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;ымбатты ардагерлер ж?не тыл е�беккерлері, 
+Aрметті ?ріптестер, студенттер!

Отан +ор �ау шы к% ні ж? не Же �іс к% ні не ар на �ан жы лы ле бі зім ді +а был алы �ыз дар!

Дорогие ветераны и труженики тыла, 
уважаемые коллеги, студенты!

Примите самые искренние поздравления с Днем защитника Отечества и Днем Победы!
Бұл елі міз дің та ри хын да, ха лық жа дын да мəң гі сақ та ла тын қа си ет ті күн, 

хал қы мыз дың тең дес сіз ер лі гі мен қа жы мас қай ра ты ның, ру ха ни ұлы лы ғы ның 
ны ша ны іс пет тес. Біз со ғыс тың зұл мат жыл да рын да Же ңіс ке үлес қос қан,Ұлы 
Отан со ғы сы май да нын да ер лік пен кү рес кен, жан аямай ең бек ет кен жан дар ға 
əр қа шан ал ғыс біл ді ре міз. Олар ер кін дік үшін, бей біт, жар қын бо ла шақ үшін, 
ба ла лар дың ба қыт ты ғұ мыр ке шуі үшін жан аямай кү рес ті. Рух тың бе рік ті гі, ел 
аман ды ғы жо лын да өз өмі рін қию біз үшін əр қа шан Отан ға де ген шек сіз ма хаб-
бат пен адал дық тың на ғыз өл ше мі бо лып қа ла бе ре ді. Бү гін де елі міз дің қауіп-
сіз ді гі мен тəуел сіз ді гі үшін жауап кер ші лік Қа зақ стан Рес пуб ли ка сы Қа ру лы 
Күш те рі не жүк те ле ді. Қа зақ стан Рес пуб ли ка сы Қа ру лы Күш те рі ма мыр дың 
7 жұл ды зын да 25 жыл дық ме рей тойын атап өте ді. 1992 жы лы 7 ма мыр да Қа зақ-
стан Рес пуб ли ка сы ның Пре зи ден ті, Жо ғар ғы Бас қол бас шы Нұр сұл тан Əбіш-
ұлы Назарбаев «Қа зақ стан Рес пуб ли ка сы ның Қа ру лы Күш те рін құ ру ту ра лы» 
жар лық қа қол қой ды. Еге мен ді Қа зақ стан ның қу ат ты, күш ті ар ми ясы — мем-
ле кет қауіп сіз ді гі мен тұ рақ ты лы ғы ның ке пі лі. Сон дық тан жауын гер лік ай бын 
ер аза мат тар дың не гіз гі қа си ет те рі нің бі рі бо лып қа ла бе ре ді, ал Отан ды қор ғау 
қай уақыт та да əр отан сүй гіш жан ның ұлы па ры зы бо лып са на ла ды. Отан қор-
ғау шы кү ні — бұл ұр пақ тар са бақ тас ты ғы жə не жар қын бо ла шақ қа де ген се нім, 
ер лік, күш пен пат ри отизм ме ре ке сі.
Е. А. Бө ке тов атын да ғы ҚарМУ оқы ту шы лар құ ра мын жə не сту дент тер ді, бү-

гін гі таң да ай тар лық тай нə ти же лер көр се тіп, уни вер си те ті міз дің же тіс тік те рін 
есе леп, елі міз дің өр кен деуі мен да му ына зор үлес қо сып, тəуел сіз ді гі міз дің тұ ғы-
рын бе кем де уге ат са лы сып жүр ген бар ша ны шын жү рек тен құт тық тағым келеді!
Сіз дер ге зор ден са улық, бар лық іс те рі ңіз бен бас та ма ла ры ңыз ға сəт ті лік, 

та быс ті лей мін. От ба сы ла ры мыз ға, отан дас та ры мыз ға бе ре ке, бір лік, ке лі сім, 
аман дық ті лей мін!

АКА ДЕ МИК Е. А. Б	 КЕ ТОВ АТЫН ДА �Ы �АРМУ РЕК ТО РЫ, ПРО ФЕС СОР Е.�. К	 БЕ ЕВ

В ис то рии на шей стра ны, в на род ной па мя ти 9 Мая — свя щен ный день, 
сим вол бес при мер но го му же ства, нес ги ба емой во ли, ге ро из ма и ду хов но го ве-
ли чия на ше го на ро да. Мы всег да бу дем бла го дар ны тем, кто в жес то кие го ды 
страш ной вой ны внес вклад в По бе ду, му же ствен но сра жа ясь на фрон тах Ве ли-
кой Оте че ствен ной вой ны или са мо от вер жен но ра бо тая в ты лу. Це ной ве ли ких 
жертв и стра да ний они от сто яли на ше пра во на мир ное, не за ви си мое бу ду щее, 
пра во на са му жизнь для нас и на ших де тей. Стой кость ду ха, го тов ность от дать 
жизнь ра ди спа се ния стра ны для нас нав сег да ос та нут ся эта ло ном нас то ящей 
люб ви и пре дан нос ти Ро ди не.
Се год ня от вет ствен ность за бе зо пас ность и не за ви си мость на шей стра ны воз-

ло же на на Во ору жен ные си лы Рес пуб ли ки Казахстан. 7 мая они от ме ча ют свой 
25-лет ний юби лей. Имен но в этот день в 1992 го ду Вер хов ный глав но ко ман ду-
ющий, Ли дер на ции, Президент Нурсултан Абишевич Назарбаев под пи сал 
указ о соз да нии на ци ональ ных во ору жен ных сил Казахстана. Силь ная ар мия 
су ве рен но го Казахстана — это га ран тия бе зо пас нос ти и ста биль нос ти го су дар-
ства. По это му во ин ская доб лесть бы ла и ос та ет ся од ним из глав ных муж ских 
ка честв, а за щи та Ро ди ны во все вре ме на яв ля ет ся свя тым дол гом каж до го пат-
ри ота и ис тин но го сы на Оте че ства. День за щит ни ка Оте че ства — это праз дник 
пре ем ствен нос ти по ко ле ний и ве ры в бла го по луч ное бу ду щее, праз дник му же-
ства, си лы и пат ри отиз ма.
От ду ши хо чу поз дра вить пре по да ва тельский кол лек тив и сту ден тов КарГУ 

им. академика Е. А. Бу ке то ва, всех тех, кто се год ня до би ва ет ся зна чи тель ных ре-
зуль та тов и при ум но жа ет дос ти же ния на ше го уни вер си те та, тру дит ся на бла го 
и проц ве та ние на шей стра ны, на ук реп ле ние ее си лы и не за ви си мос ти!
Же лаю вам креп ко го здо ровья, ус пе хов во всех де лах и на чи на ни ях. Ми ра, 

сог ла сия и бла го по лу чия на шим семь ям, все му на ше му Оте че ству!

РЕКТОР КАРГУ ИМ. АКАДЕМИКА Е. А. БУКЕТОВА ПРОФЕССОР Е. К. КУБЕЕВ
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Бар лық əлеу мет тік-эко но ми ка лық жə не са яси өз ге ріс тер ді жүйе лен ді ріп, мəн-ма ғы на бе ре тін 
не гіз гі иде оло ги ялық тұ жы рым да ма, жал пы ұлт тық код кез кел ген қо ғам да му ының ір ге та сы бо-
лып та бы ла ды. Ел ба сы Нұр сұл тан Əбі шұ лы Назарбаев «Бо ла шақ қа бағ дар: ру ха ни жаң ғы ру» ат ты 
ма қа ла сын да Тəуел сіз дік ал ған жыл дар ішін де елі міз де мем ле кет та ра пы нан эко но ми ка лық жə не 
тех но ло ги ялық жаң ғыр ту мен қа тар осы ас пек ті ге де ба са на зар ауда рыл ға нын; «Мə де ни мұ ра», «Ха-
лық та рих тол қы нын да» сын ды мə де ни-ағар ту жо ба ла ры же тіл ді рі ліп, жү зе ге ас қа нын атап өт ті.

Мем ле кет бас шы сы мен тұ жы рым дал ған стра-
те ги ялық ба сым дық тар ды жос пар лы жү зе ге асы ру 
ар қа сын да қа зір гі уақыт та Қа зақ стан ай тар лық тай 
іл ге рі ле уге, мем ле кет тің эко но ми ка лық жə не əлеу-
мет тік-са яси тұ рақ ты лы ғы на қол жет кіз ді. Ел ба сы 
ай тқан дай, елі міз жа ңа та ри хи ке зең ге аяқ ба сып 
отыр. Сол се беп тен де қо ғам дық са на ны жаң ғыр ту 
мə се ле ле рін жо ға ры дең гей ге кө те ру ке рек, не үшін 
мем ле кет тің ой лас ты рыл ған стра те ги ялық қол дауы 
қа жет. Ма қа ла да қо ғам дық са на ның озық жаң ғы ру-
ының мақ сат-мін дет те рі нің бағ дар ла ма лық кө рі ніс-
те рі, олар дың же тіс тік те рі нің əдіс те рі ба ян еті ле ді.

Президент тұ жы рым да ма сын да қо ғам дық са-
на ның əсе рі еле улі түр де мем ле кет тің та ри хи да му 
үр діс те рі не ық пал етуі мүм кін де ген тү сі нік ке не гіз-
дел ген. Бү гін де қо ға мы мыз жа һан дық үр діс тер дің 
ажы ра мас бө лі гі бо ла оты рып, он да ғы орын ал ған 
өз ге ріс тер қар қын ды жə не əм бе бап си пат пен, қо-
ғам дық өмір дің бар лық са ла ла рын бі рік ті ру мен 
си пат та ла ды. Осы жағ дай лар да та быс ты бə се ке ле су 
үшін бейім дел ген, ал ғыр, жо ға ры бі лім ді, со ны мен 

қа тар өзі нің құн ды бағ дар ла ры мен өр ке ни ет тер 
тұр ғы сы нан сəй кес ті лі гі тұ рақ ты тұл ға ны қа лып тас-
ты ру ға объ ек тив ті қа жет ті лік ту ын дай ды. Осы ның 
не гі зін де Мем ле кет бас шы сы қо ғам дық са на да му-
ының екі не гіз гі ба сым ды ғын тұ жы рым дай ды. Бұл 
не гіз гі қа зақ стан дық бір тек ті лік субстра ты жə не, 
екін ші жа ғы нан, қа зір гі мем ле ке ті міз дің ти ім ді да-
му қа ғи дат та ры на, ин но ва ци ялық эко но ми ка жə не 
ме ри ток ра ти ялық қо ғам ға сай емес дəс түр лі қа ғи-
да лар дың бел сен ді праг ма ти ка лық өз ге рі сі ре тін де 
ұлт тық мə де ни ет тің бай мұ ра сын сақ тау. Мұн дай 
тə сіл ұлт тық мə де ни ет тің жа сам паз жə не бі рік ті ру-
ші лік ро лін сақ тап, ор нық ты ра тү су ге ба ғыт тал ған, 
оны мем ле кет пен қо ғам ның прог рес сив ті та ри хи 
да му ының ма ңыз ды фак то ры ете ді, со ны мен қа тар 
эво лю ци ялық да му қа ғи да сы тұр ғы сы нан. Ел ба сы 
ұсын ған «Ту ған жер» бағ дар ла ма сы жə не «Қа зақ-
стан ның ки елі жер ле рі нің ге ог ра фи ясы», «Жа һан-
да ғы за ма науи қа зақ стан дық мə де ни ет» сын ды жа-
ңа жо ба ла ры ның жал пыұ лт тық пат ри отиз мді да-
мы ту ға зор ық пал ете ті ні сөз сіз.

Ди на ми ка лық жа һан дан ған əлем де адам ба ла-
сын ба ғыт тап, кə сі би жə не ақ па рат тық тұр ғы дан 
ұт қыр лы ғын қам та ма сыз ету ге ша қы ра тын бі лім, 
ғы лым ның, бі лім-ілім ге та бы ну шы лық тың қа зір-
гі за ман ғы бə се ке ге қа бі лет ті қо ғам ның бас ты ба-
сым ды ғы бо лып та бы луы заң ды. Пре зи ден ті міз 
Нұр сұл тан Əбі шұ лы ай ту лы ма қа ла да: «Та быс ты 
бо лу дың ең ір ге лі, бас ты фак то ры бі лім еке нін əр-
кім те рең тү сі нуі ке рек. Жас та ры мыз ба сым дық бе-
ре тін ме же лер дің қа та рын да бі лім əр дайым бі рін ші 
орын да тұ руы шарт. Се бе бі, құн ды лық тар жүйе сін-
де бі лім ді бə рі нен би ік қоя тын ұлт қа на та быс қа 
же те ді», — деп қа дап айт ты. Бі лім бе ру жүйе сі өс-
ке лең ұр пақ тың жо ға ры кə сі би бі лік ті лі гін қа лып-
тас ты ру мен қа тар са на ның тү бе гей лі ашық ты ғын, 
жа һан дық ын ты мақ тас тық ты, өңір лік жə не жа һан-
дық ке ңіс тік те кең жə не икем ді ын ты мақ тас тық қа-
бі лет ті лі гін қа лып тас ты ру ға ба ғыт та луы ти іс. Сол 
се беп тен де бү гін де бі лім бе ру қо ғам дас ты ғы ал-
дын да — тұ тас тай елі міз дің да муы мен оның əр бір 
аза ма ты ның бас ты қа ғи да ты ре тін де Қа зақ стан ның 
қа зір гі қо ғам да ғы са на сын тү бе гей лі жаң ғыр ту көп 
ас пек ті лі үр ді сі нің ти ім ді құ рал да рын жа сап шы ға-
ру мін де ті тұр.

РЫМ БЕК Ж' МА ШЕВ,
�АРМУ БІ РІН ШІ ПРО РЕК ТО РЫ, 

ТА РИХ �Ы ЛЫМ ДА РЫ НЫ3 ДОК ТО РЫ, ПРО ФЕС СОР

Мем ле кет бас шы сы Н. Назарбаев тың «Бо ла-
шақ қа бағ дар: ру ха ни жаң ғы ру» ат ты ой-тол ғауы 
2017 жыл ғы 31 қаң тар да жа ри ялан ған «Қа зақ стан-
ның Үшін ші жаң ғы руы: жа һан дық бə се ке ге қа-
бі лет ті лік» деп ата ла тын Ел ба сы ның Қа зақ стан 
хал қы на жол дауымен үн дес бо лып отыр. Ру ха ни 
жаң ғы ру дың түп кі мақ са ты əлем де гі ең да мы ған 
30 ел дің қа та ры на қо сы лу ды мең зей ді.

Біз Ел ба сы ның жаң ғы ру жө нін де гі ұсы ныс та ры 
мен ой-түйін де рі елі міз дің бо ла ша ғы үшін ма ңыз-
ды екен ді гін тү сі не оты рып, бі рауыз дан қол дай мыз. 
Өйт ке ні, өмір де ге ні міз ал ды ға қа рай іл ге рі да му, 
тал пы ныс жа сау, ар ман дар ға қол со зу, жа ңа же тіс-
тік тер ге қол жет кі зу. Əлем дік жа һан да ну жағ дайын-
да өз ге ел дер мен те ре зе міз тең дең гей де ғұ мыр ке шу 
үшін жа ңа жағ дай да са на ны жаң ғыр ту ар қы лы елі-
міз ді да мы ту ымыз қа жет. Жа һан да ну — ол дү ни-
ежү зін де гі бір-бі рі мен ты ғыз эко но ми ка лық, ғы лы-
ми-тех ни ка лық, са яси, мə де ни бай ла ныс та ғы адам-
зат қауым дас ты ғы ның қа лып та суы. Қа зір гі жағ дай да 
жа һан да ну өте тез қар қын мен жү ріп жат қан үр діс, 
сон дық тан өр ке ни ет ті ел бо ла мыз де сек, жа ңа үр діс-
тер мен бір ге үне мі же ті ліп оты ру қа жет.

Ши рек ға сыр та ри хы бар Тəуел сіз Қа зақ стан да-
му ының қа зір гі ке зе ңін де ру ха ни жаң ғы ру жо лын 
таң дауы — дəл уақы тын да жа сал ған ұсы ныс деп са-
най мыз. Осы уақыт ішін де елі міз та лай қи ын дық тар-
ды ар тқа қал ды рып, та лай асу лар ды ба ғын дыр ды, еге-
мен ді ел бо лып, хал қы мыз дың ұлт тық са на-се зі мі ке-
мел ден ді. Ен ді гі ке зең де ұлт тық мə де ни құн ды лық та-
ры мыз ды сақ тап қа лу, жа ңа иде ялар ар қы лы ру ха ни 
жаң ғы ру за ма ны ту ды деп ай та ала мыз. Осы орай да 
Ел ба сы ның таяу жыл дар да жү зе ге асы ру ды мең зей тін 
бағ дар ла ры — бар ша мыз ға жүк тел ген аб зал мін дет.

Бі рін ші мін дет — �а за� ті лін бір тін деп ла тын 
�ліп биі не к� ші ру елі міз дің жал пы əлем дік жа һан-
да ну ға ин тег ра ци яла ну ына мүм кін дік тер аша ды. 
Ла тын əліп биі не кө шу дің ар тық шы лы ғы — қа зақ 

ті лін жаң ғыр тып, тіл ді кір ме сөз дер ден та зар ту ға 
мүм кін дік бе ре ді. Мə се лен, заң тер ми но ло ги ясын да 
ла тын ті лі нен ен гі зіл ген тер мин дер жиі қол да ны ла-
ды. Нор ма тив тік құ қық тық ак ті лер дің қа зақ ті лі нұс-
қа сын да ғы мə ті нін де қол да ныл ған сөз тір кес те рі мен 
сөй лем дер ді құ рас ты ру да жі бе ріл ген қа те лік тер заң-
да ғы құ қы тық нор ма лар дың мə ні сін тү сі нік сіз ете ді. 
Заң дар дың жо ба ла рын əзір ле уде гі заң тех ни ка сын 
же тіл ді ру ге қол жет кі зу үшін де бі ре гей ла тын əліп-
биі не кө шу өте ма ңыз ды. Əліп би ді өз гер ту ки рил 
əріп те рін ла тын əріп те рі мен ал мас ты ру ға на деп тү-
сін беу қа жет, жа зу са ла сын да да ре фор ма жүр гі зу ді 
мең зей ді. Сол се беп ті ұр пақ ке ле ше гі — тіл ді сақ тау, 
ал оның бір ден-бір дұ рыс жо лы — ла тын əліп биі не 
кө шу деп тү сі не міз.

Екін ші мін дет — «Жа �а гу ма ни тар лы� бі лім. �а-
за� ті лін де гі 100 жа �а о�у лы�» жо ба сын жү зе ге 
асы ру ар қа сын да жас тар ға əлем нің же тек ші жо ға ры 
оқу орын да рын да жа рық көр ген ең үз дік оқу лық тар-
ды қа зақ ті лін де оқып-та ны суы ар қы лы дү ни ежү-
зін де гі таң да улы үл гі лер дің не гі зін де бі лім алу мүм-
кін ді гі бе рі ліп отыр. Бұ ның нə ти же сін де жа һан дық 
бə се ке ге қа бі лет ті ма ман дар ды да яр лау ға қол жет кі-
зе міз. «Асыл — тас тан, ақыл — жас тан» дей ді ха лық 
да на лы ғы, ен де ше «ел дің бо ла ша ғы — жас тар дың 
қо лын да» дей оты рып, біз жас тар ға жар қын бо ла-
шақ қа ке піл дік бе ре тін — жа ңа са па лық дең гей де гі 
бі лім бе ру мін де тін жү зе ге асы ру ымыз ке рек.

�шін ші мін дет — «Ту "ан жер» ба" дар ла ма сын 
іс ке асы ру ту ған ел ге де ген сүйіс пен ші лік ті арт ты-
ру, отан сүй гіш тік ке тəр би еле уді көз дей тін, аза мат-
тар дың пат ри от тық ру хын кө те ре тін құн ды ұсы ныс 
деп тү сі не міз. Өй тке ні, əр бір адам үшін «ту ған жер», 
«Отан-ана» ки елі ұғым дар. Қа зақ стан да тұ ра тын əр-
бір аза мат ұл ты на қа ра мас тан Қа зақ стан ды ту ған 
Ота ным деп тү сі не ді. Сон дық тан өз Ота ны на де ген 
пер зент тік мақ та ныш се зі мі ол адам ның бойын да 
пат ри от тық се зім нің ұялауына жол аша ды. Жал пы-
ұ лт тық пат ри отизм хал қы мыз дың бір лі гі нің одан əрі 

ны ғаюына ық пал ете ді. «Бір лік бол ған жер де тір лік 
бо ла ты нын» ес тен шы ғар мауымыз ке рек.

Т�р тін ші мін дет — «�а за� стан ны� �а си ет ті ру ха-
ни �$н ды лы� та ры» жо ба сын іс ке асы ру ар қа сын да 
ру ха ни құн ды лық тар ды қай та жаң ғыр ту ға қол жет-
кі зе міз. Хал қы мыз дың ға сыр лар бойы сақ та лып ке ле 
жат қан салт-дəс түр, əдет-ғұ рып та ры, ті лі мен дəс түр-
лі ді ні — осы атал ған ұлт тық құн ды лық тар ды əр адам 
күн де лік ті тұр мыс-тір ші лі гін де қол да нуы қа жет.

Ел ба сы бас ты ба ғыт тар — қа лып тас қан салт-дəс-
түр лер мен ру ха ни құн ды лық тар ды сақ тай оты рып, 
ұлт тық мə де ни ет ті, қа зақ ті лін да мы ту ды атап өт-
ті. Өй тке ні, ұлт тық ру ха ни құн ды лық тар — қу ат ты 
иде оло гия. Оны жаң ғыр ту бір лі гі міз ді сақ тап қа лу ға 
сеп ті гін ти гі зіп, ді ни экстре миз мге, те ріс ағым дар дың 
əсе рі не тө теп бе ру ге мүм кін дік бе ре рі сөз сіз. Да ныш-
пан Абай Құ нан байұ лы ай тқан дай, ұлт тық қа дір-
қа си еті міз ді арт ты рып, ұлт аты на кір кел ті рер жат 
пи ғыл дан аулақ бо лу ға ти іс піз. Сон дық тан, үл кен ді 
құр мет тей тін, адал жə не ина бат ты, əділ, отан сүй гіш, 
са на лы жə не бі лім ді ұр пақ ты тəр би елеуіміз қа жет.

Бе сін ші мін дет — «Жа %ан да "ы за ма науи �а за�-
стан ды� м� де ни ет» жо ба сын іс ке асы ру ата-ба ба-
мыз дан қал ған асыл мұ ра — ұлт тық мə де ни еті міз ді 
сақ тай оты рып, за ма науи та лап тар ға сай жаң ғыр ту ға 
мүм кін дік тер жа сай ды. Бұл жо ба ның ар қа сын да қа зақ 
мə де ни еті бү кіл əлем ге та ны ла ды. Осы мін дет ті жү зе ге 
асы ру ға біз дің уни вер си тет тің де қо сар үле сі бар.

Ал тын шы мін дет — «�а за� стан да "ы 100 жа �а 
есім» жо ба сы. Тəуел сіз Қа зақ стан ның қа лып та суы мен 
да му ына үлес қос қан ұлт мақ та ныш та рын əр бір Қа зақ-
стан аза ма ты бі луі ти іс. Олар дың өмір жол да ры, ер лік-
те рі мен ерен ең бек те рі жас тар ға үл гі-өне ге бо лып, тə-
лім-тəр бие бе ре ді. Елі міз жа ңа та ри хи ке зең ге аяқ бас-
қан сəт те бо ла шақ қа бағ дар жа сау — Бір тұ тас Ұлт бо лу 
үшін Тəуел сіз дік ті бе рік ұс тау, ру ха ни құн ды лық тар ды 
қас тер леу, əр бір аза мат тың са на сын жаң ғыр ту ар қы лы 
Ота ны мыз ды одан əрі өр кен де ту ге жол аша тын иде яла-
рын ұсы на ды. Оны жү зе ге асы ру — бар ша мыз дың ор-
тақ бо ры шы мыз, бо ла шақ қа бас тар мін де ті міз!

ЗА3 ФА КУЛЬ ТЕ ТІ 'ЖЫ МЫ

Ке ле ше гі міз дің кел бет ті, бо ла ша ғы мыз дың 
ба ян ды бо луы бү гін гі жас тар ға, яғ ни біз ге ті ке лей 
бай ла ныс ты. Өй тке ні жас тар — «ер те ңі міз ді жа-
сай тын бү гі ні міз». Жас тар ға үл кен се нім мен зор 
үміт тің ар ты ла ты ны бе се не ден бел гі лі. Ел дің қуа-
ты мен қоз ғау шы кү ші де — жас тар. Сон дық тан 
да жас тар дың са па лы бі лім, ғы лым жə не са на лы 
тə лім-тəр бие алып, са ла мат ты бо лып өсуі — мем-
ле кет тік са ясат тың ба сым ба ғыт та ры ның бі рі.

Пре зи дент тің «Бо ла шақ қа бағ дар: ру ха ни жаң-
ғы ру» бағ дар ла ма лық ма қа ла сы елі міз дің ұлт тық-
ру ха ни ба ғыт та да му ына тың сер пін бе ре тін ең бек. 
Ел ба сы өз жол дауын да «Біз дің ке ле шек ке қо яр 
нақ ты мақ са ты мыз əлем де гі ең да мы ған 30 ел дің 
қа та ры на қо сы лу» де ген бо ла тын. Осы мақ сат қа 

же ту жо лын да ел жас та ры да өз үлес те рін қо су-
да. Ай тар бол сақ, Ел ба сы ның жас тар ды қол дау ға 
ба ғыт тал ған са ли қа лы са яса ты не гі зін де ака де мик 
Е. А. Бө ке тов атын да ғы Қа ра ған ды мем ле кет тік 
уни вер си те ті жас ға лым дар ға ғы лы ми зерт те у-
лер мен ай на лы су ға жан-жақ ты кө мек көр се ту-
де. Ғы лы ми зер тха на лар соң ғы үл гі де гі за ма науи 
ғы лы ми ас пап тар мен жаб дық тал ған. Осын дай 
əр дайым қол да удың ай қын кө рі ні сі — ме нің сту-
дент тік ша ғым да жа са ған хи мия са ла сын да ғы 
ір ге лі зерт те уле рім нің нə ти же ле рі: 2015 жы лы 
Қа зақ стан Рес пуб ли ка сы Тұң ғыш Пре зи ден ті — 
Ел ба сы ның қо ры ұйым дас ты ру ымен өт кен «Бо ла-
шақ тың ға лым да ры» ат ты сту дент тер ара сын да ғы 
рес пуб ли ка лық ғы лы ми-зерт теу бай қау да 1 дə ре-
же лі дип лом мен жо ға ры ба ға ла нуы. Бұл ма ра пат 
ғы лым ға де ген тал пы ны сым ды арт ты рып, ма гис-
тра ту ра ға, яғ ни ғы лым жо лы на тү суі ме не гіз бол-
ды. Соң ғы зерт теу жұ мыс та рым ның нə ти же сін де 

өт кен жы лы «Ғы лым» но ми на ци ясы бойын ша Қа-
зақ стан Рес пуб ли ка сы Үкі ме ті нің «Да рын» мем ле-
кет тік жас тар сый лы ғы ның ла уре аты ата нып жə не 
ар найы төс бел гі сі мен ма ра пат тал дым.
Пре зи дент тің «Бо ла шақ қа бағ дар: ру ха ни жаң-

ғы ру» бағ дар ла ма лық ма қа ла сын да ай тыл ған дай, 
бə се ке лік қа бі лет де ге ні міз — бұл ма те ри ал дық 
өнім ға на емес, со ны мен бір ге бі лім, ғы лым, қыз-
мет, зи ят кер лік өнім не ме се са па лы ең бек ре сур-
ста ры. Олай бол са, жас тар ХХІ ға сыр да лайық ты 
қа си ет тер ге ие бо луы ке рек. Мақ сат — ай қын, мін-
дет — бі реу: ел ең се сін есе леу жо лын да аян бай ең-
бек етіп, бі лім нің ал тын қа зы ғын иге ру. ХХІ ға сыр 
жас та ры Ел ба сы ның мы ғым əрі мық ты, сын дар лы 
да са ли қа лы са яса тын қол дай оты ра, бар күш-жі-
ге рі мен бі лі мін ел игі лі гі не жұм сай ды.

АБЫ ЛАЙ ХАН ЕС КЕН ДІ РОВ,
�АРМУ МА ГИС ТРАН ТЫ, «ДА РЫН» СЫЙ ЛЫ �Ы НЫ3 ЛА УРЕ АТЫ
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7 мая 2017 го да в Ка зах ста не в 25-й раз бу дет от ме чать ся День за щит ни ка оте-
че ства. Как со об ща ет пресс-служ ба Ми нис тер ства обо ро ны стра ны, в этом го ду по 
слу чаю юби лей ной да ты Во ору жен ные си лы рес пуб ли ки про ве дут па рад, ко то рый 
ста нет са мым мас со вым и зре лищ ным.

Соз да ние Во ору жен ных сил Рес пуб ли ки 
Казахстан бы ло выз ва но воз рож де ни ем ка-
зах ской го су дар ствен нос ти. На ча ло воз рож-
де нию ка зах ской го су дар ствен нос ти бы ло 
по ло же но про цес сом рас па да Со вет ско го 
Со юза. Са мо на ли чие во ору жен ных сил без 
го су дар ства бес смыс лен но, так как они яв-
ля ют ся од ним из не отъ ем ле мых ин сти ту тов 
го су дар ства и ат ри бу том его не зыб ле мос ти.
Се год няш ний 25-лет ний юби лей — это 

го ды по ис ка спо со бов стро итель ства на ци-
ональ ных во ору жен ных сил, ос на ще ния и 
снаб же ния, обу че ния и вос пи та ния лич но го 
сос та ва, ук реп ле ния во ин ской дис цип ли ны. 
Это го ды по ис ка эф фек тив ных ре ше ний соз-
да ния бо ес по соб ных во ору жен ных сил в ус-
ло ви ях быс тро ме ня юще го ся ми ра. Это го ды 
эво лю ции, тран сфор ма ции и ста нов ле ния.

«Ис по кон ве ков за щит ни ки Ро ди ны всег-
да бы ли воп ло ще ни ем чес ти и доб лес ти, 
от ва ги и му же ства, пат ри отиз ма и без за вет-
но го слу же ния сво ему на ро ду. Ка зах стан-
цы бе реж но хра нят па мять о под ви гах всех 
по ко ле ний ге ро ев, от дав ших свои жиз ни за 
сво бо ду и не за ви си мость. Рат ные наг ра ды 
де дов и от цов — это бес цен ные ре лик вии 
для ка зах стан ских се мей. Сим во лич но, что 
День за щит ни ка Оте че ства и День По бе ды в 
Ве ли кой Оте че ствен ной вой не сле ду ют друг 
за дру гом в на шем праз днич ном ка лен да ре. 
Это под чер ки ва ет пре ем ствен ность слав ных 
во ин ских тра ди ций всех по ко ле ний на ше го 
на ро да», — ска зал Президент Казахстана Н. 
Назарбаев, об ра ща ясь к ка зах стан цам.

Праз дник 7 мая был уч реж ден в 1992 го-
ду, ког да Президент Казахстана, Вер хов ный 
глав но ко ман ду ющий Нурсултан Назарбаев 
под пи сал указ о соз да нии на ци ональ ных 
во ору жен ных сил. А 4 ок тяб ря 2012 го да 
Пар ла мент внес из ме не ния в За кон «О праз-
дни ках в Рес пуб ли ке Ка зах стан», сог лас но 
ко то рым 7 мая ста ло го су дар ствен ным праз-
дни ком и вы ход ным днем.

«Ис пол нен ный осо бой да ты в ис то рии 
су ве рен но го Казахстана — 25-ле тие об ра-
зо ва ния Во ору жен ных сил — пред сто ящий 
во ен ный па рад име ет свои осо бен нос ти. По 
ко ли че ству за дей ство ван но го лич но го сос-
та ва и во ен ной тех ни ки он дол жен стать са-
мым мас со вым из всех про во ди мых ра нее. 
Пла ни ру ет ся, что тор же ствен ным мар шем 
по пло ща ди Не за ви си мос ти в Ас та не про-
ша га ют бо лее 5000 во ен нос лу жа щих в сос-
та ве по ряд ка 30 пе ших па рад ных рас че тов. 
В зре лищ ном ше ствии бу дет за дей ство ва но 
око ло 300 еди ниц во ен ной тех ни ки. Мощь и 
бо его тов ность ка зах стан ской ави ации в не бе 
про де монстри ру ют по ряд ка 80 еди ниц ави-
аци он ной тех ни ки Сил воз душ ной обо ро ны 
стра ны», — го во рит ся в со об ще нии.
На пом ним, что пер вый бо евой па рад 

Во ору жен ных сил Казахстана сос то ял ся 7 
мая 2013 го да на 40-й во ен ной ба зе «Отар». В 
сос тав па рад ных рас че тов вош ли под раз де-
ле ния Во ору жен ных сил, во ен ных учеб ных 
за ве де ний, внут рен них войск МВД, пог ра-
нич ной служ бы КНБ, Ми нис тер ства по ЧС, 
а так же це ре мо ни аль ный ба таль он Рес пуб-

ли кан ской гвар дии. Учас тие в па ра де при-
ня ли 7 ты сяч сол дат и офи це ров, бо лее 400 
тан ков и спец ма шин, 80 са мо ле тов и вер то-
ле тов.
Спус тя год сос то ял ся вто рой па рад. Он 

был нес коль ко скром нее. В тор же ствен ном 
мар ше пе ших ко лонн прош ло бо лее 2500 
во ен нос лу жа щих. Бы ло за дей ство ва но свы-
ше 200 еди ниц во ен ной тех ни ки. В об щем 
по лет ном по ряд ке па рад но го строя прош-
ли груп пы фрон то вой, ар мей ской и во ен но-
тран спор тной ави ации — бо лее 70 еди ниц.

7 мая 2015 го да в пред две рии праз дно ва-
ния 70-ле тия По бе ды в Ве ли кой Оте че ствен-
ной вой не так же был про ве ден па рад, ко то-
рый наз ва ли са мым мас штаб ным па ра дом 
за всю ис то рию не за ви си мо го Казахстана с 
1991 го да. Он про шел в Ас та не, на глав ной 
пло ща ди го ро да. В нем при ня ли учас тие 
око ло 5 ты сяч во ен нос лу жа щих, а так же бы-
ло ис поль зо ва но бо лее 200 еди ниц во ору-
же ния и во ен ной тех ни ки, 70 вер то ле тов и 
са мо ле тов во ен ной ави ации.
Па рад 2017 го да ста нет са мым мас со вым 

в ис то рии Казахстана. Осо бен ностью про ве-
де ния во ен но го па ра да в 2017 го ду яв ля ет-
ся прив ле че ние пе ших па рад ных рас че тов 
ро ты бри га ды тер ри то ри аль ной обо ро ны, 
ро ты раз вед чи ков и свод ной ро ты ба ра бан-
щи ков че ты рех школ «Жас улан» со всей 
стра ны, а так же тех ни ки во ен но-тех ни чес-
кой шко лы МО РК.
Президент Казахстана от ме тил, что 

День за щит ни ка Оте че ства — это слав ная 
го дов щи на рож де ния Во ору жен ных сил 
на шей стра ны: «В этом го ду мы от ме ча-
ем 25-лет ний юби лей на ших во ору жен ных 
сил. Соз да ние на ци ональ ной ар мии, Во ен-
но-воз душ ных сил и Во ен но-мор ско го фло-
та — од на из важ ных стра ниц би ог ра фии 
су ве рен но го Казахстана. Прой ден боль шой 
путь от фор ми ро ва ния пер вых вой ско вых 
час тей до ны неш ней сов ре мен ной сис те мы 
на ци ональ ной обо ро ны и бе зо пас нос ти. Ос-
на щен ность са мым сов ре мен ным ору жи ем 
и тех ни кой, про фес си она лизм ко ман ди ров, 
вы со кий уро вень бо евой под го тов ки и вы уч-
ки лич но го сос та ва — это ка че ства, при су-
щие на шим Во ору жен ным си лам».

МА ТЕ РИ АЛ ПОД ГО ТОВ ЛЕН НА ОС НО ВЕ ПУБ ЛИ КА ЦИЙ НА САЙ ТЕ SAR BAZ.KZ

Выс тав ка ин фор ми ру ет о пре иму ще-
ствах раз лич ных ис точ ни ков энер гии и тех-
но ло гий. На де монстра ци он ных па не лях 
да ют ся по яс не ния от но си тель но их прин-
ци пов фун кци они ро ва ния, а так же осо бо-
го ноу-хау не мец ких пред прия тий в сфе ре 
про из вод ства и ис поль зо ва ния вет ро вой 
энер гии, фо то галь ва ни ки, сол неч ной теп-
ло вой энер гии, по лу че ния энер гии из би-
омас сы, гид ро энер гии, ге отер мии, ис поль-
зо ва ния во зоб нов ля емой энер гии в до мах 
и зда ни ях и не за ви си мо го от се ти ис поль-
зо ва ния во зоб нов ля емых ви дов энер гии.
Та ким об ра зом, выс тав ка да ет об шир-

ную кар ти ну тех ни чес ких воз мож нос тей 
во зоб нов ля емых ви дов энер гии для на деж-
но го и ус той чи во го про из вод ства элек тро-
энер гии.

Эк спо зи ция зна ко мит с ви да ми и тех ни-
чес ки ми воз мож нос тя ми во зоб нов ля емых 
ис точ ни ков энер гии (ВИЭ), рас ска зы ва ет 
об осо бен нос тях про из вод ства и пер спек-
ти вах ис поль зо ва ния. К не ис чер па емым 
ис точ ни кам от но сит ся це лый «бу кет» раз-
лич ных ви дов энер гии. Энер гия вет ра, сол-
нца и во ды, биоэнер гия, ге отер мия спо-
соб ны удов лет во рить лю бую пот реб ность 
в энер гии — ав то ном ное энер гос наб же-
ние сельских мес тнос тей, де цен тра ли зо-
ван ное теп лос наб же ние, би отоп ли во для 
тран спор та и т. д. Во зоб нов ля емые энер-
го ис точ ни ки на хо дят ся бук валь но вок руг 
нас. Нап ри мер, опил ки, от хо ды стеб ле вых 
куль тур, ка на ли за ци он ный газ — цен ные 
ис точ ни ки биоэнер гии, а для отоп ле ния 
и ох лаж де ния зда ний прек рас но по дой дет 

ге отер маль ная энер гия, ведь тем пе ра ту ра 
зем ной ко ры ста биль на, не за ви сит от по-
год ных и кли ма ти чес ких ус ло вий. И хо тя 
мно гие про ек ты по ка ка жут ся поч ти фан-
тас ти чес ки ми, нет сом не ний, что бу ду щее 
за тех но ло ги ями на ос но ве во зоб нов ля-
емых ви дов энер гии.
Пре иму ще ствам та ких тех но ло гий пос-

вя щен от дель ный стенд. Они пов се мес тно 
дос туп ны, эко ло ги чес ки без вред ны, умень-
ша ют за ви си мость от им пор та энер гии 
и по вы ша ют цен ность мест ных ре сур сов, 
сво бод ны от проб лем, свя зан ных с ути ли-
за ци ей от хо дов, и не пред став ля ют ин те-
ре са в ка че стве по тен ци аль ных це лей для 
тер ро рис тов. Тех но ло гии ис поль зо ва ния 
ВИЭ яв ля ют ся од ной из на ибо лее быс тро 
рас ту щих от рас лей во всем ми ре.

«Те ма выс тав ки ак ту аль на для 
Казахстана, — счи та ют уче ные КарГУ, где 
раз мес ти лась эк спо зи ция. — В стра не ве-
дут ся науч ные ис сле до ва ния, есть кон крет-
ные раз ра бот ки, име ют ся ре сур сы и боль-
шой по тен ци ал во зоб нов ля емых ис точ ни-
ков энер гии. Это по ни ма ют се год няш ние 
сту ден ты, ин те ре су ющи еся проб ле ма ми 
энер гоп ро из вод ства и энер гос бе ре же ния».
Зе ле ная энер ге ти ка су ще ству ет уже се-

год ня, но го во рят о ней с рас че том на зав-
тра, на пер спек ти ву. Выс тав ка «Во зоб нов-
ля емые ис точ ни ки энер гии. Сде ла но в Гер-
ма нии» прод лит ся в КарГУ до 18 мая.
А за тем с дан ной те мой мож но бу дет поз-

на ко мить ся бли же в гер ман ском па виль оне 
на EX PO 2017 в Ас та не, здесь по се ти те лям 
пред ста вят за ман чи вый микс из ин фор ма-
ции и раз вле че ний. К све де нию, имен но в 
Гер ма нии сей час наб лю да ет ся бур ный рост 
ис поль зо ва ния ВИЭ. Сей час стра на — ми-
ро вой ли дер в этой об лас ти. Здесь при нят 
за кон об ис поль зо ва нии во зоб нов ля емых 
ви дов энер гии, их до ля сос тав ля ет око ло 
12% объ ема про из вод ства элек тро энер гии, 
а вет ря ки ста ли при выч ным и по лез ным 
эле мен том за го род но го пей за жа.

СОБ. ИНФ.

Событие

Стратегия будущих успехов
14 ап ре ля в КарГУ име ни ака де ми ка 

Е. А. Бу ке то ва сос то ялось соб ра ние кол-

лек ти ва пре по да ва те лей, сот руд ни ков и 

сту ден тов, пос вя щен ное об суж де нию ос-

нов ных по ло же ний прог рам мной статьи 

Пре зи ден та Рес пуб ли ки Казахстан Нур-

сул та на Назарбаева на ро ду Казахстана 

«Взгляд в бу ду щее: мо дер ни за ция об ще-

ствен но го соз на ния».

К соб рав шим ся об ра тил ся пер вый 

про рек тор КарГУ име ни ака де ми ка Е. А. 

Бу ке то ва про фес сор Рым бек Му ра то вич 

Жу ма шев, пред ста ви те ли про фес сор-

ско-пре по да ва тельско го кол лек ти ва, 

ма гис тран ты, сту ден ты.

Статья Пре зи ден та «Взгляд в бу ду-

щее: мо дер ни за ция об ще ствен но го соз-

на ния» бы ла вос при ня та кол лек ти вом 

КарГУ с осо бым во оду шев ле ни ем, пос-

коль ку оп ре де ля ет стра те гию бу ду щих 

ус пе хов на шей стра ны. С осо бым вни ма-

ни ем сту ден ты и пре по да ва те ли вос при-

ня ли сло ва Пре зи ден та о даль ней шем 

раз ви тии оте че ствен ной сис те мы об ра-

зо ва ния, о под дер жке го су дар ством луч-

ших уни вер си те тов стра ны.

Уни вер си тет ское со об ще ство КарГУ 

в чис ле сво их ос нов ных за дач ви дит вос-

пи та ние мо ло до го по ко ле ния ка зах стан-

цев в ду хе пат ри отиз ма и граж дан ской 

от вет ствен нос ти. Дея тель ность уни вер-

си те та нап рав ле на на по пу ля ри за цию 

цен нос тей пат ри отиз ма, зна чи мос ти 

го су дар ствен ных сим во лов, об ра за ус-

пеш но го, ак тив но го и прог рес сив но го 

мо ло до го ка зах стан ца.

Все це ло под дер жи вая по ло же-

ния статьи Пре зи ден та Рес пуб ли ки 

Казахстан Н. А. Назарбаева, кол лек тив 

КарГУ име ни ака де ми ка Е. А. Бу ке то ва 

при ло жит все уси лия для дос ти же ния 

пос тав лен ных Пре зи ден том це лей.

ИН ФОР МА ЦИЯ ПРЕ ДОС ТАВ ЛЕ НА 

ПРЕСС-СЛУЖ БОЙ КАР ГУ

Казахстан отмечает 25-летие Вооруженных сил

В преддверии ЭКСПО-2017: 
«Возобновляемые источники энергии»
В пред две рии выс тав ки EX PO 2017, ко то рая сос то ит ся под де ви зом «Энер гия бу-

ду ще го», по соль ство Гер ма нии в Ас та не 28 ап ре ля от кры ло в КарГУ им. Е. А. Бу ке-
то ва выс тав ку Re ne wab les ma de in Ger many — «Во зоб нов ля емые ис точ ни ки энер гии. 
Сде ла но в Гер ма нии».

Новости КарГУ
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Жа қын да жо ға ры оқу ор ны мыз да өт кен ке-
ле лі бас қо су ел эко но ми ка сын есе леп, əлеу мет-
тік жағ дайы мыз дың жақ са ру ына бір ден-бір 
ық пал ете тін кə сіп кер лік та қы ры бы на ар нал-
ды. Бі лік ті ма ман — мық ты кə сіп кер. Жи ын ба-
ры сын да кə сіп кер лік ті да мы ту үшін сол са ла-
ны мық ты мең гер ген, ерік-жі ге рі күш ті, өзі не 
се не тін ма ман дар ды да яр лау ке рек ті гі сөз бол-
ды. Кə сіп кер лік бі лім да мы ған кез де биз нес тің 
де да ми ты ны сөз сіз.

Кə сіп кер лік ті да мы ту Қа зақ стан ның стра те-
ги ялық ба сым дық та ры ның бі рі бо лып та бы ла ды. 
Ел ба сы мыз өзі нің Жол да ула рын да, бағ дар ла ма-
лық ма қа ла ла рын да ел эко но ми ка сы на бас ты сер-
пін бе ре тін биз нес са ла сы на əр кез қол дау та ны ты-
луы ке рек ті гін ба са ай тып ке ле ді. Өз кə сі бін аша-
мын де ген Қа зақ стан аза мат та ры би ыл дан бас тап 
мем ле кет та ра пы нан 16 мил ли он тең ге ге дейін 
ша ғын не сие ала ала ды. Бұл — кім кө рін ген ге ақ-
ша үлес ті ру де ген сөз емес. Ең əуелі кə сіп кер бо лу-
ға ұм тыл ған жан кə сіп кер лік бі лі мін же тіл ді ре ді. 
Тек қо лы нан іс ке ле тін дер ге қол дау та ны ты ла ды. 

Бү гін гі таң да елі міз де жап пай кə сіп кер лік ті қол-
дау те тік те рі одан əрі же тіл ді рі лу де, от ба сы лық 
кə сіп кер лік ті да мы ту ба ғы тын да ке шен ді ша ра лар 
ұсы ны лу да. Осы ған орай мем ле ке ті міз кə сіп кер-
лік бі лім ді арт ты ру мақ са тын да түр лі жи ын дар, 
бас қо су лар, тре нин гтер мен се ми нар лар дың өтуі-
не мұ рын дық бо лып отыр. Сон дай іс-ша ра ның бі-
рі біз дің ки елі қа ра ша ңы рақ та өт ті.
Дөң ге лек үс тел ба ры сын да биз нес-ор та ны тү-

бе гей лі жақ сар ту жə не ке ңей ту мə се ле ле рі тал қы-
лан ды. Алматы дан ар найы кел ген Ха лы қа ра лық 
биз нес ака де ми ясы ның пре зи ден ті Асыл бек Ба-
зар байұ лы Қо жах ме тов кə сіп кер лік та қы ры бын-
да өте тұ щым ды ба ян да ма жа са ды. «Жа са ғым 
ке ле ді, іс те гім ке ле ді» де мей, «жа сай мын, іс тей-
мін!» деп өз де рің ді сен ді ріп, ар ман да рың ды қи-
ял ға ай нал дыр май, орын да ула рың ке рек. Мі не, 
сол кез де мық ты кə сіп кер ата на сың дар», — де ді. 
ҚарМУ-дың тү ле гі, бү гін де Қа ра ған ды об лы сы 
өңір лік кə сіп кер лер па ла та сы ин вес ти ци ялық жо-
ба лар ды қол дау бө лі мі нің бас шы сы қыз ме тін ат-
қа рып отыр ған, со ны мен қа тар от ба сы лық кə сіп-
пен ай на лы сып жүр ген Жа нар гүл Жұ ма бай қы зы 

Құл ма ғам бе то ва кə сіп кер лер мық ты ма ман дар ға 
су сап отыр ған ды ғын тіл ге ти ек ете ке ле, қай жер-
ге де бү гін ді емес, бо ла шақ ты бағ дар лай ала тын 
ма ман дар дың ке рек ті гін ашып айт ты. Ал эко но-
ми ка жə не ха лы қа ра лық биз нес ка фед ра сы ның 
до цен ті Бағ дат Ха би бу лаұ лы Райым бек өз сө зін де 
эко но ми ка фа куль те ті нің сту дент те рі те ория жү-
зін де ал ған бі лім де рін тə жі ри бе жү зін де шың дап 
оты ра тын дық та ры на тоқ тал са, аза мат тық жə не 
ең бек құ қық та ры ка фед ра сы ның мең ге ру ші сі Ан-
то ни на Се рік қы зы Киз дар бе ко ва заң фа куль те ті 
сту дент те рі не кə сіп кер лік ті заң дық тұр ғы дан оқы-
та тын дық та рын ай та ке ле, на ғыз кə сіп кер өз құ-
қы ғын бі луі ке рек, со ны мен қа тар заң ды бұз бауы 
қа жет де ді. Дөң ге лек үс тел ба сы на жи нал ған дар ға 
«Enac tus ҚарМУ» сту дент тер ко ман да сы ның слайд 
ар қы лы ба ян да ған ба ян да ма сы ұна ды. Бас қо су со-
ңын да ҚарМУ бі рін ші про рек то ры Р. М. Жұ ма шев 
бі лім ор да сы на ар найы кел ген қа дір лі қо на ғы мыз 
Асыл бек Ба зар байұ лы на Е. А. Бө ке тов тің өмі рі 
мен шы ғар ма шы лы ғы жай лы жа зыл ған кі тап ты 
тар ту ет ті. Ха лы қа ра лық биз нес ака де ми ясы ның 
пре зи ден ті де өз та ра пы нан ҚарМУ ұжы мы на кə-
сіп кер лік пен биз нес ке ар нал ған кі тап сый ла ды.

Г. МА ХАН

«Қа ра ған ды мем ле кет тік уни вер си те ті ха бар шы сы». «Хи мия» се ри ясы» сəуір айын да «Том сон 
Рей терс» сол түс тік аме ри ка лық ком па ния ұсын ған ең та ны мал Web of Sci en ce (WoS) əлем дік де-
рек тер ба за сы на ен ген ал ғаш қы қа зақ стан дық жур нал.

Web of Sci en ce тұ ғыр на ма сы — 1950 жыл дың 
со ңы нан бе рі жұ мыс жа сап ке ле жат қан ең бе дел-
ді көп та қы рып ты жə не ғы лы ми-мет ри ка лық ба за. 
Оған ком па ни яның қа таң кри те рий ле рі не гі зін де 
ірік тел ген, не гі зі нен қа зір гі за ман ғы ғы лым ның 
си па тын анық тай тын ша ма мен 12 500 жо ға ры 
рей тин гті əлем дік дең гей де гі ғы лы ми жур нал дар 
кі ре ді.

«Том сон Рей терс» пен Қа ра ған ды мем ле кет тік 
уни вер си те ті ара сын да ке ліс сөз ор на ға ны на бес 
жыл дан ас ты. 2012 жы лы уни вер си тет WoS ба за-
сы на қо сы лу ға өті ніш біл дір ді. Ком па ни яның қа-
таң та лап та рын қа на ғат тан ды ру мақ са тын да көп 
жұ мыс жа сал ды: та ны мал отан дық жə не ше тел дік 
ға лым дар дың қа та ры нан жур нал дың ха лы қа ра-
лық ре дак ци ялық ал қа сы құ рыл ды, жа ри яла на-

тын ма те ри ал дар дың тех ни ка лық па ра мет рле рі 
жақ сар ды, ма те ри ал дың са па сы на қойы ла тын та-
лап тар өс ті. Та лап еті ле тін про це ду ра лар мен ғы-
лы ми жур нал дың дə лел ді лі гін рас та ған нан кейін 
«Қа ра ған ды мем ле кет тік уни вер си те ті ха бар шы-
сы» 2017 жыл дың сəуірін де Том сон Рей терс — Co-
re Col lec ti on не гіз гі де рек тер ба за сы на ен гі зіл ген 
бо ла тын, бұл біз дің ға лым да ры мыз дың əлем дік 
ғы лым ды та ну жə не ин тег ра ция жо лын да ғы ма-
ңыз ды же тіс ті гі бо лып та бы ла ды. Атал мыш элек-
трон дық тұ ғыр на ма ға лым дар дың ең өзек ті ғы лы-
ми ақ па рат тар ды алу ына жə не өз жұ мыс та ры на 
пай да ла ну ына, кең ауқым ды ғы лы ми ба ғыт тар 
бойын ша жүз мың да ған ғы лы ми ба сы лым дар 
мен ма қа ла лар ды қа да ға лауына мүм кін дік ту ғы-
за ды. Со ны мен қа тар, ре сурс же ке ба сы лым дар 

ре тін де, сон дай-ақ, бү кіл ғы лы ми ұйым дар мен 
ғы лы ми ба ғыт тар дың ғы лы ми құн ды лы ғын анық-
тау ға мүм кін дік бе ре ді. Əлем дік дəйек сөз алу 
ба за сы на бі рін ші қа зақ стан дық ғы лы ми жур нал 
«Қа ра ған ды мем ле кет тік уни вер си те ті ха бар шы-
сы. «Хи мия» се ри ясын» та ра ту отан дық ғы лым ды 
да мы ту дың жа ңа ма ңыз ды ке зе ңі, біз дің ғы лы ми 
мек теп те рі міз дің ғы лы ми же тіс тік те рі нің мойын-
да луы бо лып са на ла ды. Яғ ни, ен ді Қа зақ стан ғы-
лы мы «Том сон Рей терс»-те ше тел дік жур нал дар-
да ғы же ке ле ген жа ри яла ным дар ре тін де ға на емес, 
өз ғы лы ми тұ жы рым да ма ла ры бар өзін дік то лық-
қан ды ғы лы ми ба сы лым ре тін де ұсы ны ла ды. Əри-
не, бұл жур нал ды шы ға ра тын ғы лы ми ұйым — 
ҚарМУ-дың ака де ми ялық бе де лі мен абы ройын 
ай тар лық тай арт ты ра ды, жұ мыс жə не ғы лы ми 
ын ты мақ тас тық бойын ша зор жа ңа ша мүм кін дік-
тер ге жол аша ды.

�АРМУ БАС ПА С	З �ЫЗ МЕ ТІ

Қа зақ стан Пре зи ден ті Н. Назарбаев тың 
«Бо ла шақ қа бағ дар: ру ха ни жаң ғы ру» ат-
ты ма қа ла сы тəуел сіз елі міз дің бə се ке ге қа-
бі лет ті мем ле кет ре тін де да му ына ру ха ни 
жол көр се те тін бағ дар ла ма лық си пат та жа-
зыл ған. Ма қа ла да елі міз дің 25 жы л ішін де-
гі же тіс ті гі нің мə нін ба ға лай ке ле, би ыл ғы 
«Қа зақ стан ның үшін ші жаң ғы руы: жа һан-
дық бə се ке ге қа бі лет ті лік» жол дауын іс ке 
асы ру дың бір жо лы — бұл ру ха ни жаң ғы ру-
ды жал ғас ты ру еке нін ай тып ке те ді. Се бе бі, 
Пре зи дент тің сө зі мен ай тқан да, «ру ха ни 
жаң ғы ру» тəуел сіз дік тің ал ғаш қы жыл да-
рын да-ақ бас тал ған.

Ел ба сы ның бұл жол ғы ма қа ла сы өзі нің бас та-
ма сы мен елі міз де жүр гі зіл ген «Мə де ни мұ ра» жə-
не «Ха лық — та рих тол қы нын да» ат ты бағ дар ла-
ма лар дың жал ға сы іс пет тес. Ол бағ дар ла ма лар ды 
өз уақы тын да бар ша қа зақ стан дық тар мен бір ге 
Қа ра ған ды мем ле кет тік уни вер си еті де қол дап, 
оны іс ке асы ру да көп те ген іс-ша ра лар ат қар ды. 
Атап ай тқан да, «Мə де ни мұ ра» бағ дар ла ма сы на 
сəй кес та рих шы-ар хе олог ға лым дар Ор та лық Қа-
зақ стан ның та ри хи-ар хе оло ги ялық жə ді гер ле рін 
зерт теу үшін кон кур стар ға қа ты сып, мем ле кет тік 
грант тар ды же ңіп ал ды. Оның нə ти же сін де өл ке 
та ри хы на ар нал ған бір қа тар ғы лы ми мо ног ра фи-
ялар жа рық көр ді. «Ха лық — та рих тол қы нын да» 
бағ дар ла ма сын іс ке асы ру аясын да Қа ра ған ды 
мем ле кет тік уни вер си те тін де пə на ра лық ғы лы ми-
зерт теу ор та лы ғы — «Тұл ға та ну» құ рыл ды. Бұл 
ор та лық ха лық тың, же ке ле ген та ри хи тұл ға лар-
дың өмі рі мен қыз ме тін көп ші лік ке на си хат тау 
мақ са тын да «Қа зақ стан-Қа ра ған ды» об лыс тық те-
ле ка на лы ар қы лы «Та рих тағ лы мы» ат ты екі тіл де 
жүр гі зі ле тін бағ дар ла ма ны жа са ды.

Мəң гі лік ел мұ ра тын жү зе ге асы ру дың та-
ғы бір не гіз де рін көр се тіп бер ген Президент 
Н. Назарбаев тың «Бо ла шақ қа бағ дар: ру ха ни жаң-
ғы ру» ат ты ма қа ла сын тұ жы рым да ма лық бағ дар-
ла ма ре тін де қа был да дық. Ру ха ни жаң ғы ру ымыз-
дың жа ңа ба сым ба ғыт та рын ай қын дап бер ген бұл 
бағ дар ла ма лық ма қа ла ны та рих фа куль те ті нің 
ұс таз-ға лым да ры тал қы лай оты ра, мы на дай ұсы-
ныс тар жа са ды: «Пат ри отиз мнің ең жақ сы үл гі сі 
ор та мек теп те ту ған жер дің та ри хын оқу дан кө рі-
ніс тап са игі» де ген Ел ба сы ның ай тқа нын тү сі не 
оты рып, та рих шы лар «Өл ке та ну» кур сы ның оқу 
құ ра лын дайын да уды қол ға ал мақ шы, со ны мен 
бір ге бар лық фа куль тет тер де «Өл ке та ну» кур сын 
оқы ту ды ұсы на ды. Се бе бі та рих кі ші ота ның нан, 
яғ ни ту ған же рің нен, елің нен, өл кең нен бас та ла-
ды; Ел ба сы «100 жа ңа есім» жо ба сы ның өңір лік 
нұс қа сын жа сау» ту ра лы ұсы ныс айт ты. Осы ған 
орай ар қа же рі нің тұл ға ла ры на ар нал ған «Са ры-
ар қа ның 100 тұл ға сы» ат ты очерк, фо то-аль бом дар 
дайын дау; Та рих фа куль те ті нің ба за сын да «Ше жі-
ре лі Са ры ар қа» ат ты ке шен ді эк спе ди ция ұйым-
дас ты ру, осы ар қы лы Президент ұсын ған «Ту ған 
жер» ат ты бағ дар ла ма ға үлес қо су. Пре зи дент тің 
сө зі мен ай тқан да: «Пат ри отизм кін дік қа ның там-
ған же рі ңе, өс кен ауылы ңа, қа лаң мен өңі рі ңе, яғ-
ни ту ған же рі ңе де ген сүйіс пен ші лік тен бас та ла-
ды». Ен де ше эк спе ди ция құ ра мы на та рих шы лар-
дан бас қа, фи ло лог тар ды, ге ог раф тар ды, би олог-
тар ды тар та оты рып, та рих шы лар ту ған жер дің 
та ри хы, ге ог раф тар ту ған ел дің та би ғи бай лы ғы, 
фи ло лог тар ұлт əде би еті нің ши ман ды тұс та рын, 
ай та лық, фольклор, би олог тар ту ған жер дің фло-
ра сы мен фа уна сын зерт тей оты рып, эк спе ди ция 
ба ры сын да жи нақ тал ған ма те ри ал дар дың не гі-
зін де де рек ті фильм жа сау ға бо ла ды; «Жас тар 
əле мі», «Ор та лық Қа зақ стан», «Ин дус три аль ная 

Ка ра ган да» га зет те рі, сон дай-ақ бас қа да об лыс-
тық ба сы лым дар дың бет те рін де «Жа ның да жүр 
жақ сы адам» ат ты ай дар ашып, со ған осы өңір дің 
тəуел сіз дік тің қа лып та суы мен да му ына үлес қос-
қан тұл ға ла ры ту ра лы ма қа ла лар жа зу, олар дың 
өне ге лі өмі рін жас тар ға үл гі ету. Уни вер си тет тің 
əр фа куль те ті нің сай тын да «Жа ның да жүр жақ сы 
адам» де ген па рақ ша ашып, он да осы фа куль тет ке 
ең бе гі сің ген ға лым-ұс таз дар ту ра лы жан-жақ ты 
ақ па рат бе ру, əлеу мет тік же лі лер ар қы лы та ра ту. 
Бұл бір жа ғы нан уни вер си тет имид жін көр сет се, 
екін ші жа ғы нан ма ман дық тар ды жар на ма лау ға 
да сеп ті гін ти гі зе ді; «Тұл ға та ну» ғы лы ми-зерт теу 
ор та лы ғы ның «Қа зақ стан-Қа ра ған ды» об лыс тық 
те ле ар на сын да жүр гіз ген «Та рих та ғы лы мы» ат ты 
ха ба ры ның ор нын «Тəуел сіз дік тің та ғы лы мы» деп 
ауыс ты рып, ерен ең бе гі мен көз ге түс кен, үлес қо-
сып жүр ген тұл ға лар ту ра лы ха бар бе ру, сол ар-
қы лы жас тар ды ұлт тық пат ри отиз мге тəр би елеу; 
Ұлт тық бі ре гей лік ті сақ тау мақ са тын да Қа ра ған ды 
об лы сы кі ші ас сам бле ясы ның эн цик ло пе ди ясын 
дайын дап шы ға ру; Қа ра ған ды қа ла сын да об лыс-
тық мə де ни ет бас қар ма сы, об лыс тық та ри хи-өл-
ке та ну му зейі мен бір ле се оты рып эт ноауыл құ ру, 
осы жер де ұлт тық мə де ни ет тің құн ды лық та рын 
на си хат тау (ақын дар ай ты сы, ұлт тық ойын дар 
ұйым дас ты ру, қо лө нер ше бер ле рі ту ын ды ла ры-
ның көр ме сі жə не т. с. с.); Об лыс тық му зей де осы 
өңір ге тəуел сіз дік тің да му ына үлес қос қан тұл ға-
лар дың ең бек жо лын көр се те тін «Тəуел сіз дік тұ-
ғы рын ны ғай тқан дар», «Тəуел сіз ел дің ме ца нат та-
ры» де ген зал дар ашу.
Ту ған же рі міз дің ки есін ас қақ та ту ға үн дей тін, 

бо ла шақ қа бағ дар бе ре тін ру ха ни жаң ғыр ту ды 
қол дай оты рып, оны жү зе ге асы ру ға Қа ра ған ды 
мем ле кет тік уни вер си те ті ға лым да ры ның ғы лы-
ми əлеуеті жет кі лік ті əрі оған дайын деп ай ту ға 
то лық не гіз бар.

Г. М. СМА �' ЛО ВА, ТА РИХ ФА КУЛЬ ТЕ ТІ НІ3 ДЕ КА НЫ

Web of Science ?лемдік деректер базасына 
енген ал�аш+ы +аза+станды+ журнал

Рухани жа��ыру — Aлтты� басты м%ддесі

«К%шті бизнес — мы+ты мемлекет»

Олимпиада
Же�імпаздарды 
+Aтты+таймыз!

Ака де мик Е. А. Б! ке тов 
атын да �ы #арМУ эко но ми ка 
фа куль те ті ні� $ ра мы @мір-
бе ков Да мир, Бай діл ди нов 
Н$р лан, Ка ри ба ева /й ге рім, 
Ер жа но ва /сем г(л, Жа с$ ла но-
ва Ди ана, Исак Ажар (жат ты-
ты ру шы сы — #$ сайы нов Ж. С., 
Жар тай Ж. М.) сын ды сту дент-
тер ден $ рал �ан сту дент тер 
ко ман да сы Тал ды ор �ан а-
ла сын да «#$ ы не гіз де рі ж)-
не эко но ми ка» ма ман ды �ы 
бойын ша !т кен рес пуб ли ка-
лы п)н дік олим пи ада да жал-
пы ко ман да лы есеп бойын ша 
І орын ды же �іп ал ды.

* * *
#арМУ эко но ми ка фа куль-

те ті ні� $ ра мы Бі л) ло ва Адель, 
Н$р ке ева Да ри �а, Мас ле ни ко-
ва Оле га, Жа ия Н$р д)у лет, 
Каб душ ки ров Н$р жас (жат ты-
ты ру шы сы — Ха сен ха нов Н. Б., 
Ос па нов Б. Р.) сын ды сту дент-
тер ден $ рал �ан сту дент тер 
ко ман да сы Е. А. Б! ке тов атын-
да �ы #а ра �ан ды мем ле кет-
тік уни вер си те тін де «Ту ризм» 
ма ман ды �ы бойын ша !т кен 
рес пуб ли ка лы п)н дік олим пи-
ада да жал пы ко ман да лы есеп 
бойын ша І орын ды же �іп ал ды

* * *
#арМУ эко но ми ка фа куль-

те ті ні� $ ра мы Шо ха ма но ва 
Арай лым, Пич ку но ва Ири на, 
По ла то ва Та� шол пан (�ы лы ми 
же тек ші сі — Са лауато ва Д. М.) 
сын ды сту дент тер ден $ рал �ан 
«Be he alth» сту дент тер ко ман да-
сы Е. А. Б! ке тов атын да �ы #а-
ра �ан ды мем ле кет тік уни вер-
си те тін де «/леу мет тік-м) де ни 
ыз мет к!р се ту» ма ман ды �ы 
бойын ша !т кен рес пуб ли ка-
лы п)н дік олим пи ада да жал-
пы ко ман да лы есеп бойын ша 
І орын ды же �іп ал ды. Ал $ ра-
мы /бі ло ва Да ли ла, Ос па но ва 
Ай с$ лу, Цо нев Илья, Хол сти ни-
на Крис ти на (�ы лы ми же тек ші-
сі — Са лауато ва Д. М.) сын ды 
сту дент тер ден жа са тал �ан 
#арМУ-ды� «По ко ле ние NEXT» 
ко ман да сы жал пы ко ман да лы 
есеп бойын ша ІІ орын ды же �іп 
ал ды.

ЭКО НО МИ КА ФА КУЛЬ ТЕ ТІ

* * *
Ака де мик Е. А. Б! ке тов 

атын да �ы #арМУ за� фа куль те-
ті ні� $ ра мы /лім ба ева Жа ми-
ла, Бе гер Ека те ри на, Кос мы ни-
на Юлия, #у ан ды ов Ті ле ген, 
Ши ри но ва Эми на (жат ты ты-
ру шы сы — Бож а ра$ лы А. ж)-
не Ста ро жи ло ва Н. П.) сын ды 
сту дент тер ден жа са тал �ан 
сту дент тер ко ман да сы Астана 
а ла сын да «Ха лы а ра лы $-
ы» ма ман ды �ы бойын ша 
!т кен рес пуб ли ка лы п)н дік 
олим пи ада да жал пы ко ман да-
лы есеп бойын ша ІІ орын ды 
же �іп ал ды.
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30-31 мар та в КарГУ име ни ака де ми ка Е. А. Бу ке то ва прош ла ре ги ональ ная 
науч но-прак ти чес кая кон фе рен ция ма гис тран тов и сту ден тов «Бу ке тов ские 
чте ния — 2017».

Целью кон фе рен ции яв ля лось 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. Ра бо та ве лась по 
сле ду ющим нап рав ле ни ям: «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 ди лась для сту ден-

тов и ма гис тран тов Ка ра ган дин ско го ре-
ги она и про ве де на 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 вы пу щен сбор ник науч ных 
тру дов.
В кон фе рен ции при ни ма ли учас тие ма-

гис тран ты и сту ден ты КарГУ им. Е. А. Бу ке-

то ва, Ар ка лык ско го го су дар ствен но го пе да-
го ги чес ко го ин сти ту та им. Ы. Ал тын са ри на, 
Цен траль но-Ка зах стан ской ака де мии, Ка-
ра ган дин ской ака де мии МВД Рес пуб ли ки 
Казахстан име ни Б. Бей се но ва, КЭУ Каз-
пот реб со юза.
На кон фе рен цию бы ло по да но 110 ста-

тей. Из об ще го ко ли че ства ста тей: «Ак-
ту аль ные воп ро сы ес те ствоз на ния» — 31 
статья, «Ак ту аль ные проб ле мы гу ма ни тар-
ных на ук» — 27 ста тей, «Проб ле мы со ци-
аль но-пе да го ги чес ких на ук» — 23 статьи, 
«Ак ту аль ные воп ро сы эко но ми ки и пра-
ва» — 29 ста тей. КарГУ име ни ака де ми ка 
Е. А. Бу ке то ва в сбор ник ма те ри алов кон-
фе рен ции бы ло по да но 98 ста тей (100 учас-
тни ков), КЭУ Каз пот реб со юза — 7 ста тей 

(8 учас тни ков), Ка ра ган дин ской ака де ми-
ей МВД РК име ни Б. Бей се но ва — 3 статьи 
(3 учас тни ка), Цен траль но-Ка зах стан ской 
ака де ми ей — 1 статья (1 учас тник), Ар ка-
лык ским го су дар ствен ным пе да го ги чес-
ким ин сти ту том им. Ы. Ал тын са ри на — 1 
статья (1 учас тник). Все ма те ри алы кон фе-
рен ции бы ли опуб ли ко ва ны бес плат но.

Х. Б. ОМА РОВ,
ПРО РЕК ТОР ПО НАУЧ НОЙ РА БО ТЕ,

А. С. БАЛ ТА БЕ КОВ,
РУ КО ВО ДИ ТЕЛЬ ЦЕН ТРА КОМ МЕР ЦИ АЛИ ЗА ЦИИ ТЕХ НО ЛО ГИЙ

Сту ден ты фа куль те та инос тран ных язы ков КарГУ им. Е. А. Бу ке то ва при ня ли учас-
тие в меж ду на род ной олим пи аде, ко то рая 6-7 ап ре ля сос то ялась в Но во си бир ске.

Меж ду на род ная олим пи ада про во ди-
лась в Но во си бир ском го су дар ствен ном 
пе да го ги чес ком уни вер си те те (НГПУ), ко-
то рый яв ля ет ся са мым круп ным пе да го ги-
чес ким ву зом Си би ри и Даль не го Вос то ка 
и за ни ма ет ли ди ру ющие по зи ции в ре ги-
оне по ве ду щим нап рав ле ни ям пе да го ги-
чес кой на уки. Здесь го то вят спе ци алис тов 
для раз лич ных сег мен тов эко но ми ки: об-
ра зо ва ние, на ука, СМИ, биз нес, спорт, уп-
рав ле ние. В пер вый день олим пи ады для 
учас тни ков бы ла ор га ни зо ва на оз на ко ми-
тель ная эк скур сия по уни вер си те ту, где мы 
уз на ли, что НГПУ вклю ча ет в се бя 10 ин-
сти ту тов и 4 фа куль те та, име ет раз ви тую 
ин фор ма ци он но-об ра зо ва тель ную струк-
ту ру, а биб ли оте ка уни вер си те та яв ля ет ся 
ме то ди чес ким цен тром пе да го ги чес ких 
биб ли отек За пад но-Си бир ско го ре ги она.
От на ше го уни вер си те та на олим пи аде 

бы ло пять учас тни ков: двое по ки тай ско му 
и трое по ан глий ско му язы кам.
Олим пи ада по инос тран ным язы кам 

про во ди лась в два ту ра. За дол го до олим-
пи ады нам бы ли пред став ле ны де мо вер-
сии за да ний, по ко то рым мы смог ли под го-
то вить ся и иметь пред став ле ние о фор ма те 
олим пи ады. Пе ред пер вым эта пом бы ла 
про ве де на же ребь ев ка, где бы ли выб ра ны 
за да ния, пред ло жен ные од ним из уни вер-
си те тов-учас тни ков. Пра во тя нуть жре бий 
бы ло пред став ле но сту ден ту — гос тю уни-
вер си те та.
Олим пи ада сос то яла из че ты рех эта пов: 

на пи са ние со чи не ния, чте ние, ауди ро ва-
ние и го во ре ние. Пос ле за да ния по го во-

ре нию всем учас тни кам бы ло пред ло же но 
по уча ство вать в твор чес ком за да нии, где 
учас тни кам по ки тай ско му язы ку на до бы-
ло пос ле двад ца ти ми нут тре ни ров ки кал-
лиг ра фи чес ки на пи сать на ри со вой бу ма ге 
иди ому, сос то ящую из че ты рех иерог ли-
фов; а учас тни кам по ан глий ско му — оз-
ву чить фраг мент се ри ала, ко то рый был 
так же пред став лен в де мо вер сии за да ний. 
Учас тие в твор чес ком кон кур се при нес ло 
до пол ни тель ные бал лы учас тни кам.
На олим пи аде мы, сту ден ты КарГУ, кон-

ку ри руя со сту ден та ми из Но во си бир ска, 
Бар на ула, Гор но-Ал тай ска, Че ля бин ска, 
Крас но яр ска и дру гих го ро дов Рос сии, выс-
ту пи ли дос той но и по ка за ли глу бо кие зна-
ния в пред мет ной об лас ти, вла де ние сов-
ре мен ны ми пси хо ло го-пе да го ги чес ки ми 
и ин фор ма ци он ны ми тех но ло ги ями. Нам 
уда лось за нять три при зо вых мес та в ин-
ди ви ду аль ных сос тя за ни ях, а так же при зо-
вое мес то в груп по вом за че те: вто рое мес то 
по ки тай ско му язы ку по лу чи ла Ка зан це ва 
Алек сан дра, третье мес то по ки тай ско му 
язы ку — Иса ко ва Ве ра, третье мес то по 
ан глий ско му язы ку — Омир за ко ва Ме ру-
ерт, а так же на ша ко ман да за ня ла вто рое 
ко ман дное мес то по ки тай ско му язы ку. 
По бе ди те лей жда ли куб ки и дип ло мы, а 
всех ос таль ных учас тни ков от ме ти ли но ми-
на ци ями и сер ти фи ка та ми. Все учас тни ки 
ос та лись до воль ны фор ма том про ве де ния 
олим пи ады. Все со пер ни ки бы ли дос той-
ны ми, с хо ро шим уров нем под го тов ки.
Пос ле олим пи ады мы ре ши ли раз но об-

ра зить свой до суг и по се ти ли зна ме ни тый 

те атр опе ры и ба ле та Но во си бир ска. Те атр 
по ра зил раз ме ра ми, офор мле ни ем и пер со-
на лом. Мы выб ра ли ба лет «Жи зель, или Ви-
ли сы». Это со бы тие по да ри ло нам бу рю по-
ло жи тель ных эмо ций. Тан цо ры и ба ле ри-
ны бы ли прос то вос хи ти тель ны, нас то ящие 
про фес си она лы. Так же мы бы ли удив ле ны 
на ли чи ем раз лич ных «спе цэф фек тов», для 
боль шей дос то вер нос ти со бы тий на сце-
ну вы ве ли охот ничь их со бак, что нас очень 
впе чат ли ло. Пос та нов ка, му зы ка — все бы-
ло на выс шем уров не. Осо бые чув ства — это 
слу шать клас си чес кую му зы ку в жи вом ис-
пол не нии. Но во си бир ский те атр опе ры и 
ба ле та по дос то ин ству счи та ет ся од ним из 
луч ших в Рос сии и за ру бе жом.
Го род нам то же пон ра вил ся, глав ное 

его дос то ин ство — это боль шое ко ли че-
ство куль тур ных дос топ ри ме ча тель нос тей: 
те ат ров, биб ли отек, пар ков. И все это за-
во ра жи ва ет сво ими мас шта ба ми. Центр 
го ро да — это со вет ские пос трой ки, пло-
щадь Ле ни на с мо ну мен том, ка мер ный зал 
фи лар мо нии, а так же зна ме ни тая ча сов ня, 
ко то рая ког да-то бы ла цен тром Рос сии. 
На хо дясь в Но во си бир ске, мы по чув ство-
ва ли един ство на ших стран и про ник лись 
куль ту рой си бир ско го го ро да.
Мы вы ра жа ем ог ром ную бла го дар-

ность ру ко вод ству на ше го уни вер си те та за 
не ве ро ят ную воз мож ность уча ство вать в 
меж ду на род ной олим пи аде, ис пы тать на-
ши зна ния, а так же по се тить прек рас ный 
го род и уви деть раз лич ные ис то ри чес кие 
дос топ ри ме ча тель нос ти.

АЛЕК САН ДРА КА ЗАН ЦЕ ВА, ВЕ РА ИСА КО ВА, 
МЕ РУ ЕРТ ОМИР ЗА КО ВА И ДР.,

СТУ ДЕН ТЫ ФА КУЛЬ ТЕ ТА ИНОС ТРАН НЫХ ЯЗЫ КОВ

Путеводитель 
по Собранию сочинений 
академика Е. А. Букетова

В науч ной биб ли оте ке под го тов лен и 
вы пу щен в из да тель стве уни вер си те та 
спра воч ный том к Соб ра нию со чи не-
ний ака де ми ка Ев нея Ар ста но ви ча 
Бу ке то ва. Эта ра бо та ста ла боль шим 
вкла дом в даль ней шее раз ви тие бу-
ке то ве де ния — но во го нап рав ле ния в 
науч ной дея тель нос ти уни вер си те та по 
изу че нию жиз ни и дея тель нос ти пер во-
го рек то ра КарГУ.

Спра воч ный том (гл. ре дак-
тор — Е. К. Ку бе ев, от вет ствен ный 
ре дак тор — Р. М. Жу ма шев, сос та-
ви те ли: Д. Р. Аль ма гам бе то ва, С. Ж. Бра-
ли на, А. Т. Дуй се ке ева, Ж. К. Сма гу лов, 
Л. А. Ер о ва и др.; Ка ра ган да, 2016) яв ля-
ет ся до пол не ни ем к соб ра нию со чи не-
ний уче но го, вы шед ше му в 2005 го ду в 
6 то мах (вклю ча ют 8 книг). Спра воч ный 
том со дер жит «Ал фа вит ный ука за тель 
науч ных и ли те ра тур ных тру дов, во-
шед ших в Соб ра ние со чи не ний» (на 
ка зах ском и рус ском язы ках), «Ал фа-
вит но-пред мет ный ука за тель к про-
из ве де ни ям, из дан ным на ка зах ском 
язы ке», а так же «Ал фа вит но-пред мет-
ный ука за тель к про из ве де ни ям, из-
дан ным на рус ском язы ке».

«Ал фа вит ный ука за тель науч ных 
и ли те ра тур ных тру дов, во шед ших 
в Соб ра ние со чи не ний» (на ка зах-
ском и рус ском язы ках) вклю ча ет 
204 ра бо ты ака де ми ка Е. А. Бу ке то ва. 
«Ал фа вит но-пред мет ный ука за тель 
к про из ве де ни ям, из дан ным на ка-
зах ском язы ке» и «Ал фа вит но-пред-
мет ный ука за тель к про из ве де ни ям, 
из дан ным на рус ском язы ке» вклю ча-
ют поч ти 1200 по ня тий и ссы лок. В сос-
тав ле нии ука за те лей при ня ли учас тие 
не толь ко сот руд ни ки биб ли оте ки, но и 
уче ные уни вер си те та — кан ди дат хи ми-
чес ких на ук, до цент А. Т. Дуй се ке ева, 
про фес сор, док тор фи ло ло ги чес ких на-
ук Ж. К. Сма гу лов, про фес сор, кан ди дат 
фи ло ло ги чес ких на ук С. Ж. Бра ли на.

Ука за те ли приз ва ны по мочь чи та те-
лям в по ис ке оп ре де лен ных ра бот в то-
мах соб ра ния, а так же уз нать, в ка ких 
ра бо тах уче но го есть ин фор ма ция о том 
или ином пред ме те, по ня тии, науч ном 
нап рав ле нии в хи мии и хи ми чес кой тех-
но ло гии, упо ми на емой ге ог ра фи чес кой 
мес тнос ти или пер со на лии. Бла го да ря 
ука за те лям чи та тель смо жет опе ра тив-
но най ти не об хо ди мые ра бо ты, а так же 
уз нать, в ка кой пуб ли ка ции Е. А. Бу ке тов 
ис сле до вал те или иные науч ные проб-
ле мы и в ка ком то ме они на хо дят ся. 
Сот руд ни кам биб ли оте ки спра воч ный 
том по мо жет быс тро и пол но вы пол нять 
спра воч но-биб ли ог ра фи чес кую ра бо ту 
со сту ден та ми, ма гис тран та ми, уче ны ми 
уни вер си те та и со все ми, ко го ин те ре су-
ет науч ная, об ще ствен ная дея тель ность, 
а так же ли те ра тур ное твор че ство та лан-
тли во го ка зах ско го уче но го, из вес тно го 
ор га ни за то ра выс ше го об ра зо ва ния в 
Ка зах ста не, че ло ве ка ши ро кой эру ди-
ции, вер но го сы на сво его на ро да, ака-
де ми ка, ла уре ата Го су дар ствен ной пре-
мии СССР Ев нея Ар ста но ви ча Бу ке то ва.

В спра воч ный том вклю чен и би обиб-
ли ог ра фи чес кий ука за тель «Ев ней 
Ар ста но вич Бу ке тов», сос тав лен ный 
к 90-ле тию со дня рож де ния ака де ми-
ка и из дан ный са мос то ятель ной кни гой 
(Ка ра ган да, 2015). Вклю че ние ука за те-
ля в до пол ни тель ный том де ла ет весь 
ин фор ма ци он ный мас сив спра воч но го 
из да ния бо лее пол ным и обес пе чи ва ет 
цель ный, мно го ас пек тный по иск не об-
хо ди мой ин фор ма ции.

Спра воч ный том пос ту пил во все 
учеб ные биб ли оте ки уни вер си те та и от-
ра жен в элек трон ном ка та ло ге.

Д. Р. АЛЬ МА ГАМ БЕ ТО ВА,
ДИ РЕК ТОР НАУЧ НОЙ БИБ ЛИ ОТЕ КИ

«Букетовские чтения» прошли в КарГУ

Новосибирский экспресс: поездка в НГПУ

Наука и образование
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�ымбатты студенттер!
Қол да ры ңыз да ғы сту дент тер ге ар нал ған га зет іміздің материалдары сіз дер дің құ қық та-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Ака де мик Е. А. БO ке тов атын да �ы ;арМУ сту дент те рі мен о+ы ту шы ла ры на жа ды на ма

Академик Е. А. БOкетов атында�ы ;ара�анды мемлекеттік университетіні�
КОРПОРАТИВТІК ЭТИКА КОДЕКСІ
Жал пы ере же лер
Ака де мик Е.А.Бө ке тов атын да ғы Қа ра ған ды 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

77 - 03 - 65
немесе e-mail: o_sovet@ksu.kz
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Мир молодежиМы против коррупции!

Дорогие студенты!
Ма те ри алы на шей сту ден чес кой га зе ты под го тов ле ны для то го, что бы еще раз на пом-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

же те уз нать на пра во вом пор та ле Ка ра ган дин-
ско го го су дар ствен но го уни вер си те та име ни 
ака де ми ка Е. А. Бу ке то ва www.pra vo.ksu.kz.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

пе чи ва ет всем учас тни кам об ра зо ва тель ной дея-
тель нос ти ува жи тель ное от но ше ние и пре дос тав-
ля ет воз мож нос ти для ре али за ции ин тел лек ту-
аль но го и твор чес ко го по тен ци ала.

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

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

77 - 03 - 65
или по e-mail: o_sovet@ksu.kz
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Отан қор ғау шы кү ні мен Же ңіс кү ні қар са ңын да 
ҚарМУ-дың «Жас тар» ала ңын да бі лім ор да сы сту дент-
те рі нің қа ты су ымен əс ке ри-пат ри от тық сап тық бай-
қау өт ті. Ай ту лы ша ра ның де не мə де ни еті жə не спорт 
фа куль те ті, бас тап қы əс ке ри дайын дық жə не же ке 
сайыс ка фед ра сы ның ті ке лей ат са лы су мен ұйым дас-
ты рыл ға нын атап ай ту ке рек.

Əс ке ри ор кестрдің сүйе мел деуімен «Жо рық тық марш» 
орын дал ды. Взвод ко ман дир ле рі сай дың та сын дай ірік-
тел ген ұлан дар дың сап қа тұр ғы зыл ға нын ро та ко ман ди-
рі не ба ян да ды. Па рад тың ашы лу сал та на тын да сөз ал ған 
уни вер си тет тің 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, Қа ра ған ды об-
лы сы Ауған со ғы сы ар да гер ле рі мен мү ге дек те рі ода ғы 
«Ар да гер» қо ғам дық бір лес ті гі тө ра ға сы ның орын ба са ры 
С. А. Сах нов, кə сі по дақ ко ми те ті нің тө райы мы Ж. Б. Уəли-
ева, де не мə де ни еті жə не спорт фа куль те ті нің де ка ны 
Н. Ра ма шов, бас тап қы əс ке ри дайын дық жə не же ке сайыс 
ка фед ра сы ның мең ге ру ші сі Қ. И. Са ды қов, ша һа ры мыз да-
ғы № 16 жал пы бі лім бе ре тін ор та мек теп тің АƏД оқы ту-
шы-ұйым дас ты ру шы сы М. Ж. Ос па нов отан дас та ры мыз ды 
Қа зақ стан Рес пуб ли ка сы Қа ру лы Күш те рі нің 25 жыл ды ғы-
мен, Ұлы Же ңіс тің 72 жыл ды ғы мен құт тық та ды. 1992 жыл-
дың 7 ма мы рын да Ел ба сы, Қа зақ стан Рес пуб ли ка сы ның 

Жо ғар ғы Бас қол бас шы сы Н. Ə. Назарбаев «Қа зақ стан 
Рес пуб ли ка сы Мем ле кет тік қор ға ныс ко ми те тін Қа зақ стан 
Рес пуб ли ка сы ның Қор ға ныс ми нистрлі гі етіп қай та құ ру 
ту ра лы», «Қа зақ стан Рес пуб ли ка сы ның Қа ру лы Күш те рін 
құ ру ту ра лы» жə не ал ғаш қы қор ға ныс ми нис трі етіп ге не-
рал-пол ков ник (1993 жыл дың 9 ма мы ры нан ар мия ге не ра-
лы) С.Қ. Нұр ма ғам бе тов ты та ғайын дау ту ра лы жар лық-
тар ға қол қой ды. Бұл күн Қа зақ стан ның дер бес Қа ру лы 
Күш те рі нің құ рыл ған кү ні. Ата улы күн ді жо ға ры дең гей-
де атап өту ір ге та сы бе рік, тұ ғы ры би ік мем ле кет тің бас ты 
мін де ті бо лып та бы ла ды. Ай бын ды елі міз дің Қа ру лы Күш-
те рі — ел үміті!

«Жас тар» ала ңы на жи нал ған қауым бас тап қы əс ке ри 
дайын дық жə не же ке сайыс ка фед ра сы ның аға оқы ту шы-
сы Ж. М. Ер мем бе тов тың же тек ші лі гі мен «Ал ғаш қы əс-
ке ри дайын дық» ма ман ды ғы ның сту дент те рі нен құ рыл-
ған «Құр мет қа рауыл» жа са ғы ның көр нек ті көр се ті лі мін, 
«Стрит Вор ка ут» клу бы ның мү ше ле рі, рес пуб ли ка лық 
ойын дар же ңім паз да ры ның өне рін та ма ша ла ды. Бү гін-
гі өр ке ни ет ті елі міз дің сар ба зы бо лып сап қа тұр ған сту-
дент тер мен мек теп оқу шы ла ры ның ше руі бойы мыз ға рух 
құйып, жі гер лен дір ді. Сту дент жі гіт те рі міз ер кін ел дің 
сар ба зы бо лу ды абы рой лы мін дет деп бі ле ді.

ТА3 С' ЛУ ДУ МАН

Айбынды елді� %міті
Фоторепортаж
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На род ный ан самбль тан ца «Жар кын» от ме тил 40-ле-
тие твор чес кой дея тель нос ти.

26 ап ре ля про шел юби лей ный кон церт на род но го ан-
сам бля тан ца «Жар кын» КарГУ име ни Е. А. Бу ке то ва.
В за ле Двор ца сту ден тов на юби лей ном кон цер те соб ра-

лись сту ден ты, пре по да ва те ли, гос ти — пок лон ни ки хо ре ог-
ра фи чес ко го ис кус ства.
Юби лей ан сам бля всег да сов па да ет с юби ле ем уни вер си-

те та, ведь ан самбль все го на 5 лет мо ло же сво ей al ma ma ter. 
И выс ту пать с от чет ны ми юби лей ны ми кон цер та ми — это 
уже тра ди ция, ко то рая не укос ни тель но соб лю да ет ся на 
про тя же нии всей 40-лет ней ис то рии.
От кры лась прог рам ма мас со вым тан цем, пос ле ко то ро го 

от име ни рек то ра уни вер си те та Ер ки на Ки но ято ви ча Ку бе-
ева ан самбль поз дра вил про рек тор по вос пи та тель ной ра-
бо те и со ци аль ным воп ро сам Абай Коб лан ди евич Ка лы ков. 
Со сло ва ми поз драв ле ний об ра ти лись к кол лек ти ву пред се-
да тель проф со юз но го ко ми те та Жан на Бо ра шев на Уали ева, 
ди рек тор Двор ца сту ден тов Ки ра Ге ор ги ев на Гар ку ша, сту-
ден ты, а так же на ши инос тран ные гос ти.
А ан самбль, воз глав ля емый его ос но ва те лем и пер вым 

ру ко во ди те лем Кор лан Асыл бе ков ной Му ка то вой, по ра-
до вал зри те лей це лой рос сыпью ка зах ских тан цев, сос тав-
ля ющих ос но ву его ре пер ту ара, тан ца ми на ро дов Азии, а 
так же сов ре мен ны ми хо ре ог ра фи чес ки ми ком по зи ци ями. 
Ог ром ную ра бо ту по под го тов ке к кон цер ту про де ла ла Ай-
ман Нур ла нов на Той бол ди на — ны неш ний ру ко во ди тель-
хо ре ог раф. Сло ва поз драв ле ний и бла го дар нос ти проз ву-
ча ли в ад рес ру ко во ди те лей-хо ре ог ра фов, в раз ные го ды 
ра бо тав ших с кол лек ти вом, — Ами ны Ма ке но вой, Ас соль 
Шу ма то вой.
В свой юби лей ан самбль еще раз до ка зал, что он яв ля ет-

ся од ним из луч ших тан це валь ных кол лек ти вов не толь ко в 

го ро де, об лас ти, но и в рес пуб ли ке. В год 40-ле тия кол лек-
ти ву есть чем гор дить ся. Ан самбль тан ца «Жар кын» соз дан 
в 1977 го ду, в 1997 го ду удос то ен зва ния на род но го.
За 40 лет сво ей дея тель нос ти ан самбль су мел по ко рить 

са мые вы со кие твор чес кие вер ши ны. Он ла уре ат фес ти ва-
лей на род но го твор че ства Казахстана, Рос сии, Тур кме нии, 
Уз бе кис та на, Кир ги зии, Тад жи кис та на, Тур ции, Фран ции, 
ла уре ат Все мир но го фес ти ва ля мо ло де жи и сту ден тов в 
Мос кве (1985), об ла да тель I пре мии Меж ду на род но го фес-
ти ва ля твор чес кой мо ло де жи «Ша быт» (2000), ла уре ат ІІ 
Рес пуб ли кан ско го кон кур са ка зах ско го тан ца им. Ш. Жи ен-
ку ло вой (2001), ла уре ат ре ги ональ ных, рес пуб ли кан ских и 
меж ду на род ных фес ти ва лей сту ден тов (1999-2010), учас тник 
прог рам мы Дней куль ту ры Казахстана в Австрии (2001), в 
2002 го ду по ре ко мен да ции Ми нис тер ства об ра зо ва ния и 
на уки РК ан самбль «Жар кын» пред став лял сту ден чес кую 
мо ло дежь Казахстана на VI Меж ду на род ном фес ти ва ле сту-
ден тов стран Сре ди зем но морья в Тур ции. Ан самбль «Жар-
кын» — ла уре ат меж ду на род ных эт но фес ти ва лей «Центр 
Азии» (Россия, Республика Ты ва).
В 2007 го ду за во евал зо ло тую ме даль мо ло деж ных Дель-

фий ских игр Казахстана. В 2010 го ду стал об ла да те лем 
пер вой пре мии Рес пуб ли кан ско го тур ни ра тан це валь ных 
кол лек ти вов Eu ra sia.Cub (Астана), по бе ди те лем Меж ду на-
род но го фес ти ва ля сту ден чес ко го твор че ства в Орен бур ге. 
В но яб ре 2011 го да кол лек тив при нял учас тие в Днях куль-
ту ры Ка ра ган дин ской об лас ти в Ас та не в рам ках ме роп ри-
ятий, пос вя щен ных 20-ле тию Не за ви си мос ти Рес пуб ли ки 
Казахстан. В 2016 го ду вы иг рал зо ло тые ме да ли Меж ду на-
род ной тан це валь ной олим пи ады стран Азии.
Же ла ем ан сам блю «Жар кын» твор чес ко го дол го ле тия и 

но вых по бед!

К. Г. ГАР КУ ША, ДИ РЕК ТОР ДВОР ЦА СТУ ДЕН ТОВ

Юбилейный концерт
Фоторепортаж
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1991 жыл дың аяғын да ком му нис тік им пе рия Ке ңес Ода ғы ыды ра ған кез де, оның 70 жыл 
бойы көп те ген та ри хи оқи ға лар ға қа тыс қан кө пұлт ты Ар ми ясы да та рай тын бол ды. Осы ған 
бай ла ныс ты Мəс ке уде гі са яси күш тер Бі рік кен ТМД қа ру лы күш те рін құ рып, бұ рын ғы КСРО 
ке ңіс ті гін де би лік те рін сақ тап қал ғы сы кел ді. Бұл құ ры лым ның қауіп ті еке нін тү сін ген жа-
ңа тəуел сіз мем ле кет тер өз де рі нің Қа ру лы Күш те рін құ ру жос пар ла рын іс ке асы ра бас та ды.

Осы жұ мыс ты же дел жүр гі зе бас та ған мем-
ле кет тер дің бі рі тəуел сіз Қа зақ стан еді, со ған 
бай ла ныс ты шын мə нін де дер бес ел дің са яси 
жүйе сін қа лып тас ты ру, эко но ми ка ны қай та жаң-
ғыр ту, əлеу мет тік ба сым дық тар ды анық тау үшін, 
ең ал ды мен се нім ді əс ке ри жүйе құ ры луы қа жет 
бол ды. Ең ба сы нан ел дің тəуел сіз ді гін, аумақ тық 
тұ тас ты ғын, хал қы мыз дың бей біт жə не ты ныш 
өмі рін се нім ді қор ғау ға қа бі лет ті ар мия құ ру жұ-
мыс та ры Қа зақ стан Рес пуб ли ка сы Пре зи ден ті — 
Қа ру лы Күш тер дің Жо ғар ғы Бас қол бас шы сы 
Н. Назарбаев тың бас қа ру ымен жүр гі зіл ді.

1992 жыл ғы 7 ма мыр да Президент «Қа зақ стан 
Қа ру лы күш те рін құ ру ту ра лы» Жар лық қа қол 
қой ды, ал 1993 жыл дың 11 ақ па нын да мем ле ке ті-
міз дің ал ғаш қы əс ке ри док три на сы қа был дан ды. 
Осы лай, Тəуел сіз Қа зақ стан да қор ға ныс са ла сы-
ның ал ғаш қы құ қық тық не гі зі қа ла на бас та ды жə-
не осы үл кен ұйым дас ты ру шы лық жұ мыс ты іс ке 
асы ру да, Ұлы Отан со ғы сы ба ты ры, тəуел сіз Қа-
зақ стан ның қор ға ныс ми нис трі, ар мия ге не ра лы С. 
Нұр ма ғам бе тов зор үлес қос қа нын ай та ке ту ке рек.
Ата лып отыр ған ке зең де əс ке ри са ла да тез ара-

да ше ші луі ти іс көп те ген мə се ле лер орын ал ды. 
Өй тке ні, Ке ңес Ода ғы ыды ра ған кез де бұ рын ғы 
ке ңес тік яд ро лық қа ру лы күш тер, одақ тас рес пуб-
ли ка лар бір ге құр ған: Ты нық мұ хит, Сол түс тік, 
Бал тық, Қа ра Те ңіз əс ке ри флот та ры жə не Кас пий 
əс ке ри те ңіз фло ти ли ясы, бар лық штаб тық бас қа-
ру жүйе ле рі, əс ке ри ави аци яның ба сым көп ші лі гі 
Ре сей дің қо лын да қа лып қой ды.
Осын дай жағ дай да елі міз дің тер ри то ри ясын-

да ғы əс кер лер ді ыды ра ған КСРО құ ра мы нан 
алып, Қа зақ стан ның заң ды құ зы ре ті не кө ші ру, қа-
ру-жа рақ тың, əс ке ри тех ни ка ның, ма те ри ал дық 
құ рал дар мен ба за лар дың сақ та лу ын қам та ма сыз 
ету мін де ті өт кір мə се ле күйін де тұр ды. Бұл рет те 
əс кер лер дің жауын гер лік дең гейін тө мен де ту ге де 
жол бер меу ке рек бол ды. Бі рақ, дер бес əс ке ри құ-

ры лыс тə жі ри бе сі бол ма са да, өт пе лі ке зең нің қи-
ын дық та ры на қа ра мас тан, қыс қа мер зім де тəуел-
сіз Қа зақ стан ның Қа ру лы Күш те рі құ рыл ды.
Не бə рі ши рек ға сыр да елі міз дің Қа ру лы Күш-

те рі қа зір гі за ман ғы та лап қа сай ар мия ға ай нал ды. 
Оның құ ра мын да: құр лық əс кер ле рі, бро не тех ни-
ка лық құ ра ма лар, аэро мо биль дік күш тер, құр-
лық ты жə не əуе ке ңіс ті гін қор ғай тын ра ке та лық 
құ ра ма лар жə не қа зір гі за ман ғы ұшақ та ры мен 
қам та ма сыз етіл ген ави ация бар. Лаң кес тік ке қар-
сы кү ре се тін жə не іш кі қауіп сіз дік ті сақ тай тын 
Қа ру лы Күш тер дің бір бө лі гі, Ұлт тық ұлан кор пу-
сы өзі нің қыз ме тін жал ғас ты рып отыр. Со ны мен 
қа тар, көр ші мем ле кет тер мен со зы лып жат қан 
15 мың ки ло метр ше ка ра ны қор ғай тын «Оң түс-
тік», «Шы ғыс», «Сол түс тік», «Ба тыс», «Жа ға лау 
кү зе ті» де ген 5 өңір лік бас қар ма қыз ме тін ат қа ра-
тын ше ка ра əс кер ле рі өз де рі нің қы ра ғы қыз ме тін 
ат қа ру да.
Ка зақ стан ның Кас пий те ңі зін де гі ше ка ра лық 

ак ва то рия 1500 ки ло мет рге со зы ла ды, сон дық тан, 
елі міз де ал ғаш қы рет əс ке ри те ңіз фло тын құ-
ру жұ мы сы күр де лі жағ дай да жүр гі зіл ді. АҚШ, 
Түр кия, Оң түс тік Ко рея ел де рі біз ге сый ла ған кі-
ші гі рім ка тер ле рі те ңіз ке ңіс ті гін кү зе ту де гі үмі-
ті міз ді ақ та ма ды. Сон дық тан, Республика бас шы-
лы ғы ның ше ші мі мен Орал қа ла сын да ғы «Зе нит» 
зауыты ор та ша дең гей де гі кү зет ке ме ле рі мен 
ка тер лер шы ға рып, олар ды əс ке ри те ңіз күш те-
рі не тап сыр ды. Соң ғы 10-15 жыл да атал ған зауыт 
сыйым ды ғы 250-350 тон на лық ра ке та лар мен қа-
ру лан ған жо ғар ғы дең гей де гі əс ке ри ке ме ле рі мен 
флот ты то лық тыр ды. Қа зір гі уақыт та Орал зауыты 
Ре сей мен Иран флот та рын да бар сыйым ды лы ғы 
1000 тон на дан аса тын ірі əс ке ри ке ме лер ді шы ға-
ру жұ мы сын қол ға алу да. Өзі міз дің оқу орын да-
рын да, ше тел мем ле кет те рін де дайын дал ған қа зақ 
те ңіз ші ле рі елі міз дің Кас пий фло тын да қыз мет 
ат қа рып, оның дең гейін кө те ру де зор үлес қо су да.

Əс ке ри кад рлар дайын дау жұ мы сы да қа зір гі 
уақыт та өз жо лын тап ты, елі міз де ашыл ған əс ке-
ри оқу орын да ры Қа ру лы күш тер ге əр түр лі са ла-
да ғы ма ман дар ды дайын дап жа тыр. Со ны мен қа-
тар, əс ке ри ма ман дар АҚШ, Ре сей, Түр кия жə не т. 
б. мем ле кет тер дің оқу орын да рын да да яр ла ну да.
Соң ғы жыл да ры Қа зақ стан жауын гер ле рі БҰҰ-

ның бас қа ру ымен жүр гі зіл ген ха лы қа ра лық бі тім-
гер ші лік күш тер дің қа та рын да бо лып, ол жұ мыс-
тар ды ой да ғы дай жүр гі зе біл ді. Со ны мен қа тар 
Тəуел сіз Мем ле кет тер Дос тас ты ғы (ТМД), Шан хай 
Ын ты мақ тас тық Ұйы мы (ШЫҰ), Ұжым дық Қауіп-
сіз дік Шар ты (ҰҚШ) ұйым да ры на кі ре тін мем ле-
кет тер ұйым дас ты рып тұ ра тын көп те ген əс ке ри 
жат ты ғу лар ға қа ты сып, елі міз дің жауын гер ле рі 
өз де рін жо ға ры дең гей де көр се тіп жүр.
Өзі нің Ар ми ясын жа рақ тау елі міз дің, үкі-

мет тің бас ты мақ са ты бо лып есеп те ле ді. Таяуда 
ға на Қа зақ стан да Қор ға ныс жə не аэро ға рыш 
ми нистрлі гі құ ры лып, ол əс ке ри эко но ми ка ны 
да мы ту да, КСРО ке зі нен қал ған əс ке ри зауыт-
тар мен ны сан дар ды мо дер ни за ци ялау жұ мыс-
та рын ат қа ра тын бол ды. Қа зір дің өзін де Қа зақ-
стан ның зауыт та рын да шы ға ры ла тын: те ңіз де 
пай да ла на тын зы мы ран дар ды (тор пе да лар), 
«Ар лан» брон ды ма ши на ла рын, түн де көз деу 
құ рыл ғы ла рын, теп ло ви зи ялық жүйе ле рін, тұ-
рақ тан ды рыл ған алыс тан бас қа ра тын əс ке ри 
мо дуль де рін бір қа тар ше тел мем ле кет те рі са-
тып ала тын бол ды. Қа ра ған ды да са лы нып жат-
қан пат рон зауыты да өз өнім де рін эк спор тқа 
жі бе ре тін жос па ры бар.
Жал пы ал ған да, Қа зақ стан ның Қа ру лы Күш-

те рі өзі нің да му жо лын да Қа зақ стан Пре зи ден ті, 
Жо ғар ғы Бас Қол бас шы Н. Ə. Назарбаев: «Бас қа 
мем ле кет тер си яқ ты Қа зақ стан да өзі нің қор ға-
ныс қа қа бі лет ті лі гін ны ғай ту ды бү кіл ха лық тық 
жə не мем ле кет тің ең бас ты мұ рат та ры ның бі рі 
деп са най ды. Біз дің бас ты мақ са ты мыз — Қа зақ-
стан ның еге мен ді гі мен аумақ тық тұ тас ты ғын қор-
ғау», — деп Қа зақ стан ның Қа ру лы Күш те рі нің 
ал дын да тұр ған жауап ты жə не зор мақ сат та рын 
орын дау ға то лық мүм кін ші лі гі бар еке нін нақ ты 
көр се тіп бер ді.

Б. К. АДАМ БЕК,
Б? КІ Л@ ЛЕМ ТА РИ ХЫ Ж@ НЕ ХА ЛЫ �А РА ЛЫ� �А ТЫ НАС ТАР КА ФЕД РА СЫ НЫ3 

ПРО ФЕС СО РЫ

Ай ту лы жо ба 2015-2016 оқу жы лы нан бас-
тап Қа ра ған ды мем ле кет тік уни вер си те тін де 
де жү зе ге асы ры лып ке ле ді. Ал ғаш қы жы лы 
214, ал өт кен жы лы 194 сер пін дік жас ки елі қа-
ра ша ңы рақ тың сту ден ті атан ды. Бү гін гі таң да 
олар 25 ма ман дық бойын ша бі лім алу да. «Сер-
пін-2050» жо ба сы на өзі не се не тін тəуекел шіл, 
бі лім ді, бі лік ті, өнер лі, та лап ты, көп шіл, жа ңа 
ор та ға тез икем де ле тін, ата-ана сы на сал мақ сал-
май, өз мə се ле сін өзі ше шу ге ұм ты ла тын ал ғыр 
аза мат тар қа ты са ды. ҚарМУ қа быр ға сын да бі-
лім алып жүр ген сер пін дік сту дент тер екі жыл 
ара лы ғын да өз де рін жақ сы жа ғы нан та ны та 
біл ді. Əсі ре се олар дың өнер ге де ген құл шы ны-
сы таң қал дыр май қой ма ды. Шы ны ке рек, өз ге 
тіл де сөй леп, ана ті лін ұмы та бас та ған қан дас та-
ры мыз олар ға қа рап бой тү зей бас та ды. «Жай-
дар ман»-да мық ты ойын көр се те тін қа за қы əзі-
лі жа рас қан кө ңіл ді ко ман да лар қа та ры арт ты. 
Өнер лі ұл-қыз дар уни вер си те ті ші лік, қа ла лық, 
об лыс тық, тіп ті рес пуб ли ка лық дең гей де өте-
тін түр лі бай қау лар да топ жа рып, би ік тер ден 
кө рі ніп жүр. Олар «Сер пін» əлеу мет тік ұлт-
тық қо ры ның бел сен ді ле рі. Сер пін дік тер ді бі-

рік ті ру, олар дың өз ге ор та да ашы лып, сі ңі сіп 
ке туі не ық пал ету мақ са тын да жы лы на екі рет 
рес пуб ли ка лық дең гей де бар лық ай мақ тар да 
«Ала ман» фес ти ва лі өт кі зі ле ді. Сер пін дік тер дің 
ғы лы ми кон фе рен ци ялар мен олим пи ада лар ға, 
мем ле кет тік жас тар са яса ты са ла сын да ғы жос-
пар лы іс-ша ра лар ға қа ты сып, ал дың ғы қа тар-
дан кө рі ніп жүр ге нін де ай ту ке рек. Сту дент тер 
са райы, Жас тар ісі жө нін де гі ко ми тет, «Жас тар 
əле мі» га зе ті ре дак ци ясы, Де бат клу бы сын ды 
шы ғар ма шы лық пен өнер ді шың дай тын ки елі 
ошақ тар бү гін де олар дың сүйік ті ме ке ні не ай на-
лып үл гер ді. Са лауат ты өмір сал тын ұс та на тын 
ұл-қыз дар ара сын да түр лі спорт тық сайыс тар 
ұйым дас ты ры ла ды. Та ри хи, мə де ни орын дар ға 
ба ру, эк скур сия жа сау, қа ла ның кө рік ті жер ле-
рін ара лау, мі не, бі лім ор да сын да осын дай жақ-
сы дəс түр қа лып тас қан.
Уни вер си те ті міз дің тəр бие жұ мы сы жə не 

əлеу мет тік мə се ле лер жө нін де гі про рек то ры 
Абай Қо бы лан дыұ лы Қа лы қов, сер пін дік тер дің 
екін ші ана сы на ай нал ған пе да го ги ка ғы лым да-
ры ның кан ди да ты, до цент Ба ян Қы рық бай қы зы 
Ша уше ко ва жə не фа куль тет де кан да ры мен топ 

ку ра тор ла ры сер пін дік сту дент тер мен жиі кез-
де су лер өт кі зіп тұ ра ды. Абай Қо бы лан дыұ лы: 
«ҚарМУ сту ден ті атан ған қай жас бол сын жа тақ-
ха на да тұ ру мүм кін ші лі гі не ие. Сер пін дік тер де 
өз ге сту дент тер мен бір ге уни вер си тет тің əлеу мет-
тік ин фра құ ры лы мын да ғы 5 ың ғай лы жа тақ ха на-
сы на ор на лас ты рыл ған. Өз қа лауымен 38 сер пін-
дік жас жал да ма лы пə тер де, ту ыс та ры ның үйін де 
тұ рып жа тыр. Жа тақ ха на да бар жағ дай жа са лын-
ған. Тəр тіп пен та за лық бас ты на зар да. Жа тақ ха-
на жұ мыс кер ле рі мен қа тар оқы ту шы лар мен ку-
ра тор лар да ке зек пен ке зек ке зек ші лік ат қа ра ды. 
Про фес сор лық-оқы ту шы лар құ ра мы жас тар мен 
бір ле се сту дент тер дің бос уақы тын ұтым ды пай-
да ла ну мақ са тын да жа тақ ха на да тəр би елік мə ні 
бар іс-ша ра лар ды жиі ұйым дас ты ра ды. Қо ғам да 
орын ал ған жағ дай лар ды уни вер си тет қыз мет-
кер ле рі сту дент тер мен бір ге оты рып тал қы лай-
ды», – дей ке ле, сер пін дік тер дің се нім ге ие екен-
дік те рін, уни вер си тет та ра пы нан олар ға əр кез 
қол дау та ны ты ла ты нын айт ты.
Сер пін дік тер үшін өз елі нің əр бір тау-та сы 

қым бат. Олар – хал қы мыз дың «Бө лін ген ді бө рі 
жей ді», «Ал тау ала бол са, ауыз да ғы ке те ді. Төр-
теу тү гел бол са, тө бе де гі ке ле ді», «Бес са усақ бі-
рік се – жұ ды рық, бі рік пе се құ ры дық», «Бір жең-
нен қол шы ғар, Бір жа ға дан бас шы ғар» де ген-
дей қа нат ты сөз де рін, Ел ба сы мыз дың «Елі міз де 
жұ мыс орын да рын құ ру да мыз, жа ңа өн ді ріс тер 
са лу да мыз. Сон дық тан, жұ мыс бар жер ге ба ру 
ке рек» де ген бағ дар лы ба ғы тын бе рік ұс тан ған 
жан дар.

Г. МА ХАН

;аза+станны� ;арулы К%штері — ел +ор�аны

Бізде +она+та…

Шев чен ко к/н де рі аясын-
да Украина ны� �а за� стан-
да "ы уа�ыт ша се нім ді �кі лі 
Вла ди мир Джид жо ра ж� не 
�Р-да "ы Украина Ел ші лі гі ні� 
бі рін ші хат шы сы Вла ди мир 
Ко валь об лы сы мыз "а ар-
найы іс са пар мен кел ді. �$р-
мет ті �о на� рес ми са па рын 
�а ра "ан ды мем ле кет тік уни-
вер си те ті, та рих фа куль те ті 
не гі зін де ашыл "ан �а за�-
стан та ри хы ж� не �а за� стан 
хал �ы ас сам бле ясы ка фед-
ра сы ны� ж$ мы сы мен та ны-
су дан бас та ды.

Та рих фа куль те ті про фес-
сор лы-оы ту шы лар $ ра мы 
мен та рих ж) не би оло гия-ге ог-
ра фия фа куль тет те рі сту дент-
те рі ні� а ты су ымен !т кен кез-
де су де #а за стан мен Украина 
ара сын да �ы ын ты ма тас ты, 
екі ел ді� м) де ни еті )� гі ме ге 
ар ау бол ды. Вла ди мир Джид-
жо ра 15 ма усым да !те тін 
«ЭКСПО-2017» ха лы а ра лы 
к!р ме сін де гі «$лт ты ме ре ке ні» 
бір ге та ма ша лау �а ша ыр ды.

�АРМУ БАС ПА С	З �ЫЗ МЕ ТІ

Біліктілікті арттыру — 
шеберлікті шы�дайды

Жа ын да де не м) де ни еті 
ж) не спорт фа куль те ті #а ра-
�ан ды об лы сы бі лім бе ру ді да-
мы ту ды� оу-)діс те ме лік ор-
та лы �ы мен бір ле се оты рып, 
«Мек теп ті ре фор ма лау жа�-
дайын да �ы де не шы ны ты ру 
ж) не спорт ты оы ту ды� а зір гі 
м) се ле ле рі» та ы ры бы ше� бе-
рін де об лыс аума �ын да �ы жал-
пы бі лім бе ре тін мек теп тер ді� 
де не шы ны ты ру ма ман да ры-
ны� бі лік ті лі гін арт ты ру кур-
сын !т кіз ді. Атал мыш ша ра �а 
об лы сы мыз ды� Б$ ар жы рау, 
А то �ай, Оса ка ров, Н$ ра, Жа-
�а ар а, Шет аудан да ры нан, 
Те мір тау, Шах тинск, Са ран 
а ла ла ры нан ж) не #а ра �ан-
ды ша Zа ры нан а за б! лі мі 
бойын ша 21 адам, орыс б! лі-
мі нен 8 адам, бар лы �ы 29 ты�-
да ушы а тыс ты. Мек теп м$ �а-
лім де рі фа куль те ті міз ді� бі лік ті 
ма ман да ры — про фес сор лар 
мен а�а оы ту шы ла ры мыз ды� 
д) ріс те рін ты� дап, се ми нар 
са ба та ры на а тыс ты. [ы лым 
кан ди дат та ры мен пе да го ги-
ка �ы лым да ры ны� ма гистрле-
рі, #Р спорт ше бер ле рі ж) не 
«@р леу» ба� дар ла ма сы бойын-
ша бі лік ті лік те рін арт ты рып 
кел ген ма ман дар ды� д) рі сін 
ты� да �ан $с таз дар ауымы са-
на улы к(н дер ішін де мол т) жі-
ри бе жи на тап, бі лім де рін же-
тіл ді ріп айт ты.

�АРМУ БАС ПА С	З �ЫЗ МЕ ТІ

«М&�гілік Ел»
Серпіндіктер сенімге ие
Ұлан-бай тақ же рі міз дің жас та рын бір-бі рі мен ете не бай ла ныс тыр ған, кө шіп-қон ған 

ата-ба ба дəс тү рін қай та дан жан дан ды рып, жас та ры мыз ды сер піл ткен «Мəң гі лік ел жас-
та ры – ин дус трия ға» – «Сер пін-2050» əлеу мет тік жо ба сы ар қа сын да оң түс тік, оң түс тік-
шы ғыс, қи ыр оң түс тік-ба тыс та ғы бауыр ла ры мыз бү гін де елі міз дің өз ге өңір ле рін де бі лім 
алу да. Ел мүд де сін көз де ген, ең бек ре сур ста ры ның жұ мыл ғыш ты ғын жо ға ры ла ту ды мақ-
сат ет кен бұл жо ба бес са усақ бір дей бол ма са да сол бес са усақ бі рі гіп, бір ала қан да жұ ды-
рық бо лып жұ мы ла ала ты нын дə лел де ді.

Ма мыр айы ны� ба сын да #а ра �ан ды ша Zа ры на ар найы іс са пар мен кел ген «Сер пін» А# $лт-
ты жо ба лар бас ар ма сы ны� бас шы сы К(л зия #а дыр ы зы То ба та ева ки елі а ра ша �ы ра �ы-
мыз �а да ат ба сын б$р ды. Іс са пар ба ры сын да К(л зия #а дыр ы зы уни вер си тет бас шы лы �ы-
мен, сер пін дік сту дент тер мен кез де сіп, оу ор ны мен та ны сып, сер пін дік сту дент тер т$ ра тын 
жа та ха на ны ара ла ды. Кез де су де «Сер пін-2050» )леу мет тік жо ба сы бойын ша бі лім алу шы 
сту дент тер ге мем ле кет та ра пы нан жа са лы нып отыр �ан жа� дай лар мен м(м кін дік тер ту ра лы 
ке �і нен ай тыл ды. Ал да �ы уаыт та да жо ба �а а ты су шы ел дер ара сын да �ы ха лы а ра лы сту-
дент тік ж) не оы ту шы лы мо биль ді лік ті арт ты ру, жо ба �а а ты су шы ел дер ді� �ы лы ми-зерт теу 
ор та лы та ры мен ын ты ма тас ты ты ке �ей ту к!з де ліп оты рыл �ан ды �ы с!з бол ды.
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Как из вес тно, в этом го ду Ми нис тер ство об ра зо ва ния и на уки Рес пуб ли ки Казахстан ме-
ня ет фор мат про ве де ния Еди но го на ци ональ но го тес ти ро ва ния (За кон РК «Об об ра зо ва-
нии» (из ме не ния и до пол не ния от 09.04.2016 №501-V ЗРК вво дят ся в дей ствие с 01.01.2017).

Нуж но от ме тить, что это ре ше ние бы ло 
при ня то не слу чай но. Так, ми нис тер ством был 
про ве ден со цоп рос, в ко то ром при ня ло учас тие 
бо лее 10 ты сяч рес пон ден тов, сре ди ко то рых 
бы ли учи те ля, ро ди те ли, вы пус кни ки и пред-
ста ви те ли об ще ствен нос ти. Ре зуль та ты оп ро са 
по ка за ли, что об ще ствен ность вос при ни ма ет 
ЕНТ толь ко как всту пи тель ный эк за мен в вуз. 
При этом труд но оп ре де лить ка че ство сред не го 
об ра зо ва ния в Ка зах ста не. В этой свя зи ми нис-
тер ство про ве ло ра бо ту по двум ос нов ным нап-
рав ле ни ям: пер вое — раз де ле ние эк за ме нов на 
вы пус кные эк за ме ны и ЕНТ как всту пи тель ный 
в ву зы и, сле до ва тель но, как сис те ма при суж-
де ния го су дар ствен ных гран тов. Вто рое — это 
са ма струк ту ра ЕНТ. В ито ге бы ло при ня то ре-
ше ние о раз де ле нии ЕНТ на два эта па: ито го вая 
ат тес та ция как вы пус кной эк за мен в шко лах и 
ЕНТ как всту пи тель ный эк за мен в ву зы.
При ста ром фор ма те наб лю да лось, что не 

все вы пус кни ки при ни ма ли учас тие в про це-
ду ре ЕНТ, что не поз во ля ло уви деть ре аль ную 
кар ти ну ка че ства сред не го об ра зо ва ния. На чи-
ная с это го го да все вы пус кни ки без ис клю че-
ния сда ют ито го вую ат тес та цию по сле ду ющим 
(4 обя за тель ных и 1 по вы бо ру) пред ме там: 
«Род ной язык и ли те ра ту ра» — эс се (пись мен-
но); «Ал геб ра и на ча ло ана ли за» — пись мен-
но; «Ис то рия Казахстана» — ус тно (би ле ты); 
«Ка зах ский язык в шко лах с рус ским язы ком», 
«Рус ский язык в шко лах с ка зах ским язы ком 
обу че ния» — тес ти ро ва ние; пред мет по вы бо ру: 
фи зи ка, хи мия, би оло гия, ге ог ра фия и т. д. — 
тес ти ро ва ние.
Сто ит от ме тить, что ито го вая ат тес та ция обу-

ча ющих ся (ИГА) — это про це ду ра, про во ди мая 
с целью оп ре де ле ния сте пе ни ос во ения ими 
объ ема учеб ных дис цип лин, пре дус мот рен ных 
го су дар ствен ным об ще обя за тель ным стан дар-
том со от вет ству юще го уров ня об ра зо ва ния.
Ито го вая ат тес та ция обу ча ющих ся в ор га ни-

за ци ях сред не го об ра зо ва ния осу ществля ет ся в 
фор ме го су дар ствен ных вы пус кных эк за ме нов.
Все эк за ме ны бу дут при ни мать ся на ба зе 

школ, где обу ча ют ся вы пус кни ки, а ма те ри алы 
ито го вой ат тес та ции сос тав ля ют ся в Ми нис-
тер стве об ра зо ва ния и на уки. Тес ти ро ва ние (2 
пред ме та) бу дут про во дить ся в один день по 
всей рес пуб ли ке, по мес ту обу че ния уча щих ся.
Оцен ка пись мен ных и ус тных эк за ме нов, 

лис ты от ве тов тес ти ро ва ния про ве ря ют ся эк-
за ме на ци он ной ко мис си ей, соз дан ной шко лой.
При не сог ла сии с оцен кой, выс тав лен ной за 

пись мен ную ра бо ту, или ре зуль та том тес ти ро-

ва ния обу ча ющий ся об ра ща ет ся в ко мис сию до 
13:00 сле ду юще го пос ле эк за ме на дня. Сро ки 
про ве де ния ито го вой ат тес та ции — с 29 мая по 
9 июня 2017 го да.
Од ной из форм от бо роч ных эк за ме нов для 

пос туп ле ния в выс шие учеб ные за ве де ния яв ля-
ет ся Еди ное на ци ональ ное тес ти ро ва ние (ЕНТ), 
ко то рое, как и рань ше, сос то ит из пя ти пред ме-
тов, три из ко то рых обя за тель ные, толь ко вмес-
то 25 за да ний в этом го ду 20 за да ний с 1 пра-
виль ным от ве том: ма те ма ти чес кая гра мот ность; 
гра мот ность чте ния; ис то рия Казахстана.
Еще два пред ме та — про филь ные по вы бо-

ру по 30 за да ний, из ко то рых 20 бу дут с од ним 
пра виль ным от ве том, 10 — с нес коль ки ми пра-
виль ны ми от ве та ми. Все го 120 за да ний. Вре мя 
в тес ти ро ва нии — 3 ча са 50 ми нут, мак си маль-
ное чис ло бал лов — 140, про ход ной — 50. Для 
за да ний с вы бо ром од но го пра виль но го от ве та 
из пя ти пред ло жен ных при суж да ет ся 1 балл, 
в ос таль ных слу ча ях — 0 бал лов. Для за да ний 
с вы бо ром нес коль ких пра виль ных от ве тов из 
нес коль ко пред ло жен ных (2 или 3 от ве та из 8 
пред ло жен ных): за все пра виль ные от ве ты — 2 
бал ла; за 1 ошиб ку (не най ден 1 пра виль ный от-
вет или выб ран 1 неп ра виль ный от вет) — 1 балл; 
за до пу щен ные 2 и бо лее ошиб ки — 0 бал лов.
Осо бо сто ит от ме тить, что об ла да те ли «Ал-

тын бел гі», по бе ди те ли и при зе ры рес пуб ли-
кан ских, меж ду на род ных олим пи ад по об ще-
об ра зо ва тель ным пред ме там и науч ным про ек-
там сда ют ЕНТ на об щих ос но ва ни ях. Пре иму-
ще ствен ным пра вом они бу дут об ла дать толь ко 
в том слу чае, ес ли их ре зуль та ты бу дут на рав не 
с те ми, кто не об ла да ет вы ше пе ре чис лен ны ми 
наг ра да ми. Нап ри мер: ес ли об ла да тель зна-
ка «Ал тын бел гі» и не име ющий зна ка «Ал тын 
бел гі» наб ра ли по 123 бал ла, то грант по лу ча ет 
об ла да тель зна ка «Ал тын бел гі». Ес ли об ла да-
тель зна ка «Ал тын бел гі» наб рал мень ше ба лов, 
чем вы пус кник, не об ла да ющий зна ком «Ал тын 
бел гі», грант по лу ча ет наб рав ший боль ше бал-
лов.
Пред ва ри тель но оп ре де ле ны сро ки ор га-

ни за ции и про ве де ния тес ти ро ва ния. При ем 
за яв ле ний на ЕНТ — с 10 мар та по 10 мая 2017 
го да. Про ве де ние тес ти ро ва ния — с 20 июня по 
1 июля 2017 го да.
Еще од но из ме не ние ка са ет ся всту пи тель-

ных эк за ме нов вы пус кни ков кол лед жей (Ти ПО). 
У них так же из ме нил ся фор мат тес ти ро ва ния. 
Ес ли вы пус кник Ти ПО пос ту па ет в вуз по сок-
ра щен ной фор ме обу че ния, он вы би ра ет род-
ствен ную спе ци аль ность и сда ет 2 дис цип ли ны: 

«Об щеп ро филь ная дис цип ли на» — 20 за да ний; 
«Про фи ли ру ющая дис цип ли на» — 40 за да ний. 
Об щеп ро филь ная дис цип ли на — об щая дис-
цип ли на для груп пы спе ци аль нос тей. Нап ри-
мер, для всех сту ден тов пе да го ги чес ких спе ци-
аль нос тей об щеп ро филь ным пред ме том бу дут 
«Ос но вы пе да го ги ки и пси хо ло гии», для эко но-
ми чес ких спе ци аль нос тей — «Ос но вы эко но-
ми ки». Про фи ли ру ющая дис цип ли на — дис-
цип ли на, ко то рая ха рак тер на для выб ран ной 
спе ци аль нос ти. Нап ри мер, для бу ду щих учи-
те лей ма те ма ти ки про фи ли ру ющая дис цип ли-
на — «Ма те ма ти ка» и т. д. Ито го в тес ти ро ва нии 
60 за да ний.
Вре мя тес ти ро ва ния на КТА — 1 час 40 ми-

нут, мак си маль ное ко ли че ство — 70 бал лов, 
про ход ной балл — не ме нее 35, при этом по об-
щеп ро филь ной дис цип ли не — не ме нее 10 бал-
лов из 20 воз мож ных, по про фи ли ру ющей дис-
цип ли не — не ме нее 25 бал лов из 50 воз мож ных.
Пред ва ри тель но оп ре де ле ны сро ки ор га ни-

за ции и про ве де ния тес ти ро ва ния. При ем за яв-
ле ний на КТА — с 20 июня по 4 июля 2017 го да. 
Про ве де ние тес ти ро ва ния — с 17 по 23 июля 
2017 го да.
В этом го ду, так же как и в прош лом го ду, 

ос та ет ся воз мож ность на плат ной ос но ве пе рес-
дать ЕНТ или КТА (ав густ 2017-го, ян варь 2018 
го да).
В нас то ящее вре мя во всех об ра зо ва тель ных 

уч реж де ни ях идет уси лен ная под го тов ка к ЕНТ. 
В по мощь аби ту ри ен там На ци ональ ный центр 
тес ти ро ва ния опуб ли ко вал об раз цы тес то вых 
за да ний на сай те testcen ter.kz, а так же на об ра-
зо ва тель ном пор та ле kun de lik.kz, под го тов ле ны 
ва ри ан ты тес тов для про хож де ния проб но го 
тес ти ро ва ния в бу маж ном фор ма те. Для вы пус-
кни ков, ко то рые хо тят прой ти проб ное тес ти-
ро ва ние и про ве рить свои зна ния, су ще ству ет 
воз мож ность прой ти он лайн-тес ти ро ва ние на 
сай те На ци ональ но го цен тра тес ти ро ва ния: 
https://prob-ent.testcen ter.kz/. Сто имость проб-
но го тес ти ро ва ния сос тав ля ет 260 тен ге.
Мы же ла ем всем вы пус кни кам, учи те лям и 

ро ди те лям в этот от вет ствен ный и вол ни тель-
ный мо мент мак си маль но ис поль зо вать ос тав-
ше еся вре мя на под го тов ку к ус пеш но му про-
хож де нию ЕНТ.

ХА СЕ НО ВА Т. М., ИСА ГУ ЛОВ С. Т., АЯЖА НОВ К. С.,
РУ КО ВО ДИ ТЕ ЛИ ФИ ЛИ АЛОВ НЦТ В Г. КА РА ГАН ДЕ

На фа куль те те инос тран ных язы ков 
КарГУ им. ака де ми ка Е. А. Бу ке то ва сре ди 
уча щих ся 10-11-х клас сов школ и сту ден тов 
кол лед жей г. Ка ра ган ды и Ка ра ган дин ской 
об лас ти про во дил ся он лайн-кон курс твор-
чес ких эс се «Язык от кры ва ет гра ни цы».

Це ли и за да чи кон кур са: по вы ше ние прак ти-
чес ко го ин те ре са уча щих ся к ан глий ско му язы ку; 
со вер шен ство ва ние под го тов ки спе ци алис тов; 
рас ши ре ние язы ко во го за па са уча щих ся; сис те-
ма ти за ция лин гвис ти чес ких и экстра лин гвис ти-
чес ких зна ний, не об хо ди мых для про дук тив но го 
фун кци они ро ва ния в про фес си ональ ной сфе ре; 
раз ви тие твор чес ких спо соб нос тей и прак ти чес-
ких на вы ков уча щих ся в об лас ти на пи са ния эс се 
на ан глий ском язы ке.
В кон кур се при ни ма ли учас тие уча щи еся 

10—11-х клас сов школ и 1—2-х кур сов кол лед жей. 
Кон курс про во дил ся за оч но.
Для учас тия в кон кур се не об хо ди мо бы ло от-

пра вить в ад рес ор га ни за то ров за яв ку на учас тие, 
а за тем на пи сать эс се объ емом 250-300 слов на од-
ну из трех пред ло жен ных тем. При ре гис тра ции 
ра бот каж до му учас тни ку прис ва ивал ся пер со-
наль ный но мер, ко то рый прос тав лял ся на лис тах 
с ра бо та ми. Все прис лан ные эс се про ве ря лись на 
пла ги ат.

Оце ни ва ло ра бо ты про фес си ональ ное жю ри 
из пре по да ва те лей ка фед ры инос тран ной фи ло-
ло гии и пе ре вод чес ко го де ла КарГУ.

Ра бо ты оце ни ва лись по сле ду ющим кри те-
ри ям: со от вет ствие те ма ти ке кон кур са; са мос то-
ятель ность вы пол не ния ра бо ты, уме ние ра бо тать 
с науч ной, учеб ной ли те ра ту рой; ори ги наль ность 
за мыс ла, идеи; ка че ство ис пол не ния (гра мот-
ность, стиль, офор мле ние).
В ад рес ор га ни за то ров пос ту пи ло 59 за явок 

из 26 об ра зо ва тель ных уч реж де ний Ка ра ган ды и 
об лас ти. Жю ри при ня ло ре ше ние раз бить учас-
тни ков на 4 груп пы и вы би рать по бе ди те лей в 
каж дой из групп.
Жю ри оце ни ло ра бо ты учас тни ков и под ве ло 

ито ги. По бе ди те ля ми ста ли учас тни ки в че ты рех 
ка те го ри ях.

Ка те го рия «Гим на зии и кол лед жи го ро да Ка-
ра ган ды»: 1-е мес то — Ла гай Мак сим, Назарбаев 
Ин тел лек ту аль ная шко ла хи ми ко-би оло ги чес ко-
го нап рав ле ния, г. Ка ра ган да (пре по да ва тель — 
Су лей ме но ва А. Д.); 2-е мес то — Амир тай Са би-
на, КГУ «Гим на зия №92» (пре по да ва тель — Бақ-
ты гүл Хай вар-қы зы); 3-е мес то — Обе лец Ека те-
ри на, Назарбаев Ин тел лек ту аль ная шко ла хи-
ми ко-би оло ги чес ко го нап рав ле ния, г. Ка ра ган да 
(пре по да ва тель — Су лей ме но ва А. Д.).

Ка те го рия «Сред ние об ще об ра зо ва тель ные 
шко лы го ро да Ка ра ган ды»: 1-е мес то — Арис-
та но ва Ак бо та, КГУ «СОШ №16» (пре по да ва-
тель — Ме ди ева А. К.); 2-е мес то — Лу ка ше вич 

Алек сандр, КГУ «СОШ №16» (пре по да ва тель — 
Ме ди ева А. К.); 3-е мес то — Мар темь яно ва По-
ли на, КГУ «СОШ №58» (пре по да ва тель — Пет-
рук на Р. В.).

Ка те го рия «Шко лы го ро дов-спут ни ков»: 1-е 
мес то — Ку ли ко ва Ка ри на, КГУ «Шко ла-гим на-
зия №10 от де ла об ра зо ва ния Абай ско го райо на» 
(пре по да ва тель — Май ко ва Е. В.); 2-е мес то — 
Ма ма ра зы ко ва Анас та сия, КГУ «Шко ла-гим на-
зия №10 от де ла об ра зо ва ния Абай ско го райо на» 
(пре по да ва тель — Мус та ха ева М. А.); 3-е мес то — 
Пер сте не ва Сне жа на, КГУ «Шко ла-ли цей №14 
от де ла об ра зо ва ния Абай ско го райо на» (пре по-
да ва тель — Жу ку то ва С. К.).

Ка те го рия «Сельские шко лы»: 1-е мес то — 
Рез ни чен ко Ан на, КГУ «Опор ная шко ла (ре-
сур сный центр) на ба зе гим на зии №9 по сел ка 
Оса ка ров ка» (пре по да ва тель — Фо ки на С. Н.); 
2-е мес то — Нур ма гам бе то ва Бо та гоз, КГУ «То-
ка рев ская СОШ» (пре по да ва тель — Ба зы ло ва Ж. 
Т.); 3-е мес то — Құ рым бай Ай жан, КГУ «СШ 
№6 се ла Те гис шил дик Кар ка ра лин ско го райо на» 
(пре по да ва тель — Ра хим ба ева Э. Ж.).
По бе ди те ли бы ли наг раж де ны дип ло ма ми. 

От всей ду ши поз драв ля ем по бе ди те лей кон кур-
са и их пре по да ва те лей! Же ла ем им даль ней ших 
твор чес ких ус пе хов! Бу дем ра ды ви деть учас тни-
ков кон кур са сре ди сту ден тов КарГУ.

ИН ФОР МА ЦИЯ ПРЕ ДОС ТАВ ЛЕ НА 
ФА КУЛЬ ТЕ ТОМ ИНОС ТРАН НЫХ ЯЗЫ КОВ

КарГУ встречает 
выпускников

15 ап ре ля в КарГУ име ни 
Е. А. Бу ке то ва про шел день от-
кры тых две рей.

Дан ное ме роп ри ятие яв ля-
ет ся тра ди ци он ным для уни-
вер си те та. Еже год но вуз в та-
кие дни по се ща ют уча щи еся 
вы пус кных клас сов об ра зо ва-
тель ных уч реж де ний го ро да и 
об лас ти, учи те ля и ро ди те ли. 
В этом го ду уни вер си тет встре-
тил бо лее 800 бу ду щих вы пус-
кни ков школ и кол лед жей, в 
об щей слож нос ти око ло 70 
об ра зо ва тель ных уч реж де ний 
Ка ра ган ды и го ро дов-спут ни-
ков бы ло пред став ле но на дне 
от кры тых две рей.

На тор же ствен ном от кры-
тии пе ред бу ду щи ми вы пус-
кни ка ми и ро ди те ля ми с при-
вет ствен ным сло вом выс ту пил 
пер вый про рек тор про фес сор 
Жу ма шев Рым бек Му ра то вич. 
Он рас ска зал о на шем уни вер-
си те те, поз на ко мил вы пус кни-
ков с дос ти же ни ями уни вер си-
те та.

Уни вер си тет по пра ву гор-
дит ся сво ими вы пус кни ка ми. 
О го дах уче бы в КарГУ, пер-
вых ша гах в про фес си ональ-
ной дея тель нос ти рас ска-
зал бу ду щим аби ту ри ен там 
Кар га бай Ми рас, глав ный 
спе ци алист Уп рав ле ния про-
фи лак ти ки кор руп ции Де пар-
та мен та Агент ства РК по де лам 
гос служ бы и про ти во дей ствию 
кор руп ции по Ка ра ган дин ской 
об лас ти. Сво ими впе чат ле ни-
ями об обу че нии за ру бе жом 
по прог рам ме ака де ми чес кой 
мо биль нос ти по де лил ся сту-
дент 3-го кур са фи зи ко-тех ни-
чес ко го фа куль те та Ба жи ков 
Нур жан. Об осо бен нос тях про-
ве де ния при ем ной кам па нии в 
2017 го ду и по ряд ке пос туп ле-
ния и за чис ле ния в вуз рас ска-
зал от вет ствен ный сек ре тарь 
при ем ной ко мис сии Ку рым ба-
ев С. Г. Тор же ствен ное от кры-
тие соп ро вож да ли твор чес кие 
кол лек ти вы Двор ца сту ден тов.

Да лее все гос ти ме роп-
ри ятия бы ли приг ла ше ны на 
встре чи с фа куль те та ми, на 
ко то рых де ка ны, за ве ду ющие 
ка фед ра ми и пре по да ва те ли 
рас ска за ли о спе ци аль нос тях, 
ор га ни за ции учеб но го про-
цес са, об ще ствен ной жиз ни 
на фа куль те тах. Так же бу ду-
щим аби ту ри ен там бы ла пре-
дос тав ле на воз мож ность по-
се тить объ ек ты уни вер си те та: 
му зей ис то рии КарГУ, му зей 
ар хе оло гии и эт ног ра фии, чи-
таль ные за лы биб ли оте ки, зал 
элек трон ных ре сур сов, офис 
ком мер ци али за ции тех но ло-
гий, офис ре гис тра то ра.

СОБ. ИНФ.

Новый формат ЕНТ-2017

Языковой онлайн-конкурс

Школа — вуз
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Ки елі қа ра ша ңы ра ғы мыз да «Бей не леу өне рі жə не сы зу» ма ман ды ғы бойын ша «Қа зақ-
стан су рет ші ле рі нің шы ғар ма шы лы ғы мен за ма науи бей не леу өне рін де гі қа зақ хал қы ның 
та ри хы на» ар нал ған сту дент тер дің IХ Рес пуб ли ка лық пəн дік олим пи ада сы өт ті.

Рес пуб ли ка лық олим пи ада ның мақ са ты: 
Қа зақ стан за ма науи өне рі мен та ри хи құн ды-
лық тар дың ұш та су ының не гі зін де сту дент тер-
дің пат ри от тық тəр би есін да мы ту; сту дент-
тер дің кə сі би тұл ға лық қа си ет те рін, са на сын, 
шы ғар ма шы лық қа бі лет те рін, өзін-өзі іс ке 
асы ру мен өзін-өзі бе кі ту ін ашу; аза мат тық 
тұл ға ны тəр би елеу, Қа зақ стан ның шы ғар ма-
шыл жас та ры ның аза мат тық жə не өмір лік 
бел сен ді по зи ци ясын қа лып тас ты ру, со ны мен 
қа тар, бей не леу өне рі құ рал да ры ар қы лы ру-
ха ни-адам гер ші лік құндылықты дəріптеу; Ұлы 
да ла ның ба ба лар мə де ни еті мен та ри хы на де-
ген сту дент тер дің та ным дық қы зы ғу шы лы ғын 
қа лып тас ты ру; елі міз дің əр түр лі ЖОО «Бей-
не леу өне рі жə не сы зу» ма ман ды ғы сту дент те-
рі нің ара сын да дос тық қа рым-қа ты нас ты жə не 
шы ғар ма шы лық ал ма су ды ын та лан ды ру.
Пəн дік олим пи ада ға елі міз дің 13 жо ға ры 

оқу ор ны нан 15 ко ман да қа тыс ты. Нə ти же сін-
де, бі рін ші кү ні өт кен ко ман да лар дың «Ви зит-
тік кар та» сайы сы бойын ша 3 дə ре же лі дип-
лом мен Пав ло дар мем ле кет тік пе да го ги ка лық 
ин сти ту ты ның «Ғиб рат» ко ман да сы, Қа зақ 
мем ле кет тік қыз дар пе да го ги ка лық уни вер си-
те ті нің «Тұ мар» ко ман да сы жə не «Сыр да рия» 
уни вер си те ті нің «Алаш» ко ман да сы ма ра пат-
тал ды. 2 дə ре же лі дип лом ды Е. А. Бө ке тов 
атын да ғы Қа ра ған ды мем ле кет тік уни вер си-
те ті нің «Степ ная Ат лан ти да» ко ман да сы мен 
Ш. Уəли ха нов атын да ғы Көк ше тау мем ле кет-
тік уни вер си те ті нің «Жас Шо қан» ко ман да сы 
иелен ді. Осы сайыс бойын ша 1 дə ре же лі дип-
лом мен Абай атын да ғы Қа зақ ұлт тық пе да го-
ги ка лық уни вер си те ті нің «Ис кра» ко ман да сы 
ма ра пат тал ды.
Ке ле сі тап сыр ма «Эс се» сайы сы бойын ша 

3 дə ре же лі дип лом ға Оң түс тік Қа зақ стан пе да-
го ги ка лық уни вер си те ті нің «Жа лын» ко ман да-
сы, Қо жа Ах мет Яс сауи атын да ғы ха лы қа ра лық 
қа зақ-тү рік уни вер си те ті нің «Яс сауи» ко ман-
да сы жə не Оң түс тік Қа зақ стан мем ле кет тік пе-
да го ги ка лық ин сти ту ты ның «Өнер өрен де рі» 

ко ман да сы ие бол ды. Атал ған сайыс бойын ша 
2 дə ре же лі дип лом мен Ш. Уəли ха нов атын-
да ғы Көк ше тау мем ле кет тік уни вер си те ті нің 
«Жас Шо қан» ко ман да сы жə не Абай атын да ғы 
Қа зақ ұлт тық пе да го ги ка лық уни вер си те ті нің 
«Ис кра» ко ман да сы ма ра пат тал ды. Осы сайыс 
бойын ша 1 дə ре же лі дип лом ал ған Е. А. Бө ке-
тов атын да ғы Қа ра ған ды мем ле кет тік уни вер-
си те ті нің «Жа лын» ко ман да сы же ңім паз атан-
ды. Өз ко ман да ла рын жə не эс се ні та ныс ты рып 
бол ған соң сту дент тер сы зу пə ні бойын ша тап-
сыр ма ны орын да ды. Екі күн дік шы ғар ма шы-
лық бə се ке де Сы зу пə ні бойын ша 3 дə ре же лі 
дип лом ды Ш. Уəли ха нов атын да ғы Көк ше тау 
мем ле кет тік уни вер си те ті нің «Жас Шо қан» 
ко ман да сы нан Бай тұр сы но ва Ди на ра Та был-
ды қы зы, Қо жа Ах мет Яс сауи атын да ғы ха лы-
қа ра лық қа зақ-тү рік уни вер си те ті нің «Яс сауи» 
ко ман да сы нан Тə тен Ба ғи ла Құ ді ре тул ла қы зы 
жə не Се мей қа ла сы ның Шə кə рім атын да ғы 
мем ле кет тік уни вер си те ті нің «Рауан» ко ман да-
сы нан Əл мұ рат Мейір Ме рейұ лы иелен ді. Ал 
2 дə ре же лі дип лом ды Абай атын да ғы Қа зақ 
ұлт тық пе да го ги ка лық уни вер си те ті нің «Ис-
кра» ко ман да сы нан Ргай ба ева Ди на Ас қар қы-
зы мен Та раз мем ле кет тік пе да го ги ка лық ин-
сти ту ты ның «Та раз-ART» ко ман да сы нан Дəу-
лет ба ева Ла ура Ке ңес бек қы зы қан жы ға ла ры на 
бай ла ды. Осы пəн бойын ша же ңім паз, яғ ни 
1 дə ре же лі дип лом ға ие бол ған Е. А. Бө ке тов 
атын да ғы Қа ра ған ды мем ле кет тік уни вер си те-
ті нің «Жа лын» ко ман да сы нан Иль яс Əсем Ер-
лан қы зы ал ға озып шық ты.
Олим пи ада ның екін ші кү ні сту дент тер 

«Ком по зи ция» пə ні бойын ша тап сыр ма ны 
орын да ды. 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 
«Степ ная Ат лан ти да» ко ман да сы нан Ле ве нец 
Вик то рия Ва лерь ев на, Ы. Ал тын са рин атын да-
ғы Ар қа лық мем ле кет тік пе да го ги ка лық ин сти-
ту ты ның «Ыбы рай шə кірт те рі» ко ман да сы нан 
Аб дра ев Аман дық Қаз бе кұ лы жə не Қ. Жұ ба нов 
атын да ғы Ақ тө бе өңір лік мем ле кет тік уни вер-

си те ті нің «Алау» ко ман да сы нан Аман жол Абы-
лай хан Нұр жа убайұ лы 3 дə ре же лі дип лом ды 
иелен ді. Ал 2 дə ре же лі дип лом ды Ш. Уəли ха-
нов атын да ғы Көк ше тау мем ле кет тік уни вер си-
те ті нің «Жас Шо қан» ко ман да сы нан Рах ме то ва 
Ма хаб бат Бір лік қы зы мен Та раз мем ле кет тік 
пе да го ги ка лық ин сти ту ты ның «Та раз-ART» ко-
ман да сы нан Тұр сын бай Ер мек Ба тыр бе кұ лы 
ал ды. Осы пəн бойын ша 1 дə ре же лі дип лом ды 
Се мей қа ла сы ның Шə кə рім атын да ғы мем ле-
кет тік уни вер си те ті нің «Рауан» ко ман да сы нан 
Кə рі мо ва Ақер ке Ті ле убек қы зы же ңіп ал ды.
Қа зы лар ал қа сы ның ше ші мі мен жал пы ко-

ман да лық сайыс та 3 орын ды Се мей қа ла сы ның 
Шə кə рім атын да ғы мем ле кет тік уни вер си те-
ті нің «Рауан» ко ман да сы, Оң түс тік Қа зақ стан 
мем ле кет тік пе да го ги ка лық ин сти ту ты ның 
«Өнер өрен де рі» ко ман да сы жə не Та раз мем-
ле кет тік пе да го ги ка лық ин сти ту ты ның «Та-
раз-ART» ко ман да сы ал ды. Ал рес пуб ли ка лық 
олим пи ада да 2 орын ға Ш. Уəли ха нов атын да ғы 
Көк ше тау мем ле кет тік уни вер си те ті нің «Жас 
Шо қан» ко ман да сы мен Е. А. Бө ке тов атын да ғы 
Қа ра ған ды мем ле кет тік уни вер си те ті нің «Жа-
лын» ко ман да сы ие бол ды. Е. А. Бө ке тов атын-
да ғы Қа ра ған ды мем ле кет тік уни вер си те тін де 
өт кен сту дент тер дің IХ Рес пуб ли ка лық пəн дік 
олим пи ада сын да жал пы ко ман да лық сайыс та 
1 орын ға ие бол ған Абай атын да ғы Қа зақ ұлт-
тық пе да го ги ка лық уни вер си те ті нің «Ис кра» 
ко ман да сын же ңі сін құт тық тай мыз!

ОЛИМ ПИ АДА 'ЙЫМ ДАС ТЫ РУ ШЫ ЛА РЫ

Уни вер си те ті міз де гі жур на лис ти ка бө лі мі-
нің 2 курс сту дент те рі Сыр елін де гі Қор қыт Ата 
атын да ғы Қы зы лор да мем ле кет тік уни вер си те-
тін де жур на лис ти ка ма ман ды ғы бойын ша өт-
кен ІХ рес пуб ли ка лық пəн дік олим пи ада сы на 
қа ты сып, жүл де лі орын дар мен орал ды. Жал-

пы ұпай са ны бойын ша 39 қа ты су шы ның ішін-
де ерек ше көз ге түс кен сту ден ті міз Аяжан Ма-
ди бе ко ва ең жо ға ры ұпай мен жүл де лі І орын-
ды қан жы ға сы на бай лап, олим пи ада ку бо гін 
же ңіп ал ды. Сон дық тан, жур на лис ти ка ма ман-
ды ғы бойын ша Х рес пуб ли ка лық пəн дік олим-

пи ада Қа ра ған ды мем ле кет тік уни вер си те тін де 
өте тін бо ла ды. Бі лім ді лі гі мен көз ге түс кен сту-
ден ті міз Ар ман Қа зы бек сту дент тер ара сын да 
жүл де лі ІІІ орын ға ие бол ды. Ал 3 сту дент тен 
құ рал ған ко ман да лар ара сын да Е. А. Бө ке тов 
атын да ғы Қа ра ған ды мем ле кет тік уни вер си те-
ті нің «Ар қа ар лан да ры» ко ман да сы ІІ орын ды 
иелен ді. І орын Л. Н. Гу ми лев атын да ғы Еура-
зия Ұлт тық уни вер си те ті не бұйыр ды.
Бі лім сайы сы на рес пуб ли ка ның 13 жо ға ры 

оқу ор ны нан жал пы са ны 39 бі лім гер бақ сы-
на ды. Олим пи ада 2 ке зең бойын ша өт кі зіл ді. 
1 ке зең де қа ты су шы лар жур на лис тік ше бер-
лік те рін бай қа та тын бей не ро лик дайын дап, өз 
ко ман да ла рын та ныс тыр ды. Бай қау дың 2 ке зе-
ңі нің І ту рын да 4 пəн бойын ша 100 сұ рақ тан тұ-
ра тын тест тап сыр ма ла рын орын дап, ІІ тур да 
бе ріл ген та қы рып тар ға эс се жаз ды. Екі күн ге 
со зыл ған до да ның ІІІ ту рын да ар найы та қы-
рып та ақ па рат жа зы лып, бел гі лен ген уақыт та 
сайт тар ға же дел та ра тыл ды. 20 ми нут уақыт 
бе ріл ген бұл тап сыр ма қа ты су шы лар дың жа зу 
қа бі ле ті мен қа тар жыл дам дық та рын анық тау-
ға ба ғыт тал ған.

АЯЖАН МАХАМБЕТ�ЫЗЫ, �АРМУ СТУ ДЕН ТІ

Ака де мик Е. А. Бө ке тов атын да ғы ҚарМУ эко но ми ка фа куль те ті нің сту дент тер ко ман-
да сы əл-Фа ра би атын да ғы Қа зақ ұлт тық уни вер си те тін де «Ин но ва ци ялық идея — та быс қа 
бас тар жол» та қы ры бын да мар ке тин гтен өт кен IX рес пуб ли ка лық сту дент тік олим пи ада да 
жал пы ко ман да лық есеп бойын ша 2 орын ды же ңіп ал ды

Мар ке тинг бойын ша өт кен олим пи ада ның 
фи на лы на қа зақ стан дық жо ға ры оқу орын да ры-
нан құ ра мы 29 сту дент пен 6 же тек ші ден жа сақ-
тал ған 6 ко ман да шық ты: С. Сей фул лин атын-
да ғы Қа зақ аг ро тех ни ка уни вер си те ті, «Ауыл 
брен ді» ко ман да сы; əл-Фа ра би атын да ғы Қа зақ 
ұлт тық уни вер си те ті, «Фе никс» ко ман да сы; əл-
Фа ра би атын да ғы Қа зақ ұлт тық уни вер си те ті, 
«Ли мон» ко ман да сы; М. Өте мі сов атын да ғы Ба-

тыс Қа зақ стан мем ле кет тік уни вер си те ті; Қ. Жұ-
ба нов атын да ғы Ақ тө бе мем ле кет тік уни вер си те-
ті; Е. А. Бө ке тов атын да ғы Қа ра ған ды мем ле кет-
тік уни вер си те ті, «Ti mes New Ro man» ко ман да сы.
Олим пи ада ның фи на лы 3 ке зең нен тұр ды: 

уни вер си тет жə не ко ман да пре зен та ци ясы; «Қа-
зақ стан да өнім дер (қыз мет тер) брен дін жыл жы-
ту не гі зін де ин но ва ци ялық иде ялар ды əзір леу» 
та қы ры бын да бей не ро лик тү рін де гі тап сыр ма-

лар пре зен та ци ясы; ка пи тан дар дың зи ят кер лік 
кон кур сы.
Е. А. Бө ке тов атын да ғы Қа ра ған ды мем ле кет-

тік уни вер си те ті аты нан «Мар ке тинг» ма ман-
ды ғын да оқи тын Жу ка но ва Али на, Уəли бе ка 
Күн сұ лу, Да уле но ва Ма ди на, Сто жа ро ва Крис-
ти на (ғы лы ми же тек ші сі — э.ғ. д., про фес сор 
Тле убер ди но ва Ай жан Тоқ тар қы зы жə не э.ғ. м., 
оқы ту шы Тор жа но ва Да на гүл Əсет қы зы) сын ды 
2-3 курс сту дент те рі нен жа сақ тал ған «Ti mes New 
Ro man» ко ман да сы шық ты.
Ака де мик Е. А. Бө ке тов атын да ғы Қа ра ған ды 

мем ле кет тік уни вер си те ті нің ко ман да сы бар лық 
ке зең дер дің қо ры тын ды сы бойын ша 2 орын ды 
же ңіп ал ды.

�АРМУ БАС ПА С	З �ЫЗ МЕ ТІ

Заманауи бейнелеу Oнеріндегі хал+ымызды� тарихы

Журналист студенттеріміз жарады

«Инновациялы+ идея — табыс+а бастар жол»

А+параттар а�ыны
Алматыдан 
же�іспен оралды

С�уір айын да Е. А. Б� ке-

тов атын да "ы �арМУ эко-

но ми ка фа куль те ті ні� сту-

дент тер ко ман да сы Алматы 

тех но ло ги ялы� уни вер си те-

тін де «Мей рам ха на ісі ж� не 

�о на� /й биз не сі» ма ман ды-

"ы бойын ша �т кен IX рес пуб-

ли ка лы� п�н дік олим пи ада-

да жал пы ко ман да лы� есеп 

бойын ша 2 орын ды же �іп 

ал ды.

Олим пи ада �а елі міз-

ді� 10 жо �а ры оу ор ны нан 

21 ко ман да а тыс ты. Олар-

ды� а та рын да: #а за спорт 

ж) не ту ризм ака де ми ясы, Ш. 

У)ли ха нов атын да �ы К!к ше-

тау мем ле кет тік уни вер си те ті, 

Алматы тех но ло ги ялы уни-

вер си те ті, Е. А. Б! ке тов атын-

да �ы #а ра �ан ды мем ле кет тік 

уни вер си те ті, #аз т$ ты ну ода �ы 

#а ра �ан ды эко но ми ка лы уни-

вер си те ті, Алматы ме нед жмент 

уни вер си те ті, Ха лы а ра лы 

биз нес уни вер си те ті, Нар хоз 

уни вер си те ті, Т$ ран уни вер си-

те ті, #а за тех но ло гия ж) не 

биз нес уни вер си те ті бар.

Олим пи ада 3 ке зе� нен т$р-

ды: компь ютер лік тес ті леу, жо-

ба лар ды ор �ау, зер тха на лы-

т) жі ри бе лік.

Ака де мик Е. А. Б! ке тов 

атын да �ы #арМУ эко но ми ка 

фа куль те ті ні� $ ра мы Шо ха-

ма но ва Арай лым (СЕР-31), По-

ла то ва Та� шол пан (СЕР-34с), 

#аб ду ахит Бал кен (РД-21) сын-

ды сту дент те рі нен жа са тал �ан 

ко ман да сы жал пы ко ман да лы 

есеп бойын ша 2 орын ды же �іп 

ал ды. Же ке есеп бойын ша #Р 

Б[М 2 д) ре же лі дип ло мы мен 

По ла то ва Та� шол пан ма ра пат-

тал ды.

�АРМУ БАС ПА С	З �ЫЗ МЕ ТІ

Студенттік ша�

«Дарын-2017»
22-23 с)уір ара лы �ын да 

Астана а ла сы «Жас тар са-

райын да» «ЭК СПО-2017» ха лы-

а ра лы к!р ме сі не ар нал �ан 

«Да рын-2017» рес пуб ли ка лы 

кон кур сы !т ті. Кон курс 3 но-

ми на ция бойын ша !т кі зіл ді: 

эс тра да лы во кал, д)с т(р лі 

)н ж) не хо ре ог ра фия. Атал-

мыш бай ау да ба �ын сы на-

�ан Е. А. Б! ке тов атын да �ы 

#арМУ пе да го ги ка фа куль те-

ті ні� 1 курс сту ден ті Аяулым 

Т$ рыс бек а зы лар ал а сы ны� 

к! �і лі нен шы �ып, «Эс тра да лы 

во кал» жан рын да (з дік !нер 

к!р сет ке ні (шін ма ра пат тал ды.

СТУ ДЕНТ ТЕР СА РАЙЫ



№5 (261) 05.05.2017 13Жастар �лемі
Мир молодежи

В КарГУ им. Е. А. Бу ке то ва прош ла IX Рес пуб ли кан ская сту ден чес кая пред мет ная 
олим пи ада по спе ци аль нос ти 5В010700 — «Изоб ра зи тель ное ис кус ство и чер че ние», 
пос вя щен ная ис то рии ка зах ско го на ро да в сов ре мен ном изоб ра зи тель ном ис кус стве и 
твор че стве ху дож ни ков Казахстана.

Ко ман да сту ден тов «Жа лын» пе да го ги-
чес ко го фа куль те та КарГУ за ня ла об ще ко-
ман дное 2-е мес то.
Казахстан — это стра на Ве ли кой сте пи. В 

мно го ли кос ти се год няш не го ху до же ствен-
но го прос тран ства наб лю да ют ся тен ден ции, 
свя зу ющие его с пре ды ду щи ми эта па ми, с 
од ной сто ро ны, и со вер шен но но вое ис кус-
ство, соб ствен но твор чес кие про из ве де ния — 
ар те фак ты сов ре мен но го ху до же ствен но го 
соз на ния как про яв ле ние прог нос ти чес ких 
по ис ков бу ду ще го — с дру гой.
Це ли олим пи ады — раз ви тие пат ри оти-

чес ко го вос пи та ния сту ден тов на ос но ве сли-
яния ис то ри чес ких цен нос тей и сов ре мен но-
го ис кус ства Казахстана; рас кры тие про фес-
си ональ но-лич нос тно го по тен ци ала сту ден-
тов, их са мо соз на ния, твор чес ких спо соб нос-
тей, соз да ние ус ло вий для са мо ре али за ции 
и са мо ут вер жде ния; вос пи та ние лич нос ти 
граж да ни на, фор ми ро ва ние ак тив ной жиз-
нен ной и граж дан ской по зи ции твор чес кой 
мо ло де жи Казахстана, а так же стрем ле ние к 
ду хов но-нрав ствен но му и мо раль но му здо-
ровью сред ства ми изоб ра зи тель но го ис кус-
ства; фор ми ро ва ние поз на ва тель ных ин те ре-
сов сту ден тов к ис то рии и куль ту ре пред ков 
Ве ли кой сте пи; сти му ли ро ва ние дру жес ко го 
об ще ния и твор чес ко го об ме на меж ду сту-
ден та ми спе ци аль нос ти «изоб ра зи тель ное 
ис кус ство и чер че ние» раз ных ву зов стра ны.
В олим пи аде уча ство ва ло 15 ко манд из 13 

ву зов стра ны. По ре зуль та там пер во го дня 
по до маш не му за да нию «Ви зит ная кар точ-
ка» за пре зен та цию ко ман ды дип ло ма ми 3-й 
сте пе ни бы ли наг раж де ны Пав ло дар ский 
го су дар ствен ный пе да го ги чес кий ин сти тут, 
ко ман да «Ғиб рат», Ка зах ский го су дар ствен-

ный жен ский пе да го ги чес кий уни вер си-
тет, ко ман да «Тұ мар», а так же уни вер си тет 
«Сыр да рия», ко ман да «Алаш»; дип ло мы 2-й 
сте пе ни по лу чи ли КарГУ име ни ака де ми ка 
Е. А. Бу ке то ва (ко ман да «Степ ная Ат лан ти-
да») и Кок ше та ус кий го су ни вер си тет име-
ни Ш. Уали ха но ва, ко ман да «Жас Шо қан», 
а дип лом 1-й сте пе ни вру чи ли Ка зах ско му 
на ци ональ но му уни вер си те ту име ни Абая, 
ко ман да «Ис кра».
Сле ду ющее за да ние зак лю ча лось в за щи-

те эс се на те му «Ис то рия ка зах ско го на ро да 
в сов ре мен ном изоб ра зи тель ном ис кус стве 
и твор че стве ху дож ни ков Казахстана». По 
ре зуль та там ту ра дип ло ма ми 3-й сте пе ни 
был наг раж ден Юж но-Ка зах стан ский пе да-
го ги чес кий уни вер си тет, ко ман да «Жа лын», 
Меж ду на род ный ка зах ско-ту рец кий уни-
вер си тет име ни Ко жа Ах мет Ясауи, ко ман-
да «Ясауи», а так же Юж но-Ка зах стан ский 
го су дар ствен ный пе да го ги чес кий ин сти тут, 
ко ман да «Өнер өрен де рі»; дип ло ма ми 2-й 
сте пе ни — Кок ше та ус кий го су ни вер си тет 
име ни Ш. Уали ха но ва, ко ман да «Жас Шо-
қан», и Ка зах ский на ци ональ ный уни вер си-
тет име ни Абая, ко ман да «Ис кра», а по бе ди-
ла в этом за да нии ко ман да «Жа лын» КарГУ 
име ни ака де ми ка Е. А. Бу ке то ва.
Пос ле пре зен та ции ко ман ды и эс се в этот 

же день сту ден ты вы пол ня ли за да ние по 
чер че нию. В двух днев ном твор чес ком сос тя-
за нии по вы пол не нию за да ний по чер че нию 
по лу чи ли дип ло мы 3-й сте пе ни сту ден тка 
из ко ман ды «Жас Шо қан» Бай тур сы но ва Ди-
на ра, сту дент из ко ман ды «Ясауи» Та тен Ба-
ги ла и Эл мұ рат Мейир из ко ман ды «Рауан» 
го су дар ствен но го уни вер си те та име ни Ша-
ка ри ма, го род Се мей. Дип ло ма ми 2-й сте пе-

ни наг ра ди ли Ргай ба еву Ди ну, сту ден тку из 
ко ман ды «Ис кра», и Да улет ба еву Ла уру, сту-
ден тку из ко ман ды «Та раз-ART» Та раз ско го 
го су дар ствен но го пе да го ги чес ко го уни вер-
си те та. По бе ди те лем в этом кон кур се ста ла 
сту ден тка из ко ман ды «Жа лын» Иль яс Асем, 
КарГУ име ни ака де ми ка Е. А. Бу ке то ва.
Во вто рой день олим пи ады сту ден ты вы-

пол ня ли за да ние по ком по зи ции. По ре-
зуль та там дан но го кон кур са дип ло ма ми 3-й 
сте пе ни наг раж де ны Ле ве нец Вик то рия из 
ко ман ды «Степ ная Ат лан ти да» КарГУ име-
ни ака де ми ка Е. А. Бу ке то ва, Аб дра ев Аман-
дык, сту дент из ко ман ды «Ыбы рай шə кірт те-
рі» Ар ка лык ско го го су ни вер си те та име ни Ы. 
Ал тын са ри на, и Аман жол Абы лай хан, сту-
дент из ко ман ды «Алау» Ак тю бин ско го го су-
ни вер си те та име ни К. Жу ба но ва.
По ре зуль та там вы пол не ния за да ния по 

ком по зи ции дип ло ма ми 2-й сте пе ни бы ли 
наг раж де ны Рах ме то ва Ма хаб бат из ко ман-
ды «Жас Шо қан» и Тур сын бай Ер мек из ко-
ман ды «Та раз-ART». Об ла да тель ни цей дип-
ло ма 1-й сте пе ни ста ла Ка ри мо ва Акер ке 
Ти ле убек-қы зы из ко ман ды «Рауан» го су дар-
ствен но го уни вер си те та име ни Ша ка ри ма, 
го род Се мей.
По ре ше нию жю ри в об ще ко ман дном 

кон кур се 3-е мес то за ня ли: го су дар ствен-
ный уни вер си тет име ни Ша ка ри ма, г. Се-
мей, ко ман да «Рауан»; Юж но-Ка зах стан ский 
го су дар ствен ный пе да го ги чес кий ин сти тут, 
ко ман да «Өнер өрен де рі»; Та раз ский го су-
дар ствен ный пе да го ги чес кий уни вер си тет, 
ко ман да «Та раз-ART».
Ко ман да сту ден тов «Жа лын» пе да го ги-

чес ко го фа куль те та КарГУ им. Е. А. Бу ке то ва 
и ко ман да сту ден тов «Жас Шо қан» Кок ше та-
ус ко го го су ни вер си те та име ни Ш. Уали ха но-
ва за ня ли об ще ко ман дное 2-е мес то.
Об ще ко ман дное 1-е мес то в рес пуб ли-

кан ской олим пи аде за ня ла ко ман да «Ис кра» 
Ка зах ско го на ци ональ но го уни вер си те та 
име ни Абая.
Поз драв ля ем по бе ди те лей олим пи ады!

ИН ФОР МА ЦИЯ ПРЕ ДОС ТАВ ЛЕ НА СО ЦИ АЛЬ НО-ПЕ ДА ГО ГИ ЧЕС КИМ ФА КУЛЬ ТЕ ТОМ

Твор чес кий кон курс был про ве ден в два 
ту ра: пер вый тур «За ма на са зы», где учас-
тни ки ис пол ня ли рет ро пес ни ка зах стан ских 
ком по зи то ров 70-90-х го дов, во вто ром ту ре 
«Елім ме нің» учас тни ки пред став ля ли му-
зы каль ные про из ве де ния о Ро ди не, на ро де, 
зем ле, о му же стве и ис то рии на шей стра ны, 
на пи сан ные в го ды не за ви си мос ти РК. Во-
каль ное трио «Арын» пред ста ви ло в пер вом 

ту ре пес ню «Жай ла укөл кеш те рі», на пи сан-
ную на текст и му зы ку И. Жа ка но ва, во вто-
ром — «Ба ба лар ру хы» ком по зи то ра А. Бо та-
ка ра ева, текст Б. Сар сен ха на.
Выс туп ле ния учас тни ков оце ни ва ло про-

фес си ональ ное жю ри, в сос та ве ко то ро го — 
де яте ли куль ту ры и из вес тные пев цы об лас-
тной фи лар мо нии, ком по зи то ры Жам был-
ской об лас ти. По ре зуль та там уже пер во го 
ту ра во каль ное трио «Арын» ли ди ро ва ло в 
об щем за че те. Бур ны ми ова ци ями и на ивыс-
ши ми оцен ка ми так же бы ло оце не но выс-
туп ле ние трио во вто ром ту ре. Блес тя щее 
выс туп ле ние, вы со кую сце ни чес кую куль ту-
ру и про ду ман ную пос та нов ку но ме ра осо-
бо от ме ти ло жю ри, и по ито гам двух ту ров 
во каль ное трио «Арын» ста ло по бе ди те лем 
и за во ева ло Гран-при кон кур са рет ро пе сен 
«Жас тар дауысы». Ру ко во ди те ли во каль ной 
сту дии «Жас тар» Двор ца сту ден тов Ба зы ло ва 

Ж. С. и Му ка но ва С. Н. так же бы ли наг раж-
де ны бла го дар ствен ны ми пись ма ми.
Сту ден ты и ма гис тран ты вы ра жа-

ют осо бую бла го дар ность рек то ру КарГУ 
им. Е. А. Бу ке то ва Е. К. Ку бе еву и ди рек то ру 
Двор ца сту ден тов К. Г. Гар ку ше за ока зан-
ную под дер жку.
На до так же от ме тить, что в эти же дни 

про шел Рес пуб ли кан ский кон курс «Да-
рын-2017», пос вя щен ный меж ду на род ный 
выс тав ке ЭК СПО-2017. Кон курс был про ве-
ден по трем но ми на ци ям: эс трад ный во кал, 
на род ное пе ние и хо ре ог ра фия. В кон кур се 
при ня ла учас тие и ста ла об ла да те лем дип ло-
ма за луч шее ис пол не ние в жан ре «Эс трад-
ный во кал» сту ден тка пер во го кур са пе да го-
ги чес ко го фа куль те та КарГУ им. Е. А. Бу ке-
то ва Тур сбек Аяулым.

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

21 ап ре ля в Та раз ском го су дар ствен ном пе да го ги чес ком ин сти ту те в рам ках фес-
ти ва ля «Сту ден чес кая вес на — 2017» сос то ял ся рес пуб ли кан ский кон курс рет ро пе сен 
«Жас тар дауысы». Кон курс про шел меж ду та лан тли вы ми сту ден та ми и ма гис тран та-
ми выс ших учеб ных за ве де ний стра ны. В кон кур се при ня ло учас тие во каль ное трио 
«Арын» КарГУ им. Е. А. Бу ке то ва в сос та ве Бе ка рыс (ма гис трант фа куль те та фи ло со-
фии и пси хо ло гии), Бак ты гел ды Ма ки бай (ма гис трант фа куль те та фи ло со фии и пси-
хо ло гии), Ер лан Ам зе (сту дент юри ди чес ко го фа куль те та).

Student news
Ученые будущего

12 ап ре ля, в День ра бот ни ков 
на уки, сос то ялась це ре мо ния наг-
раж де ния по бе ди те лей кон кур са на 
луч шую науч ную ра бо ту сту ден тов по 
ес те ствен ным, тех ни чес ким и гу ма-
ни тар ным на укам «Уче ные бу ду ще го». 
Рес пуб ли кан ский кон курс «Уче ные 
бу ду ще го» уч реж ден Фон дом Пер во го 
Пре зи ден та Рес пуб ли ки Казахстан — 
Ли де ра на ции в 2008 го ду. Цель кон-
кур са — сти му ли ро ва ние и под дер-
жка сту ден чес кой мо ло де жи на пу ти 
ее про фес си ональ но го раз ви тия, а 
так же соз да ние ор га ни за ци он ных 
ус ло вий для рас кры тия твор чес ких 
спо соб нос тей и науч но го по тен ци-
ала сту ден тов, обу ча ющих ся в выс-
ших учеб ных за ве де ни ях Рес пуб ли ки 
Казахстан, сти му ли ро ва ния учеб ных 
за ве де ний в ор га ни за ции науч но-ис-
сле до ва тельской ра бо ты сту ден тов и 
даль ней ше го раз ви тия мо ло деж ной 
на уки в Ка зах ста не.

В этом го ду в кон кур се при ня ли 
учас тие 228 сту ден тов ба ка лав ри-
ата и ма гис тра ту ры, пред ста вив шие 
187 науч ных про ек тов, в том чис ле 
146 ин ди ви ду аль ных и 41 кол лек тив-
ную ра бо ту. Наг раж де ны дип ло ма ми и 
ме далью «За луч шую науч ную ра бо ту» 
20 сту ден тов.

Науч ные ра бо ты бы ли пред став ле-
ны сту ден та ми 22 ву зов Казахстана 
(4 на ци ональ ных, 10 го су дар ствен-
ных, 3 меж ду на род ных, 5 не го су дар-
ствен ных (вы пол ня ющие гос за каз).

Для всес то рон ней оцен ки пред-
став лен ных на кон курс науч ных сту-
ден чес ких ра бот Со ве том мо ло дых 
уче ных при фон де сфор ми ро ван эк-
спер тный со вет из на ибо лее ком пе-
тент ных в за яв ля емых об лас тях мо-
ло дых уче ных (док то ров и кан ди да тов 
на ук).

Ре ше ни ем кон кур сной ко мис сии 
сту ден ты КарГУ им. Е. А. Бу ке то ва 
Са быр Ак сун кар Ку аныш-кы зы (хи ми-
чес кий фа куль тет, науч ный ру ко во ди-
тель — д. х. н., про фес сор Амер ха но-
ва Ш. К.) и Анар бек Ду лат Ай тбе ку лы 
(юри ди чес кий фа куль тет, науч ный 
ру ко во ди тель — к. ю. н., про фес сор 
Иль ясо ва Г. А.) приз на ны по бе ди те ля-
ми кон кур са.

СОБ. ИНФ.

Первый шаг в науку
Юж но-Ка зах стан ский го су дар ствен-

ный уни вер си тет им. М. Ауэзо ва про вел 
Де ся тую меж ду на род ную науч но-прак-
ти чес кую кон фе рен цию «Ауэзов ские 
чте ния — 15: науч но-ин но ва ци он ное 
и со ци аль но-эко но ми чес кое раз ви тие 
Казахстана: но вые кон цеп ции и сов-
ре мен ные ре ше ния», пос вя щен ную 
120-ле тию М. О. Ауэзо ва.

В кон фе рен ции уча ство ва ли 400 
че ло век, из них 20 — инос тран ные 
док лад чи ки. В хо де кон фе рен ции уче-
ные рас смат ри ва ли пос лед ние ис-
сле до ва ния твор че ства М. Ауэзо ва, 
так же бы ли пред став ле ны ра бо ты в 
нап рав ле нии гу ма ни тар ных, со ци аль-
но-по ли ти чес ких, тех ни чес ких на ук.

Са мым мо ло дым учас тни ком кон-
фе рен ции ста ла сту ден тка пер во го 
кур са спе ци аль нос ти «меж ду на род-
ное пра во» из КарГУ име ни ака де ми-
ка Е. А. Бу ке то ва Ауба ки ро ва Асель. 
Это бы ло ее пер вое выс туп ле ние на 
боль шом науч ном ме роп ри ятии. Де-
вуш ка от ме ти ла, что ра бо та кон фе рен-
ции бы ла на сы щен ной и ин те рес ной. 
Она с бла го дар ностью по лу чи ла от 
ор га ни за то ров кон фе рен ции — науч-
но-ис сле до ва тельско го уп рав ле ния 
ЮКГУ — свою пер вую науч ную наг ра-
ду, дип лом учас тни ка кон фе рен ции.

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

История Казахстана в современном искусстве

Гран-при за песню

Студенческая жизнь
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Сəуір айын да пе да го ги ка фа куль те тін де 
уни вер си тет тің «Сту дент тер аль ян сы» жə не 
«Go od Way» сту дент тік ерік ті лер клу бы ның 
бі рі гуі мен «Жақ сы лық жар шы ла ры» ат ты 
қайы рым ды лық кон цер ті өт кі зіл ді.

«Жақ сы лық жар шы ла ры» ат ты қайы рым ды лық 
кон цер ті нің не гіз гі мақ са ты: сту дент тер дің бойы на 
адам гер ші лік, із гі лік, қам қор лық, қайы рым ды лық си-
яқ ты асыл қа си ет тер ді да ры ту жə не əлеу мет тік жа ғы-
нан қор ғал ма ған, күн кө рі сі тө мен не ме се ата-ана сыз 
қал ған ба ла лар ға ша ма кел ген ше ма те ри ал дық кө мек 
көр се ту. Бұл жол ғы қайы рым ды лық кон цер ті нен түс-
кен қар жы За ре ма Ар ман қы зы Жа қы по ва ға бе рі ле ді.
За ре ма қа зір гі таң да кө мек ке аса зə ру ба ла лар-

дың бі рі. Олай дей ті нім, ата-ана сы нан ер те айы рыл-

ған, со ны мен қа тар ауыр дерт ке шал дық қан, қа зір гі 
кү ні аға сы ның қам қор лы ғын да. Өкі ніш ке орай, ба-
ғып-қа ғып отыр ған аға сы да дер тке шал ды ғып, ауру-
ха на тө се гі не бай лан ды. Қа зір ба ла ға қа рай тын адам 
қал ма ған дық тан, ол «Прод лен ка» ша ғын ор та лы-
ғын да қа лу ға мəж бүр. За ре ма ның ша ғын ор та лық та 
1 ап таға қа лу ына 22 мың тең ге қа жет екен.

Ең қуа ныш ты сы, атал мыш кон церт тің өт кі зі луі не 
еш кім де қар сы лық біл дір ген жоқ. Ке рі сін ше, сту-
дент тер дің бас тауына қол дау біл ді ру үшін Е. А. Бө-
ке тов атын да ғы Қа ра ған ды мем ле кет тік уни вер си те-
ті нің тəр бие ісі жə не əлеу мет тік мə се ле лер жө нін де гі 
про рек то ры Абай Қо бы лан дыұ лы мен пе да го ги ка 
фа куль те ті нің де ка ны Мир лан Мей рам бе кұ лы, уни-
вер си тет оқы ту шы ла ры атал мыш қайы рым ды лық 
кон цер ті не кел ді. Көп те ген қайы рым ды лық қор ла-

ры на қол дау та ны тып, өзі нің аза мат тық по зи ци ясын 
біл ді ріп жүр ген Қа ли Бай жа нов атын да ғы кон церт-
тік бір лес тік тің бел гі лі əн ші сі Ер бол Ал шын бай 
бауыры ма ал ғы сы мыз шек сіз.

Əри не, бұл кө мек құс тың қа на ты нан там ған бір 
там шы іс пет тес. Де ген мен, көп ші лік қауым ға бі раз ой 
сал дық деп ой лай мыз. Ме нің түй ге нім, бү гін де жақ-
сы ұр пақ тəр би еле ніп, өсіп ке ле ді. Өс ке лең ұр пақ қа 
бер ген бі лі мі міз бен тəр би еміз ке ле шек те елі міз дің 
өр кен деп, да му ына ық пал жа са сын де ген ті ле гім бар!

РО ЗА М' �АН ТАЙ �Ы ЗЫ,
ПЕ ДА ГО ГИ КА ЛЫ� ФА КУЛЬ ТЕ ТІ ДЕ КА НЫ НЫ3 Т@Р БИЕ ІС ТЕ РІ Ж	 НІН ДЕ ГІ ОРЫН-
БА СА РЫ, «ЖО �А РЫ О�У ОР НЫ НЫ3 ?З ДІК О�Ы ТУ ШЫ СЫ», П.�.К., ДО ЦЕНТ

Те ме кі — бұл құ ра мын да ни ко тин бар Ni co-
ti ana тұ қым дас мə де ни өсім дік. Ни ко тин есір ткі 
бо лып та бы ла ды. Жер бе тін де əр 10 ми нут сайын 
бір адам те ме кі сал да ры нан қа за бо ла ды. Те ме кі 
тү ті ні нің құ ра мын да 4000-нан аса ком по нент тер 
бар, олар дың кө бі фар ма ко ло ги ялық бел сен ді, 
улы, му та ген ді жə не кан це ро ген ді. Тү тін сіз те ме-
кі қол да ну ден са улық қа аса қауіп ті. Ол те ме кі нің 
қауіп ті лі гін азай тпай ды. Ол ауыз қуы сы ның, ерін-
нің ісік ауру ына, өк пе ауру ла ры на əке ле ді, со ны-
мен бір ге ни ко тин ге тəуел ді ете ді.
Хи ми ялық, фи зи ка лық қо сы лыс та ғы жə не би-

оло ги ялық шаң мен ара лас қан те ме кі аса қауіп ті. 
Жү рек ауру ла ры мен ин сульт те ме кі шек пей тін-
дер ге қа ра ған да шы лым ше гу ші лер ара сын да кең 
та рал ған. Те ме кі тү ті ні нің құ ра мын да ағ за да кан-
це ро ген дер қа лып тас ты ра тын 43 бел гі лі кан це ро-
ген мен қо сы лыс тар бар.
Те ме кі ше гу дің не гіз гі «шы ңы» 14-19 жас ара-

лы ғы на ке ле ді. Те ме кі ше гу ші лер дің 2/3-сі осы зи-
ян ды əдет тен арыл ғы сы ке ле ді. Осын дай ше шім ге 
ке лу дің не гіз гі се бе бі, ол 40 % жағ дай да ден са-
улық тың на шар лауы бо лып та бы ла ды. Мы са лы: 
36 %-ы ас қа зан-ішек дерт те рі, 20 %-ы ты ныс алу 
ор ган да ры ның дерт те рі жə не 14 %-ы қан ай на лы-
мы ор ган да ры ның дерт те рі. Өк пе обы ры ның 90 % 
оқи ға сы, со зыл ма лы брон хит тің 75 % оқи ға сы жə-
не жү рек ише ми ясы ның 25 % дерт жағ дай ла рын-
да не гіз гі се беп те ме кі ше гу бо лып та бы ла ды. Ер те 
жас тан бас тап те ме кі ше гу жүй ке жүйе сі қыз ме ті-
нің бұ зы лу ына əкеп со ға ды. Те ме кі шек кіш адам 
ашу лан шақ, шам дан ғыш жə не ма за сыз ұйық тай-
тын бо ла ды. Те ме кі ше ге тін жа сөс пі рім нің бұ дан 

бас қа да ке ле сі зат ал ма су түр ле рі бұ зы ла ды: ми ға 
қа жет ті қант тың сі ңуі ға на бұ зы лып қой май, бұл-
шы қет тер, ұл па лар, со ны мен бір ге дə ру мен дер, 
со ның ішін де С дə ру ме ні де бұ зы ла ды.
Те ме кі ше ге тін ба ла лар өте қат ты жү дей ді. 

Олар те ме кі шек пей тін ба ла лар ға қа ра ған да тө-
зім сіз жə не əл сіз бо лып ке ле ді. Əсі ре се бұл спор-
тпен шұ ғыл дан ған кез де бай қа ла ды. Те ме кі ше-
ге тін спор тшы ның жү ре гі үс те ме лі күш ті кө те ре 
ал май ды. Бұл те ме кі ше ге тін жас тар ара сын да 
жақ сы спор тшы ның жоқ екен ді гін ай та ды.
Те ме кі ор та лық жүй ке жүйе сі нің қыз ме тін бұ-

за ды. Те ме кі ше ге тін дер жиі ба сы ның ауыра ты ны-
на, ба сы ның ай на ла ты ны на, ес те сақ тау қа бі ле ті-
нің тө мен деуіне, ұй қы сы ның бұ зы лу ына ша ғым-
да на ды.
Ерік сіз те ме кі ше гу (ауада ғы те ме кі тү ті нін жұ-

ту) ке ңі нен жайыл ған. Ол өк пе обы ры, жү рек тің 
ише мия ауруы, рес пи ра тор лық ауру ла ры мен 
нə рес те нің ке нет өлі мі не əке ліп, адам дар дың лас-
тан ба ған та за ор та да өмір сү ру құ қы ғын бұ за ды. 
Те ме кі қо ғам ға, от ба сы на жə не же ке тұл ға лар ға 
эко но ми ка лық за лал кел ті ре ді.
ДДСҰ мə лі мет те рі бойын ша те ме кі ше гу ге 

бай ла ныс ты адам дар дың өлім сан да ры ның жо-
ға ры көр сет кіш те рі Еуро па ай ма ғы ның шы ғыс 
бө лі гін де, со ның ішін де Қа зақ стан да тір кел ген. 
Ста тис ти ка мə лі мет те рі бойын ша Қа зақ стан Рес-
пуб ли ка сын да жыл сайын ор та есеп пен 20-25 мың 
адам те ме кі ше гу ге бай ла ныс ты се беп тер ден қай-
тыс бо ла ды. Күн де лік ті дер лік те ме кі ше гу дің қау-
пі жай лы жа ңа мағ лұ мат тар пай да бо лу да. Те ме-
кі ше гу ба ла лар мен бір ге есеп те ген де ха лық тың 

бас қа са нат та ры на жайыл ған. Те ме кі ше гу 12-14 
(13,5 %) жас ара лы ғын да орын алып, 20-29 жас 
ара лы ғын да (64,2 %) 4 есе ге дейін күрт өсе ді. Қа-
зақ стан Рес пуб ли ка сы бойын ша ор та есеп пен ха-
лық тың үл кен де рі ара сын да 54,6 %-ы те ме кі ше-
ге ді.
Кə ме лет ке тол ма ған дар ды те ме кі ше гу ге қар-

сы тəр би еле уге аса кө ңіл бө лу ке рек, се бе бі мек теп 
жа сын да оның те ме кі мен ал ғаш қы та ны суы жə не 
те ме кі ге де ген көз қа ра сы қа лып та са бас тай ды. 
Мек теп оқу шы ла рын те ме кі ге қар сы тəр би еле уді 
бар лық оқу ба ры сын да жүйе лі түр де жү зе ге асы-
рып оты руы ке рек.
Оқу шы лар ға, əсі ре се қыз ба ла лар ға, бо ла шақ 

ана бо ла тын қыз дар үшін те ме кі ше гу өте қауіп ті 
еке нін ай ту ке рек. Оқу шы лар ара сын да ни ко тин-
ге қар сы бағ дар ла ма лық ма те ри ал маз мұ ны мен 
бай ла ныс ты ра оты рып, са бақ та жə не са бақ тан тыс 
уақыт та да өт кі зу ке рек. Би оло гия, хи мия са бақ-
та рын да ни ко тин нің жə не те ме кі тү ті ні нің құ ра-
мын да ғы бөл шек тер дің əсер ету ін көр се тіп, тə жі-
ри бе лер өт кі зу ге бо ла ды.
Те ме кі ше ге тін жа сөс пі рім дер үшін те ме кі ше-

гу дің зи яны ту ра лы ре фе рат жаз ды ру əді сін қол-
да ну ға бо ла ды жə не кейін нен осы ре фе рат маз-
мұ ны мен бас қа оқу шы лар ды та ныс ты ру ке рек. 
Мін дет ті түр де заң гер, нар ко лог, мек теп дə рі ге рі, 
жа сөс пі рім дер дің ин спек ция қыз мер кер ле рін, са-
лауат ты өмір сал тын қа лып тас ты ру ор та лы ғы ның 
ма ман да рын ша қы рып, ни ко тин ге қар сы əң гі ме-
лер, дə ріс тер өт кі зу қа жет. Зи ян ды əдет тер дің ал-
дын алу ша ра ла рын көп өт кі зу — олар дың ал дын 
алу ға сеп ті гін ти гі зе ді.

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

Же тім ді же бе удің бір жо лы — қайы рым-
ды лық жа сау. Қайы рым ды лық — адам ның 
бойын да ғы не гіз гі асыл қа си ет тер дің бі рі. 
Қайы рым ды лық мұқ таж жан дар дың қа же тін 
өте уде гі із гі лік тің нақ ты кө рі ні сі бо лып та бы-
ла ды. Сон дық тан да əр бір жан иесі қайы рым-
ды лық іс те рі не ара ла сып, жа ра ту шы ның ра зы-
лы ғын аң са ған хал де бар ықы ла сы мен мұқ таж 
жан дар ға қол ұшын бе руі дұ рыс тың дұ ры сы 
деп есеп тей міз.
Сəуір айын да би оло гия-ге ог ра фия фа куль-

те ті нің ке ңей тіл ген дə ріс ха на сын да «Серт» қо-
ғам дық қам қор қо ры ның бас же тек ші сі бо та-
ни ка ка фед ра сы ның до цен ті С. С. Шо рин нің 
фа куль тет те гі «Ерік ті лер» то бы мен бір ле сіп, 
Қа зы бек би аудан дық «Нұр Отан» пар ти ясы-
ның де меуімен 2017 жыл дың на урыз айын да ғы 

Қа ра ған ды об лыс тық ба ла лар үйі нің тəр би-
еле ну ші ле рі ара сын да ғы өт кіз ген іс-ша ра ла-
ры ның қо ры тын ды сы тың дал ды.
Қайы рым ды лық қо ры ның бас же тек ші сі 

жас ұр пақ ты тəр би елеу ба ры сын да Тəуел сіз-
ді гі міз дің 25 жыл дық ме рей тойы на жə не Əз 
На урыз мей ра мы на ар нал ған спорт тық, мə-
де ни сайыс тар дың өт кі зіл ге нін ба ян дап бер ді. 
Қа ра ған ды об лыс тық ба ла лар үйі нің тəр би-
еле ну ші ле рі ара сын да ғы өт кі зіл ген іс-ша ра лар 
ауыз тол ты рып ай тар лық тай. Мə се лен, ба ла-
лар үйі нің тəр би еле ну ші ле рі ара сын да кү рес, 
су да жү зу, ми ни-фут бол, пат ри от тық өлең дер 
сайы сы, шы ғар ма шы лық тұр ғы да би жа рыс та-
ры жə не өз ге де сайыс тар өт ті.
Сал та нат ты іс-ша ра ның қо ры тын ды лау 

ке шін де сөз ал ған Е. А. Бө ке тов атын да ғы 
ҚарМУ-дың тəр бие жұ мы сы жə не əлеу мет тік 
мə се ле ле рі жө нін де гі про рек то ры, э.ғ.к., до-
цент А. Қ. Қа лы қов уни вер си тет те гі бас қа фа-
куль тет тер де де қо ғам дық қам қор қо ры ның 
ұяшық та рын ашу ға ұсы ныс жа сап, бас шы-
лық та ра пы нан əр қа шан да қол дау та ны ты ла-
ты нын атап айт ты. «Серт» қо ғам дық қам қор 
қо ры рек то рат та ра пы нан ал ғыс хат пен ма-
ра пат тал ды. Со ны мен қа тар игі ша ра ға би-

оло гия-ге ог ра фия фа куль те ті нің де ка ны, б.ғ. 
к., до цент А. М. Ай тку лов, зо оло гия, бо та ни ка, 
фи зи оло гия жə не ге ог ра фия ка фед ра ла ры ның 
мең ге ру ші ле рі Г. Т. Кар тба ева, А. К. Əуел бе-
ко ва, Г. М. Ты ке жа но ва, С. А. Тал жа нов жə не 
фа куль те ті міз дің про фес сор лық-оқы ту шы лар 
құ ра мы мен сту дент те рі қа тыс ты. Фа куль тет 
де ка ны Ай дар Мұ ра тұ лы сту дент тер дің оқу-
мен, шы ғар ма шы лық пен, спор тпен ға на шек-
тел мей, адам жа нын жа ды ра тып, жы лы лық 
ұяла та тын тəр би елік мə ні зор із гі іс тер ге де ат-
са лы сып жүр ге нін ерек ше атап өт ті.
Кеш ба ры сын да осы игі іс тің ба сы-қа сын да 

жүр ген аб зал аза мат Сə бит Сек сем бе кұ лы фа-
куль те ті ші лік «Ерік ті лер» то бын да ғы сту дент-
тер ді жə не əр кез де меу көр се те тін фа куль тет 
де ка нын «Серт» қо ғам дық қам қор қо ры ның 
аты нан ал ғыс хат тар мен ма ра пат та ды.
Əри не бұл ат қа рыл ған іс-ша ра лар əр бір 

адам ның қо лы нан ке ле бер мей ді. Де ген мен 
де ме уші лік бай лық пен дү ни енің ба ян ды лы-
ғын қам та ма сыз етер қо ғам өмі рі нің күн гей лі 
си па ты емес пе?! Мұқ таж ба ла лар ға қол ұшын 
бе ре тін ру ха ни бай де ме уші жан дар бас та-
ма сы ның фа куль те ті міз де бол ға ны қуа на тын, 
тіп тен мақ тан тұ та тын жағ дай. Се бе бі елі міз-

дің ке ле ше гі иман ды, бі лім ді аза мат тар ға бай-
ла ныс ты. Қам қор шы сы жоқ ба ла лар үйі нің 
тəр би еле ну ші ле рі нің бі лім алу ына мүм кін дік 
жа сап, қо ғам ға пай да сын ти гі зе тін аза мат тар 
тəр би елеу бар ша ға ор тақ іс екен ді гін ай та ке ле, 
«Бі рі гіп кө тер ген жүк же ңіл» де ген дей, же тім 
ба ла лар ға кө мек көр се тіп, өз де рі не сауап жи-
нап, қол дау көр се те тін отан сүй гіш, мейі рім ді 
ерік ті лер то бы на жа зы ла мын, ат са лы са мын 
де уші лер ге тө мен де «Серт» қо ғам дық қам-
қор қо ры ның же тім дер ді əлеу мет тік бейім-
де удің əлеу мет тік же лі лер де гі бай ла ны сын 
ұсы ну ды жөн кө ріп отыр мыз: https: //vk.com/
ci ub60153342.
Би оло гия-ге ог ра фия фа куль те ті ұжы мы 

«Серт» қо ғам дық қам қор қо ры ның бас же тек-
ші сі Сə бит Сек сем бе кұ лы на ел игі лі гі үшін 
ат қа рып жат қан із гі іс те рі не ри за шы лық пен 
ал ғыс біл ді ре ді. Елі міз де осын дай жү ре гі кең, 
мейі рім ді жан дар көп бол са, же тім де рі міз жы-
ла мас еді…

Г. М. ЖАН ГО ЖИ НА,
БИ ОЛО ГИЯ-ГЕ ОГ РА ФИЯ ФА КУЛЬ ТЕ ТІ ДЕ КА НЫ НЫ3 О�У ІСІ Ж	 НІН-

ДЕ ГІ ОРЫН БА СА РЫ, ГЕ ОГ РА ФИЯ КА ФЕД РА СЫ НЫ3 А�А О�Ы ТУ ШЫ СЫ

Жас Aрпа++а %лгілі т?рбие
«Же тім көр сең, же бей жүр» деп да на ба ба ла ры мыз же тім, же сі рін жы лат па ған. 

Адам ба ла сы ның бə рі нің ба ра тын же рі — бі реу. Бі рақ бі ре уге — ер те, бі ре уге кеш. 
Жас тай үзіл ген жан дар дың со ңын да еңі реп аяқ тан ба ған ұр па ғы қа ла ды. Бұл же тім 
қыл ған тағ дыр ға дауа бар ма, ал қа зір гі за ман да же тім нен тас тан ды ба ла көп. Өкі-
ніш ке орай…

«Жа+сылы+ жаршылары»

Темекі — денсаулы+ жауы

'о"амды� >мір

«Жа на шы ры жоқ жар лы ға
Жəр дем ші бол асы ға,
Қи ын-қыс тау күн дер де
Өзі ке лер қа сы ңа»

Біле ж%рі�іздер
Сібір к%йдіргісі

Сі бір к/й дір гі сі — к! бі не-
се те рі а бат та рын, со ны мен 
а тар ішек ж) не !к пе ні за ым-
дай тын, тез !р ши тін жі ті ж$ па-
лы ауру.

Сі бір к/й дір гі сі ні� �оз-
дыр "ы шы — ор ша �ан ор та да 
он да �ан жыл дар бойы са та-
ла тын спо ра лы оз �а лыс сыз 
та я ша.

Сі бір к/й дір гі сі ауру ына 
к! бі не се ірі а ра мал, жыл ы, 
ой, си рек жа� дай да шош а 
шал ды �а ды.

Адам сі бір к/й дір гі сін 
ауру жа ну ар лар ды ба� �ан-
да, олар ды сой "ан да: ет ті 
б�л шек те ген де, оны� те рі сін 
алып ж� не �� де ген де, ауру 
мал ды� ет те рін, с/ тін пай да-
лан "ан да ж$� ты ра ды.

Ауру ды� те рі фор ма сы бас-
тал �ан да нау ас тар да та я ша 
ен ген жер де (бе тін де, мой нын-
да, ол да рын да) 2-3 к(н нен 
кейін ы зыл т(с ті да пай да бо-
ла ды, ке ле сі 2 к(н нен кейін ол 
кар бун кул �а (жа ра �а) ай на ла-
ды. Нау ас ты� жал пы жа� дайы 
на шар лай ды, де не ы зуы 39-
40 гра дус а дейін к! те рі ле ді, 
бас ауруы, т) бет ті� бол мауы, 
ло су, кей де $ су сим птом да-
ры о сы ла ды.

Ме ди ци на лы� к� мек ке 
уа�ы тын да ж/ гін бе се, ауру 
адам ай тыс бо луы м(м кін.

АУРУ ДЫM АЛ ДЫН АЛУ:
1. `й ша ру ашы лы �ын да �ы 

мал дар ды Сі бір к(й дір гі сі не 
ар сы мін дет ті т(р де егу.

2. Мал ды ве те ри нар лы 
тек се ру сіз сой мау.

3. Ауру �а шал ды �у ауіпін 
се зін ген де же дел ме ди ци на 
ыз мет кер ле рі не ж( гі ну.

4. С(т, ет !нім де рін ве те ри-
нар лы аны та ма сы жо, кез 
кел ген жер ден са тып ал мау.

Ж. Ж. БЕР КІМ БА ЕВА,
�А РА �АН ДЫ �А ЛА СЫ �А ЗЫ БЕК БИ АТЫН ДА �Ы 

АУДА НЫ БОЙЫН ША �О �АМ ДЫ� ДЕН СА УЛЫ� 
СА� ТАУ БАС �АР МА СЫ ЭПИ ДЕ МИ ОЛО ГИ ЯЛЫ� 

�А ДА �А ЛАУ Б	 ЛІМ БАС ШЫ СЫ
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Мо дер ни за ция сис те мы выс ше го и про фес си ональ но го об ра зо ва ния выз ва ла не об хо ди-
мость фор ми ро ва ния по ля ак тив но го вза имо дей ствия раз лич ных за ин те ре со ван ных в раз-
ви тии об ра зо ва ния сто рон: го су дар ства, ре ги ональ ных влас тей, ву зов, сту ден тов, ра бо то да-
те лей, пред ста ви те лей об ще ствен нос ти, биз не са и про фес си ональ ных со об ществ.

На мо ло деж ный кон тин гент при хо дят ся 
глав ные со ци аль ные и де мог ра фи чес кие со бы-
тия в жиз нен ном цик ле че ло ве ка: за вер ше ние 
об ще го об ра зо ва ния, вы бор про фес сии и по лу-
че ние про фес си ональ ной под го тов ки, на ча ло 
тру до вой дея тель нос ти. Вступ ле ние мо ло де жи 
на ры нок тру да соп ро вож да ет ся зна чи тель ны-
ми труд нос тя ми.
Се год ня в Ка зах ста не осо бое вни ма ние уде-

ля ет ся воп ро сам мо ло деж ной за ня тос ти. В 
этой сфе ре на ибо лее не за щи щен ны ми ока зы-
ва ют ся мо ло дые спе ци алис ты, толь ко поз на-
ющие за ко ны рын ка тру да.
Ми нис тер ством тру да и со ци аль ной за щи-

ты на се ле ния в рам ках Прог рам мы раз ви тия 
про дук тив ной за ня тос ти и мас со во го пред при-
ни ма тель ства на 2017-2021 го ды пре дус мот ре-
ны со ци аль ные ра бо чие мес та, ко то рые яв ля-
ют ся до пол ни тель ной ме рой го су дар ствен ной 
под дер жки в сфе ре под дер жки за ня тос ти мо-
ло дых лю дей.
Осу ществля ет ся раз ви тие рын ка тру да че-

рез со дей ствие за ня тос ти на се ле ния и мо биль-
ность тру до вых ре сур сов. На дан ное нап рав ле-
ние прог рам мы вы де ле но 9 млрд тен ге (в т. ч. 
на со ци аль ные ра бо чие мес та — 2,6 млрд тен-
ге, на мо ло деж ную прак ти ку — 4,3 млрд тен-
ге, по вы ше ние мо биль нос ти тру до вых ре сур-
сов — 2,1 млрд тен ге). На 1 мар та 2017 го да на 
со ци аль ные ра бо чие мес та тру до ус тро ено 7669 
че ло век, или 67,5% от го до во го пла на, на мо ло-
деж ную прак ти ку — 3420 че ло век, или 26,9% от 
го до во го пла на.
Дан ная прог рам ма ори ен ти ро ва на на соз да-

ние эф фек тив ной сис те мы по лу че ния вос тре-
бо ван ных на рын ке тру да про фес си ональ ных 
на вы ков и ква ли фи ка ций. А так же на раз ви-
тие мас со во го пред при ни ма тель ства, соз да ние 
эф фек тив ной мо де ли тру до во го пос ред ни че-
ства, вклю чая под дер жку со ци аль но уяз ви мых 
групп на се ле ния.
Со ци аль ные ра бо чие мес та ор га ни зу ют ся 

на пред прия ти ях и ор га ни за ци ях всех форм 

соб ствен нос ти и соз да ют ся от дель но вне пос то-
ян ных ра бо чих мест и вне ва кан сий на пос то ян-
ные ра бо чие мес та. Та кие ра бо чие мес та не мо-
гут соз да вать ся на тя же лых ра бо тах, ра бо тах с 
вред ны ми и (или) опас ны ми ус ло ви ями тру да.
Ра бо та на со ци аль ных ра бо чих мес тах но-

сит вре мен ный ха рак тер. Про дол жи тель ность 
ра бо ты граж дан на со ци аль ных ра бо чих мес-
тах сос тав ля ет не бо лее 12 ме ся цев. Мес тный 
ис пол ни тель ный ор ган по воп ро сам за ня тос ти 
на се ле ния фор ми ру ет спрос и пред ло же ние 
на ор га ни за цию со ци аль ных ра бо чих мест; 
ут вер жда ет пе ре чень ор га ни за ций в ре ги онах, 
пред ста вив ших за яв ку на соз да ние со ци аль ных 
ра бо чих мест (да лее пе ре чень), ко ли че ство ор-
га ни зу емых ра бо чих мест и кон крет ные ус ло-
вия ра бот, раз мер оп ла ты тру да и ис точ ни ки 
фи нан си ро ва ния.
Центр за ня тос ти на се ле ния в со от вет ствии 

с ут вер жден ным пе реч нем зак лю ча ет с ра-
бо то да те лем до го вор на ор га ни за цию и фи-
нан си ро ва ние со ци аль ных ра бо чих мест для 
тру до ус трой ства без ра бот ных. Для учас тия в 
со ци аль ных ра бо чих мес тах без ра бот ные по да-
ют за яв ле ние и до ку мен ты в цен тры за ня тос ти 
на се ле ния сог лас но Пра ви лам ор га ни за ции 
и фи нан си ро ва ния со ци аль ных ра бо чих мест. 
Цен тры за ня тос ти на се ле ния кон суль ти ру ют 
без ра бот ных по воп ро су тру до ус трой ства на 
со ци аль ные ра бо чие мес та и вы да ют в слу чае 
их сог ла сия нап рав ле ние на со ци аль ное ра бо-
чее мес то.
Фи нан си ро ва ние со ци аль ных ра бо чих мест 

осу ществля ет ся цен тром за ня тос ти на се ле ния 
за счет средств рес пуб ли кан ско го или мес тно-
го бюд же та пу тем пре дос тав ле ния суб си дий на 
ком пен са цию час ти зат рат ра бо то да те ля на оп-
ла ту тру да без ра бот ным, тру до ус тро ен ным на 
со ци аль ные ра бо чие мес та.
Еже ме сяч ный раз мер суб си дий на за ра бот-

ную пла ту без ра бот ным, тру до ус тро ен ным на 
со ци аль ные ра бо чие мес та, с уче том на ло гов, 
обя за тель ных со ци аль ных от чис ле ний и ком-

пен са ции за не ис поль зо ван ный тру до вой от-
пуск без уче та вып лат по эко ло ги чес ким над-
бав кам сос тав ля ет 35% ус та нов лен но го раз ме ра 
за ра бот ной пла ты, но не бо лее раз ме ра ми ни-
маль ной за ра бот ной пла ты, оп ре де лен ной за-
ко ном о рес пуб ли кан ском бюд же те на со от вет-
ству ющий фи нан со вый год.
Раз мер суб си ди ро ва ния за ра бот ной пла ты 

со ци аль ных ра бо чих мест, соз да ва емых неп-
ра ви тель ствен ны ми ор га ни за ци ями для лиц 
с ог ра ни чен ны ми воз мож нос тя ми, ус та нав ли-
ва ет ся мес тны ми ис пол ни тель ны ми ор га на ми 
са мос то ятель но. Оп ла та тру да без ра бот ным, 
тру до ус тро ен ным на со ци аль ные ра бо чие мес-
та, про из во дит ся ра бо то да те лем еже ме сяч но 
за фак ти чес ки от ра бо тан ное вре мя ис хо дя из 
раз ме ра, ус та нов лен но го тру до вым до го во ром. 
В за ви си мос ти от объ ема и слож нос ти вы пол-
ня емой ра бо ты ра бо то да тель за счет соб ствен-
ных средств в слу чае не об хо ди мос ти ус та нав ли-
ва ет до пол ни тель ные над бав ки за фак ти чес ки 
вы пол нен ную ра бо ту.
До ку мен ты, не об хо ди мые без ра бот но му 

для нап рав ле ния на со ци аль ных ра бо чие мес-
та: за яв ле ние для пос та нов ки на учет; удос то-
ве ре ние лич нос ти; тру до вая книж ка, тру до вой 
до го вор с пос лед не го мес та ра бо ты; до ку мент 
об об ра зо ва нии (ат тес тат, дип лом); кни га ре-
гис тра ции граж дан с про пис кой.
В по ли ти ке за ня тос ти ре али зу ют ся прог-

рам мы, ка са ющи еся воп ро сов тру до ус трой-
ства мо ло де жи на рын ке тру да. Дан ное нап-
рав ле ние ра бо ты осу ществля ет ся пос ред ством 
ра бо ты с мес тны ми цен тра ми за ня тос ти для 
ус пеш но го и дол гос роч но го тру до ус трой ства 
мо ло дых лю дей.
В Ка зах ста не соз да ют ся все не об хо ди мые 

ус ло вия для по лу че ния мо ло дежью бо лее ка-
че ствен но го про фес си ональ но-тех ни чес ко го 
об ра зо ва ния для бо лее кон ку рен тос по соб ной 
адап та ции мо ло де жи на рын ке тру да.

О. А. КУ ЛОВ, ДОК ТО РАНТ КАРГУ ИМ. Е. А. БУ КЕ ТО ВА

С при хо дом ле та при хо дит жа ра: с од ной сто ро ны, это кра си вый за гар, охот но сбра сы ва ем тя-
же лую одеж ду и, ко неч но, не за бу дем про по зи тив ный нас трой и теп лую мор скую во ду. Вмес те 
с тем жа ра не сет с со бой ми ну сы, нап ри мер, сол неч ные уда ры, проб ле мы со сном, за бо ле ва ние, 
выз ван ное на ру ше ни ем теп ло ре гу ля ции ор га низ ма под воз дей стви ем сол неч ных лу чей.

Сол неч ный удар — ре зуль тат дей ствия пря-
мых сол неч ных лу чей на цен траль ную нер вную 
сис те му. Не ред ко он ха рак те ри зу ет ся тя же лым, 
а по рой кри ти чес ким сос то яни ем, тре бу ющим 
не мед лен ных мер для спа се ния жиз ни пос тра-
дав ше го. Ре зуль тат дей ствия сол неч ных лу чей 
мо жет быть мгно вен ным, но иног да мо жет про-
явить ся че рез нес коль ко ча сов пос ле пре бы ва ния 
на сол нце.

Сим пто мы сол неч но го уда ра. Мо жет наб лю-
дать ся нес коль ко сим пто мов, но всег да па ци ент 
бу дет ука зы вать на дли тель ное на хож де ние под 
сол нцем. Как пра ви ло, па губ ное воз дей ствие сол-
нца по ми мо об ще го сос то яния бу дет от ра жать ся 
на сос то янии кож ных пок ро вов, ко то рые бу дут 
крас ны ми, отек ши ми, при кос но ве ние к ко же бо-
лез нен но и неп ри ят но.

В за ви си мос ти от пре об ла да ющей сим пто ма-
ти ки вы де ля ют нес коль ко форм теп ло во го уда ра: 
• ас фик сия — за мед ле ние всех фун кций ЦНС, в 
т. ч. ды ха тель ной;

• пи ре ти чес кая, ког да тем пе ра ту ра те ла дос ти-
га ет 40-41 гра ду са;

• це реб раль ная — с су до ро га ми и по мут не ни ем 
соз на ния;

• гас тро эн те ри чес кая — ди арея и рво та при за-
дер жке мо че ис пус ка ния.
По сте пе ни тя жес ти ме ди ки клас си фи ци ру ют 

теп ло вой удар на лег кую, сред нюю и тя же лую 

сте пень. Тя же лая сте пень в 30% слу ча ев при во дит 
к смер ти пос тра дав ше го.

Пер вая по мощь. Дей ствия по ока за нию пер-
вой по мо щи иг ра ют глав ней шую роль в про фи-
лак ти ке прог рес си ро ва ния на ру ше ний тер мо ре-
гу ля ции. Они дол жны быть сла жен ны ми, опе-
ра тив ны ми, а глав ное — сво ев ре мен ны ми! Итак, 
при теп ло вом уда ре не об хо ди мо: изо ли ро вать 
пос тра дав ше го от пов реж да юще го фак то ра — 
теп ла, по са дить в те ни, вы вес ти в прох лад ное 
по ме ще ние и т. д.; выз вать ско рую по мощь, не 
бе ри тесь оце ни вать тя жесть сос то яния пос тра-
дав ше го, да же ес ли объ ек тив но че ло век чув ству ет 
се бя неп ло хо, он дол жен быть ос мот рен вра чом; 
ес ли соз на ние на ру ше но, дать по ню хать на ша-
тыр ный спирт, по те реть и ущип нуть за моч ки 
ушей, слег ка щел кнуть по но су; снять одеж ду, 
уве ли чи ва ющую наг ре ва ние те ла и стес ня ющую 
дви же ния; от крыть ок на, т. е. обес пе чить при-
ток све же го воз ду ха; по ло жить под го ло ву ва лик 
из под руч ных средств; нак рыть те ло влаж ной 
тканью; ес ли на ко же име ют ся сол неч ные ожо ги, 
при ло жить к ним прох лад ные при моч ки, ко то-
рые сле ду ет ме нять по ме ре наг ре ва ния и под сы-
ха ния тка ни; ес ли под ру кой есть пан те нол, сма-
зать им мес та с ожо га ми; ко лбу и под за ты лок 
нуж но по ло жить хо лод ные ком прес сы, хо лод ное 
по ло тен це, ку соч ки льда, за вер ну тые в ткань, спе-
ци аль ный ох лаж да ющий па кет, бу тыл ку с хо лод-

ной во дой; ес ли боль ной мо жет пе ред ви гать ся 
сам, по мес тить его под душ или в прох лад ную 
ван ну, ес ли пе ред ви же ние зат руд не но, об ли вать 
те ло прох лад ной во дой; дать боль но му прох лад-
ное питье, зе ле ный чай ком нат ной тем пе ра ту ры; 
нель зя упот реб лять ко фе, энер ге ти ки, а тем бо-
лее спир тное.

Как из бе жать теп ло во го уда ра? Из бе гать 
по вы шен ной фи зи чес кой ак тив нос ти и пас сив-
но го на хож де ния под пря мым сол неч ным све том 
с 11:00 до 16:00, т. е. в ча сы вы со кой ак тив нос ти 
сол нца; за щи щать ся от сол неч ных лу чей, но сить 
го лов ной убор свет лых то нов, поль зо вать ся зон-
ти ком, от ды хать под на ве сом или в те ни де ревь ев; 
но сить одеж ду из на ту раль ных тка ней и свет лых 
то нов; соб лю дать дос та точ ный пить евой ре жим, 
вы пи вая не ме нее 2 л во ды в день; при ра бо те 
или на хож де нии в по ме ще ни ях с по вы шен ной 
тем пе ра ту рой воз ду ха по ча ще от кры вать ок на, 
ис поль зо вать кон ди ци оне ры и вен ти ля то ры, пе-
ри оди чес ки вы хо дить на 5-10 ми нут в прох лад-
ные по ме ще ния; из бе гать пе ре еда ния, осо бен но 
жир ной и ос трой пи щей, ко то рая за би ра ет во ду 
из ор га низ ма; нель зя упот реб лять ал ко голь и да-
же сла бые ал ко голь ные на пит ки в жар кое вре мя.
Ну и пос лед няя ре ко мен да ция ка са ет ся тех, 

кто уже пе ре жил теп ло вой или сол неч ный удар: 
не спе ши те воз вра щать ся к при выч но му об ра зу 
жиз ни, как толь ко вам по лег ча ло, вос ста но ви те 
свои си лы, ибо пов тор ный сол неч ный (теп ло вой) 
удар мо жет слу чить ся в тот же день и с бо лее тя-
же лой сим пто ма ти кой.
Будь те вни ма тель ны! Бе ре ги те свое здо ровье и 

бла го по лу чие сво их близ ких.

ША РИ ПА ОМА РО ВА,
НА ЧАЛЬ НИК ШТА БА ГО И ЧС

Student news
Предпринимательское 
образование: 
каким ему быть?

21 ап ре ля в КарГУ име ни 
ака де ми ка Е. А. Бу ке то ва сос то-
ял ся круг лый стол по раз ви тию 
пред при ни ма тельско го об ра зо-
ва ния, на ко то ром об суж да лись 
ак ту аль ные воп ро сы и проб ле-
мы пред при ни ма тельской дея-
тель нос ти в ре ги оне.

Раз ви тие пред при ни ма тель-
ства яв ля ет ся од ним из стра те ги-
чес ких при ори те тов Казахстана. 
«За да ча зак лю ча ет ся в пол-
но цен ном рас кры тии час тной 
пред при ни ма тельской ини ци-
ати вы, ко то рая об ре та ет осо бое 
зна че ние в ны неш них ус ло ви-
ях», — под чер ки ва ет Президент 
Нурсултан Абишевич Назарбаев.

В ра бо те круг ло го сто ла при-
ня ли учас тие пре по да ва те ли 
эко но ми чес ко го и юри ди чес ко-
го фа куль те тов КарГУ. Воп ро-
сы для об суж де ния пред ло жи ли 
док лад чи ки Ко жах ме тов Асыл-
бек Ба зар ба евич, Президент 
Меж ду на род ной ака де мии биз-
не са (Алматы), Куль ма гам бе то-
ва Жа нар гуль Жу ма ба ев на, на-
чаль ник от де ла соп ро вож де ния 
ин вестпро ек тов Па ла ты пред-
при ни ма те лей Ка ра ган дин ской 
об лас ти, Жу ма шев Рым бек Му ра-
то вич, пер вый про рек тор КарГУ, 
Райым бек Баг дат Ха би бу ла евич, 
до цент ка фед ры эко но ми ки и 
меж ду на род но го биз не са, Киз-
дар бе ко ва Ан то ни на Се ри ков на, 
за ве ду ющая ка фед рой граж дан-
ско го и тру до во го пра ва, ак ти-
вис ты ко ман ды «Enac tus КарГУ».

СОБ. ИНФ.

О сибирской язве
Си бир ская яз ва — ос трая ин-

фек ци он ная бо лезнь, про те ка ющая 
пре иму ще ствен но в ви де кож ной 
фор мы, зна чи тель но ре же — в ле-
гоч ной и ки шеч ной фор мах с яв ле-
ни ями сеп си са.

Воз бу ди тель си бир ской яз вы — 
па лоч ка, об ра зу ющая спо ры, ко то-
рая очень ус той чи ва: во внеш ней 
сре де сох ра ня ет ся де ся ти ле ти ями.

Си бир ской яз вой бо ле ет ча ще 
все го круп ный ро га тый скот, ло ша-
ди, ов цы, ре же — свиньи.

За ра же ние лю дей си бир ской яз-
вой про ис хо дит при ухо де за боль-
ным жи вот ным, вы нуж ден ном за бое 
ско та: при раз дел ке мя са, сня тии и 
об ра бот ке шкур, упот реб ле нии за-
ра жен но го мя са и мо ло ка.

При кож ной фор ме си бир ской 
яз вы на мес те внед ре ния спо ры 
(ран ки, по ре зы на ру ках) че рез 2-3 
дня воз ни ка ет пят ныш ко крас но го 
цве та, из ко то ро го че рез 2 дня фор-
ми ру ет ся кар бун кул (яз ва), ча ще на 
ли це, шее, ру ках. Сос то яние боль-
но го ухуд ша ет ся, по вы ша ет ся тем-
пе ра ту ра те ла до 39-40 гра ду сов, 
от ме ча ет ся го лов ная боль, по те ря 
ап пе ти та, тош но та, иног да рво та.

При нес во ев ре мен ном об ра ще-
нии за ме ди цин ской по мощью воз-
мо жен ле таль ный ис ход.

Про фи лак ти ка
1. Обя за тель ная вак ци на ция про тив 
си бир ской яз вы до маш не го ско та.
2. Не до пус кать за боя жи вот ных без ве-
те ри нар но го ос мот ра жи вот но го.
3. При воз ник но ве нии по доз ре ния на 
за бо ле ва ние не об хо ди мо не мед лен но 
об ра тить ся в ме ди цин ское уч реж де ние.
4. Не по ку пать мя со мо лоч ную про дук-
цию в мес тах сти хий ной тор гов ли, без 
ве те ри нар ной справ ки.

Ж. Ж. БЕР КИМ БА ЕВА,
РУ КО ВО ДИ ТЕЛЬ ОЭН ОХ РА НЫ ОБ ЩЕ СТВЕН НО ГО ЗДО-

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

Реализация социальных рабочих мест
в рамках Программы развития продуктивной 
занятости и массового предпринимательства

Солнце и жара как источник опасности

Социум
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Курс теории моделей 
от Бруно Пуаза

Для ас пи ран тов и ма гис тран тов 
на фа куль те те ма те ма ти ки и ин фор-
ма ци он ных тех но ло гий с кур сом лек-
ций по те ории мо де лей при ехал уче-
ный с ми ро вым име нем Бру но Пу аза, 
про фес сор из Уни вер си те та Ли она 
(Франция).

На до от ме тить, что на шим сту ден там 
очень по вез ло пос лу шать лек ции про-
фес со ра, ко то рый у се бя на ро ди не на-
хо дит ся уже на зас лу жен ном от ды хе и 
за ни ма ет ся толь ко науч ны ми ис сле до-
ва ни ями. Мно гие тру ды это го ма те ма-
ти ка пе ре ве де ны на ми ро вые язы ки и 
яв ля ют ся се год ня ос но во по ла га ющи ми 
для науч ных школ раз ных нап рав ле ний.

Бру но Пу аза не пер вый раз в Ка-
зах ста не. Он впер вые по се тил КарГУ в 
1990 го ду по приг ла ше нию про фес со ра 
Мус та фи на То лен ды Га ри фо ви ча, ко-
то рый на тот мо мент был про рек то ром. 
Имен но тог да по ини ци ати ве ка зах стан-
цев в Ка ра ган де про шел Пер вый со-
вет ско-фран цуз ский кол лок ви ум по те-
ории мо де лей. Имен но там за ро ди лись 
науч ные и ака де ми чес кие свя зи меж ду 
ка ра ган дин ским и фран цуз ским уни вер-
си те та ми.

Про фес сор Бру но Пу аза с боль шой 
теп ло той вспо ми на ет сво его кол ле гу 
Мус та фи на: «Ес ли бы он не ушел так ра-
но из жиз ни, то стал бы уче ным ми ро во-
го уров ня». Сей час тра ди ции, за ло жен-
ные уче ным Мус та фи ным, про дол жа ет 
его уче ник, про фес сор Еш ке ев Ай бат 
Раф ха то вич. Имен но по его приг ла ше-
нию Бру но Пу аза вновь ока зал ся в учеб-
ных ла бо ра то ри ях КарГУ. «На ши свя зи 
про дол жа ют ся. Мы так же сов мес тно 
ве дем ис сле до ва тельские про ек ты, ко-
то рые обя за тель но ста нут боль ши ми 
науч ны ми тру да ми. И на шим сту ден там 
очень по вез ло, что они сей час слу ша ют 
лек ции уче но го, вос пи тав ше го це лую 
пле яду та лан тли вых ма те ма ти ков», — 
счи та ет проф. Еш ке ев.

На до от ме тить еще один уни каль ный 
та лант фран цуз ско го уче но го — он го-
во рит на мно гих язы ках ми ра, вклю чая 
ара мей ский, хин ди и язык ай со ров. Об-
ща ет ся Бру но Пу аза и на раз го вор ном 
ка зах ском, ко то рый вы учил са мос то-
ятель но по ка зах ско-фран цуз ско му сло-
ва рю, по да рен но му ему од ним из кол лег 
из Казахстана.

«Зна ние язы ков — это тот мо мент, 
ко то рый нуж но под тя нуть ва шим сту-
ден там. По то му что зна ние раз ных язы-
ков от кры ва ет до ро гу к раз ным ми рам. 
Я, нап ри мер, что бы пу те ше ство вать по 
Ближ не му Вос то ку, вы учил ара мей ский 
язык. И да же на пи сал на эту те му труд, 
ко то рый был вы со ко оце нен лин гвис та-
ми», — рас ска зы ва ет Бру но Пу аза. При 
этом фран цуз ский пе да гог от ме тил, что 
бо лее вни ма тель ных, вос пи тан ных и 
пре дуп ре ди тель ных сту ден тов, чем в Ка-
зах ста не, он не встре чал.

СОБ. ИНФ.

4 ап ре ля Аль янс сту ден тов КарГУ в со юзе с клу бом доб ро воль цев Go od way 
при под дер жке пе да го ги чес ко го фа куль те та КарГУ им. Е. А. Бу ке то ва про вел 
бла гот во ри тель ный кон церт «Жақ сы лық жар шы ла ры», пос вя щен ный Жа кы-
по вой За ре ме.

За ре ма — ре бе нок, ко то рый пе ре жи ва-
ет са мые тя же лые мо мен ты, она ос та лась 
без ро ди те лей и на хо дит ся на по пе че нии 
дя ди. В свя зи с его бо лезнью ма лыш ке нуж-
ны день ги, что бы она мог ла дож дать ся воз-
вра ще ния род но го че ло ве ка в круг ло су точ-
ном ми ни-цен тре «Прод лен ка». Не дель ное 
пре бы ва ние в ми ни-цен тре сто ит 22 000 
тен ге. Соб ран ная сум ма дол жна пок рыть 
пре бы ва ние За ре мы в ми ни-цен тре до выз-
до ров ле ния ее дя ди. Курс ле че ния дя ди, 

Жа кы по ва Ер ла на, бу дет длить ся 2 ме ся цев. 
На до ска зать, что и у са мой де воч ки очень 
тя же лый ди аг ноз: «дет ский це реб раль ный 
па ра лич, спас ти чес кий тет ра па рез с на ру-
ше ни ем дви га тель ных фун кций».
В кон цер те ак тив ное учас тие при ня ли 

сту ден ты и пре по да ва те ли пе да го ги чес-
ко го, фи ло ло ги чес ко го, фи зи ко-тех ни-
чес ко го фа куль те тов, а так же фа куль те та 
пси хо ло гии и фи ло со фии. Ме роп ри ятие 
по се ти ли про рек тор по вос пи та тель ной 
ра бо те и со ци аль ным воп ро сам Ка лы ков 
А. К., де кан пе да го ги чес ко го фа куль те та 
Иман бе ков М. М., зам. де ка на пе да го ги-
чес ко го фа куль те та по вос пи та тель ной ра-
бо те Ай тжа но ва Р. М., со лист кон цер тно-
го объ еди не ния им. К. Бай жа но ва Ер бол 
Ал шын бай, ос но ва тель ор га ни за ции Go od 
way Ах ме то ва И. А., ос но ва тель шко лы 
ис кусств «Кəу сəр» Эль ми ра Сай лау-қы зы, 
Президент рес пуб ли ки «Сам рұқ» Са ма-
тов Те мир лан, экс-пред се да тель Аль ян са 
сту ден тов Ка ра ган дин ской об лас ти Ма-

ка шов Ер нар, зам пред се да те ля Аль ян са 
сту ден тов Ка ра ган дин ской об лас ти Да ким 
Да рын. Ин фор ма ци он ную по мощь ока зал 
те ле ка нал «Пер вый Ка ра ган дин ский».
В рам ках кон цер тной прог рам мы был 

ор га ни зо ван флеш моб сту ден тов пе да го-
ги чес ко го и фи ло ло ги чес ко го фа куль те тов, 
так же бы ли пос тав ле ны сцен ки, ра зыг ран-
ные сту ден та ми фи ло ло ги чес ко го фа куль-
те та. По ми мо это го на сце не был проч тен 
очень яр кий и эмо ци ональ ный мо но лог 
«Же тім қыз» в ис пол не нии Жа на дил На-
зер ке.
Соб ран ные сред ства бу дут пе ре да ны 

в фонд За ре мы, и сту ден ты не ос тав ля ют 
на деж ды, что най дет ся еще мно го доб рых 
лю дей, ко то рые под дер жат де воч ку и ее 
дя дю.

ИН ФОР МА ЦИЯ ПРЕ ДОС ТАВ ЛЕ НА 
СО ЦИ АЛЬ НО-ПЕ ДА ГО ГИ ЧЕС КИМ ФА КУЛЬ ТЕ ТОМ

Во Двор це сту ден тов сос то ял ся еже год ный фес ти валь на ци ональ ных куль тур 
«Біз — бір ел, бір ха лық пыз!» — «Мы — од на стра на, один на род!», пос вя щен ный 
праз дно ва нию Дня един ства на ро да Казахстана.

Он про шел 27 ап ре ля с целью при об-
ще ния сту ден тов к цен нос тям и тра ди ци ям 
мно го на ци ональ но го на ро да Казахстана, 
ук реп ле ния един ства и сог ла сия меж ду 
пред ста ви те ля ми раз ных на ци ональ нос тей, 
про жи ва ющих на тер ри то рии Рес пуб ли ки 
Казахстан, по ощ ре ния твор че ства сту ден-
тов, нап рав лен но го на вос пи та ние ува жи-
тель но го от но ше ния к тра ди ци ям и куль-
ту ре раз лич ных эт но сов Казахстана.
В фес ти ва ле при ня ли учас тие сту ден ты 

уни вер си те та, ко то рые пред ста ви ли твор-
чес кую прог рам му, рас кры ва ющую тра ди-
ции и обы чаи раз ных на ро дов и эт ни чес-
ких групп, про жи ва ющих в Рес пуб ли ке 
Казахстан.
Уч ре ди те ля ми и ор га ни за то ра ми фес-

ти ва ля ста ли рек то рат КарГУ име ни Е. А. 
Бу ке то ва, Ко ми тет по де лам мо ло де жи, 
Дво рец сту ден тов, сек ре та ри ат Ас сам-

блеи на ро да Казахстана Ка ра ган дин ской 
об лас ти, ли тов ское эт но куль тур ное объ-
еди не ние Lit ua ni ca, эт но куль тур ные объ-
еди не ния об лас ти. В ме роп ри ятии при ня-
ли учас тие Тва ри онас В. И., пред се да тель 
ли тов ско го эт но куль тур но го цен тра Lit-
ua ni ca; Ма тайс В. Ю., член эт но куль тур-
но го цен тра Lit ua ni ca; Ма ти яши на О. В., 
зам пред се да те ля об лас тно го то ва ри ще-
ства ук ра ин ско го язы ка им. Т. Г. Шев чен-
ко «Рiд не сло во»; Ра ков С. В., пред се да тель 
Ка ра ган дин ско го об лас тно го фи ли ала ОО 
«Ка зачья воль ни ца»; Сим Т. Н., зам пред-
се да те ля Ка ра ган дин ско го об лас тно го фи-
ли ала ОО «Ка зачья воль ни ца»; Ба за ро ва 
Ж. Ж., за мес ти тель ди рек то ра КГУ «Қо-
ғам дық ке лі сім» ап па ра та аки ма Ка ра ган-
дин ской об лас ти.
По ито гам фес ти ва ля об ла да те ля ми 

но ми на ций ста ли сле ду ющие фа куль те-

ты: но ми на цию за луч шее пред став ле ние 
на род нос ти по лу чил ис то ри чес кий фа-
куль тет; за луч шее му зы каль ное пред став-
ле ние — юри ди чес кий фа куль тет; но ми-
на ция «Вер ность на род ным тра ди ци ям» — 
фа куль тет инос тран ных язы ков; са мое 
яр кое выс туп ле ние бы ло у эко но ми чес ко-
го фа куль те та; луч ший на ци ональ ный ко-
ло рит от ме ти ли у фа куль те та ма те ма ти ки 
и ин фор ма ци он ных тех но ло гий; луч шая 
«ви зит ная кар точ ка» бы ла у пе да го ги чес-
ко го фа куль те та; за са мые яр кие кос тю мы 
наг ра ди ли фи зи ко-тех ни чес кий фа куль-
тет; луч шую сю жет ную пос та нов ку оце-
ни ли у фи ло ло ги чес ко го фа куль те та; а за 
луч шее пред став ле ние на ци ональ но го об-
ря да наг ра ду вру чи ли би оло го-ге ог ра фи-
чес ко му фа куль те ту. Гран-при же дос тал ся 
хи ми чес ко му фа куль те ту по об щей сум ме 
бал лов.
Учас тни ки бы ли наг раж де ны дип ло-

ма ми рек то ра, а так же цен ны ми при за ми. 
Еще раз 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

Мек теп те оқу жы лы ның аяқ та лу ына са на улы ға на күн дер қал ды. Мек теп бі ті ру-
ші тү лек тер дің са на сын сан сыз сұ рақ ма за лай тын бей ма за кез. Күп ті кө ңіл, қо бал-
жу, уайым, ма за сыз дық… Көз майын тауыса кі тап оқу, компь ютер ге үңі лу, тест сұ-
рақ та ры ның жауап та рын жат тау… Сын са ғат та қа ған сайын «қан дай ма ман дық ты 
таң дай мын?», «ҰБТ-дан қан ша балл жи най мын?», «қай оқу ор ны на құ жат тап сы ра-
мын?» де ген дей сауал дар ға жауап із деп жан та ла са ды.

Елі міз дің жо ға ры оқу орын да рын да мек-
теп бі ті ру ші тү лек тер мен кол лед жді тə мам-
да ған жас тар дың, ата-ана лар дың, ұс таз дар-
дың кө кейін де гі сұ рақ та ры на жауап та бу ды 
мақ сат ету тұр ғы сын да жыл сайын дəс түр лі 
түр де Ашық есік тер кү ні өт кі зі ліп тұ ра ды. 
Ки елі қа ра ша ңы рақ ҚарМУ да осы игі ша ра-
ны өт кі зу ді дəс түр ге ай нал дыр ған. Əдет те гі-
дей би ыл да бі лім ор да сын да атал мыш ша ра 
өт кі зіл ді. Жи ын ба ры сын да уни вер си тет тің 
бас шы лы ғы жə не фа куль тет де кан да ры, қа-
был дау ко мис си ясы ның жауап ты хат шы сы, 
уни вер си тет тү лек те рі сөз алып, жи нал ған 
қауым ға уни вер си тет жай лы, ма ман дық тар 

ту ра лы, ҰБТ мен КТ ту ра сын да мол мағ лұ мат-
тар айт ты. ЖОО-на қа был дау бойын ша ке ңес-
тер бе ріл ді. Сон дай-ақ, Сту дент тер са райы 
шы ғар ма шы лық ұжы мы ның ат са лы су ымен 
өнер лі жас та ры мыз өз өнер ле рін паш ет ті. Бі-
лім оша ғы объ ек ті ле рі не эк скур сия жа сал ды. 
Əр фа куль тет тің про фес сор лық-оқы ту шы лар 
құ ра мы оқу шы лар ға оқу ошақ та рын да ғы ма-
ман дық тар ды ке ңі нен та ныс ты рып, қойыл ған 
сұ рақ тар ға то лық қан ды жауап бер ді. Жа ңа 
өмір ге қа дам бас қа лы тұр ған ұл-қыз дар се-
нім де рін бе кем деп, қа нат та нып қайт ты.

ТА3 С' ЛУ ДУ МАН

Концерт в помощь Зареме

В единстве народов — сила страны

О+ушылар білім оша�ында Ма ман дық тың жа ма ны жоқ, бі рақ, 
мұ ның кез кел ге ні не икем ді лік қа жет, бұл 
жай кү нел ту, та мақ асы ра удың ға на жо-
лы емес, үл кен өнер ді, зор ше бер лік ті қа-
жет ете тін нəр се.

Ж. Ай мауытов


