ОР ДА БА ЕВА,
�А ЗА� ТІ ЛІ НІ6 ПРАК ТИ КА ЛЫ� КУР СЫ

КА ФЕД РА СЫ НЫ6 А�А О�Ы ТУ ШЫ СЫ

«Арман мен сенім, е�бек — табысты� кілті»

�кім кубогі еншімізде

«КL�ілді тап>ырлар» сайысы

А>параттар тас>ыны
Жа �ын да «Фи то хи мия» ха-

лы �а ра лы� #ы лы ми-�н ді ріс-
тік хол дин гі» А� Сте ро ид ты 
�о сы лыс тар хи ми ясы зер-
тха на сы ны
 ме
 ге ру ші сі, хи-
мия #ы лым да ры ны
 док то ры, 
про фес сор Бо раш Игі лі к! лы 
Т� леуов Е. А. Б� ке тов атын-
да #ы �а ра #ан ды мем ле кет тік 
уни вер си те ті хи мия ж1 не би-
оло гия-ге ог ра фия фа куль тет-
те рі ні
 сту дент те рі мен о�ы ту-
шы ла ры на фар ма ко ло ги яда 
та би #и сте ро ид тар ды �ол да ну 
ж1 не ком мер ци ялау та �ы ры-
бы на ар нал #ан �зек ті м1 се-
ле лер ге �а тыс ты ба ян да ма 
о�ы ды. Сту дент тер мен про-
фес сор лы�-о�ы ту шы лар �! ра-
мы та ра пы нан про фес сор #а 
ай ту лы та �ы рып аясын да с!-
ра� тар �ойыл ды.

* * *
Е. А. Б ке тов атын да 
ы 

?а ра 
ан ды мем ле кет тік уни-
вер си те ті ні� о�ы ту шы ла ры 
мен сту дент те рі Ха лы� тар 
дос ты 
ы ор ден ді К. С. Ста-
нис лав ский атын да 
ы ?а-
ра 
ан ды мем ле кет тік орыс 
дра ма те ат рын да «Иг ра 
всле пую» спек так лі ні� ал-

аш �ы �ойы лы мын та ма ша-
ла ды.

Пьеса �зек ті та �ы рып — ді-
ни экстре мизм м1 се ле сін �оз-
#ай ды. «Иг ра всле пую» �мір ге 
жо #а ры �!н ды лы� ре тін де �а-
рау #а �н дей ді. Ав тор, те ат рды
 
же тек ші ак те рі Де нис Цвет ков 
пьеса жас тар #а са ба�, ал ата-
ана лар �шін ес кер ту бо ла ды 
деп �міт те не ді. «Б1 ле та я� тас-
там жер де, �зі
 ді, ба ла ла ры
-
ды са� та, кім к� рін ген ге есік 
аш па». К� рер мен �о #ам да #ы 
�зек ті м1 се ле ні ар �ау ет кен 
�ойы лым ды жы лы �а был да ды, 
жас тар шы найы �ы зы #у шы-
лы� пен та ма ша ла ды. К� рер-
мен к� кей ге ой т�йіп �айт ты.

�АРМУ БАС ПА С	З �ЫЗ МЕ ТІ
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24 фев ра ля Фонд Пер во го Пре зи ден та Рес пуб ли ки Казахстан — Ли де ра на ции Н. А. Назарбаева 
во Двор це сту ден тов КарГУ име ни Е. А. Бу ке то ва про вел пре зен та цию сво ей дея тель нос ти.

Де ле га цию воз гла вил ис пол ни тель ный ди-
рек тор фон да К. Джу ма ба ев. Пре зен та ция 
бы ла про ве де на в фор ма те «пре зи ди ум» с 
учас ти ем ла уре атов пре мии Фон да Пер во го 
Пре зи ден та Рес пуб ли ки Казахстан. В рам ках 
пре зен та ции был ор га ни зо ван бли цоп рос, по-
ка за ны дос ти же ния мо ло дых уче ных КарГУ — 
ла уре атов пре мий фон да.
На до от ме тить, что сту ден ты и уче ные КарГУ 

не од нок рат но ста но ви лись об ла да те ля ми спе-
ци аль ных сти пен дий и гран тов, вы де ля емых 
дан ной ор га ни за ци ей. И это сви де тель ству ет о 
том, что фонд вы пол ня ет свою ос нов ную мис-
сию — раз ви вать без гра нич ный по тен ци ал об-
ще ства, по мо гая та лан тли вой мо ло де жи и под-
дер жи вая об ще ствен но зна чи мые со ци аль ные 
про ек ты. Здесь стре мят ся соз да вать ат мос фе ру 
и ус ло вия для под дер жки мо ло дых та лан тов 
как в на уке, так и в ис кус стве, фор ми ру ют ди-
ало го вые плат фор мы по та ким воп ро сам, как 
по ли ти ка, эко но ми ка, меж ду на род ные от но-

ше ния и бе зо пас ность. Сог лас но этой мис сии 
глав ная за да ча фон да — ук реп лять при вер жен-
ность ны неш не го и бу ду щих по ко ле ний ка зах-
стан цев глав ным иде ям Пер во го Пре зи ден та 
Казахстана Нур сул та на Назарбаева.
Для ус пеш ной ре али за ции сво ей мис сии 

фонд осу ществля ет дея тель ность по трем ос-
нов ным нап рав ле ни ям. Пер вое — это мо ло-
деж ные прог рам мы. Фонд по мо га ет рас крыть 
и ре али зо вать ин тел лек ту аль ный и твор чес-
кий по тен ци ал ка зах стан ской мо ло де жи, под-
дер жи вая ис сле до ва ния и про ек ты, а так же 
про во дя науч ные и твор чес кие ме роп ри ятия. 
Вто рое — это со ци аль ные про ек ты и бла гот-
во ри тель ность. Фонд стре мит ся к ре али за ции 
идей и про ек тов, ко то рые ре ша ют кон крет ные 
со ци аль ные и об ще ствен но зна чи мые проб-
ле мы. Третье — это ана ли ти чес кий центр. 
Фонд раз ви ва ет в сво ей струк ту ре «моз го вой 
центр» — Ин сти тут ми ро вой эко но ми ки и по-
ли ти ки. Это от кры тая пло щад ка для об суж де-

ния ре ги ональ ной и меж ду на род ной бе зо пас-
нос ти, меж ду на род ных от но ше ний.
Од ним из пос лед них боль ших ме роп ри ятий, 

ко то рые про вел фонд, ста ло наг раж де ние 3 
мар та 2017 го да ла уре атов Пре мии фон да. Цель 
Пре мии фон да — приз на ние и под дер жка 
дос ти же ний мо ло дых твор чес ких ра бот ни ков 
в об лас ти куль ту ры и ис кус ства, а так же приз-
на ние зна чи мос ти ре зуль та тов науч но-ис сле-
до ва тельских ра бот мо ло дых уче ных в об лас ти 
на уки и тех ни ки. В 2016 го ду на Пре мию фон да 
бы ло выд ви ну то 127 за явок из раз ных угол ков 
на шей стра ны. Все за яв ки бы ли рас смот ре ны 
кон кур сной ко мис си ей, в сос тав ко то рой вош-
ли ве ду щие эк спер ты — чле ны Со ве та мо ло дых 
уче ных и Со ве та твор чес кой мо ло де жи при 
фон де. По ито гам от бо ра 18 про ек тов бы ли 
приз на ны луч ши ми. Од ним из ла уре атов пре-
мии стал по пу ляр ный эс трад ный пе вец Ди маш 
Ку дай бер ге нов, ко то рый сей час дос той но пред-
став ля ет Казахстан на кон кур се I am a sin ger 
(Ки тай). За вре мя су ще ство ва ния пре мии с 2008 
го да свы ше 160 яр ких пред ста ви те лей на уки и 
твор че ства ста ли ла уре ата ми фон да. В их чис ле 
и пред ста ви те ли КарГУ им. Е. А. Бу ке то ва.
В этом го ду фонд от крыл и но вую прог рам-

му вза имо дей ствия с аки ма том Ка ра ган дин-
ской об лас ти. 24 фев ра ля 2017 го да Фонд Пер-
во го Пре зи ден та Рес пуб ли ки Казахстан — Ли-
де ра на ции и аки мат Ка ра ган дин ской об лас ти 
под пи са ли ме мо ран дум о сот руд ни че стве. 
Ос нов ные це ли ме мо ран ду ма — ре али за ция 
и под дер жка мо ло деж ных прог рамм, прод ви-
же ние сот руд ни че ства в науч но-тех ни чес кой, 
куль тур ной, гу ма ни тар ной сфе ре и в об лас ти 
мо ло деж ных кон так тов. Для науч ных ра бот-
ни ков и сту ден тов су ще ству ют 9 сти пен ди аль-
ных и гран то вых прог рамм фон да, с ко то ры ми 
мож но оз на ко мить ся на сай те pre si dentfo un-
da ti on.kz. На 2017 год фон дом зап ла ни ро ва но 
бо лее 80 ме роп ри ятий, боль шая часть ко то рых 
ори ен ти ро ва на на мо ло дежь.

СОБ. ИНФ.

От вет на этот воп рос ис ка ли учас тни ки круг ло го сто ла, ко то рый про шел 10 мар та в 
КарГУ им. Е. А. Бу ке то ва. Круг лый стол был пос вя щен те ме «Ре али за ция ан ти кор руп ци он-
ной стра те гии Рес пуб ли ки Казахстан. Ом буд смен по про ти во дей ствию кор руп ции».

В сво их выс туп ле ни ях д. ю. н., про фес сор 
Г. З. Ко жах ме тов, де кан юри ди чес ко го фа-
куль те та КарГУ им. ака де ми ка Е. А. Бу ке то ва и 
про рек тор по вос пи та тель ной ра бо те и со ци-
аль ным воп ро сам к. э. н., до цент А. К. Ка лы-
ков под чер кну ли важ ность и не об хо ди мость 
борь бы с кор руп ци ей как сов ре мен но го вы зо-
ва, обус лов лен но го сов ре мен ным раз ви ти ем. 
Де кан юри ди чес ко го фа куль те та осо бен но об-
ра тил вни ма ние на уг ро зы, ко то рые кор руп ци-
он ные яв ле ния не сут все му ми ру: «Кор руп ция 
как со ци аль ное яв ле ние про дол жа ет су ще ство-
вать в нас то ящее вре мя прак ти чес ки во всех 
стра нах ми ра не за ви си мо от по ли ти чес ко го 
раз ви тия, в том чис ле и в Ка зах ста не, раз ли ча-
ет ся лишь мас шта ба ми. Кор руп ция тор мо зит 
про цесс со ци аль но-эко но ми чес ко го раз ви тия, 
стро итель ства ры ноч ной эко но ми ки, прив ле-
че ния ин вес ти ций. Не га тив но воз дей ству ет 
на по ли ти чес кие и об ще ствен ные ин сти ту ты 
де мок ра ти чес ко го го су дар ства, пред став ля ет 
со бой серь ез ную уг ро зу бу ду ще му раз ви тию 
стра ны. Борь ба с кор руп ци ей оп ре де ле на в 
ка че стве од но го из ос нов ных при ори те тов го-
су дар ствен ной по ли ти ки в Ка зах ста не». Так же 
про рек тор от ме тил, что в на шем уни вер си те те 
ве дет ся серь ез ная разъ яс ни тель ная ра бо та сре-
ди сту ден тов по вос пи та нию в них граж дан-
ской от вет ствен нос ти: «В це лях фор ми ро ва ния 
у сту ден тов ан ти кор руп ци он но го ми ро воз зре-
ния в уни вер си те те на пос то ян ной ос но ве ра бо-
та ет штаб «Чис тая сес сия». Глав ной иде ей дея-
тель нос ти шта ба яв ля ет ся про ве де ние встреч 
с мо ло дежью и разъ яс не ние ан ти кор руп ци-
он но го за ко но да тель ства, по ня тия кор руп ции, 
со вер шен ство ва ние мер по про ти во дей ствию 

кор руп ции, ус та нов ле ние за кон нос ти и ан ти-
кор руп ци он ной дис цип ли ны сре ди сту ден тов, 
вос пи та ние в ду хе про ти во дей ствия кор руп ци-
он ным яв ле ни ям».
Мо де ра то ром круг ло го сто ла бы ла за ве ду-

ющая ка фед рой те ории и ис то рии го су дар ства 
и пра ва про фес сор М. Ш. Ка ки мо ва. С док-
ла дом выс ту пил и. о. ру ко во ди те ля Уп рав ле-
ния про фи лак ти ки кор руп ции де пар та мен та 
Агент ства РК по де лам го су дар ствен ной служ-
бы и про ти во дей ствию кор руп ции по Ка ра ган-
дин ской об лас ти Р. М. Жу су пов. Он под роб но 
оз на ко мил при сут ству ющих с За ко ном Рес-
пуб ли ки Казахстан «О борь бе с кор руп ци ей», 
«Ан ти кор руп ци он ной стра те ги ей Рес пуб ли ки 
Казахстан на 2015-2025 го ды», За ко ном Рес пуб-
ли ки Казахстан «О го су дар ствен ной служ бе». 
В сво ем выс туп ле нии Рус лан Му ха мет ха ли-
евич так же ос ве тил пла ни ру емые к при ня тию 
из ме не ния и до пол не ния в За кон «О борь бе с 
кор руп ци ей». От дель но бы ла ос ве ще на про-
це ду ра при ема и по ряд ка про хож де ния го су-
дар ствен ной служ бы. Осо бо об ра тил вни ма ние 
при сут ству ющих на ме роп ри ятия, пред при-
ни ма емые ру ко вод ством стра ны и упол но мо-
чен ны ми на то го су дар ствен ны ми ор га на ми по 
про ти во дей ствию кор руп ции и пре дуп реж-
де ние кор руп ци он ных рис ков в ква зи го су дар-
ствен ном сек то ре. За кон чил свое выс туп ле ние 
Рус лан Му ха мет ха ли евич сле ду ющи ми сло ва-
ми: «Очень важ но, что бы ис пол не ние ан ти кор-
руп ци он ной стра те гии яв ля лось эф фек тив ной 
ме рой по про ти во дей ствию кор руп ции, а не 
ста но ви лось фор маль ностью и по во дом для 
от пис ки. Мы дол жны при ло жить все свои зна-
ния и на вы ки, что бы ре зуль та том ре али за ции 

стра те гии ста ло по вы ше ние ка че ства ус луг на-
се ле нию, до ве рия об ще ства к ин сти ту там го су-
дар ства, рост уров ня пра во вой гра мот нос ти и 
ан ти кор руп ци он ной куль ту ры граж дан».
В выс туп ле нии про фес со ра ка фед ры те ории 

и ис то рии го су дар ства и пра ва А. В. Тур ла ева 
бы ла под чер кну та вза имос вязь пра во во го обу-
че ния и пра во вых зна ний и пре дуп реж де ния 
кор руп ции в сов ре мен ном ка зах стан ском об-
ще стве.
Рас смат ри вая роль граж дан ско го об ще-

ства в про ти во дей ствии кор руп ции, стар ший 
пре по да ва тель ка фед ры уго лов но го пра ва и 
кри ми но ло гии А. Р. Ха се но ва от ме ти ла не об-
хо ди мость вза имо дей ствия ин сти ту тов граж-
дан ско го об ще ства и го су дар ствен ных ор га нов 
в про цес се борь бы с кор руп ци он ны ми пра во-
на ру ше ни ями.
Стар ший пре по да ва тель ка фед ры те ории и 

ис то рии го су дар ства и пра ва С. С. Се рик ба ева 
вы ра зи ла об щее мне ние о по лез нос ти и не об-
хо ди мос ти внед ре ния в об ще ствен ную жизнь 
сту ден тов и школь ни ков но вой ини ци ати вы — 
об ще ствен но го ом буд сме на по про ти во дей-
ствию кор руп ции.
В хо де круг ло го сто ла бы ли выс лу ша ны и 

дру гие док ла ды учас тни ков, раз лич ные мне-
ния по воп ро сам про ти во дей ствия кор руп ции 
и об суж де ны ос нов ные нап рав ле ния раз ви тия 
ан ти кор руп ци он но го об ра зо ва ния в сов ре мен-
ных ус ло ви ях.

ИН ФОР МА ЦИЯ ПРЕ ДОС ТАВ ЛЕ НА ЮРИ ДИ ЧЕС КИМ ФА КУЛЬ ТЕ ТОМ

Ученый совет
В фокусе — 
вопросы трехъязычия 
и развития 
предпринимательских 
компетенций

22 фев ра ля прош ло за се-
да ние уче но го со ве та КарГУ 
им. ака де ми ка Е. А. Бу ке то-
ва, где об суж да лись воп ро сы 
трехъ языч но го об ра зо ва ния в 
рам ках ре фор ми ро ва ния об-
ще об ра зо ва тель ной шко лы и 
пер спек ти вы раз ви тия науч но-
пред при ни ма тельских ком пе-
тен ций обу ча ющих ся в рам ках 
об ра зо ва тель ных прог рамм 
ма гис тра ту ры и док то ран ту ры. 
По этим двум воп ро сам бы ли 
при ня ты сле ду ющие ре ше ния.

Воп рос 1. О ре али за ции 
в уни вер си те те прог рам мы 
трехъ языч но го об ра зо ва ния 
в рам ках ре фор ми ро ва ния об-
ще об ра зо ва тель ной шко лы.

Пос та но ви ли:
1. Приз нать ра бо ту по ре-

али за ции в уни вер си те те 
прог рам мы трехъ языч но го 
об ра зо ва ния в рам ках ре фор-
ми ро ва ния об ще об ра зо ва-
тель ной шко лы удов лет во ри-
тель ной.

2. Уси лить це ле нап рав лен-
ную ра бо ту по раз ра бот ке и 
при об ре те нию учеб но-ме то ди-
чес кой ли те ра ту ры для соп ро-
вож де ния обу че ния в трехъ-
языч ных груп пах.

3. Ак ти ви зи ро вать ра бо ту 
по уси ле нию язы ко вой под го-
тов ки ППС уни вер си те та (ан-
глий ский язык) для ус пеш ной 
ре али за ции в уни вер си те те 
трехъ языч но го об ра зо ва ния.

4. Рас смот реть воз мож-
ность про хож де ния в лет ний 
пе ри од за ру беж ных ин тен сив-
ных язы ко вых кур сов (про-
дол жи тель ностью 1-2 ме ся ца) 
для пре по да ва те лей, ве ду щих 
за ня тия на ан глий ском язы ке 
для сту ден тов спе ци аль нос-
тей «5В011000 — Фи зи ка», 
«5В012800 — Фи зи ка-ин фор-
ма ти ка», «5B011100 — Ин фор-
ма ти ка», «5В011300 — Би оло-
гия», «5В011200 — Хи мия».

Воп рос 2. О раз ви тии науч-
но-пред при ни ма тельских 
ком пе тен ций обу ча ющих ся 
в рам ках об ра зо ва тель ных 
прог рамм ма гис тра ту ры и 
док то ран ту ры.

Пос та но ви ли:
1. Приз нать раз ви тие науч-

н о - п р е д  п р и  н и  м а  т е л ь с к и х 
ком пе тен ций обу ча ющих ся 
в рам ках об ра зо ва тель ных 
прог рамм ма гис тра ту ры и док-
то ран ту ры КарГУ им. Е. А. Бу ке-
то ва удов лет во ри тель ным.

2. Про во дить еже год ный 
Фо рум мо ло деж ных ини ци атив 
с учас ти ем пред прия тий и ор-
га ни за ций Ка ра ган дин ской 
об лас ти.

3. Рас смот реть воз мож-
ность ак тив но го при ме не ния 
прин ци пов CDIO для внед-
ре ния мо дер ни зи ро ван ных 
об ра зо ва тель ных прак тик в 
ин же нер ном об ра зо ва нии; 
ори ен та ции на пот реб нос-
ти пред прия тий-пар тне ров; 
рас ши ре ния ака де ми чес кой 
мо биль нос ти ма гис тран тов, 
док то ран тов и их учас тие в 
сов мест ных про ек тах.

СОБ. ИНФ.

Фонд Первого Президента 
оказывает поддержку талантливой молодежи
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Ұс та зым Ев ней аға бойы екі мет рге жа-
қын, сал ма ғы 120-130 келідей, ба тыр тұл-
ға лы, өте ке ліс ті алып адам бо ла тын. Мі не-
зі қа ра пайым, мен мен ді гі жоқ, кі ші пейіл, 
кі ші мен де, үл кен мен де тең сөй ле се тін. 
Адам дар ды жүз ге, ұл тқа, жер ге бөл мей тін. 
Əр адам ның бойын да ғы қа бі ле ті не, іс кер-
лі гі не, ең бек қор лы ғы на, адам гер ші лі гі не 
қа рай оты рып ба ға бе ріп, өз ойы на сай ба-
ға лай тын. «Пə лен ше нің бойын да мы на дай 
жақ сы қа си ет тер бар, со ны үй ре ніп, бой ға 
сі ңі ріп алу ке рек» деп жиі ай тып оты ра тын, 
ал күл ген де — ішек-сі ле сі қа та қар қыл дап, 
ын ты-шын ты сы мен кү ле тін. Ой лау жə не ес-
ке сақ тау қа бі ле ті өте жо ға ры бо ла тын. Ме-
тал лур гия жə не хи мия са ла сын да ғы бар лық 
ере же лер ді, заң ды лық тар ды, ма те ма ти ка-
лық тең де улер ді жə не бас қа да не гіз гі мə лі-
мет тер ді тү гел дер лік жат қа бі ле тін. Бел гі-
лі бір эле мент тің мөл ше рін анық тау ке рек 
бол са, осы ған бай ла ныс ты мə лі мет тер ді бі-
рі нен кейін бі рін ті зіп ай та бас та ған да, біз — 
жас тар таң қа ла тын быз.

«Əб ду али, біз дің жас ке зі міз де гі өмі рі міз 
өте қи ын жағ дай да өт ті. Бір кез дер де тойып 
та мақ іш кен күн де рі міз дің өзі са на улы-ақ 
бо ла тын. Не гі зі нен, жұ пы ны ки ін дік жə не 
тойып та мақ ішу ге мүм кін ші лік тер аз бол-
ды. Бі ле мін, бар лық дер лік адам дар дың күн 
кө рі сі ме нің тұр мыс-тір ші лі гі ме ұқ сас бол-
ды. Бі рақ адам дар дың ара сын да ғы қа рым-
қа ты нас, ту ыс қан мен ара ла су, бір-бі рін 
сый лау жə не қо нақ жай лы лық дəс түр ле рі 
өте жо ға ры дə ре же де бол ды деп ай та ала-
мын. Ал, бү гін гі өмір тіп тен бас қа ша. Ер тең 
не жей мін, не ки емін деп уайым да май сың. 
Та мақ тоқ, ки ім бү тін. Бі рақ осын дай бар-
шы лық кез де ту ыс қан ның ту ыс қа ны мен, 
ағайын ның ағайын да ры мен ара ла суы, сый-
ла суы азайып ба ра жат қан си яқ ты. Бұ рын 
бір-бі рі не хат жа за тын. Хат ар қы лы өз де-
рі нің кө ңіл-күйін, жү ре гі нен шық қан шы-
найы ой ла рын, ту ған-ту ыс қан да ры ның қал-
жағ дайын шын кө ңіл ден жа за тын. Ал қа зір 
бұ лар дың бə рі-бə рі жо ға лып ба ра жат қан 
си яқ ты. Бұ рын бір-бі рін бір күн көр ме се 
тұ ра ал май тын бауыр, қа зір бір жыл да бір-
ақ рет кез де сіп жа та ды. Егер осы лай бо лып, 
бұл үр діс жал ға са бер се, ту ыс қан дар бір 
кез де бір-бі рі мен тіп тен ара лас пай да ке тер 
ме екен? Осы жəйт тер ме ні жиі тол ған ды-
ра ды. Мен өзім кейін гі кез де рі бо лып жат-
қан осы құ бы лыс тың ше ші мін тап пай қой-
дым», — деп ой ға ба та тын еді.
Өзі нің ас пи рант та рын өзін ша қыр ған 

жер ге бір ге қо нақ қа ер тіп апа ру Ев ней аға-
ның əде ті бо лып кет ке ні нің мə ні те ре ңі рек 
жат са ке рек: жас тар бар ған жер де қы зық 
əң гі ме ес тіп, өз ой-өрі сін ке ңей тсін, жақ сы 
өне ге көр сін, көп ті көр ген дер ден жақ сы қа-
си ет да рыт сын де се ке рек… Бұл да ас қан ке-
мең гер лік!

CБ ДУ АЛИ БА ЕШОВ

А
ыз�а айнал�ан �з а�а
Ебі ней Арыс та нұ лы не гі зі нен ме тал лург-

хи мик еді, бұл са ла да 300-ге жу ық ғы лы-

ми ма қа ла ның, бір не ше өнер та быс тар дың, 
5-6 кі тап тың (оның ішін де оқу лы ғы бар) 
ав то ры. Алай да Ебе кең нің ғы лы ми көк жи-
егі өте кең-тін. Та би ғат заң да рын үй лес ті ре 
айт қан кез де, кей де фи зик пе деп қа ла тын-
сың, ал ал го рит мдер ді тү сін ді ре жө нел ген-
де, ма те ма ти ка пə ні нен са бақ бе ре тін аса 
бі лік ті ұс таз бо лар дер сің. Кейі ні рек аяулы 
аға ның дə рі сі не қа тыс қа ным да (ол ауырып 
жүр ген ке зі) үзі ліс сіз 4 са ғат өзі нің ғы лы-
ми иде яла рын тө гіл тке ні не куə бол дым. Ал 
сон ша ма уақыт та қан ша фор му ла лар ды, 
ди аг рам ма лар мен кес те лер ді тақ та ға жат қа 
сыз ды дей сіз! Не де ген зейін, не де ген зе рек-
тік пен зер де лі лік!
Ебі ней аға Қа ныш Сəт ба ев тың төл шə-

кірт те рі нің бі рі еді. Қа не кең оның əр бір 
қа да мын жі ті ба қы лап, үне мі ба улып, бұ ға-
на сын бе кі тіп отыр ды. Қа на ғаң ның ұсы ны-
сы мен Ебе кең Қа ра ған ды хи мия-ме тал лур-
гия ин сти ту ты на ди рек тор бо лып сай ла нып, 
ғы лым ор да сы ның ал ғаш қы ір ге та сын қа ла-
ды. Ол өзін ше же ке əң гі ме. Ебі ней Бө ке тов-
тің да ра тұл ға сы сол кез де рі ұлы су рет кер 
Мұх тар Əуезов тің де ыс тық ықы ла сы на бө-
лен ді.
Ебі ней Арыс та нұ лы 1972 жы лы Қа ра ған-

ды мем ле кет тік уни вер си те ті нің ал ғаш қы 
рек то ры бо лып уығын қа да ды, ша ңы ра ғын 
кө тер ді. Сол кі сі нің қа жыр-қай ра ты мен 
уни вер си тет тің не бір сəу лет өне рі жа ғы нан 
ал дың ғы қа тар лы ғи ма рат та ры, жа тақ ха на 
кор пус та ры бой кө тер ді. Жан-жақ тан бі лік-
ті ға лым дар мен ұс таз дар ды ша қы рып, оқу 
ор ны ның про фес сор лық-оқы ту шы лық құ-
ра мын ны ғайт ты. Өзі де ме тал лур гия мен 
хи мия ғы лым да ры бойын ша ғы лы ми жа ңа-
лық тар ашып, Одақ қа, əлем ге та ныл ды. Со-
ны мен бір ге əде би твор че ство сын қал дыр-
май, бұр қы ра тып ма қа ла лар жа зып, өлең-
жыр шы ғар ды, аудар ма лар жа са ды.

БА �ЫТ ЖАН ТО БАЯ �ОВ

�стазды
 "лы' істері жал�асуда
Бү гін де Қа зақ стан да ғы ірі жо ға ры оқу 

орын да ры ның бі рі не ай нал ған Қа ра ған ды 
мем ле кет тік уни вер си те ті нің ұйым дас ты-
ры луы, қа лып та суы жə не бас тап қы ке зең де-
гі да муы оның бі рін ші рек то ры, Қа зақ КСР 
Ғы лым ака де ми ясы ның ака де ми гі, КСРО 
Мем ле кет тік сый лы ғы ның ла уре аты, елі міз-
де гі ғы лым мен жо ға ры мек теп тің көр нек ті 
ұйым дас ты ру шы сы, эн цик ло пе дист-ға лым, 
хи мия жə не ме тал лур гия са ла сын да ғы аса 
ірі ма ман, бұ рын ғы КСРО жə не шет ел дер ге 
ке ңі нен та ны мал та лант ты жа зу шы, тұң ғи-
ық мə де ни ет ті адам Ев ней Арыс та нұ лы Бө-
ке тов тің есі мі мен бай ла ныс ты. А. С. Пуш-
кин нің сө зі мен ай тқан да, оның өзі Ор та лық 
Қа зақ стан да ғы біз дің «тұң ғыш уни вер си те-
ті міз» бол ды.
Ев ней аға қыз мет тес емес, кі сі лі гі не, ықы-

лас-пейі лі не қа рап, қа ра пайым жан дар дың 
дас тар ха ны нан дəм тат қан ды ұна та тын. Жə-
не де сол кө ңі лі не жақ қан адам ды қат ты 
сый лап, қа дір тұ та тын. Сон дай адам дар дың 
бі рі Бұ қар ба ба мыз дың ұр па ғы, Қа ра ған ды-
да ұзақ жыл дар тұр ған, мар құм Қа был бек 
Иса ба ев ақ са қал еді. Ол кө не нің кө зін дей 
кө кі ре гі ше жі ре, қо лы ашық қа рия бо ла-
тын. Оны мен əң гі ме ле сіп, мə жі ліс құ ру дың 
өзі бір ға ни бет-тін. Ке зін де хал қы мыз дың 
мақ та ны шы, қа зақ тан шық қан тұң ғыш ака-
де мик Қа ныш Иман тайұ лы Сəт ба ев пен де 
сый лас бол ған екен ол кі сі. Тіп ті Қа ныш 
Иман тайұ лы Мəс ке уде нау қас та нып жат-
қан да Қа бе кең үйі нің бал қы мы зын ал дыр-
тып іш ке нін га зет оқыр ман да ры бұ рын нан 
бі ле ді. Ев ней Арыс та нұ лы ның да оны құр-
мет те ге ні сон ша лық, 1974 жы лы 16 қа зан да 
Қа был бек ақ са қал қай тыс бо лып, Уль янов 

ауда нын да ғы Ала бас ауылы на апа рып жер-
ле ген де, өз қо лы нан ба рып то пы рақ са лыс-
ты да.
Ака де мик Ев ней Арыс та нұ лы Бө ке тов 

ірі-ірі қо ғам дық, ғы лы ми жұ мыс тар ат қа-
ра жүр се де, шə кірт те рі мен əң гі ме ле су ге 
əр дайым уақыт та ба бі ле тін. Көп ша ру аны, 
ғы лы ми пі кір лер ді Ев ней аға ның өз үйін де 
тал қы лай тын быз. Жұ мыс тан шар ша ған да 
бір сəт үзі ліс жа сап, өзі нің əде би жаз ба ла-
ры мен аудар ма ла рын оқып бе ре тін кез де рі 
де көп кез де се тін. Үйі не кел ген шə кірт те рі не 
Зү бай ра жең ге міз дің қо лы нан дəм тат тыр-
май жі бер мей тін. Кей де де ма лыс күн де рі 
ас пи рант тар жа тақ ха на сы на ар найы ке ліп, 
əң гі ме ле сіп, тұр мыс та ры мен та ны сып, қи-
нал ған жағ дай да қа лай да жəр дем етіп жүр-
ді. От ба сы мыз, ғы лы ми із де ні сі міз жай лы 
ег жей-тег жей лі сұ рап, ақыл-ке ңес те рін ай-
тып, жа ңа проб ле ма лық мə се ле лер ді ше-
шу ге мең зей тін. Біз сəл ға на же тіс ті гі міз ді 
ұс та зы мыз бен бө лі су ге асы ға тын быз. Он-
дай да Ев ней аға біз ді кө тер ме леп, ма дақ тай 
ке ле: «Əй, ба тыр, біз біл ген ді бас қа лар да бі-
луі мүм кін. Бұ ған тоқ мейіл су ге бол май ды» 
дей тін де, біз ге мə се ле ні те ре ңі рек, ке ңі рек 
зерт теп, тех но ло ги яны жақ сар ту ға не ме се 
жа ңа ір ге лі ғы лы ми мə лі мет тер алу ға жет-
кі зе тін проб ле ма лар ұсы на тын.
Ев ней аға ғұ ла ма ға лым, қа ла мы жүр дек 

жа зу шы ға на емес, ілім-бі лім ді бел сен ді на-
си хат та ушы пуб ли цист те еді. Оның уни вер-
си тет жай лы жаз ған ма қа ла ла рын да кө тер-
ген проб ле ма ла ры бү гін гі кү ні шын дық қа 
ай на лып отыр. Бір де оның хи мия фа куль-
те ті нің бі рін ші курс сту дент те рі не «Ма ман-
дық қа кі ріс пе» кур сы бойын ша оқы ған дə рі-
сін де тың да ға ным бар. Сон да ол жас тар ға 
хи мия ғы лы мы ның ке ше гі сін, бү гін гі мен 
ер те ңін ұғы нық ты тіл мен тү сін ді ріп, Ор-
та лық Қа зақ стан да ғы хи мия, ме тал лур гия 
са ла сын да ғы ғы лы ми жұ мыс тар ға тоқ та ла 
ке ліп, оның əр са ла сын да ғы же тек ші шə-
кірт те рі нің үле сін атап өт кен-ді. Со ны мен 
қо са бұл ма ман дық ты иге ру жо лын да ғы қа-
дам дар, жал пы уни вер си тет тік бі лім, ұс таз 
бен шə кірт бай ла ны сы ту ра лы, жас тар дың 
жо ға ры мə де ни ет ті бо лу үшін көр кем əде-
би ет ті, өнер ді иге ріп, жо ға ры ин тел лек ті лі 
бо луы ке рек ті гін ай тқан-ды.

КЕН ЖЕ БЕК РУС ТЕМ БЕ КОВ

�аза'ты
 намысынан жаратыл�ан
Ев ней аға мыз са ра сөз дің саң ла ғы еді ғой. 

Егер сын ай тса анық, нақ ты, кө ңіл ге кір бің 
тү сір мей тін сөз дер мен ай та тын. Ке рек же-
рін де ту ра сын ай та тын орақ тіл ді сөз зер ге рі 
еді. 1975 жы лы елу дің бе лі не ер кін кө те ріл-
ген Ебі ней Арыс та нұ лы ның ме рей тойын да 
ака де мик Зей нол ла Ғаб до лов «Ев ней Бө-
ке тов тің ал дын да қос рельстей қа тар тар-
тыл ған екі та рам жол жат ты: ғы лым жо лы, 
əде би ет жо лы. Ол екеуін де ала ла ған жоқ, 
қа тар бас ты» де се, Əб діл дə Тə жі ба ев: «Елу-
ге, дос тар Ев ней ше ке лің дер, елу де бə рің Ев-
ней ше есеп бе рің дер» де ген бо ла тын.
Е. Бө ке тов сту дент ке зін де-ақ Мұх тар 

Əуезов, Ға бит Мү сі ре пов, Əб діл да Тə жі ба ев, 
Ға би ден Мұс та фин дер дің ал дын да өзі нің өз 
қа та ры нан ар тық ту ған асыл жан ның бі рі 
еке нін дə лел деп бер ген. Сер гей Есе нин нің, 
Вла ди мир Ма яков ский дің өлең де рін ана 
ті лі міз де сөй лет кен Еве кең ді ақын емес деп 
кім ай та ды.
Е. А. Бө ке тов те қыз ға ныш де ген аты мен 

жоқ-ты. Өй тке ні бі лім де сең — бі лім, па ра-
сат де сең — па ра сат, кі сі лік де сең — кі сі лік, 
та лант де сең — та лант… Не ке рек, əй теуір, 
адам ба ла сы на қа жет ті із гі қа си ет тер дің бə-
рі ол кі сі нің бойы нан та бы ла тын. Тұ ла бойы 
жақ сы лық тан сом да лып құйыл ған еді.

Əдет те ор ман ның би ік ағаш та рын жел 
кө бі рек шай қай ды. Сол си яқ ты, мыл тық сыз 
май дан ның соқ қан сұ ра пыл же лі Е. А. Бө ке-
тов тің жү ре гін қа рып өт ті. Ол жел — Ев ней 
Бө ке тов тей тұл ға ны кө ре ал май тын, қол-
да ры на шы рақ алып со ңы на түс кен Қа зақ-
стан ның кер тар тпа ға лым да ры та ра пы нан 
соқ қан су ық жел бо ла тын. Бі рақ Еве кең оған 
жа сы ма ды, іш тей ши ыр шық атып, жел ге 
қар сы жү ре біл ді.
Е. А. Бө ке тов өз қа ра ма ғын да жұ мыс іс-

тей тін қыз мет кер ле рін тө мен де ту ге, олар ға 
жа ғым паз дық жа сау ға жол бер мей тін. Ол 
өзі нің ру ха ни қал пын би ік ұс тап, қыз мет-
кер лер мен тең сөй ле се тін жə не олар ға зор 
се нім мен қа рай тын. Ев ней Арыс та нұ лы-
мен сөй ле сіп, сыр лас қан қай кі сі нің де жан 
са райы ашы лып, кө кі ре гі қа зы на ға то лы 
ал тын сан дық қа ай на лып жү ре бе ре тін-ді. 
Өй тке ні ол ғұ ла ма. Қай би ік тен де, қай та-
рап тан да сыр шер те бі ле тін
Е. А. Бө ке тов сту дент тер, ас пи рант тар 

үшін та за лық тың, əділ дік тің, бек зат тық тың 
үл гі сі бол ды. Ұс таз дың да ұс та зы бар. Ұс таз 
Е. А. Бө ке тов сө зі мен де, ісі мен де, ті лі мен 
де, сырт кел бе ті мен де өзі не адам ды тар тып, 
ба урап ала бі ле тін. Оның бас ты тəр би есі ой-
лау ға, тал дау жа сай бі ліп, одан ше шім шы-
ға ру ға үй ре ту бол ды. Ол шын мə нін де гі ше-
бер ұс таз еді. Ев ней Арыс та нұ лы ның ашық 
дə ріс те рі не ме тал лург сту дент тер ға на емес, 
біз дер — тау-кен фа куль те ті нің сту дент те рі, 
оқы ту шы-ға лым дар дың өз де рі ба рып тың-
дай тын-ды.
Ол өз от ба сын өте жақ сы кө ре тін. Зу бай-

ра апай екеуі та ту-тəт ті өмір сүр ді. Өне ге лі 
ұр пақ тəр би еле ді. Қай рек тор қа зір сту дент-
тер дің қой ған кон цер ті не ба ра ды? Қа зақ 
тау-кен-ме тал лур гия ин сти ту тын да қыз мет 
ат қар ған ке зін де Е. Бө ке тов сту дент тер көр-
ке мө нер паз да ры ның кон цер ті не жұ байы 
Зү бай ра апай ды ер те ке ліп, бі рін ші қа тар ға 
ор на ла сып, кон церт тің со ңы на дейін оты ра-
тын. Өзі нің кі сі лік қа си еті ба ла ла ры Ай сұ лу 
мен Дə лə пы раз ға да да ры ды.

МАР ЖАН Н8Р ПЕЙІ СО ВА

)р т"л�аны
 арманы орындалады
Мен ака де мик аға мыз дың жа нын да өмі-

рі нің соң ғы төрт жы лын да бір ге бол дым. 
Ол ту ра лы тұл ға лы жа зу шы Ме деу Сəр се ке 
аға мыз дың үш кі та бын да ег жей-тег жей жа-
зыл ған.
Ака де мик аға мыз дың рек тор лық қыз-

мет тен тү сіп, күй зе ліс ке түс кен уақы тын да 
жа ны на де меу бо лып, қал-жағ дайын сұ рап 
кел ген адал дос та ры көп бол ды. Ал, əріп тес-
тер дің ішін де өзі тəр би еле ген кей адам дар-
дың жа ны на ба ру ға, қо ңы рау ша лу ға жа ра-
ма ға ны ту ра лы ай тқан да жа ны ның ке ре мет 
күй зел ге нін көр ге нім бар.
Ев ней Арыс та нұ лы мен мен өте жақ сы 

ара лас тым. Ебе кең нің ке ңі нен, əрі те рең нен 
ой түюі та би ғи құ бы лыс си яқ ты бо лып кө-
рі не тін. Жас тайы нан ең бек пен, із де ніс пен 
өс кен ға лым аға мыз ру ха ни бі лім сіз дік ті 
кө тер ме уші еді. Жас ма ман дар ды жұ мыс қа 
алар да «олар дан «Абай жо лы» не ме се Шо-
ло хов тың қан дай кі та бын оқы дың, он да ғы 
кейіп кер дің атын ата шы» деп сұ ра ға нын 
кө зім мен көр дім. Ба сы нан жəй түс кен дей 
бол ған жас ма ман кі рер ге жер та ба ал май 
ке ші рім өті ніп жө не ле тін. Ака де мик, жа-
зу шы аға мыз ал ды мен жас тар дың ру ха ни 
бай лы ғы ның дең гейін ба ға лай тын.

БО ЛАТ Т	 ЛЕ УХА Н8 ЛЫ

Eстаз туралы тол6аныс
«Ме нен кейін не бо ла ты нын біл мей мін, бі рақ мен ек кен дəн нің бі реуі өз же мі сін 

бер се, мен өзім ді ба қыт ты адам мын деп са нар едім…» Мі не, осын дай қа нат ты сөз қал-
дыр ған ғұ ла ма ға лым, ғы лым мен өнер ді өмі рі не азық ет кен ұлы тұл ға, ұла ғат ты ұс таз 
Ебі ней Арыс та нұ лы Бө ке тов тің шə кірт те рі бү гін де ұс таз үмі тін ақ та ды. Хал қы мыз да 
«ұс та зы жақ сы ның ұс та мы жақ сы» де ген та ма ша сөз бар. Бі лім мен қа тар адам гер ші-
лік ті, із гі лік ті бойы на сі ңір ген шə кірт те рі бү гін де ғы лым ға өзін дік үлес қо сып, елі-
не адал қыз мет етіп жүр. Алып тұл ға лы Ебі ней Арыс та нұ лы ның 90 жыл дық ме рей-
тойында шə кірт те рі ағар ту шы ұс таз да ры жай лы жы лы ле біз де рін ар нап еді…

«Сенің есіміңнің алдында үнсіз тізе
бүгуіме рұқсат ет, ұстаз»
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24 фев ра ля 2017 го да за ве ду ющий Ла бо ра то ри ей хи мии сте ро ид ных со еди не ний АО 
«Меж ду на род ный науч но-про из вод ствен ный хол динг «Фи то хи мия» док тор хи ми чес ких 
на ук, про фес сор Бо раш Иг ли ко вич Ту леуов выс ту пил пе ред сту ден та ми и пре по да ва те-
ля ми хи ми чес ко го и би оло го-ге ог ра фи чес ко го фа куль те тов КарГУ им. Е. А. Бу ке то ва с 
проб лем ным док ла дом «При род ные сте ро иды — по тен ци аль ный ис точ ник ори ги наль-
ных ле кар ствен ных пре па ра тов. Тех но ло гия их по лу че ния, фар ма ко ло ги чес кое ис сле до-
ва ние, пер спек ти вы при ме не ния в кли ни ке и их ком мер ци али за ция».

Ту леуов Бо раш Иг ли ко вич — за ве ду ющий 
Ла бо ра то ри ей хи мии сте ро ид ных со еди не-
ний — док тор хи ми чес ких на ук, про фес сор. 
Ос нов ные ре зуль та ты про ве ден ных Ту леуовым 
Б. И. науч ных изыс ка ний опуб ли ко ва ны бо лее 
чем в 260 науч ных ра бо тах, в том чис ле из-
да на мо ног ра фия «Сте ро ид ные со еди не ния 
рас те ний и ле кар ствен ные пре па ра ты на их 
ос но ве», из дан фун да мен таль ный учеб ник на 
го су дар ствен ном язы ке «Би оло ги ялық хи мия», 
по лу че но 4 пред ва ри тель ных па тен та РК, 2 
ин но ва ци он ных па тен та РК, по ло жи тель ные 
ре ше ния о вы да че 2 пред ва ри тель ных па тен-
тов РК и 2 ин но ва ци он ных па тен тов РК, ут вер-
жде но 6 вре мен ных фар ма ко пей ных ста тей, 
два опыт но-про мыш лен ных рег ла мен та и т. д. 
Ту леуов Б. И. яв ля ет ся чле ном Уче но го Со ве та 
хол дин га и чле ном Дис сер та ци он но го Со ве та 
ОД 53.47.10 по за щи те док тор ских и кан ди дат-
ских дис сер та ций при МНПХ «Фи то хи мия». 
Под его ру ко вод ством за щи ще но 5 дис сер та-
ци он ных ра бот на со ис ка ние уче ной сте пе ни 
кан ди да та хи ми чес ких на ук по спе ци аль нос-
ти 02.00.10 — «Биоор га ни чес кая хи мия», две 
из них — на со ис ка ние уче ной сте пе ни кан-
ди да та фар ма цев ти чес ких на ук по спе ци аль-
нос тям 15.00.02 — «Фар ма цев ти чес кая хи мия 
и фар ма ког но зия» и 15.00.01 — «Тех но ло гия 
ле карств и ор га ни за ция фар ма цев ти чес ко го 
де ла». В 2010 г. Ту леуов Б. И. стал сти пен ди-
атом Го су дар ствен ной науч ной сти пен дии для 
уче ных и спе ци алис тов, внес ших вы да ющий-
ся вклад в раз ви тие на уки и тех ни ки.
Науч ная дея тель ность Ту леуова Б. И. — за-

ве ду юще го Ла бо ра то ри ей хи мии сте ро ид ных 
со еди не ний Меж ду на род но го науч но-про из-
вод ствен но го хол дин га «Фи то хи мия» — нап-
рав ле на на изу че ние сте ро ид- и фла во но ид-
со дер жа щих рас те ний Казахстана, раз ра бот-
ку оп ти маль ных ме то дов вы де ле ния из них 
эк дис те ро идов, сте ро ид ных са по ге ни нов и 
фла во но идов, изу че ние стро ения мо ле кул вы-
де лен ных ве ществ, хи ми чес кой мо ди фи ка ции 
и по лу че ние на их ос но ве но вых би оло ги чес ки 
ак тив ных со еди не ний и фи топ ре па ра тов.

Тес ные науч ные кон так ты меж ду Ту-
леуовым Б. И. и уче ны ми Ин сти ту та биоор-
га ни чес кой хи мии НАН Бе ла ру си — ака де-
ми ком НАН Бе ла ру си, ла уре атом Го су дар-
ствен ной пре мии РБ, д. х. н., про фес со ром 
Ф. А. Лах ви чем и чле ном-кор рес пон ден том 
НАН Бе ла ру си, ла уре атом Го су дар ствен ной 
пре мии РБ, д. х. н., про фес со ром В. А. Хри-
па чем в ра бо тах по син те зу и изу че нию би-
оло ги чес кой ак тив нос ти мо ди фи ци ро ван ных 
сте ро идов — соз да ли ус ло вия для на ча ла и 
науч но-ор га ни за ци он но го офор мле ния в 
Рес пуб ли ке Казахстан но во го нап рав ле ния 
ис сле до ва ний — хи мии брас си нос те ро идов. 
Брас си нос те ро иды — это фи то гор мо ны клас-
са сте ро идов, под дер жи ва ющие нор маль ное 
фун кци они ро ва ние им мун ной сис те мы рас-
те ния, осо бен но в неб ла гоп ри ят ных ус ло ви-
ях, нап ри мер, при по ни жен ных тем пе ра ту-
рах, за мо роз ках, за топ ле нии, за су хе, бо лез нях, 
дей ствии пес ти ци дов, за со ле нии поч вы и др. 
Брас си нос те ро иды — стрес со вые адап то ге ны, 
об ла да ющие силь ной рос тос ти му ли ру ющей 
ак тив ностью. Со дер жат ся в каж дой рас ти-
тель ной клет ке в очень ма лом ко ли че стве. 
Кон цен тра ция фер мен тов би осин те за брас-
си нос те ро идов на ибо лее вы со ка в мо ло дых 
тка нях рас те ния: эти оли ро ван ных про рос тках, 
ме рис те мах, фло раль ных при мор ди ях, раз ви-
ва ющей ся пыль це.
В сво ем док ла де, пред став лен ном пе ред 

уче ны ми и ма гис тран та ми КарГУ, про фес-
сор Ту леуов рас ска зал, как раз ра бот ки ка зах-
стан ских уче ных мо гут быть ин тег ри ро ва ны 
в про из вод ство. В при мер бы ла при ве де на 
дея тель ность Ин сти ту та фи то хи мии: «На ши 
уче ные изу чи ли бо лее 500 ви дов рас те ний, 
про из рас та ющих на тер ри то рии Казахстана. 
Ус та нов ле но, что 362 из них пер спек тив ны в 
по ис ках но вых би оло ги чес ки ак тив ных со-
еди не ний. Вы де ле но и иден ти фи ци ро ва но 
бо лее 1000 при род ных со еди не ний. На их ос-
но ве син те зи ро ва но свы ше 2000 но вых про-
из вод ных, от но ся щих ся к клас сам тер пе но-
идов, фла во но идов, сте ро идов и ал ка ло идов. 

Ряд из них по ка за ли вы ра жен ную ан ти мик-
роб ную, про ти во ви рус ную, про ти вог риб ко-
вую, про ти во опу хо ле вую, аналь ге ти чес кую, 
фа го ци тоз сти му ли ру ющую и дру гие ви ды 
ак тив нос ти. Мы име ем кол лек ци он ные учас-
тки, про мыш лен ные план та ции ле кар ствен-
ных рас те ний на пло ща ди бо лее 1500 гек та-
ров».
В Ка ра ган де фи то хи ми ка ми раз ра бо та ны 

тех но ло гии по лу че ния ори ги наль ных оте че-
ствен ных пре па ра тов на ос но ве би оло ги чес ки 
ак тив ных со еди не ний из рас ти тель но го сырья. 
Внед ре но в про из вод ство 72 но вых ори ги наль-
ных фи топ ре па ра та. За па тен то ван ный в 11 
стра нах ми ра про ти во опу хо ле вый пре па рат 
«Ар гла бин» и ге па топ ро тек тор «Сал со кол-
лин» вклю че ны в ле кар ствен ный фор му ляр 
РК. Па тент на спо соб по лу че ния ар гла би на 
оце нен Меж ду на род ным ин сти ту том про-
мыш лен ной соб ствен нос ти РФ на 25,3 млн 
дол ла ров.
Се год ня про дол жа ет ся изу че ние при род-

но го рас ти тель но го сырья для но вых ве ществ 
и пре па ра тов. Про во дят ся науч но-ис сле до ва-
тельские и опыт но-конструк тор ские ра бо ты 
по соз да нию на уко ем ких тех но ло гий и тех-
ни ки для про из вод ства ле кар ствен ных пре па-
ра тов по стан дар там GMP. С гор достью здесь 
по ка зы ва ют ос на щен ные сов ре мен ным фар-
ма цев ти чес ким обо ру до ва ни ем ев ро пей ских 
ком па ний но вый ла бо ра тор ный кор пус и 
учас ток го то вых ле кар ствен ных форм ори ги-
наль ных фи топ ре па ра тов.
Меж ду на род ный хол динг наг раж ден зо ло-

той ме далью Рос сий ской ака де мии на ук «За 
вы да ющий ся вклад в на уку». А его кол лек тив 
до 2020 го да на ме рен по лу чить но вые со еди не-
ния из рас те ний, а из них — цен ные пре па ра-
ты с про ти во вос па ли тель ной, ан ти ви рус ной, 
ра но за жив ля ющей, им му но мо ду ли ру ющей, 
про ти во па ра зи тар ной, ци топ ро тек тор ной, 
про ти во ди абе ти чес кой и пси хот роп ной ак-
тив ностью.

СОБ. ИНФ.

Фонд Пер во го Пре зи ден та Рес пуб ли ки Казахстан — Ли де ра на ции объ яв ля ет кон курс на 
со ис ка ние гран тов на по ез дки для учас тия мо ло дых ка зах стан ских де яте лей и твор чес ких 
кол лек ти вов в фес ти ва лях, кон кур сах, сим по зи умах, мас тер-клас сах, би ен на ле и кон фе рен-
ци ях, про во ди мых в Рес пуб ли ке Казахстан и за ру бе жом.

Ус та нов лен оп ре де лен ный по ря док вы де ле-
ния гран тов из средств Фон да Пер во го Пре зи-
ден та Рес пуб ли ки Казахстан — Ли де ра на ции 
(да лее Фонд) на по ез дки для учас тия в ме роп ри-
яти ях в об лас ти куль ту ры и ис кус ства (кон кур сах, 
фес ти ва лях, ста жи ров ках, сим по зи умах, мас тер-
клас сах, би ен на ле и кон фе рен ци ях), про во ди-
мых в Ка зах ста не и за ру беж ных стра нах.
Целью вы де ле ния гран тов яв ля ет ся под дер-

жка мо ло дых де яте лей куль ту ры и ис кус ства, 
нап рав лен ная на по вы ше ние их про фес си-
ональ но го уров ня и прод ви же ние дос ти же ний 
куль ту ры и ис кус ства Рес пуб ли ки Казахстан.
Фон дом уч реж да ют ся гран ты по сле ду-

ющим нап рав ле ни ям (но ми на ци ям):
1) ли те ра ту ра, жур на лис ти ка;
2) хо ре ог ра фия, му зы ка, те атр, ки но;
3) изоб ра зи тель ное ис кус ство, ар хи тек ту ра 

и ди зайн.
Сум ма гран та вклю ча ет рас хо ды по про ез ду 

и про жи ва нию сро ком не бо лее двух не дель (14 
ка лен дар ных дней).
К учас тию в кон кур сном от бо ре до пус ка ют ся:
1) де яте ли куль ту ры и ис кус ства, име ющие 

про фес си ональ ное об ра зо ва ние, в воз рас те до 

40 лет, выс ту па ющие (ра бо та ющие) ин ди ви-
ду аль но или в сос та ве твор чес ко го кол лек ти ва 
чис лен ностью не бо лее трех че ло век (в но ми-
на ции «Хо ре ог ра фия, му зы ка» до пус ка ет ся 
чис лен ность твор чес ко го кол лек ти ва до пя ти 
че ло век);

2) уча щи еся учеб ных за ве де ний в об лас ти 
куль ту ры и ис кус ства, выс ту па ющие ин ди ви-
ду аль но или в сос та ве твор чес ко го кол лек ти ва 
чис лен ностью не бо лее 3 че ло век (в но ми на ции 
«Хо ре ог ра фия, му зы ка» до пус ка ет ся чис лен-
ность твор чес ко го кол лек ти ва до пя ти че ло век).
За яв ки на со ис ка ние гран та пред став ля ют ся 

в сро ки, оп ре де ля емые Фон дом. Вся ин фор ма-
ция о кон кур сном от бо ре и его ито гах раз ме-
ща ет ся на веб-сай те Фон да.
Кон кур сный от бор осу ществля ет ся на за се-

да ни ях кон кур сной ко мис сии, про во ди мых не 
ре же од но го ра за в два ме ся ца.
Ор га ни за то ром кон кур са, обес пе чи ва ющим 

его ин фор ма ци он ное, тех ни чес кое и фи нан со-
вое соп ро вож де ние, яв ля ет ся Фонд.
За яв ки на со ис ка ние гран тов оце ни ва ют ся 

кон кур сной ко мис си ей по сле ду ющим кри те-
ри ям:

1) зна чи мость ме роп ри ятия для твор чес ко го 
и про фес си ональ но го рос та со ис ка те ля;

2) лич ные твор чес кие дос ти же ния со ис ка-
те ля.
На ос но ва нии про то ко ла за се да ния ко мис-

сии Фонд при ни ма ет ре ше ние о пре дос тав ле-
нии гран та по бе ди те лю кон кур сно го от бо ра.
Ре зуль та ты кон кур са раз ме ща ют ся на веб-

сай те Фон да и в те че ние трех ра бо чих дней 
пись мен но нап рав ля ют ся по бе ди те лям кон-
кур са.

Срок по да чи за явок: с 1 фев ра ля по 30 
нояб ря 2017 го да.
В кон кур сах мо гут при нять учас тие мо ло-

дые ка зах стан ские де яте ли куль ту ры и ис кус-
ства в воз рас те до 40 лет, а так же твор чес кие 
кол лек ти вы, ве ду щие ак тив ную дея тель ность.

Кон так ты
Ад рес: 050059, Республика Казахстан, 

г. Алматы, ул. Ма хат мы Ган ди, 10. Те ле фо ны: 
8(727) 2700-579, 2700-417. Е-ma il: stm@fpp.kz

Анонс
В КарГУ пройдут 
Букетовские чтения — 
2017

Ка ра ган дин ский го су дар-
ствен ный уни вер си тет име-
ни ака де ми ка Е. А. Бу ке то ва 
приг ла ша ет вас при нять учас-
тие и выс ту пить с док ла дом на 
ре ги ональ ной науч но-прак-
ти чес кой кон фе рен ции ма-
гис тран тов и сту ден тов «Бу-
ке тов ские чте ния — 2017» 
в КарГУ им. ака де ми ка 
Е. А. Бу ке то ва, ко то рая сос то-
ит ся 30-31 мар та.

Цель кон фе рен ции — об-
суж де ние ак ту аль ных проб лем 
ес те ствоз на ния, гу ма ни тар-
ных, пе да го ги чес ких, со ци аль-
ных и об ще ствен ных на ук.

Нап рав ле ния ра бо ты кон-
фе рен ции:
• Ак ту аль ные воп ро сы ес те-

ствоз на ния;
• Ак ту аль ные проб ле мы гу ма-

ни тар ных на ук;
• Проб ле мы со ци аль но-пе да-

го ги чес ких на ук;
• Ак ту аль ные воп ро сы эко но-

ми ки и пра ва.
Кон фе рен ция про во дит ся 

для сту ден тов и ма гис тран-
тов Ка ра ган дин ско го ре ги она 
и бу дет про во дить ся в фор ме 
пле нар но го и сек ци он ных за-
се да ний.

По ма те ри алам кон фе рен-
ции бу дет вы пу щен сбор ник 
науч ных тру дов.

Пуб ли ка ция статьи — бес-
плат но.

Ра бо чие язы ки кон фе рен-
ции: ка зах ский, рус ский, ан-
глий ский.

Для учас тия в кон фе рен-
ции не об хо ди мо прис лать на 
ад рес ор гко ми те та элек трон-
ную вер сию док ла да, за яв ку 
на учас тие на элек трон ный 
ад рес ggu ulldde enn@ma il.ru. 
Ор гко ми тет ос тав ля ет за 
со бой пра во от бо ра ста тей. 
Ав тор (-ы) отоб ран ных ста тей 
бу дет приг ла шен для учас тия в 
ра бо те кон фе рен ции.

Сбор ник ма те ри алов кон-
фе рен ции бу дет наб ран ме-
то дом пря мо го ко пи ро ва ния. 
Текст док ла да ре дак ти ро ва-
нию не под ле жит. От вет ствен-
ность за ка че ство пре дос-
тав ля емо го ма те ри ала не сет 
ав тор (-ы). По это му об ра ща-
ем ва ше вни ма ние на не об-
хо ди мость пре дос тав ле ния 
статьи-док ла да в тща тель но 
от ре дак ти ро ван ном ви де, с 
соб лю де ни ем всех вы ше ука-
зан ных тре бо ва ний. Ма те ри-
алы, офор млен ные не в со от-
вет ствии с тре бо ва ни ями, не 
рас смат ри ва ют ся и не воз вра-
ща ют ся.

Мес то про ве де ния кон фе-
рен ции:

100028, г. Ка ра ган да, ул. 
Уни вер си тет ская, 28, глав ный 
кор пус КарГУ име ни ака де ми-
ка Е. А. Бу ке то ва.

Ко ор ди на ты ор гко ми те та:
100028, г. Ка ра ган да, ул. 

Уни вер си тет ская, 28, глав ный 
кор пус КарГУ им. Е. А. Бу ке то ва

Пред се да тель Со ве та мо ло-
дых уче ных КарГУ им. Е. А. Бу-
ке то ва Бал та бе ков Ас хат 
Се кер ба евич, Центр ком мер-
ци али за ции тех но ло гий, каб. 
206.
Конт. тел. 8(7212) 77-04-25.

Истории успеха: 
как коммерциализировать науку?

Гранты на научные и творческие поездки
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Жу ыр да ака де мик Е. А. Бө ке тов атын да ғы Қа ра ған-
ды мем ле кет тік уни вер си те ті сту дент те рі ара сын да 
«Ең үз дік сту дент тік топ» бай қауы өт кі зіл ді. Бұл игі ша-
ра ның мақ са ты — уни вер си те ті міз дің бі лім ді де да рын-
ды сту дент тік топ та рын анық тау ар қы лы сту дент тер ді 
əлеу мет тік бел сен ді тұл ға ре тін де тəр би елеп, олар дың 
қо ғам да ғы аза мат тық бел сен ді лі гін қа лып тас ты ру.

Бар ша мыз сту дент тер дің шы ғар ма шы лық əлеуетін да-
мы ту ын жə не ұжым дық жауап кер ші лік ті се зі ну ін бас ты 
на зар ға ала тын бұл кон кур стың өт кі зі луі не зор қы зы ғу шы-
лық та ныт тық. Тəуел сіз Қа зақ стан ның ер те ңі — жас тар дың 
қо ғам да алар ор ны ерек ше. Сон дық тан, бү гін гі кү ні ал ғыр 

да жан-жақ ты сту дент тер дің мем ле кет, қо ғам жə не уни вер-
си тет өмі рі не бел се не ара ла суы — уақыт та ла бы.
Сту дент тер дің жал пы оқу үл ге рі мі, ғы лы ми, мə де ни 

жə не қо ғам дық ша ра лар да ғы бел сен ді лі гі, өзін-өзі бас қа-
ру да ғы ұйым дас ты ру шы лық қа бі лет те рі сы нал ған до да 
үш дең гей де өт кі зіл ді. Бай қау ба ры сын да қа зы лар ал қа-
сы сту дент тік топ тар дың тап қыр лы ғын, бі лім ді лі гін жə не 
ұйым дас ты ру шы лық қа бі ле тін бас ты на зар ға ал ды. Жа рыс 
қо ры тын ды сы бойын ша жүз ден жүй рік шық қан ҚарМУ-
дың ДФ-31к/т то бы «Ең үз дік сту дент тік топ» ата ғын иелен-
ді. Өз ге де топ тар түр лі ата лым бойын ша ма ра пат тал ды.

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

Фоторепортаж

Xздіктер сын6а тCсті
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1 мар та во Двор це сту ден тов сос то ял ся кон курс 
«Сту дент го да — 2017», пос вя щен ный праз дно ва нию 
45-ле тия КарГУ им. ака де ми ка Е. А. Бу ке то ва. Этот кон-
курс уже стал од ной из хо ро ших тра ди ций, а так же 
дол гож дан ным праз дни ком для мно гих сту ден тов.

В этом го ду учас тие в кон кур се «Сту дент го да — 2017» 
при ня ли пред ста ви те ли всех фа куль те тов — ак ти вис ты на-
ше го ву за. По ито гам кон кур са «Сту дент го да — 2017» по-
бе ди те ля ми ста ли: Сту дент го да — Шо ха ма но ва Арай лым, 
сту ден тка эко но ми чес ко го фа куль те та; Ин тел лек ту ал го да — 

Есен га ли ева Асель, сту ден тка би оло го-ге ог ра фи чес ко го фа-
куль те та; Ора тор го да — Нур тай Ай су лу, сту ден тка фи ло ло-
ги чес ко го фа куль те та; Та лант го да — Мер гем бай Му ха мед, 
сту дент фа куль те та ма те ма ти ки и ин фор ма ци он ных тех-
но ло гий; Спор тив ный ли дер го да — Ра исов Би нур, сту дент 
фа куль те та фи ло со фии и пси хо ло гии; Ак ти вист го да — Бу-
рат Бе ке жан, сту дент ис то ри чес ко го фа куль те та; Уче ный го-
да — Жа рыл қа сы но ва Ай ге рим, сту ден тка фа куль те та инос-
тран ных язы ков; Твор чес кая лич ность го да — Аб драх ма но ва 
Ну ра сыл жан, сту ден тка хи ми чес ко го фа куль те та; Ора тор 
го да — Аман тай Жан дос, сту дент юри ди чес ко го фа куль те та.

Кто стал Студентом года — 2017?
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Ма қа лам ды бас та мас бұ рын ал ды мен 
қайы рым ды лық де ген сөз ге тоқ та лып өт-
кім ке ле ді. Қайы рым ды лық — кө мек ті қа-
жет ету ші лер ге біл ді ре тін сүйіс пен ші лік 
пен нақ ты кө мек. Кі сі нің ай на ла сын да-
ғы адам дар ға де ген ықы ла сы мен кө ме гін, 
адам гер ші лік қа рым-қа ты нас та рын біл ді-
ре ді. Хал қы мыз қа шан да қайы рым ды лық-
тан кен де бол ма ған, же ті мін жы лат па ған, 
же сі рін қаң ғыт па ған. Кө мек ке мұқ таж 
адам дар ға кө мек көр се тіп, қайы рым ды лық 
жа са уды, кі ріп тар ға қайыр бе ріп, қарт тар-
ды аяла уды, мү ге дек тер ді қол дап-қор ғау-
ды əр бір қайы рым ды адам ның адам гер-
ші лік бо ры шы деп есеп те ді. Сон дық тан да 
əр бір жан иесі нің қайы рым ды лық іс тер ге 
ара ла сып, Жа ра ту шы ның ра зы лы ғын алу 
үшін бар ықы ла сы мен мұқ таж жан дар ға 
қол ұшын бе руі дұ рыс тың дұ ры сы. Қа ты гез 
өмір де қайы рым ды жан дар азайып ба ра 
жа тыр, сол се беп ті де елі міз де, қа ла мыз да 
ша ғын бол са да ұйым дар, қайы рым ды лық 
клуб та ры ашыл са, бұл да бір игі іс. Осы ны 
не гіз ге ала оты рып, ака де мик Е. А. Бө ке тов 
атын да ғы Қа ра ған ды мем ле кет тік уни вер-
си те тін де «Go od Way» сту дент тік ерік ті лер 
клу бы ашыл ды. Ай ту лы клуб тө райы мы, 
əлеу мет тік жұ мыс жə не əлеу мет тік пе да го-
ги ка ка фед ра сы ның аға оқы ту шы сы, əлеу-
мет тік жұ мыс ма гис трі Ин ди ра Əб ді ға зым-
қы зы Ах ме то ва ның бас тауымен сту дент 
жас та ры мыз жа ны жа быр қап жүр ген жан-
дар ға қуа ныш сый лай ды.

Клуб тың мақ са ты: кө мек ті қа жет ету ші 
мұқ таж адам дар ға қо лы мыз дан кел ген ше 
кө мек көр се тіп, қайы рым ды лық жа сау. Осы 
мақ сат та сту дент тер мүм кін ді гі шек те улі ба-
ла лар ға, қарт тар үйі не, же тім дер үйі не ба-
рып əлеу мет тік қол дау мен қайы рым ды лық 
ке шін ұйым дас ты ру да. Мы сал ға ала тын бол-
сақ, 2016 жы лы қа зан айы ның 6-сы кү ні Қа-
ра ған ды қа ла сы, Ок тябрь аудан дық «Үй де 
əлеу мет тік кө мек көр се ту» бө лі мі мен бір ле-

сіп ұйым дас ты рыл ған Ха лы қа ра лық мү ге-
дек тер кү ні не ар нал ған «Біз де бү гін ме ре ке» 
ат ты қайы рым ды лық кон церт тік кеш ұйым-
дас ты рыл ды. Қайы рым ды лық кон церт тік 
кеш ке қа ты су шы лар: ƏЖ-21 то бы нан: Əк пар 
Ба лым, Жет піс ба ева Ди ана, Жүз бай Гүл шат, 
Ек пін бай Аида; ƏЖ-41 то бы нан: Ер ма ған бе-
то ва На зи ра, МТЖ-41 то бы нан: Қа на ға то ва 
Фа ри за; МТЖ-11 то бы нан: Бу ке шо ва Ару жан, 
Ба қыт жа но ва Айым; МТЖ-21 то бы нан: Құр-
ба на ли ев Са пар мұ рат, Құ сайын Бауыр жан, 
Кə рім Ме дет, Ор ман ба ев Абай; МТЖ-31 то-
бы нан: Ма рат Ер ден, Нұр сей то ва Ай нұр. 
2016 жы лы қа ра ша айы ның 30 жұл ды зын да 
При шах тинскде ор на лас қан № 1 қарт тар мен 
мү ге дек тер ге ар нал ған ме ди ко-əлеу мет тік ме-
ке ме сін де «Елін сүй ген, же рін сүй ген Ел ба сы» 
ат ты Тұң ғыш Пре зи ден ті міз дің кү нін атап өту 
мен қарт та ры мыз ға əлеу мет тік қол дау көр се-
ту мақ са тын да қайы рым ды лық ша ра сы өт кі-
зіл ді. Ша ра ға қа ты су шы лар: ƏЖ-11 то бы нан: 
Ер мек Мұх тар; ƏЖ-21 то бы нан: Мей рам Жа-
зи ра, Ек пін бай Аида, Жет піс ба ева Ди ана, Əк-
пар Ба лым, Жүз бай Гүл шат, Тұр сын тай Ба ян; 
ƏЖ-31 то бы нан: Ах ме тов Да улет, Са ты бал ды 
Арай лым, Ақа но ва Асем; МТЖ-11 то бы нан: 
Ома ро ва Ди ана, Кə рім Ай за да; МТЖ-12 то-
бы нан: Сəр сен бе ков Ал да ныш; МТЖ-21 то бы-
нан: Тал ға то ва Пе ри зат, Құр ба на ли ев Са пар-
мұ рат, Жо март Жа на сыл, Құ сайын Бауыр-
жан, Кə рім Ме дет; МТЖ-31 то бы нан: Ма рат 
Ер ден, Нуп ба ева Жа нель қа тыс ты. Ал қаң тар 
айы ның 27 жұл ды зын да, Қа ра ған ды қа ла сы 
ті рек-қи мыл ап па ра ты бұ зыл ған ба ла лар ға 
ар нал ған мек теп-ин тер на тын да мүм кін ді гі 
шек те улі ба ла лар ға ар нал ған қайы рым ды лық 
ке шін өт кіз ді. Бұл қайы рым ды лық ке шін де 
сту дент тер өз өнер ле рін көр се тіп, ат са лыс ты. 
Сон дай-ақ, сту дент те рі міз мүм кін ді гі шек-
те улі ба ла лар ға ойын дар ой на тып, өз та рап-
та ры нан қол дау көр сет ті. Бұл ша ра ға қа ты-
су шы лар: клуб тың же тек ші сі: Құр ба на ли ев 
Са пар мұ рат (МТЖ-21) жəне Габ дол ла ева Жа-
ды ра (МТЖ-11), Нұр сей то ва Ай нұр (МТЖ-31), 

Ма рат Ер ден (МТЖ-31), Асем Ай тжан қы зы 
(ПСЖ-21). Сту дент тер дің қа ты су ымен өт кі-
зіл ген ша ра ба ла лар дың жү зі не бір қуа ныш 
се зі мін ұялат ты. Ба ла лар дың бір сəт ке бол са 
да кө ңіл ді жүз де рі, ба қыт ты кейіп те рі біз дің 
сту дент те рі міз ді де қу ант ты. Ба ла лар дың əсем 
сың ғыр ла ған күл кі сі нің өзі бə рін ұмыт ты ра ды. 
Олар ды сəл бол са да қу ан тсақ — біз үшін ол 
үл кен же ңіс. Ақ пан айы ның 21, 24 күн де рін-
де атал мыш клуб тың же тек ші сі Құр ба на ли-
ев Са пар мұ рат Те мір тау қа ла сын да тұ ра тын 
Еле бе ко ва Жа ңа гүл есім ді ауыр сыр қат ты за-
ман да сы мыз ға əлеу мет тік-тұр мыс тық жə не 
қо ғам дық қол ұшын бе ру үшін қайы рым ды-
лық кон церт ұйым дас тыр ды.
Жү ре гін де има ны, жү зін де жы лу лы ғы бар, 

кө мек ті қа жет ету ші мұқ таж жан дар ға əр қа-
шан да қол ұшым ды бе ре мін де ген жан дар 
бол са, «Go od Way» сту дент тік ерік ті лер клу-
бы на қо сы лу ына бо ла ды.
Ал да «Go od Way» сту дент тік ерік ті лер клу-

бы бұ дан да бас қа ша ра лар ұйым дас ты рып, 
бұ дан да жо ға ры көр сет кіш тер көр се те ті ні не 
се нім ді мін. Осы қар қын мен ал ға қа рай ұм ты-
лу шы лық бол са, би ік бе лес тер ден кө рі не ті ні-
міз хақ.

И.C. АХ МЕ ТО ВА,
ЖЕ ТЕК ШІ, А�А О�Ы ТУ ШЫ,
Н. ЖА� СЫ ЛЫ �О ВА,

КЛУБ ТЫ6 БАС ПА С	З ХАТ ШЫ СЫ, CЖ-21 ТО БЫ НЫ6 СТУ ДЕН ТІ

Жа қын да ҚарМУ-да «Жыл дың ең үз дік то бы» анық тал ды. Сай дың та сын дай ірік тел ген бір-
не ше топ ара сы нан су ыры лып ал ға шық қан ДФ-31к/т то бы ең озық топ атан ды. Үш жыл дан бе рі 
осы топ ты бауыры на ба сып, сту дент тік шақ тың қы зы ғы мен шы жы ғы мол күн де рін бір бө ліс кен 
топ тə лім ге рі Зəм зə гүл Жү сіп бе ко ва да ай ту лы бі лім ор да сы нан тə лім-тəр бие ал ған жас ма ман. 
Сол ке ше гі сту дент, бү гін гі ұс таз бү гін біз де қо нақ та.

Кейіп ке рі міз 2005 жы лы со нау қи ыр да ғы Қы-
зы лор да дан ар ман қу ып Қа ра ған ды ға ке ліп ті. За-
ман ағы мы на ер ген жас тар мен іле сіп заң гер, эко-
но мист бо лу ды ар ман да ма ған. Кіш кен тайы нан 
ба ла жү ре гі тек жақ сы лық ты қа лап ты. Өсе ке ле 
тағ дыр дың жа зу ымен қам кө ңіл жан ға ай нал ған 
да му ын да ауыт қу шы лы ғы бар ба ла лар ды тəр би-
елеп, оқы та тын бі лік ті ма ман ата ну ды мақ сат тұ-
тып ты. «Жа рым жан жан дар ды қуа нтқым ке ле тін 
еді. Олар дың жү зін тор ла ған мұң ды кө ріп қа мы-
ға тын мын… Не се беп ті де фек то ло гия ма ман ды-
ғы? Де фек то ло гия — қа зір гі таң да қа жет ті ма ман-
дық тар қа та рын да. Де фек то ло гия пси хо ло ги ямен 
де, фи ло со фи ямен де, пе да го ги ка мен де, ме ди ци-
на мен де бай ла ныс ты. Бү гін де фи зи ка лық жə не 
пси хи ка лық да му ын да ауыт қу ла ры бар ба ла лар, 
өкі ніш ке орай, кө бе юде. Оған қо ға мы мыз да орын 
алып жат қан түр лі ке лең сіз жайт тар ық пал ету де. 
Кем тар, кө мек ке мұқ таж жан дар ға кө мек көр-
се ту ді өзім нің бас ты мін де тім деп біл дім. Мейі-
рім ді лік — асыл қа си ет. Тағ ды ры ның сы нақ қа 
ұшы ра ға ны на ба ла кі нə лі емес. Олар — ерек ше 
ба ла лар. Ерек ше ба ла лар ды қо ғам ның то лық қан-
ды мү ше сі ету қи ын əрі өте сауап ты іс. Бі лім мен 
қа тар тө зім мен шы дам, ерік-жі гер ке рек» дей ді. 
Бү гін де қар ша дай қыз дың сол ар ма ны орын дал-
ды. Ол 2009 жыл дан де фек то ло гия ка фед ра сын да 
қыз мет етіп ке ле ді. Қыр гү лін дей құл пыр ған 28 
қыз ға ку ра тор. Топ құ ра мы не гі зі 24 сту дент, би-
ыл ғы оқу жы лы ның 2 се мес трін де ака де ми ялық 
ұт қыр лық бойын ша Қа зақ мем ле кет тік қыз дар 
пе да го ги ка лық уни вер си те ті нен 3 сту дент жə не М. 
Əуезов атын да ғы Оң түс тік Қа зақ стан мем ле кет-
тік уни вер си те ті нен 1 сту дент ке ліп ті. «То бым өте 
ұйым шыл əрі із де нім паз. Сту дент те рім нің ұйым-
дас ты ру шы лық қа бі лет те рі өте жо ға ры, да рын ды, 
бі лім ді, өнер лі. Рес пуб ли ка лық, уни вер си тет жə не 

фа куль тет дең гейін де өте тін сту дент тер дің қо ғам-
дық, мə де ни жə не ғы лы ми іс-ша ра ла ры на қа ты-
сып, қайы рым ды лық ак ци яла рын ұйым дас ты ру 
жұ мыс та ры на бел се не ат са лы са ды. Қыз да рым — 
уни вер си те ті ші лік, рес пуб ли ка лық ғы лы ми-тə жі-
ри бе лік кон фе рен ци ялар дың, олим пи ада лар дың 
қа ты су шы ла ры, фа куль тет тер ара сын да өт кі зі-
ле тін спорт тық жа рыс тар да фа куль тет құ ра ма 
ко ман да сы ның бел сен ді мү ше ле рі. Із де ніс жұ-
мыс та ры ның нə ти же сін де 2015-2016 жыл дар ара-
лы ғын да ғы лы ми-тə жі ри бе лік кон фе рен ци ялар 
жи нақ та рын да жə не əр түр лі ғы лы ми ма қа ла лар 
жи нақ та рын да 24 ғы лы ми ма қа ла мыз жа ри ялан-
ды», — деп Зəм зə гүл Дос ти яр қы зы то бы ның қол 
жет кіз ген же тіс тік те рін де атап өт ті.
Əң гі ме ба ры сын да жас ма ман сту дент те рі нің 

қан дай да бір же тіс тік тер ге же туі — уни вер си тет-
тің қол дауы жə не ка фед ра ұс таз да ры ның ерен ең-
бе гі екен ді гін ашып айт ты. «2013 жыл дың қаң тар 
айын да ка фед ра іші нен Қа зақ стан Рес пуб ли ка-
сын да бi лiм бе ру дi да мы ту дың 2011-2020 жыл дар-
ға ар нал ған мем ле кет тiк бағ дар ла ма сы аясын да 
жə не Е. А. Бө ке тов атын да ғы ҚарМУ стра те ги ялық 
да му жос па ры бойын ша де фек то ло гия ка фед ра-
сы ның про фес сор лық-оқы ту шы лар құ ра мы ның 
ат са лы су ымен фа куль те ті міз де ғы лы ми жұ мыс-
тар ды өт кі зу ин клю зив ті бі лім жүйе сін де мек-
теп ке дейін гі жə не мек теп тік, ор та, жо ға ры жə не 
жо ға ры кə сіп тік бі лім ді оқы ту мақ са тын да Ин-
клю зив ті бі лім бе ру дің ке ңес тік-тə жі ри бе лік ор-
та лы ғы ашыл ды. Ор та лық ұйым дас ты ру шы лық-
ана ли ти ка лық, зерт те уші лік, ке ңес тік-əдіс те ме лік 
ба ғыт тар бойын ша жұ мыс жа сай ды. Ин клю зив ті 
оқы ту дың ар тық шы лы ғы — оқу шы лар дың тең 
құ қы ғы сақ та ла ды, ба ла лар дың мұқ таж дық та ры 
ес ке рі ле ді. Ин клю зив ті бі лім бе ру — бар ша ға қол-
же тім ді жə не бə рі не бір дей бі лім бе ру жүйе сі.

Көп те ген бас қа ма ман дық тар се кіл ді «Де фек-
то ло гия» ма ман ды ғы үшін де ғы лы ми-пе да го ги-
ка лық əре кет са ла сын да ғы бас ты мін дет тер дің 
бі рі — ха лы қа ра лық се рік тес тік ті да мы ту. Осы-
ған орай, таяу жə не алыс шет ел де рі нің əр түр-
лі ме ке ме ле рі жə не ұйым да ры мен ты ғыз өза ра 
қа рым-қа ты нас ор на тыл ған. Бұн дай се рік тес тік 
оқу үр ді сі мен ғы лы ми-зерт те уші лік əре кет ті 
же тіл ді ру бойын ша ша ра лар ды бі лік ті жə не құ-
зі рет ті жү зе ге асы ру ға мүм кін дік бе ре ді. Біз дің 
фа куль тет че хи ялық Кар лов уни вер си те ті мен ғы-
лым жə не бі лім бе ру са ла сын да ұзақ мер зім ді се-
рік тес тік ту ра лы ке лі сім-шар тқа отыр ды. Бү гін гі 
таң да Ин клю зив ті бі лім бе ру дің ке ңес тік-тə жі ри-
бе лік ор та лы ғы ин клю зив ті бі лім бе ру мə се ле ле-
рі бойын ша Но во си бирск қа ла сы ның бі лік ті лік ті 
арт ты ру ин сти ту ты мен, Алматы да ғы Тү зе ту пе-
да го ги ка сы ның Ұлт тық ғы лы ми-тə жі ри бе лік ор-
та лы ғы мен, М. Əуезов атын да ғы Оң түс тік Қа зақ-
стан мем ле кет тік уни вер си те ті мен, Астана да ғы 
№ 83 мек теп гим на зи ясы мен, Қа ра ған ды об лы сы-
ның бі лім бе ру бас қар ма сы мен, Қа ра ған ды об лы-
сы жə не қа ла бойын ша ин клю зив ті бі лім бе ру ге 
ба ғыт тал ған ба ла бақ ша лар мен, ор та мек теп тер-
мен, кол лед ждер мен, қо ғам дық бір лес тік тер мен 
бір ле се жұ мыс жа сап ке ле ді. Со ны мен қа тар ка-
фед ра жа ны нан сту дент тер дің кə сі би жə не тұл ға-
лық қа си ет те рін қа лып тас ты ра тын сту дент тік ғы-
лы ми үйір ме лер ашыл ған. Бо ла шақ ма ман да ры-
мыз дың не гіз гі кə сі би қы зы ғу шы лық та рын арт-
ты ра тын «Ло го пе дия», «Ар найы пе да го ги ка ның 
жал пы мə се ле ле рі» ат ты түр лі са ла да ғы ғы лы ми 
қауым дас тық тар жас та ры мыз ды шың дай ды. Бү-
гін гі за ман ның жа сы өте ал ғыр. Өзім то бым мен 
сыр ла сып, іс кер лік əң гі ме ле су лер ді жиі өт кі зу-
ге ты ры са мын. Сту дент те рім ақ кө ңіл, мейі рім ді, 
өмір ге құш тар, бір-бі рі не сон дай бауыр мал, иба-
лы, бір сөз бен ай тқан да, ақы лы на көр кі сай на ғыз 
қа зақ қыз да ры».
Сөз со ңын да кейіп ке рі міз қайы рым ды лық тың 

жақ сы қа си ет еке ні не та ғы да бір тоқ та лып, бар-
ша ны бауыр мал дық қа, із гі лік ті іс тер ат қа ру ға, 
жақ сы лық қа үн дей тін На урыз мей ра мы мен құт-
тық та ды.

Н8Р ША ПА �АТ

«GOOD WAY» студенттік еріктілер клубы

«Мейірімділік — асыл >асиет»

«Жыл студенті»
Уни вер си те ті міз ді� е� "з-

дік сту ден ті аны� тал ды. Сту-
дент тік мір ді� �ы зы 
ы на 
ба тып кет пей, бос уа�ыт ты 
пай да лы бі лім алу 
а жJм-
сай біл ген сту дент тер «Жыл 
сту ден ті» ша ра сын да сын 
а 
т"с ті.

\з дік тер ді жи на #ан ки елі 
сах на да �а ты су шы лар ал-
ды мен �з де рін та ныс тыр ды. 
Б!л сайыс та да �а ты су шы лар 
бойы нан кре атив ті лік пен бел-
сен ді лік бай �а луы ти іс бо ла-
тын. За ман та ла бы — за ма-
науи жас тар бол #ан ды� тан, 1р 
сту ден тке �ойы ла тын на зар да 
жо #а ры.

«Ин те ллек ту ал ды бі лім» 
бойын ша бі рі-бі рі нен озып 
т!р #ан сайыс кер лер ге �а за�-
стан та ри хы мен �а тар, уни-
вер си тет ті
 �т ке ні мен б� гін гі 
�мі рі нен с! ра� тар �ойыл ды. 
�а ты су шы лар �з �! �ы #ын �ор-
#ап, ше шен ді гі мен де к�з ге т�-
су ге ты рыс ты. Сайыс ты
 осы 
са ты сын да бе ріл ген та �ы рып 
бойын ша 1р �а ты су шы �з по зи-
ци ясын �ор #ап шы #уы ти іс еді. 
К�п ті
 ал дын да пі кір та лас тыр-
#ан олар жа 
ы лып та жат ты, 
1ри не. Де ген мен, б!л сын нан 
да с� рін бей �т кен дер бол ды. 
Бі лім де
 гейі, сауат ты лы #ы, 
с�з сап тауы да ра �ыз-жі гіт тер 
�нер ден де кен де емес. Б! ны 
олар бай �ау ды
 ке ле сі са ты-
сын да д1 лел де ді. Эс тра да лы� 
1н дер ден бас тап, д1с т�р лі шы-
#ар ма лар #а дейін майын та мы-
зып орын да ды. К�п ті там сан-
дыр #ан би ші лер де жо� емес. 
Оны мен �о са, ак тер лік ше бер-
лік те рін паш ет кен �а ты су шы-
лар да бар. Жал пы ай т�ан да, 
осы нау сах на #а �а рай оты рып, 
се гіз �ыр лы, бір сыр лы жан дар 
тек жі гіт тер �ауымы емес, �ыз-
дар ды
 да ара сын да кез де се-
тін ді гі не ку1 бо ла сыз! «Той ды
 
бо ла ры нан бо ла ды сы �ы зы�» 
де ген дей-а�, сах на сыр тын да-
#ы �ар ба лас ол б� лек 1
 гі ме ге 
ар �ау бо лар д� ние.

&з фа куль те ті ні
 на мы сын 
�ор #а #ан сту дент тер ге �ол дау 
к�р се ту ге кел ген жа� тас та ры-
ны
 ай �ай-шуы да сах на да #ы-
лар #а рух бер ді. \з дік тер ді
 
�з ді гі — «Жыл сту ден ті» аны�-
тал ды. Ол эко но ми ка фа-
куль те ті ні
 сту ден ті Арай лым 
Шо ха ма но ва. Ол атал мыш 
бай �ау #а �а ты су �шін бір ша ма 
уа�ыт дайын дал #ан к� рі не ді. 
Ай ту ын ша, сайыс �а �а ты су-
да #ы бас ты ма� са ты — Алаш 
�оз #а лы сын д1 ріп теу. «�а за� 
ав то но ми ясы ны
 не гі зін �а ла-
#ан зи ялы лар «Алаш» �оз #а лы-
сын �а лып тас тыр #а ны на би ыл 
100 жыл. Мен �а за� ты
 �а за� 
бо лып �а луы осы «Алаш» �кіл-
де рі не бай ла ныс ты бол #а нын, 
та ри хы мыз ды !мыт пауымыз 
�а жет ті гін, б! ны
 �ан ша лы� ты 
ма 
ыз ды еке нін жал пы #а т�-
сін ді ру ма� са тын да �а тыс тым. 
Ма# жан Ж! ма ба ев ты
 аба�-
ты да жаз #ан «Са #ын дым» �ле-

ін �ойы лым ре тін де к�р сет ке-
нім ні
 се бе бі де осы», — дей ді 
Арай лым.

Осы лай, уни вер си тет бел-
сен ді ле рі ні
 ара сын да �т кен 
сайыс та на #ыз ж�й рік аны� та-
лып, �зі ні
 осы ата� �а лайы�-
ты еке нін д1 лел де ді.

СЫМ БАТ СА НАТ �Ы ЗЫ, �АРМУ СТУ ДЕН ТІ
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Олимпиада по английскому языку на выезде

Школа — вуз

Ка фед рой ан глий ско го язы ка и лин гво-
ди дак ти ки фа куль те та инос тран ных язы ков 
КарГУ им. Е. А. Бу ке то ва в мар те бы ла ор га ни-
зо ва на и про ве де на вы ез дная олим пи ада по ан-
глий ско му язы ку сре ди уча щих ся 11-х клас сов 
Бу хар жы ра ус ко го, Ну рин ско го и Оса ка ров ско-
го райо нов. Олим пи ада про во ди лась на ба зе 
сред ней шко лы №1 Оса ка ров ско го райо на.

Пер вый тур олим пи ады про шел в он лайн-фор-
ма те — уче ни ки пи са ли эс се по за дан ной те ме. 
Пись мен ные ра бо ты учас тни ков оце ни ва ло жю ри, 
сос то ящее из пре по да ва те лей ка фед ры. Учи ты вая 
мне ния чле нов жю ри, но ми на ции рас пре де ли лись 
по нес коль ким ка те го ри ям. В но ми на ции «Са мое 
кре атив ное ви де ние проб ле мы» по бе ди те лем кон-
кур са ста ла Да улет Алия, уча ща яся 11-го клас са се-
ло Тель ман Оса ка ров ско го райо на; в но ми на ции 
«Са мое ори ги наль ное ре ше ние проб ле мы» луч шей 
приз на ли Ос па но ву Ди ану, вы пус кни цу 11-го клас са 

ну рин ской сред ней шко лы №3; уча ща яся 11-го клас-
са оса ка ров кой гим на зии №9 Вя хи ре ва Ли дия ста ла 
об ла да те лем но ми на ции «Са мое гра мот ное эс се».

Ос таль ные ту ры олим пи ады, ко то рые вклю ча ли 
в се бя эта пы, нап рав лен ные на оп ре де ле ние уров-
ня зна ний (лек си ко-грам ма ти чес кий тест, чте ние и 
этап го во ре ния) про хо ди ли в сте нах оса ка ров ской 
сред ней шко лы №1.

По ре зуль та там всех ту ров сле ду ющие уча щи еся 
бы ли от ме че ны дип ло ма ми и па мят ны ми при за ми. 
Дип ло мом I сте пе ни бы ла наг раж де на уча ща яся ну-
рин ской сред ней шко лы №3 Ос па но ва Ди ана. Дип лом 
II сте пе ни за во ева ла уча ща яся 11-го клас са Оса ка ров-
ской опор ной шко лы (РЦ) на ба зе гим на зии №9 Вя-
хи ре ва Ли дия. Ша кей нов Ер ма хан, уча щий ся сред ней 
шко лы №1 Оса ка ров ско го райо на, стал об ла да те лем 
дип ло ма III сте пе ни. Ос таль ные учас тни ки олим пи ады 
бы ли наг раж де ны сер ти фи ка та ми за ак тив ное учас тие.

В рам ках олим пи ады пре по да ва те ля ми ка фед-
ры был про ве ден се ми нар для учи те лей язы ко вых 

и не язы ко вых спе ци аль нос тей по те ме «Ос нов ные 
при ори те ты в обу че нии инос тран но му язы ку млад-
ших школь ни ков и фа си ли тив ная фун кция учи те ля. 
In teg ra ti on of On li ne Col la bo ra ti ve Ba sed Pro jects in to 
the Classro om».

В це лом олим пи ада по лу чи ла по ло жи тель ныйе 
от зы вы, и в даль ней шем пла ни ру ет ся про дол жить 
опыт ор га ни за ции и про ве де ния вы ез дных олим пи ад.

Ж. М. КУЛ ТА НО ВА, СТ. ПРЕ ПО ДА ВА ТЕЛЬ 
КА ФЕД РЫ АН ГЛИЙ СКО ГО ЯЗЫ КА И ЛИН ГВО ДИ ДАК ТИ КИ

«Мы, на род Казахстана, объ еди нен ный об щей ис то ри-
чес кой судь бой, со зи дая го су дар ствен ность на ис кон ной 
ка зах ской зем ле, соз на вая се бя ми ро лю би вым граж дан-
ским об ще ством, при вер жен ным иде алам сво бо ды, ра-
вен ства и сог ла сия, же лая за нять дос той ное мес то в ми ро-
вом со об ще стве, осоз на вая свою вы со кую от вет ствен ность 
пе ред ны неш ним и бу ду щи ми по ко ле ни ями...» — та ки ми 
сло ва ми на чи на ет ся на ша Кон сти ту ция. В этой пре ам бу-
ле вы ра жа ют ся прин ци пы жиз ни ка зах стан ско го на ро да 
и стрем ле ние к не за ви си мос ти.

Не за ви си мость. А что для вас зна чит это сло во? Для 
ме ня это сло во оз на ча ет неч то боль шее, чем все ос таль ные. 
Это по бе да над смертью и нес пра вед ли востью цар ско го 
пе ри ода; это го ло ва, ко то рая впер вые под ня лась так гор до 
и вы со ко пос ле мил ли онов по терь и мил ли ар дов ка пель 
про ли той кро ви. Это по бе да на ших пред ков, ко то рую они 
одер жа ли че рез нес коль ко ве ков. Нель зя за бы вать, ка кой 
це ной дос та лась на ша сво бо да. Наш флаг сот кан из пло ти 
Кай ра та Рыс кул бе ко ва и Ер бо ла Сы па та ева, в на шем гим-
не зву чат пос лед ние сло ва, про ро нен ные ус та ми Ляз зат 
Аса но вой и Са би ры Му ха мед жа но вой. Наш спо кой ный 
сон — зас лу га тех лю дей, ко то рые по ки ну ли нас. Ме ня 
оби жа ют сло ва тех, кто го во рит, что во вре ме на Со вет ско-
го Со юза жи лось луч ше. Раз ве не в этом зак лю ча ют ся не-
под куп ные чув ства пат ри отиз ма, ког да ты ешь один лишь 
чер ствый хлеб, но без мер но это му счас тлив, ведь над то бой 
мир ное не бо, ко то рое при над ле жит лишь те бе и тво ему 
на ро ду. Не за ви си мость — это не толь ко очер чен ная гра-
ни ца ав то но мии, это пу тев ка в жизнь без же лез ных оков и 
стро гих пра вил. Сво бо ду уме ет це нить лишь тот, кто был 
ее ког да-то ли шен. Ка пи та лизм бу дет одоб рять лишь тот, 
кто еще не су мел по лу чить лич но го до хо да.

Сво ими уша ми мне до во ди лось слы шать ис то рию, 
ко то рая прик лю чи лась с семьей мо его пра де да. В го ды 
его рож де ния по ве ли кой дер жа ве ца ри ло од но лишь 
по ня тие: все, что есть у вас за па зу хой, при над ле жит го-
су дар ству. Ког да наг ря ну ли рас ку ла чи вать семью мо его 

пра де да, гла ва семьи увел свой скот в лес, ведь без это го 
ско та они вряд ли смо гут про кор мить ся и пе ре жить зи му. 
Ос тав ша яся до ма мать по па ла под на тиск, но все же не 
вы мол ви ла и сло ва. Не по лу чив от ве та на воп рос, пред ста-
ви те ли во ен но-ком му нис ти чес ко го бес пре де ла ре ши ли 
со вер шить ход ко нем. Взя ли ко лы бель со спя щим мла ден-
цем, мо им пра де дом, и вы нес ли к ре ке и опус ти ли в во-
ду. Ко лы бель чу дом дер жа лась на пла ву, а с пра де дом не 
прик лю чи лось та кой нес пра вед ли вос ти до тех пор, по ка 
его не приз на ли вра гом на ро да в 1936 го ду. Мой 16-лет ний 
пра дед, бу ду чи сек ре та рем кол хо за, не смог спас тись от 
ссыл ки, но смог спас тись от смер тной каз ни, за ме нив в фа-
ми лии од ну бук ву. Од ну бук ву, ко то рая сто ила ему жиз ни, 
од ну бук ву, ко то рую он вос пе вал всю ос тав шу юся жизнь. 
А мог ла ли та кая жес то кая нес пра вед ли вость про изой ти 
с на ши ми пред ка ми, ро дись они в не за ви си мом го су дар-
стве? Раз ве они рож да лись для то го, что бы уме реть, не 
по ви дав пред на чер тан но го? Ни ког да еще наш на род не 
жил так счас тли во, как счас тли во про во дим свою жизнь 
мы. Я скло няю го ло ву пе ред каж дым, кто до би вал ся этой 
не за ви си мос ти. Един ствен ный спо соб их от бла го да рить — 
сох ра нить на шу зем лю и вкла ды вать все уси лия во имя ее 
проц ве та ния.

«Не люб лю, ког да нас ту па ет сво бо да, — приз нал ся раб 
со ста жем, — тог да рвут ся це пи, свя зы ва ющие нас друг с 
дру гом, и че ло век ос та ет ся один как перст». Нес мот ря на 
страх пе ред не из вес тностью, ра бы со вер ши ли шаг в са-
мос то ятель ность. Це пи с гро хо том упа ли на зем лю, как 
мла де нец, не за ви си мый Казахстан роб ко по полз навстре-
чу сво ей судь бе. Сей час он еще не ус пел рас пра вить ся в 
пол ный рост, но он уже под нял ся с ко лен. Ему 25, пе ред 
ним ог ром ные свер ше ния, и, са мое глав ное, он боль ше не 
раб.

За ви ся щее толь ко от се бя го су дар ство спо соб но ба лан-
си ро вать на ос трие иг лы, на ше пре иму ще ство в том, что 
нам есть ку да рас ти, и мы зна ем это нап рав ле ние.

За чет верть ве ка су ве рен ный Казахстан со вер шил ог-
ром ные ша ги на пу ти к раз ви тию. Прак ти чес ки на пус той 
зем ле за два де ся ти ле тия под ня лась и ши ро ко рас ки ну-

лась кра са ви ца — Астана. Наш гимн раз да ет ся на са мых 
мас штаб ных аре нах, при ви де на ше го фла га сод ро га ют ся 
все рин ги ми ра. «Ка зах ста ну не об хо ди ма ин тел лек ту аль-
ная ре во лю ция, ко то рая поз во лит про бу дить и ре али зо-
вать по тен ци ал на шей на ции», — го во рит Н. А. Назарбаев. 
Мо ло дежь стре мит ся к об ра зо ва нию, раз ви ва ет ин тел лек-
ту аль ный и эко но ми чес кий по тен ци ал. Они ни пе ред чем 
не от сту па ют, прек рас но по ни мая: за ни ми бу ду щее.

Я хо чу, что бы на ши де ти рос ли и бра ли при мер с на-
ше го Пре зи ден та. Не ма ло прег рад приш лось ему одо леть, 
прой ти не ма ло тер нис тых до рог пе ред тем, как за нять эту 
от вет ствен ную дол жность. Всю свою жизнь он пос вя тил 
на ро ду и стра не. Ав то ри тет, ко то рый име ет Казахстан на 
се год няш нюю по ру, — зас лу га Нур сул та на Аби ше ви ча 
Назарбаева. Бла го да ря не за уряд но му уму, даль но вид нос-
ти на ше го Пре зи ден та Казахстан зна ют в лю бой точ ке ми-
ра. Мы с честью про ве ли День Пер во го Пре зи ден та на шей 
стра ны. Этот праз дник слу жит сох ра не нию па мя ти о под-
ви ге ка зах стан ско го на ро да, ко то рый он со вер шил во гла-
ве с Пер вым Пре зи ден том стра ны, под лин ным Ли де ром 
на ции, су мев шим воп ло тить ве ко вые меч ты о не за ви си-
мос ти и ус пеш ном раз ви тии Казахстана. Наш Президент 
лю бит на шу ве ли кую на цию, он лю бит Казахстан, как 
свое род ное ди тя. Мы бу ду щее Казахстана, и мы ве рим, 
что все мы — еди ная си ла, мы дос тиг нем вы сот. Под ру-
ко вод ством на исиль ней шей пер со ны, как Нурсултан 
Абишевич, мы прой дем не ма ло до рог. Как го во рит наш 
Пре зи дент, «Мы все — ос кол ки упав шей та рел ки».

Та ким об ра зом, за ко рот кий срок наш Казахстан стал 
кон ку рен тос по соб ным го су дар ством, ус пеш но осу ще-
ствив шим мас штаб ные по ли ти чес кие, эко но ми чес кие 
и со ци аль ные ре фор мы, из брав шим соб ствен ный путь 
раз ви тия под вы да ющим ся ли дер ством ос но ва те ля го су-
дар ства Н. А. Назарбаева. «На ши глав ные цен нос ти — Не-
за ви си мость, Мир и Ста биль ность», — ска зал наш Пре зи-
дент, счи тая, что долг каж до го ка зах стан ца — сто ять на 
стра же этих цен нос тей.

ДИ АНА РА ИСО ВА, ЮРИ ДИ ЧЕС КИЙ ФА КУЛЬ ТЕТ, ГР. Ю-24

От ре дак ции: На ка ну не 25-лет не го юби лея Не за ви си мос ти Рес пуб ли ки Казахстан 
в КарГУ про шел ли те ра тур ный кон курс. Мы пред став ля ем ра бо ты по бе ди те лей про ек та.

Слово о Независимости
Слово победителю

Физкульт-привет 
от школьников!

На ба зе КарГУ им. Е. А. Бу-
ке то ва прош ла IХ Го род ская 
олим пи ада по пред ме ту 
«Фи зи чес кая куль ту ра» сре-
ди об ще об ра зо ва тель ных 
школ Ка ра ган ды. Об щее 
и не пос ред ствен ное ру ко-
вод ство осу ществлял де ка-
нат фа куль те та фи зи чес кой 
куль ту ры и спор та КарГУ.

Целью и за да ча ми олим-
пи ады ста ли, во-пер вых, вы-
яв ле ние ода рен ных де тей на 
всех эта пах про ве де ния олим-
пи ады; во-вто рых, по вы ше ние 
прес ти жа и ка че ства пре по да-
ва ния пред ме та «Фи зи чес кая 
куль ту ра» в об ще об ра зо ва-
тель ной шко ле; в-треть их, соз-
да ние ус ло вий уче ни кам школ 
для ре али за ции фи зи чес ких и 
ин тел лек ту аль ных спо соб нос-
тей; в-чет вер тых, мо ти ва ция 
спе ци алис тов в об лас ти фи зи-
чес кой куль ту ры на ин тел лек-
ту аль но-твор чес кую дея тель-
ность.

В олим пи аде при ня ли учас-
тие 23 ко ман ды из об ще об-
ра зо ва тель ных уч реж де ний 
Ка ра ган ды. Они вы пол ни ли 
два ви да тес то вых за да ний: те-
оре ти чес кое и прак ти чес кое. 
Вы пол не ние те оре ти чес кой 
час ти зак лю ча лось в от ве тах 
на воп ро сы тес то вых за да ний. 
Со дер жа ние воп ро сов от ра жа-
ет все раз де лы Го су дар ствен-
но го стан дар та по фи зи чес кой 
куль ту ре и прог рамм об ра зо-
ва тель ной об лас ти «Фи зи чес-
кая куль ту ра».

Прак ти чес кая часть сос то-
яла в том, что бы вы пол нить 
уп раж не ния ба зо вой час ти 
прог рам мы по фи зи чес кой 
куль ту ре в та ких ви дах, как 
гим нас ти ка, бас кет бол, лег кая 
ат ле ти ка.

Ко ман ды учас тни ков 10-11-
х клас сов — из че ты рех че ло-
век: два юно ши и две де вуш ки.

По ито гам олим пи ады пер-
вое мес то за ня ла ко ман да 
СОШ №16, вто рое мес то — ко-
ман да гим на зии №93, третье 
мес то — СОШ №32. По бе ди те-
ля олим пи ады наг ра ди ли куб-
ком, а фи на лис тов — дип ло ма-
ми со от вет ству ющих сте пе ней 
и цен ны ми при за ми.

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

И СПОР ТА

В пред две рии Меж ду на род ной выс тав ки 
ЭК СПО-2017 на ка фед ре ра ди офи зи ки и элек-
тро ни ки фи зи ко-тех ни чес ко го фа куль те та 3 
мар та при под дер жке рек то ра та сос то ялась 
ре ги ональ ная олим пи ада по элек тро ни ке. 
Цель олим пи ады — это по вы ше ние ин те ре са 
и мо ти ва ции школь ни ков к изу че нию элек-
тро ни ки и по лу че нию прак ти чес ких на вы ков 
в об лас ти констру иро ва ния элек трон ных ус-
тройств. В олим пи аде при ня ли учас тие уча щи-
еся 10-11-х клас сов ли це ев, гим на зий и об ще об-
ра зо ва тель ных школ Ка ра ган дин ской об лас ти.

С при вет ствен ным сло вом к учас тни кам олим-
пи ады об ра тил ся де кан фи зи ко-тех ни чес ко го фа-
куль те та про фес сор Б. Р. Ну суп бе ков. В сво ем выс-
туп ле нии де кан поз дра вил ре бят с на ча лом ме-
роп ри ятия, по же лал им ус пеш но го стар та, уда чи, 
ве ры в дос ти же ние по бе ды.
Для гос тей олим пи ады бы ла под го тов ле на 

куль тур ная прог рам ма, в ко то рую вош ла об зор-
ная эк скур сия по науч но-ис сле до ва тельским ла-
бо ра то ри ям фи зи ко-тех ни чес ко го фа куль те та 

и му зе ям КарГУ, встре ча с ве ду щи ми уче ны ми 
фа куль те та. Так же за ве ду ющий ка фед рой фи зи-
ки и на но тех но ло гий Ку ду сов А. С., за ве ду ющая 
ка фед рой ин же нер ной теп ло фи зи ки им. Ж. С. 
Акыл ба ева Шай мер де но ва К. М., за ве ду ющий ка-
фед рой тран спор та и про фес си ональ но го обу че-
ния Ку рым ба ев С. Г. да ли ин фор ма цию о спе ци-
аль нос тях и нап рав ле ни ях ка федр.
Ра бо та ор гко ми те та олим пи ады по элек тро ни-

ке про хо ди ла под ру ко вод ством зав ка фед рой ра-
ди офи зи ки и элек тро ни ки про фес со ра Ис ма ило-
ва Ж. Т. В сос тав жю ри вош ли глав ный ин же нер 
Ка ра ган дин ско го фи ли ала АО «Каз те ле ра дио» 
Ко ке но ва Г. С., док тор PhD, до цент Ту суп бе ко ва А. 
К., док тор PhD, до цент Афа нась ев Д. А., к. ф-м. н., 
до цент Ма ха нов Б. М., ин же нер Кар гин З. Т.
Олим пи ада про во ди лась в два ту ра. В пер вом 

ту ре, ко то рый про шел в он лайн-фор ма те, при ня-
ли учас тие 158 уча щих ся из 18 об ра зо ва тель ных 
уч реж де ний об лас ти. Ор гко ми тет во вто рой тур 
отоб рал 37 учас тни ков, наб рав ших про ход ной 
балл, ко то рым бы ли выс ла ны приг ла ше ния для 
учас тия. Вто рой тур олим пи ады сос то ял из двух 
эта пов: пер вый этап — те оре ти чес кий, вто рой — 
эк спе ри мен таль ный. В те оре ти чес ком эта пе каж-
до му учас тни ку пред сто яло ре шить три за да чи 
по вы шен ной слож нос ти.
По ито гам ра бо ты жю ри бы ли ог ла ше ны 10 

по бе ди те лей те оре ти чес ко го эта па, ко то рые при-
ня ли учас тие во вто ром, эк спе ри мен таль ном ту ре. 
Эк спе ри мен таль ный тур про во дил ся в ла бо ра то-
рии ка фед ры ра ди офи зи ки и элек тро ни ки, где 

уча щим ся бы ло пред ло же но за да ние на ра ди-
омон таж муль ти виб ра то ра, это за да ние оце ни ва-
лось по 18-балль ной шка ле. Кри те ри ями оцен ки 
слу жи ли та кие по ка за те ли, как ра бо тос по соб-
ность, ка че ство мон та жа и пай ки, вре мя вы пол не-
ния за да ния.

По ито гам двух ту ров при зо вые мес та по лу-
чи ли сле ду ющие учас тни ки:

I мес то — Ати га ев Амир (гим на зия №93);
II мес то — Ис ка ков На урыз бек (Ак то гай ский 

р-н, п. Ша шу бай, КГУ «ОШ (РЦ) КШДС»), Ва си-
лев ский Ели сей (гим на зия №1);

III мес то — Кир шен ман Алек сан дра (Бу хар-
жы ра ус кий район, п. Кок пек ты, Кок пек тин ская 
СОШ); Жұ маш Ой рат (п. Кар ка ра линск, СШ №1); 
Ос па но ва Ди ана (Ну рин ский район, п. Ки ев ка, 
КГУ «ОШ (РЦ) КОШ №3»).
Учи те лям и по бе ди те лям олим пи ады бы ли 

вру че ны гра мо ты уни вер си те та и цен ные по дар ки. 
Спон сор скую под дер жку ме роп ри ятию ока за ло 
ТОО «Ак ва-Рем», ко то рое так же яв ля ет ся ба зой 
про из вод ствен ной прак ти ки сту ден тов по спе ци-
аль нос ти 5В071900 — «Ра ди отех ни ка, элек тро ни ка 
и те ле ком му ни ка ции».
Учас тни ки олим пи ады от ме ти ли, что та кие 

ме роп ри ятия по мо гут вос пи тать бу ду щих спе-
ци алис тов в об лас ти элек тро ни ки и те ле ком-тех-
но ло гий, ко то рые бу дут при но сить поль зу всей 
стра не.

ИН ФОР МА ЦИЯ ПРЕ ДОС ТАВ ЛЕ НА 
КА ФЕД РОЙ РА ДИ ОФИ ЗИ КИ И ЭЛЕК ТРО НИ КИ

Радиофизика будущего связана с телекоммуникациями
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Əр фа куль тет тен жи нал ған мық ты лар дан 
оза шап қан, өзі нің бі лі мі мен, ақыл ды лы ғы-
мен, өне рі мен, із де нім паз ды лы ғы мен, шы-
ғар ма шы лы ғы мен көз ге түс кен «Жыл сту-
ден ті» Арай лым Шо ха ма но ва мен кез де сіп, 
əң гі ме ге тарт тық. Көп тің таң дауымен анық-
тал ған уни вер си те ті міз дің 2017 жыл ғы үз дік 
сту ден ті мен сұх ба ты мыз ды на зар ла ры ңыз ға 
ұсы на мыз.

— Арай лым, «Жыл сту ден ті» ата ну ы� мен 
�Jт ты� тай мыз! �зі� жай лы сJх ба ты мыз ды 
ал ды мен ту 
ан л ке� нен, бі лім ал 
ан оша-

ы� нан бас та са�?

— Мен Жəй рем де 1996 жы лы 1 қыр күйек-
те ту ыл ған мын. 1997 жы лы Жез қаз ған ға көш-
тік, со дан əлі күн ге дейін сол жақ та тұ ра мыз. 
2003 жыл дан 2010 жыл ға дейін № 21 ор та мек-
теп те оқы дым, кейін Қ. И. Сəт ба ев атын да-
ғы № 7 мек теп-ли цейі не ауыс тым. Мек теп ті 
2014 жы лы бі тір дім. Ал тын бел гі ге 1 балл же-
тіс пей, қы зыл ат тес тат қа тə мам да дым. Мем-
ле кет тік гран тқа үміт кер ре тін де уни вер си тет-
тер ді таң да ған сəт те бі рін ші ЕҰУ-дың ге оде зия 
жə не кар тог ра фия ма ман ды ғын жаз дым, оған 
да 1 балл жет пей қал ды. Одан кейін ҚарМУ-
дың əлеу мет тік мə де ни қыз мет көр се ту ма-
ман ды ғын таң да ған бо ла тын мын. Бү гін де осы 
ма ман дық бойын ша бі лім алу да мын, грант 
иеге рі мін.

— БJл ма ман ды� ты та� дауы�а не се беп 
бол ды?

— Се бе бі: өте ауқым ды ма ман дық, бұл ма-
ман дық тың дип ло мы мен сен мей рам ха на лық 
іс те, қо нақ үй са ла сын да, ха лық қа қыз мет көр-
се ту ор та лық та рын да, ту ризм са ла сын да да 
жұ мыс іс те уге мүм кін ді гің бар.

— Уни вер си тет ке т"с ке лі �о 
ам ды� жJ-
мыс тар да кп те ген же тіс тік тер ге же тіп ж"р 
екен сі�. Бас ты ба 
ыт-ба
 дар бе ру ші� кім?

— Оқу ға түс кен сəт тен ку ра то рым Ди на-
ра Са лауато ва ғы лы ми кон фе рен ци ялар мен 
олим пи ада лар дың ма ңыз ды лы ғын тү сін ді ріп, 

уни вер си тет ішін де гі бар лық іс-ша ра ға қа ты-
су ыма ық пал ет ті. Ди на ра апайым мен қа тар 
э.ғ. д., до цент Сəуле гүл Ба за ро ва, мар ке тинг 
ка фед ра сы ның мең ге ру ші сі Ай жан Тле убер-
ди но ва ғы лы ми же тек шім бол ды. Осы ұс таз да-
ры ма ған үл кен қол дау көр се тіп, ма ман ды ғым 
бойын ша Шым кент қа ла сын да ғы М. Əуезов 
атын да ғы ОҚ МУ-да өт кен рес пуб ли ка лық 
олим пи ада ға 1 кур ста қа ты сып, 2 орын ға ие 
бол дық. 2 кур ста ка фед ра ұсы ны сы мен эко-
но ми ка фа куль те ті нің ке ңес мү ше сі бол дым. 
3 кур ста фа куль тет ұсы ны сы мен уни вер си тет-
тің ғы лы ми ке ңес мү ше сі бол дым. Со ны мен 
қа тар, 2 кур ста өз ма ман ды ғым ның рес пуб ли-
ка лық олим пи ада сы на қа ты сып, 1 орын ға ие 
бол дық. Ен ді би ыл бұл олим пи ада өз уни вер-
си те ті міз дің қа быр ға сын да өте ді. Қо ғам дық 
жə не шы ғар ма шы лық жұ мыс тар ға қа ты су ым 
дəл со лай 1 кур ста бас тал ды. Мен үшін ең ал-
ғаш қы бай қау — «Жас та лап». Он да мен үз дік 
жүр гі зу ши но ми на ци ясы бойын ша 2 орын-
ға ие бол дым. Одан кейін де бат ойын да ры-
на қа ты сып, 2015 жы лы уни вер си тет тің үз дік 
спи кер но ми на ци ясы на ие бол дым. Алматы, 
Астана қа ла ла рын да өт кен тур нир лер ге қа-
тыс тым.

— «Спорт — ден са улы� ке пі лі» де мек ші, 
�ай спорт т" рін Jна та сы�?

— Спорт жа ғы на ке лер бол сақ, 1 кур ста во-
лей бол дан қыз дар ко ман да сын да ойын көр-
сет тім. Ал ғаш рет уни вер си тет ішін де өт кен 
«Здра ствуй, пер во кур сник» спар тки ада сын да 
1 орын ға ие бол дық. 1 кур ста фа куль те та ра-
лық жа рыс тар да 2 орын ға, ал 2 кур ста дəл сол 
спар та ки ада да 3 орын ға ие бол дық. 3 кур ста 
Астана қа ла сын да қайы рым ды лық ма ра фо ны 
өт кен бо ла тын, сол жа рыс та жал пы 2126 адам-
ның ара сы нан 893-шы бо лып, ал 805 қыз дың 
ішін де 151-ші бо лып кел дім. Ал да ғы уақыт та 
23 сəуір кү ні дəл осын дай Алматы қа ла сын да 
өте тін ма ра фон ға қа ты су ға дайын да лып жа-
тыр мын.

— «Жыл сту ден ті» бай �ауына �а ты су 
а кім 
Jсы ныс біл дір ді?

— Бай қау ға ка фед ра ның ұсы ну ымен, қол-
дауымен қа тыс тым.

— Бі лім жа 
ы нан 
а на емес, шы 
ар ма шы-
лы� жа 
ы нан да сы на ла тын сайыс дайын ды-

ы на �ан ша уа�ыт кет ті?

— Жал пы дайын дық қа ра ша айы нан бас-
тал ды. Ең бас ты сұ рақ — шы ғар ма шы лық нө-
мір ге не көр се те міз де ген сұ рақ бол ды. Со дан 
ой ла на, ақыл да са ке ле «Алаш» қоз ға лы сы ның 
100 жыл ды ғы құр ме ті не орай Мағ жан Жұ ма-
ба ев тың «Са ғын дым» өле ңін оқи тын бол дым. 
Дайын дық ба ры сын да та рих ты қай та қа рап, 
əсі ре се Мағ жан Жұ ма ба ев тың би ог ра фи ясы на 
үл кен мəн бер дім. Сол кі сі нің об ра зын алып 
шы ғу үшін көп ең бек ет тік.

— Уни вер си тет �а быр 
а сын да 
ы �о 
ам-
ды� жJ мыс та бел сен ді Арай лым бос уа�ы-
тын да не мен шJ 
ыл да на ды?

— Бос уақы тым да мен спор тпен ай на лы са-
мын, қа зір за ма науи ше тел клас си ка сы ның 
ту ын ды ла рын оқып жүр мін, Рэй Брэд бе ри, 
Ха ру ка ми Му ра ка ми, Джон Бра ун ның ту ын-
ды ла ры. Со ны мен қа тар, бос уақы тым да ағыл-
шын ті лі кур ста ры на ба рамын.

— Арай лым, сJх ба ты �а кп ра� мет! Wы-
лым жо лын да би ік шы� дар ды ба 
ын ды ра 
бер!

АЯЖАН МА ХАМ БЕТ �Ы ЗЫ,
ЖУР НА ЛИС ТИ КА Б	 ЛІ МІ НІ6

2 КУРС СТУ ДЕН ТІ

Де не мə де ни еті жə не спорт фа куль те ті 
Ха лы қа ра лық əйел дер кү ні не орай қос ба-
тыр қы зы мыз Əлия Мол да ғұ ло ва мен Мəн-
шүк Мə ме то ва ның ба тыр лы ғын дə ріп теу 
мақ са тын да сту дент қыз дар ара сын да ал-
ғаш рет «Оқ ату» əс ке ри-спорт тық жа ры-
сын өт кіз ді. ҚарМУ-дың тəр бие жұ мы сы 
жə не əлеу мет тік мə се ле лер жө нін де гі про-
рек то ры А.Қ. Қа лы қов пен атал ған фа куль-
тет де ка ны Н. Ра ма шов қа ты су шы лар ды төл 
мей рам да ры мен құт тық тап, олар ға сəт ті лік 
ті ле ді.

Жер бе тін де гі əде мі лік пен əсем дік тің, мейі-
рім мен шу ақ тың бас тауын дай бол ған ару қыз-
да ры мыз дың, аяулы ана ла ры мыз дың ме ре ке-

сі не орай өт кі зіл ген əс ке ри-спорт тық жа рыс та 
сайыс кер лер ге ар нап БƏДжЖС ка фед ра сы ның 
оқы ту шы сы Ж. М. Ер мем бе тов тың же тек ші лі-
гі мен «Жас сұң қар» əс ке ри-спорт тық клу бы-
ның мү ше ле рі жə не əде мі əзі лі мен кө рер мен 
жү ре гін жа ула ған «Ар ман шыл дар» ко ман да сы 
өнер көр сет ті.
Жа рыс қа құ ра мы 3 қыз дан жа сақ тал ған əр 

фа куль тет тен 1 ко ман да қа тыс ты. Бі рін ші ке-
зең де ару ла ры мыз қо лы на пнев ма ти ка лық қа-
ру алып, 8 мет рлік ара қа шық тық та оқ ат ты. 
Екін ші ай на лым да АК-74 ав то мат ты жар ты лай 
бұ зып, жи на ды. Жа рыс тың ба сы-қа сын да жүр-
ген тө ре ші лер же ңіс тің кім дер ге бұйыр ға нын 
сал та нат ты түр де жа ри ялап, же ңім паз дар ды 
ма ра пат та ды. 12 фа куль тет тен қа тыс қан 7 ко-
ман да ара сы нан жал пы ко ман да лық есеп пен 
1 орын ды «Жас сұң қар» клу бы, 2 орын ды фи зи-
ка-тех ни ка лық фа куль те ті, ал жүл де лі 3 орын-

ды би оло гия-ге ог ра фия фа куль те ті мен фи ло-
ло гия фа куль те ті өза ра бө ліс ті. Со ны мен қа тар 
же ке лей есеп пен оқ ату бойын ша 1 орын ды 
«Жас сұң қар» əс ке ри-спорт тық клу бы ның мү-
ше сі Ж. Тө кен, 2 орын ды фи зи ка-тех ни ка лық 
фа куль те ті нің сту ден ті Д. Ко пей ко, 3 орын ды 
де не мə де ни еті жə не спорт фа куль те ті нің сту-
ден ті А. Му са ева ен ші ле ді. Ал АК-74 ав то мат-
ты жар ты лай бұ зып-жи нау бойын ша же ке лей 
есеп пен 1 орын ды эко но ми ка фа куль те ті нің 
сту ден ті Б. Ама но ва, 2 жə не 3 орын ды «Жас 
сұң қар» əс ке ри-спорт тық клу бы ның мү ше ле-
рі Б. Мұ қа но ва мен Ж. Тө кен же ңіп ал ды. Мі-
не, осы лай оқ ты ны са на ға дəл ти гі зіп, көп ұпай 
жи на ған, тез шап шаң дық пен ав то мат ты бұ-
зып-жи на ған жа рыс кер ле рі міз же ңіс ке жет ті.

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

Көк тем нің ал ғаш қы ме ре ке сі — бар ша-
мыз асы ға кү те тін Ха лы қа ра лық əйел дер кү-
ні. Ана ның, əйел дің қуа ны шы — от ба сы мен 
Отан ның қуа ны шы еке ні да усыз. Жер дү ни-
енің жа ңа ру ын, оның сə ні мен мə нін паш 
етіп кел ген көк тем гі күн нің кө зін дей жы лы 
жүз ді, тұ ла бойы на сұ лу лық тұн ған, ар қа-
ның ажа рын дай кел бет ті, қыз ғал дақ тай ала-
ула ған ару ла ры мыз ды шұ ғы ла лы ме ре ке сі-
мен құт тық тау ға фи ло ло гия фа куль те ті нің 
ер-жі гіт те рі да асық қан бо ла тын.

Жер бе тін де гі жақ сы лық ата улы ана лар-
дың үл кен жү ре гі мен əр ле не ді де сек, жы лы на 
бір той ла на тын ме ре ке де əйел за тын ба ға лап, 
сый-құр мет көр се ту ді өз де рі не па рыз көр-
ген фа куль тет тің бел сен ді жі гіт те рі ме ре ке-
лік кеш ұйым дас ты рып, ұс таз дар мен нə зік 
жан ды ару ла ры мыз ды құт тық та ды. Кеш тің 
шы мыл ды ғы фи ло ло гия фа куль те ті нің де ка-
ны М.І. Əб ду ов тің құт тық тау сө зі мен ашыл ды. 
Ме ре ке лік кеш те об лыс тық дең гей де та ны-
мал ақын да ры мыз Н. Жек сен бай, Ж. Əй ткен, 

Б. Ер ман, Д. Тə ңір бер ге нов, А. Кə лім өз де рі-
нің жү рек жар ды ле біз де рін жыр жол да ры-
мен жет кіз ді. Фи ло ло гия фа куль те ті ежел ден-
ақ өнер лі лер дің ор да сы ғой. Əн ші де, би ші де 
өнер көр сет ті кеш те. Атап ай тсақ, З. Ті ле ули-
нов, А. Қа быш, М. Мей рам бе ков кеш тің сə нін 
кел ті ріп, əсем əн орын дап бер ді. «Кеш тің мақ-
са ты: нə зік жан ды ару ла ры мыз дың қо ғам да ғы 
рө лі нің ай тар лық тай еке нін көр се тіп, олар ға 
қуа ныш сый лау жə не ме ре ке мен құт тық тау 
бо ла тын», — дей ді жі гіт те рі міз. Мақ сат ай қын 
бол са, орын дал май бо ла ма? Өт кен кеш қыз-
дар ға, ұс таз дар ға ұна ға ны ерек ше бай қал ды. 
Адам зат тың əде мі сы ңа ры на ай нал ған ару-
ла ры мыз дың жүз де рі нен əде мі лік тің нұ ры 
тө гі ліп тұр ды. Осын дай əде мі кеш сый ла ған 
фи ло ло гия фа куль те ті нің жі гіт те рі нің іш кі 
бай лық та ры мен жү рек те рі нің мəрт ті гі сөн-
бе сін дей міз.

Ж. КC РІМ ХАН,
ФИ ЛО ЛО ГИЯ ФА КУЛЬ ТЕ ТІ,

СТУ ДЕНТ ТІК ПАР ЛА МЕНТ ДЕ ПУ ТА ТЫ

Əйел сіз дү ние — тұл. Əлем нің жа-
ры ғы — Ана. Бойы мыз ға қу ат, өмі-
рі міз ге маз мұн да ры тып отыр ған да 
аяулы ана лар, асыл жар лар. Ел дік тің, 
ты ныш тық тың, бе ре ке мен бір лік тің, 
əр ша ңы рақ тың ұйыт қы сы бо лып 
отыр ған да осы аяулы жан дар.

Қа си ет ті қа ра ша ңы рақ Қа ра ған ды 
мем ле кет тік уни вер си те тін де осы ме-
ре ке лік да та ға орай түр лі іс-ша ра лар 
ұйым дас ты рыл ды. Со лар дың бі рі — би-
оло гия-ге ог ра фия фа куль те ті нің ер-жі-
гіт те рі дайын да ған кон церт тік бағ дар ла-
ма. Олар кө рер мен ді өнер ле рі мен тəн ті 
ет ті, ас қақ та та əн са лып, күй шерт ті. 
Ұла ғат ты ұс таз дар ана лар ме ре ке сі мен 
бар ша нə зік жан ды құт тық тап, ақ ті лек-
те рін біл дір ді. Бағ дар ла ма жал ға су үшін 
тіз гін ді сту дент тер ге бер ді. Ана, əже, əп-
ке ту ра лы əн дер кө рер мен кө ңі лін сер гі-
тіп отыр ды. Əн со ңы нан би, би со ңы нан 
ойын жал ға сып, кеш ке кел ген қо нақ-

тар ерек ше се зім де бол ды. Көп ші лік ке 
ұсын ған кө рі ніс тен кө рер мен жү ре гі ел-
жі реп, көз де рі не жас ал ды.
Кө рер мен мен бай ла ныс ты ны ғай та 

тү се тін сəт — олар мен ұйым дас ты ры-
ла тын ойын дар. «АНА» сө зі не ке ре мет 
те ңеу тап қан же ңім паз ата на тын ды ғын 
ай тқан жүр гі зу ші лер ойын ды қыз ды-
рып əкет ті. Же ңім паз дар сый лық тар ға 
ие бол ды.
Əйел бол мы сы, ең ал ды мен, əйел дің 

сұ лу лы ғы нан кө рі не ді. Сұ лу лық — тек 
əйел за ты ның өл ше мі. Сон дық тан əр бір 
əйел дің сұ лу лық қа ұм ты луы, ал ақын-
дар дың бү кіл адам зат ба ла сы се кіл ді 
сұ лу лық қа құ мар лы ғы, ын тық ты ғы — 
заң ды лық. Əр қа шан маң дайы мыз дан 
иіс кеп, жы лы сө зі мен ал тын уақы тын 
біз үшін аямай тын аяулы жан дар аман 
бол ғай!

ШЫ6 �ЫС АМАН, 
�АРМУ СТУ ДЕН ТІ

Жыл Cздігі

<ыздар >ару 4стады

Шуа>ты кLктем, ш46ылалы мереке «Ана6а >арап >ыз Lсер»

А>параттар а6ыны

Т=�іртауды� тас>ыны
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'лия І
 к1р бек ки елі ша 
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ЕР БОЛ ЕР БО ЛАТ,

�АРМУ СТУ ДЕН ТІ
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28 фев ра ля во Двор це сту ден тов КарГУ был про ве ден кон курс «Луч шая сту ден чес кая 
груп па — 2017», пос вя щен ный 45-ле тию уни вер си те та.

Кон курс «Луч шая учеб ная сту ден чес кая 
груп па» про во дит ся в КарГУ с целью по вы ше-
ния за ин те ре со ван нос ти в дос ти же нии про-
фес си ональ ной и со ци аль ной ком пе тен тнос ти; 
спло че ния кол лек ти вов сту ден чес ких групп; 
по вы ше ния мо ти ва ции к улуч ше нию ус пе ва-
емос ти и ак ти ви за ции науч ной, об ще ствен ной, 
куль тур но-мас со вой и спор тив ной дея тель нос-
ти сту ден тов и т. д. Что бы про бить ся в фи нал 
кон кур са, груп пам приш лось прой ти жес ткий 
от бор на фа куль те те. Сре ди пре тен ден тов выб-
ра ли тех, чье досье име ло вы со кий сред ний 
балл ус пе ва емос ти, где ве лась ак тив ная науч-

ная жизнь, где сту ден ты груп пы при ни ма ли 
учас тие в го род ских, об лас тных и рес пуб ли кан-
ских ак ци ях и ме роп ри яти ях, где име лись дос-
ти же ния в спор тив ной сфе ре и т. д. И, ко неч но 
же, не обош лось без ви де оп ре зен та ции груп пы, 
без «ви зит ной кар точ ки», в ко то рой в крат кой 
фор ме бы ли пред став ле ны все ус пе хи сту ден-
чес ко го кол лек ти ва. Ито го вым выс туп ле ни ем 
для всех групп стал твор чес кий но мер, в ко то-
ром учи ты ва лась мас со вость, ор га ни зо ван ность 
и со от вет ствие идее кон кур са. Не лег ко приш-
лось чле нам жю ри: им при под ве де нии ито гов 
не об хо ди мо бы ло учи ты вать и ус пе ва емость 

груп пы, и ко ли че ство сту ден тов, уча ство вав-
ших в пред мет ных олим пи адах, кон кур сах, 
кон фе рен ци ях, име ющих ав тор ские па тен ты, 
сви де тель ства, науч ные пуб ли ка ции, и их ак-
тив ность в об ще ствен ной и спор тив ной жиз ни.
По ито гам кон кур са «Луч шая сту ден чес кая 

груп па — 2017» по бе ди те ля ми ста ли: «Луч шая 
сту ден чес кая груп па КарГУ» — гр. ДФ-31 пе да го-
ги чес ко го фа куль те та; «Са мая ин тел лек ту аль ная 
груп па» — гр. ХТНВ-31 хи ми чес ко го фа куль те та; 
«Са мая на ход чи вая груп па» — гр. МО-32 ис то ри-
чес ко го фа куль те та; «Са мая ак тив ная груп па» — 
гр. ПС-21 фи ло соф ско го фа куль те та; «Са мая яр-
кая груп па» — гр. ТЭК-210 фи зи ко-тех ни чес ко го 
фа куль те та; «Са мая кре атив ная груп па» — гр. 
КА-31 фа куль те та инос тран ных язы ков; «Са мая 
спор тив ная груп па» — гр. ГО-31 би оло го-ге ог ра-
фи чес ко го фа куль те та; «Са мая твор чес кая груп-
па» — гр. КФ-31 фи ло ло ги чес ко го фа куль те та; 
«Са мая стиль ная груп па» — УИС-111 фа куль те-
та ма те ма ти ки и ин фор ма ци он ных тех но ло гий; 
«Са мая по зи тив ная груп па» — С-21 фа куль те та 
фи ло со фии и пси хо ло гии; «Са мая ам би ци оз ная 
груп па» — ТУР-32 эко но ми чес ко го фа куль те та.
По бе ди те ли и учас тни ки кон кур са бы ли 

наг раж де ны дип ло ма ми рек то ра, цен ны ми 
при за ми. Поз драв ля ем по бе ди те лей, же ла ем 
ус пе хов и но вых по бед!

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

24 фев ра ля сту ден ты и пре по да ва те ли 
КарГУ име ни ака де ми ка Е. А. Бу ке то ва по-
бы ва ли на премь ере спек так ля «Иг ра всле-
пую» дра ма ти чес ко го те ат ра име ни Ста-
нис лав ско го.

Пьеса зат ра ги ва ет ос трую те му — проб ле-
му ре ли ги оз но го экстре миз ма. «Тер ро рис ты… 
Они учи лись с на ми в од них шко лах, иг ра ли в 
од ном дво ре. А се год ня они уби ва ют без раз бо-
ра взрос лых и де тей, муж чин и жен щин, хрис-
ти ан и му суль ман. Этот спек такль — по пыт ка 
прос ле дить, как из обыч но го сту ден та па рень 
прев ра ща ет ся в че ло ве ка, го то во го прий ти с 
ору жи ем в те атр род но го го ро да, где соб ра-
лись на спек такль его зем ля ки...» — так был 
анон си ро ван спек такль на сай те те ат ра. «Иг ра 
всле пую» при зы ва ет от но сить ся к жиз ни как к 
на ивыс шей цен нос ти. Ав тор — ве ду щий ак тер 
те ат ра Де нис Цвет ков — на де ет ся, что «пьеса 
ста нет уро ком для мо ло де жи и пре дуп реж де-
ни ем для ро ди те лей, что бе да у на ших две рей 
и очень важ но убе речь се бя, сво их де тей и не 
от крыть дверь не то му че ло ве ку».
Пьеса по яви лась сра зу пос ле кон кур са, объ-

яв лен но го Уп рав ле ни ем по де лам ре ли гий. 
Те ма ти ка пос та нов ки бы ла оп ре де ле на из на-
чаль но. Жанр спек так ля обоз на чи ли как «шах-
мат ная пар тия». Яр кие спе цэф фек ты и не ожи-
дан ные ре ше ния зас тав ля ют зри те ля вздра ги-
вать во вре мя спек так ля. Здесь ис поль зу ет ся 

эф фект не ожи дан нос ти и иг ра со зри те лем, ко-
то рый в про цес се ста но вит ся не воль ным учас-
тни ком пос та нов ки.
Сю жет прост: влюб лен ная па ра по еха ла на 

от дых в Ту нис, где и пог ру зи лась в мир про-
ти вос то яния. Эта па ра да же не по доз ре ва ла, 
чем обер нет ся их ро ман ти чес кое пу те ше ствие. 
Дей ствия на сце не — это пе ре жи ва ния и чув-
ства лю дей, ко то рые ста ли за лож ни ка ми си ту-
ации. Те ракт в ку рор тном го ро де раз лу чил два 
лю бя щих сер дца. Этим мо мен том и вос поль зо-
ва лись вер бов щи ки. В ос но ве этой пос та нов ки 
ле жат ре аль ные со бы тия. Де нис Цвет ков изу-
чил мас су ли те ра ту ры, преж де чем воп ло тить 
за мы сел на сце не. Это, кста ти, уже пя тая пос-
та нов ка ре жис се ра. Весь спек такль по де лен на 
нес коль ко ис то рий, ко то рые яр ко по ка зы ва ют, 
как ме ня ет ся жизнь лю дей под воз дей стви ем 
раз лич ных со бы тий. «Это спек такль-на зи да-
ние, по уче ние. Это на ша боль, наш от вет на 
то, что про ис хо дит в на шем слож ном ми ре. 
Лю бой че ло век не воль но мо жет стать пеш кой 
в чу жих ру ках. Най дут ся те, кто из ко вар ства 
вос поль зу ет ся че ло ве чес ки ми сла бос тя ми и 
заб луж де ни ями. «Иг ра всле пую» при зы ва ет 
от но сить ся к жиз ни как к на ивыс шей цен нос-
ти», — от ме тил Де нис Цвет ков. Зри те ли то же 
ока зы ва ют ся вов ле чен ны ми в дей ствие: на дев 
по яс ша хи да, ге рой вхо дит в зал и мол ча са-
дит ся на сво бод ное мес то... В пьесе так же мно-
го на зи да тель ных пре да ний, к ним пос то ян но 

об ра ща ют ся не толь ко вер бов щик и имам, но 
и глав ная ге ро иня — Са ми ра. Ее ги бель в ре-
зуль та те те рак та в Ту ни се и ста ла пру жи ной 
дей ствия. В пос лед ний раз то ли с не бес, то ли в 
ка че стве внут рен не го го ло са Са ми ра да ет му жу, 
на дев ше му по яс ша хи да, пол ный пси хо ло ги-
чес кий ана лиз его пос туп ков...
Де нис Цвет ков пос та вил спек такль под ху-

до же ствен ным ру ко вод ством глав но го ре жис-
се ра те ат ра Алек сан дры Боль ша ко вой. В спек-
так ле так же за ня ты ак те ры Ан дрей Ма ры чев, 
Алек сандр По ле во да, Ар тем Жан ги ров, Ири на 
Го род ко ва, Кон стан тин Сне ги рев и Па вел Кон-
драть ев.

СОБ. ИНФ.

Эпиг ра фом к этой встре че, ко то рая 
прош ла 23 фев ра ля в об ще жи тии №5 КарГУ 
им. Е. А. Бу ке то ва, мож но бы ло бы по доб-
рать вот эти стро ки:
Над на ми не бо го лу бое,
От ра дос ти сле зы на гла зах,
Мы пом ним всех, это свя тое,
Вы с на ми веч но, вы в сер дцах.
Ли те ра тур но-му зы каль ный час «Аф га нис-

тан бо лит в мо ей ду ше» был пос вя щен 28-й 
го дов щи не вы во да со вет ских войск из Аф га-
нис та на. По чет ным гос тем ме роп ри ятия стал 
ве те ран Аф ган ской вой ны Ка был бе ков Се рик-
бай Шой бе ко вич.
Ме роп ри ятие бы ло под го тов ле но и про ве-

де но пре по да ва те ля ми ка фед ры ме то ди ки и 
прак ти ки рус ско го язы ка и ли те ра ту ры им. Г. 
А. Мей ра мо ва: зав ка фед рой, проф. Бал ма гам-
бе то вой Ж. Т., доц. Ха иро вой Г. М., ст. пре по-
да ва те лем Жу ну со вой Н. А., пре по да ва те ля ми 
Ал да жа ро вой А. М., Рах ме то вой А. Т. В ли те ра-
тур но-му зы каль ном ча се при ня ли учас тие сту-
ден ты 1-3-го кур сов фи ло ло ги чес ко го, хи ми чес-
ко го фа куль те тов групп РС, РОс, Кс, ХЕ, ТФП.

«Каж дый год 15 фев ра ля мы от ме ча ем эту 
важ ную да ту — оче ред ную го дов щи ну вы во да 
со вет ских войск из Аф га нис та на, от да вая дань 
ува же ния па мя ти и вос хи ще ния му же ством 
тех, кто с дос то ин ством и честью, а по рой и це-
ной сво ей жиз ни вы пол нил при каз Ро ди ны», — 
об ра ти лись ор га ни за то ры к сту ден там.
В этот раз на встре чу к ним при шел во ин-

ин тер на ци она лист Се рик бай Шой бе ко вич, 
на вод чик-опе ра тор БМП-2, он был наг раж ден 
за бо евые зас лу ги ме далью «За от ва гу и му же-
ство», ме да ля ми «Бла го дар ность на ро да Аф га-
нис та на» к 10-, 20- и 25-ле тию вы во да со вет ских 
войск из Аф га нис та на, ор де ном Б. Мо мы шу лы. 
Уже 18 лет ра бо та ет на фи ло ло ги чес ком фа-
куль те те КарГУ спе ци алис том-дру жин ни ком.
В хо де ме роп ри ятия сту ден ты уз на ли мно го 

ин те рес ных фак тов из ис то рии Аф ган ской вой-
ны, ис пол ни ли пес ни, чи та ли сти хи на рус ском 
и ка зах ском язы ках, смот ре ли до ку мен таль-
ные филь мы о вой не. С боль шим ин те ре сом 
и вни ма ни ем сту ден ты слу ша ли вос по ми на-
ния ве те ра на и за да ва ли воп ро сы. «В то вре мя 
у нас бы ла од на Ро ди на — Со вет ский Со юз. 

Для за щи ты Оте че ства мы бы ли го то вы на все 
и рав ня лись на на ших слав ных пред ков, ге ро-
ев вой ны — Бауыр жа на Мо мы шу лы, Ман шук 
Ма ме то ву, Алию Мол да гу ло ву, Тал га та Бе гель-
ди но ва. До ро гие сту ден ты, це ни те свою стра-
ну, ее не за ви си мость, вы — за щит ни ки сво его 
Оте че ства, хо ро шо учи тесь и слу жи те на бла го 
Ро ди ны! — об ра тил ся к сту ден там во ин-аф га-
нец. В зак лю че ние гос тю был вру чен па мят ный 
по да рок и сде ла ны фо то на па мять.

АЛ ДА ЖА РО ВА А. М.,
ПРЕ ПО ДА ВА ТЕЛЬ КА ФЕД РЫ МПРЯ ИЛ ИМ. Г. А. МЕЙ РА МО ВА

Лучшей группой КарГУ стали дефектологиЛучшей группой КарГУ стали дефектологи

Театр против терроризма: «Игра вслепую»

Афганистан болит в моей душе

Student news
На международной 
олимпиаде студенты 
КарГУ показали 
отличные знания

28 фев ра ля в Ев ра зий-
ском на ци ональ ном уни-
вер си те те в Ас та не прош ла 
Меж ду на род ная олим пи ада 
по ан глий ско му, фран цуз-
ско му и не мец ко му язы кам, 
в ко то рой при ня ли учас тие 
сту ден ты не язы ко вых спе-
ци аль нос тей 1-3-го кур сов.

Еже год ное про ве де ние по-
доб но го ме роп ри ятия пред-
по ла га ет рас кры тие та лан тов 
мо ло де жи, ее твор чес ко го и 
ин тел лек ту аль но го по тен ци-
ала, а так же спо соб ству ет ус-
той чи во му раз ви тию клас си-
чес ко го об ра зо ва ния.

Олим пи ада по инос тран-
ным язы кам про во ди лась в 
три эта па: I тур — ауди ро ва ние; 
II тур — чте ние; III тур — го во-
ре ние на пред ло жен ную те му. 
В жю ри пос лед не го ту ра при-
сут ство ва ли но си те ли язы ка: 
нап ри мер, в ан глий ской ли ге 
бы ли пре по да ва те ли Бен джа-
мин Тай лор и Мор ган Грэйвс.

Пре по да ва те ли ка фед ры 
инос тран ных язы ков Ту ле уба-
ева Шол пан Ка ле нов на и Ба-
ке но ва Ай гуль Ма рат бе ков-
на под дер жи ва ли сту ден тов 
КарГУ им. Е. А. Бу ке то ва в ро ли 
соп ро вож да ющих пре по да ва-
те лей, для ру ко во ди те лей сту-
ден тов был ор га ни зо ван ме-
то ди чес кий се ми нар, где они 
по лу чи ли не об хо ди мые зна ния 
по но вым ме то ди кам пре по да-
ва ния инос тран ных язы ков и 
по де ли лись опы том фа куль те-
та инос тран ных язы ков КарГУ 
в раз ра бот ке сов ре мен ных 
об ра зо ва тель ных тех но ло гий. 
А для учас тни ков олим пи ады 
про ве ли эк скур сию по му зею 
Ев ра зий ско го на ци ональ но го 
уни вер си те та.

По окон ча нии олим пи-
ады бы ли вру че ны гра мо ты 
за учас тие, а так же дип ло мы 
и по дар ки для по бе ди те лей, 
под го тов лен ные пред ста ви-
те ля ми учеб ных и ре сур сных 
цен тров. Сре ди луч ших из луч-
ших ока зал ся сту дент хи ми чес-
ко го фа куль те та КарГУ име ни 
Е. А. Бу ке то ва, за няв ший 2-е 
мес то, — Ев ге ний Пун ту се ви-
чус.

Пред се да тель ор гко ми те та, 
за ве ду ющая ка фед рой инос-
тран ных язы ков фа куль те та 
меж ду на род ных от но ше ний 
Есен га ли ева Ан на Ми хай лов-
на от ме ти ла, что ито ги олим-
пи ады под твер ди ли, что на ши 
сту ден ты от лич но вла де ют про-
фес си ональ ны ми ком пе тен ци-
ями.

ДИ АНА АР СЛА НО ВА,
СТУ ДЕН ТКА ГРУП ПЫ МО-14
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1972 жыл дың на урыз айы Қа ра ған ды мем ле кет тік уни вер си те ті нің та ри хи бет те рі не 
ал тын əріп тер мен жа зы лып қал ды. Ір ге лі оқу ор да сы елі міз де гі екін ші уни вер си тет мəр-
те бе сін иелен ді. Сол жы лы жо ға ры бі лім алу ды аң са ған қан ша ма жас тың ар ман-ті ле гі 
орын дал ды. На урыз нұр жау ған ай бол ды… Жа қын да ас қақ ар ма ны орын дал ған сон дай 
ба қыт ты жан ның бі рі мен əң гі ме ле сіп қайт тық. ҚарМУ қа нат тан дыр ған ал ғаш қы тү лек 
Жа рас қан Тө ле ге нұ лы Ис ма илов тың осы ки елі қа ра ша ңы рақ та ұс таз дық қыз мет ет ке ні не 
қы рық жыл дай бо лып ты, бү гін де ра ди офи зи ка жə не элек тро ни ка ка фед ра сы ның мең ге-
ру ші сі. Жа рас қан аға «жет піс екін ші жы лы елі міз дің əр қиы ры нан бі лім із деп кел ген жас-
тар дың қа ра сы қа лың бол ды» деп, сол бір жыл дар жай лы əң гі ме сін бас тап кет ті:

— Біз ол кез де ауыл да мек теп оқу шы сы едік. 
«Қа ра ған ды да екін ші уни вер си тет ашы ла ды!» 
де ген сүйін ші ха бар ды ра ди одан ес тіп, га зет 
бет те рі нен оқып, бөр кі міз ді ас пан ға ата қу ан-
дық. Ауыл дан ар ман қу ып қа ла ға кел дік. Фи-
зи ка фа куль те ті не оқу ға түс тім. Бір орын ға 
төрт ба ла та лас ты. Бар лы ғы мыз те гін оқы дық. 
Əр топ қа 25 адам қа был дан ды. 100 жас тың 
жұл ды зы жа нып, фи зи ка фа куль те ті нің сту-
ден ті атан ды. Оқу ды аң сап кел ген ұл-қыз дар 
са бақ ты зор құл шы ныс пен оқы ды. Бір кем-
ші лік, қа зақ то бын да оқи тын дар дың орыс ша 
оқу лық тар ды оқуы на ту ра кел ді. Оқы ту шы-
ла ры мыз біз ді əр кез қол дап отыр ды. Ке рек-

ті зер тха на лық құ рал-жаб дық тар дың бə рі 
бол ды. Еш те ңе ден мұқ таж дық көр ме дік. Ол 
кез де рі маркстік ілім дер ді, Ле нин фи ло со фи-
ясын, Ке ңес Ода ғы ком му нис тік пар ти ясы ның 
са яса тын, та ри хын оқы та тын. Қа те лес пе сем, 
бір жыл оқы дық. 2-3 кур ста де бат клуб та ры-
на, есеп тер кур сы на қа ты сып, өзі міз ді жан-
жақ ты да мыт тық. Сту дент тер дің көп ші лі гі 
жа тақ ха на да тұр ды. Жа тақ ха на мыз ға қо нақ-
қа қа ла ның ба ла ла ры көп ке ле тін. Əр түр лі 
іс-ша ра лар ұйым дас ты ры ла тын. Тұң ғыш рек-
то ры мыз Ев ней Арыс та нұ лы Бө ке тов фи зи ка-
хи мия фа куль тет те рі не көп кө ңіл бөл ді. Біз 
оқу ға 2 ай ер те ке ліп, дайын дық кур сы нан өт-

тік. Ол кез де біз оқи тын кор пус əлі са лы нып 
жат ты. Кор пус қа те лес пе сем, біз түс кен жы лы 
та мыз дың жи ыр ма ал ты сы кү ні тап сы рыл ды, 
қыр күйек те са бақ қа кі рі сіп кет кен біз. Өй тке-
ні, біз ғи ма рат ал ды нан өт кен де тақ тай ша да 
қа шан тап сы ры ла тын кү ні жа зы лып тұ ра тын. 
Ол кез де рі сту дент тер ге де, мұ ға лім дер ге де 
сұ ра ныс, та лап мық ты бо ла тын. Мə се лен, ем-
ти хан да 147 сұ рақ бе ріл се, со ның 140-ын жат қа 
бі ліп тұ ра тын мын. Қа зір он дай та лап жоқ деп 
ой лай мын. Ем ти хан ды 4-5 са ғат тап тап сы ра-
тын быз. Бір-бі рі міз ді кү тіп, бар лы ғы мыз бір ге 
қай та тын быз. Көп са бақ ем ти хан тү рін де қа-
был да на тын. 5 кур ста үй лен дім. Дип лом қор-
ға ған ке зім əлі күн ге дейін есім де. Дип лом ға 
қат ты мəн бер дік. Оқу бі тір ген жы лы ка фед ра 
мең ге ру ші сі ша қы рып, ме ні осы элек тро ни ка 
ка фед ра сы на қал дыр ды. Жас ма ман ға жа тақ-
ха на дан орын бе ріл ді, пə тер ке зе гі не тұр дық. 
Оқы ту шы бо лып бір-ақ ай жұ мыс жа сап, əс-
кер ге кет тім. Ол кез де рі əс кер ден қа шу де ген 
бол май тын. Мі не, сол 1977 жыл дан кү ні бү гін-
ге дейін осы ки елі қа ра ша ңы рақ та ең бек етіп 
ке ле мін…

CЙ ГЕ РІМ АСАН,
�АРМУ СТУ ДЕН ТІ

Аға бу ын мен кез де су ді асы ға күт кен Қа ра ған ды мем ле кет тік уни вер си те ті сту дент те рі 
əсер лі де мəн ді кеш тің куə ге рі бол ды. Бел гі лі жур на лист Тө лен Зə ру байұ лы Ті ле убай — 
Қа ра ған ды об лы сы Ақ то ғай ауда нын да дү ни еге кел ген аза мат. Кез де су дің мақ са ты — жур-
на лис тің Ел Тəуел сіз ді гі нің 25 жыл ды ғы на орай жа рық көр ген «Тəуел сіз дік — тұ ма рым» 
кі та бын та ныс ты ру. Ай ту лы жи нақ қа аға мыз дың бас па сөз бет те рін де жа ри ялан ған тұ-
щым ды ма те ри ал да ры мен ұлт тық рух ты кө те ру ге үлес қо са тын пуб ли цис тік шы ғар ма ла-
ры ның бір па ра сы сұ рып та лып ба сыл ған. Таң да улы 25 сұх бат, 25 са рап та ма лық ма те ри ал-
дан топ тас ты рыл ған жи нақ тың не гіз гі ойы — қа зір гі қа зақ стан дық қо ғам ға ұлт тық идея, 
мем ле кет тік тіл, азат ой си яқ ты ұғым дар дың қа жет ті лі гін ұғын ды ру, қа зақ хал қы ның ру-
ха ни құн ды лық та рын на си хат тау, иге ру.

Шы� 
ыс: Т лен а
а, е� ал ды мен зі �із 
жай лы, жур на лис ти ка 
а �а лай кел ге ні �із ді 
ай тып бер се �із…

Т лен Ті ле убай: Мен не гі зі көп ба ла лы 
от ба сы дан шық қан мын. От ба сы мыз да 9 ба-
ла. Əкем ком му нист бол ған, со дан соң ағам 
ком пар тия ға өт кен нен кейін үй ге га зет-жур-
нал дар көп теп ке ле тін. Иісі бү кіл үй ді алып, 
аң қып тұ ра тын. Мен ол кез де 2-3 сы нып та 
оқы ған едім. Не ше түр лі га зет тер дің иісі-
не қы зы ға тын мын, ішін ашып, иіс кей тін мін. 
Мен үшін га зет тер дің қа лай шы ға ры ла ты ны, 
мə ті ні қа лай жа зы ла ты ны, су рет те рі қа лай 
ба сы ла ты ны қы зық бол ды. Сол кез ден бас-
тап мен жур на лист бо лу ды ар ман дай бас та-
дым да өз ал ды ма үл кен бір мақ сат қой дым. 
Жа зу біл мей мін, бі рақ жаз ғым кел ді. Сөй тіп 
жүр ген де біз дің ба ла лық ша ғы мыз да ғы «Бал-
дыр ған», «Ақ жел кен» сын ды жур нал дар ға ең 
ал ғаш өзім нің ауыл ту ра лы ша ғын ма қа лам-
ды жа зып көр дім. Осы дан кейін ма ған жауап 
кел ді: «Жаз ға ның жақ сы, бі рақ бұ дан да жақ-
сы рақ жа зып көр де біз ге жі бер, ке ле сі жо лы 
кө рейік» деп. Со дан мен та ғы екі рет жаз дым, 
шы ғар ған жоқ, тек үшін ші рет тен ға на шы-
ғар ды. Үшін ші рет те ауыл, ауыл та би ға ты ту-
ра лы жаз дым, ма қа лам жар ты бет тен ас қан 
еді. Осы ма қа ла ны мен сақ тап қой дым, се бе бі 
ме нің ең ал ғаш жа зыл ған, ба ла лар жур на лы-
на шық қан ма қа лам бол ған еді. Одан кейін 
оқу шы ке зім де күн де лік жа за бас та дым. Күн 
сайын бол ған оқи ға лар ды, ал ған əсер ле рім ді 
қа ғаз бе ті не тү сі ріп отыр дым. Қа зір гі уақыт та 
мен де бір не ше күн де лік сақ тал ған жə не əлі 
де бұл əде тім ді өз гер ткен емес пін. Ары қа-
рай ар ма ным ды осы Қа ра ған ды мем ле кет тік 
уни вер си те тін де жал ғас тыр дым. 2 курс оқып 
жүр ген кез де ма қа ла ла рым «Ор та лық Қа зақ-
стан», «Са на», «Дат» си яқ ты га зет тер ге шы ға 
бас та ды. Мі не, жур на лис ти ка ға мен осы лай-
ша кел дім.

Шы� 
ыс: «Т�уел сіз дік — тJ ма рым» ат ты 
кі та бы �ыз ды� жа зы лу ына кім не ме се не 
�сер ет ті?

Т лен Ті ле убай: Бұл кі тап ты екі мақ сат-
пен шы ғар дым. Бі рін ші ден, Тəуел сіз дік-
ке тар ту ым бол сын деп ой ла дым, өй тке ні 
əр кім тəуел сіз дік ке өз үле сін қо су ке рек. 
25 жыл да қа зақ қо ға мын да ай тыл ған ой-
лар ды, пі кір лер ді тас қа бас ты рып, əдейі 
оқыр ман дар ға ұсы нып отыр мын. Бұл кі тап-
ты жа зар ал дын да та лай сұх бат тар, та лай 

зерт теу жүр гіз дім. Екін ші ден, қа зақ қо ға-
мын да ғы сөз бос тан ды ғы ның дең гейін көр-
сет кім кел ді. Қа зір ашық қо ғам да, тəуел сiз 
қо ғам да өмір сү ре міз, со ны көр сет кім кел ді. 
Оқыр ман дар ұсы ныл ған кі тап қа əділ ба ға-
сын бе ре ді деп ой лай мын.

Шы� 
ыс: Жел то� сан Jлт-азат ты� к те рі-
лі сі та �ы ры бын кп зерт те ді �із, бо ла ша� та 
бJ 
ан �а тыс ты �ан дай жос пар ла ры �ыз бар?

Т лен Ті ле убай: Иə, осы та қы рып ты көп 
зерт те дім. Тіп ті осы та қы рып қа ар нап бір кі-
тап шы ға ра тын дай ма те ри ал дайын тұр. Бү-
гін гі күн де осы жел тоқ сан та қы ры бын 30 жыл 
ша ма сын да зерт те ген адам дар мен ара ла сып 
тұ ра мын. Оның ішін де қо ғам қай рат кер ле рі, 
ға лым дар бар жə не осы Жел тоқ сан кө те рі лі сі-
не қа тыс қан адам дар ды тауып, олар дан да ақ-
па рат жи на дым. 350 том дық «Жел тоқ сан ның 
шыр қы ра ған шын ды ғы ның» кө шір ме ле рі де 
қо лы ма түс ті. Жел тоқ сан кө те рі лі сі не қа тыс-
қан адам дар дың шер ткен азап та ры, кө те рі ліс 
ұйым дас ты ру шы ла ры, би лік тің, яғ ни зи ялы 
қауым ның сат қын ды ғы осы кө шір ме лер де ба-
ян дал ған.

Шы� 
ыс: Сіз ді� ба 
ы ты �ыз тек Жел то�-
сан к те рі лі сі не 
а на не гіз де ліп тJр ма?

Т лен Ті ле убай: Жоқ, мен көп те ген та қы-
рып тар ға жа за мын. Бі рақ, ме нің не гіз гі та қы-
ры бым — адам са уда сы. Қа зақ стан да бұ рын 
бұл та қы рып қоз ғал ма ған кез де ме нің ма қа-
ла ла рым шық қан бо ла тын. «Қа зір гі за ман — 
құл дық» ат ты ма қа лам 2000-2002 жыл дар да 
жа ри ялан ған. Бү гін гі күн де адам ның са ты-
луы ашық ай тыл са, ол кез де қа зақ қо ға мы 
бұл та қы рып ты мойын да май тын. Жал пы, ме-
нің жа за тын та қы рып та рым ха лы қа ра лық та-
қы рып тар, тер ро ризм, есір ткі са уда сы, адам 
са уда сы. Алай да, Тəуел сіз дік, Алаш — ме нің 
тұ ғы рым, сон дық тан да бұл та қы рып қа кө бі-
рек жаз ғым ке ле ді. Се бе бі, қа зақ же рін аман 
алып қал ған тұл ға ла ры мыз ды біл мей міз, қа-
дір ле мей міз, ұлық та май мыз. Не ге? Осы сұ-
рақ қа жауап тап қым ке ле ді. Бо ла шақ та тек 
кі тап қа на жаз бай, сен дер си яқ ты іні-қа рын-
дас та ры ма ой сал ғым ке ле ді. Қа зақ стан ның 
түк пір-түк пі рін ара лап, тіп ті ше тел де гі қа-
зақ тар ға да жет кім ке ле ді.

Жа нель: �зі �із ді� жур на лист ре тін де Jс-
та на тын �а 
и да �ыз не ме се на �ыл с зі �із 
бар ма? Бол са, ай тып бер се �із.

Т лен Ті  ле убай:  Иə .  Ме  нің  ай  та  ты-
ным :  «Жур  на  лист  ба  сын  бəй  ге  ге  ті  гіп 

жа  зу  ке  рек» жə  не  «Жур  на  лис  тің  ар  тын-
да  иман  тұ  ру  ке  рек». Мі  не ,  ме  нің  ұс  та-
ны  мым  осы .

Жа нель: �з т� жі ри бе �із ге с"йе не оты рып 
ай тса �ыз, га зет те т�уел ді бо лу ке рек пе �л-
де т�уел сіз бо лу ке рек пе?

Т лен Ті ле убай: Ол сіз дің қан дай ба сы-
лым да жұ мыс іс теп жүр ге ні ңіз ге бай ла-
ныс ты. Мы са лы, би лік тің га зе тін де жұ мыс 
іс те се ңіз, ол жер де, əри не, тəуел ді бо ла сыз, 
ре дак тор дың ай тқа нын жа за сыз. Ал, ен ді 
тəуел сіз га зет те ре дак тор да сіз дің пі кі рі ңіз-
ді ес ке ріп, ма те ри ал да ры ңыз ды жа ри ялап 
оты ра ды.

Шы� 
ыс: За ма науи жас тар 
а, бо ла ша� 
жур на лис тер ге бе рер ке �е сі �із �ан дай?

Т лен Ті ле убай: Бо ла шақ əріп тес те рі ме, 
іні ле рі ме, қа рын дас та ры ма, жал пы елім нің 
ке ле ше гі не алаң дай тын, «қа зақ» де се жү ре-
гі, жа ны ауыра тын жас та ры ма ай та ты ным: 
«Қа зақ бо лайық!» Қа зақ жас та ры на, қа зақ қо-
ға мы на ұлт тық мі нез ке рек, ұлт тық жі гер ке-
рек деп Бе рік Аб ды ға ли, Ди хан Қам за бе к ұлы, 
Мұх тар Тай жа нов сын ды қа зақ тың ба тыл аза-
мат та ры атап ай та ды. Не ге осы лай ай та ды? 
Се бе бі, шын дық ты ай тсақ, қа зақ ұл ты са па-
мыз ды жо ғал тып жа тыр мыз, бас қа ұлт тар мен 
ара ла сып жа тыр мыз. Əр түр лі ру ха ни эк спан-
си ялар жү ріп жа тыр, дін дер, мис си онер лер 
ке ліп жа тыр. Сол кез де қа зақ та осы ған қар сы 
бір бе рік ті лік, азат ты лық, тəуел сіз дік бо лу ке-
рек. Ал ла біз ге бос тан дық де ген ба қыт ты нə сіп 
ет ті, біз оны құр мет теуіміз, қа дір леуіміз қа-
жет. Мі не, сіз дер ге де ген ті ле гім, аға лық ке ңе-
сім осы.
Бі лім алу шы лар дың сұ рақ та ры на жауап 

бер ген жур на лист «өмір лік не гіз гі ұс та ным-
да ры ның бі рі — иман ды лық» деп бе кер ай т-
па ған. Тө лен Ті ле убай аға мыз дың кі ші пейіл-
ді лі гі, па ра сат ты лы ғы, қа ра пайым ды лы ғы 
сүй сін тпей қой май ды. Жас ұр пақ тың жү зін де 
има ны, сө зін де бе ре ке ті бар аға ла ры нан үй-
ре не рі мол. Олар өзі нен кейін гі лер ге ал дын да 
жүр ген игі жақ сы ла ры мен мақ та нып, со лар-
ды дə ріп тей ді, үл гі ете ді. Жас тар ға үл гі бо лу — 
қа зір гі аға бу ын ның əр қай сы сы на тəн үл кен 
жауап кер ші лік.

ШЫ6 �ЫС АМАН,
ЖА НЕЛЬ �АЙ НЕТ ДЕН,

ЖУР НА ЛИС ТИ КА Б	ЛІМІНІ6

1 КУРС СТУ ДЕНТ ТЕ РІ

Наурыз н4р жау6ан ай болды

ТLлен Тілеубай — бізді� тCлек!

Олимпиада білім 
додасы

Ел ба сы мыз Н. #. Назарбаев 
ха лы� �а ар на 
ан Жол дауын-
да: «Б� се ке ге �а бі лет ті да мы-

ан мем ле кет бо лу "шін біз 
сауат ты лы 
ы жо 
а ры ел ге ай-
на лу ымыз ке рек», — де ді. Я
-
ни, ке ле шек Jр па� �а са па лы 
бі лім бе ру �а зір гі за ман та ла-
бы на ай на лу да. Са па лы бі лім 
кр сет кіш те рі ні� бі рі п�н дік 
олим пи ада бо лып та бы ла ды. 
Жал пы, п�н дік олим пи ада лар-
ды� та ри хы те те ре� нен бас-
тау ала ды.

Олим пи ада да #ы бі лім до-
да сы о
ай емес. Ол жа рыс �а 
ж�з ден ж�й рік шы� �ан дар #а-
на �а ты са ды. �ас пен к�з ді
 
ара сын да жа 
а рып жат �ан 
а� па рат тар тас �ы ны нан, �зі не 
�а жет ті бі лім н1 рін ірік теп ала 
ала тын, �з бе ті мен із де не тін, 
�а жыр лы, е
 бек �ор, �зін ше 
на мы сы бар лар #а на ж�л де лі 
орын #а ие бо ла ды.

Жа �ын да Л. Н. Гу ми лев 
атын да #ы Еура зия !лт ты� 
уни вер си те тін де шет тіл де рі 
ма ман ды #ын да о�ы май тын 
сту дент тер ара сын да рес пуб-
ли ка лы� п1н олим пи ада сы 
�т ті. Б!л рес пуб ли ка лы� п1н 
олим пи ада сы на �а за� стан-
ны
 т�к пір-т�к пі рі нен кел ген 
к�п те ген сту дент тер �а тыс ты. 
Олар: Алматы, Пав ло дар, Пет-
ро павл, Астана, �а ра #ан ды, 
А� т� бе, тіп ті к�р ші лес Ре сей 
елі нен де �а ты су шы лар бол ды. 
Рес пуб ли ка лы� п1н олим пи-
ада сы на уни вер си те ті міз ден 
а#ыл шын, не міс ж1 не фран цуз 
тіл де рі бойын ша жал пы 9 сту-
дент �а тыс ты. Олар би оло гия-
ге ог ра фия, хи мия, та рих ж1 не 
эко но ми ка фа куль тет те рі ні
 
сту дент те рі. Сту дент те рі міз ге 
ше тел тіл дер ка фед ра сы ны
 
а#а о�ы ту шы сы Ш. К. Ту ле уба-
ева ж1 не о�ы ту шы А. М. Ба ке-
но ва же тек ші лік ет ті. Олим пи-
ада 3 ке зе
 нен т!р ды: ты
 дау 
(ауди ро ва ние), о�у ж1 не бе ріл-
ген та �ы рып тар бойын ша ди-
алог �! ру.

И1, осы олим пи ада �а ты су-
шы ла ры ны
 �а та рын да �зім 
де бар мын. Жыл да бо ла тын 
п1н дік олим пи ада лар біз ге 
к�п м�м кін ші лік бе ре ді. Бас-
�а уни вер си тет ті
 �а ты су шы-
ла ры мен та ны сып, ой-�рі сі
 ді 
ке 
ей тіп, �з біл ге ні
 ді �й ре тіп, 
біл ме ге ні
 ді �й ре не сі
. Я# ни, 
�зі 
е �мір лік са ба� ала сы
. 
&кі ніш ке орай осы рес пуб ли-
ка лы� олим пи ада ны
 �шін ші 
ке зе 
і не уни вер си те ті міз ді
 
3 сту ден ті #а на �т ті. Ал ж�л де лі 
орын дар �а та ры нан тек хи мия 
фа куль те ті ХТНВ-12 то бы ны
 
сту ден ті Ев ге ний Пун ту се ви чус 
к� рін ді. 'ри не, ж�л де лі 2 орын 
да жа ман к�р сет кіш емес. Бі-
ра�, ке ле сі де бо ла тын олим пи-
ада да �з бі лі мі міз ді са ра лап, 
ж�л де гер лер �а та ры нан к� рі-
ну ге ты ры са мыз.

СЫМ БАТ ТО ГАЙ БЕ КО ВА,
БИ ОЛО ГИЯ-ГЕ ОГ РА ФИЯ ФА КУЛЬ ТЕ ТІ НІ6

3 КУРС СТУ ДЕН ТІ
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В Ка ра ган де с 21 по 27 фев ра ля прош ла 
ХI Об лас тная спар та ки ада сре ди сту ден-
чес кой мо ло де жи на при зы аки ма Ка ра ган-
дин ской об лас ти. В этом го ду ее пос вя ти ли 
меж ду на род ной выс тав ке ЭК СПО. В те че-
ние вось ми дней ко ман ды из де вя ти ву зов 
ре ги она ме ри лись си ла ми в 14 ви дах спор та.

Каж дый год эс та фе та сту ден чес кой спар та-
ки ады пе ре да ет ся от ву за к ву зу. В ны неш нем 
го ду со рев но ва ния при ни мал Ка ра ган дин ский 
го су дар ствен ный тех ни чес кий уни вер си тет. На 
спар та ки аду съеха лись спортсме ны КарГУ, ме-
ди цин ско го уни вер си те та, Кар ГТУ, ин дус три-
аль но го уни вер си те та г. Те мир тау, Цен траль-
но-Ка зах стан ской ака де мии, Ка ра ган дин ской 

ака де мии МВД РК им. Б. Бей се но ва, эко но ми-
чес ко го уни вер си те та Каз пот реб со юза, уни вер-
си те та «Бо ла шак», Же зУ им. О. А. Бай ко ну ро ва.
Со рев но ва ния прош ли в два эта па: сна ча ла 

сту ден ты сос тя за лись внут ри сво его ву за, да лее 
из по бе ди те лей ском по но ва ли ко ман ды для 
об лас тной меж ву зов ской спар та ки ады. Она 
про хо ди ла по 13 ви дам спор та: зим не му пре-
зи дентско му мно го борью, ми ни-фут бо лу, во-
лей бо лу, бас кет бо лу, қа зақ кү ре сi, нас толь но-
му тен ни су, шах ма там, шаш кам, то гыз-ку ма ла-
ку, лег кой ат ле ти ке, иг ре в асык ату и т. д.
От кры тие спар та ки ады прош ло в Кар ГТУ, а 

зак ры тие со рев но ва ний сос то ялось в лег ко ат-
ле ти чес ком ма не же. По бе ди те ли и при зе ры в 
об ще ко ман дном за че те бы ли наг раж де ны куб-
ка ми, дип ло ма ми раз лич ных сте пе ней и цен-
ны ми при за ми. Ко ман ды, за няв шие с пер во го 
по третье мес та по ви дам спор та, по лу чи ли и 
гра мо ты, и ме да ли.
Пос лед ние пять лет паль му пер вен ства 

сре ди ву зов об лас ти уве рен но дер жит КарГУ, 
удер жи ва ясь на вер ши не пьедес та ла по че та с 
2012 го да. Это не уди ви тель но, ведь имен но там, 
на фа куль те те физ куль ту ры и спор та, обу ча ют-
ся луч шие мо ло дые спортсме ны ре ги она. Вто-
рое и третье мес та ча ще все го де лят меж ду со-
бой сту ден ты ме ду ни вер си те та и тех ни чес ко го 

уни вер си те та, нем но го от ста ют от них ко ман-
ды КЭУ.
И в этот раз сбор ная ко ман да КарГУ 

им. Е. А. Бу ке то ва за ня ла об ще ко ман дное 1-е 
мес то в ХI Об лас тной спар та ки аде сту ден чес-
кой мо ло де жи на приз аки ма Ка ра ган дин ской 
об лас ти. Тра ди ци он но ус пеш но выс ту пи ли на-
ши мно го бор цы, спортсме ны КарГУ одер жа ли 
бе зус лов ную по бе ду в иг ро вых ви дах спор та, а 
так же в қа зақ кү ре сi, в конь ко беж ном спор те. 
Ус пеш ным выс туп ле ни ем лег ко ат ле тов уни-
вер си те та бы ли под ве де ны ито ги спар та ки ады. 
По ее ито гам КарГУ наб рал 210 бал лов. На вто-
ром мес те бы ла ко ман да Кар ГТУ с 202 бал ла ми.

СОБ. ИНФ.

Ви рус ные ге па ти ты и ВИЧ-ин фек ция яв ля ют ся од ной из ос нов ных проб лем здра во-
ох ра не ния как в на шей стра не, так и в боль шин стве стран ми ра. Поч ти треть на се ле ния 
Зем ли ин фи ци ро ва на ви ру сом ге па ти та В, бо лее 150 млн — но си те ли ви ру са ге па ти та С. 
Еже год но от па то ло гии, свя зан ной с ви рус ны ми ге па ти та ми, вклю чая цир роз пе че ни и 
ге па то цел лю ляр ную кар ци но му, уми ра ют 1,5-2 млн че ло век в ми ре.

Сим пто ма ти ка
Для ви рус но го ге па ти та С ха рак тер но бес-

сим птом ное те че ние, по это му бо лезнь ред ко 
по па да ет в по ле зре ния вра чей, но боль ные 
пред став ля ют серь ез ную уг ро зу для дру гих 
лиц, яв ля ясь ос нов ным ис точ ни ком ин фек ции. 
Ге па ти ту С свой ствен на не обыч но вы со кая час-
то та хро ни чес ко го те че ния про цес са, при во дя-
щая к тя же лым пос лед стви ям. На один жел-
туш ный слу чай ос тро го ви рус но го ге па ти та 
С при хо дит ся шесть слу ча ев бес сим птом но го 
те че ния. У боль шин ства па ци ен тов раз ви ва-
ют ся хро ни чес кие фор мы за бо ле ва ния, у 40% 
боль ных при во дя щие к раз ви тию цир ро за, а в 
даль ней шем у тре ти из них воз ни ка ет пер вич-
ный рак пе че ни. За ти хий, но ко вар ный «нрав» 
ге па тит С на зы ва ют «лас ко вым убий цей».
За бо ле ва емость ВИЧ-ин фек ци ей так же про-

дол жа ет рас ти. Для ВИЧ-ин фек ции ха рак тер но 
дли тель ное и прак ти чес ки не за мет ное те че ние 
дол гие го ды пос ле за ра же ния, при во дя щее к 
пос те пен но му ис то ще нию за щит ных сил ор га-
низ ма, а че рез 8-10 лет — к раз ви тию СПИ Да и 
уг ро жа ющим жиз ни оп пор ту нис ти чес ким по-
ра же ни ям. Без про ти во рет ро ви рус но го ле че ния 
боль ной СПИ Дом уми ра ет в те че ние го да.
Па рен те раль ный ме ха низм — это пе ре да ча 

ин фек ции при пе ре ли ва нии кро ви, инъ ек ци ях 
и дру гих ма ни пу ля ци ях, соп ро вож да ющих ся 
на ру ше ни ем це лос тнос ти кож ных пок ро вов и 
сли зис тых, а так же от ма те ри ре бен ку при про-
хож де нии че рез ро до вые пу ти.

Ме ха низм пе ре да чи
Вы де ле ние ви ру са ге па ти та с раз лич ны ми 

би оло ги чес ки ми сек ре та ми (кровь, слю на, мо-
ча, желчь, сле зы, груд ное мо ло ко, спер ма и др.) 
оп ре де ля ет мно же ствен ность пу тей пе ре да-
чи ин фек ции. Од на ко толь ко кровь, спер ма и, 
воз мож но, слю на пред став ля ют ре аль ную эпи-
де ми оло ги чес кую опас ность, так как в дру гих 
жид кос тях кон цен тра ция ви ру са очень ма ла. 
За бо ле ва ние пе ре да ет ся глав ным об ра зом па-
рен те раль ным пу тем при пе ре ли ва ни ях кро ви 
и кро ве за ме ни те лей, при ис поль зо ва нии ме ди-
цин ских инстру мен тов пос ле не дос та точ но эф-
фек тив ной сте ри ли за ции.
При бы то вом пу ти за ра же ния ин фи ци ро-

ва ние про ис хо дит при поль зо ва нии об щи ми 
брит ва ми, лез ви ями, ма ни кюр ны ми и бан ны ми 
при над леж нос тя ми, зуб ны ми щет ка ми, по ло-
тен ца ми и т. д. В этом от но ше нии опас ны лю бые 

мик рот рав мы ко жи или сли зис тых обо ло чек 
пред ме та ми (или соп ри кос но ве ние с ни ми трав-
ми ро ван ной ко жи (по тер тос ти, по ре зы, тре щин-
ки, вос па ле ния ко жи, про ко лы, ожо ги и т. п. или 
сли зис тых обо ло чек), на ко то рых име ет ся да же 
мик ро ко ли че ство вы де ле ний ин фи ци ро ван ных 
лю дей (мо чи, кро ви, по та, спер мы, слю ны и др.) 
и да же в вы су шен ном ви де, не за мет ном не во ору-
жен но му гла зу. Соб ра ны дан ные о на ли чии бы-
то во го пу ти пе ре да чи ви ру са: счи та ет ся, что ес ли 
в семье есть но си тель ви ру са, то все чле ны семьи 
бу дут за ра же ны в те че ние 5-10 лет. За ра же ние 
про ис хо дит так же в ре зуль та те на не се ния та ту-
иров ки, про ко ла мо чек ушей и при дру гих па-
рен те раль ных ма ни пу ля ци ях. Воз мож на так же 
и вер ти каль ная пе ре да ча воз бу ди те ля. Обыч но 
за ра же ние про ис хо дит во вре мя ро дов.
Дли тель ные эпи де ми оло ги чес кие наб лю де-

ния по ка за ли, что ВИЧ рас прос тра ня ет ся при 
по ло вых кон так тах, при про ис хо дя щем тем 
или иным пу тем пе ре но се ин фи ци ро ван ной 
кро ви от за ра жен но го че ло ве ка к не ин фи ци-
ро ван но му (пе ре ли ва ние кро ви или ее ком-
по нен тов, пе ре сад ка ор га нов, па рен те раль ные 
вме ша тель ства, вы пол ня емые заг ряз нен ны ми 
ин фи ци ро ван ной кровью инстру мен та ми), от 
ин фи ци ро ван ной ма те ри к пло ду в пе ри од бе-
ре мен нос ти, во вре мя про хож де ния ре бен ка по 
ро до вым пу тям и при груд ном вскар мли ва нии.

Про фи лак ти чес кие ме роп ри ятия
В ком плек се про фи лак ти чес ких ме роп ри-

ятий пер вос те пен ное зна че ние име ют ме ры, 
нап рав лен ные на пре дуп реж де ние за ра же ний 
при пе ре ли ва ни ях кро ви и про ве де нии ле чеб-
но-ди аг нос ти чес ких па рен те раль ных ма ни пу-
ля ций. Все до но ры под вер га ют ся ком плек сно-
му кли ни ко-ла бо ра тор но му об сле до ва нию на 
на ли чие мар ке ров ге па ти та В и С, что яви лось 
серь ез ным ша гом на пу ти к сни же нию за бо ле-
ва емос ти посттран сфу зи он ны ми ге па ти та ми В, 
С. От до нор ства отстра ня ют ся ли ца, пе ре нес-
шие ви рус ный ге па тит, не за ви си мо от сро ка 
дав нос ти. К сда че кро ви не до пус ка ют ся ли ца, 
стра да ющие хро ни чес ким ге па ти том (в том 
чис ле не яс ной эти оло гии) и под вер гши еся за 
пос лед ние го ды ге мот ран сфу зии.
Нес пе ци фи чес кая про фи лак ти ка па рен те-

раль ных ге па ти тов дос ти га ет ся при ме не ни ем 
од но ра зо вых инстру мен тов при ма ни пу ля ци-
ях, свя зан ных с пов реж де ни ем кож ных пок ро-
вов и сли зис тых, тща тель ной сте ри ли за ци ей 

ме ди цин ско го инстру мен та рия, а так же жес-
тко го кон тро ля по об на ру же нию ви рус ных ан-
ти ге нов у до но ров. Пер вос те пен ное зна че ние 
име ет пов се мес тное внед ре ние и улуч ше ние 
цен тра ли зо ван ной сте ри ли за ции из де лий ме-
ди цин ско го наз на че ния.
Пре ры ва ние ес те ствен ных пу тей пе ре да чи 

ви ру са ГВ и ГС обес пе чи ва ет ся са ни тар но-ги ги-
ени чес ки ми ме ра ми: ин ди ви ду али за ция всех 
пред ме тов лич ной ги ги ены и раз дель ное их 
хра не ние (брит вен ные при бо ры, зуб ные щет ки, 
мо чал ки, рас чес ки и др.), вы пол не ние пра вил 
лич ной ги ги ены, пре дуп реж де ние мик рот равм 
в бы ту и на про из вод стве.
Про фи лак ти ка по ло во го пу ти пе ре да чи ин-

фек ции пре дус мат ри ва ет не об хо ди мость из бе-
гать слу чай ных по ло вых свя зей и ис поль зо вать 
ме ха ни чес кие кон тра цеп тив ные сред ства. Пре-
дуп реж де ние про фес си ональ ных за ра же ний 
в ле чеб но-про фи лак ти чес ких уч реж де ни ях 
дос ти га ет ся не укос ни тель ным соб лю де ни ем 
пра вил про ти во эпи де ми чес ко го ре жи ма, осо-
бен но в ге мо ди ализ ных, хи рур ги чес ких, ла-
бо ра тор ных и дру гих от де ле ни ях, в ко то рых 
пер со нал час то име ет кон такт с кровью. При 
вы пол не нии лю бых па рен те раль ных вме ша-
тельств и про це дур обя за тель но ис поль зо ва-
ние ре зи но вых пер ча ток.
Учи ты вая мно го об ра зие пу тей пе ре да чи 

ви ру са ге па ти та В и боль шое чис ло ис точ ни-
ков ин фек ции, на ибо лее пер спек тив ным сред-
ством про фи лак ти ки это го за бо ле ва ния яв ля-
ет ся вак ци на ция. Имен но она яв ля ет ся един-
ствен ным сред ством про фи лак ти ки ге па ти та В 
у но во рож ден ных.
Спе ци фи чес кая им му ноп ро фи лак ти ка 

ВИЧ-ин фек ции не раз ра бо та на. К прос ве ти-
тельским про фи лак ти чес ким ме роп ри яти ям 
от но сят ся: про ве де ние раз но го ро да ме роп-
ри ятий для мо ло де жи, нап рав лен ных на фор-
ми ро ва ние от вет ствен но го от но ше ния к сво им 
пос туп кам в жиз ни. К ме ди цин ским про фи-
лак ти чес ким ме роп ри яти ям от но сят ся: об сле-
до ва ние до но ров кро ви, лиц из групп рис ка; 
об сле до ва ние на ан ти те ла к ВИЧ всех бе ре мен-
ных; кон троль де то рож де ния у ин фи ци ро ван-
ных жен щин и от каз от груд но го вскар мли ва-
ния их де тей; про па ган да бе зо пас но го сек са (то 
есть ис поль зо ва ния пре зер ва ти вов).

БЕР КИМ БА ЕВА Ж. Ж., РУ КО ВО ДИ ТЕЛЬ ОТ ДЕ ЛА ЭПИД НАД ЗО РА 
УП РАВ ЛЕ НИЯ ПО ЗА ЩИ ТЕ ПРАВ ПОТ РЕ БИ ТЕ ЛЕЙ 

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

АБУ ОВА Г. С., ГЛАВ НЫЙ СПЕ ЦИ АЛИСТ ОТ ДЕ ЛА ЭПИД НАД ЗО РА

Студенческие старты

Профилактика парентеральных инфекций: 
вирусные гепатиты В, С; ВИЧ-инфекция

Student news

Инновационный подход 
к социальной сфере

C целью прив ле че ния сту-

ден чес кой мо ло де жи в твор-

чес кую дея тель ность, по-

вы ше ния ее граж дан ской 

ак тив нос ти, фор ми ро ва ния и 

ре али за ции со ци аль но зна чи-

мых идей мо ло де жи в КарГУ 

им. Е. А. Бу ке то ва сос то ял ся 

кон курс сту ден чес ких со ци аль-

ных про ек тов на те му «Ин но ва-

ци он ный под ход к со ци аль ной 

сфе ре» сре ди сту ден тов ву зов 

Ка ра ган ды. В кон кур се при ня-

ли учас тие сту ден ты раз лич ных 

ву зов ре ги она. Кон курс про-

во дил ся в нес коль ко эта пов, 

в ко то рых учас тни кам бы ло 

не об хо ди мо прой ти тес ти ро ва-

ние, на пи сать эс се и пре зен то-

вать со ци аль ные про ек ты.

Для под ве де ния ито гов 

кон кур са ор га ни за то ра ми бы-

ла сфор ми ро ва на ко мис сия, 

пред се да те лем ко то рой ста ла 

Жу ма сул та но ва Г. А., к. и. н., 

до цент ка фед ры по ли то ло гии и 

со ци оло гии.

По ито гам кон кур са бы ли 

оп ре де ле ны по бе ди те ли:

I мес то — ко ман да в сос-

та ве Ыс как А., Орын ба сар А., 

сту ден тов КарГУ им. Е. А. Бу ке-

то ва; 

II мес то — Ын тык ба ев А., 

сту дент Ка ра ган дин ской ака-

де мии «Бо ла ша�»;

II мес то — ко ман да в сос та-

ве Ка на т! лы Ж., Бе рік бай А., 

Ер жан М., сту ден тов Ка ра ган-

дин ско го эко но ми чес ко го уни-

вер си те та Каз пот реб со юза;

III мес то — ко ман да в сос-

та ве Са яжа но вой А., Т� кен Т., 

сту ден тов КарГУ им. Е. А. Бу ке-

то ва;

III мес то — ко ман да в сос-

та ве Мыр за �ул А., Бей се но вой 

А., сту ден тов КарГУ им. Е. А. Бу-

ке то ва;

III мес то — ко ман да в сос та-

ве Бей се но ва Е., Кар жа со вой 

Р., сту ден тов Ка ра ган дин ско го 

эко но ми чес ко го уни вер си те та 

Каз пот реб со юза.

Все по бе ди те ли и учас тни ки 

бы ли наг раж де ны гра мо та ми и 

па мят ны ми при за ми.

ИН ФОР МА ЦИЯ ПРЕ ДОС ТАВ ЛЕ НА 

КО МИ ТЕ ТОМ ПО ДЕ ЛАМ МО ЛО ДЕ ЖИ
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Біле жCрі�із…
1 с�уір — Ха лы �а ра лы� �Jс-

тар к" ні. Ха лы �а ра лы� �Jс тар к" ні 

1906 жы лы ?Jс тар ды �ор 
ау бойын-

ша кон ве ци яны� бе кі ті луі нен кейін 

атап ті ле бас та ды.

Оны
 не гіз гі ере же ле рі !я са лу ж1-

не ме кен ді ауыс ты ру ке зін де �!с тар ды
 

бар лы� т�р ле рін �ор #ау #а, жойы лып ке-

ту ал дын да т!р #ан �!с тар т�р ле рін !дайы 

�ор #ау #а; а
 аула уды
 бел гі лі бір т�р ле-

рі не тыйым са лу #а не ме се шек теу �ою-

#а; �!с тар ды к� бей ту �шін �о ры� тар ды 

�! ру #а ж1 не эко ло ги ялы� бі лім бе ру ге 

ба #ыт тал #ан.

�!с тар — та би #ат, �мір к�р кі. Ха лы� 

ше бер 1н ші сін б!л б!л #а, ар да� ты аза-

ма тын с!
 �ар #а, �ас с! лу ын а� �у #а, ез 

жі гі тін жа па ла� �а те 
е ген. Ер те де бай-

лар мен пат ша лар, хан дар б!л б!л ды ба-

#ын да сай ра тып, то ты ны �йін де !с та #ан, 

а� �у ды к� лін де ж�з дір тіп, с!
 �ар ды �о-

лы на �он дыр #ан. �!с бар лы� пен бай-

лы� ты
, 1сем дік пен с! лу лы� ты
 бел гі сі 

бол #ан.

Та би #ат ты
 �ыс �ы !й �ы дан ояну ын 

та ны та тын к�к тем ха бар шы сы �!с тар 

К� ні ме ре ке сі кей де рек тер бойын-

ша ал #аш рет �ауым ды� ме ре ке бо лып 

1894 жы лы А�Ш-да �т кі зіл ді. Б!л мей-

рам �ар �ын ды т�р де га зет ба сы лым да-

ры нан жа ры� к� ріп, А�Ш-ны
 бас �а да 

штат та ры на, Еуро па #а да жет ті.

А� ПА РАТ К	З ДЕ РІ НЕН АЛЫН ДЫ

Адам де ген ат ты ас қақ та та жыр лап, өзі «Адам зат тың Ай тма то вы на» ай нал ған жа зу-
шы ның көп қыр лы, сан-са на лы шы ғар ма ла ры əр кім нің жа ны на жа рық сəу ле сін тү сі-
ріп, жү ре гі не нұр құйып, ер тең гі алыс ар ман, би ік мақ сат қа бас тай бер мек. Əр шы ғар-
ма сы ның өзе гін де адам ның са на са райын ашу ға кө мек те се тін қан ша ма та ғы лым бар. 
Оның адам зат кө кейі нің проб ле ма ла рын қоз ға ған ту ын ды ла ры бү гін де адам гер ші лік 
жай лы ашы на ай тқан жұр тшы лық тың асыл қа зы на сы на ай на лып отыр де се бо ла ды.

Мен де Шың ғыс Ай тма тов ата мыз дың 
шы ғар ма ла рын, кі тап та рын та ғат сыз кү-
тіп, қы зы ға оқи тын оқыр ман дар дың бі рі-
мін. Ай тар бол сам, бір ға на «Ға сыр дан да 
ұзақ күн» ро ма ны ның кө тер ген мə се ле-
сі — адам дық па рыз, сый лас тық, ма хаб бат, 
мейі рім, бо ла шақ үшін жауап кер ші лік, 
əсі ре се АНА де ген ар дақ ты жан ды мəң-
гі құр мет ету. Ер те ден ел жү ре гі нен орын 
тауып, көп ші лік ке əй гі лі бол ған ту ын ды. 
Ма ған əсі ре се «Най ман-Ана» ат ты үзін ді сі 
қат ты ұна ды. Өй тке ні, осы шы ғар ма ны оқи 
оты рып он да ай тыл ған қи ын кез де гі за ман 
шын ды ғын аң ға рып, бү гін гі қо ғам сол қо-
ғам ды же леу ет кен адам дар күйін кө ріп, 
ет жү ре гім ел жі реп, қо лы ма ерік сіз қа лам 
ал ғыз ды. Ен де ше, аңыз жай лы азы рақ ой 
тол ғайын…
Мұн да ғы оқи ға же лі сі жұ мыр. Бас ты мə-

се ле: адам дар ға қия нат көр се ту мен олар-
дың көр ген азап та ры жай лы, сол кез де гі 
бі ре улер дің қо лы нан жа сал ған қия нат та-
рын, одан зар дап шек кен аза мат тар дың 
қи ын шы лық та рын жет кі зе оты рып, бү гін гі 
ба қыт ты за ман да адам ба ла сы ның өз-өзі не 
жа сап жат қан қия на тын, са на лы мəң гүр тке 
ай на лып ба ра жат қан рух сыз, ес сіз қо ғам-
ның рух сыз адам да ры жай лы ой қоз ға ған. 

Бі рақ, жа зу шы ер те за ман ғы «мəң гүрт тер-
дің» кү нін жаз ған. Олар дың сон дай күй ге 
түс ке ні не кі нə лі Шы ғыс Ази яны ме кен де-
ген «жу ан-жу ан» ат ты аяусыз тай па екен-
ді гін аңыз да ай қын аң ғарт ты. Олар ел дер ді 
қи нап, адам ай тқы сыз азап қа сал ға нын, ал 
жар ты сын көр ші ел дер ге сат қа нын да дəл 
тауып жаз ған. Бас қа ел дер ге са тыл ған тұт-
қын дар жо лы бол ған пен де лер екен. Өй-
тке ні олар, əй теуір бір қа шып шы ғып, сə ті 
түс се өз ту ған жер ле рі не қай тып ора лып 
жа та ды. Ал жу ан-жу ан дар дың қо лы на түс-
кен тұт қын дар ды олар бар азап қа са ла ды 
екен. Олар тұт қын дар дың бас та ры на ке пеш 
ки гі зіп, айу ан азап пен ақыл-есі нен айы рып, 
шы жы ған күн нің ас ты на апар тып тас тай ды. 
Сөй тіп ол адам қо лы мен жа сал ған қа сі рет-
тің ар қа сын да ана дан ту ған адам зат еке-
нін ұмыт қан мəң гі лік мəң гүр тке ай на ла ды. 
Шы ғар ма кейіп ке рі — сол қа сі рет тің құр ба-
ны. Оған бə рі бір, қо жа сы нан бас қа ның бə рі 
жау. Ана сын ай тқан да да ол селт ет пей ді. 
Бұ дан шы ға тын қо ры тын ды — жауыз дық 
жауыз дық ты ша қы ра ды.
Мəң гүрт — түйе ші өз ана сын жау кө ріп 

атып сал ған да де не сі ші мі рік пей ді. Сөй тіп, 
ол ең ки елі, қа си ет ті ұғым дар дан ажы рап 
қа лып, адам құ ла ғы ес ті ме ген ауыр қыл мыс 

жа сай ды, яғ ни ана ға оқ ата ды. Оның бұл се-
кіл ді жауыз ды ғы на лағ нет ай тар кейіп кер 
шы ғар ма да жоқ. Ми ғұ ла пер зент тің қо лы-
нан қа за тап қан Най ман-Ана ның ақ жа улы-
ғы ға на құс бо лып ас пан ға ұшып, бол ған 
сұм дық ту ра лы шы рыл дай ды, бір те-бір те 
аңыз ға ай на ла ды.
Со ны мен Шың ғыс Ай тма тов ро ма нын да 

ха лық тың аңыз үл гі сі жа ңа же лі лер мен то-
лы ғып, бү гін гі өмір мен са бақ та сып жа та ды. 
Со ның нə ти же сін де су рет кер түйін ді мə се-
ле ту ра лы ой ай тып, шы ғар ма сын шыр қау 
би ік ке кө те ре ді. Аңыз да ту ған ана сын өл-
ті ріп, өз кі нə сін сез бей тін мəң гүрт бей не сі 
бе кер алын ба ған. Олай дей ті нім, Шың ғыс 
Ай тма тов «Най ман-Ана» əң гі ме сін де адам 
қо лы мен жа сал ған мəң гүрт тік ті, сол ар қы-
лы за ман кел бе тін ас тар лап жет кі зіп, қо ғам-
да ғы са на ны улау ар қы лы жа са лып жат қан 
мəң гүрт тік ті мық ты ше ней ді. Шын ды ғын да, 
бү гін де ту ған ана сын қарт тар үйі не ші мі рік-
пей-ақ өзі же тек теп апа рып тас тап жат қан 
са на лы мəң гүрт тер аз ба?!.
Қа зір гі за ман мəң гүрт те рі нің жө ні, іс-

əре ке ті, тү рі бө лек. Ол өзін бі лім ді, мə де ни-
ет ті мін, еш кім нен кем емес пін дей ді. Алай-
да өз іс-əре ке ті ар қы лы өз ұл ты ның мүд де сі-
не қар сы шы ға ды. Иə, қо ры та ай тар бол сақ, 
еш кім еш қа шан өз ана сын, кін дік кес кен 
ту ған же рін, бал дай тəт ті ана ті лін, ата дан 
қал ған салт-дəс тү рін, əдет-ғұр пын ұмыт па-
са екен. Се бе бі, ақи ық ақын Т. Ай бер ге нов 
жыр ла ған дай, «Да на лық тың қа же ті жоқ 
сый лау үшін ана ны». Бұл қай ха лық қа, қай 
ұл тқа бол са да сал мақ ты сын, па ра сат ты па-
рыз бол мақ!

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

От де ле ние Мо ло деж но го кры ла «Жас Отан» при КарГУ им. Е. А. Бу ке то ва при 
под дер жке проф со юз но го ко ми те та по се ти ло дет ский дом «Тан шол пан» с бла гот-
во ри тель ной ак ци ей «Мей рім ді жү рек пен» — «От чис то го сер дца».

Чле ны от де ле ния под го то ви ли кон-
цер тную прог рам му, ин тел лек ту аль но-
раз вле ка тель ные иг ры, нап рав лен ные на 
пат ри оти чес кое вос пи та ние де тей-си рот. 
Де ти в хо де игр рас кры ва ли свои та лан ты 
и с удо воль стви ем об ща лись с ор га ни за то-
ра ми.
Стар шек лас сни ки за да ва ли мно го воп-

ро сов об ис то рии уни вер си те та, спе ци-
аль нос тях, по ко то рым го то вят сту ден тов. 

За ме ча тель но, что ре бя та уже за ду мы ва ют-
ся о сво ем бу ду щем и го то вят ся не прос то 
вый ти из стен со ци аль но го уч реж де ния, а 
по лу чать выс шее об ра зо ва ние и пос вя щать 
свои зна ния и труд стра не.
Про форг проф со юз но го ко ми те та Жа-

нар Тур ган ба ев на Мыр за га ли ева (ст. пре-
по да ва тель ка фед ры граж дан ско го и тру-
до во го пра ва), ру ко во ди тель от де ле ния 
МК «Жас Отан», спе ци алист Ко ми те та 

по де лам мо ло де жи Ас лан Бе рик бе ко вич 
Ка бе ге нов от ли ца уни вер си те та по да ри-
ли млад шим вос пи тан ни кам сла дос ти и 
фрук ты, по дар ки, а стар шим — кан це ляр-
ские то ва ры.
Чле ны от де ле ния Мо ло деж но го кры-

ла «Жас Отан» бла го да рят за спон сор скую 
под дер жку рек то рат, проф со юз ный ко ми-
тет, а так же вы ра жа ют приз на тель ность 
Ко ми те ту по де лам мо ло де жи за по мощь 
в ор га ни за ции ак ции.

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

«Даналы>ты� >ажеті жо> 
сыйлау Cшін ананы»
(Ш. Айтматовты� «Найман-Ана» а�ызы негізінде ту6ан ой)

С любовью и заботой к детям

О>ырман ойы


