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Қа зақ стан 6 шіл де де Астана кү нін атап өте ді. Бұл елі міз үшін та ри хи-мə де ни ма-
ңыз ға ие ай ту лы ме ре ке. Са на улы жыл дар ішін де əлем де гі ең жар қын əрі ең за ма науи 
қа ла лар дың бі рі ре тін де та ныл ған жас Астана мем ле кет ті лі гі қа лып тас қан Тəуел сіз 
Қа зақ стан жа ңа жол да ры ның ны ша ны на ай нал ды.
Жа қын да ға на əлем нің са яси кар та сын да пай да бол ған Астана Мем ле кет бас шы-

сы ның иде яла рын то лы ғы мен жү зе ге асы ру да; ол Ота ны мыз дың жү ре гі не ай нал ды, 
ұлт тық иде яла ры мыз бен ха лық ты бі рік ті ру ар қы лы өз кү ші не жə не ұлы мақ сат тар ға 
де ген ха лық се ні мі нің ны ша ны на ай нал ды.
Мем ле кет пен қо ғам да му ының бар лық са ла ла ры на бел сен ді ық пал ете тін Аста-

на Ор та лық Азия өңі рі нің са яси, эко но ми ка лық жə не мə де ни өмі рі нің мойын дал ған 
ор та лы ғы бо ла оты рып, сəт ті түр де ге оса яси бас та ма лар ды жо ға ры дең гей де жү зе ге 
асы ра ды. Ол елі міз ді əлем дік аре на да лайық ты та ны та ды, Қа зақ стан ды қар қын ды да-
мып ке ле жат қан жа һан дық эко но ми ка, мə де ни ет, əлем дік қауіп сіз дік ті қа лып тас ты-
ру ға қа ты су шы мем ле кет ре тін де жай ғас ты ра ды.

10 ма усым да біз Астана мыз да ғы ха лы қа ра лық ЭК СПО-2017 ма ман дан ды рыл ған 
көр ме сі нің ашы лу ын ерек ше тол қы ныс пен əрі мақ та ныш пен қар сы ал дық. Бұл Ел ба-
сы Нұр сұл тан Əбі шұ лы Назарбаев тың бас та ма сы бойын ша жү зе ге асы рыл ған қа зір гі 
Қа зақ стан ның ең ма ңыз ды жə не ауқым ды ұлт тық жо ба ла ры ның бі рі. Бұл елі міз дің 
жə не Астана мыз дың əлем дік мойын да лу ының та ғы бір дə ле лі бо лып та бы ла ды.
Мен сон дай-ақ 2017 жыл Қа зақ стан ның мем ле кет тік рə міз де рі нің ме рей тойы еке-

нін атап өт кім ке ле ді. 1992 жыл дың 4 ма усы мын да Қа зақ стан Рес пуб ли ка сы ның Ел-
таң ба сы, Туы, Əнұ ра ны бе кі тіл ді. Қа зақ стан ның мем ле кет тік ны шан да ры ның та ри хи 
та мы ры те рең де, ха лық тың ру хын бей не лей ді.
Жас Астана мыз хал қы мыз дың іл ге рі леуі мен жа сам паз күш-жі ге рін іс ке асы ру ар қы-

лы Қа зақ стан мен бір ге өсіп, да ми бер сін! Қа зақ ста ны мыз өр кен де сін, Отан игі лі гі үшін, 
бей біт ші лік пен ке лі сім үшін ат қа ры ла тын бар лық бас та ма ла ры мыз жү зе ге ас сын!

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

6 июля Казахстан бу дет от ме чать День Ас та ны. Это праз дник, ко то рый име ет осо-
бое ис то ри ко-куль тур ное зна че ние для на шей стра ны. Мо ло дая сто ли ца, все го за нес-
коль ко лет вы рос шая в один из са мых яр ких и сов ре мен ных го ро дов ми ра, ста ла сим-
во лом но во го пу ти не за ви си мо го Казахстана, сос то яв шей ся го су дар ствен нос ти.
Срав ни тель но не дав но воз ник шая на по ли ти чес кой кар те ми ра, Астана в пол ной 

ме ре воп ло ти ла идею гла вы го су дар ства; она «ста ла сер дцем на шей Ро ди ны, на ци-
ональ ной иде ей, объ еди нив шей на род, она ста ла сим во лом ве ры на ро да в свои си лы 
и ве ли кое пред наз на че ние».
Яв ля ясь приз нан ным цен тром по ли ти чес кой, эко но ми чес кой, куль тур ной жиз ни 

Цен траль но-Ази ат ско го ре ги она, ак тив но влияющим на все сфе ры раз ви тия го су дар-
ства и об ще ства, Астана ус пеш но осу ществля ет ге опо ли ти чес кие ини ци ати вы са мо го 
вы со ко го уров ня. Она дос той но пред став ля ет на шу стра ну на ми ро вой аре не, по зи ци-
они ру ет Казахстан как ди на мич но раз ви ва юще еся го су дар ство, уча ству ющее в фор-
ми ро ва нии гло баль ной эко но ми ки, куль ту ры, ми ро вой бе зо пас нос ти.

10 июня все мы с вол не ни ем и гор достью при вет ство ва ли от кры тие в на шей сто-
ли це Меж ду на род ной спе ци али зи ро ван ной выс тав ки ЭК СПО-2017. Это один из са-
мых зна чи мых и мас штаб ных на ци ональ ных про ек тов сов ре мен но го Казахстана, осу-
ществлен ный по лич ной ини ци ати ве Нур сул та на Аби ше ви ча Назарбаева. Это еще 
од но сви де тель ство ми ро во го приз на ния на шей стра ны и на шей сто ли цы.
Хо чу так же от ме тить, что 2017 год стал юби лей ным для го су дар ствен ной сим во-

ли ки Казахстана. 4 июня 1992 го да бы ли ут вер жде ны но вые Герб, Флаг и Гимн Рес-
пуб ли ки Казахстан как важ ней шие сос тав ля ющие го су дар ствен но го су ве ре ни те та и 
по ли ти чес кой ор га ни за ции стра ны. Го су дар ствен ная сим во ли ка Казахстана име ет 
глу бо кие ис то ри чес кие кор ни, оли цет во ря ет дух на ро да, выс ту па ет кон цен три ро ван-
ным воп ло ще ни ем го су дар ствен нос ти и не за ви си мос ти рес пуб ли ки.
Пусть мо ло дая сто ли ца рас тет и раз ви ва ет ся вмес те с Ка зах ста ном, воп ло щая прог-

ресс и со зи да тель ные си лы на ше го на ро да! Пусть проц ве та ет наш Казахстан, пусть 
осу ще ствят ся все на чи на ния во бла го Ро ди ны, во имя ми ра и сог ла сия!

РЕК ТОР КАРГУ ИМ. АКА ДЕ МИ КА Е. А. БУ КЕ ТО ВА Е. К. КУ БЕ ЕВ
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Пре зи ден ті міз Нұр сұл тан Əбі шұ лы 
Назарбаев «Бо ла шақ қа бағ дар: ру ха ни жаң-
ғы ру» ат ты бағ дар ла ма лық ма қа ла сын да 
елі міз дің мə де ни-гу ма ни тар лық да му ының 
ең ма ңыз ды мə се ле ле рі бойын ша тұ жы-
рым да ма лық көз қа ра сын ба ян дай ды. Ел ба-
сы бір ұлт адам да рын дай күш ті əрі жауап-
ты адам дар ды қа лып тас ты ру ға мүм кін дік 
бе ре тін иде ялар ды тұ жы рым дай ды.
Бү гін де жа һан дық əлем ұлт тар дың бə-

се ке ге қа бі лет ті лі гі не өз та лап та рын қою да. 
Өмір кө ші шап шаң қар қын мен өз ге ру де, 
егер біз та быс ты бол ғы мыз кел се, он да ХХІ 
ға сыр ға лайық ты қа си ет тер жи ын ты ғы на 
ие бо лу ға ти іс піз. Ұлт тық мə де ни мұ ра ны 
сақ тай оты рып Пре зи ден тпен ұсы ныл ған 
дəс түр лі не гіз дер дің праг ма ти ка лық өз ге-
ріс те рі қа зір гі за ман ғы қа зақ стан дық қо-
ғам үшін бо ла ша ғы зор жол екен ді гі сөз сіз. 
Бұл — қо ғам дық са на ны да мы ту дың не гіз гі 
екі ба сым ды ғы.
Мем ле ке ті міз тəуел сіз дік ал ған жыл дар-

дан бас тап ұлт тық бір тек ті лік ті қа лып тас-
ты ру ға ерек ше кө ңіл бө ліп ке ле ді. Мə се лен, 
«Мə де ни мұ ра», «Ха лық та рих тол қы нын-
да» сын ды ма ңыз ды мə де ни-ағар ту шы лық 
жо ба лар ды жү зе ге асы ру, ай ту лы жо ба лар-
ға біз дің жо ға ры оқу ор ны ның ға лым да ры 
да ат са лыс ты. Ел ба сы ұсын ған «Ту ған жер», 
«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 тың бағ дар ла ма лар хал-
қы мыз дың дү ни ета ным дық қа ғи дат та ры-
ның та мы ры те рең та ри хи жə не мə де ни ма-
ғы на сын ашу ға үн дей ді.
Осы ған бай ла ныс ты өт кен та рих қа, ұлт-

тық өзін-өзі би ле уге объ ек тив ті көз қа рас қа-
лып тас ты ру ға, Қа зақ стан хал қы ның ру ха ни 
бір лі гі нің құ ра лы бо лу ға қа бі лет ті гу ма ни-
тар лық бі лім нің рө лі ай тар лық тай ар та ды. 
Бұл ас пек ті лер қа зір ті ке лей ҚарМУ-дың 
гу ма ни тар лық фа куль тет те рі ға лым да ры-
ның ғы лы ми жə не пе да го ги ка лық ба сым-
дық та рын сөз сіз анық тауы ке рек.
Қа зір гі за ман ғы мем ле кет тің прог рес-

сив ті да му қа ғи дат та ры на сəй кес кел мей тін 

дағ ды лар ды өз гер ту, сте ре отип тер ден бас 
тар ту ма ңыз ды бо лып та бы ла ды. Мем ле кет 
бас шы сы ның пі кі рін ше, осы қай та түр ле ну-
лер дің не гі зі са лауат ты əлеу мет тік праг ма-
тизм бо луы ке рек.
Дəс түр ге де ген мұн дай ди алек ти ка лық 

тə сіл де ме мем ле кет пен қо ғам ның жа сам-
паз эво лю ци ялық да му фак то ры ре тін де 
ұлт тық мə де ни ет тің рө лін сақ тау ға жə не 
ны ғай ту ға ба ғыт тал ған.
Бү гін де, қо ғам дық са на ны жаң ғыр ту дың 

ма ңыз ды үр діс те рі орын ал ған тұс та, ұлт-
тың ма ңыз ды стра те ги ялық ре сур сы ре тін-
де бі лім нің ма ңыз ды лы ғы бір не ше рет ар-
та ды.
Мем ле кет бас шы сы мен жа ри ялан ған 

«жал пы ға бір дей бі лім бе ру куль ті», əри не, 
қо ғам ға осы бі лім ді та ра ту тех но ло ги яла-
рын же тіл ді ру ші жа ңа бі лім өн ді ру ші ор-
та лық ре тін де уни вер си тет тің құн ды лы ғын 
арт ты ра ды.
Президент жас адам үшін бі лім «бо ла-

шақ та та быс қа же ту ге бас тай тын ең ір ге лі 
фак тор» бо луы ти іс еке ні не ба са на зар ауда-
ра ды. Қа зір гі таң да бі лім бе ру жас тар дың 
құн ды ба сым дық та рын қа лып тас ты ру ға, 
ди на ми ка лық əлем ге жас тар ды ба ғыт тау ға, 
олар дың кə сі би жə не ақ па рат тық ұт қыр-
лы ғын қам та ма сыз ету ге үн дей ді. Өмір де 
лайық ты мақ сат тар қойып, со ған же ту ге қа-
бі лет ті əрі жа ңа жағ дай лар ға икем ді жə не 
ти ім ді əре кет ете тін же ке тұл ға ны да мы ту 
бі лім бе ру дің не гіз гі мін де ті бо лып та бы ла-
ды.
Президент ай қын да ған бə се ке лес тік-

тің не гіз гі ал ғы шарт та ры — компь ютер лік 
сауат ты лық, шет тіл дер ді мең ге ру, мə де ни 
ашық тық. Қа зір олар дың да муы «Циф рлық 
Қа зақ стан» жо ба сын, үш тіл ді лік тұ жы рым-
да ма сын, мə де ни жə не кон фес си онал дық 
ке лі сім бағ дар ла ма сын жү зе ге асы ру ар қы-
лы мем ле кет тік дең гей де бір тін деп жал ғас-
ты ры лып ке ле ді.
Өз де рі ңіз бі ле тін дей, біз дің ұжым əр-

дайым Президент қой ған мін дет тер ді жү зе-
ге асы ру ға бел сен ді қа ты са ды. «Бо ла шақ қа 

бағ дар: ру ха ни жаң ғы ру» бағ дар ла ма лық 
ма қа ла сын жү зе ге асы ру да ғы тұ жы рым да-
ма лық тə сіл де ме лер мы на дай қа ғи дат тар 
не гі зі не не гіз дел ген: зерт те улер дің ин тег-
ра тив ті лі гі; бі різ ді лік, та рих пен мə де ни ет ті 
зер де леп, на си хат та уда ин но ва ци ялық тə-
сіл дер ді қол да ну; əлеу мет тік жə не мə де ни 
тə жі ри бе ні бе ру де гі са бақ тас тық; дəс түр лі 
мə де ни фе но мен дер ді ба ға ла уда ғы жə не 
ірік те уде гі праг ма тизм.
Бі лім ор да мыз да Мем ле кет бас шы сы 

ұсын ған қо ғам дық жаң ғыр ту дың бар лық 
ба сым ба ғыт та ры бойын ша іс-ша ра лар ды 
қам ти тын 2017 жыл ға жос пар əзір лен ді. 
Ұсы ны ла тын ша ра лар дың ішін де мə де ни 
құн ды лық та ры мыз бен же тіс тік те рі міз ма-
қа ла, кі тап жа зу, көр ме лер ұйым дас ты ру, 
бағ дар ла ма лар жа сау ар қы лы на си хат та ла-
тын жұ мыс тар ма ңыз ды орын ала ды.
Уни вер си тет те Президент бел гі ле ген ба-

ғыт тар бойын ша ти ім ді жұ мыс жа сай тын 
ғы лы ми қор бар. ҚарМУ ар хе олог та ры мен 
та был ған жə ді гер лер Ор та лық Қа зақ стан-
ның бай та ри хи жə не мə де ни мұ ра ла рын 
ес ке тү сі ру ге кө мек те се ді. Біз дің ға лым да-
ры мыз дың зерт теу ны сан да ры Еура зи яның 
ежел гі өр ке ни ет тер жүйе сін де гі Са ры ар қа 
мə де ни еті нің ар те фак ті ле рі бо лып та бы ла-
ды. Уни вер си тет те əде би өл ке та ну бойын-
ша түр лі игі ша ра лар қол ға алын ған, со ның 
аясын да «Жи де бай Қо жа на за рұ лы. Ер есі мі 
ел есін де», «Бұ қар жы рау» жи нақ та ры жа-
рық қа шық ты. Эко но ми ка фа куль те ті нің 
ға лым да ры ту ризм са ла сын ұзақ мер зім ді 
да мы ту мақ са тын да Қа зақ стан Рес пуб ли-
ка сы брен дін қа лып тас ты ру бойын ша жұ-
мыс тар ға күш жұ мыл дыр ған. Би оло гия-ге-
ог ра фия фа куль те ті нің оқы ту шы ла ры Ор-
та лық Қа зақ стан да ғы биоалу ан түр лі лік ті 
сақ тау жə не оқы ту бойын ша жұ мыс тар ды 
одан əрі жал ғас ты ру да.
Элек трон дық ре сур стар ға қол же тім ді-

лік ті ке ңей ту жə не көп те ген құн ды кі тап 
де рек көз де рін циф рлық ны сан ға кө ші ру 
ар қы лы циф рлық уни вер си тет ті да мы-
ту бойын ша жұ мыс тар жүр гі зі лу де. Біз 

бел сен ді түр де үш тіл де бі лім бе ру жə не 
12 жыл дық бі лім бе ру жүйе сі не кө шу ді 
əдіс те ме лік қам та ма сыз ету ді құ ру ға ат са-
лы са мыз Со ны мен қа тар тіл дік бі лім бе ру 
са ла сын да ғы үл кен тə жі ри бе ге ие бо ла оты-
рып, біз бү гін ла тын əліп биі не қа зақ ті лі нің 
ке зең-ке зең мен кө шу ін қам та ма сыз ету ге 
күш жұ мыл ды ра мыз. Бұл ба ғыт бойын ша 
ше тел тіл дер, фи ло ло гия, та рих, ма те ма-
ти ка жə не ақ па рат тық тех но ло ги ялар фа-
куль тет те рі оқы ту шы ла ры ның бел сен ді қа-
ты су ымен бір қа тар іс-ша ра лар анық тал ды. 
Уни вер си тет те бі лім бе ру үр ді сі ма ңыз ды 
бол ған дық тан, біз бə се ке ге қа бі лет ті лік ті 
да мы ту ға жə не са на ның ашық ты ғын, сту-
дент жас тар дың отан сүй гіш тік қа си етін 
арт ты ру ға ба ғыт тал ған ар найы кур стар 
əзір леп, ен гі зу ді жос пар лап отыр мыз. Мен 
уни вер си тет те əзір лен ген бір не ше ба ғыт-
тар бойын ша мы сал дар кел тір дім, əр фа-
куль тет тің өз зерт те уле рін жүр гі зе тін ғы-
лы ми оша ғы бар. Жос пар да фа куль тет тер-
дің ерек ше лік те рі не қа рай Пре зи дент тің 
бағ дар ла ма лық ма қа ла сын жү зе ге асы ру 
бойын ша нақ ты лы іс-ша ра лар анық тал ған.
Жос пар да ғы іс-ша ра лар дың не гіз гі жи-

ын ты ғы не гі зі нен сту дент жас тар дың тəр-
би есі мен бай ла ныс ты. Бұл үде ріс ке бар лық 
оқы ту шы лар құ ра мы жə не жас тар бір лес-
тік те рі, клуб тар, спорт сек ци яла ры, шы ғар-
ма шы лық сту ди ялар мен ұжым дар тар тыл-
ған.
Ға лым дар мен, мо ног ра фи ялар мен 

оқу лық тар дың ав тор ла ры мен, фа куль тет 
де кан да ры мен, бө лім бас шы ла ры мен кез-
дес тім. Фа куль тет тер де қа зір дің өзін де Ел-
ба сы ның бағ дар ла ма лық ма қа ла сын жү зе-
ге асы ру ға ба ғыт тал ған зерт теу топ та рын 
құ ру жə не жо ба лар ды əзір леу бойын ша 
жұ мыс тар бас та лып кет ті. Ат қа рыл ған жұ-
мыс тар дың есе бі ай сайын тың да ла ды.
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 ұжы-
мы бар лық жос пар лан ған іс-ша ра лар ды 
орын дай ды деп се не мін. Біз дің ойы мыз ша, 
бұл қо ғам ның гу ма ни тар лық са ла сын ны-
ғай ту ға, əлем де гі ға лам дық бі лім де бə се ке-
ле су ге қа бі лет ті қа зақ стан дық тар дың жа-
ңа ұр па ғын тəр би еле уге мүм кін дік бе ре ді. 
Бұл біз дің Ел ба сы Нұр сұл тан Əбі шұ лы 
Назарбаев тың «Бо ла шақ қа бағ дар: ру ха ни 
жаң ғы ру» бағ дар ла ма лық ма қа ла сын да ғы 
қойыл ған мін дет тер ді ше шу ге қос қан үле-
сі міз бол мақ.

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

Ел ба сы Нұр сұл тан Əбі шұ лы Назарбаев-
тың елі міз дің бо ла шақ та ғы ру ха ни то лы су-
ымыз дың ба ғы тын ай қын да ған «Бо ла шақ қа 
бағ дар: ру ха ни жаң ғыру» ат ты бағ дар ла ма-
лық ма қа ла сы қо ға мы мыз да үл кен ре зо нанс 
ту ды рып отыр. Ұлт жа ды ның тұ ғыр на ма сы 
іс пет ті та ри хи ма ңыз ды құ жат ты зор тол-
ға ныс тан кейін дү ни еге кел ген игі лік ті ше-
шім деп қа был дай мыз. Ма қа ла Мем ле кет 
бас шы сы ның бас та ма ла ры мен жү зе ге ас-
қан «Мə де ни мұ ра», «Ха лық — та рих тол-
қы нын да» бағ дар ла ма ла ры мен «Ұлы да ла 
ұла ғат та ры» ең бе гі нің заң ды жал ға сы. Ел ба-
сы ен ді гі ке зек те бір тұ тас ұлт бо лу үшін қо-
ғам ды да, сон дай-ақ əр бір қо ғам мү ше сі нің 
са на сын да жаң ғыр ту дың не гіз гі ба ғыт та рын 
ай қын дап бер ді. Олар ды іс ке асы ру азат тық 
ал ған мем ле ке ті міз дің əр аза ма ты ның абы-
рой лы ісі бол мақ.
Бі рін ші ден, бұл — бə се ке ге қа бі лет ті лік, 

компь ютер лік сауат ты лық, ше тел тіл де рін 
мең ге ру, бөг де мə де ни ет өкіл де рі мен тең 
қа рым-қа ты нас қа тү се бі лу құ зы рет ті лік тер-
мен ай шық тал ған, тың жа ңа лық тар ды əлем-
дік на рық қа ұсы ну. Екін ші ден, ба ры мыз ды 
ба ға лай бі ліп, кем шін тұс та ры мыз ды тү зе те 
бі лу дің не гі зі бо ла тын ре ализм мен праг ма-
тизм ұс та ны мы на бе рік бо лу. Үшін ші ден, 

ұлт тық бір тек ті лік ті сақ тай оты ра, ұлт тың 
са на се зі мі нің көк жи егін ке ңей ту, ұлт тық 
бол мыс тың өмір шең маз мұ нын сақ тап қа лу. 
Төр тін ші ден, бі лім сал та на ты ұл ты мыз дың 
та быс ке пі лі бо лып қа ла бер мек. Бе сін ші-
ден, эво лю ци ялық да му не гі зін де əлем де гі 
күн де лік ті оқи ға лар мен құ бы лыс тар ды са-
ра лап, ой еле гі нен өт кі зе оты ра анық-қа ны-
ғын зер де леп, пайым жа сай бі лу қа бі ле ті. 
Ал тын шы дан, са на ның ашық ты ғын зер де-
нің та ным дық қа си ет те рі мен ұш тас ты ра бі-
лу, жа ңа лық қа жа ны жа қын бо лу қа си етін 
ұш тай оты ра жақ сы дан үй ре ніп, жа ман нан 
жи ре не бі лу, Жал пы ға Ор тақ Ең бек, Ак ме-
қо ғам құ ру ба ғы тын да ғы ат қа ры лып жат қан 
игі лік ті іс тер ге күш-жі ге рін жұ мыл ды ра бі-
лу қа рым-қа бі ле ті де мек піз.
Ма қа ла ның та ғы да бір ма ңыз ды ерек-

ше лі гі — Ел ба сы ның дүр бе лең ге то лы за-
ман ның сын-қа тер ле рі не тө теп бе ре ала тын 
таяу жыл дар да іс ке асы ры ла тын нақ ты жо-
ба лар ды ұсы ну ын да. Осы қа тар да ғы мə се ле-
лер дің бі реуі жə не бі ре гейі ла тын əліп биі не 
кө шу жос па ры. Бі лім мен ғы лым са ла сын да 
қыз мет етіп жүр ген біз дей ма ман дар үшін 
бұл өзек ті та қы рып.
Біз дің пайым дауымыз ша, жа ңа қа ріп ой-

ды жаң ғыр тып, са на ны сіл кін ді ру ге, ай мақ-

тық жə не жал пы дү ни ежү зі лік өр ке ни ет 
дең гейінде гі мə де ни ета ра лық үн қа ты су ды 
жа ңа са па лық би ік ке кө те ріп, əлем дік ақ-
па рат ке ңіс ті гін де дер бес тік ке жол аша ды. 
Өй тке ні, Түр кия, Əзер бай жан, Өз бек стан, 
Тү рік мен стан си яқ ты ел дер, Оң түс тік Ко-
рея жə не Жа по ния си яқ ты эко но ми ка сы 
қа рыш тап да мы ған мем ле кет тер дің ұлт тық 
ірі ком па ни яла ры ның құ жат та рын да жə не 
бір қа тар Ба тыс ел де рін де гі қа зақ ди ас по ра-
ла ры ның тұр мыс-тір ші лі гін де ла тын гра фи-
ка сы қол да ныс тап қан.
Қа зақ стан ның бі лім са ла сын да ғы ор та 

жə не жо ға ры мек теп те оқи тын оқу шы лар 
мен сту дент жас тар ға ла ти ни ца ға кө шу дің 
қи ын ды ғы бол мауын ес кер сек бұл мə се ле-
нің оң тай лы ше шім та ба ты ны на се ні мі міз 
мол. Елі міз дің бір қа тар об лыс та рын да ата-
ана лар да мек теп жа ны нан ағыл шын ті лін 
оқы та тын кур стар ашу ды өті ніп, оны үй ре-
ну ге ықы лас та ны ту да еке ні ту ра лы ха бар-
дар мыз. Бұ ның өзі Ел дің бə се ке ге қа бі лет-
ті лі гі нің бас ты шар ты үш тіл ді лік ті да мы ту-
дың бір ны ша ны емес пе?!
Ма қа ла да тіл ге ти ек етіл ген «Жа һан да ғы 

за ма науи Қа зақ стан дық мə де ни ет» жо ба сы 
да кө ңіл ге қо ным ды. Отан дық мə де ни еті міз-
дің мұ ра ла рын БҰҰ-ның ал ты ті лін де сөй ле-
ту мақ сат ты ұс та ным ға ай нал ды. Мың жыл-
дық та ри хы бар тіл дік эт нос тық төл мə де ни-
еті міз ді əлем нің бас ты тіл де рін де сөй ле ту ге 

та ма ша мүм кін дік ту ып отыр, бұл көп тіл ді 
мең гер ген ма ман дар ға ерек ше сын.
Жү ре гі міз жы лы қа был да ған та ғы бір 

жа ңа лық «Жа ңа гу ма ни тар лық бі лім. Қа зақ 
ті лін де гі 100 жа ңа оқу лық жо ба сы». Гу ма ни-
тар лық бі лім нің бар лық ба ғыт та ры бойын-
ша əлем де гі ең озық 100 оқу лық ты əр түр лі 
тіл дер ден қа зақ ша ға ауда рып, қа зақ тілін 
ер кін мең гер ген жас тар ға жа ңа са па лық 
дең гей де бі лім бе ру олар ға көр се тіл ген үл-
кен қол дау деп тү сі не міз. Осы оқу лық тар-
дың ав тор ла ры ның тың ой ла ры, өмір құ-
бы лыс та ры на ерек ше көз қа рас та ры, те рең 
пайым да ры жо ға ры мə де ни ет ті, бі лім дар, 
сы ни ой лау қа бі ле ті же тіл ген, да ра лық, дер-
бес тік қа си ет те рі жақ сы да мы ған бо ла шақ 
ма ман дар да яр лау ісі не сү бе лі үлес қо са ты-
ны сөз сіз.
Ең се лі ел дің мүд де-мұ ра сын ай қын дай-

тын атал мыш ма қа ла да ғы са ли қа лы пайым-
да улар ор тақ ісі міз ге жа ңа ша сер пін əкел ді. 
Ел ба сы мыз дың қой ған мін дет те рін   абы-
рой мен  орын дау   əлім сақ тан  қа ны, ті лі, 
ді ні, ді лі, мə де ни еті не та за лық нə рі да ры ған 
хал қы мыз дың ен ші сі не ти іп отыр. Ен де ше, 
іс ке сəт! «Мəң гі лік ел ге» ба ғыт тал ған жол-
да бе ре ке лі бір лік, нə ти же лі тір лік бол сын, 
ағайын!

ЖА$ БЫР БАЙ �А �АЗ БА ЕВ,
�АРМУ ДО ЦЕН ТІ, �А ЗА� СТАН РЕС ПУБ ЛИ КА СЫ БІ ЛІМ БЕ РУ ІСІ НІ$ 3З ДІ ГІ

Рухани жа&'ыру — ел м�ддесі

Сана'а серпіліс �келген �ндеу

Қа зақ стан Рес пуб ли ка сы ның Пре зи ден ті Нұр сұл тан Əбі шұ лы 
Назарбаев «Бо ла шақ қа бағ дар: ру ха ни жаң ғы ру» ат ты стра те ги ялық ма-
қа ла сын да қа зақ стан дық тар дың ал дын да тұр ған ма ңы зы зор мін дет тер ді 
анық тап бер ді. Бү гін гі жас тар ара сын да са ла мат ты өмір сал ты мен бі лім-
ді бо лу үл гі ге ай нал ды. Олар дың жа ңа кə сіп ті иге ріп, циф рлық тех но ло-
ги ялар мен ағыл шын ті лін мең ге руі не бар күш-жі ге рі міз ді жұм сауымыз 
ке рек. Əлем дік эко но ми ка лық, ғы лы ми, ақ па рат тық ке ңіс тік ке енуі міз дің 
ал ғы шар ты — əліп биі міз дің ла тын қар пі не ауысуы. Біз əр қа шан Мем ле-
кет бас шы сы бас та ған жо ба ны қол дай мыз.
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15 мая 2017 го да рек тор Ка ра ган дин ско го го су дар ствен но го уни вер си те та име ни ака де-
ми ка Е. А. Бу ке то ва про фес сор Е. К. Ку бе ев выс ту пил пе ред обу ча ющи ми ся и пре по да ва те-
ля ми с ак то вой лек ци ей по ре али за ции идей, из ло жен ных в Прог рам мной статье Пре зи ден-
та Рес пуб ли ки Казахстан Нур сул та на Аби ше ви ча Назарбаева «Взгляд в бу ду щее: мо дер ни-
за ция об ще ствен но го соз на ния». Мы пуб ли ку ем ос нов ные те зи сы лек ции.

Ува жа емые кол ле ги, сту ден ты и ма гис тран ты!
В Прог рам мной статье «Взгляд в бу ду щее: 

мо дер ни за ция об ще ствен но го соз на ния» наш 
Президент Нурсултан Абишевич Назарбаев 
из ла га ет кон цеп ту аль ное ви де ние важ ней ших 
воп ро сов куль тур но-гу ма ни тар но го раз ви тия 
стра ны. Он фор му ли ру ет идеи, ре али за ция 
ко то рых поз во лит нам «стать еди ной На ци ей 
силь ных и от вет ствен ных лю дей».
Гло баль ный мир се год ня выд ви га ет свои 

тре бо ва ния к кон ку рен тос по соб нос ти на ций, 
ко то рые нель зя иг но ри ро вать. Жизнь стре ми-
тель но ме ня ет ся, и ес ли мы хо тим быть ус пеш-
ны ми, то нам «не об хо ди мо об ла дать на бо ром 
ка честв, дос той ных XXI ве ка». Пред ло жен ное 
Пре зи ден том праг ма ти чес кое пре об ра зо ва-
ние тра ди ци он ных ус то ев при сох ра не нии 
нас ле дия на ци ональ ной куль ту ры — бес спор-
но, на ибо лее пер спек тив ный путь для сов ре-
мен но го ка зах стан ско го об ще ства. Это два ос-
нов ных при ори те та раз ви тия об ще ствен но го 
соз на ния.
На про тя же нии всех лет не за ви си мос ти го-

су дар ство уде ля ет осо бое вни ма ние фор ми ро-
ва нию на ци ональ ной иден тич нос ти. При мер 
то му — ре али за ция та ких зна чи мых куль тур-
но-прос ве ти тельских про ек тов, как «Мə де ни 
мұ ра», «Ха лық та рих тол қы нын да», ак тив ное 
учас тие в ко то рых при ни ма ли уче ные на ше-
го ву за. Пред ло жен ные Пре зи ден том но вые 
прог рам мы «Ту ған жер», «Сак раль ная ге ог ра-
фия Казахстана», «Сов ре мен ная ка зах стан ская 
куль ту ра в гло баль ном ми ре» приз ва ны рас-
крыть глу бо кий ис то ри чес кий и куль тур ный 
смысл ми ро воз зрен чес ких кон стант на ше го 
на ро да.
В свя зи с этим су ще ствен но по вы ша ет-

ся роль гу ма ни тар но го зна ния, спо соб но го 
фор ми ро вать объ ек тив ный взгляд на ис то-
ри чес кое прош лое, на ци ональ ное са мо оп-
ре де ле ние, стать инстру мен том ду хов но го 
еди не ния на ро да Казахстана. Эти ас пек ты, 
бе зус лов но, дол жны сей час не пос ред ствен но 
оп ре де лять науч ные и пе да го ги чес кие при-
ори те ты уче ных гу ма ни тар ных фа куль те тов 
КарГУ.
Не ме нее важ но от ка зать ся от сте ре оти пов, 

из ме нить при выч ки, ко то рые не со от вет ству-
ют прин ци пам прог рес сив но го раз ви тия сов-
ре мен но го го су дар ства. По мыс ли гла вы го су-
дар ства, ос но вой этой тран сфор ма ции дол-
жен стать здо ро вый со ци аль ный праг ма тизм.

Та кой ди алек ти чес кий под ход к тра ди ции 
на це лен на сох ра не ние и ук реп ле ние ро ли 
на ци ональ ной куль ту ры как фак то ра со зи да-
тель но го эво лю ци он но го раз ви тия го су дар-
ства и об ще ства.
Се год ня, ког да про ис хо дят важ ней шие 

про цес сы мо дер ни за ции об ще ствен но го соз-
на ния, мно гок рат но воз рас та ет роль об ра зо ва-
ния как важ ней ше го стра те ги чес ко го ре сур са 
на ции.
Про воз гла шен ный гла вой го су дар ства 

«все об щий культ об ра зо ва ния», не сом нен но, 
по вы ша ет цен ность уни вер си те та как цен тра, 
про ду ци ру юще го но вые зна ния, раз ра ба ты ва-
юще го тех но ло гии тран сля ции это го зна ния в 
об ще ство.
Президент ак цен ти ру ет вни ма ние на том, 

что для мо ло до го че ло ве ка об ра зо ва ние дол-
жно стать «са мым фун да мен таль ным фак то-
ром ус пе ха в бу ду щем». Се год ня об ра зо ва-
ние приз ва но фор ми ро вать цен нос тные при-
ори те ты мо ло де жи, ори ен ти ро вать мо ло дых 
лю дей в ди на мич ном ми ре, обес пе чи вать их 
про фес си ональ ную и ин фор ма ци он ную мо-
биль ность. Ос нов ная цель та ко го об ра зо ва ния 
зак лю ча ет ся в раз ви тии лич нос ти, спо соб ной 
ста вить и дос ти гать дос той ные жиз нен ные це-
ли, гиб ко и эф фек тив но дей ство вать в но вых 
ус ло ви ях.
Ба зо вые пред по сыл ки кон ку рен тос по соб-

нос ти, оп ре де ля емые Пре зи ден том, — это 
компь ютер ная гра мот ность, зна ние инос тран-
ных язы ков, куль тур ная от кры тость. Их раз ви-
тие сей час пос ле до ва тель но под дер жи ва ет ся 
на го су дар ствен ном уров не пос ред ством внед-
ре ния про ек та «Циф ро вой Ка зах стан», кон-
цеп ции ак тив но го трехъ язы чия, прог рам мы 
куль тур но го и кон фес си ональ но го сог ла сия.
Как вы зна ете, наш кол лек тив всег да при ни-

ма ет са мое дея тель ное учас тие в вы пол не нии 
за дач, пос тав лен ных Пре зи ден том. Кон цеп ту-
аль ные под хо ды к ре али за ции Прог рам мной 
статьи «Взгляд в бу ду щее: мо дер ни за ция об-
ще ствен но го соз на ния» ба зи ру ют ся на ос но ве 
прин ци пов ин тег ра тив нос ти ис сле до ва ний, 
сис тем нос ти, при ме не ния ин но ва ци он ных 
под хо дов к изу че нию и по пу ля ри за ции ис то-
рии и куль ту ры, пре ем ствен нос ти в пе ре да че 
со ци аль но го и куль тур но го опы та, праг ма тиз-
ма в оцен ке и от бо ре тра ди ци он ных куль тур-
ных фе но ме нов.
На ми сос тав лен План на 2017 год, ко то рый 

вклю ча ет ме роп ри ятия по всем при ори тет-
ным нап рав ле ни ям об ще ствен ной мо дер ни за-
ции, выд ви ну тым гла вой го су дар ства. В чис ле 
пред ла га емых ме роп ри ятий важ ное мес то за-
ни ма ет ра бо та по по пу ля ри за ции куль тур ных 
цен нос тей и дос ти же ний на шей стра ны че рез 
пуб ли ка цию ста тей, книг, ор га ни за цию выс-
та вок, соз да ние пе ре дач.
В уни вер си те те есть науч ный за дел, ко то-

рый поз во лит эф фек тив но ра бо тать в нап рав-
ле ни ях, обоз на чен ных Пре зи ден том. Так, на-

ход ки ар хе оло гов КарГУ по мо га ют вос соз дать 
бо га тое ис то ри чес кое и куль тур ное прош лое 
Цен траль но го Казахстана. Объ ек та ми ис сле-
до ва ний на ших уче ных яв ля ют ся ар те фак ты 
куль ту ры Са ры ар ки в сис те ме древ них ци ви-
ли за ций Ев ра зии. В уни вер си те те ак тив но раз-
ви ва ет ся ли те ра тур ное кра еве де ние, в рам ках 
ко то ро го из да ны сбор ни ки «Жи де бай Қо жа-
на за рұ лы. Ер есі мі ел есін де», «Бу қар жы рау». 
Уче ные эко но ми чес ко го фа куль те та ак тив но 
уча ству ют в ра бо те по фор ми ро ва нию брен да 
Рес пуб ли ки Казахстан в це лях дол гос роч но го 
раз ви тия ту ристской от рас ли. Пре по да ва те ли 
би оло го-ге ог ра фи чес ко го фа куль те та про дол-
жа ют ра бо ту по изу че нию и сох ра не нию би-
ораз но об ра зия Цен траль но го Казахстана.
Ве дет ся ра бо та по раз ви тию циф ро во го 

уни вер си те та че рез рас ши ре ние дос ту па к 
элек трон ным ре сур сам и оциф ров ку на ибо-
лее цен ных книж ных ис точ ни ков. Мы ак тив но 
уча ству ем в соз да нии ме то ди чес ко го обес пе-
че ния трехъ языч но го об ра зо ва ния и 12-лет ней 
шко лы. И, ко неч но, имея боль шой опыт ра бо-
ты в сфе ре язы ко во го об ра зо ва ния, се год ня 
мы сос ре до то чим на ши уси лия на обес пе че-
нии по этап но го пе ре хо да ка зах ско го язы ка на 
ла ти ни цу. По это му нап рав ле нию оп ре де лен 
ряд круп ных ме роп ри ятий с ак тив ным учас-
ти ем пре по да ва те лей фа куль те та инос тран-
ных язы ков, фи ло ло ги чес ко го, ис то ри чес ко го, 
фа куль те та ма те ма ти ки и ин фор ма ци он ных 
тех но ло гий. Пос коль ку ос нов ным в уни вер си-
те те яв ля ет ся об ра зо ва тель ный про цесс, мы 
зап ла ни ро ва ли раз ра бот ку и внед ре ние спец-
кур сов, нап рав лен ных на раз ви тие кон ку рен-
тос по соб нос ти, от кры тос ти соз на ния, пат ри-
отиз ма сту ден чес кой мо ло де жи.
Я при вел при мер нес коль ких нап рав ле ний, 

раз ра ба ты ва емых в уни вер си те те, на каж дом 
фа куль те те есть науч ные шко лы, ко то рые про-
во дят свои ис сле до ва ния. В пла не оп ре де ле-
ны кон крет ные ме роп ри ятия по ре али за ции 
Прог рам мной статьи Пре зи ден та с уче том 
спе ци фи ки фа куль те тов.
Боль шой блок ме роп ри ятий в пла не свя зан 

с та ким важ ным нап рав ле ни ем, как вос пи та-
ние сту ден чес кой мо ло де жи. В этот про цесс 
вов ле чен весь пре по да ва тельский кол лек тив, 
мо ло деж ные объ еди не ния, клу бы, спор тив-
ные сек ции, твор чес кие сту дии и кол лек ти вы.
Я уже встре чал ся с уче ны ми, ав то ра ми мо-

ног ра фий и учеб ных по со бий, де ка на ми, ру-
ко во ди те ля ми под раз де ле ний. В рам ках этой 
встре чи мы об су ди ли пу ти вы пол не ния зап-
ла ни ро ван ных ме роп ри ятий. По ла гаю, что 
на фа куль те тах уже на ча лась ак тив ная ра бо та 
по соз да нию ис сле до ва тельских групп, раз ра-
бот ке про ек тов, нап рав лен ных на ре али за цию 
прог рам мной статьи Пре зи ден та. От чет об 
этой ра бо те пред ла гаю зас лу ши вать еже ме-
сяч но.
Уве рен, что кол лек тив КарГУ име ни ака де-

ми ка Бу ке то ва вы пол нит все зап ла ни ро ван-
ные ме роп ри ятия. На наш взгляд, это поз во-
лит ук ре пить гу ма ни тар ную сфе ру об ще ства, 
вос пи тать но вое по ко ле ние ка зах стан цев, 
спо соб ных ус пеш но «кон ку ри ро вать в ми ре 
гло баль но го зна ния». Это бу дет наш вклад в 
ре ше ние за дач, пос тав лен ных Пре зи ден том 
Нур сул та ном Аби ше ви чем Назарбаевым в 
Прог рам мной статье «Взгляд в бу ду щее: мо-
дер ни за ция об ще ствен но го соз на ния».
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Диалоги о будущем
23 мая 2017 го да в пресс-

цен тре Двор ца сту ден тов сос-

то ялась ди ало го вая пло щад ка 

на те му «Взгляд в бу ду щее гла-

за ми мо ло де жи. Мо дер ни за-

ция об ще ствен но го соз на ния», 

ор га ни зо ван ная Ко ми те том по 

де лам мо ло де жи КарГУ.

Цель ме роп ри ятия — спо-

соб ство ва ние фор ми ро ва нию 

зна ний обу ча ющих ся о раз-

ви тии стра ны, ак тив ной граж-

дан ской по зи ции, вос пи та ние 

чув ства пат ри отиз ма и рас-

ши ре ние кру го зо ра в об лас ти 

мо дер ни за ции Казахстана. 

На встре чу бы ли приг ла ше-

ны член науч но-эк спер тной 

груп пы Ас сам блеи на ро да 

Казахстана Ка ра ган дин ской 

об лас ти Ма тайс В. Ю., ди рек-

тор Ка ра ган дин ско го об лас-

тно го ис то ри ко-кра евед чес-

ко го му зея Нур ма гам бе тов Е. 

Н., пре по да ва тель ка фед ры 

ме то ди ки и прак ти ки пре по-

да ва ния рус ско го язы ка и ли-

те ра ту ры им. Г. А. Мей ра мо ва 

Рах ме то ва А. Т., стар ший пре-

по да ва тель ка фед ры жур на-

лис ти ки Демь яно ва Ю. А., ак-

ти вис ты от де ле ния МК «Жас 

Отан» КарГУ, де пу та ты Сту ден-

чес ко го пар ла мен та, сту ден-

ты уни вер си те та. В фор ма те 

от кры то го ди ало га ак ти вис ты 

об ме ня лись мне ни ями по ос-

нов ным ас пек там Прог рам-

мной статьи Ли де ра на ции 

Н. А. Назарбаева «Бо ла ша� �а 

ба� дар: ру ха ни жа� �ы ру» — 

«Взгляд в бу ду щее: мо дер ни за-

ция об ще ствен но го соз на ния». 

Так же бы ли за чи та ны док ла ды 

по сле ду ющим те мам: «О на ци-

ональ ном соз на нии XXI ве ка», 

«Ел ба сы Н. =. Назарбаев ты> 

ма ?а ла сы ны> бас ты не гіз де-

рі», «Статья Ли де ра на ции Н. А. 

Назарбаева в пер вую оче редь 

ад ре со ва на нам — мо ло де жи», 

«Мо дер ни за ция об ще ствен но-

го соз на ния. Ре ализм и праг-

ма тизм», «На бор ка честв ка-

зах стан ца XXI ве ка», «Статья 

Н. А. Назарбаева «Взгляд в 

бу ду щее: мо дер ни за ция об ще-

ствен но го соз на ния» — пос ла-

ние мо ло де жи Казахстана».

Стар шим пре по да ва те лем 

ка фед ры жур на лис ти ки Демь-

яно вой Ю. А. бы ли за чи та ны 

пись ма, ад ре со ван ные гла ве 

го су дар ства, и от ве ты на них, 

что ста ло до пол ни тель ным сти-

му лом мо ло де жи в дос ти же нии 

ре аль ных це лей с ак цен том на 

про фес си ональ ном ус пе хе.

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

Тезисы актовой лекции ректора Карагандинского государственного университета 
им. Е. А. Букетова профессора Е. К. Кубеева по реализации идей, изложенных 
в Программной статье Президента Республики Казахстан Н. А. Назарбаева

«Взгляд в будущее: 
модернизация общественного сознания»

Главная тема
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Ма мыр дың 31 жұл ды зын да Е. А. Бө ке тов атын да ғы Қа ра ған ды мем ле кет тік уни вер си-
те ті нің бас па сөз ор та лы ғын да шах мат тан Украина чем пи оны, ҚарМУ де не мə де ни еті жə не 
спорт фа куль те ті нің сту ден ті, грос смей стер В. В. Ма лый уни вер си тет тің про фес сор ла ры мен 
жə не сту дент те рі мен шах мат тан са яси қу ғын-сүр гін құр бан да рын еске алу кү ні не ар нал ған 
мат чтық кез де су өт кіз ді. Жа рыс фор ма ты бойын ша В. В. Ма лый 18 адам нан құ рал ған ҚарМУ 
құ ра ма сы на қар сы бір мез гіл дік ойын се ан сын жүр гіз ді. Со ны мен қа тар жа рыс қа қа ла лық 
мас ли хат тың де пу та ты, шах мат өне рі нің жан күйе рі Г. И. Ив чен ко, та рих ғы лым да ры ның 
кан ди да ты, про фес сор А. Н. Тель га рин жə не та рих ғы лым да ры ның кан ди да ты, про фес сор 
С. У. Жауым ба ев қа тыс қан ды ғын атап өт кен жөн. Жа рыс нə ти же ле рі не тоқ та ла тын бол сақ, 
екі жа рым са ғат қа со зыл ған қы зық ты да тар тыс қа то лы жа рыс та ҚарМУ құ ра ма сы са пы нан 
би оло гия-ге ор га фия фа куль те ті нің 4 курс сту ден ті Д. Бай ға ра ев же ңіс ке жет ті. Ал би оло-
гия-ге ор га фия фа куль те ті нің 4 курс сту ден ті Е. Мну ар жə не ар да гер шах мат шы В. Г. Пав лов 
түр лі ха лы қа ра лық жа рыс тар дың жүл де ге рі мен тең ойын көр сет ті. 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 А.Қ. Қа лы қов екі са ғат қа со-
зыл ған тар тыс ты ойын да жақ сы нə ти же көр се тіп, сəл сəт ті лік тің се рік бол ма ған ды ғын атап 
өт ті. Жа рыс қа қа ты су шы лар грос смей стер сту ден ті міз ден жақ сы тə лім ал ған да рын ай тып, 
ал да ғы кез де су лер ге тың ғы лық ты дайын дық пен ке ле тін бо лып ке ліс ті.

М. Т. Б	 ДЕ ЕВ, �АРМУ ДЕ НЕ Т8Р БИ ЕСІ КА ФЕД РА СЫ НЫ$ МЕ$ ГЕ РУ ШІ СІ,
М. Ж. КА РЫН БА ЕВА, ДЕ НЕ Т8Р БИ ЕСІ КА ФЕД РА СЫ НЫ$ А�А О�Ы ТУ ШЫ СЫ

1966 жыл дан бас тап 20 шіл де Ха лы қа ра-
лық шах мат кү ні ре тін де той ла на ды. Бұл 
ме ре ке 1924 жы лы құ рыл ған Əлем дік шах-
мат фе де ра ци ясы ше ші мі мен бе кі тіл ген.

Шах мат — ғы лы ми ақыл-ой жə не ха лық 
шы ғар ма шы лы ғы не гі зін де пай да бол ған ең 
та ным ды да қы зық ты спорт ойы ны. Шах мат 
ойы нын тақ та үс тін де гі со ғыс де уге бо ла ды. 
Ежел ден қал ған аңыз дар бойын ша, шах мат-
ты ең ал ғаш бо лып біз дің дəуірі міз ге дейін 
1000 жыл бұ рын үн діс тан дық ма те ма тик ой-
лап тауып ты. Ал кей бір де рек тер бойын ша, 
шах мат біз дің дəуірі міз ге дейін II-III ға сыр да 
Мы сыр, Ирак жə не Үн діс тан да пай да бол ған. 
Алай да, бұл ойын ту ра лы дə лел ді нақ ты ақ-
па рат бол ма ған дық тан, көп те ген та рих шы лар 
шах мат тың та ри хын біз дің дəуірі міз ден кейін-
гі 570 жыл дан бас та ла ды де ген тоқ там ға ке ліп 
жүр. Шах мат ту ра лы пар сы дас тан да рын да 

осы дəуір дің 600 жыл да рын да Үн діс тан да пай-
да бол ған деп жа зыл ған.
Шах мат ойы ны ның тұң ғыш аты «ча ту ран-

га». Шы ғыс та ел би ле уші пат ша ны шах деп 
атай ды. Ал «мат» — «өл ді» де ген сөз екен. Сон-
да «шах мат» сө зін: «Қар сы лас тың пат ша сы на 
(ко ро лі не) өлім кел сін!» — деп ауда ру ға бо ла-
ды. Шах мат тақ та сы ақ жə не қа ра ға бо ял ған 
бір дей 64 шақ пақ қа бө лі не ді. Ойын ның мə ні 
де осын да, мұн да «ақ жа ғы» мен «қа ра жа ғы-
ның» екі ар ми ясы 64 шар шы лы тақ та үс тін де 
шай қа са ды. Ойын ды заң ды түр де 2 ойын шы 
ой най ды.

«Бі рін ші ке зек те шах мат — ол кү рес». Шах-
мат  адам ды жыл дам ой лау ға, ше шім қа был-
дау ға жə не қа дам жа сау ға итер ме лей ді. Ой-
нау ло ги ка сы зейін ді лік ті да мы ту ға, əр алу ан 
ва ри ант тар ды жыл дам əрі дəл есеп тей бі лу ге, 
же ңіс ке же ту ге де ген ерік-жі гер ді қа лып тас-
ты ру ға жə не бас қа да мо раль дық қа си ет тер ді 

тəр би еле уге кө мек те се ді. Шах мат ойы ны — 
бұл адам ның мі нез-құл қын өзі бас қа ру мен 
анық та ла тын қо ғам дық тə жі ри бе ні қа лып тас-
ты ру ға ар нал ған жағ дай лар не гі зін де гі іс- əре-
кет тің бір тү рі. Сон дық тан, адам ба ла сы ның 
дү ние та ны мы ке ңейе ді, сөз дік қо ры, ой лау 
қо ры да ми ды, бі лім сауат ты лы ғы ма те ма ти ка, 
фи зи ка, хи мия си яқ ты пəн дер ге көп сеп ті гін 
ти гі зе ді. Ло ги ка лық ой лау қа бі лет те рін да мы-
та ды

Тер мин с�з дер
ПАР ТИЯ — ойын шы лар дың ой на ған əр-

бір ойы ны. СТРА ТЕ ГИЯ- ойын ның  жос па ры. 
ТАК ТИ КА — ай ла-тə сіл. ДЕ БЮТ — ойын ның 
бас та луы, яғ ни ал ғаш қы 10-15 жү ріс. МИТ-
ТЕЛЬШПИЛЬ- ойын ның ор та сы, шах мат тың 
ең бір қы зық ке зе ңі. ЭНДШПИЛЬ- ойын ның 
аяғы, шах мат тың соң ғы ке зе ңі.

А� ПА РАТ К	З ДЕ РІ НЕН АЛЫН ДЫ

Жо ға ры оқу орын да ры ара сын да өт кен рес пуб ли ка лық «Сту дент тік көк тем» фес ти ва лі 
аясын да Та раз мем ле кет тік пе да го ги ка лық ин сти ту тын да өт кен «Жас тар дауысы» рет ро 
əн дер бай қауына елі міз дің əр өңі рі нен да рын ды да та лант ты сту дент тер мен ма гис трант-
тар қа тыс ты. Атал ған кон кур ста Е. А. Бө ке тов атын да ғы ҚарМУ аты нан «Арын» во кал ды 
три осы бақ сы на ды. Топ құ ра мын да: фи ло со фия жə не пси хо ло гия фа куль те ті нің ма гис-
трант та ры Бе ка рыс пен Бақ ты гел ді Ма ки бай жə не заң фа куль те ті нің сту ден ті Ер лан Əм зе.

Шы ғар ма шы лық ке зең нің «За ма на са зы» 
ат ты ал ғаш қы ай на лы мын да қа ты су шы лар 70-
90 жыл дар да ғы қа зақ стан дық ком по зи тор лар-
дың рет ро əн де рін, ал «Елім ме нің» ту рын да 
қа ты су шы лар Тəуел сіз дік жыл да рын да жа-
зыл ған ба тыр ба ба ла ры мыз дың өш пес ер лі гі-
не ар нал ған, отан, ту ған жер ге де ген ма хаб бат 
та қы ры бын да ғы əн дер ді орын да ды. «Арын» 
во кал дық три осы бі рін ші тур да И. Жа қа нов-
тың əні мен сө зі не жа зыл ған «Жай ла укөл 
кеш те рі» əнін орын дап, кө рер мен жү ре гі нен 
ор нын тап са, екін ші тур да Б. Сəр сен хан ның 
сө зі не жа зыл ған ком по зи то ры А. Бо та қа ра ев-
тың «Ба ба лар ру хы» əнін орын дап, тың да ушы-
лар ды жа лын ды рух пен жі гер лен дір ді.
Бай қау ға қа ты су шы лар ды Қа зақ стан Рес-

пуб ли ка сы ның ха лық əр тіс те рі, сон дай-ақ 

Жам был об лыс тық фи лар мо ни ясы ның бел гі лі 
əн ші ле рі мен ком по зи тор ла ры ба ға ла ды. Бі-
рін ші тур да «Арын» во кал ды три осы жал пы 
есеп те ал ға шық ты. Екін ші ай на лым да да сон-
дай қо ше мет ке бө ле ніп, ең жо ғар ғы бал лды 
қан жы ға ла ры на бай ла ды. Сах на да ғы жар қын 
бей не, сах на мə де ни еті, сах на да ғы қойыл ған 
мəн-ма ғы на лы қи мыл-қоз ға лыс тар, əн ге де-
ген, сах на ға де ген құр мет, бə рі де қы ра ғы көз ді 
əділ қа зы лар ал қа сы ның на за ры нан тыс қал ған 
жоқ, ке рі сін ше өте жо ға ры ба ға лап, екі ке зең-
нің есе бі бойын ша рес пуб ли ка лық «Жас тар 
дауысы» рет ро əн дер бай қауының же ңім па зы 
ата нып, Гран-при ді же ңіп ал ды. Сту дент тер 
са райы ның «Жас тар» во кал ды сту ди ясы ның 
же тек ші ле рі Ж. С. Ба зы ло ва мен С. Н. Мұ қа-
но ва ал ғыс хат тар мен ма ра пат тал ды.

Сту дент тер мен ма гис трант тар осы бай-
қау ға қол дау біл дір ген Е. А. Бө ке тов атын да ғы 
ҚарМУ рек то ры Е.Қ. Кө бе ев ке жə не Сту дент-
тер са райы ның ди рек то ры К. Г. Гар ку ша ға 
ерек ше ал ғыс та рын біл ді ре ді.

ДИ НА РА АХА ТО ВА,
СТУ ДЕНТ ТЕР СА РАЙЫ НЫ$ К	Р КЕМ ДІК ЖЕ ТЕК ШІ СІ

Шахмат — аEыл-ой спорты

«Бірінші кезекте шахмат — ол к�рес»

«Арын» — «Жастар дауысы» же&імпазы

АEпараттар а'ыны

* * *
2017 жыл ды> 25-26 сCуірі 

ара лы Dын да Е. А. БF ке тов 

атын да Dы GарМУ-да Са па ме-

нед жмен ті жHйе сі не жос пар-

лы ба ?ы лау ауди ті жHр гі зіл ді. 

Аудит ті SGS ха лы ?а ра лы? ком-

па ни ясы ны> Fкіл де рі жHр гіз ді. 

СМЖ ауди ті нC ти же сі бойын ша 

GарМУ ISO 9001:2008 та лап-

та ры на то лы Dы мен сCй кес деп 

та ныл ды.

* * *
Бі лім бе ру са па сын ?ам-

та ма сыз ету жF нін де гі тCуел-

сіз Gа за? стан агент ті гі/

БСGТGА ше ші мі мен Е. А. БF-

ке тов атын да Dы GарМУ-ды> 

13 ма ман ды Dы 5 жыл мер-

зім ге Nлт ты? ак кре дит теу-

ден Fт ті: 5В011000-Фи зи ка, 

6М011000-Фи зи ка, 5В060400-

Фи зи ка, 6М060400-Фи-

зи ка, 5В011200-Хи-

мия, 6М011200-Хи мия, 

5В060600-Хи мия, 6М060600-

Хи мия, 5В070100-Би-

отех но ло гия, 5В070500-Ма те-

ма ти ка лы? жC не компь ютер лік 

Hл гі леу, 5В050600-Эко но ми-

ка, 5В020400-МC де ни ет та ну, 

6М020400- МC де ни ет та ну.

* * *
2017 жыл ды> 8 ма усы мы. 

Ака де мик Е. А. БF ке тов атын-

да Dы Gа ра Dан ды мем ле кет тік 

уни вер си те ті 2017-2018 жы-

лы (уни вер си тет ті> рей тин гтік 

то бы — 651-700) QS =лем дік 

рей тин гте ор нын жа? сар тып, 

ке зек ті рет Fзі ні> ака де ми-

ялы? бе де лін рас та ды.

* * *
Ма мыр айы ны> со >ы на та-

ман Жас тар ісі жF нін де гі ко-

ми тет жC не та рих фа куль те ті 

про фес сор лы?-о?ы ту шы лар 

?N ра мы ны> ті ке лей ат са лы-

су ымен са яси ?у Dын-сHр гін 

?Nр бан да рын ес ке алу кH ні не 

орай GарМУ-ды> о?у за лын да 

кез де су Fт ті. Ата улы кHн елі міз-

де Ел ба сы ны> Жар лы Dы мен 

1997 жыл дан бас тап атап Fті-

ліп ке ле ді. Ха лы? жауы атан Dан 

Nл ты мыз ды> сHт бе ті не шы? ?ан 

?ай ма? та рын жа зы? сыз ?у да-

лап, ату жа за сы на кес кен сол 

ХХ Dа сыр да Dы зо ба ла> жыл-

дар ту ра лы та ри хи шын ды? тар 

ай тыл ды. Сту дент тер, ма гис-

трант тар, док то рант тар Fз ой-

пі кір ле рі мен бF лі сіп, кF кей де 

жHр ген сN ра? та рын ?ой ды.

�АРМУ БАС ПА С	З �ЫЗ МЕ ТІ

Университет жа�алы�тары
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3 мая 2017 го да на ба зе КарГУ им. Е. А. Бу-
ке то ва сос то ял ся об лас тной ан ти кор руп ци-
он ный фо рум.

В Ка ра ган де рек то ры ву зов под пи са ли ан-
ти кор руп ци он ную хар тию выс ших учеб ных 
за ве де ний об лас ти. Це ре мо ния под пи са ния 
до ку мен та сос то ялась в КарГУ им. Е. А. Бу ке-
то ва. В ней уча ство ва ли ру ко во ди те ли КарГУ, 
Кар ГТУ, «Бо ла ша ка» и ву зов го ро дов-спут ни-
ков. В до ку мен те из ло же ны ос нов ные ме ха низ-
мы и фор му ли ров ки про ти во дей ствия и про-
фи лак ти ки кор руп ции в уни вер си те тах и ин-
сти ту тах. Те перь в ву зах пла ни ру ют про во дить 

сес сии и фо ру мы, на ко то рых бу дут об суж дать 
ак ту аль ные воп ро сы, свя зан ные с кор руп ци ей, 
и рас ска зы вать о пос лед стви ях по доб ных пра-
во на ру ше ний.
Под пи са ние хар тии прош ло в рам ках фо-

ру ма «В бу ду щее без взя ток! Вмес те!». Учас тни-
кам по ка за ли ан ти кор руп ци он ные ви де оро ли-
ки и рас ска за ли о том, что в слу чае по пы ток вы-
мо га тель ства взят ки не об хо ди мо об ра щать ся в 
рек то ра ты уни вер си те тов и ни в ко ем слу чае не 
ид ти на по во ду у кор руп ци оне ров.
В стра не про во дит ся мас штаб ная ра бо та 

по ре али за ции Пос ла ния гла вы го су дар ства 
на ро ду Казахстана «Третья мо дер ни за ция 

Казахстана: гло баль ная кон ку рен тос по соб-
ность». В сво ем Пос ла нии гла ва го су дар ства 
од ним из клю че вых при ори те тов обоз на чил 
ин сти ту ци ональ ные пре об ра зо ва ния, бе зо пас-
ность и борь бу с кор руп ци ей.
В рам ках ре али за ции Пос ла ния в Ка ра ган-

дин ской об лас ти под сло га ном «В бу ду щее без 
взя ток. Вмес те!» в райо нах и го ро дах соз да ны 
ан ти кор руп ци он ные мо биль ные груп пы, ко то-
рые ра бо та ют на вы ез дных при емах граж дан. 
И целью фо ру ма яв ля лись по пу ля ри за ция и 
ши ро кое рас прос тра не ние ин фор ма ции о дей-
стви ях ан ти кор руп ци он ных мо биль ных групп. 
Чле ны мо биль ных групп про во дят при емы 
граж дан, разъ яс няя при этом дей ствия в слу чае 
воз ник но ве ния ад ми нис тра тив ных барь еров 
при по лу че нии го су дар ствен ной ус лу ги или 
иных слу ча ях, при во дя щих к кор руп ци он ным 
пра во на ру ше ни ям. Эта кам па ния про дол жит 
свою ра бо ту до кон ца го да.

СОБ. ИНФ.

Выс тав ка ЭК СПО — со бы тие гло баль но го ха рак те ра. Это один из зна чи мых и мас штаб-
ных ус пе хов Казахстана на меж ду на род ной аре не за го ды не за ви си мос ти. С 10 июня по 10 
сен тяб ря 2017 го да в Ас та не бу дут пред став ле ны но вей шие ми ро вые науч но-тех ни чес кие 
дос ти же ния, а так же пре зен то ва на ис то рия, тра ди ции и куль ту ра стран-учас тниц.

Те ма меж ду на род ной выс тав ки — «Энер гия 
бу ду ще го». Ведь эта проб ле ма ти ка се год ня ста-
но вит ся как ни ког да ак ту аль ной и жиз нен но 
важ ной для всех жи те лей пла не ты Зем ля. Уже 
на дан ном эта пе эво лю ции мы по ни ма ем, что 
зем ные ре сур сы ис то ща ют ся быс тры ми тем па-
ми, и по это му сей час ми ро вое со об ще ство в це-
лях сох ра не ния пер воз дан но го сос то яния ми ра 
дол жно объ еди нить свои уси лия и най ти пу ти 
даль ней ше го раз ви тия и жиз не обес пе че ния.
И вот од ним из та ких ре ше ний ста нет ЭК-

СПО-2017, ко то рая поз во лит прив лечь луч шие 
ми ро вые ин но ва ции в об лас ти энер гос бе ре же-
ния, но вые раз ра бот ки и тех но ло гии ис поль зо-
ва ния аль тер на тив ных ис точ ни ков энер гии, а 
так же даст тол чок к соз да нию зе ле ной эко но-
ми ки.
Тер ри то рия выс тав ки — это пло щадь в 175 

га, на 25 га из них бу дут пос тро ены объ ек ты ЭК-
СПО, в ко то рых раз мес тят ся меж ду на род ные 
па виль оны бо лее 100 стран, в том чис ле объ ек-
ты зе ле ной эко но ми ки — «ум ные» элек тро се ти, 
зда ния с во зоб нов ля емы ми ис точ ни ка ми энер-
гии. Учас тки бу дут ос на ще ны элек тро мо би ля-
ми и дру ги ми важ ны ми эле мен та ми, со от вет-
ству ющи ми те ма ти ке «Энер гия бу ду ще го».
Осо бую леп ту в про ве де ние выс тав ки внес 

Президент Н. А. Назарбаев, ко то рый с меж ду-
на род ных три бун за яв лял, что те ма ти ка выс тав-
ки нап ря мую свя за на с про во ди мой стра ной 
энер го эко ло ги чес кой стра те ги ей, стра те ги ями 
«зе ле ный мост» и «зе ле ный рост». Бла го да ря 
его уси ли ям Казахстан дал тол чок гло баль ным 

ини ци ати вам, та ким как Ми ро вой ан тик ри зис-
ный план, G-Glo bal, прог рам ма парт нер ства 
«Зе ле ный мост» — един ствен ная гло баль ная 
эко ло ги чес кая ини ци ати ва, ко то рая вош ла в 
ито го вые до ку мен ты Кон фе рен ции ООН по ус-
той чи во му раз ви тию, про шед шей в 2012 го ду в 
Рио-де-Жа ней ро.
Ка кая же все-та ки ос нов ная цель ЭК СПО? 

Нес мот ря на на ли чие раз лич ных ми ро вых 
проб лем, од ной из ос нов ных це лей про ве де-
ния выс тав ки яв ля ет ся прев ра ще ние EX PO 2017 
в центр пе ре хо да к третьей ин дус три аль ной 
ре во лю ции, ко то рая вклю ча ет в се бя аль тер на-
тив ную эко но ми ку, соз да ние со от вет ству ющих 
вы со ко тех но ло гич ных ма те ри алов и во зоб нов-
ля емых ис точ ни ков энер гии (ВИЭ), а так же 
под го тов ку кад ров.
А го во ря уже о за да чах выс тав ки «Энер гия 

бу ду ще го», сто ит от ме тить кон крет ные ша-
ги по ис сле до ва нию стра те гии, прог рам мы и 
тех но ло гии, нап рав лен ные на раз ви тие ус той-
чи вых ис точ ни ков энер гии, по вы ше ние на-
деж нос ти и эф фек тив нос ти энер гос наб же ния, 
а так же сти му ли ро ва ние ис поль зо ва ния ВИЭ. 
В до пол не ние к это му пе ред ор га ни за то ра-
ми сто ит за да ча про де монстри ро вать по се ти-
те лям не об хо ди мость их ак тив но го учас тия в 
ос во ении энер гос бе ре га ющих и энер го эф фек-
тив ных тех но ло гий, учас тия в прог рам мах ре-
сур сос бе ре же ния.
Те ма «Энер гия бу ду ще го» со дер жит бо га-

тей ший по тен ци ал для ин но ва ций и, по мне-
нию мно гих меж ду на род ных эк спер тов, смо-

жет по ка зать ми ру бес пре це ден тный объ ем 
науч ных эко ло ги чес ких раз ра бо ток, а так же 
поз во лит ук ре пить ав то ри тет стра ны на ми ро-
вой аре не и внес ти леп ту в сох ра не ние гло баль-
ной эко ло ги чес кой об ста нов ки.
В Ка зах ста не ре али зу ют ся про ек ты по во-

зоб нов ля емой энер ге ти ке в об лас ти энер ге ти-
чес ких изоб ре те ний и так на зы ва емых зе ле ных 
то ва ров, ко то ры ми бу дут поль зо вать ся лю ди 
в пред сто ящем вре ме ни. Это то ва ры и ус лу-
ги, спо соб ству ющие улуч ше нию ок ру жа ющей 
сре ды, пло до ро дию зе мель, энер го эф фек тив-
нос ти, ре сур сос бе ре же нию, ис поль зо ва нию 
от хо дов, улуч ше нию здо ровья и ра бо тос по соб-
нос ти, очи ще нию ор га низ ма.
К при ме ру, Республика Казахстан вхо дит в 

пер вую трой ку ми ро вых про из во ди те лей гал-
лия (объ ем ми ро во го про из вод ства — око ло 
100 т, Казахстан — 22 т).
Ка кая вы го да от про ве де ния выс тав ки? В 

пер вую оче редь ЭК СПО-2017 приз ва на по вы-
сить уз на ва емость и ту рис ти чес кую прив ле ка-
тель ность Казахстана на ми ро вой аре не, по ка-
зать гос теп ри им ство на ро да. Про ве де ние выс-
тав ки ста нет так же до пол ни тель ным сти му лом 
к эко но ми чес ко му и ин фрас трук тур ну му раз-
ви тию как сто ли цы, так и стра ны в це лом. Объ-
ек ты, воз во ди мые на мес те про ве де ния ЭК СПО, 
поз во лят в бу ду щем рас смат ри вать Казахстан 
и его сто ли цу как круп ную меж ду на род ную, 
выс та воч ную и ин фор ма ци он но-пре зен та ци-
он ную пло щад ку.
Во-вто рых, Астана мо жет стать эф фек тив-

ной плат фор мой для де монстра ции луч ших 
ми ро вых раз ра бо ток и трен дов в сфе ре ис-
поль зо ва ния энер гии сол нца, вет ра, би ога за, 
мор ских и тер маль ных вод. Здесь бу дут пред-
став ле ны луч шие ноу-хау, про рыв ные и пер-
спек тив ные про ек ты в сфе ре про из вод ства и 
пот реб ле ния тра ди ци он ной и аль тер на тив ной 
энер гии.
Та ким об ра зом, пред ло жен ная Ка зах ста ном 

те ма ти ка выс тав ки, «Энер гия бу ду ще го», име ет 
боль шое зна че ние для бу ду ще го че ло ве че ства, 
осо бен но в пос лед нее вре мя, ког да все бо лее 
ак ту аль ной ста но вит ся кли ма ти чес кая проб-
ле ма ти ка и ог ра ни чен ность энер ге ти чес ких 
ре сур сов.
Под ни ма емая ка зах стан ски ми ор га ни за то-

ра ми выс тав ки те ма ти ка зе ле ной энер ге ти ки 
поз во лит ми ро во му со об ще ству пред при нять 
сво ев ре мен ные ша ги по ста би ли за ции кли ма та 
и улуч ше нию эко ло ги чес кой си ту ации во всем 
ми ре, а так же сох ра не нию на Зем ле ес те ствен-
ной сре ды, при год ной для жиз ни на ней пос ле-
ду ющих по ко ле ний.

А. Н. ЖО РА БЕ КОВ, ПРЕД СЕ ДА ТЕЛЬ СТУ ДЕН ЧЕС КО ГО ПАР ЛА МЕН ТА, 
СПЕ ЦИ АЛИСТ КО МИ ТЕ ТА ПО ДЕ ЛАМ МО ЛО ДЕ ЖИ
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8 июня бы ли опуб ли ко ва ны 
ре зуль та ты Ми ро во го рей тин-
га QS 2017-2018 го дов. 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 под твер дил 
свою вы со кую ака де ми чес кую 
ре пу та цию и во шел в груп пу 
уни вер си те тов с по зи ци ей в 
ми ре top-600.

Так же ре ше ни ем Ка зах-
стан ско го не за ви си мо го 
агент ства по обес пе че нию 
ка че ства в об ра зо ва нии 
(НКАОКО) 13 спе ци аль нос тей 
КарГУ им. Е. А. Бу ке то ва по лу-
чи ли на ци ональ ную ак кре ди-
та цию сро ком на 5 лет:
• «5В011000 — Фи зи ка»,
• «6М011000 — Фи зи ка»,
• «5В060400 — Фи зи ка»,
• «6М060400 — Фи зи ка»,
• «5В011200 — Хи мия»,
• «6М011200 — Хи мия»,
• «5В060600 — Хи мия»,
• «6М060600 — Хи мия»,
• «5В070100 — Би отех но ло-

гия»,
• «5В070500 — Ма те ма ти-

чес кое и компь ютер ное мо-
де ли ро ва ние»,

• «5В050600 — Эко но ми ка»,
• «5В020400 — Куль ту ро ло-

гия»,
• «6М020400 — Куль ту ро ло-

гия».
А так же с 25 по 26 ап ре ля 

2017 го да в КарГУ им. Е. А. Бу-
ке то ва был про ве ден пла но-
вый над зор ный аудит сис те-
мы ме нед жмен та ка че ства. 
Аудит про во ди ли пред ста ви-
те ли меж ду на род ной ком-
па нии SGS. По ре зуль та там 
ауди та СМК КарГУ приз на на 
пол ностью со от вет ству ющей 
тре бо ва ни ям ISO 9001:2008.

Тотальный диктант
23 мая 2017 го да в це лях 

по пу ля ри за ции Прог рам мной 
статьи Пре зи ден та Рес пуб ли-
ки Казахстан Н.А. Назарбаева 
«Бо ла ша? ?а баD дар: ру ха ни 
жа> Dы ру» — «Взгляд в бу ду щее: 
мо дер ни за ция об ще ствен но-
го соз на ния», а так же прив ле-
че ния вни ма ния мо ло де жи к 
воп ро сам гра мот нос ти и раз-
ви тия куль ту ры гра мот но го 
пись ма в КарГУ им. Е. А. Бу ке-
то ва был про ве ден то таль ный 
дик тант на те му «Но вая эпо-
ха — но вое соз на ние». Об ра-
зо ва тель ная ак ция про ве де на 
Ко ми те том по де лам мо ло де-
жи сов мес тно с фи ло ло ги чес-
ким фа куль те том. То таль ный 
дик тант за вер шил ся «ра бо той 
над ошиб ка ми» — ком мен та-
ри ем всех слож ных слу ча ев 
ор фог ра фии и пун кту ации тек-
ста из статьи гла вы го су дар-
ства, ко то рую про ве ли чле ны 
ко мис сии — пред ста ви те ли 
ка фед ры ме то ди ки и прак ти ки 
рус ско го язы ка и ли те ра ту ры 
им. Г. А. Мей ра мо ва и ка фед-
ры жур на лис ти ки. По ито гам 
ме роп ри ятия бы ли вру че ны 
гра мо ты по бе ди те лям: Кай нет-
ден Жа нель, Ра хим ге рей Нар-
гиз, Али евой Да не, Ти ле ули-
но вой Ка ри не, Кал мы ко вой 
Оль ге, Жас ка нат-кы зы Жу пар.

СОБ. ИНФ.

Антикоррупционную хартию 
подписали ректоры вузов Караганды

ЭКСПО-2017: Казахстан делает шаг навстречу будущему
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Қа зақ хал қы ке ңес тік қы зыл им пе ри яның пəр ме ні мен ХХ ға сыр дың 20-30 жыл 
ішін де 3 рет əліп би ін (ал фа ви тін) ауыс тыр ған екен. Мұ ның ас та рын да ха лық тың 
ға сыр лар бой ғы жи нақ тал ған бай ру ха ни та ри хын бір жо ла та ұмыт ты ру, отар лау, 
орыс тан ды ру, жал ған «сауат тан ды ру», мəң гүрт тен ді ру са яса ты жат қан ды ғын бү гін-
гі ұр пақ жақ сы бі ле ді.

1929-1940 жыл дар ара лы ғын да рес ми түр-
де қол да ныл ған ла тын əліп биі мен үкі мет тің 
қау лы-қа рар ла ры, мем ле кет тік бас па сө зі, 
көр кем əде би еті т. б. жа рық кө ріп тұр ды. 
Кейін нен бұл жа зу ке ңес тік иде оло ги яның 
са яса тын мүл тік сіз жүр гі зу ге ке дер гі кел ті ре-
ді, бір тұ тас ке ңес хал қын жа сай мыз, бар ша 
жұрт орыс ті лін де сөй ле се, сол ғұр лым ком-
му низ мге тез же те міз де ген же ле умен əліп-
би ді ки рил ли ца ға кө ші ріп жі бер ді.
Соң ғы уақыт та осы ла тын жа зу ына қай-

та кө шу не ме се қай та ора лу мə се ле сі көп-
ші лік ара сын да бі раз пі кір та лас қа ай на лып 
отыр.
Ел ба сы Н. Назарбаев тың 2006 жы лы өт-

кен Қа зақ стан хал қы Ас сам бле ясы ның ХІІ 
сес си ясын да: «Қа зақ əліп би ін ла тын ға кө-
ші ру жө нін де гі мə се ле ге қай та ора лу ке рек. 
Бір кез де рі біз оны кейін ге қал дыр ған едік. 
Əй тсе де ла тын қар пі ком му ни ка ци ялық 
ке ңіс тік те ба сым дық қа ие жə не көп те ген ел, 
со ның ішін де пос тке ңес тік ел дер дің ла тын 
қар пі не кө шуі кез дей соқ тық емес. Ма ман-
дар жар ты жыл дың ішін де мə се ле ні зерт-
теп, нақ ты ұсы ныс тар мен шы ғуы ти іс.
Əл бет те, біз бұл жер де асы ғыс тық қа бой 

ал дыр май, оның ар тық шы лық та ры мен 
кем ші лік те рін зер де леп алу ымыз ке рек», — 
де ген пі кі рі, 2012 жыл ғы жел тоқ сан айын да 
жа ри ялан ған «Қа зақ стан-2050» Стра те ги-
ясын да: «2025 жыл дан бас тап ла тын əліп-
биі не кө шу ге кі рі суі міз ке рек», — де ген мə-
лім де ме сі, əсі ре се зи ялы қауым ор та сын да 
үл кен ре зо нанс ту дыр ды.
Ра дио, те ле ди дар да, га зет-жур нал бет-

те рін де ла тын жа зу ына кө шу не көш пеу ту-
ра лы қы зу пі кір та лас бас тал ды. Жа ңа əліп-
би дің бір не ше үл гі жо ба сы жа сал ған ды ғы 
ай тыл ға ны мен, мы на жо ба ны пай да ла ну ға 
бо ла ды де ген нұс қа сы ха лық тың тал қы-
лауына ұсы ныл ған жоқ.
Украина мен Қы рым да ғы 2014 жыл ғы 

са яси оқи ға лар ға бай ла ныс ты ла тын əліп-
биі не кө шу мə се ле сі күн тəр ті бі нен тү бе-
гей лі алы нып тас тал ма са да, мем ле кет тік 
ме ке ме лер мен бұ қа ра лық ақ па рат құ рал-
да ры бұл жа зу жайын да мүл де жақ аш пай 
ке тіп еді. Мұн дай үн сіз дік бə рі міз дің ойы-
мыз ға Қа зақ елі нің 2025 жыл ға қа рай ла тын 
əліп биі не кө шу, көш пеуі екі та лай де ген 
кү дік ұялат қа ны жа сы рын емес. Бұл кү дік-
ті Ұлт көш бас шы сы Н. Назарбаев тың рес-
пуб ли ка лық «Еге мен Қа зақ стан» га зе ті нің 
2017 жыл дың 12 сəуірін де жа рық көр ген 
«Бо ла шақ қа бағ дар: ру ха ни жаң ғы ру» ат ты 
ма қа ла сы əб ден сейілт ті деп ай та ала мыз. 
«2025 жыл ға қа рай іс қа ғаз да рын, мер зім ді 
бас па сөз ді, оқу лық тар ды, бə рін де ла тын 
əліп биі мен ба сып шы ға ра бас тау ға ти іс піз.

Ол ке зең де та яп қал ды, сон дық тан біз 
уақыт ұт тыр май, бұл жұ мыс ты осы бас тан 
қол ға алу ымыз ке рек. Біз осы нау ауқым ды 
жұ мыс ты бас тау ға қа жет ті дайын дық жұ-
мыс та ры на қа зір ден кі рі се міз. Үкі мет қа-
зақ ті лін ла тын əліп биі не кө ші ру дің нақ ты 
кес те сін жа сауы ке рек», — де ген мем ле кет 
бас шы сы ның сөз де рі ла тын əліп биі не кө-
шу ту ра лы дау-да май ға нүк те қой ған дай 
бол ды. Де сек те, ла тын əліп биі не кө шу ді 
жақ тай тын дар бұл мем ле кет тік тіл дің ны-
ғаюына оң ық па лын ти гі зе ді де се, қар сы 
жақ ха лық ара сын да сауат сыз дық бас та ла-
ды деп үрей ле ну де.
Яғ ни «Ла тын əліп биі не кө шу қа жет пе?» 

де ген бү гін гі күн нің сауалы — ел ке ле ше гін 
ой ла ған əр бір аза мат тың кө кей кес ті мə се-
ле сі. Қол да ны лып ке ле жат қан əліп биі міз-
ді ла тын жа зу ына ауыс ты ру біз ге не бе ре ді, 
не ден ұта мыз, не ден ұты ла мыз де ген се кіл-
ді сұ рақ тар ға кел сек, оған мы на дай жауап-
тар бе ру ге бо ла ды:

1. Тіл де рі ұқ сас, ді ні бір, түп не гі зі ор тақ 
түр кі тек тес ел дер осы күн ге дейін əр түр-
лі əліп би мен жа зып ке ле ді, ла тын əліп би ін 
пай да ла на тын түр кі тіл дес мем ле кет тер дің 
жа зуы да бі різ ге тү сі ріл мей ке ле ді, бар лы-
ғы на ор тақ əліп би құ рас ты ру (жа зу) түр кі 
мем ле кет те рі нің та ри хи, ру ха ни, мə де ни 
бай ла ныс та ры ның ны ғаюына, ын ты мақ тас-
тық қа, өза ра ин тег ра ция ға алып ке лер еді;

2. Өт кен ға сыр лар да түр лі та ри хи, са яси 
жағ дай лар ға бай ла ныс ты дү ни енің төрт 
бұ ры шы на та ры дай ша шы лып кет кен қа-
зақ ба ла сы ның ба сын қо су шы фак тор дың 
бі рі не ай на лар еді. Өй тке ні бə рі міз бір тіл-
де сөй ле ге ні міз бен, əр түр лі əліп би ді пай-
да ла на мыз, мə се лен, Ре сей де, Мон ғо ли яда 
өмір сү ре тін қан дас та ры мыз — ки рил ли-
ца ны, Қы тай, Ауған стан, Пə кіс тан да тұ ра-
тын бауыр ла ры мыз — тө те жа зу ды (араб 
жа зу ын), ал Түр кия мен Еуро па мем ле кет-
те рін ме кен дей тін алаш пер зен ті — ла ти-
ни ца ны қол да на ды. Бұл, əри не, өза ра хат-
ха бар ал ма су ды күр де лен ді ріп, жа зу ар қы-
лы тіл де су ді қи ын да та ды. Мұ ны ше тел дің 
жо ға ры оқу орын да ры ара лық ке лі сім шарт 
не гі зін де бі лім алып жат қан Қы тай мем-
ле ке ті нен кел ген қан дас сту дент те рі міз ді 
оқы ту ба ры сын да кө ріп жүр міз. Яғ ни ла-
тын əліп биі — əлем қа зақ та ры ның ру ха ни 
бір лі гі нің не гі зі деп ай та ала мыз;

3. Біз дің мұ ра ғат тар да шаң ба сып жат-
қан көп те ген мұ ра мыз дың де ні ла тын 
əліп би ін де жа зыл ған. Ла тын əліп биі не өту 
ар қы лы ба ға жет пес ін жу-мар жан, бай мұ-
ра ла ры мыз ды ке ңі нен зерт те уге мүм кін дік 
алар едік. Мə се лен, алаш арыс та ры ның 
ла тын əліп биі мен жа зы лып жа ри ялан ған 

қан ша ма ең бе гі көп ші лік тің кə де сі не асы-
рыл май, із де уші сін кү тіп жат қа ны жа сы-
рын емес;

4. ХХІ ға сыр — ақ па рат ға сы ры де сек, 
бү гін гі компь ютер за ма нын да əлем дік ға-
лам тор жүйе сін де гі ақ па рат кім нің қо лын-
да бол са, сол өз би лі гін емін-ер кін жүр гі зе 
ала ды. Ал ақ па рат тың бас ты құ ра лы — жа-
зу. Яғ ни ға лам тор жүйе сін де үс тем дік жа-
са ушы — ол ла тын гра фи ка сы;
Бі лім, ғы лым, өн ді ріс са ла сы на еніп 

жат қан жа ңа тех но ло ги ялар ға ла тын əліп-
биі ар қы лы қол жет кі зу де міз. Сон дық тан 
ла тын əліп биі не кө шу мен ха лы қа ра лық ақ-
па рат тық ке ңіс тік ке шы ғу же ңіл дей ді, яғ ни 
ға лам тор жүйе сін хал қы мыз ға ана ті лін де 
мең ге ру ге жол ашы ла ды. Қа зір бə рі міз дің 
кө зі міз ашық, кө кі ре гі міз ояу, бір не ше тіл-
ді бес-ал ты ай дың ішін де қо рық пай, ер кін 
үй ре ніп алып жат қан да, ана ті лін де гі ды-
быс тар ды бас қа ша таң ба ла уды ға на мең ге-
ріп алу бү гін гі жас ұр пақ қа көп қи ын дық 
кел тір мей ді. Əрі бү гін де ұялы бай ла ныс та-
ғы ха бар ла ма лар дың кө бі осы гра фи ка мен 
жа зы лу да.

5. Ла тын əліп биі не кө шу мем ле кет тік 
тіл дің қол да ныс аясын одан əрі ке ңей ту ге 
мүм кін дік жа сай ды. Тіл та за лы ғы мə се ле сі-
не кел сек, ті лі міз де гі қа зір гі жат ды быс тар-
ды таң ба лай тын əріп тер ді қыс қар тып, сол 
ар қы лы қа зақ ті лі нің та би ғи та за қал пын 
сақ тау ға мүм кін дік ала мыз. Қа зақ ті лін 
оқы ту да ба сы ар тық таң ба лар ға қа тыс ты 
ем ле, ере же лер қыс қа рып, мек теп тен бас-
тап бар лық оқу ор нын да оқы ту үде рі сі же-
ңіл дей ді;

6. Ла тын əліп биі не ауысу — біз дің ұлт-
тық са на мыз дың отар сыз да ну ының бір жо-
лы. Бір ға на мы сал, елі міз дің ла тын əр пін-
де гі транскрип ци ясын Ka zakhstan деп емес, 
Qa zaqstan деп жаз ған бо лар едік;
Қа зақ стан ның ки рил ли ца ны тас тап ла-

тын ға кө шуі — көр ші міз Ре сей мен дос тық 
бай ла ныс та ры нан бас тар туы де ген сөз 
емес. Бұл — тəуел сіз ел дің іш кі ұлт тық мə-
де ни мə се ле сі. Ол мə се ле нің көр ші ел дер-
мен қа ты нас тар ға қа ты сы жоқ. Ре сей мен 
Қа зақ стан ның дос тық не гіз де гі бай ла ныс-
та ры екі ел үшін де пай да лы еке ні анық. 
Сон дық тан Қа зақ стан ның ла тын əліп биі не 
өтуі Ре сей мен дос тық бай ла ныс тар ды жал-
ғас ты ру ға еш ке дер гі кел тір мей ді.

7. Өз ге ұлт өкіл де рі нің мем ле кет тік тіл-
ді үй ре нуі не де өз əсе рін ти гі зер еді. Мə се-
лен, бұ ған дейін ки рил ли ца мен жа зы лып 
кел ген қа зақ ті лін де гі сөз дер ді ла тын əр пі-
мен таң ба лай тын бол сақ, тіл үй ре ну ші лер 
ол сөз дер ді бас қа ша қа был дай ды, олар-
дың ойын да бас қа ас со ци ация пай да бо-
ла ды: Қа зақ стан — Qa zaqstan, өнер — öner, 
өзен — özen, өмір — ömir т. б.
Қа зір қол да ны лып ке ле жат қан кө зі міз 

де, құ ла ғы мыз да əб ден үй ре ніс кен ки рилл 
жа зуы аса же тіл ген, ке мел емес ті гін қа зақ 
сөз де рі нің ор фог ра фи ясы на, ор фо эпи ясы-
на кел ген де анық бай қа дық. Жа зу да қа зақ 
ті лі нің ды быс тық жүйе сі не ба ғын бай тын 
жат тір кес тер, көп ші лік үй ре ніп кет ке ні-
мен, кір ме сөз дер дің орыс ті лі заң ды лық-
та ры не гі зін де сақ та лып жа зы луы, ба сы ар-
тық ь, ъ таң ба ла ры, в, ф, ц, щ, ю, я əріп те рі т. 
б. қи ын дық тар кез де су де.
Бү гін гі ұр пақ ды быс тар дың тір ке сім 

заң ды лы ғы на, ды быс үн дес ті гі не мəн бер-
мей, жа зу дың же те гін де, əріп тің не гі зін-
де сөй леп (ды быс тап), ті лі міз дің ең бас ты 
ерек ше лі гі бо лып та бы ла тын, мың да ған 
жыл бойы ата дан-ба ла ға ми рас бо лып ке ле 
жат қан үн дес тік заң ды лы ғын бұ зып, ар ти-
ку ля ци ялық ба за мыз ды бүл ді ру де. Мы са-
лы, Құ нан бай — Құ нам бай, кө кө ніс дү ке-
ні — кө гө нүс тү кө нү, күн күр кі ре ді — күң 
гүр кү рө дү, та за ауа — та зауа т. б. бо лып тіл 
жə не ерін үн де сі мі не ба ғы нып ба рып ды-
быс та луы ти іс.
Сөй тіп, орыс жа зу ына не гіз дел ген 42 

əріп тен тұ ра тын əлем де гі əр пі көп жа зу-
ымыз дың ар қа сын да əріп пен сөй лей тін ұр-
пақ қа лып та са бас та ды. Тіл ма ман да ры ның 
таң ба бас қа, ды быс бас қа бо ла ды де ген пі-
кі рі ес ке ріл ме ді. Орыс жа зу ына не гіз дел ген 

қа зақ жа зуы ды быс тық жүйе ге мы на дай 
өрес кел қа те лік тер əкел ді:
• қа зақ ті лі нің фо не ти ка сы қа те те ори ялық 
тү сі нік бойын ша оқы тыл ды;

• и, у ды быс та ры бі ре се дауыс ты, бі ре се 
дауыс сыз де ген қа те тұ жы рым пай да бол ды;

• кір ме сөз дер мен тер мин дер ті лі міз дің бас-
ты за ңы — син гар мо низ мге ба ғын ды рыл ма-
ды, та за орыс ті лі нің ды быс тық за ңы бойын-
ша ай тыл ды;

• қа за қы ак цент жо ға ла бас та ды;
• жу ан жə не жі ңіш ке лік бел гі бойын ша сөй-
леу қа лып та са бас та ды, мə се лен, Асель, ха лің 
қа лай? (Əсел, қа лың қа лай?)

• сөз де екі дауыс ты ды быс қа тар жа зы ла тын 
ор фог рам ма ен гі зіл ді, мы са лы, ки ім, ки ік, 
ти ын, қи ын, жи ын, су ық, бу ын т. б.;

• ерін үн дес ті гі есеп ке алын ба ды, мек теп бағ-
дар ла ма сы на ен гі зіл ме ді;

• қа зақ ті лін де ды быс «син ге ма» емес, «фо не-
ма» де ген тұ жы рым ен гі зіл ді;

• ор фог ра фи ялық сөз дік те фо не ти ка лық ұс-
та ным бас ты бол ма ды, ор фог ра фи яда ала-
құ ла лық тар пай да бол ды;

• сөй ле уде ор фо эпи ялық нор ма бас ты бол-
май, ор фог ра фи ялық нор ма бас ты бол ды;

• ем ле са ла сын да күр де лі қи ын дық тар пай да 
бол ды т. б.
Бү гін гі қа зақ жа зу ына, тек əліп би ауыс-

ты ру ға на емес, тү бе гей лі ре фор ма ке рек-
ті гін қа зір гі фо не тист-ға лым дар дың бі рі 
Ə. Жү ніс бек тын бай ай тып ке ле ді. Ға лым-
ның: «Ре фор ма бір ға на əліп би ауыс ты ру-
мен шек тел мей ді. Ре фор ма үш мə се ле ні — 
ды быс, əліп би жə не емі ле-ере же — бір дей 
қам ти ды: ды быс — өз ге тіл дер ден бө лек-
теп тұ ра тын тіл дің тұр пат-тұр қы; əліп би — 
сол ды быс тың қауызы, бас қа ша ай тқан да, 
қор ға ны мен оқ қа ға ры; емі ле-ере же — ды-
быс тар дың ба сын бі рік ті ріп, сөз құ рап тұ-
ра тын дə не ке рі. Осы үш мə се ле бір-бі рі мен 
бай ла ныс ты жə не қа тар ше шіл мей төл жа-
зу қа лып тас пай ды. Ал əліп би ауыс ты ру қа-
зақ жа зу ына ре фор ма жа са удың ал ғы шар-
ты жə не ең тө те жо лы бо лып та бы ла ды. 
Егер ла тын таң ба ла рын бап тап қа был дай 
ал сақ, он да көп те ген тіл бұ зар əріп тер мен 
емі ле-ере же лер өзі нен-өзі тү сіп қа ла ды», — 
де ген пі кі рі кө ңіл ге қо ным ды ай тыл ған.
Қа зақ ті лі нің төл ды быс та рын тү ген деп, 

со ған лайық тап таң ба са нын ық шам дау — 
қа зір гі күн нің та ла бы. Ұлы А. Бай тұр сы нұ-
лы бас тап бел гі леп бер ген қа зақ ті лі нің төл 
ды быс та ры ның са ны 28 (а, ə, б, ғ, г, д, е, ж, з, 
й, қ, к, л, м, н, ң, о, ө, п, р, с, т, у, ұ, ү, ш, ы, і) 
де сек, осы ды быс тар дан бө лек қа зақ ті лі нің 
ды быс та рын із деп əуре бол мау ке рек, өз ге 
ды быс жоқ. Осы жер де гі бə рі міз ді ша тас-
ты рып жүр ген й, у таң ба ла ры ның ды быс 
мə ні, ті лі міз де өте жиі кез де се тін, езу лік, 
ерін дік, үн ді [y, w] дауыс сыз ды быс тар ға 
жа та ды: ми [mɪy], қи [qɪy], ти [tіy], ауа [awa], 
əуе [äwe], су [suw], суы [su wu], у [uw], уық 
[uwuq], уіл [üwül], кү лу [külüw], аю [ayuw], үю 
[üyüw] т. с. с. Мұн дай дауыс сыз ды быс орыс 
ті лін де жоқ, ал ағыл шын ті лін де бар, қа зақ 
ті лін де де бар.
Яғ ни ла тын таң ба сы на не гіз дел ген қа зақ 

əліп би ін жа са уда тіл дің ды быс жүйе сін де гі 
төл ды быс тар мен орыс ті лі нен кір ме ды-
быс тар же ке-же ке қа рас ты ры лып, əр қай-
сы сы ның өзін дік ерек ше лік те рі мен жа зу 
ба ры сын да ту ын дай тын əр түр лі заң ды лық-
та ры ес ке рі луі ти іс. Бұл іс ті кез кел ген адам 
ат қа ра ал май ды, ар найы фо но лог ма ман-
дар мен компь ютер тех но ло ги ясы ның ті лін 
же тік мең гер ген прог рам мис тер дің əліп би 
мə се ле сі не ғы лы ми тұр ғы да зерт теу жүр гі-
зіп, оны əб ден пы сық тап алып ба рып, жү-
зе ге асы ру ына ту ра ке ле ді.
Біз, қа зақ елі, уақыт кө ші не іле сіп, қа-

лып қой май, əлем де гі өр ке ни ет ті мем ле-
кет тер дің қа та ры на қо сы лу үшін, жал пы 
ұлт ре тін де сақ та лып қа ла мыз де сек, көп 
ке шік пей, əліп биі міз ді ла тын жа зу ына кө-
ші руі міз ке рек. Бұл — бү гін гі күн нің та ла-
бы.

Б. А. �А ЛИ ЕВ,
�А ЗА� ТІЛ БІ ЛІ МІ КА ФЕД РА СЫ НЫ$ ДО ЦЕН ТІ, 
ФИ ЛО ЛО ГИЯ �Ы ЛЫМ ДА РЫ НЫ$ КАН ДИ ДА ТЫ

Латын �ліпбиіне кFшу — уаEыт талабы
Рухани жа��ыру
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Глу бо кий со ци аль но-эко но ми чес кий и по ли ти чес кий кри зис кон ца 1980-х — на ча ла 
1990-х го дов в СССР мно ги ми уче ны ми срав ни ва ет ся с «ко мой», в ко то рую пог ру зи лось со-
вет ское го су дар ство. Эхо пе рес трой ки, с од ной сто ро ны, ожи ви ло об ра зы мил ли онов реп-
рес си ро ван ных, вос кре си ло ли ки унич то жен ной то та ли тар ной ма ши ной ин тел ли ген ции, 
боль шим и ма лым на ро дам вер ну ло па мять о сво ей ис то рии, а с дру гой — по ро ди ло та кие 
бо лез ни, как со ци аль ная деп рес сия и апа тия, пси хо ло ги чес кая нап ря жен ность лю дей.

С на ча лом раз ва ла пла но во-ад ми нис тра-
тив ной эко но ми ки, с раз ры вом со юз ных про-
из вод ствен ных це по чек и эко но ми чес ких свя-
зей Казахстан, как и дру гие со юз ные рес пуб-
ли ки, за хо дил в ту пик. Бы ло оче вид но, что на-
до пе ре хо дить от пла но во-ад ми нис тра тив ной 
эко но ми ки к ры ноч ной. Од на ко на тот мо мент 
сов ре мен ная эко но ми чес кая на ука не да ва ла 
чет кой мо де ли и кон крет но го ал го рит ма пе-
ре хо да к ры ноч ной эко но ми ке.
В этот труд ный мо мент, как вспо ми на ет 

Нурсултан Назарбаев, приш лось про ана ли-
зи ро вать не ма ло ли те ра ту ры, что бы по нять, 
по че му го ды эко но ми чес ко го кри зи са на 
пос тсо вет ском прос тран стве ста ли зо ло ты-
ми го да ми для «ази ат ских тиг ров», су мев-
ших на ибо лее пол но адап ти ро вать ся к ус-
ло ви ям меж ду на род ной кон ку рен ции. Как 
пи шет Н. Назарбаев, «мы за да ва лись воп-
ро сом: как бед ней шим стра нам Юго-Вос точ-
ной Азии уда лось вы ка раб кать ся из ни ще ты 
в те че ние 30 лет и стать проц ве та ющи ми 
ин дус три аль ны ми го су дар ства ми? Пер вы ми 
бы ли Ко рея, Тай вань и Син га пур, а за тем к 
ним при со еди ни лись Ма лай зия, Ин до не зия 
и Та иланд».
Пер вым опы том сред нес роч но го пла ни-

ро ва ния бы ла раз ра бо тан ная в на ча ле 1992 
го да «Стра те гия ста нов ле ния и раз ви тия 
Казахстана как су ве рен но го го су дар ства». Это 
бы ла пер вая по пыт ка ос мыс лить путь раз-
ви тия в не раз бе ри хе тех лет, и ее уве рен но 
мож но наз вать пер вым трех лет ним об ще го-
су дар ствен ным пла ном. C об ре те ни ем не за ви-
си мос ти тре бо ва лось ре шить це лый ком плекс 
за дач. В пер вую оче редь не об хо ди мо бы ло 
сос то ять ся как го су дар ство, то есть соз дать го-
су дар ствен ные ин сти ту ты влас ти, а так же до-
бить ся приз на ния на меж ду на род ной аре не, 
всту пить в раз лич ные меж ду на род ные ор га-
ни за ции.

При фор ми ро ва нии ос нов соб ствен ной 
внеш не по ли ти чес кой дея тель нос ти не об хо-
ди мо бы ло учи ты вать ряд важ ных ге опо ли-
ти чес ких фак то ров

1. Пло щадь и осо бен нос ти тер ри то рии 
рес пуб ли ки (при род ные ре сур сы, бо гат ства, 
ма ло за се лен ные прос тран ства и т. д.). По пло-
ща ди тер ри то рии Республика Казахстан за ни-
ма ет де вя тое мес то сре ди го су дарств ми ра (2 
млн 724,9 тыс. км²).

2. На ро до на се ле ние (пре ва ли ро ва ние не-
ко рен ных эт но сов). В час тнос ти, по пе ре пи си 
1989 г. удель ный вес ка за хов сос тав лял все го 
39,7%.

3. От сут ствие вы хо да к от кры тым мо рям и 
меж ду на род ным тран спор тно-ком му ни ка ци-
он ным ма гис тра лям.

4. Не раз ви тость соб ствен ной ин фрас трук-
ту ры.

5. Со сед ство с Рос си ей, Ки та ем, Ира ном, 
Тур ци ей и ис лам ским ми ром, ко то рые каж-
дый в от дель нос ти с са мо го на ча ла стре мил ся 
на вя зать свое при сут ствие в ре ги оне.

6. Рас по ло же ние Казахстана в цен тре Ев-
ра зии, т. е. в ре ги оне, где пе реп ле те но мно-
же ство стра те ги чес ких ин те ре сов и проб лем 
сов ре мен но го ми ра.

Пред сто яло сде лать не ма ло. К чис лу ос-
нов ных нап рав ле ний сле ду ет от нес ти:

1. Фор ми ро ва ние кон цеп ции на ци ональ-
ной бе зо пас нос ти.

2. Раз ра бот ка внеш не по ли ти чес кой док-
три ны. Имен но в этот пе ри од ут вер жда ет ся 
так на зы ва емая кон цеп ция мно го век тор нос-
ти, пре дус мат ри ва ющая под дер жа ние и раз-
ви тие от но ше ний со все ми стра на ми с целью 
из бе жа ния за вис ти от от но ше ний с од ним го-
су дар ством или бло ком.

3. От каз от ядер но го ору жия, дос тав ше го ся 
в нас лед ство от Со вет ско го Со юза. С од ной сто-
ро ны, это бы ло выз ва но как свер хдав ле ни ем со 
сто ро ны за ру беж ных дер жав, с дру гой — объ-
ек тив ной нес по соб ностью са мос то ятель но кон-
тро ли ро вать бе зо пас ность и сох ран ность имев-
ше го ся в на ли чии ядер но го ар се на ла. Казахстан 
под пи сал в 1992 г. До го вор о не рас прос тра не-
нии ядер но го ору жия (ДНЯО) и в 1996 г. До го-
вор о все объ ем лю щем зап ре ще нии ядер ных ис-
пы та ний (ДВЗЯИ). 26 мая 1995 го да с тер ри то-
рии Казахстана был вы ве зен пос лед ний субъ ект 
ядер но го ору жия. От каз от ядер но го ору жия 
так же был свя зан с не вос пол ни мы ми эко ло-
ги чес ки ми пос лед стви ями, так как на про тя-
же нии дли тель но го вре ме ни на тер ри то рии 
Казахстана про хо ди ли ис пы та ния.

4. По иск со юз ни ков. Ка за лось бы, от ка зав-
шись от ядер но го ору жия, Казахстан стал бе-
зо руж ным и ла ко мым кус ком для бес пре пят-
ствен но го зах ва та со сто ро ны дру гих дер жав. 
Од на ко Н. А. Назарбаев па рал лель но вы би-
ра ет дру гую так ти ку и по зи цию. С од ной сто-
ро ны, Казахстан ус та нав ли ва ет двус то рон ние 
от но ше ния с Ки та ем 3 ян ва ря 1992 г., с дру-
гой — под пи сы ва ет двус то рон ний ка зах стан-
ско-рос сий ский До го вор о друж бе, сот руд ни-
че стве и вза имо по мо щи от 25 мая 1992 г. Этим 
по ли тик и дип ло мат Н. Назарбаев обес пе чил 
мо ло дое го су дар ство бе зо пас ностью со сто ро-
ны со се дей — ядер ных дер жав Рос сии и Ки тая.
Не ос та но вив шись на этом, Республика 

Казахстан 2 мар та 1992 г. ста но вит ся чле ном 
ООН. В том же 1992 г. мо ло дое го су дар ство 
всту пи ло в Ор га ни за цию по бе зо пас нос ти и 
сот руд ни че ству в Ев ро пе — ОБ СЕ. Эти ша ги 
обес пе чи ли и соз да ли га ран тии для бе зо пас-

нос ти Казахстана со сто ро ны та ких ядер ных 
дер жав, как США, Ве ли коб ри та ния и Франция.

5. Ус та нов ле ние от но ше ний с го су дар ства-
ми ис лам ско го ми ра. При этом ру ко вод ство 
Казахстана пос то ян но под чер ки ва ло, что на-
ша стра на стро ит свои от но ше ния с му суль-
ман ски ми стра на ми не на иде оло ги чес кой 
или ре ли ги оз ной ос но ве, а ис хо дя из сво их 
го су дар ствен ных ин те ре сов и ос но вы ва ясь на 
об щеп риз нан ных нор мах меж ду на род но го 
пра ва.
В це лом сле ду ет от ме тить, что про во ди мая 

по ли ти ка по внеш ним от но ше ни ям бы ла нап-
рав ле на, преж де все го, на приз на ние и ут вер-
жде ние мо ло до го не за ви си мо го го су дар ства 
на меж ду на род ной аре не.
Не ма ло бы ло сде ла но Ка зах ста ном в прод-

ви же нии идеи меж ре ли ги оз но го ди ало га. По 
ини ци ати ве Н. Назарбаева с 2003 г. тра ди ци-
он ным ста ло про ве де ние меж кон фес си ональ-
но го фо ру ма в Ас та не (съез ды 2003, 2006, 2009, 
2012, 2015 гг.). Ана ло га нет в ми ре. Впер вые 
за об щий круг лый стол се ли пред ста ви те ли 
всех ми ро вых и тра ди ци он ных ре ли гий. Идею 
съез да под дер жа ли та кие вли ятель ные по ли-
ти ки ми ра, как К. Ан нан, Дж. Буш, М. Тэт чер, 
Цзян Цзэ минь, Н. Ман де ла, Ж. д’Эс тен и дру-
гие.
При чи на ор га ни за ции по доб но го фо ру-

ма — рас ту щая гло баль ная ге опо ли ти чес кая 
нап ря жен ность, кон флик ты в раз ных точ ках 
пла не ты на эт ни чес кой и ре ли ги оз ной поч ве.
Че рез про ве де ние Съез да ли де ров ми ро вых 

и тра ди ци он ных ре ли гий Казахстан, с од ной 
сто ро ны, по ка зал все му ми ро во му со об ще-
ству при мер об ще на ци ональ но го кон сен су са 
и кон со ли да ции об ще ства, с дру гой — про-
де монстри ро вал важ ное зна че ние фо ру ма в 
раз ви тии ди ало га куль тур. Спе ци аль но для 
про ве де ния Кон грес са ли де ров ми ро вых и 
тра ди ци он ных ре ли гий по ини ци ати ве Н. 
Назарбаева в Ас та не был пос тро ен Дво рец 
ми ра и сог ла сия. Пи ра ми да ста ла сим во лом 
еди не ния ре ли гий, эт но сов и куль тур, от кры-
тос ти на ро да и го су дар ства все му ми ру.

В фор ми ро ва нии уни каль ной мо де ли все-
ка зах стан ско го един ства важ ней шая роль 
от во дит ся Ас сам блее на ро да Казахстана 
(АНК), соз дан ная по ини ци ати ве Пре зи ден-
та Казахстана в 1995 го ду. Ана лог по доб ной 
ор га ни за ции так же от сут ству ет в ми ре. В нас-
то ящее вре мя в Ка зах ста не в ми ре и сог ла сии 
про жи ва ют пред ста ви те ли бо лее 100 эт но сов 
и 18 кон фес сий.
Се год ня ас сам блея спо соб ству ет соз да нию 

бла гоп ри ят ных ус ло вий для даль ней ше го 
ук реп ле ния ме жэт ни чес ко го сог ла сия, то ле-
ран тнос ти в об ще стве и един ства на ро да. В 
рес пуб ли ке соз да ны все не об хо ди мые ус ло-
вия для раз ви тия куль ту ры, язы ка, тра ди ций 
всех эт но сов рес пуб ли ки. Дея тель ность ас-
сам блеи спо соб ству ет рос ту меж ду на род но го 
ав то ри те та Казахстана как стра ны, эф фек тив-
но ре ша ющей воп ро сы ме жэт ни чес ких от но-
ше ний.

Од ним из клю че вых про ек тов Казахстана 
на се год ня яв ля ет ся про ве де ние Меж ду на-
род ной спе ци али зи ро ван ной выс тав ки EX-
PO 2017 в Ас та не, ини ци иро ван ное гла вой 
го су дар ства. В 2012 г. в ре зуль та те тай но го го-
ло со ва ния Казахстан по лу чил пра во про ве де-
ния ЕХ РО 2017.
Та ким об ра зом, мы ви дим, что все ре фор-

мы и но вов ве де ния бы ли нап рав ле ны на раз-
ви тие не за ви си мо го Казахстана. Мною бы ла 
пе ре чис ле на лишь часть про де лан ной за 25 
лет ра бо ты. За про шед шие го ды Казахстан 
до бил ся впе чат ля ющих ус пе хов в мо дер ни за-
ции стра ны, в эко но ми ке и со ци аль ной сфе ре, 
в воз рож де нии на ци ональ ной куль ту ры. Ста-
биль ность и сог ла сие в об ще стве, ак тив ный 
внеш не по ли ти чес кий курс ста ли на деж ной 
ос но вой ук реп ле ния меж ду на род но го ав то ри-
те та рес пуб ли ки.

КЫМ БАТ КА ЗА ЛИ ЕВ НА АБ ДРАХ МА НО ВА,
К. И. Н., ДО ЦЕНТ КА ФЕД РЫ АР ХЕ ОЛО ГИИ, 
ЭТ НО ЛО ГИИ И ОТЕ ЧЕ СТВЕН НОЙ ИС ТО РИИ

Олимпиада
Итоги IX Республиканской 
предметной олимпиады среди 
студентов по специальности 
5В011000 «Физика»

Олим пи ада бы ла про ве де на на 
ба зе КарГУ им. ака де ми ка Е. А. Бу ке-
то ва с целью оцен ки уров ня про фес-
си ональ ных спо соб нос тей бу ду щих 
спе ци алис тов, она яв ля ет ся од ним 
из фак то ров под дер жки та лан тли вой 
сту ден чес кой мо ло де жи.

Ос нов ны ми це ля ми и за да ча-
ми олим пи ады яв ля лись сти му ли-
ро ва ние учеб но-поз на ва тель ной и 
учеб но-ис сле до ва тельской дея тель-
нос ти сту ден тов; 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; от бор и под дер жка на ибо лее 
та лан тли вых и ода рен ных сту ден тов; 
фор ми ро ва ние ак тив но го про фес си-
ональ но го от но ше ния к со вер шен-
ство ва нию сис те мы об ра зо ва ния.

Для учас тия в олим пи аде бы ли 
по да ны за яв ки от 12 ко манд в сос та-
ве 36 учас тни ков. По ито гам олим пи-
ады мес та в ко ман дном за че те сре-
ди выс ших учеб ных за ве де ний бы ли 
рас пре де ле ны сле ду ющим об ра зом.

Дип ло мом III сте пе ни бы ли наг-
раж де ны:

1. Ко ман да Жез каз ган ско го уни-
вер си те та име ни О. А. Бай ко ну ро ва 
(г. Жез каз ган, ру ко во ди тель Тле ко-
ва К. О.)

2. Ко ман да Кок ше та ус ко го го су-
дар ствен но го уни вер си те та име ни 
Ш. Уали ха но ва (г. Кок ше тау, ру ко во-
ди тель Та на ше ва Н. К.)

3. Ко ман да За пад но-Ка зах стан-
ско го го су дар ствен но го уни вер си те-
та име ни М. Уте ми со ва (г. Уральск, 
ру ко во ди тель Ба пи ев И. М.)

Дип ло мом II сте пе ни бы ли наг-
раж де ны:

1. Ко ман да Се ве ро-Ка зах стан-
ско го го су дар ствен но го уни вер си те-
та име ни М. Ко зы ба ева (г. Пет ро пав-
ловск, ру ко во ди тель Саб де нов К. О.)

2. Ко ман да Кос та най ско го го су-
дар ствен но го пе да го ги чес ко го ин-
сти ту та (г. Кос та най, ру ко во ди тель 
Те ле ги на О. С.)

Дип лом I сте пе ни по лу чи ла 
ко ман да Ка ра ган дин ско го го су дар-
ствен но го уни вер си те та име ни Е. А. 
Бу ке то ва (г. Ка ра ган да, ру ко во ди-
тель Му се но ва Э. К.)

Кон кур сная ко мис сия ре ко мен до-
ва ла для наг раж де ния дип ло ма ми в 
лич ном за че те сле ду ющих сту ден тов:
• дип ло мом Ми нис тер ства об-

ра зо ва ния и на уки Рес пуб ли ки 
Казахстан I сте пе ни наг раж да ет-
ся Бе га лин Б. Б. (Се ве ро-Ка зах-
стан ский го су дар ствен ный уни-
вер си тет име ни М. Ко зы ба ева);

• дип ло мом Ми нис тер ства об-
ра зо ва ния и на уки Рес пуб ли ки 
Казахстан II сте пе ни — Мос ка-
лен ко А. Т. (Кос та най ский го су-
дар ствен ный пе да го ги чес кий 
ин сти тут);

• дип ло мом Ми нис тер ства об ра зо ва-
ния и на уки Рес пуб ли ки Казахстан 
II сте пе ни — Кут ты бай Г. Н. (Ка зах-
ский го су дар ствен ный жен ский пе-
да го ги чес кий уни вер си тет);

• дип ло мом Ми нис тер ства об-
ра зо ва ния и на уки Рес пуб ли ки 
Казахстан III сте пе ни — Эр ки-
но ва Ш. (Меж ду на род ный ка зах-
ско-ту рец кий уни вер си тет име ни 
Ход жи Ах ме да Яса ви);

• дип ло мом Ми нис тер ства об-
ра зо ва ния и на уки Рес пуб ли ки 
Казахстан III сте пе ни — Охас Н. 
Б. (За пад но-Ка зах стан ский го су-
дар ствен ный уни вер си тет име ни 
М. Уте ми со ва);

• дип ло мом Ми нис тер ства об-
ра зо ва ния и на уки Рес пуб ли ки 
Казахстан III сте пе ни — Се рик 
Мак сат Ма ра ту лы (ко ман да Жез-
каз ган ско го уни вер си те та име ни 
О. А. Бай ко ну ро ва).
IX Рес пуб ли кан ская пред мет ная 

олим пи ада сре ди сту ден тов ву зов 
спе ци аль нос ти 5В011000 «Фи зи ка» 
бы ла про ве де на на вы со ком уров не 
в пла не ор га ни за ции, под бо ра олим-
пи ад ных за да ний и оцен ки ре зуль-
та тов. Ру ко во ди те ли ко манд и учас-
тни ки олим пи ады бы ли пол ностью 
сог лас ны с ре зуль та та ми олим пи ады 
и зак лю че ни ями жю ри.

ИН ФОР МА ЦИЯ ПРЕ ДОС ТАВ ЛЕ НА 
ФИ ЗИ КО-ТЕХ НИ ЧЕС КИМ ФА КУЛЬ ТЕ ТОМ

История и современность

Казахстан на пути становления 
Независимости: некоторые аспекты
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Би ыл мем ле кет тік рə міз дер ге — 25 жыл. Осы ай ту лы да-
та ға орай елі міз де ел дік ны шан да ры мыз ды ұлық тап, құр-
мет тұ ту мақ са тын да игі лік ті ша ра лар ұйым дас ты рыл ды. 
Сон дай кең кө лем ді іс-ша ра ның бі рі Қа ра ған ды да өт ті.

«Жас тар» са райын да өт кен «Ұлы да ла елі нің рə міз де рі 
жа са сын!» ат ты пат ри от тық фо рум ға ай ма ғы мыз дың ел 
аға ла ры, об лыс та ғы жас тар ұйым да ры, эт но мə де ни бір-
лес тік тер, ең бек ұжым да ры, сту дент тер, оқу шы лар, жал пы 
са ны үш мың ға жу ық адам қа тыс ты. Об лыс əкі мі Ер лан Қо-
ша нов «Ел рə міз де рі — біз дің мем ле ке ті міз дің өт ке ні, бү-
гі ні мен бо ла ша ғы. Қа зақ хал қын да «ха лық тың ру хын көр-

гің кел се, жер гі лік ті ту ына қа ра, елі нің ел ді гін көр гің кел се, 
ел таң ба сы на зер сал, ар ман-мақ са тын көр гің кел се, ұра нын 
тың да» де ген на қыл бар. Мем ле кет тің бас ты ны шан да рын 
жү ре гі не бас қан ел дің ең се сі тік, ру хы жо ға ры бо ла ды» дей 
ке ле, мем ле кет тік ны шан да ры мыз ды құр мет теп, қас тер леу 
бар ша қа зақ стан дық тың па ры зы еке нін атап айт ты. Фо рум 
ба ры сын да бой ға пат ри от тық рух құйып, жі гер лен ді ре тін 
əн дер шыр қал ды, көп ұлт ты ел дің бір лі гін, қо ғам дық ке лі-
сім нің қуа тын ай шық тай тын сах на лан ды рыл ған кө рі ніс тер 
жə не би қойы лым да ры қойыл ды..

Г. МА ХАН

«Vлы дала еліні& р�міздері жасасын!»
Фоторепортаж
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КарГУ им. Е. А. Бу ке то ва сов мес тно с ОБ СЕ впер вые 
в Рес пуб ли ке Казахстан про вел Меж ду на род ную олим-
пи аду по по ли язы чию сре ди сту ден тов ву зов Казахстана 
и стран Цен траль ной Азии. На олим пи аде про ве ря лись 
зна ния род но го, го су дар ствен но го и од но го или нес-
коль ких инос тран ных язы ков, т. е. язы ко вой ре пер ту ар 
каж до го учас тни ка вклю ча ет три и бо лее язы ков.

Цель олим пи ады — это сох ра не ние и раз ви тие язы ко-
во го и куль тур но го мно го об ра зия че рез об ра зо ва ние. Все го 
бы ло за яв ле но 18 язы ков: ка зах ский, рус ский, кир гиз ский, 
тад жик ский, тур кмен ский, уз бек ский, та тар ский, шуг нан-
ский, ан глий ский, фран цуз ский, не мец кий, ки тай ский, ко-
рей ский, ту рец кий, араб ский, уй гур ский, пер сид ский, да ри.
В олим пи аде при ня ли учас тие сту ден ты из Казахстана, 

Кир ги зии, Уз бе кис та на, Тад жи кис та на и Тур кме нис та на. 
Учас тие за яви ли сту ден ты из 10 ву зов стран Цен траль ной 
Азии и 15 ву зов Казахстана. Все го на ме роп ри ятие при еха-
ли 25 ко манд.
Со ор га ни за то ра ми олим пи ады выс ту пи ли Ас сам блея 

на ро да Казахстана Ка ра ган дин ской об лас ти и фи ли ал АО 
«НЦПК «Өр леу» Ин сти тут по вы ше ния ква ли фи ка ции пе да-
го ги чес ких ра бот ни ков по Ка ра ган дин ской об лас ти».

В рам ках олим пи ады про ве ли се ми нар по воп ро сам 
под го тов ки кад ров для по ли языч но го об ра зо ва ния, а так же 
мас тер-класс по ме то ди ке обу че ния вто ро му язы ку и ме то-
ди ке ин тег ри ро ван но го обу че ния пред ме ту и язы ку (CLIL) 
мо де ра то ра ми НЦПК «Өр леу».
От кры тие олим пи ады сос то ялось 4 мая во Двор це сту-

ден тов КарГУ им. Е. А. Бу ке то ва. В этот же день про шел ве-
чер зна комств, где учас тни ки олим пи ады в ху до же ствен ной 
фор ме пред ста ви ли свои ко ман ды, ву зы, стра ны.
Под ве де ние ито гов олим пи ады бы ло ор га ни зо ва но 6 мая, 

так же во Двор це сту ден тов. По ми мо при зо вых мест жю-
ри вы де ли ло но ми на ции «Луч ший зна ток род но го язы ка», 
«Луч ший зна ток го су дар ствен но го язы ка», «Луч ший зна ток 
инос тран но го язы ка», «Луч ший зна ток язы ков Цен траль ной 
Азии», «Су пер по лиг лот», «Са мая мно го языч ная ко ман да» и 
др. По бе ди те ли бы ли от ме че ны дип ло ма ми и при за ми ор-
га ни за то ров: КарГУ им. Е. А. Бу ке то ва, ОБ СЕ, Ас сам блеи 
на ро да Казахстана Ка ра ган дин ской об лас ти и фи ли ала 
АО «НЦПК «Өр леу». Пер вое об ще ко ман дное мес то за нял 
Пав ло дар ский го су ни вер си тет име ни С. То рай гы ро ва, вто-
рое об ще ко ман дное мес то при су ди ли Ев ра зий ско му на ци-
ональ но му уни вер си те ту име ни Л. Н. Гу ми ле ва (Ка зах стан), 
а третье — Ош ско му го су ни вер си те ту (Кир ги зия).

Олимпиада по полиязычию была проведена совместно с ОБСЕ
Фоторепортаж
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Би оло гия-ге ог ра фия фа куль те ті
Ба ка лав ри ат:

• 5В011300 — Би оло гия
• 5В011600 — Ге ог ра фия
• 5В012900 — Ге ог ра фия-Та рих
• 5В060700 — Би оло гия
• 5В060900 — Ге ог ра фия
• 5В060800 — Эко ло гия
• 5В070100 — Би отех но ло гия

Ма гис тра ту ра:
• 6М060700 — Би оло гия
• 6М060800 — Эко ло гия

PhD докторантурасы:
• 6D060700 — Би оло гия

Шет тіл де рі фа куль те ті
Ба ка лав ри ат:

• 5В011900 — Ше тел ті лі: екі ше тел ті лі (аDыл-
шын, не міс, фран цуз)

• 5В021000 — Ше тел фи ло ло ги ясы (аDыл шын, 
не міс, фран цуз, ?ы тай)

• 5В020700 — Аудар ма ісі
Ма гис тра ту ра:

• 6М011900 — Ше тел ті лі: екі ше тел ті лі
• 6М021000 — Ше тел фи ло ло ги ясы

PhD докторантурасы:
• 6D011900 — Ше тел ті лі: екі ше тел ті лі

Та рих фа куль те ті
Ба ка лав ри ат:

• 5В011400 — Та рих
• 5В020200 — Ха лы ?а ра лы? ?а ты нас тар
• 5В020300 — Та рих
• 5В020800 — Ар хе оло гия жC не эт но ло гия

Ма гис тра ту ра:
• 6М011400 — Та рих
• 6М020300 — Та рих
• 6М020800 — Ар хе оло гия жC не эт но ло гия

PhD докторантурасы:
• 6D020300 — Та рих

Ма те ма ти ка ж� не аE па рат тыE 
тех но ло ги ялар фа куль те ті

Ба ка лав ри ат:
• 5В010900 — Ма те ма ти ка
• 5В011100 — Ин фор ма ти ка
• 5В060100 — Ма те ма ти ка
• 5В060200 — Ин фор ма ти ка
• 5В060300 — Ме ха ни ка
• 5В070300 — А? па рат ты? жHйе лер
• 5В070500 — Ма те ма ти ка лы? жC не компь-

ютер лік мо дель деу
Ма гис тра ту ра:

• 6М010900 — Ма те ма ти ка
• 6М060100 — Ма те ма ти ка
• 6М060200 — Ин фор ма ти ка
• 6М060300 — Ме ха ни ка

PhD докторантурасы:
• 6D060100 — Ма те ма ти ка

Пе да го ги ка фа куль те ті
Ба ка лав ри ат:

• 5В010100 — Мек теп ке дейін гі о?ы ту жC не 
тCр би елеу

• 5В010200 — Бас тауыш о?ы ту ды> пе да го ги-
ка сы мен Cдіс те ме сі

• 5В010300 — Пе да го ги ка жC не пси хо ло гия
• 5В010500 — Де фек то ло гия
• 5В010700 — Бей не леу Fне рі жC не сы зу
• 5В042100 — Ди зайн

Ма гис тра ту ра:
• 6М010100 — Мек теп ке дейін гі о?ы ту жC не 

тCр би елеу
• 6М010200 — Бас тауыш о?ы ту ды> пе да го ги-

ка сы мен Cдіс те ме сі
• 6М010300 — Пе да го ги ка жC не пси хо ло гия
• 6М010500 — Де фек то ло гия

PhD докторантурасы:

• 6D010200 — Бас тауыш о?ы ту ды> пе да го ги-
ка сы мен Cдіс те ме сі

• 6D010300 — Пе да го ги ка жC не пси хо ло гия

Фи зи ка-тех ни ка лыE фа куль те ті
Ба ка лав ри ат:

• 5В011000 — Фи зи ка
• 5В060400 — Фи зи ка
• 5В071600 — Ас пап жа сау
• 5В012800 — Фи зи ка-Ин фор ма ти ка
• 5В071700 — Жы лу энер ге ти ка сы
• 5В071900 — Ра ди отех ни ка, элек тро ни ка 

жC не те ле ком му ни ка ци ялар
• 5В072300 — Тех ни ка лы? фи зи ка
• 5В073100 — Gор ша Dан ор та ны ?ор Dау жC не 

Fмір тір ші лі гі ні> ?ауіп сіз ді гі
• 5В012000 — КC сіп тік о?ы ту
• 5В071300 — КF лік, кF лік тік тех ни ка жC не 

тех но ло ги ялар
• 5В090100 — Та сы мал да уды, ?оз Dа лыс ты 

Nйым дас ты ру жC не кF лік ті пай да ла ну
Ма гис тра ту ра:

• 6M011000 — Фи зи ка
• 6M060400 — Фи зи ка
• 6M072300 — Тех ни ка лы? фи зи ка
• 6M071700 — Жы лу энер ге ти ка сы
• 6М012000 — КC сіп тік о?ы ту

PhD докторантурасы:
• 6D060400 — Фи зи ка

Фи ло ло гия фа куль те ті
Ба ка лав ри ат:

• 5В011700 — Gа за? ті лі мен Cде би еті
• 5В011800 — Орыс ті лі мен Cде би еті
• 5В012100 — Gа за? ті лін де о?ыт пай тын 

мек теп тер де гі ?а за? ті лі мен Cде би еті
• 5В012200 — Орыс ті лін де о?ыт пай тын мек-

теп тер де гі орыс ті лі мен Cде би еті
• 5В020500 — Фи ло ло гия (?а за?, орыс)
• 5В050400 — Жур на лис ти ка
• 5В051400 — Gо Dам мен бай ла ныс

Ма гис тра ту ра:
• 6М011700 — Gа за? ті лі мен Cде би еті
• 6М011800 — Орыс ті лі мен Cде би еті
• 6М020500 — Фи ло ло гия
• 6М050400 — Жур на лис ти ка

PhD докторантурасы:
• 6D020500 — Фи ло ло гия

Фи ло со фия ж� не пси хо ло гия фа куль те ті
Ба ка лав ри ат:

• 5B012300 — =леу мет тік пе да го ги ка жC не 
Fзін-Fзі та ну

• 5В020100 — Фи ло со фия
• 5В020400 — МC де ни ет та ну
• 5В020600 — Дін та ну
• 5В050100 — =леу мет та ну
• 5В050200 — Са ясат та ну
• 5В050300 — Пси хо ло гия
• 5В090500 — =леу мет тік жN мыс
• 5В090600 — МC де ни-ты ны Dу жN мы сы

Ма гис тра ту ра:
• 6М012300 — =леу мет тік пе да го ги ка жC не 

Fзін-Fзі та ну
• 6М020100 — Фи ло со фия
• 6М020400 — МC де ни ет та ну
• 6М050100 — =леу мет та ну
• 6М050200 — Са ясат та ну
• 6М050300 — Пси хо ло гия
• 6М090500 — =леу мет тік жN мыс

PhD докторантурасы:
• 6D020100 — Фи ло со фия

Де не м� де ни еті ж� не спорт фа куль те ті
Ба ка лав ри ат:

• 5В010400 — Бас тап ?ы Cс ке ри дайын ды?
• 5В010800 — Де не мC де ни еті жC не спорт

Ма гис тра ту ра:

• 6М010400 — Бас тап ?ы Cс ке ри дайын ды?
• 6М010800 — Де не мC де ни еті жC не спорт

Хи мия фа куль те ті
Ба ка лав ри ат:

• 5В011200 — Хи мия
• 5В012500 — Хи мия — Би оло гия
• 5В060600 — Хи мия
• 5В072000 — Бейор га ни ка лы? зат тар ды> 

хи ми ялы? тех но ло ги ясы
• 5В072100 — Ор га ни ка лы? зат тар ды> хи ми-

ялы? тех но ло ги ясы
• 5В074800 — Фар ма цев ти ка лы? Fн ді ріс 

тех но ло ги ясы
Ма гис тра ту ра:

• 6М011200 — Хи мия
• 6М060600 — Хи мия
• 6М072000 — Бейор га ни ка лы? зат тар ды> 

хи ми ялы? тех но ло ги ясы
• 6М072100 — Ор га ни ка лы? зат тар ды> хи-

ми ялы? тех но ло ги ясы
• 6М073900 — МN най хи ми ясы

PhD докторантурасы:
• 6D060600 — Хи мия

Эко но ми ка фа куль те ті
Ба ка лав ри ат:

• 5В011500 — GN ?ы? жC не эко но ми ка не гіз-
де рі

• 5В050600 — Эко но ми ка
• 5В050700 — Ме нед жмент
• 5В050800 — Есеп жC не аудит
• 5В050900 — Gар жы
• 5В051000 — Мем ле кет тік жC не жер гі лік ті 

бас ?а ру
• 5В051100 — Мар ке тинг
• 5В051300 — =лем дік эко но ми ка
• 5В051900 — Е> бек ті Nйым дас ты ру жC не 

нор ма лау
• 5В052000 — Мем ле кет тік аудит
• 5В090200 — Ту ризм
• 5В090800 — Ба Dа лау
• 5В090900 — Ло гис ти ка (са ла лар бойын ша)
• 5В091200 — Мей рам ха на ісі жC не ?о на? 

Hйі биз не сі
Ма гис тра ту ра:

• 6М011500 — GN ?ы? жC не эко но ми ка не-
гіз де рі

• 6М050600 — Эко но ми ка
• 6М050700 — Ме нед жмент
• 6М050800 — Есеп жC не аудит
• 6М050900 — Gар жы
• 6М051000 — Мем ле кет тік жC не жер гі лік ті 

бас ?а ру
• 6М051100 — Мар ке тинг
• 6М051300 — =лем дік эко но ми ка
• 6М051800 — Жо ба лар ды бас ?а ру
• 6М052000 — Іс кер лік-Cкім ші лік жHр гі зу
• 6М090200 — Ту ризм

PhD докторантурасы:
• 6D050600 — Эко но ми ка

За& фа куль те ті
Ба ка лав ри ат:

• 5В030100 — GN ?ы? та ну
• 5В030200 — Ха лы ?а ра лы? ?N ?ы?

Ма гис тра ту ра:
• 6М030100 — GN ?ы? та ну

PhD докторантурасы:
• 6D030100 — GN ?ы? та ну

ТАЛАПКЕР-2017
АКАДЕМИК Е. А. БCКЕТОВ АТЫНДА\Ы 

�АРА\АНДЫ МЕМЛЕКЕТТІК УНИВЕРСИТЕТІ
келесі мамандыEтар бойынша дайындыEты ж�зеге асырады:

Арманы&ды ерте&ге Eалдырма – �арМУ-'а б�гін т�с!
Бізді& мекен-жайымыз: �ара'анды Eаласы, Университет кFшесі, 28, 111, 113 каб.
Телефон 8(7212) 77-03-85 Ресми сайт www.ksu.kz

ТАЛАПКЕРЛЕРГЕ 
АРНАЛ\АН А�ПАРАТ

АDым да Dы жы лы мек теп бі-
тір ген тH лек тер <БТ (<лт ты� бі-
ры� �ай тес ті леу) тап сы ра ды

cт кен жыл да ры мек теп бі-
тір ген тH лек тер жC не кол ледж 
тH лек те рі КТ (Ке шен ді тес ті-
леу) тап сы ра ды

�Dжаттарды 
Eабылдау уаEыты:
• КТ тап сы ру Hшін — 

1-20 мау сым �а дейін
• шы Dар ма шы лы? ма ман ды?-

тар Dа — 20 ма усым нан 
7 шіл де ге дейін

• а?ы лы о?у тH рі не тH су — 
20 ма усым нан 28 та мыз-
�а дейін

• грант ты алу кон кур сы на ?а-
ты су Hшін — 23-31 шіл де ге 
дейін

�абылдау 
емтихандарын 
Fткі зу:
• dБТ — 20 ма усым нан 

1 шіл деге дейін
• Шы Dар ма шы лы? ем ти хан-

дар — 8-нен 13 шіл деге 
дейін

• КТ — 17-23 шіл деге дейін
• Ар найы ем ти хан (пе да го ги-

ка лы? ма ман ды? тар Dа тH се-
тін дер Hшін) 20 ма усым нан 
18 та мыз�а дейін

• Грант ты алу бойын ша кон-
курс ?о ры тын ды сы 5-і мен 
10 та мыз ара лы �ын да жа-
ри яла на ды

�Dжаттар тізімі:
1. Ор та мек теп ті бі тір ге ні ту ра-

лы ат тес тат (кол ледж, ЖОО 
дип ло мы) ?о сым ша сы мен 
(тHп нNс ?а + 2 кF шір ме сі)

2. 3x4 Fл шем ді 8 фо то су рет 
(тHр лі-тHс ті не ме се а?-?а ра)

3. 086-У тH рін де гі ме ди ци на-
лы? аны? та ма (аDым да Dы 
жыл ды> флю орог ра фи ясы), 
063-Ф егу кар та сы ны> кF-
шір ме сі

4. Же ке ба сын куC лан ды ра-
тын ?N жат ты> 2 кF шір ме сі

5. 1 тез ті гін де гіш, 2 пош та лы? 
кон верт (мар ка сыз)

6. dБТ (КТ) тап сыр Dа ны жF нін-
де сер ти фи кат (тHп нNс ?а + 
2 кF шір ме сі)

7. Ме кен-жай аны? та ма сы
8. Ер ба ла лар Hшін — Cс ке ри 

би лет не ме се тір ке ме куC-
лі гі (тHп нNс ?а + 2 кF шір ме сі)

9. ЖN мыс ор ны нан аны? та ма 
(ту ыс тас ма ман ды? тар Dа 
тH се тін гран т?а Hміт кер кол-
ледж тH лек те рі Hшін)

На зар ауда ры �ыз! А�ы лы 
о�у т@ рі не т@ се тін та лап кер-
лер о�у а�ы сын т� ле ге ні ту-
ра лы т@ бір тек ті тех ни ка лы� 
хат шы �а 28 та мыз �а дейін 
тап сыр ма са, �а был дау ту ра-
лы бAй ры� �а ен гі зіл мей ді!

Gа был дау ко мис си ясы 
9.00-ден 18.00-ге дейін (жN-
мыс кHн де рі), сен бі кH ні 9.00-
ден 14.00-ге дейін жN мыс іс-
тей ді.

Gа был дау ко мис си ясы ны> 
те ле фо ны:

8(7212)77-03-85, 
факс 77-03-84
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Би оло го-ге ог ра фи чес кий фа куль тет
Бакалавриат:

• 5В011300 — Би оло гия
• 5В011600 — Ге ог ра фия
• 5В012900 — Ге ог ра фия-Ис то рия
• 5В060700 — Би оло гия
• 5В060900 — Ге ог ра фия
• 5В060800 — Эко ло гия
• 5В070100 — Би отех но ло гия

Магистратура:
• 6М060700 — Би оло гия
• 6М060800 — Эко ло гия

Докторантура PhD:
• 6D060700 — Би оло гия

Фа куль тет инос тран ных язы ков
Бакалавриат:

• 5В011900 — Инос тран ный язык: два 
инос тран ных язы ка (ан глий ский, не мец кий, 
фран цуз ский)

• 5В021000 — Инос тран ная фи ло ло гия (ан-
глий ская, ки тай ская, не мец кая, фран цуз-
ская)

• 5В020700 — Пе ре вод чес кое де ло
Магистратура:

• 6М011900 — Инос тран ный язык: два инос-
тран ных язы ка

• 6М021000 — Инос тран ная фи ло ло гия
Докторантура PhD:

• 6D011900 — Инос тран ный язык: два инос-
тран ных язы ка

Ис то ри чес кий фа куль тет
Бакалавриат:

• 5В011400 — Ис то рия
• 5В020200 — Меж ду на род ные от но ше ния
• 5В020300 — Ис то рия
• 5В020800 — Ар хе оло гия и эт но ло гия

Магистратура:
• 6М011400 — Ис то рия
• 6М020300 — Ис то рия
• 6М020800 — Ар хе оло гия и эт но ло гия

Докторантура PhD:
• 6D020300 — Ис то рия

Фа куль тет ма те ма ти ки 
и ин фор ма ци он ных тех но ло гий

Бакалавриат:
• 5В010900 — Ма те ма ти ка
• 5В011100 — Ин фор ма ти ка
• 5В060100 — Ма те ма ти ка
• 5В060200 — Ин фор ма ти ка
• 5В060300 — Ме ха ни ка
• 5В070300 — Ин фор ма ци он ные сис те мы
• 5В070500 — Ма те ма ти чес кое и компь-

ютер ное мо де ли ро ва ние
Магистратура:

• 6М010900 — Ма те ма ти ка
• 6М060100 — Ма те ма ти ка
• 6М060200 — Ин фор ма ти ка
• 6М060300 — Ме ха ни ка

Докторантура PhD:
• 6D060100 — Ма те ма ти ка

Пе да го ги чес кий фа куль тет
Бакалавриат:

• 5В010100 — Дош коль ное обу че ние и вос-
пи та ние

• 5В010200 — Пе да го ги ка и ме то ди ка на-
чаль но го обу че ния

• 5В010300 — Пе да го ги ка и пси хо ло гия
• 5В010500 — Де фек то ло гия
• 5В010700 — Изоб ра зи тель ное ис кус ство и 

чер че ние
• 5В042100 — Ди зайн

Магистратура:
• 6М010100 — Дош коль ное обу че ние и вос-

пи та ние 

• 6М010200 — Пе да го ги ка и ме то ди ка на-
чаль но го обу че ния

• 6М010300 — Пе да го ги ка и пси хо ло гия
• 6М010500 — Де фек то ло гия

Докторантура PhD:
• 6D010200 — Пе да го ги ка и ме то ди ка на-

чаль но го обу че ния
• 6D010300 — Пе да го ги ка и пси хо ло гия

Фи зи ко-тех ни чес кий фа куль тет
Бакалавриат:

• 5В011000 — Фи зи ка
• 5В060400 — Фи зи ка
• 5В071600 — При бо рос тро ение
• 5В012800 — Фи зи ка — Ин фор ма ти ка
• 5В071700 — Теп ло энер ге ти ка
• 5В071900 — Ра ди отех ни ка, элек тро ни ка и 

те ле ком му ни ка ции
• 5В072300 — Тех ни чес кая фи зи ка
• 5В073100 — Бе зо пас ность жиз не дея тель-

нос ти и за щи та ок ру жа ющей сре ды
• 5В012000 — Про фес си ональ ное обу че ние
• 5В071300 — Тран спорт, тран спор тная тех-

ни ка и тех но ло гии
• 5В090100 — Ор га ни за ция пе ре во зок, дви-

же ния и эксплу ата ция тран спор та
Магистратура:

• 6M011000 — Фи зи ка
• 6M060400 — Фи зи ка
• 6M072300 — Тех ни чес кая фи зи ка
• 6M071700 — Теп ло энер ге ти ка
• 6М012000 — Про фес си ональ ное обу че ние

Докторантура PhD:
• 6D060400 — Фи зи ка

Фи ло ло ги чес кий фа куль тет
Бакалавриат:

• 5В011700 — Ка зах ский язык и ли те ра ту ра
• 5В011800 — Рус ский язык и ли те ра ту ра
• 5В012100 — Ка зах ский язык и ли те ра ту ра 

в шко лах с не ка зах ским язы ком обу че ния
• 5В012200 — Рус ский язык и ли те ра ту ра в 

шко лах с не рус ским язы ком обу че ния
• 5В020500 — Фи ло ло гия (ка зах ская, рус-

ская)
• 5В050400 — Жур на лис ти ка
• 5В051400 — Связь с об ще ствен ностью

Магистратура:
• 6М011700 — Ка зах ский язык и ли те ра ту ра
• 6М011800 — Рус ский язык и ли те ра ту ра
• 6М020500 — Фи ло ло гия
• 6М050400 — Жур на лис ти ка

Докторантура PhD:
• 6D020500 — Фи ло ло гия

Фа куль тет фи ло со фии и пси хо ло гии
Бакалавриат:

• 5B012300 — Со ци аль ная пе да го ги ка и са-
мо поз на ние

• 5В020100 — Фи ло со фия
• 5В020400 — Куль ту ро ло гия
• 5В020600 — Ре ли ги ове де ние
• 5В050100 — Со ци оло гия
• 5В050200 — По ли то ло гия
• 5В050300 — Пси хо ло гия
• 5В090500 — Со ци аль ная ра бо та
• 5В090600 — Куль тур но-до су го вая ра бо та

Магистратура:
• 6М012300 — Со ци аль ная пе да го ги ка и са-

мо поз на ние
• 6М020100 — Фи ло со фия
• 6М020400 — Куль ту ро ло гия
• 6М050100 — Со ци оло гия
• 6М050200 — По ли то ло гия
• 6М050300 — Пси хо ло гия
• 6М090500 — Со ци аль ная ра бо та

Докторантура PhD:
• 6D020100 — Фи ло со фия

Фа куль тет фи зи чес кой куль ту ры и спор та
Бакалавриат:

• 5В010400 — На чаль ная во ен ная под го тов-
ка

• 5В010800 — Фи зи чес кая куль ту ра и спорт
Магистратура:

• 6М010400 — На чаль ная во ен ная под го-
тов ка

• 6М010800 — Фи зи чес кая куль ту ра и спорт

Хи ми чес кий фа куль тет
Бакалавриат:

• 5В011200 — Хи мия
• 5В012500 — Хи мия — Би оло гия
• 5В060600 — Хи мия
• 5В072000 — Хи ми чес кая тех но ло гия не ор-

га ни чес ких ве ществ
• 5В072100 — Хи ми чес кая тех но ло гия ор га-

ни чес ких ве ществ
• 5В074800 — Тех но ло гия фар ма цев ти чес ко-

го про из вод ства
Магистратура:

• 6М011200 — Хи мия
• 6М060600 — Хи мия
• 6М072000 — Хи ми чес кая тех но ло гия не ор-

га ни чес ких ве ществ
• 6М072100 — Хи ми чес кая тех но ло гия ор га-

ни чес ких ве ществ
• 6М073900 — Неф те хи мия

Докторантура PhD:
• 6D060600 — Хи мия

Эко но ми чес кий фа куль тет
Бакалавриат:

• 5В011500 — Ос но вы пра ва и эко но ми ки
• 5В050600 — Эко но ми ка
• 5В050700 — Ме нед жмент
• 5В050800 — Учет и аудит
• 5В050900 — Фи нан сы
• 5В051000 — Го су дар ствен ное и мес тное 

уп рав ле ние
• 5В051100 — Мар ке тинг
• 5В051300 — Ми ро вая эко но ми ка
• 5В051900 — Ор га ни за ция и нор ми ро ва ние 

тру да
• 5В052000 — Го су дар ствен ный аудит
• 5В090200 — Ту ризм
• 5В090800 — Оцен ка
• 5В090900 — Ло гис ти ка (по от рас лям)
• 5В091200 — Рес то ран ное де ло и гос ти нич-

ный биз нес
Магистратура:

• 6М011500 — Ос но вы пра ва и эко но ми ки
• 6М050600 — Эко но ми ка
• 6М050700 — Ме нед жмент
• 6М050800 — Учет и аудит
• 6М050900 — Фи нан сы
• 6М051000 — Го су дар ствен ное и мес тное 

уп рав ле ние
• 6М051100 — Мар ке тинг
• 6М051300 — Ми ро вая эко но ми ка
• 6М051800 — Уп рав ле ние про ек та ми
• 6М052000 — Де ло вое ад ми нис три ро ва ние
• 6М090200 — Ту ризм

Докторантура PhD:
• 6D050600 — Эко но ми ка

Юри ди чес кий фа куль тет
Бакалавриат:

• 5В030100 — Юрис пру ден ция
• 5В030200 — Меж ду на род ное пра во

Магистратура:
• 6М030100 — Юрис пру ден ция

Докторантура PhD:
• 6D030100 — Юрис пру ден ция
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ИНФОРМАЦИЯ 
ДЛЯ АБИТУРИЕНТОВ

ЕНТ (Еди ное на ци ональ-
ное тес ти ро ва ние) сдают вы-
пус кни ки школ, за вер шив шие 
обу че ние в те ку щем го ду

КТ (ком плек сное тес ти-
ро ва ние) сдают вы пус кни ки 
школ, за вер шив шие обу че ние 
в прош лые го ды, и вы пус кни ки 
кол лед жей

Сроки приёма 
документов:
• для про хож де ния КТ — 

с 1 по 20 июня
• для сда чи твор чес ких эк-

за ме нов — с 20 июня 
по 7 июля

• для обу че ния на плат-
ной ос но ве — с 20 июня 
по 28 ав гус та

• для учас тия в кон кур се 
на по лу че ние об ра зо ва-
тель но го гран та — с 23 
по 31 июля

Проведение 
вступительных 
экзаменов
• ЕНТ — с 20 июня по 1 июля
• Твор чес кие эк за ме ны — 

с 8 по 13 июля
• КТ — с 17 по 23 июля
• Спе ци аль ный эк за мен (для 

пос ту па ющих на пе да го ги-
чес кие спе ци аль нос ти) — 
с 20 июня по 18 ав гус та

• Ито ги кон кур са на по лу-
че ние об ра зо ва тель но го 
гран та — с 5 по 10 ав гус та

Перечень документов
1. Ат тес тат об окон ча нии шко-

лы (или дип лом кол лед жа, 
ву за) с при ло же ни ем (ори-
ги нал и две ко пии).

2. 8 фо тог ра фий 3 x 4 (цвет-
ные или чер но-бе лые).

3. Ме ди цин ская справ ка фор-
мы 086-У (флю орог ра фия 
те ку ще го го да), ко пия при-
ви воч ной кар ты Ф-063.

4. 2 ко пии до ку мен та, удос то-
ве ря юще го лич ность.

5. 1 ско рос ши ва тель, 2 поч то-
вых кон вер та (без ма рок).

6. Сер ти фи кат о сда че ЕНТ (КТ) 
(ори ги нал и две ко пии).

7. Ад рес ная справ ка.
8. Для юно шей — при пис ное 

сви де тель ство или во ен-
ный би лет (ори ги нал и две 
ко пии).

9. Справ ка с мес та ра бо ты 
(для вы пус кни ков кол лед-
жа, пре тен ду ющих на грант 
по род ствен ной спе ци аль-
нос ти).

Вни ма ние! Аби ту ри ен ты, 
пос ту па ющие на ком мер чес-
кое от де ле ние, не сдав шие 
до 28 ав гус та тех ни чес ко му 
сек ре та рю кви тан цию об оп-
ла те за обу че ние, в при каз о 
за чис ле нии не вклю ча ют ся!

При ем ная ко мис сия ра бо-
та ет с 9:00 до 18:00 (буд ние 
дни), в суб бо ту с 9:00 до 14:00.

Те ле фон при ем ной ко мис сии 
8(7212) 77-03-85, 

факс 77-03-84
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Ə. Ер ме ков тің есі мі өт кен ға сыр дың 
90-шы жыл да ры на дейін көп ші лік ке 
бел гі лі бол ма ды. Оның аты Қа зақ Со вет 
эн цик ло пе ди ясы на кір ме ді, та рих шы-
лар ол ту ра лы үн сіз дік біл дір ді. Тек ма-
те ма тик тер ға на Қа зақ стан да ғы ма те-
ма ти ка бі лі мі мен ғы лы мы та ри хын қа-
рас тыр ған да Ер ме ков тің фа ми ли ясын 
оқ та-тек те ауыз ға алып, оның ма те ма-
ти ка са ла сын да ғы ең бек те рі не тоқ та ла-
тын. Бү гін ге дейін ол жайын да бір ша-
ма іс-ша ра лар ат қа рыл ды. Ə. Ер ме ков-
тің ту ға ны на жүз жыл тол ған мү шел 
тойын 1992 жы лы сол кез де гі Жез қаз-
ған об лы сы (қа зір гі Қа ра ған ды об лы сы) 
Ақ то ғай ауда ны ның жұр тшы лы ғы зор 
іл ти пат пен атап өтіп, көп те ген із гі лік-
ті іс тер ге мұ рын дық бол ған еді. Со ған 
жал ға са Жез қаз ған да ғы лы ми-прак ти-
ка лық кон фе рен ция, Қа зақ стан Ұлт тық 
Ғы лы ми ака де ми ясы ның ма те ма ти ка 
ин сти ту тын да ғы лы ми ке ңес өт кі зіл ді. 
1998 жы лы 18-19 қыр күйек те Ақ то ғай 
аудан ор та лы ғын да əкім ші лік үйі нің 
ал дын да ғы үл кен алаң ға Алаш тың кө-
сем де рі, қол бас шы ла ры Ə. Бө кей ха-
нов тың, Ж. Ақ ба ев тың, Ə. Ер ме ков тің 
құр ме ті не ең се лі ес кер ткіш ор на тыл ды. 
Ес кер ткіш ті жа са ған қа ра ған ды лық мү-
сін ші бел гі лі су рет кер за ман да сы мыз 
Жа уба сар Қа ли ев. Бү гін де Қа ра ған-
ды, Қар қа ра лы қа ла ла ры ның ор та лық 
екі кө ше сі не, Аға дыр стан ци ясы ның 
№131 ор та мек те бі мен Ақ то ғай ауда-
ны Қа ра тал кең ша рын да ғы ор та мек-
те бі не Ə. Ер ме ков тің есі мі бе рі ліп отыр. 
Қа ра ған ды мем ле кет тік тех ни ка лық 
уни вер си те ті нің бас ғи ма ра ты ның қа-
быр ға сын да оған ар нал ған ес кер ткіш 
тақ та қойыл ған. Қа ра ған ды қа ла сын да 
елі міз ге бел гі лі аза мат М.Құл-Мұ хам-
мед тің ұсы ны сы мен Ер ме ков кө ше сін-
де «Əлім хан Ер ме ков» ат ты үл кен кі тап 
дү ке ні ашыл ды. 2000 жыл дың қа ра ша 
айы нан бас тап Қа зақ стан Рес пуб ли ка-
сы ның мə де ни ет, ақ па рат жə не қо ғам-
дық ке лі сім ми нистрлі гі нің сұ ра ны сы 
бойын ша Пре зи дент тік мə де ни ор ты-
лы ғын да ғы мұ ра жай да Ер ме ков ке бай-
ла ныс ты құ жат тар мен фо то су рет тер 
жи нақ та лу да. Бұл Алаш ар да ге рі Ер-
ме ков тің алып тұл ға сы на сай құр мет 
көр се ту дің ал ғаш қы бе та шар ла ры еді. 
«АЛ ЖИР», «Қар Лаг», Қа ра ған ды об-
лыс тық өл ке та ну мұ ра жайын да, Қар-
қа ра лы, Ақ то ғай аудан да рын да ғы жə не 
осы уни вер си тет мұ ра жайын да бір ша-
ма ма те ри ал дар жи нақ тал ған.

Қа зір де осын дай іс тер жал ға сын 
та бу да. Мы са лы Ха бар ар на сы «Өмір 
жо лы» бағ дар ла ма сы бойын ша Ер ме-
ков ту ра лы де рек ті фильм тү сі ріп шы-
ғар ды. Те ле жо ба ның же тек ші сі — ре-
жис се рі Ба хыт Най за бе ков, ке рек ті мə-
лі мет-де рек тер ді жи нап, осы жо ба ның 
қа лың ел дің на за ры на же туі не ті ке лей 
ат са лу шы Нұр лан Соң ғы бай мен опе-
ра тор-қою шы Ай дар Нар гу жин. Тек 
қа на осы те ле жо ба ның ал дын да Бі лім 
жə не мə де ни ет ар на сын да бұл ар на 
45 бағ дар ла ма жа сап, 45 тұл ға бойын-
ша те ле жо ба шы ға ры лым да рын тү сір-
ген екен. Қа зір көп ші лік қауым əр бір 
жұ ма да осы жə не бас қа да тұл ға лар 
жай лы те ле жо ба лар ды Ха бар ар на сы-
нан та ма ша лап жүр. Олар дың ара сын-
да Алаш ар дақ ты ла ры Əли хан Бө кей-
хан, Ах мет Бай тұр сы нов, Мір жа қып 
Ду ла тов, Мағ жан Жұ ма ба ев, Жұ ма бек 

Тə ше нов се кіл ді та ны мал тұл ға лар дың 
өмі рі, тұр мыс та көр ген тау қы мет те рі, 
шы ғар ма шы лы ғы қам тыл ған. Сон дай-
ақ қа зақ хал қы ның ХIX-XX ға сыр лар да 
өмір сүр ген та ны мал əн ші, сал-се рі-
ле рі Ақан, Бір жан, Үкі лі Ыбы рай т. б. 
өмі рі мен шы ғар ма шы лы ғы жай лы да 
де рек ті фильмдер та ғы бар. Те ле жо ба-
лар дың бас ты ерек ше лі гі — та ны мал 
тұл ға лар дың өмір үзін ді ле рі кə сі би ак-
тер лер дің ой науымен тү сі рі ліп, кө рер-
мен дер дің қы зы ғу шы лы ғын ояту ға əрі 
олар дың ат қар ған ең бек те рін ке ңі нен 
на си хат тау ға мүм кін дік бе ре ді.
Бү гін де Ə. Ер ме ков тің өмі рін, іс те-

ген іс те рі мен ең бе гін төрт ба ғыт та қа-
рас ты ру ке рек:

Бі рін ші ден, Ер ме ков ті ірі са яси-қо-
ғам қай рат ке рі ре тін де дə ріп теуіміз 
ке рек: оның са яси қай рат кер лі гі қа-
зақ елі нің тəуел сіз ді гі жо лын да кү рес 
май да ны на шық қан «Алаш» қоз ға лы-
сы ның көш бас тар ла ры ның бі рі ре тін-
де та ну. Со ны мен бір ге са яси қай рат-
кер ре тін де жұл ды зы ның жан ға ны 
аза мат со ғы сы жыл да рын да ғы, ке ңес 
өкі ме ті нің са яси бас қа ру жүйе сін де гі 
1919 жыл дың жел тоқ са ны нан бас та-
лып жи ыр ма сын шы жыл дар дың со-
ңы на дейін гі Қаз рев ком да ғы қыз ме ті. 
Қаз рев ком 1919 жы лы 10 шіл де ден 
1920 та мыз ай ла рын да жұ мыс жа са-
ды. Қыр рев ком ның ат қар ған күр де лі 
іс те рі: бі рін ші ден, Жал пы Қа зақ стан 
Ке ңес те рі нің құ рыл тай съезін өт кі зу ге 
дайын дық жұ мыс та рын жүр гі зу; екін-
ші ден, Қа зақ Ав то но ми ялық Ке ңес тік 
Со ци алис тік Рес пуб ли ка сын құ ру ту-
ра лы жо ба ның жа сау; үшін ші ден, Қа-
зақ өл ке сі нің тер ри то ри ясы мен ше ка-
ра сын анық тау мə се ле сі.
Осы та ри хи қыс қа мер зім де-ақ, 

Ə. Ер ме ков Қа зақ стан Рес пуб ли ка-
сы ның са яси та ри хы ның бет те рін де 
өзі нің жар қын бей не сін мəң гі ге қал-
ды рып үл гер ді. Оның ті ке лей қа ты су-
ымен қа зақ же рі нің тұ тас ты ғын сақ тау, 
ше ка ра сын анық тау си яқ ты ең ма ңыз-
ды жұ мыс тар жүр гі зіл ді. Атап ай тқан-
да: Ба тыс Қа зақ стан өңі рін де гі Кас пии 
жа ға ла ула ры ның, Се мей, Ақ мо ла об-
лыс та ры мен Ал тай өңі рі не кір ген қа-
зақ тар ты ғыз ор на лас қан Ко рос те лов 
да ла сы ның Қа зақ стан ға қай та ры луы.

Осы жыл дар да ғы қо ғам дық қыз ме-
ті тіп ті ерек ше. Губ рев ком, кейін Қаз-
рев ком мү ше сі, əрі кол ле гия тө ра ға сы, 
жос пар лау бас қар ма сы мен өнер кə сіп 
са ла сын да ғы қыз мет те рін де жү ріп, 
ке ңес үкі ме ті ме ке ме ле рін жер гі лік ті 
ха лық тар дың өмір жағ дайы на бейім-
деу ар қы лы: бі рін ші ден, жер гі лік ті 
ха лық тар дың құ қық тық, əлеу мет тік-
эко но ми ка лық жағ дайын орыс ша ру-
ала ры ның жағ дайы мен те ңес ті ру ге; 
екін ші ден, жер гі лік ті ха лық тар дың 
ке ңес өкі ме ті мен мем ле кет өмі рі не 
бел се не ара ла су ына, кең мүм кін дік тер 
ту ғы зу үшін; үшін ші ден, орыс ша ру-
ала ры мен орыс-ка зак та ры ның қо лын-
да ғы көш пе лі ха лық тар дың ата қо ныс 
ме кен де рі нің қай та ры луы үшін үл кен 
жұ мыс жа са ды.

Ə. Ер ме ков гим на зия бі тір ге нін, 
одан кейін ин сти тут та оқы ған ке зін-
де ағыл шын, фран цуз, не міс тіл де рін 
мең гер ге ні ту ра лы жаз ған. Өз қо лы мен 
жаз ған өмір ба янын да 1917-1920 жыл-
да ры Қа зақ стан да бол ған са яси өз ге-

ріс тер ге ат са лы сып, Ке ңес үкі ме тін 
Қа зақ стан да қа лып тас ты ру ға бел се-
не қа тыс қа ны жə не Се мей дің губ ком 
мү ше сі (1919), ал 1920-1922 жыл да ры 
Орын бор қа ла сын да ғы Кыр рев ком-
ның ор та лық ко ми те ті не мү ше бо лып 
қыз мет ат қар ға ны ай тыл ған.

Екін ші ден, Ə. Ер ме ков тің өмір жо-
лы ның екін ші ба ғы ты, оқу-ағар ту іс те-
рі, ға лым, ұс таз, бел гі лі ағар ту шы лық 
қыз ме ті еке нін ерек ше атап өту ге бо-
ла ды. Сол жыл да ры ол Рес пуб ли ка да-
ғы ор та жə не жо ға ры оқу орын да ры-
ның ашы лу ына, жас тар дың өнер-бі лім 
алу ла ры на ұйыт қы бол ды.

1926-1928 жж. Таш кент қ. Қа зақ 
ха лық ағар ту ко ми те ті пе дин сти ту-
ты ның жа ра ты лыс та ну-ге ог ра фия 
фа куль те ті нің де ка ны, оқы ту шы сы. 
1928-1930 жж. Алматы қ. Қа зақ ха лық 
ағар ту ко ми те ті пе дин сти ту ты ның ма-
те ма ти ка ка фед ра сы ның до цен ті. 1930-
1935 жж. Алматы қ. КСРО Ке ңес тік 
ша ру ашы лық ха лық ко ми те ті, Қа зақ 
ха лық тық жер ко ми те ті Ве те ри нар-
лық-зо отех ни ка лық ин сти ту ты ның 
жо ға ры ма те ма ти ка (1932-1935 жж.) 
ка фед ра сы ның мең ге ру ші сі, про фес-
сор. 1935 жж. ЖАК ма те ма ти ка про-
фес со ры ата ғын бер ді. 1935-1937 жж. 
Алматы қ. КСРО Ауыр өнер кə сіп ха-
лық тық ко ми те ті нің Тау-кен-ме тал-
лур гия ин тси ту ты ның жал пы тех ни ка-
лық фа куль те ті нің де ка ны (1937), ма те-
ма ти ка жə не ме ха ни ка ка фед ра сы ның 
мең ге ру ші сі, про фес сор. 1937-1938 жж. 
Куй бы шев қ. КСРО Мем жос пар лау 
Жо ба лау ин сти ту ты ның ма те ма ти ка 
жə не ма те ма ти ка лық ста тис ти ка ка-
фед ра сы ның мең ге ру ші сі, про фес со-
ры. 1947 ж. ақ пан, сəуір-ма мыр ай ла-
рын да Жам был қ. Ме ди ци на тех ни ку-
мы ның (аку шер-фельдшер лік) қа зақ 
ті лі пə ні нің оқы ту шы сы. 1955-1958 
(1961) жж. Қа ра ған ды по ли тех ни ка-
лық ин сти ту тын да жұ мыс іс те ді.

Ə. Ер ме ков тің оқы ту шы лық қыз ме ті 
ХХ ға сыр дың 17 жыл да рын да бас та лып, 
өмі рі нің соң ғы жыл да ры на дейін гі ара-
лық ты қам ти ды. Əри не, Ə. Ер ме ков тің 
ол ке зең де гі оқы ту шы лық ең бек пен ай-
на лы суы қо лай лы ке зең бол ды деп ай ту 
қи ын, де ген мен, бұл жыл да ры ол өмі-
рі нің маз мұ ны на ай на ла ған үй рен шік ті 
ғы лы ми-оқы ту шы лық қыз мет те рі нен 
қол үз ген емес. 1958 жы лы Ə. Ер ме ков 
зей нет кер лік ке, қа зір гі Қа ра ған ды мем-
ле кет тік тех ни ка лық уни вер си те ті нің 
ма те ма ти ка ка фед ра сы ның аға оқы-
ту шы сы бо лып қыз мет ат қа рып жүр-
ген де шық ты. Сон дық тан Ер ме ков тің 
оқы ту шы лық қыз ме ті не бай ла ныс ты 
көп де рек тер осы уни вер си тет тің мұ ра-
ға тын да «№2767 ОК-9 Əлім хан Ер ме ков 
же ке ісі» — де ген пап ка дан жə не оның 
ба ла сы ға лым-ге олог, ге оло гия-ми не-
ро ло гия ғы лым да ры ның док то ры ка-
фед ра мең ге ру ші сі мар құм Ма ғауия 
Əлім ха нұ лы ның (1921-2006 жж.) же ке 
мұ ра ға тын да ғы ма те ри ал дар дан та бу-
ға бо ла ды.
Ə. Ер ме ков іс те ген осы оқу орын-

дар Қар қа ра лы, Ұлы тау, Бал қаш, Ба-
ян өл ке сі нің жас та ры на өнер-бі лім 
алу ына ұйыт қы бол ды. Пед тех ни-
кум ға Сі бір ге жер ауда рыл ған, Пет-
рог рад-Мəс кеу қа ла ла ры ның бі лік ті 
ға лым да ры ша қы рыл ды. Сол үшін Ə. 
Ер ме ков Том, Ом бы жə не Се мей ге ба-

рып тə жі ри бе лі оқы ту шы лар із дей ді. 
Со ның нə ти же сін де, бұл оқу оры ны на 
Б. Вин жик-Груд ский, С. И. Кро па нин, 
Д. А. Юрин ский, В. П. Кол ты пин, Ан-
дру се вич, Иман бек Та ра ба ев, А. Д. Ря-
зан це ва, П. П. Бел дыц кий си яқ ты өз іс-
те рі нің ма ман да ры қыз мет ке тар ты ла-
ды. Тех ни кум да екі жыл дық дайын дық 
бө лі мі мен үш жыл дық оқу кур сы бол-
ды. Сол кез де Республика кө ле мін де 
жо ға ры оқу орын да ры ның бол мауына 
бай ла ныс ты, бұл тех ни кум ор та жə не 
бас тауыш бі лім бе ру жүйе ле рі не ма-
ман дар дайын да уда үл кен орын ал ды.

Пед тех ни кум жа нын да кі тап ха на 
ашыл ды. Бі рін ші қа ба ты қы зыл кір-
піш, екін ші сін ағаш тан өр гі зіп жа ңа 
оқу ор нын іс ке қо са ды. Бұл ғи ма рат 
əлі күн ге дейін сақ тал ған. 1937 жы лы 
пед тех ни кум, пе да го ги ка лық учи ли-
ще бо лып қай та құ рыл ды. 1945 жы лы 
25 жыл дық ме рей тойы на бай ла ныс ты 
учи ли ще ге Ұлы Абай дың есі мі бе ріл ді. 
1953 жыл дан Са ран қа ла сын да орын 
теп кен осы учи ли ще Ор та лық Қа зақ-
стан да ғы ал ғаш қы оқу ме ке ме сі бо лып 
есеп те ле ді. Қа зір гі күн де Са ран пе да-
го ги ка лық кол лед жі.
Үшін ші ден, Ə. Ер ме ков тің өмір жо-

лы ның үшін ші ба ғы ты сол бір қи ын 
за ман да жас ұр пақ үшін ма те ма ти ка 
са ла сы бойын ша дайын да ған оқу лық-
тар мен оқу құ рал да рын, ең бек те рін 
ай та мыз. Шын ды ғын да, Ер ме ков тің 
ғы лы ми-ағар ту шы лық қыз ме ті ХХ 
ға сыр дың 20 жыл да рын да бас та лып, 
өмі рі нің соң ғы жыл да ры на дейін гі 
ара лық ты қам ти ды. Сол жыл да ры ол 
Рес пуб ли ка да ғы ор та жə не жо ға ры оқу 
орын да ры ның ашы лу ына, жас тар дың 
өнер-бі лім алу ла ры на ұйыт қы бол ды. 
Ма те ма ти ка пə ні нен са бақ бе ріп, сол 
курс бойын ша мə лі мет бе ре тін қа зақ 
ті лін де гі тұң ғыш ғы лы ми ең бек тер 
жаз ды. Мы са лы: 1935 жы лы, оның əуел 
бас та екі кі тап бо лып жос пар лан ған 
«Ұлы ма те ма ти ка кур сы» («Курс выс-
шей ма те ма ти ки») ат ты кі та бы ның 
1 бі рін ші бө лі мі «Қа зақ стан» бас па сын-
да жа рық көр ді. Ре дак то ры Құ дай бер-
ген Жұ ба нов. 10 мың да на. 180 бет жə не 
80 сыз ба дан тұ ра ды. 1936 жы лы 26 бет-
тік «Ма те ма ти ка ба сы лым да рын да ғы 
ғы лы ми тер мин дер», ал 1937 жы лы 
«Де тер ми нант тар те ори ясы ның не гіз-
де рі» ат ты ең бек те рі ма те ма ти ка та ри-
хын да өш пес мұ ра бол ды.
Ə. Ер ме ков тің 100 жыл ға то лу құр-

ме ті не Қа ра ған ды жо ға ры оқу орын-
да ры ның рек тор лар ке ңе сі нің ше ші-
мі мен 1992 жы лы Кар МТУ жо ға ры 
ма те ма ти ка ка фед ра сы ның до цен ті 
(про фес сор) Нұр са ғат Əділ бе ков «Ұлы 
ма те ма ти ка кур сын» ла тын əр пі нен 
қа зақ ша лап қай та бас па дан өт кіз ді 
(2-бө лі мі əлі күн ге дейін та был май 
отыр). Ал, 1995 жы лы фи зи ка-ма те-
ма ти ка ғы лым да ры ның кан ди да ты, 
Каз МУ до цен ті Ше рə лі Бі лə лов тың 
дайын дауымен Алматы бас па сын да 
2-ші рет 2000 да на бо лып шы ға рыл ды. 
Қа зақ то пы ра ғын да ал ғаш ана ті лі міз-
де дү ни ге кел ген бұл ға жап оқу лық, 
əри не, еш уақыт та өзін дік та ри хи ма-
ңы зын жой май тын ірі оқи ға бо лып 
та был ды. Сөй тіп ке лер ұр пақ өкіл-
де рі ұлы қай рат кер ге осы лай ша құр-
мет көр се тіп ал ғаш қы іс-ша ра лар ды 
ұйым дас тыр ды.

Төр тін ші ден, Қа зақ стан да ста лин-
дік са яси қу ғын-сүр гін жыл да рын да-
ғы ең күш ті тол қын да ры 1928-1932, 
1937-1938, 1947-1953 жыл да ры бол ға ны 
бел гі лі. Əлім хан Ер ме ков осы жыл дар 
ара лы ғын да «ұл тшыл», «контрре во-
лю ци яшыл», «ха лық жауы» ата лып, 
сол үш тол қын да, үш рет сот тал ды. 
18 жыл дан ас там өмі рін түр ме лер 
мен са яси қу ғын-сүр гін де өт кі зіп, азап 
ше гіп, аса ауыр мо раль дік соқ қы ға 
ұшы ра ды. Ке ңес өкі ме ті нің жа за лау 
ор ган да ры ның (ОГ ПУ-НКВД-КГБ) қу-
да лауын да ұзақ жыл дар бол ға ны на 
қа ра мас тан, ол адам гер ші лік қа си ет-
те рін, ұл тжан ды лық по зи ци ясын, ға-
лым дық, ұс таз дық іс-əре ке тін кір шал-
дыр май сақ тай біл ді. Ə. Ер ме ков тің əр 
жер ден та был ған дер бес іс те рін қа рап 
оты рып, сол кез де гі адам тағ ды ры ның 
қа лай ше шіл ге ні, сол тар за ман да қан-
дай əді лет сіз дік бол ға нын көр се те тін 
құ жат тар жет кі лік ті еке нін кө ре міз.
Ə. Ер ме ков 1955 жы лы түр ме ден 

үшін ші рет бо сап ақ та лып ту ған же рі 
Қа ра ған ды ға ке ліп, тау-кен ин сти ту-
ты ның ди рек то ры (1955-1958 ж. рек то-
ры, ал 1958-1991 уни вер си тет рек то ры) 
Əбіл қас Са ғы нұ лы ның 1955 жыл ғы 
2-қыр күйек те гі №342 бұй ры ғы бойын-
ша жұ мыс қа алы на ды. Он да 1955 жы-
лы 1 қыр күйек тен бас тап Жо ғар ғы 
ма те ма ти ка ка фед ра сы на аға оқы ту-
шы қы лып бір се местр сы нау уақы ты-
мен қа был да ға ны көр се тіл ген. Cөй тіп, 
1955 жы лы Қа ра ған ды қа ла сы на кө шіп 
ке ліп, осын да пе да го ги ка лық қыз ме-
тін жал ғас ты ра ды.

Со ны мен Əлім хан Ер ме ков өзі нің 
та би ғи қа бі ле тін, ал ған бі лі мін ту ған 
хал қы ның игі лі гі не ар на ған ірі тұл ға-
лар дың бі рі. Ол өмі рі нің со ңы на дейін 
осы мақ сат тан еш қа шан тай ған емес. 
Мұ ны Ке ңес тік би лік ке зең де гі сан алу-
ан қыз ме ті нен де кө ру ге бо ла ды. Əри не, 
Əли ата мыз ол за ман да шын дық тың 
тү бі не же те ал май кет ті. Ол уақыт та 
шын дық қа же ту өте қи ын еді. Өй тке-
ні, Ə. Ер ме ков ке тек «ха лық жауы» де-
ген атақ та ғы лып қа на қой ған жоқ. Ол, 
ке зін де Қа зақ стан ның еге мен ді гі үшін 
кү рес кен «Алаш» пар ти ясы ның бел гі лі 
қай рат ке рі бол ды. Ал елі міз де Ком му-
нис тік пар тия бір өзі ға на би ле ген кез де 
Ə. Ер ме ков си яқ ты қай рат кер ді қол дау 
мүм кін емес еді жə не де олар ға бас қа 
пі кір де гі адам дар деп се нім сіз дік пен, 
кү дік пен қа ра ған за ман еді.

Қо ры та кел ген де ай та ры мыз, 
Ə. Ер ме ков ту ра лы пі кір Қа зақ стан 
тəуел сіз дік ал ған нан кейін гі ке зең де 
ға на объ ек тив ті түр де ай ты лып, ғы лы-
ми жүйе ге тү се бас та ды. Ə. Ер ме ков 
ту ра лы жаз ған да, тек ғы лы ми ең бек-
тер ге жə не ар хив тік де рек тер ге ға на 
сүйен бей, со ны мен бір ге ол ту ра лы 
ес те лік тер ді де ке ңі нен ес кер ген жөн. 
Ə. Ер ме ков қай шы лық ты ор та да өмір 
сү ріп, аума лы-төк пе лі за ман ды ба сы-
нан өт кіз ген ірі тұл ға еке нін ұмыт пай, 
ке ңес тік қыз мет те бол ған жыл да ры-
ның ке лең сіз, кө лең ке лі жақ та рын жа-
рия етіп, қо ғам ға қар сы қою əді сі нен 
бір жо ла бас тар тқан жөн.

�. С. 	С КЕМ БА ЕВ,
�АРМУ ДО ЦЕН ТІ, Т.�. К., 

АР ХЕ ОЛО ГИЯ, ЭТ НО ЛО ГИЯ Ж8 НЕ 
ОТАН ТА РИ ХЫ КА ФЕД РА СЫ НЫ$ МЕ$ ГЕ РУ ШІ СІ

Cмірі DрпаEEа аманат
Был тыр ғы жы лы біз Əли хан Бө кей хан ның ту ға ны на 150 жыл то лу ын, Ақ бай дың Жа қы бы ның 

140 жə не Ер ме ков Əлім хан ның 125 жыл ды ғын атап өт тік. Ал би ыл ғы жыл «Алаш» ұлт-азат тық қоз-
ға лы сы ның 100 жыл ды ғы мен ста лин дік қу ғын-сүр гін нің 80 жыл ды ғы мен жал ға сын та бу да. Қа зақ зи-
ялы ла ры сол за ман да қа зақ елі нің бо ла шақ да му жо лын анық тап, оның мем ле кет ті лі гі нің əлем дік 
дең гей де гі ор нын да на лық пен көр се те біл ді. Бү гін гі ұр пақ — біз дер олар ға шек сіз қа рыз дар мыз. Бұл 
ба ба ла ры мыз дың ме рей той ла рын, өш пес іс те рін ұлық тау не ге ке рек: бі рін ші ден, осы іс-ша ра лар ба-
ры сын да «Алаш» тұ жы ры мын анық тап, аша бе ру, тұл ға лар дың іс те рін дə ріп теу, бір жо ла та ақ тау, дұ-
рыс ба ға бе ру үшін; екін ші ден, «Алаш» ар дақ ты ла ры ал дын да ғы ті ке лей мін дет те рі міз ді өтеу үшін, 
«Ару ақ тар ға» тағ зым ету үшін; үшін ші ден, бұл іс-ша ра лар «Бо ла шақ қа бағ дар: ру ха ни жаң ғы ру», 
«Мəң гі лік ел», «Ұлы да ла» иде ясын жан дан ды ру үшін; төр тін ші ден, ұлт қай рат кер ле рі нің ең бек те рін 
паш етіп, жа ри ялау үшін жə не бо ла шақ жа ңа іс тер ге мұ рын дық бо лу үшін.

%лт зиялылары
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Как из вес тно, в сов ре мен ном гу ман-
ном об ще стве тер мин «ог ра ни чен ные 
воз мож нос ти раз ви тия» за ме нен но вым 
тер ми ном «осо бые об ра зо ва тель ные 
пот реб нос ти». По ня тий ный ап па рат 
ин клю зив но го об ра зо ва ния, при ве ден-
ный в со от вет ствие с из ме не ни ями и 
до пол не ни ями в за ко не об об ра зо ва нии, 
при об рел бо лее чет кое очер та ние и 
тол ко ва ние, со от вет ству ющее меж ду на-
род ным тре бо ва ни ям.

Что такое инклюзивное 
образование в современном 
понимании?

Но вов ве ден ный тер мин «осо бые об ра-
зо ва тель ные пот реб нос ти» при ме ним не 
толь ко к де тям с ог ра ни чен ны ми воз мож-
нос тя ми, но и к де тям с за бо ле ва ни ями, 
про хо дя щим дли тель ное ле че ние в боль-
ни це или на до му, де тям с проб ле ма ми в 
эмо ци ональ но-во ле вой сфе ре, име ющим 
труд нос ти в со ци аль ной адап та ции в об-
ще стве, де тям из неб ла го по луч ных се мей 
и бе жен цам, де тям миг ран тов, орал ма нов 
и т. д.
Но вая трак тов ка по ня тия «ин клю зив-

ное об ра зо ва ние» — это про цесс, обес пе-
чи ва ющий рав ный дос туп к об ра зо ва нию 
для всех обу ча ющих ся с уче том осо бых об-
ра зо ва тель ных пот реб нос тей и ин ди ви ду-
аль ных воз мож нос тей.
В нас то ящее вре мя уже сфор ми ро ва на 

те оре ти чес кая ба за по изу че нию и внед-
ре нию ин клю зив но го об ра зо ва ния во всем 
ми ре. А что ка са ет ся проб ле мы тьютор ства 
в ус ло ви ях ин клю зив но го об ра зо ва ния, то 
в ря де стран дан ная ква ли фи ка ция офи-
ци аль но приз на на, ак тив но прак ти ку ет ся 
внед ре ние раз лич ных мо де лей тьюто ров. 
Есть ряд ис сле до ва ний, пос вя щен ных воп-
ро су под го тов ки тьюто ров, что, к со жа ле-
нию, у нас от сут ству ет.
Вмес те с тем в РК пот реб ность ока за ния 

по мо щи де тям с ООП, обу ча ющим ся в ус-
ло ви ях мас со во го об ра зо ва ния, не умень-
ша ет ся, по это му проб ле ма раз ра бот ки 
науч но-те оре ти чес ких и науч но-прак ти-
чес ких ос нов под го тов ки тьюто ра ос та ет ся 
ак ту аль ной.

Координатор или тьютор?
Как вы ше упо ми на лось, тер ми но ло гия 

ин клю зив но го об ра зо ва ния при ве де на в 
со от вет ствие с меж ду на род ны ми тре бо ва-
ни ями. Но в по ня тий ном ап па ра те ин клю-
зив но го об ра зо ва ния по ня тия «тьютор» не 
су ще ству ет.
По яви лось по ня тие «ко ор ди на тор», его 

ква ли фи ка ци он ная ха рак те рис ти ка, фун-
кции, нап рав ле ния и со дер жа ние ра бо ты. 
Но фун кция «ко ор ди на то ра» нес коль ко от-
ли ча ет ся от тьюто ра.
Ко ор ди на тор по ин клю зив но му об ра зо-

ва нию, или за вуч по ин клю зии, как на зы ва-
ют их в не ко то рых шко лах, вы пол ня ет сле-
ду ющие фун кции. Это оп ре де ле ние стра-
те гии и так ти ки дея тель нос ти пе да го ги чес-
ко го кол лек ти ва в об лас ти ин клю зив но го 
об ра зо ва ния; ока за ние про фес си ональ ной 
под дер жки и мо ти ви ро ва ние кол лег, обес-
пе че ние «ко ман дно го» под хо да в ре ше нии 
воп ро сов о со дер жа нии, фор мах, ме то дах 
и при емах кор рек ци он но-пе да го ги чес ко го 
про цес са.
Ко ор ди на то ром по ин клю зив но му об-

ра зо ва нию мо жет быть спе ци алист с выс-
шим де фек то ло ги чес ким об ра зо ва ни ем, 
про шед ший под го тов ку в об лас ти ин клю-
зив но го об ра зо ва ния и име ющий опыт 
ра бо ты с деть ми с раз ны ми на ру ше ни ями 
слу хо во го, зри тель но го, дви га тель но го или 
ин тел лек ту аль но го раз ви тия.
Да, не об хо ди мость в шта те об ра зо ва-

тель но го уч реж де ния ко ор ди на то ра не сом-
нен на, но ко ор ди на тор в боль шей сте пе ни 

за ни ма ет ся уп рав лен чес кой дея тель ностью, 
а не са мим про цес сом соп ро вож де ния ре-
бен ка. Это, в свою оче редь, тре бу ет вы яс-
не ния, кто же тог да вы пол ня ет фун кцию 
тьюто ра в ка зах стан ских ин клю зив ных 
шко лах. Не сек рет, что в на ших ин клю-
зив ных шко лах ли бо де фек то ло ги па рал-
лель но яв ля ют ся тьюто ра ми, ли бо эти обя-
зан нос ти вы пол ня ют во лон те ры из чис ла 
сту ден тов. Здесь по яв ля ет ся пот реб ность в 
штат ном сот руд ни ке, выс ту па ющем в ка че-
стве тьюто ра.
Ана ли зи руя ре ес тры и спра воч ни ки 

дол жнос тей и спе ци аль нос тей РК, мы на-
тол кну лись на ин те рес ную дол жность — 
«сек ре тарь нез ря че го спе ци алис та», дол-
жнос тные обя зан нос ти ко то ро го на по ми-
на ют пер со наль но го соп ро вож да юще го, т. 
е. тьюто ра.
К дол жнос тным обя зан нос тям сек ре-

та ря вхо дит чте ние вслух нез ря че му спе-
ци алис ту, пе ча та ние рель еф но-то чеч ным 
шриф том Брай ля для нез ря че го дик ту емо-
го им тек ста. Соп ро вож де ние на ме роп ри-
яти ях, в слу жеб ных ко ман ди ров ках и так 
да лее, вклю чая вы пол не ние тех ни чес ких 
фун кций по обес пе че нию и об слу жи ва нию 
ра бо ты нез ря че го спе ци алис та.
Воз ни ка ет за ко но мер ный воп рос: по че-

му бы не наз вать его тьюто ром, а не сек ре-
та рем? Ведь в тьютор ском соп ро вож де нии 
нуж да ют ся все ли ца с ог ра ни чен ны ми воз-
мож нос тя ми, не за ви си мо от воз рас та.

Прак ти ка тьютор ства
Об ра тим ся к прак ти ке тьютор ства рос-

сий ских спе ци алис тов, где с 2016 го да в Пе-
ре чень и крат кие ха рак те рис ти ки дол жнос-
тей об ра зо ва ния РФ вне се на дол жность 
и ква ли фи ка ци он ные ха рак те рис ти ки 
тьюто ра в об ра зо ва нии: «Тьютор раз ра ба-
ты ва ет и осу ществля ет ин ди ви ду аль ную 
ра бо ту с уча щи ми ся по оп ре де ле нию, раз-
ви тию и фор ми ро ва нию их поз на ва тель-
ных ин те ре сов. Ор га ни зу ет пер со наль ное 
обу че ние. Ква ли фи ка ци он ные тре бо ва ния: 
выс шее пе да го ги чес кое об ра зо ва ние по 
спе ци аль нос тям нап рав ле ния «Об ра зо ва-
ние».
Как ви дим, здесь тьютор не обя зан 

иметь де фек то ло ги чес кое об ра зо ва ние. Из 
че го сле ду ет, что тьюто ром мо жет быть лю-
бой пе да гог. Глав ная его фун кция, как упо-
ми на лось вы ше, — ока зы вать пер со наль-
ное соп ро вож де ние. Зна чит, каж дый член 
служ бы пси хо ло го-пе да го ги чес ко го соп ро-
вож де ния ре бен ка с ООП мо жет выс ту пать 
на пер вый план на оп ре де лен ном эта пе 
обу че ния и ста но вить ся его тьюто ром.
Тьютор в пе ре во де с ан глий ско го tu tor — 

нас тав ник, опе кун; от ла тин ско го tue or — 
наб лю дать, за бо тить ся.
Ко ва ле ва Т. М., яв ля ясь ос но ва те лем 

Мос ков ской меж ре ги ональ ной тьютор-
ской ас со ци ации, оп ре де ля ет тьюто ра как 
пе да го га, соп ро вож да юще го раз ра бот ку и 
ре али за цию обу ча ющим ся ин ди ви ду аль-
ной об ра зо ва тель ной прог рам мы, ко то рый 
ра бо та ет, не пос ред ствен но опи ра ясь на 
прин цип ин ди ви ду али за ции, соп ро вож-
дая пос тро ение каж дым уча щим ся сво ей 
ин ди ви ду аль ной об ра зо ва тель ной прог-
рам мы.
Тьютор — это пе да гог, ко то рый соп ро-

вож да ет ре бен ка или взрос ло го по ин ди-
ви ду аль ной об ра зо ва тель ной прог рам ме. 
Он не пе ре да ет об щих зна ний, уме ний 
или на вы ков, он не вос пи ты ва ет, его за да-
ча — по мочь ре бен ку (или взрос ло му) за-
фик си ро вать соб ствен ные поз на ва тель ные 
ин те ре сы, оп ре де лить ка кие-то пред поч те-
ния, по мочь по нять, где и ка ким об ра зом 
мож но это ре али зо вать, по мочь выс тро ить 
свою прог рам му. Тьюто ра ми мо гут быть 
кон крет ные спе ци алис ты, ко то рые осу-
ществля ют тьютор скую дея тель ность, нап-
ри мер клас сные ру ко во ди те ли, пси хо ло ги 

или со ци аль ные ра бот ни ки, ко то рые об ла-
да ют тьютор ски ми ком пе тен ци ями.
Ис хо дя из все го это го, тьютор ство мож-

но счи тать од ним из ви дов про фес си ональ-
ной пе да го ги чес кой дея тель нос ти, к под го-
тов ке ко то ро го предъ яв ля ют ся оп ре де лен-
ные тре бо ва ния.
По мне нию рос сий ских спе ци алис тов, 

тьютор не об хо дим не толь ко в ком би ни-
ро ван ных шко лах, где обу ча ют ся де ти с 
ООП в ус ло ви ях ин клю зии или в ус ло ви-
ях от дель ных кор рек ци он ных клас сов, 
т. е. лю бая шко ла име ет пра во вво дить дол-
жность тьюто ра в со от вет ствии с ква ли фи-
ка ци он ным спра воч ни ком.

Прак ти ка ка зах стан ских школ
В ка зах стан ских шко лах так же су ще-

ству ет не об хо ди мость тьютор ско го соп ро-
вож де ния не толь ко по от но ше нию к де тям 
с ООП, но всем дру гим ка те го ри ям: де-
ти-миг ран ты, орал ма ны, де ви ан тные или 
де ти се мей из уяз ви мо го слоя на се ле ния, 
ко то рым так же не об хо ди мо пер со наль ное 
соп ро вож де ние тьюто ра в ви де пси хо ло-
го-пе да го ги чес кой и язы ко вой под дер жки. 
По дан ным уп рав ле ния об ра зо ва ния и де-
пар та мен та ста тис ти ки Ка ра ган дин ской 
об лас ти, в 2016 го ду вы яв ле но 10 808 де тей 
с ог ра ни чен ны ми воз мож нос тя ми в раз-
ви тии в воз рас те от рож де ния до 18 лет. 
Так же сле ду ет от ме тить, что час то та за бо-
ле ва емос ти сре ди дет ско го на се ле ния в воз-
рас те 0-14 лет — 87,2 слу чая на каж дые 100 
де тей. Это го во рит о том, что со ма ти чес ки 
ос лаб лен ные де ти так же по па да ют в груп-
пу рис ка и мо гут быть вклю че ны в ка те го-
рию де тей с осо бы ми об ра зо ва тель ны ми 
пот реб нос тя ми.
На дан ный мо мент в шко лах пер со наль-

ное соп ро вож де ние осу ществля ют толь ко 
де фек то ло ги. В Ка ра ган де под го тов ку де-
фек то ло гов ре али зу ют 2 ву за (КарГУ им. 
Е. А. Бу ке то ва, Цен траль но-Ка зах стан ская 
ака де мия). В сред нем еже год но вы пус ка-
ет ся 150 спе ци алис тов, из ко то рых часть, 
обу чав ша яся по об ра зо ва тель ным гран-
там, уез жа ет в дру гие об лас ти, часть идут 
ра бо тать в спе ци аль ные об ра зо ва тель ные 
уч реж де ния (их в го ро де 12, не счи тая цен-
тров и ка би не тов кор рек ции в об лас ти), 
часть ог ра ни чи ва ют ся по лу че ни ем дип ло-
мов, но не идут ра бо тать по спе ци аль нос ти 
(это та ка те го рия сту ден тов, ко то рые пос-
ту пи ли учить ся слу чай но, не имея мо ти ва-
ции).
Ос тав ша яся часть спе ци алис тов не мо-

гут обес пе чить пот реб ность в тьюто рах в 
об ще об ра зо ва тель ных шко лах, по это му 
фор ми ро ва ние тьютор ских ком пе тен ций 
не об хо ди мо для всех пе да го ги чес ких кад-
ров. Не нуж но де лать ак цент на де фек то-
ло ги чес ком об ра зо ва нии, ведь с ре бен ком 
с ООП ра бо та ют не толь ко де фек то ло ги 
и ло го пе ды, но и все дру гие спе ци алис ты, 
вхо дя щие в ко ман ду пси хо ло го-пе да го ги-
чес ко го соп ро вож де ния.
На на ча ло 2016-2017 учеб но го го да в Ка-

ра ган дин ской об лас ти в 526 сред них шко-
лах ра бо та ют 21 662 пе да го ги чес ких ра-
бот ни ка. Из них толь ко 108 спе ци алис тов 
яв ля ют ся де фек то ло га ми и ло го пе да ми 
(ри су нок 1).

По ка за тель ко ли че ства спе ци алис тов в об-
ще об ра зо ва тель ных шко лах Ка ра ган дин ской 
об лас ти

Вы ше упо ми на лось, что тьютор ская 
прак ти ка в ка зах стан ских шко лах, ра бо та-
ющих в ин клю зив ном ре жи ме, ре али зу ет ся 
не офи ци аль но и спон тан но. Дея тель ность 
тьюто ра ин клю зив но го об ра зо ва ния — но-
вый вид пе да го ги чес кой дея тель нос ти, ко-
то рый те оре ти чес ки и прак ти чес ки не дос-
та точ но обос но ван.

Мо де ли тьютор ско го обу че ния
Так же сто ит от ме тить, что на дан ный 

мо мент в стра не не ут вер жде на еди ная мо-
дель тьютор ства, так же как и еди ной на-
ци ональ ной мо де ли внед ре ния ин клю зив-
но го об ра зо ва ния. В ка зах стан ских ин клю-
зив ных шко лах ис поль зу ет ся опыт на шей 
27-й шко лы, ко то рая яв ля ет ся ре сур сным 
цен тром по рес пуб ли ке.
Рос сий ские спе ци алис ты ис поль зу ют 

две мо де ли тьютор ско го соп ро вож де ния, 
раз ра бо тан ные Ю. Т. Ма та со вым, Бог да но-
вой А. А.
По пер вой мо де ли тьютор ское соп ро-

вож де ние де тей с ОВР мо жет осу ществлять-
ся на ба зе од но го об ще об ра зо ва тель но го 
уч реж де ния. Ус ло ви ем ре али за ции дан ной 
мо де ли яв ля ет ся на ли чие в об ра зо ва тель-
ном уч реж де нии став ки тьюто ра, дос та точ-
но го кад ро во го и ре сур сно го обес пе че ния, 
а так же на ли чие дос та точ но го ко ли че ства 
уча щих ся с ОВР (до 5 че ло век). Все фун-
кци ональ ные обя зан нос ти ис пол ня ют ся 
тьюто ром в от но ше нии каж до го уча ще го ся 
ин ди ви ду аль но.
Вто рая мо дель — «се те вое соп ро вож-

де ние». При этом про ис хо дит объ еди не-
ние об ще об ра зо ва тель ных уч реж де ний 
вок руг од ной шко лы, в ко то рой обу ча ет ся 
на иболь шее чис ло уча щих ся с ОВР и ко то-
рая об ла да ет дос та точ ным ма те ри аль ным 
и кад ро вым по тен ци алом и мо жет стать 
«цен тром тьютор ско го соп ро вож де ния» 
для дру гих школ.
На наш взгляд, для ка зах стан ских школ 

под хо дит пер вая мо дель. Внут риш коль-
ное тьютор ское соп ро вож де ние яв ля ет ся 
на ибо лее эф фек тив ным для об ра зо ва ния 
уча щих ся с ООП. Тьютор бу дет вклю чен 
не пос ред ствен но в учеб ную си ту ацию, где 
бу дет иметь воз мож нос ти для вза имо дей-
ствия с уча щи ми ся и осу ществле ния кор-
рек ци он но го, пси хо ло го-пе да го ги чес ко го, 
со ци аль но го соп ро вож де ния сог лас но ин-
ди ви ду аль ным об ра зо ва тель ным прог рам-
мам.
Ис хо дя из вы ше из ло жен ных те оре ти чес-

ких ос нов тьютор ства, счи та ем, что дан ная 
проб ле ма тре бу ет бо лее уг луб лен но го изу-
че ния и ме то ди чес ко го обес пе че ния. Не об-
хо ди ма раз ра бот ка ус ло вий и ме ха низ мов 
внед ре ния тьютор ства, в пер вую оче редь, 
оп ре де ле ние ме ха низ мов под го тов ки тьюто-
ра в сис те ме выс ше го и до пол ни тель но го 
об ра зо ва ния; раз ра бот ка про фес си ональ-
ной ком пе тен тнос ти в об лас ти тьютор ско го 
соп ро вож де ния у бу ду щих спе ци алис тов 
пе да го ги чес ко го нап рав ле ния. Для ре али-
за ции это го тре бу ет ся пре дус мот реть дис-
цип ли ны по ми мо обя за тель но го ком по нен-
та «Ин клю зив ное об ра зо ва ние», пос вя щен-
ные тьютор ско му соп ро вож де нию; ну жен 
пе рес мотр со дер жа ния раз лич ных ви дов 
прак тик пе да го ги чес ких спе ци аль нос тей, 
где не об хо ди мы пун кты, ка са ющи еся ра бо-
ты с деть ми с ООП, на слу чай ес ли кон тин-
гент шко лы вклю ча ет де тей дан ной ка те го-
рии; в со дер жа нии прог рамм прак тик не 
упо ми на ет ся о тьютор стве, со от вет ствен но, 
сту ден ты не про хо дят про из вод ствен ную 
прак ти ку в ка че стве тьюто ра, оп ре де ле ние 
фун кций, обя зан нос тей и прав тьюто ров 
раз лич ных ква ли фи ка ций — тьютор-пси хо-
лог, тьютор-де фек то лог, тьютор — со ци аль-
ный пе да гог и т. д.).

РЫМ ХА НО ВА А. Р.,
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Елі міз соң ғы жыл да ры аса ма ңыз ды, тағ дыр лы ке зең ді бас тан ке ші ру де. «Қа зір за ман-
ның ди да ры өз гер ді. Біз де өз ге ру ге ти іс піз». Ел ба сы ның ең со ны «Бо ла шақ қа бағ дар: ру ха-
ни жаң ғы ру» бағ дар ла ма сын да ай на лайын ата ме кен, қа си ет ті ту ған жер ге ай рық ша ма ңыз 
бе ріл ге ні біз ді ерек ше сүй сінт ті. Сөз жоқ, «Ту ған жер» бағ дар ла ма сы — ұлт ты ұйыс ты ра тын 
та ғы бір тың ұсы ныс. Оның өн бойы нан на ғыз пат ри от тық тəр би енің ру хы се зі ле ді.

«Қа зақ «Ту ған жер ге ту ың ды тік» деп бе кер ай тпа-
ған. 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. Мен «Ту ған жер» бағ-
дар ла ма сын қол ға алу ды ұсы на мын. Оның ауқы мы 
ізін ше оп-оңай ке ңейіп, «Ту ған ел ге» ұла са ды.
Ту ған жер — əр кім нің шыр етіп жер ге түс кен, 

бауырын да ең бек теп, қаз бас қан қа си ет ті ме ке ні, та-
лай жан ның өмір-ба қи тұ ра тын өл ке сі. Оны қай да 
жүр се де жү ре гі нің тү бін де əл ди леп өт пей тін жан 
ба ла сы бол май ды. Ту ған жер ге, оның мə де ни еті 
мен  салт-дəс түр ле рі не ай рық ша ің кəр лік пен ат са-
лы су — шы найы пат ри отиз мнің ма ңыз ды кө рі ніс те-
рі нің бі рі.

Бас қа ай мақ тар ға кө шіп кет се де ту ған жер ле рін 
ұмыт пай, оған қам қор лық жа са ғы сы кел ген кə сіп-
кер лер ді, ше не унік тер ді, зи ялы қауым өкіл де рі мен 
жас тар ды ұйым дас ты рып, қол дау ке рек. Бұл — қа-
лып ты жə не шы найы пат ри от тық се зім, ол əр кім де 
бо луы мүм кін. Оған тыйым сал май, ке рі сін ше, ын та-
лан ды ру ке рек.

Жер гі лік ті би лік «Ту ған жер» бағ дар ла ма сын 
жи на қы лық пен жə не жүйе лі лік пен қол ға алу ға ти-
іс. Бұл жұ мыс ты өз бе ті мен жі бе ру ге бол май ды, мұ-
қи ят ой лас ты рып, ха лық қа дұ рыс тү сін ді ру қа жет. 
Ту ған же рі не кө мек жа са ған жан дар ды қол дап, құр-
мет те удің түр лі жол да рын та бу ке рек…», — деп атап 
көр сет ті Н.Ə. Назарбаев «Бо ла шақ қа бағ дар: ру ха ни 
жаң ғы ру» ма қа ла сын да.

Жал пы жо ға ры да атал ған ма қа ла ны нақ ты лы қа-
зақ хал қы үшін, оның ата ме ке ні ауыл дар үшін жа-
зыл ған де сек те ар тық емес. Бұл — маз мұ ны те рең, 
ауқы мы өте кең, ұлт ру ха ни ятын ХХІ ға сыр дың биі гі-
не шы ға ра тын үл кен бағ дар ла ма лық құ жат. Ол ту ған 
елі мен же рі нің тағ ды ры на жа ны алаң əр бір аза мат-
ты бей-жай қал дыр май ды деп бі ле мін.

Ме нің ту ған же рім — нұр лы Нұ ра өңі рі. Нұ ра — 
ме нің кін дік қа ным та мып, ту ып-өс кен же рім. Ту ған 
же рім — ме нің мақ та ны шым, бү гі нім мен ке ле ше гім. 
Қор ға ным да, ба рым да, асы лым да осы — қа ра Нұ-
ра. Мен оған мəң гі қа рыз дар мын. Өмір дің қай бе ле-
сі не кө те ріл сем де, қа зақ бай та ғы ның қай қиы рын да 
жүр сем де ту ған же рім ді бір сəт жа дым нан шы ғар-
ған емес пін. Жиі ат ба сын бұ рып, ты ныс-тір ші лі гі-
мен ха бар дар бо лып оты ра мын. Түр лі сəн-сал та нат, 
жи ын-той ла ры нан қал мау ға ты ры са мын. Қа на ты мен 
су сеп кен қар лы ғаш тай, қал-қа ді рім ше кө мек қо лын 
со зу ға ұм ты лып тұ ра мын, оны өзім нің пер зент тік 
па ры зым са най мын. Ке зін де гі Нұ ра өзе нін сы нап тан 
та зар ту жайын да ғы жо бам да ел қа мын ер те ден ой-
ла удан ту ын да ған еді. Он да біз елі міз дің  ірі өзен де-
рі нің бі рі — Нұ ра өзе ні нің лас та нуы  тек өсім дік тер 
мен жа ну ар лар ға на емес, адам дар үшін аса қауіп ті 

еке нін ғы лы ми тұр ғы да дə лел деп бер ген едік. Осын-
дай аз ды-көп ті ең бе гі міз ді, іс ке де ген жа на шыр лы-
ғы мыз ды ес кер ді ме, қай сы бір жы лы жер лес те рім 
ма ған «Нұ ра ауда ны ның Құр мет ті аза ма ты» ата ғын 
ыс тық ықы лас пен та быс та ған еді. Ол ма ған бір жа-
ғы нан ерек ше ме рей, мəр те бе бол са, екін ші жа ғы нан 
қо сым ша жауап кер ші лік жүк тей ді.
Сол орай да, Ел ба сы ның ру ха ни жаң ғы ру ма қа-

ла сын оқи оты рып, ту ған же рім ту ра лы тол ған ғым 
ке ле ді. Оның ішін де, адам зат үшін аса ма ңыз ды қор-
ша ған ор та ны қа лып ты сақ тау, бір сөз бен ай тқан да, 
қыз мет тік, ға лым дық өрі сі ме бай ла ныс ты, эко ло ги-
ялық са лауат ты лық жө нін де ой бө ліс сем бе дей мін.

Эко ло гия мə се ле сі қа зір гі таң да өн ді ріс ті өңір дің 
кез кел ген тұр ғы нын тол ған ды ра ды. Эко ло ги ялық 
қауіп сіз дік — та би ғи эко ло ги ялық жүйе нің тұ рақ ты 
да муы мен не гі зі сақ та лу ына жə не ке ңеюіне ке піл бо-
лып та бы ла тын ұлт тық қауіп сіз дік тің құ рам дас бө лі-
гі. Қа ра ған ды об лы сы ның қор ша ған ор та ға əсер ету 
жө ні нен өзін дік ерек ше лі гі бар. Рес пуб ли ка ның бір 
де бір об лы сы дəл біз тə різ ді тех но ген дік ауыр тпа-
лық тың зар да бын тар тып отыр ған жоқ. Тау-кен ме-
тал лур ги ясы, кен шы ға ру, шы ға рыл ған кен ді өң деу, 
жы лу энер ге ти ка сы жə не та ғы бас қа ла ры Қа ра ған-
ды об лы сы өнер кə сі бі нің же тек ші са ла ла ры бо лып 
та бы ла ды. Өнер кə сіп ке шен де рі өз де рі нің жұ мыс 
іс теуі ба ры сын да об лыс тың эко ло ги ялық аху алы на 
тех но ген дік əсе рін ти гі зу де. Об лыс тың эко ло ги ялық 
жағ дайы ның ушы ғуы на «Бай қо ңыр» ке ше ні, «Са ры-
ша ған» əс ке ри зы мы ран дар по ли го ны ның жұ мыс 
іс теуі, сон дай-ақ Се мей яд ро лық сы нақ ала ңы ның 
ұзақ жыл дар да ғы сал да ры ерек ше зар да бын ти гі зу-
де, оның бə рі жан-жақ ты зерт теп, ба ға бе ру ді та лап 
ете ді.

Нұ ра өзе ні нің су ын Қа ра ған ды жə не Те мір та удан 
құйы ла тын өнер кə сіп қал дық та ры нан ке шен ді түр де 
та зар ту қа жет. Ға лым дар дың зерт те уле рі не қа ра ған-
да, Нұ ра өзе ні нің та ба нын да мил ли он тон на сы нап 
қал дық та ры шө гіп жа тыр. Бұ ған кі нə лі деп «Кар бид» 
АҚ, «Ар се лор Мит тал Те мір тау» АҚ деп ашық ай та 
ала мыз.

Өн ді ріс те өл ке міз де осын дай ой ды он ға, са на ны 
сан ға бө ле тін сал мақ ты əрі түйін ді ша ру алар ды оң-
тай лы ше шу де жү зе ге асы ры лып жат қан ша ра лар-
дың бар еке ні де күмəнсіз. Бү гін де бұл проб ле ма 
іші на ра «ҚР Ақ мо ла, Шы ғыс Қа зақ стан, Пав ло дар, 
Қа ра ған ды об лыс та ры жə не Астана қа ла сы ның тұ-
рақ ты да муы үшін қор ша ған ор та ны жақ сар ту» ат ты 
Үкі мет жо ба сы кө ле мін де ше ші лу де.

Қа зір гі уақыт та Қа ра ған ды об лы сын да өнер кə сіп 
пен ауыл ша ру ашы лы ғын да мы ту дан бұ рын эко ло-
ги ялық сал да рын ес кер мес тен та би ғи ре сур стар ды 
бей-бе ре кет пай да ла ну дан ту ын да ған күр де лі эко ло-

ги ялық аху ал орын алып отыр. Осы ған бай ла ныс ты 
эко ло ги ялық қауіп сіз дік өте ма ңыз ды жə не ол үшін 
қор ша ған ор та ға ба рын ша ан тро по ген дік əсер ету 
сал да ры нан же ке тұл ға ны, қо ғам ды жə не мем ле кет ті 
қор ғау ды қам та ма сыз ете тін ке шен ді ша ра лар ды тұ-
рақ ты түр де іс ке асы ру қа жет.
Сөз со ңын да мы на дай бір мə се ле ге на зар аудар-

ғым ке ле ді. Жа қын да бір ста тис ти ка лық мə лі мет ке 
кө зім түс ті. Қа зір де кейін гі жас ұр пақ тың та би ғи 
тұр ғы да тым ұсақ та лып кет ке ні, ба сым бө лі гі əл жу аз, 
шан жау, шар ғақ бо лып ке ле ті ні жө нін де көп ай ты-
лып жүр ғой. Ал 1953 жы лы жас тар дың та би ғи өсіп-
же ті луі, инт тел лек ту ал да ну ко эфи ци ен ті жө ні нен 
СССР дү ние жү зін де үшін ші орын да бол са, ке ңес тік 
ке ңіс тік күй рей тін тоқ са нын шы жыл дар қар са ңын да 
бұл көр сет кіш 42-ші орын ға дейін құл ды рап кет кен. 
Ал қа зір гі дер бес Қа зақ стан ал ғаш қы елу лік құ ра-
мы на да ен бей ді екен. Ұлт тық ден са улық пен ин тел-
лек ту ал дық жа ғы нан бұ лай ша «азып» ке ту дің бір 
се бе бі — іш кі жə не сыр тқы ор та да ғы улан дыр ғыш 
фак тор лар дың кө беюі — та ғам ның, су дың, ауаның, 
то пы рақ тың са па сы ның бұ зы луы, элек тро маг нит тік 
за қым да ғыш тар дың ар та тү суі екен. Қыс қа сы, ошақ 
ба сы нан бас тап, күл лі Отан аясы на дейін гі та би ғи 
ор та ның эко ло ги ялық құн сыз да нуы… Да му дың дің-
ге гі — ру ха ни бай лық тар. Де ген мен, қор ша ған ор та, 
та би ғи жа ра ты лыс тың да жа ңа рып, жаң ғы рып отыр-
ға ны аб зал.

Бү гін де дү ни ежү зі нің көп те ген ел де рі жа сыл 
эко но ми ка қа ғи да сын қа был да ған. Со ған орай, 
2013 жыл дың 1 ма усы мын да Қа зақ стан Пре зи ден ті 
Н.Ə. Назарбаев Қа зақ стан Рес пуб ли ка сы ның «жа сыл 
эко но ми ка ға» өту Тұ жы рым да ма сы жө нін де гі Жар-
лық қа қол қой ды. Жа сыл эко но ми ка — эко но ми ка-
лық те ори яда ғы жа ңа ба ғыт тар дың бі рі. Ол та би ғи 
ре сур стар ды «та би ғи ка пи тал» ре тін де қа рас ты ра ды. 
Мі не, бұл тұр ғы да да ой лас ты рар, ат қа ры лар жұ-
мыс тар жет кі лік ті.

Елі міз де өтіп жат қан ха лы қа ра лық EX PO-2017 ма-
ман дан ды рыл ған көр ме сі нің бір бө лі гі «Жа сыл эко-
но ми ка ға», қор ша ған ор та ны қор ғау ға ар на лып 
отыр ға ны да те гін бол ма са ке рек. Бұл ба ғыт та ғы Ел-
ба сы мыз дың тың ой ла ры бар ша қа зақ стан дық тар ды 
жі гер лен ді ріп, осы иде яны іс ке асы ру үшін ба рын ша 
тал пы ныс жа сау ға сер пін бе ре ді.

Ме нің ұзақ жыл ғы эко ло гия са ла сын зерт-
теуім, жи ған тə жі ри бе ле рім нің нə ти же сін де 2013-
2016 жыл да ры «Эко ло ги яның ру ха ни өрі сі» ат ты мо-
ног ра фия кі тап бо лып жа рық қа шық ты. Осы зерт теу 
ең бек те ұлт тық салт-дəс түр, əдет-ғұ рып, та би ғат ты 
қор ғау, ел мен жер дің та ри хы жə не тағ ды ры, Отан ды 
сүю, жас ұр пақ қа пат ри от тық тəр бие бе ру мə се ле-
ле рі те гіс қам тыл ды. Бұл — ме нің ту ған жер ге, Елі-
міз бен Ота ны мыз ға де ген там шы дай бол сын қос қан 
үле сім деп бі ле мін.

�АЙЫР ЖАН БЕ КІ ШЕВ,
�АРМУ ПРО ФЕС СО РЫ, ЕУРА ЗИЯ ХА ЛЫ �А РА ЛЫ� «ЭКО ЛО ГИЯ» 

АКА ДЕ МИ ЯСЫ НЫ$ АКА ДЕ МИ ГІ, «�?Р МЕТ» ОР ДЕ НІ НІ$ ИЕГЕ РІ

Эс та фе та на приз га зе ты «Ин дус три аль ная Ка ра ган да» — без пре уве ли че ния, ста рей шая спор-
тив ная тра ди ция го ро да. Са мый пер вый лег ко ат ле ти чес кий за бег в об лас тном цен тре про шел в дни 
праз дно ва ния Ве ли кой По бе ды в мае 1945 го да по ини ци ати ве ру ко вод ства и кор рес пон ден тов га зе ты 
«Со ци алис ти чес кая Ка ра ган да», оз на ме но вав со бой ра дость окон ча ния вой ны и про де монстри ро вав 
си лу и му же ство вы жив ше го и по бе див ше го на ро да. С тех пор нес мот ря ни на что в май ские дни по 
цен траль ным ули цам шах тер ской сто ли цы бе гут лю би те ли спор та, пе ре да вая друг дру гу эс та фет ную 
па лоч ку и сра жа ясь за зва ние по бе ди те ля эс та фе ты на при зы га зе ты «Ин дус три аль ная Ка ра ган да».

В ны неш нем го ду на ше мас со вое спор тив ное со-
рев но ва ние про хо ди ло уже в 72-й раз и бы ло пос-
вя ще но оче ред ной го дов щи не По бе ды в Ве ли кой 
Оте че ствен ной вой не и 25-ле тию Во ору жен ных сил 
Казахстана. С прош ло го го да фор мат эс та фе ты был 
из ме нен впер вые за мно го лет: вмес то при выч но-
го мар шру та по цен тру го ро да спортсме ны от ны не 
бе га ют по ули цам Юго-Вос то ка. Учас тни ки стар ту-
ют воз ле До ма друж бы, да лее их путь про ле га ет по 
прос пек ту Шах те ров и прос пек ту Рес пуб ли ки с воз-
вра ще ни ем к пло ща ди у До ма друж бы.

Кста ти, мно гие ка зах стан ские спортсме ны обя за-
ны сво ими олим пий ски ми наг ра да ми и ре кор да ми 
этой эс та фе те, ведь имен но она пос лу жи ла им пер-
вой сту пень кой на пу ти к боль шо му спор ту. В раз-
ные го ды в ней при ни ма ли учас тие экс-ре кордсмен-
ка ми ра Ва лен ти на Ге ра си мо ва, экс-ре кордсмен Ев-
ро пы Сер гей За си мо вич, двук рат ный олим пий ский 

чем пи он в эс та фет ном бе ге, зас лу жен ный мас тер 
спор та Вла ди мир Му равь ев, чем пи он ка Ев ро пы На-
талья Мо исе ен ко, при зе ры меж ду на род ных со рев но-
ва ний Ве ра Кар по ва, Дмит рий Шка ру пин, Люд ми-
ла Бу ту зо ва, брон зо вый при зер Олим пий ских игр 
Дмит рий Кар пов и мно гие дру гие — это не пол ный 
спи сок са мых из вес тных ат ле тов, ког да-то пе ре да вав-
ших на шу эс та фет ную па лоч ку. Чле ны су дей ской 
кол ле гии, сле дя щие за про ве де ни ем за бе гов, все без 
ис клю че ния в раз ные го ды са ми мно гок рат но при-
ни ма ли учас тие в этом стар те. Глав ный судья со рев-
но ва ний — тре нер и ар битр Да мир Абу лев.

В ре зуль та те таб ли ца по бе ди те лей 72-й эс та фе ты 
на при зы га зе ты «Ин дус три аль ная Ка ра ган да» выг ля-
де ла сле ду ющим об ра зом. В груп пе жен ских про из-
вод ствен ных кол лек ти вов и во ин ских час тей брон за 
дос та лась ко ман де ком па нии Al maTV, се реб ро — пред-
ста ви тель ни цам ТОО «EPAM Ka zakhstan», зо ло то — 

ко ман де Adi das. В муж ском за бе ге брон зо вый ку бок 
по лу чи ла ко ман да фир мы «Де дов», се реб ря ный — ко-
ман да Adi das, зо ло той ку бок в оче ред ной раз за во евал 
пре по да ва тельский сос тав КарГУ им. Бу ке то ва.

В груп пе ко манд ву зов и спортшкол сре ди де ву шек 
брон зо вый ку бок по лу чи ла ко ман да КЭУ, се реб ря-
ный — ко ман да КарГУ им. Е. Бу ке то ва, зо ло той ку бок в 
оче ред ной раз вру чи ли ко ман де об лас тной спе ци али-
зи ро ван ной шко лы-ин тер на та для ода рен ных в спор те 
де тей им. Алии Мол да гу ло вой. У юно шей на треть ем 
мес те вновь ока за лась ко ман да КЭУ, на вто ром — бу-
ду щие чем пи оны стра ны, вос пи тан ни ки спор тин тер-
на та, по бе ди те ля ми эс та фе ты вновь ста ли спортсме ны 
КарГУ им. Бу ке то ва. Кро ме то го, от дель но наг ра ди ли 
по бе ди те лей пер во го эта па эс та фе ты в каж дой груп-
пе — им вру чи ли сер ти фи ка ты и цен ные при зы.

Итак, тра ди ци он ная эс та фе та на при зы га зе ты «Ин-
дус три аль ная Ка ра ган да» в оче ред ной раз по да ри ла от-
лич ное нас тро ение и за ряд бод рос ти всем учас тни кам 
сос тя за ния. До встре чи на стар те в сле ду ющем го ду!

ИН ФОР МА ЦИЯ ПРЕ ДОС ТАВ ЛЕ НА ОР ГКО МИ ТЕ ТОМ ЭС ТА ФЕ ТЫ

Биосфера да жа&'ырып отыруы Eажет

Самые спортивные: три награды получил КарГУ 
на эстафете на приз газеты «Индустриальная Караганда»

Астана тFрінде — 
«ЭКСПО-2017»

Астана — елі міз ді> жH ре гі. 
КH ні ке ше бой кF тер ген бас ?а-
ла мыз бH гін де Cлем на за ры на 
ілік ті. Біз ге Cлем ел де рі кFз ті-
гіп ?а рап отыр. Елор да мыз да 
са на улы жыл дар ішін де кHл лі 
адам зат ба ла сы на ой са ла тын 
жа fан ды? де> гей де гі ма >ыз-
ды мC се ле лер ді тал ?ы ла Dан 
бC сі би ік бас ?о су лар Fт ті. ДCл 
?а зір гі уа?ыт та Астана тF рін де 
ха лы ?а ра лы? ЭК СПО-2017 ма-
ман дан ды рыл Dан кFр ме сі ні> 
Fтіп жа туы да біз Hшін зор ма?-
та ныш, зор же тіс тік. Gа за?-
стан ТМД жC не Шы Dыс Еуро па 
ел де рі ара сын да аты Cлем ге 
мCш fHр ЭК СПО кFр ме сін ал-
Dаш Fт кі зіп отыр Dан мем ле кет. 
Ай ту лы кFр ме ге 115 мем ле кет 
пен 22 ха лы ?а ра лы? Nйым ?а-
тыс ты. 15 мем ле кет ті> бас шы-
сы мен ірі ха лы ?а ра лы? Nйым-
дар ды> же тек ші ле рі кFр ме ні> 
рес ми ашы лу сал та на ты ны> 
?Nр мет ті ?о на Dы бол ды. Сал та-
нат ты ша ра ба ры сын да Ел ба-
сы мыз: «Осын дай ау?ым да Dы 
кFр ме — бір мем ле кет ті> Dа на 
ат ?ар Dан ісі емес, бNл — осын-
да Fз же тіс тік те рін кFр се ту ге 
кел ген ха лы ?а ра лы? ?о Dам-
дас ты? ты> е> бе гі. Астана да-
Dы ЭК СПО ха лы ?а ра лы? кFр-
ме сі — жа fан ды? ке >іс тік те 
елі міз ді та ны ту ды> жC не «Gа-
за? стан» Nлт ты? брен дін іл-
ге рі ле ту ді> жа >а бе ле сі. Біз 
«Бо ла ша? ты> энер ги ясы» та-
?ы ры бын Nсы на оты рып, Dы лы-
ми прог рес ті> бел ор та сын да 
бо лу ды ?а лай мыз… За ма ны-
мыз ды> озы? ой лы адам да-
ры ны> ?а ты суы жос пар лан Dан 
іс-ша ра лар адам зат да му ыны> 
жа >а ба Dыт та рын ай шы? тай-
ды. Мил ли он да Dан ?а за? стан-
ды? тар мен дH ние жH зі ні> 
тHк пір-тHк пі рі нен ке ле тін жHз 
мы> да Dан ?о на? Cлем дік Dы лы-
ми жC не ин же нер лік а?ыл-ой-
ды> ке ре мет же тіс тік те рі мен 
та ны са тын бо ла ды. ЭК СПО 
баD дар ла ма сын да 6 мы> тHр лі 
іс-ша ра Fт кі зу жос пар лан Dан. 
Олар Cлем ел де рі ара сын да Dы 
Fза ра тH сі ніс тік ті да мы ту Dа, Dы-
лым, биз нес жC не ?о Dам ара-
сын да Dы та быс ты іс-?и мыл Dа, 
сон дай-а? Gа за? стан мC де ни-
еті мен та ны су Dа сеп ті гін ти гі-
зе ді. Біз ке лу ге ті лек біл дір-
ген дер ді> бар лы Dын елі міз ді> 
бас ?а да F>ір ле рін ара лап кF-
ру ге, бі ре гей та би Dа ты мыз бен 
жC не та ри хи мN ра мыз бен та-
ны су Dа ша ?ы ра мыз», — де ген 
бо ла тын. Gа рыш тап да мып, 
Fр ке ни ет ті ел дер ді> ?а та ры на 
?о сы лу Dа Nм тыл Dан жас мем ле-
ке ті міз ді> Астана сын Cлем ні> 
Cр тHк пі рі нен кел ген ту рис тер 
?ы зы Dа та ма ша ла уда.

Са на улы кHн нен кейін мем-
ле кет тік ме ре ке міз — Астана 
кH нін атап Fте міз. ЭК СПО ха лы-
?а ра лы? кFр ме сі кHн де рі мен 
тNс па-тNс кел ген Елор да мыз-
ды> 19 жыл ды Dы би ыл жыл-
да Dы дан ерек ше Fте ді деп се-
не міз.

Г. МА ХАН

Жер та�дыры — ел та�дыры
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Ка фед ра по ли то ло гии и со ци оло гии 
КарГУ име ни ака де ми ка Е. А. Бу ке то ва про-
ве ла еже год ный кон курс со ци аль но зна-
чи мых про ек тов «Ка зах стан ская мо дель 
тран сфор ма ции: со ци аль но-по ли ти чес кий 
кон текст». В кон кур се при ня ли учас тие 
пред ста ви те ли об ра зо ва тель ных уч реж де-
ний Ка ра ган ды.

Има маг зам Би са ра, уче ни ца Назарбаев 
Шко лы хи ми ко-би оло ги чес ко го нап рав ле ния г. 
Ка ра ган ды, пред ста ви ла про ект «Вли яние сов-
ре мен ной сис те мы об ра зо ва ния на зри тель ные 
спо соб нос ти уча щих ся», в ко то ром она ак цен-
ти ру ет вни ма ние на боль шой заг ру жен нос ти 
уча щих ся школ, что, в свою оче редь, влияет 
на сни же ние зре ния уче ни ков. Она пред ла га-
ет ис поль зо вать прог рам мы для рас слаб ле ния 
мышц глаз в про цес се ра бо ты над учеб ны ми 
за да ни ями. По ито гам кон кур са про ект по лу-
чил дип лом 1-й сте пе ни.
Уче ни ки 10-го клас са СОШ №54 Ми ха лев 

Вя чес лав и Щег лов Рус лан пред ста ви ли про-
ект «Эко ло ги за ция го род ской сре ды», обоз на-
чив ос нов ные эко ло ги чес кие проб ле мы на ше го 
го ро да: за га зо ван ность, шум, выб ро сы вред ных 
ве ществ, му сор и т. д. Идея про ек та зак лю ча-
ет ся в не об хо ди мос ти ак тив но го учас тия жи те-
лей го ро да и со дей ствия ру ко вод ства го ро да в 
озе ле не нии го род ской сре ды с целью улуч ше-
ния здо ровья на се ле ния и по вы ше ния ка че ства 
жиз ни го ро жан. По ито гам кон кур са про ект 
по лу чил дип лом 1-й сте пе ни.

Уче ни цы шко лы для ода рен ных де тей «Да-
рын» Аби ше ва Ди на и Фи ли но ва Свет ла на 
пре зен то ва ли про ект на те му «Пре по да ва ние 
ан глий ско го язы ка уча щи ми ся спе ци али зи ро-
ван ных школ для ода рен ных де тей вос пи тан-
ни кам дет ских до мов», в ко то ром пред ло жи ли 
ввес ти прак ти ку ве де ния уро ков ан глий ско го 
язы ка уче ни ка ми шко лы «Да рын» де тям из 
дет ских до мов. Осо бо сле ду ет от ме тить, что 
дан ный про ект уже ре али зу ет ся и на би ра ет 
по пу ляр ность как сре ди уче ни ков шко лы «Да-
рын», ко то рые ак тив но вов ле ка ют ся в ка че стве 
во лон те ров для пре по да ва ния ан глий ско го 
язы ка де тям-си ро там, так и сре ди вос пи тан-
ни ков дет ских до мов, ко то рых за ин те ре со ва ла 
ме то ди ка. По ито гам кон кур са про ект по лу чил 
дип лом 2-й сте пе ни.
Кан се ито ва Ай нур, уче ни ца Назарбаев 

Шко лы хи ми ко-би оло ги чес ко го нап рав ле ния 
г. Ка ра ган ды, пре зен то ва ла про ект «Вли яние 
раз дель но го обу че ния при под го тов ке к эк за-
ме нам IELTS». Ос нов ная идея про ек та зак лю-
ча ет ся в том, что раз дель ное обу че ние яв ля ет ся 
ус ло ви ем ус пеш ной под го тов ки и сда чи эк за-
ме на по ан глий ско му язы ку, что бы ло до ка за но 
и под твер жде но ре зуль та та ми со ци оло ги чес-
ко го оп ро са. По ито гам кон кур са про ект по лу-
чил дип лом 2-й сте пе ни.
Акы ше ва Гуль нур, уче ни ца СОШ №82, 

пред ста ви ла про ект на те му «Ис поль зо ва ние 
та бу иро ван ных норм в сис те ме вос пи та ния 
мо ло де жи», в ко то ром она пред ла га ет ввес ти 
фа куль та тив ные за ня тия по рас прос тра не нию 

та бу иро ван ных норм с целью сох ра не ния на-
ци ональ ной куль ту ры. По ито гам кон кур са 
про ект по лу чил дип лом 3-й сте пе ни.
Про ект «Энер гия сол нца — лю дям», соз-

дан ный уче ни ка ми 11-го клас са гим на зии №9 г. 
Ка ра ган ды Пет ро вым Ар те мом, По ряд ки ным 
Мак си мом и Епа неш ни ко вой Крис ти ной, ак-
ту али зи ру ет проб ле му энер гос наб же ния го ро-
жан, ког да воз ни ка ет проб ле ма сок ра ще ния за-
па сов энер ге ти чес ких по лез ных ис ко па емых и 
воз ник но ве ние аль тер на тив ных форм энер гос-
наб же ния, в час тнос ти ге лиоус та но вок. Ав то ры 
про ек та пред ста ви ли спро ек ти ро ван ную мо-
дель ге лиоус та но вок, план при ме не ния идеи, 
эко но ми чес кие рас че ты и про ект по яв ле ния 
за во да по из го тов ле нию сол неч ных ба та рей в 
Ка ра ган де. По ито гам кон кур са про ект по лу-
чил дип лом 3-й сте пе ни.
По ито гам кон кур са все учас тни ки по лу чи-

ли имен ные сер ти фи ка ты и гра мо ты, а по бе-
ди те ли кон кур са — цен ные при зы и дип ло мы.

ИНФОРМАЦИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНА 
ФАКУЛЬТЕТОМ ФИЛОСОФИИ И ПСИХОЛОГИИ

В Ка ра ган де впер вые бы ло про ве де но 
науч но-по пу ляр ное шоу Sci en ce Slam Ka-
ra gan da 2017. Ор га ни за то ром ме роп ри ятия 
выс ту пил Мо ло деж ный ре сур сный центр 
го ро да Ка ра ган ды.

Sci en ce Slam — это меж ду на род ный про ект 
по по пу ля ри за ции серь ез ной на уки, приз ван-
ный сфор ми ро вать по ло жи тель ный об раз мо-
ло дых ис сле до ва те лей и уче ных. Каж дый учас-
тник пред став лял свою ра бо ту в фор ма те ко-
рот кой науч но-по пу ляр ной лек ции. Ос нов ное 
ус ло вие Sci en ce Slam — ин те рес но, дос туп но и 
по пу ляр но рас ска зать о те ме, над ко то рой ав-
тор ра бо та ет са мос то ятель но.
Ме роп ри ятие от кры ло науч ное шоу «От-

кры ваш ка», про де монстри ро вав шее яр кие и 
за ни ма тель ные эк спе ри мен ты. Кро ме то го, 
вне кон кур са с опи са ни ем сво его изоб ре те ния 
выс ту пил юный изоб ре та тель, учас тник ЭК-
СПО-2017, уче ник шко лы-ли цея №101 Бож ба-
нов Ал ди яр, ко то рый про де монстри ро вал и 
по ка зал соб ствен ные изоб ре те ния в об лас ти 
аль тер на тив ной энер ге ти ки.

Мо ло дые ис сле до ва те ли-кон кур сан ты выс-
ту па ли как в гу ма ни тар ном, так и в тех ни чес-
ком, ес те ствен но-науч ном нап рав ле ни ях, соп-
ро вож дая свои док ла ды пре зен та ци ями.
Зри тель ный зал оце ни вал спи ке ров ап ло-

дис мен та ми, окон ча тель ное ре ше ние с уче том 
оцен ки зри те лей при ни ма лось ком пе тент ным 
жю ри, сос то ящим из про фес сор ско-пре по да-
ва тельско го сос та ва Кар ГТУ.
По бе ди те лем Sci en ce Slam Ka ra gan da 2017 

ста ла сту ден тка КарГУ им. Е. А. Бу ке то ва Ади-
на Нур пе исо ва, ко то рая пре зен то ва ла про ект 
MyJent — про из вод ство пе ченья из жен та. Вто-
рое мес то за нял ис сле до ва тельский ду эт Ка ра-
ган дин ско го го су дар ствен но го ме ди цин ско го 
уни вер си те та — Вя чес лав Лит ви нов и Эль яр бек 
Таш ме тов, пред ста вив шие про ект раз ра бот ки 
мо биль но го при ло же ния, соз дан но го для про-
фи лак ти ки дет ско го трав ма тиз ма, и сту ден тка 
КарГУ им. Е. А. Бу ке то ва Ай ге рим Тур са ни на с 
док ла дом на те му «Раз ра бот ка сол неч ных эле-
мен тов на ос но ве по луп ро вод ни ко вых по ли-
ме ров и на но час тиц ме тал лов». Третье мес то 
раз де ли ли Ким Кон стан тин (КЭУ Каз пот реб-

со юза), Ах ме то ва Анас та сия (Кар ГТУ) и Шо хи-
но ва Ка си ет (КЭУ Каз пот реб со юза).
По окон ча нии ме роп ри ятия учас тни ки бы-

ли наг раж де ны сер ти фи ка та ми Sci en ce Slam 
Ka ra gan da, дип ло ма ми, по дар ка ми и па мят-
ны ми при за ми от пар тне ров Мо ло деж но го 
ре сур сно го цен тра — ак ва пар ка «Дель фин», 
бу ти ка го лов ных убо ров Shap koff и show-ro om 
IZ ZUM.

В Рес пуб ли ке Бе ла русь на ба зе Бе ло рус-
ско го тор го во-эко но ми чес ко го уни вер си те та 
пот ре би тельской ко опе ра ции г. Го ме ля сос-
то ял ся IX Меж ду на род ный чем пи онат «Мо-
ло дежь и пред при ни ма тель ство — 2017», ко-
то рый про во дил ся в рам ках Го мельско го эко-
но ми чес ко го фо ру ма, прог рамм под дер жки 
ма ло го и сред не го пред при ни ма тель ства Бе-
ла ру си и Го мельской об лас ти. В нем при ня ли 
ак тив ное учас тие и сту ден ты КарГУ.

Целью чем пи она та бы ло вы яв ле ние ко манд 
мо ло дых но ва то ров с пер спек тив ны ми про ек-
та ми в раз лич ных сфе рах дея тель нос ти и прив-
ле че ние вни ма ния к их раз ра бот кам ин вес то-

ров, об ще ствен нос ти и по тен ци аль ных ра бо-
то да те лей. Ак тив ное учас тие в ме роп ри ятии 
при ни ма ли 120 мо ло дых ис сле до ва те лей — 21 
ко ман да из ву зов и кол лед жей Рес пуб ли ки Бе-
ла русь, Рос сии, Казахстана и Ук ра ины. Все го 
бы ло пред став ле но 73 про ек та. Для под го тов-
ки пре зен та ций и за щи ты про ек тов ко ман ды 
прош ли обу че ние на Меж ду на род ном те ма ти-
чес ком се ми на ре «Мо ло дежь в пред при ни ма-
тель стве».
В хо де чем пи она та бы ли пред став ле ны об-

ра зо ва тель ные, со ци аль ные, ин но ва ци он ные 
и биз нес-про ек ты, ко то рые оце ни ва лись пред-
ста ви те ля ми биз нес-со об ществ, ру ко во ди те-
ля ми круп ных ком па ний и ад ми нис тра ци ей 
Го ме ля. Кри те ри ями оцен ки про ек тов бы ли 
ин но ва ци он ность, но виз на, уни каль ность про-
ек тов, кон такт с биз не сом, за каз от биз не са, 
ком мер чес кая ос но ва про ек та, за вер шен ность, 
сте пень ре али за ции про ек тов сту ден та ми, мас-
тер ство пред став ле ния про ек тов, уме ние чет ко 
и ко рот ко опи сать смысл про ек та, его це лей и 
за дач, про де лан ной ра бо ты, ар тис тизм, ко ман-
дный дух, уме ние дер жать ся на сце не, внеш ний 
вид, ко ман дный стиль, ка че ство пре зен та ции 

(по нят ная и наг ляд ная пре зен та ция, офор мле-
ние), ка че ство от че та.
За щи та про ек тов про хо ди ла в трех ли гах, 

по ре зуль та там выш ли в фи нал три ко ман ды-
по бе ди тель ни цы, а так же бы ли от ме че ны луч-
шие ко ман ды и пер спек тив ные для ком мер-
ци али за ции про ек ты в но ми на ци ях «Луч ший 
IT-про ект», «Луч ший ин но ва ци он ный про ект», 
«Де ло вая ак тив ность и ини ци ати ва», «Об ще-
ствен ное приз на ние», «Луч ший об ра зо ва тель-
ный про ект», «Луч ший биз нес-про ект» и «Луч-
шая ко ман да».
Ко ман да КарГУ из сту ден тов спе ци аль нос-

тей «эко но ми ка», «ми ро вая эко но ми ка» и «би-
оло гия» (Ка ри ба ева А. Б., Жа уса но ва Д. Г., Асан 
С. Д.) за ня ла пер вое об ще ко ман дное мес то на 
IX Меж ду на род ном чем пи она те «Мо ло дежь и 
пред при ни ма тель ство — 2017» . Науч ны ми ру-
ко во ди те ля ми сту ден чес ких ра бот бы ли к. э. н., 
до цент Ху са ино ва Ж. С., стар ший пре по да ва-
тель, м. э. н. Жар тай Ж. М.
Мы поз драв ля ем по бе ди те лей и же ла ем им 

но вых науч ных вы сот!

СОБ. ИНФ.

Student news
Сезон «Жасыл ел» 
стартовал 
с тимбилдинга

8 июня Мо ло деж ный ре сур-

сный центр Ка ра ган ды от крыл 

лет ний се зон до су го вых ме-

роп ри ятий с бой ца ми «Жа сыл 

ел». В ра бо те бой цов важ на 

спло чен ность, на ли чие ко-

ман дно го ду ха, кол лек тив ной 

от вет ствен нос ти и, ко неч но 

же, на ли чие теп лых, дру жес-

ких от но ше ний. В свя зи с этим 

для но во ис пе чен ных ка ра ган-

дин ских бой цов «Жа сыл ел» 

был про ве ден тим бил динг. В 

прог рам му вош ли иг ро вые уп-

раж не ния, ко то рые по мог ли 

учас тни кам луч ше уз нать друг 

дру га и на учить ся сла жен но 

дей ство вать в ко ман де да же в 

не обыч ных ус ло ви ях.

Юным бой цам «Жа сыл ел» 

по же ла ли ус пе хов и пло дот-

вор ной ра бо ты.

Акция 
в честь символов 
Независимости

4 июня в Ка ра ган де прош-

ла го род ская ак ция «Сим во лы 

на шей Не за ви си мос ти», пос вя-

щен ная Дню го су дар ствен ных 

сим во лов РК. Ор га ни за то ром 

выс ту пил Мо ло деж ный ре сур-

сный центр го ро да Ка ра ган ды 

сов мес тно с ОО «Ра ди бу ду ще-

го» при под дер жке го род ско го 

аки ма та.

Ор га ни зо ван ная с целью 

ук реп ле ния и раз ви тия пат ри-

отиз ма и ду ха един ства на ро-

да ак ция соб ра ла бо лее 1000 

че ло век. Ак ция стар то ва ла на 

Кас кад ной пло ща ди с ав топ ро-

бе га, в ко то ром при ня ли учас-

тие 25 бе лых ав то мо би лей, 

пас са жи ры ко то рых — сту ден-

ты Кар ГТУ — дер жа ли раз ве-

ва ющи еся фла ги. Ав топ ро бег 

прод лил ся до ули цы При ка-

наль ной, где со еди нил ся с 

тор же ствен ным ше стви ем. 

Честь про нес ти го су дар ствен-

ный флаг вы па ла мо ло де жи 

го ро да. Ше ствие за вер ши лось 

под ня ти ем фла га на флаг што-

ке под ба ра бан ную дробь, пос-

ле че го на ча лась кон цер тная 

прог рам ма и ак ция «Спо ем 

гимн вмес те!».

Кра си вый итог ме роп ри-

ятию под вел за пуск юны ми 

ар тис та ми ге ли евых ша ров с 

циф ра ми «25» в честь 25-ле тия 

го су дар ствен ных сим во лов, а 

так же сим во лич ный флеш моб, 

в ко то ром уче ни ка ми школ в 

ви де мо за ики бы ло сло же но 

изоб ра же ние Го су дар ствен но-

го фла га РК.

ИН ФОР МА ЦИЯ ПРЕ ДОС ТАВ ЛЕ НА 
МО ЛО ДЕЖ НЫМ РЕ СУР СНЫМ ЦЕН ТРОМ

Ученики школ презентовали социальные проекты

Научные разработки в формате шоу

Тему молодежного предпринимательства обсуждали в Беларуси

Студенческая жизнь
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Вниманию студентов!

Вы можете 

принять участие 

в Республиканской 

летней программе 

IT-стажировок methodpro

Для сту ден тов ву зов 

с 12 июня по 12 ав гус та 

2017 го да в Ас та не ор-

га ни зу ет ся Рес пуб ли кан-

ская лет няя прог рам ма 

IT-ста жи ро вок met hodpro.

Прог рам ма met hodpro 

яв ля ет ся от лич ной воз-

мож ностью для сту ден тов 

по лу чить опыт ре ше ния 

прак ти чес ких за дач, сто-

ящих пе ред ком па ни ями.

Прог рам ма met hodpro 

про во дит ся Шко лой прог-

рам ми ро ва ния Met hod 

при под дер жке Фон да 

Пер во го Пре зи ден та. Пар-

тне ра ми met hodpro яв ля-

ют ся Фонд Пер во го Пре-

зи ден та, по соль ство США 

в Рес пуб ли ке Казахстан, 

Уни вер си тет КАЗ ГЮУ, 

АО «Каз поч та», АО «НК 

«Казахстан Ин жи ни ринг», 

na imi.kz и дру гие ком па-

нии.

Дан ная прог рам ма 

вклю ча ет в се бя:

• Ме сяц бес плат ных уро-

ков по прог рам ми ро-

ва нию и биз не су

• Ме сяц прак ти ки за счет 

ре ше ния ре аль ных биз-

нес-кей сов

• Де неж ные при зы по 

ито гам ре ше ния биз-

нес-кей сов и воз мож-

ное тру до ус трой ство 

в луч ших ком па ни ях 

Казахстана

Ино го род ним сту ден-

там оп ла чи ва ет ся про езд 

и пре дос тав ля ет ся про жи-

ва ние на вре мя учас тия в 

прог рам ме.

За до пол ни тель ной 

ин фор ма ци ей 

об ра щать ся по те ле фо-

нам: +7(727) 328-75-92, 

+7 701 555 9634 

и на элек трон ный ад рес

con tact@met hod.kz.

Би ыл Ха лы қа ра лық ба ла лар кү нін де елі-
міз дің бар лық өңі рін де бір мез гіл де Ба ла лар 
мен жас тар дың му зы ка лық ор кестрле рі мен 
ан самбль де рі нің ал ғаш қы ше руі өт ті. Ай ту-
лы ша ра ның Бі лім жə не ғы лым ми нистрлі гі 
жə не жер гі лік ті ат қа ру шы ор ган дар мен өз-
ге де қы зы ғу шы лық та ныт қан ве дом ство лар 
мен ұйым дар дың қол дауымен өт ке нін атап 
ай ту ке рек.

Өс ке лең жас ұр пақ, жас тар қо ға мы мыз дың 
бас ты қоз ғау шы кү ші, елі міз дің ер те ңі. Сол се-
беп тен де атал ған ше ру дің біз үшін ма ңы зы өте 
зор. Отан сүй гіш тік рух ты жа лаң сөз бен емес, 
сал та нат ты ше ру ге қа ты су ар қы лы ояту, жан-
дан ды ру, «Мəң гі лік Ел» иде ясын іс ке асы ру, жас 
құ рақ тай құл пы рып өсіп ке ле жат қан жас ұр-
пақ қа ру ха ни-адам гер ші лік тұр ғы дан тəр бие 
бе ру, өнер лі өрен дер мен жа лын ды жас тар ды 
қол дау… Елі міз дің бар лық бі лім бе ру ұйым-
да рын бі рік тір ген кең кө лем ді рес пуб ли ка лық 

ак ция ға Ұлы Да ла елі нің ба ла ла ры бір кі сі дей 
ат са лыс ты. Игі ша ра дан Қа ра ған ды жұр тшы лы-
ғы да қа лыс қал ған жоқ. Сəн-сал та на ты ке ліс кен 
ше ру ге 2000-нан ас там адам тар тыл ды. ҚарМУ 
Сту дент тер са райы ның шы ғар ма шы лық ұжы-
мы да қа тыс ты. Қа зақ ұлт тық ки ім де рін ки ген 
жа лын ды жас тар уни вер си тет жа лауы мен ны-
шан да рын ұс тап, «Жар қын» ха лық би ан сам блі 
жə не «Са рын» ха лық тық фольклор лық ан сам-
блі нің өнер лі ару ла ры қа тар-қа тар сап тү зеп, 
ко лон на мен жү ріп өт ті. Сал та нат ты ше ру ге жо-
ға ры оқу орны ның сту дент те рі мен му зы ка лық 
ан самбль де рі нің қа ты суы жас тар дың əлеу мет тік 
бел сен ді лік дең гейін арт ты ру ға, бі лім ор да сы на 
де ген сүйіс пен ші лік, мақ та ныш се зі мін қа лып-
тас ты ру ға, рес пуб ли ка ның же тек ші оқу орын да-
ры ның бі рі ре тін де ҚарМУ-дың бе де лін кө те ру-
ге мүм кін дік бе ре ді. Тəуел сіз дік мо ну мен ті нен 
бас тау ал ған ше ру ді ша һар тұр ғын да ры та ма-
ша ла ды. Ше ру со ңы ор та лық са ябақ та ғы Қа ра-
ған ды об лы сы Бі лім бас қар ма сы ның ұйым дас-
ты ру ымен өт кен «Са ры ар қа да ры ны» об лыс тық 
фес ти ва лі не ұлас ты.

Г. МА ХАН

Ал'ашEы шеру


