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Бар ша ңыз ды Бі лім кү ні мен шын жү рек тен құт тық тай мын!
Бі лім əр бір адам ның өмі рі мен кə сі би же тіс тік те рі, сон дай-ақ бар лық ұлт тар-

дың өр кен деуі мен гүл де нуі не не гіз дел ген се нім ді əрі бе рік ір ге тас бо лып та бы-
ла ды. Қай кез де де уни вер си тет тер прог рес сив ті бі лім ге, же тіс тік тер ге жə не ғы-
лы ми жа ңа лық тар ға ұм ты ла тын адам дар ды бі рік ті ре тін ар найы ака де ми ялық 
мə де ни ет ке ие озық бі лім бе ру ор та лық та ры бо лып ке ле ді. Пре зи ден ті міз Нұр-
сұл тан Назарбаев тың ай ту ын ша, бү гін де уни вер си тет тің бі лім бе ру мис си ясы 
эко но ми ка лық өсу дің жа ңа үл гі сін де гі ор та лық бө лім бо ла тұ ра елі міз дің ғы лы-
ми жə не ин но ва ци ялық əлеуетін да мы ту дан тұ ра ды.
Ака де мик Е. А. Бө ке тов атын да ғы Қа ра ған ды мем ле кет тік уни вер си те тін де 

оқу сту дент тер ге кең мүм кін дік тер ұсы на ды. Уни вер си тет те гі ха лы қа ра лық жə не 
ұлт тық рей тин гтер де гі озық ұс та ным да ры мен рас тал ған жо ға ры бі лім бе ру са па-
сы өз ісі не, ғы лы ми зерт те улер ге, пе да го ги ка лық қыз мет ке қы зы ғу шы лық та ны-
та тын оқы ту шы лар дан құ рал ған жо ға ры оқу ор ны оқы ту шы ла ры ның көп те ген 
ұр па ғы ның ең бе гі нің нə ти же сі бо лып та бы ла ды. Қа ра ған ды мем ле кет тік уни вер-
си те тін де жа ңа бі лім бе ру тех но ло ги яла рын ен гі зу, ха лы қа ра лық қа ты нас тар ды 
ке ңей ту, өзек ті ғы лы ми зерт те улер ді да мы ту бойын ша мақ сат ты жұ мыс тар жүр-
гі зі лу де. Біз дің ға лым да ры мыз дың зерт те ме ле рі Астана да ғы EX PO-2017 ха лы қа-
ра лық ма ман дан ды рыл ған көр ме сін де лайық ты түр де та ныс ты рыл ға нын, қа зір гі 
за ман ғы Қа зақ стан жаң ғыр ту ының жə не ин дус три ялан ды ру дың өз ге ше сим во лы 
бол ға нын атап өту ке рек. EX PO-2017 көр ме сі не қа ты су — бұл ҚарМУ ғы лы мы ның 
жо ға ры са па сы ның, сұ ра ныс қа ие екен ді гі нің жə не өзек ті лі гі нің бел гі сі.
Қым бат ты сту дент тер жə не оқы ту шы лар, ал да ғы оқу жы лы біз үшін же міс ті 

əрі та быс ты бол мақ, жо ға ры бі лім ор да сы ның қа зы на сын мо лай та ты ны на, бі лім 
мен ғы лым са ла сын да көп те ген жа ңа, үл кен ді-кі ші лі же ңіс тер мен же тіс тік тер 
əке ле ті ні не се нім ді мін!
Уни вер си тет тің бар ша ұжы мы на шын жү рек тен ден са улық, аман дық-са улық, 

ба қыт ті лей мін!

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

При ми те мои ис крен ние поз драв ле ния с Днем зна ний!
Об ра зо ва ние яв ля ет ся тем на деж ным и проч ным фун да мен том, на ко то ром 

ос но вы ва ет ся как жиз нен ный и про фес си ональ ный ус пех каж до го че ло ве ка, так 
и прог ресс и проц ве та ние всей на ции. Во все вре ме на уни вер си те ты бы ли цен тра-
ми пе ре до вых зна ний, осо бой ака де ми чес кой куль ту ры, объ еди няв ши ми лю дей, 
стре мя щих ся к прог рес сив ным зна ни ям, свер ше ни ям и науч ным от кры ти ям. И 
се год ня мис сия уни вер си тет ско го об ра зо ва ния, по сло вам на ше го Пре зи ден та 
Нур сул та на Аби ше ви ча Назарбаева, сос то ит в том, что бы раз ви вать науч ный и 
ин но ва ци он ный по тен ци ал стра ны, бу ду чи цен траль ным зве ном но вой мо де ли 
эко но ми чес ко го рос та.
Обу че ние в Ка ра ган дин ском го су дар ствен ном уни вер си те те им. Е. А. Бу ке-

то ва пре дос тав ля ет сту ден там са мые ши ро кие воз мож нос ти. Вы со кое ка че ство 
об ра зо ва ния в уни вер си те те, под твер жден ное его ли ди ру ющи ми по зи ци ями в 
на ци ональ ных и меж ду на род ных рей тин гах, яв ля ет ся ре зуль та том тру да мно гих 
по ко ле ний пре по да ва те лей ву за, ув ле чен ных сво им де лом, науч ным по ис ком, 
пе да го ги чес кой дея тель ностью. В КарГУ ве дет ся це ле нап рав лен ная ра бо та по 
внед ре нию но вых об ра зо ва тель ных тех но ло гий, рас ши ре нию меж ду на род ных 
свя зей, раз ви тию ак ту аль ных науч ных ис сле до ва ний. Хо чет ся от ме тить, что раз-
ра бот ки на ших уче ных дос той но пред став ле ны в Ас та не на EX PO 2017, став шей 
своеоб раз ным сим во лом мо дер ни за ции и ин дус три али за ции сов ре мен но го Ка-
захстана. Учас тие в EX PO 2017 — это знак вы со ко го ка че ства, вос тре бо ван нос ти и 
ак ту аль нос ти на уки КарГУ.
До ро гие сту ден ты и пре по да ва те ли, уве рен, что пред сто ящий год ста нет для 

нас столь же пло дот вор ным и ус пеш ным, при не сет в ко пил ку ву за мно же ство 
но вых боль ших и ма лых по бед и свер ше ний на поп ри ще об ра зо ва ния и на уки!
От ду ши же лаю все му кол лек ти ву на ше го уни вер си те та здо ровья, бла го по лу-

чия, счастья!

Е. К. КУБЕЕВ, ПРОФЕССОР, РЕКТОР КАРГУ ИМ. АКАДЕМИКА Е. А. БУКЕТОВА
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1995 жы лы 30 та мыз да бү кіл ха лық тық ре фе рен дум да қа был дан ған Қа зақ стан Рес пуб-
ли ка сы ның Кон сти ту ци ясы еге мен ді елі міз дің мем ле кет ті лі гі нің бе рік заң на ма лық не гі-
зін қа лып тас тыр ды. Ата за ңы мыз да қо ға мы мыз ды құ ра ушы тұ рақ ты лық, ұлт тық ке лі сім 
жə не қа зақ стан дық пат ри отизм, аза мат тар дың эко но ми ка лық іл ге рі леуі жə не əлеу мет тік 
қор ға луы сын ды бас ты құ қық тық жə не ада ми прин цип тер заң ды рə сім де уге ие бол ды.

Елі міз дің Не гіз гі за ңы ның жо ға ры нор-
ма ла ры ның не гі зін де қа зір гі де мок ра ти ялық 
мем ле кет ті құ ра тын бү гін гі Қа зақ стан ның 
құ қық тық мə де ни еті бай дəс түр лер ге ие қа-
зақ хал қы ның та ри хи та мы ры мен са бақ та сып 
жа тыр. Та рих тың қой науына үңіл сек, ұлы 
тұл ға ла ры мыз ұлт тық құ қық тық са на-се зім-
нің, қа зақ мем ле кет ті лі гі нің қа лып та су үде-
ріс те рін де ма ңыз ды рөл ат қар ды, олар дың 
са яси жə не ру ха ни əре ке ті қо ғам ның қа жет ті-
лік те рі не жауап бе ре оты рып, оның да му ына 
еле улі əсер ет ті. Ұр пақ тан ұр пақ қа жет кен 
ұлы ла ры мыз дың құн ды мұ ра сы қа зақ стан-
дық тар дың жа ңа бу ын да ры үшін де мүл тік сіз 
ру ха ни-адам гер ші лік бағ дар ре тін де қыз мет 
ете ті ні сөз сіз. Ел үшін қи ын да тағ дыр кеш ті 
та ри хи ке зең дер де жал пыұ лт тық құн ды лық-
тар мен ха лық тың ру ха ни бай ла ны сын ны ғай-
тып, ұлт тық сəй кес ті гі нің бі рың ғай ру ха ни 
өрі сін құ ра тын осын дай бағ дар лар дың ма ңыз-
ды лы ғы одан əрі ұл ғая тү се ді. Ел ба сы мыз бағ-
дар ла ма лық ма қа ла сын да: «Мен хал қым ның 
та ғы лы мы мол та ри хы мен ықы лым за ман нан 
ар қауы үзіл ме ген ұлт тық салт-дəс түр ле рін ал-
да ғы өр кен де удің бе рік ді ңі ете оты рып, əр бір 
қа да мын нық ба су ын, бо ла шақ қа се нім мен 
бет алу ын қа лай мын…. Біз жаң ғы ру жо лын да 
ба ба лар дан ми рас бо лып, қа ны мыз ға сің ген, 
бү гін де та мы ры мыз да бүл кіл деп жат қан із гі 
қа си ет тер ді қай та тү ле туі міз ке рек», — де ген 
бо ла тын.
Да ла де мок ра ти ясын жə не заң ды лы ғын бе-

кі ту ке зе ңін де гі қа зақ қо ға мы ның қо ғам дық-
са яси құ ры лы мы қа зақ хал қы ның ерек ше құ-
қық тық са на-се зі мін көр сет ті. «Жар ғы» қа зақ 
құ қы ғы ның ор та сын да ғы ерек ше əлеу мет тік 
ка те го рия — би, ол жал ғыз өзі заң шы ға ру-
шы ның, «Да ла құ қы ғы» де рек көз де рі нің, ере-
же ле рі нің жə не рə сім де рі нің біл гі рі қыз ме тін 
ат қа ра ды. Жүйе лі сөз ге тоқ тап, бə туə ға ке ле 
біл ген хал қы мыз аузы ду алы, кең ой лап, əділ 
ше шім шы ға ра тын би лер ді құр мет тұт қан.
Қа зақ тың құ қық тық мə де ни еті нің не гі зін 

қа ла ушы лар дың бі рі — ше шен ді гі мен, ба тыл-
ды ғы мен, əділ ді гі мен та ны лып, дүйім қа зақ 
елі не Қаз дауыс ты Қа зы бек аты мен мəш һүр 
бол ған Қа зы бек би. Ата жо лы заң да рын мей-
лін ше мол мең гер ген, озық ой лы, əділ сөз дің 
ата сы атан ған Кел ді бе кұ лы Қа зы бек Ор та 
жүз дің Бас биі атан ған. Өмі рі нің соң ғы күн де-
рі не дейін жұр ты ның ты ныш ты ғын ті леп өт-
кен абыз.
Қа зы бек би дің заң на ма лық жə не сот қыз-

ме ті əде би ет те сот тө ре лі гі нің ал тын ға сы ры 
атан ған та ри хи ке зең мен тұс па-тұс ке ле ді. 
Сөз ге ше шен ді гі мен, тө ре лік ету де гі ерек ше 
да ры ны мен, қа ра қыл ды қақ жа ра тын əділ ді гі-
мен, па ра сат ты лы ғы мен та ныл ған аузы ду алы 
би ді хал қы «қа зып ай тқан Қа зы бек» — «шын-
дық қа же те тін Қа зы бек» деп ата ған екен. Қа-
зы бек би даң қты дəуір дің куə ге рі ға на емес, 
со ны мен бір ге оның бел сен ді құ ру шы сы, заң-
ды лық мен сот тө ре лі гі нің сақ та ушы сы, тү сін-
ді ру ші сі, ре фор ма то ры жə не уағыз да ушы сы. 
Ол өз за ма нын да хан дық тың іш кі-сыр тқы са-
я са ты на ара ла сып, күр меуі қи ын мə се ле лер ді, 
ел ішін де гі дау-да май ды оңы мен ше шіп, əділ 
тө ре лік ет кен.
Қа зы бек дəс түр лі да ла мə де ни ор та сын-

да өсіп, тəр би елен ді. Да рын ды ба ла кіш кен-
тайы нан адам гер ші лік, із гі қа си ет тер ді бойы-
на сі ңі ріп, ха лық тың бай ру ха ни мұ ра сы нан 
нəр алып, зе рек бо лып өсе ді. Да ла дəс тү рі не 
сəй кес, же ке қа си ет тер мен да ла за ңы ның ере-
же ле рін иге ру ден бас қа, би ата ғын да қо ғам-
дық даң ққа ие бо лу үшін екі сы нақ тық ке зең-
нен өтуі не ту ра кел ген: бі рін ші, көп ті көр ген, 
өмір дің ақ пен қа ра сын ажы ра та ала тын аб-
зал ұс таз дар ға өзі нің зе рек ті гін жə не ал ғыр-
лы ғын дə лел деу; екін ші ден, абыз би лер дің ақ 
ба та сын алу. Көп өл шем ді ба ға лау си па ты на 
ие бұл сы нақ тар би де ген жо ға ры мəр те бе ге 
үміт кер дің иде ялық на ным да ры мен ада ми 
заң ды лық та рын анық та ды. 12 жа сын да Қа зы-
бек Кі ші Жүз дің аты аңыз ға ай нал ған биі Мөң-

ке ден ба та ал ған. Ол со ны мен қа тар сот тө ре-
лі гі нің ше шен дік өне рін Тө ле би ден үй рен ген, 
бұл жас сот тың бе де лін өсі ру дің сөз сіз ке пі лі 
бол ды.
Қа зы бек би тө ре лік ет кен де өзі нің əділ ді-

гі мен жə не ше шен ді гі мен көз ге түс кен. Оған 
«Ағын су дай əй гi лi ше шен» лауазы мы ның 
бе рі луі те гін емес. Ас қан ғұ ла ма лы лық пен 
үй ле сім ді лік те гі ше шен дік да ры ны, мем ле ке-
та ра лық қақ ты ғыс тар ды бей біт рет теу үшін 
кү рес кен атақ ты би лер дің дəс тү рін жал ғас ты-
ру Қа зы бек би ге ер те та ны мал ды лық ты əкел ді. 
Сот жə не са яси про цес тер де гі, сон дай-ақ елі 
мен ота ны ның мүд де ле рін қор ғау жо лын да ғы 
ма ңыз ды же ңіс те рі нің ар қа сын да жас Қа зы бек 
би дің бе де лі арт ты.
Қа зы бек би дің əділ тө ре лі гі нің ар қа сын да 

қа зақ пен қал мақ ха лық та ры ара сын да бей-
біт ші лік ор на ды. Құ ра мы на он то ғыз жа сар 
Қа зы бек би кір ген Жоң ғар үкі ме ті не жа сал ған 
бі рін ші ел ші лік мін де ті сəт ті өт ті: тай па лас-
та ры бо са тыл ды жə не жоң ғар лар мен ай дап 
əке тіл ген мал қай та рыл ды. Жас, қай рат ты, 
діл мəр ше шен Қа зы бек би сен ді ру өне рі нің 
ар қа сын да жоң ғар дың ха ны мен сөз сайы сын-
да же ңім паз атан ды. Та ғы да бір не ше ел ші лік 
мін дет тер ге қа тыс ты, нə ти же сін де жоң ғар лар-
мен «бұ дан бы лай бей біт ші лік пен ке лі сім де 
өмір сү ру» ке лі сі мі ор на ды. 1743 жы лы бел гі-
лен ген осын дай са пар лар дың бі рі не ел ші ре-
тін де Қа зы бек би Қал дан Се рен мен ке ліс сөз-
дер ге қа ты сып, Абы лай сұл тан ның тұт қын нан 
бо сап, ота ны на ора лу ына қол жет кіз ді. Бас қа 
атақ ты би лер мен бір ге Қа зы бек би Қы тай, Бұ-
қа ра, Моң ғо лия жə не Ре сей үкі ме ті мен дип ло-
ма ти ялық қа ты нас тар ор на ту ға қа тыс ты.
Ор та Жүз де Қа зы бек ең мық ты би бо-

лып са нал ды. Оның даң қы Ор та жүз дің ше-
гі нен тыс жер лер де де та ра лып жат ты, ол өз 
дəуірі нің аңыз ада мы на ай нал ды. Тө ле би жə-
не Əй те ке би мен бір ге қа зақ хал қы ның «құ-
рыл тай дың үш би ле уші сі» шо ғы ры на кір ді. 
1763 жыл ғы орыс өкі лі нің рес ми мə лім деуін-
де «Қа зы бек би бү кіл Ор та жүз де гі ең бас ты 
би бо лып та бы ла ды. Оған Əбіл мəм бет хан ның 
өзі, сон дай-ақ Абы лай сұл тан, бас қа да ұлыс-
тар дың сұл тан да ры мен ел аға ла ры əр қа шан 
да ке ліп, əр түр лі ке ңес тер ала ды, тіп ті Қа зы-
бек би дің ке лі сі мін сіз Ор та жүз де бір де-бір 
ма ңыз ды мə се ле ше шіл мей ді екен» де лін ген.
Би дің та лас сыз бе де лі мен са яси ма ңыз ды-

лы ғы қа зақ қо ға мы ның құ қық тық иде оло ги-
ясы ның ір ге лі қа ғи да сын қам ты ды. Би лер ге 
ти есі лі сот би лі гі көш пен ді лер үшін не гіз гі 
мəн ге ие. Ол бас қа ру жүйе сін де ке ңі нен та-
рал ған, құр мет ке лайық, ха лық қа жа қын жə-
не тү сі нік ті би лік тің же тек ші ны са ны бол ды. 
Хан би лі гі мен са лыс тыр ған да би лер ге ти есі лі 
сот би лі гі едəуір да мы ған жə не же тіл ді ріл ген, 
со ны мен қа тар ха лық та ри хы ның те ре ңін де 
жат қан түп кі лік ті би лік бо лып са нал ды. Да ла 
хал қы ның тү сі ні гін де ол мем ле кет ті лік тің ны-
ша ны ре тін де та ныл ды, мем ле кет тік би лік ті 
жү зе ге асы ру дың ың ғай лы, ти ім ді, шап шаң, 
тіп ті əм бе бап құ ра лы бо лып та был ды.

«Би» ата ғы мұ ра гер лік жол мен не ме се сый 
ре тін де бе ріл мей ді, ол тек осы атақ қа лайық-
ты жан дар ға бе рі ле тін құр мет ті атақ. Бі рін-
ші ке зек те ха лық пен мойын дал ған қо ғам дық 
тұл ға, да на ға на би атан ды. Сот тө ре лі гі нің 
жол дау шы сы ре тін де би ге қойы ла тын не-
гіз гі та лап тар — бұл ше шен дік та лан ты мен 
жə не əділ ді гі мен та ны лу, со ны мен қа тар қа-
ра пайым құ қық нор ма ла рын жет кі лік ті бі-
лу, «Қа сым хан ның қас қа жо лы» (ХVI ғ. ба сы); 
«Есiм хан ның ес кi жо лы» (XVII ғ. ал ғаш қы ши-
ре гі); «Тəу ке хан ның Же ті жар ғы сы» (XVII ғ. 
соң ғы ши ре гі)» ат та ры мен та рих қа ен ген хан-
дар дың заң дар жи на ғын да тір кел ген да ла за-
ңы ның не гіз де рін иге ру; атақ ты Май қы би ден 
бас тап би лер дің сот та үл гі бо лар лық не гіз гі 
іс те рін иге ру (XI — XIII ғғ.) Шын дық пен əділ-
дік, олар ға же ту ге ты ры су қа зақ құ қы ғы ның 
нор ма ла ры на не гіз дел ген би лер дің сот тө ре лі-
гі нің жə не шы ға ры ла тын ше шім де рі нің ір ге лі 

не гі зі бол ды: «Атан ның құ лы ай тса да, əділ дік-
ке ба сың ды ұр»; «Би төрт тiң кұ лы, ол — адал 
ең бек, та за ни ет, те рең ой, əдiл дiк».
Көш пен ді лер дің қо ға мын да бей біт ші лік 

пен тұ рақ ты лық ты қам та ма сыз ету ге үн дей-
тін би тө ре лі гі би лік қа рым-қа ты нас та ры ның 
тұ тас бі різ ден ді ріл ген жүйе сі нің қыз мет ету ін 
қам та ма сыз ету фун кци ясын алу ар қы лы сот-
қа заң кү шін бе ру дің не гі зі бол ды.
Жоң ғар шап қын шы лы ғы на дейін гі ше ка ра-

сын да қа зақ жер ле рін қай та ру жə не бі рік ті ру 
жыл да рын да, жал пы ға ор тақ са яси дағ да рыс-
тан шы ғу жыл да рын да «аты шу лы үш би», 
«үш пай ғам бар» — Тө ле би, Қа зы бек би жə не 
Əй те ке би ді осы тағ дыр кеш ті уақыт та мем-
ле кет ті бас қар ған жə не қа зақ қо ға мы ның заң 
жүйе сі ре тін де қа зақ тар дың қа ра пайым құ-
қы ғы ның не гі зін са лу шы Тəу ке хан ның бас ты 
ті ре гі ет ті. Қа зы бек би дің ті ке лей қа ты су ымен 
ірі заң шы ға ру шы ак ті — «Же ті жар ғы» заң дар 
жи ын ты ғы құ рыл ды. Эт но лог Ж. Ар тық ба ев 
би дің «Же ті Жар ғы ны» дайын да уда ғы па ра-
сат қа бi ле тін, ойы ның те рең ді гін, бі лім ді лі гін 
бы лай ша тұ жы рым дай ды: «Ол өзі не дейін гі 
би лік жол да ры мен то лық та ны сып, со нау Ғұн 
дəуірі нен, тіп ті Сақ тан бас тау ала тын көп ші-
лік ор та сын да ғы құ қық дəс тү рін иге ріп, со ны-
мен қа тар əдет-ғұ рып заң да ры мен ша ри ғат 
ара сын да ғы күр де лі бай ла ныс тар мен қай шы-
лық тар ды да ше шу мүм кін ді гі не ие бол ды».
Мақ сат қа ба ғыт тал ған шо ғыр лан ды ру шы 

са ясат тың ар қа сын да қо ғам ның қа жет ті лік-
те рі не жə не дəс түр ле рі не жауап бе ре тін, бас-
ты сы эт ни ка лық маз мұ нын сақ тай тын, Пре-
зи ден ті міз атап ай тқан дай, да ла өр ке ни еті нің 
тұ тас ты ғы мен бір лі гі нің не гі зі бо лып та бы ла-
тын қа зақ мем ле ке ті нің құ қық тық құ ры лы-
мын ор на ту ға мүм кін дік алын ды.
Ел ба сы на күн ту ған қи ын-қыс тау ке зең де 

хал қы ның қа сы нан та бы лып, ел би ле уші ле-
рі не пə ту алы, бай лам ды сөз ай тып, жұр тын 
бір лік те ұс тау ға үн де ген үш пай ғам ба ры-
мыз — Тө ле би, Қаз дауыс ты Қа зы бек би жə не 
Əй те ке би дің құр ме ті не 1993 жы лы Оң түс тік 
Қа зақ стан да ғы Ор да ба сы ме ке нін де ас бе рі ліп, 
са ябақ са лын ды. Са ябақ тың ашы лу сал та на ты-
на үш түр кі тіл дес ел дер дің: Қа зақ стан ның, Өз-
бек стан ның жə не Қыр ғыз стан ның Пре зи дент-
те рі қа тыс ты. Сал та нат ты жи ын да Ел ба сы мыз 
хал қы мыз дың үш ұлы биі қа зақ үшін бір лік-
тің ны ша ны еке нін, олар дың қа нат ты, на қыл 
сөз де рі жан дү ни ені байы та тын ру ха ни азық 
еке нін, олар дың елі үшін сі ңір ген ең бек те рі 
ора сан зор еке нін атап айт ты.
Жүз жыл дық тар қа зір гі ұр пақ ты би сот тө-

ре лі гі нің Ал тын ға сы ры нан алыс та та ды. Бү гін-
гі таң да түп кі лік ті түр де құ қық тың əлеу мет-
тік-са яси ор та сы, нор ма ла ры мен маз мұ ны өз-
гер ді. Қа зақ стан ның мем ле кет тік да му стра те-
ги ясы ның елі міз дің ма ңыз ды бағ дар ла ма лық 
құ жа ты — Кон сти ту ция нор ма ла ры на сəй кес-
ті гі біз дің да му ымыз дың эко но ми ка лық жə не 
са яси ти ім ді лі гі мен оның əлеу мет тік-мо раль-
дік өмір шең ді гін қам та ма сыз ете ді. Қа зір гі ке-
зең де де би тө ре лік ет кен сот қо ғам дық ұғым-
да жо ға ры кə сіп ті лік ті, əділ дік пен шын дық қа 
адал дық ты бей не ле уді жал ғас ты ру да. Бү гін де 
би ле рі міз дің сот тө ре лі гі заң ды лық тың эта-
ло ны ре тін де ха лық тың та ри хи жа дын да сақ-
та лып қа на қой май, Қа зақ стан ның құ қық тық 
жə не кон сти ту ци ялық құ ры лы мын да тұ тас 
ба ғыт ре тін де өзек ті лі гін одан əрі арт ты ру да. 
Елі міз ұлы ла ры мыз ды ұлық тап, са на ны жаң-
ғыр тып, та ри хи тұл ға ла ры мыз дың із гі іс те рін 
дə ріп теу ар қы лы жар қын бо ла шақ қа қа дам 
ба су да.

Е. �. К	 БЕ ЕВ,
З.�.Д. ПРО ФЕС СОР, Е. А. Б	 КЕ ТОВ АТЫН ДА �Ы 

�А РА �АН ДЫ МЕМ ЛЕ КЕТ ТІК УНИ ВЕР СИ ТЕ ТІ РЕК ТО РЫ

�LлаIтандыру
«Oлы IазаI 
ойшылы �азыбек 
биді% Iызметі мен 
шы<армашылы<ы — 
Iо<амдыI сананы 
жа%<ыртуда<ы 
ма%ызды фактор»

�а за� стан Рес пуб ли ка сы 

М� де ни ет ж� не спорт ми-

нистрлі гі, �а ра �ан ды об лы-

сы ны� �кім ді гі, ака де мик 

Е. А. Б! ке тов атын да �ы �а-

ра �ан ды мем ле кет тік уни-

вер си те ті �а зы бек би Кел-

ді бе к$ лы ны� 350 жыл ды� 

ме рей тойы на ар нал �ан «&лы 

�а за� ой шы лы �а зы бек би-

ді� �ыз ме ті мен шы �ар ма-

шы лы �ы — �о �ам ды� са на-

ны жа� �ыр ту да �ы ма �ыз ды 

фак тор» ат ты Ха лы �а ра лы� 

�ы лы ми-прак ти ка лы� кон-

фе рен ция �а �а ты су �а ша �ы-

ра ды.

Кон фе рен ци яны� ы лы ми 

ба ыт та ры: XYII-XYIII . �а за�-

жо� ар �а рым-�а ты нас та ры; 

�аз дауыс ты �а зы бек би — 

мем ле кет ж� не �о ам �ай рат-

ке рі; �аз дауыс ты �а зы бек 

би ді� ру ха ни м� ра сы — бо ла-

ша� �а ба дар ды� жо лы; «Же-

ті жар ы дан» Т�уел сіз �а за�-

стан ны� Ата За �ы на дейін».

Кон фе рен ци яны &т кі зу 

2017 жыл ды� 22 �ыр к/йе гі-

не жос пар ла ну да. Кон фе рен-

ция ба дар ла ма сы на то лы� 

ж� не ауыз ша ба ян да ма лар 

ен гі зі ле ді (�йым дас ты ру ко-

ми те ті ні� ша �ы руы бойын ша). 

Кон фе рен ци яда ы ж� мыс ты 

орын дау тіл де рі: �а за�, орыс, 

аыл шын тіл де рі.

Кон фе рен ци яны� &т кі зі лу 

ор ны мен уа�ы ты: 2017 жыл-

ды� 22 �ыр к/йе гі, тір кеу 

уа�ы ты — 09:00, кон фе рен-

ци яны� бас та луы — 10:00, 

�а за� стан Рес пуб ли ка сы, �а-

ра ан ды �а ла сы, Уни вер си тет 

к& ше сі 28, ака де мик Е. А. Б&-

ке тов атын да ы �а ра ан ды 

мем ле кет тік уни вер си те ті. Бас 

и ма рат. Сту дент тер са райы.

Бай ла ныс те ле фон да ры: 

Ин но ва ци ялы�-тех но ло ги-

ялы� ор та лы� 8(7212) 77-04-

25, kar gu2017konf@ma il.ru, 

С. С. �а сы мов, А. С. Бал та бе-

ков.

Ес кер ту:

Жо а ры к&р се тіл ген та-

лап тар а сай кел мей тін ж� не 

бе кі тіл ген мер зім нен кейін 

жі бе ріл ген ма �а ла лар �а рас-

ты рыл май ды (2017 жыл ды� 

20 та мы зы на дейін). Жол 

а�ы сы мен ж> ріп-т� ру а�ы сын 

кон фе рен ция �а ты су шы сы &зі 

т& лей ді.

�діл с$зді% атасы
Басты та�ырып



№8 (264) 31.08.2017 3Жастар �лемі
Мир молодежи

Кон сти ту ция Рес пуб ли ки Казахстан, при ня тая 30 ав гус та 1995 го да на ро дом Казахстана 
на все на род ном ре фе рен ду ме, за ло жи ла проч ную за ко но да тель ную ос но ву го су дар ствен-
нос ти су ве рен но го Казахстана. В ней по лу чи ли юри ди чес кое офор мле ние глав ные пра во-
вые и нрав ствен ные прин ци пы, на ко то рых стро ит ся на ше об ще ство: ста биль ность, на ци-
ональ ное сог ла сие и ка зах стан ский пат ри отизм, эко но ми чес кий прог ресс и со ци аль ная за-
щи щен ность граж дан. Пра во вая куль ту ра се год няш не го Казахстана, стро яще го сов ре мен-
ное де мок ра ти чес кое го су дар ство на фун да мен те вы со ких норм Ос нов но го за ко на стра ны, 
име ет бо га тые тра ди ции, ухо дя щие кор ня ми в ис то ри чес кое прош лое ка зах ско го на ро да.

В ста нов ле нии на ци ональ но го пра во во го са мо-
соз на ния, в фор ми ро ва нии ка зах ской го су дар ствен-
нос ти зна чи тель ную роль иг ра ли лич нос ти, чья 
по ли ти чес кая и ду хов ная дея тель ность на ибо лее 
пол но от ра жа ла пот реб нос ти об ще ства и ока за ла 
зна чи тель ное вли яние на его раз ви тие. Их нас ле дие, 
бе реж но сох ра ня емое в жи вой па мя ти на ро да как 
бес цен ный ду хов ный опыт, слу жит бе зо ши боч ным 
нрав ствен ным ори ен ти ром для но вых по ко ле ний 
ка зах стан цев. В слож ные и судь бо нос ные для стра-
ны ис то ри чес кие пе ри оды зна чи мость по доб ных 
ори ен ти ров еще бо лее воз рас та ет, они приз ва ны 
уп ро чить ду хов ные свя зи на ро да с об ще на ци ональ-
ны ми цен нос тя ми, соз дать еди ное ду хов ное по ле 
на ци ональ ной иден тич нос ти. Нурсултан Абишевич 
Назарбаев, фор му ли руя важ ней шие прин ци пы мо-
дер ни за ции об ще ствен но го соз на ния, спра вед ли во 
от ме ча ет не об хо ди мость сох ра не ния куль тур но-ис-
то ри чес ких смыс лов и об ще ствен ных цен нос тей 
как обя за тель ное ус ло вие ус пеш но го про ек ти ро ва-
ния бу ду ще го стра ны. «Для Казахстана это осо бен-
но важ но. Мы — ог ром ная по тер ри то рии стра на с 
бо га той ду хов ной ис то ри ей… Это ос но ва то го куль-
тур но-ге не ти чес ко го ко да, ко то рый лю бую на цию 
де ла ет на ци ей, а не соб ра ни ем ин ди ви дов»», — под-
чер ки ва ет Пре зи дент.

Об ще ствен но-по ли ти чес кая струк ту ра ка зах ско-
го об ще ства в пе ри од ут вер жде ния степ ной де мок-
ра тии и за кон нос ти от ра жа ла осо бое пра во соз на ние 
ка зах ско го на ро да. В цен тре Ка зах ско го пра ва «Жар-
ғы» на хо ди лась осо бая со ци аль ная ка те го рия — би, 
со еди няв шая в од ном ли це за ко но да те ля, зна то ка 
ис точ ни ков, пра вил и про це дур «Степ но го пра ва», 
по эта и ора то ра. Тра ди ци он ное для ка за хов бий-
ское пра во су дие и сей час про дол жа ет сох ра нять ся в 
ис то ри чес кой па мя ти на ро да как эта лон за кон нос ти 
и спра вед ли вос ти.

Од ним из вы да ющих ся но си те лей, про вод ни ков 
нрав ствен ных и пра во вых прин ци пов и тра ди ций 
на ро да, од ним из ос но ва те лей и яр ких пред ста ви-
те лей ка зах ской пра во вед чес кой куль ту ры был ве-
ли кий ка зах ский об ще ствен ный и по ли ти чес кий де-
ятель Ка зы бек би. С его име нем свя за на це лая эпо ха 
в ис то рии ка зах ской сте пи.
За ко нот вор чес кая и су деб ная дея тель ность Ка зы-

бек би приш лась на важ ней ший для фор ми ро ва ния 
и ук реп ле ния ка зах ской го су дар ствен нос ти ис то ри-
чес кий пе ри од, ко то рый в ли те ра ту ре по эти чес ки 
име ну ет ся Зо ло тым ве ком пра во су дия. Зна ме нуя 
сво его ро да ду хов ный ру беж в ис то рии Казахстана, 
он вы зы ва ет проч ные ас со ци ации с тор же ством и ав-
то ри те том за кон нос ти и пра во су дия, ко то рые бы ли 
и ос та ют ся осо бым нрав ствен ным кри те ри ем че ло-
ве чес ко го об ще жи тия.

Ка зы бек би, ко то ро го за осо бые су деб ные да ро-
ва ния и зас лу ги при жиз ни име но ва ли «қа зып ай-
тқан Қа зы бек» — «до хо дя щий до са мой ис ти ны Ка-
зы бек», был не толь ко сви де те лем слав ной эпо хи, но 
и ак тив ным ее со зи да те лем — хра ни те лем, ис тол ко-
ва те лем, ре фор ма то ром и про вод ни ком за кон нос ти 
и пра во су дия.

Рос и вос пи ты вал ся Ка зы бек в тра ди ци он ной 
степ ной куль тур ной сре де. Ода рен но го ре бен ка 
с дет ства го то ви ли к сте зе об ще ствен но го де яте-
ля. Преж де чем стать би ем, юно ша про шел шко лу 
про фес си ональ но го и нрав ствен но го со вер шен ство-
ва ния: изу чал бо га тое ус тное твор че ство на ро да и 
нас ле дие зна ме ни тых би ев, обу чал ся тех ни ке крас-
но ре чия и ос но вам на род ной муд рос ти. Сог лас но 
степ ной тра ди ции, кро ме лич ных ка честв и ос во-
ения пра вил степ но го за ко на для по лу че ния об ще-
ствен но го приз на ния в зва нии бия не об хо ди мо бы ло 
прой ти два ис пы та тель ных эта па: во-пер вых, про де-
монстри ро вать свой ин тел лект и ло ги ку опыт ным 
об ще ствен ным учи те лям, от ве чая на их фи ло соф-
ские воп ро сы, во-вто рых, по лу чить осо бые бла гос-
ло ве ния («ба та») муд рых стар цев. Эти ис пы та ния 
но си ли мно го мер ный оце ноч ный ха рак тер, оп ре де-
ля ли идей ные убеж де ния и нрав ствен ные ус та нов-
ки пре тен ден та на вы со кий ста тус бия. Уже в 12 лет 
Ка зы бек по лу чил «ба та» ле ген дар но го в Млад шем 
жу зе Мон ке би. Ис кус ству су деб но го крас но ре чия 
он учил ся так же у ти ту ло ван но го То ле бия, что яв ля-

лось га ран ти ей бе зус лов но го приз на ния ав то ри те та 
мо ло до го судьи.

Ка зы бек би был вы да ющим ся ора то ром, су деб-
ное крас но ре чие ко то ро го име ло ве со мую до ка за-
тель ную си лу и убе ди тель ность. Не слу чай но за ним 
зак ре пил ся ти тул «Ағын су дай əй гi лi ше шен» («Его 
крас но ре чие бы ло по доб но бур ля ще му по то ку во-
до па да»). Ора тор ский дар в со че та нии с вы со кой 
эру ди ци ей, сле до ва ние тра ди ци ям зна ме ни тых би-
ев, ра то вав ших за мир ное уре гу ли ро ва ние меж го-
су дар ствен ных кон флик тов, при нес ли Ка зы бек бию 
ран нюю из вес тность. Ав то ри тет мо ло до го Ка зы бе ка 
был по пра ву зас лу жен его зна чи мы ми по бе да ми на 
су деб ных и по ли ти чес ких про цес сах, а так же на ни-
ве за щи ты ин те ре сов ро да и оте че ства.

Бла го да ря его уси ли ям был ус та нов лен мир 
меж ду ка зах ским и кал мыц ким на ро да ми. Пер вая 
по сольская мис сия к джун гар ско му пра ви те лю, в 
сос та ве ко то рой был 19-лет ний Ка зы бек, ока за лось 
ус пеш ной: бы ли ос во бож де ны соп ле мен ни ки и воз-
вра щен уг нан ный джун га ра ми скот. Мо ло дой, сме-
лый, блес тя щий ора тор, бла го да ря ис кус ству убеж-
де ния Ка зы бек би вы шел по бе ди те лем из сло вес но-
го по един ка с джун гар ским ха ном. За тем пос ле до ва-
ло еще нес коль ко по сольских мис сий, ре зуль та том 
ко то рых ста ло сог ла ше ние с джун га ра ми «впредь 
жить в ми ре и сог ла сии». В од ну из та ких по ез док, 
да ти ру емую 1743 го дом, в ка че стве пос ла Ка зы бек би 
уча ство вал в пе ре го во рах с Гал дан Це ре ном и до бил-
ся ос во бож де ния из пле на и воз вра ще ния на ро ди ну 
сул та на Аб лая. Вмес те с дру ги ми из вес тны ми би ями 
Ка зы бек би при ни мал учас тие в ус та нов ле нии дип-
ло ма ти чес ких от но ше ний с пра ви тель ства ми Ки тая, 
Бу ха ры, Мон го лии, с Рос си ей.

В Сред нем жу зе Ка зы бек би счи тал ся «са мо силь-
ней шим». Сла ва его прос ти ра лись да ле ко за пре-
де лы Сред не го жу за, он стал ле ген дой сво ей эпо хи, 
вмес те с То ле би и Ай те ке би вхо дил в ко гор ту «трех 
пра ви те лей дум» ка зах ско го на ро да. В офи ци аль-
ном до не се нии рус ско го пред ста ви те ля, от но ся щем-
ся к 1763 го ду, ска за но, что Ка зы бек бия «в Сред ней 
ор де за глав но го судью по чи та ют, к ко то ро му сам 
Абул мам бет хан, так и Аб лай и про чих улу сов сул-
та ны, знат ные стар ши ны для вся ко го со ве ту всег да и 
поч ти каж до год но при ез жа ют и без его сог ла сия ни-
че го знат но го не при ем лют».

По доб ный неп ре ре ка емый ав то ри тет и по ли ти-
чес кая зна чи мость бия от ра жа ла фун да мен таль ный 
прин цип пра во вой иде оло гии ка зах ско го об ще ства. 
Су деб ная власть, ко то рая при над ле жа ла би ям, име-
ла ис клю чи тель ное зна че ние для ко чев ни ков. Она 
бы ла ве ду щей фор мой влас ти в сис те ме уп рав ле ния, 
ши ро ко рас прос тра нен ной, близ кой и по нят ной 
на ро ду, зас лу жи ва ющей ува же ния и опи рав шей-
ся на нее. В срав не нии с хан ской властью су деб ная 
власть бы ла бо лее раз ви той и дос та точ но пол но се-
бя ре али зо вав шей. Она счи та лась ко рен ной властью, 
ухо дя щей в глубь ис то рии са мо го на ро да, в от ли чие 
от ха нов, име ющих «не ка зах ское про ис хож де ние». В 
по ни ма нии степ ня ков она выс ту па ла как сим вол го-
су дар ствен нос ти, яв ля лась удоб ным, эф фек тив ным, 
быс трым, мож но ска зать, уни вер саль ным сред ством 
осу ществле ния го су дар ствен ной влас ти.

Зва ние «бий» бы ло не столь ко нас лед ствен ным 
или жа лу емым, сколь ко зас лу жен ным по чет ным 
зва ни ем. Бий в пер вую оче редь был об ще ствен ной 
фи гу рой, муд ре цом, по лу чив шим на род ное приз-
на ние. Ос нов ные тре бо ва ния, ко то рые предъ яв-
ля лись к бию как от пра ви те лю пра во су дия, — это 
об ла да ние ора тор ским та лан том и чес тность, а так-
же дос ко наль ное зна ние норм обыч но го пра ва, ос-
во ение ос нов степ но го за ко на, за фик си ро ван ных в 
уло же ни ях ха нов, во шед ших в ис то рию под наз ва-
ни ем «Қа сым хан ның қас қа жо лы» — «Глав ное уло-
же ние Ка сым-ха на» (на ча ло ХVI в.); «Есiм хан ның 
ес кi жо лы» — «Ре цеп ция пра во вой ста ри ны Есим-
ха на» (пер вая чет верть XVII в.); «Же ты-Жар ғы Та уке 
ха на» — «Семь уло же ний Та уке-ха на» (пос лед няя 
чет верть XVII в.); ос нов ных су деб ных пре це ден тов 
би ев на чи ная со зна ме ни то го Май кы бия (XI-XIII 
вв.).

Ис ти на и спра вед ли вость, стрем ле ние к их пос ти-
же нию бы ли фун да мен таль ны ми ос но ва ми су доп-

ро из вод ства и вы но си мых су деб ных ре ше ний би ев, 
ос но ван ных на нор мах ка зах ско го пра ва: «Атан ның 
құ лы ай тса да, əділ дік ке ба сың ды ұр» — «Пок ло нись 
спра вед ли вос ти, ес ли она выс ка за на да же и ра бом 
тво его от ца»; «Би төрт тiң кұ лы: адал ең бек, та за ни-
ет, те рең ой, əдiл дiк» — «Би — раб че ты рех гос под: 
чес тный труд, бла го род ство мыс ли, глу бо ко мыс лие 
и спра вед ли вость».

Приз ван ное обес пе чить мир и ста биль ность в 
об ще стве ко чев ни ков, бий ское пра во су дие и ста ло 
пер во ос но вой су до ус та нов ле ния, взяв на се бя фун-
кцию обес пе че ния фун кци они ро ва ния це лос тной 
уни фи ци ро ван ной сис те мы влас тных от но ше ний. 
В го ды вос ста нов ле ния и объ еди не ния ка зах ских зе-
мель в гра ни цах до джун гар ско го на ше ствия, вы хо да 
из все об ще го по ли ти чес ко го кри зи са «три ве ли ко-
леп ных бия» («аты шу лы үш би»), «три про ро ка» 
(«үш пай ғам бар») — Ка зы бек би, То ле би и Ай те ке 
би — сос та ви ли глав ную опо ру Та уке-ха на, воз гла-
вив ше го го су дар ство в это судь бо нос ное вре мя и 
став ше го ос но во по лож ни ком обыч но го пра ва ка за-
хов как юри ди чес кой сис те мы ка зах ско го об ще ства. 
При не пос ред ствен ном учас тии Ка зы бек би был раз-
ра бо тан круп ный за ко но да тель ный акт — свод за ко-
нов «Же ті Жар ғы» (Семь Ус та нов ле ний), при ня тый 
на все на род ных съез дах вбли зи Тур кес та на и от ра-
жав ший пат ри оти чес кую во лю масс, что мож но от-
нес ти к на ибо лее зна чи тель ным дос ти же ни ям «трех 
про ро ков ве ка».

Бла го да ря це ле нап рав лен ной кон со ли ди ру-
ющей по ли ти ке уда лось ус та но вить пра во вую 
струк ту ру ка зах ско го го су дар ства, от ве ча ющую пот-
реб нос тям и тра ди ци ям об ще ства, сох ра нить глав-
ное эт ни чес кое со дер жа ние, ко то рое, как от ме ча ет 
наш Пре зи дент, яв ля лось ос но вой це лос тнос ти и 
един ства степ ной ци ви ли за ции.

Как дань осо бо го ува же ния к зас лу гам би ев в 
1993 го ду на юге Казахстана в уро чи ще Ор да ба сы 
был за ло жен парк, пос вя щен ный па мя ти трех би ев-
су дей. На его от кры тии, сос то яв шем ся 28 мая 1993 
го да, при сут ство ва ли пре зи ден ты трех тюр ко языч-
ных го су дарств: Казахстана, Уз бе кис та на и Кир ги-
зии. Президент Рес пуб ли ки Казахстан Нурсултан 
Назарбаев ска зал, что три бия «ста ли для ка за хов 
неп ре хо дя щим сим во лом един ства, их страс тные 
ре чи ов ла де ли ума ми по том ков, как из ре че ние свя-
щен ных книг. Их ис то ри чес кие зас лу ги пе ред ка зах-
ским на ро дом, их зна чи мость в на шей ис то рии не-
воз мож но пе ре оце нить».
Сто ле тия от де ля ют сов ре мен ное по ко ле ние от 

Зо ло то го ве ка бий ско го пра во су дия. Се год ня ко рен-
ным об ра зом из ме ни лась со ци аль но-по ли ти чес кая 
сре да, нор мы и со дер жа ние пра ва. Со от вет ствие 
го су дар ствен ных стра те гий раз ви тия Казахстана 
нор мам Кон сти ту ции — важ ней ше го прог рам мно-
го до ку мен та стра ны — обес пе чи ва ет как эко но-
ми чес кую и по ли ти чес кую эф фек тив ность на ше го 
раз ви тия, так и его со ци аль но-нрав ствен ную сос то-
ятель ность. И на сов ре мен ном эта пе бий ский суд 
про дол жа ет оли цет во рять в об ще ствен ном пред-
став ле нии вы со кий про фес си она лизм, чес тность, 
вер ность спра вед ли вос ти и ис ти не. Бий ское пра во-
су дие как эта лон за кон нос ти не толь ко про дол жа-
ет сох ра нять ся в ис то ри чес кой па мя ти на ро да, но и 
при об ре та ет ак ту аль ность как цен нос тный ори ен-
тир в пра во вом и кон сти ту ци он ном стро итель стве 
Казахстана.

КУ БЕ ЕВ Е. К.,
РЕК ТОР КАРГУ ИМЕ НИ Е. А. БУ КЕ ТО ВА, Д. Ю. Н., ПРО ФЕС СОР

Анонс
День знаний — 2017 
в КарГУ им. Е. А. Букетова

Се год ня в Ка зах ста не 
все выс шие учеб ные за ве-
де ния от ме ча ют День зна-
ний. Глав ные ге рои это го 
прек рас но го праз дни ка — 
сту ден ты пер во го кур са, ко-
то рые пе рес ту пи ли по рог 
выс ших учеб ных за ве де-
ний. Им се год ня пред сто ит 
влить ся в за ме ча тель ное 
со об ще ство, имя ко то ро-
му «сту ден че ство». Ве ли кий 
Мух тар Ауэзов го во рил, что 
«толь ко зна ние де ла ет че ло-
ве ка рав ным с дру ги ми». А 
это зна чит, что пер во кур сни-
ки де ла ют пер вые ша ги по 
пу ти к про фес си ональ ным 
зна ни ям и сво ему ус пе ху. И, 
ко неч но, важ но под дер жать 
их в са мом на ча ле.

День зна ний — это тра ди-
ци он ный для КарГУ им. Е. А. 
Бу ке то ва праз дник, ко то рый 
ста но вит ся на ча лом боль шо-
го пу ти для пер во кур сни ков и 
за вер ша ющим эта пом для вы-
пус кни ков. Имен но по это му в 
этот день к ним осо бое вни ма-
ние!

На тор же ствен ной ак ции 
ру ко во ди те ли на ше го ву за — 
ве те ра ны выс ше го об ра зо-
ва ния, сту ден ты-ак ти вис ты и 
гос ти — поз дра вят про фес-
сор ско-пре по да ва тельский 
сос тав и сту ден тов с на ча лом 
но во го учеб но го го да. Тра-
ди ци он но к пер во кур сни кам 
со сло ва ми поз драв ле ний и 
по же ла ни ями об ра тит ся рек-
тор КарГУ, де пу тат об лас тно-
го мас ли ха та, про фес сор Е. 
К. Ку бе ев. А сту ден чес кий хор 
спо ет гимн сту ден тов, ко то-
рый оз на ме ну ет со бой на ча ло 
учеб ных за ня тий. А за тем пер-
во кур сни ки про из не сут клят ву 
сту ден тов. Во вре мя кон цер та-
пре зен та ции Двор ца сту ден-
тов «Біз �арМУ-ден біз!» — «Мы 
из КарГУ!» они поз на ко мят ся 
с твор чес ки ми кол лек ти ва ми 
на ше го уни вер си те та, ко то рые 
ждут но вых учас тни ков. С по-
ка за тель ны ми выс туп ле ни ями 
выс ту пят спортсме ны — сту-
ден ты фа куль те та фи зи чес кой 
куль ту ры и спор та, по бе ди те ли 
рес пуб ли кан ских и меж ду на-
род ных со рев но ва ний.

По за вер ше нии тор же-
ствен но го от кры тия Дня зна-
ний всех приг ла сят на ак то вую 
лек цию рек то ра КарГУ. А по 
окон ча нии лек ции пер во кур-
сни ков ждет зна ком ство с аль-
ма-ма тер: для них про ве дут 
эк скур сию по му зе ям КарГУ, 
по ка жут бо га тый фонд науч ной 
биб ли оте ки, лек ци он ные за-
лы, сов ре мен ные ин те рак тив-
ные клас сы и науч ные ла бо ра-
то рии. За тем пер во кур сни ки 
нап ра вят ся в учеб ные кор пу-
са сво их фа куль те тов, где их 
встре тят ак то вы ми лек ци ями 
про фес со ра на ше го уни вер-
си те та. Те мой ак то вых лек ций 
ста нет еще один важ ный го-
су дар ствен ный праз дник — 
День Кон сти ту ции.

СОБ. ИНФ.
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Ел ба сы Н. Ə. Назарбаев тың «Бо ла шақ қа бағ дар: ру ха ни жаң ғы ру» та қы ры бын да ғы кең 
кө лем ді бағ дар ла ма лық ма қа ла сы ға лым дар ды, оның ішін де елі міз де екін ші бо лып ашыл-
ған Е. А. Бө ке тов атын да ғы Қа ра ған ды мем ле кет тік уни вер си те ті нің ұжы мын да бей-жəй 
қал дыр ма ға ны сөз сіз. Пре зи ден ті міз ұсын ған бағ дар ла ма ны əр бір қа зақ стан дық жə не жас 
бу ын дар ды тəр би елеу са ла сын да қыз мет ат қа рып жүр ген əр бір оқы ту шы да му ға ба ғыт-
тал ған нұс қау лық ре тін де пай да ла на ала ды.

Бұл бағ дар ла ма ның өмір шіл ді гін тал бе сік тен 
тəр бие ал ған əр бір жас уақыт өте ба ға лай ала ты-
нын бағ дар лау қи ын емес. Əр бір оқы ту шы бі лім 
алу шы ның жү ре гін де гі ру ха ни бай лы ғын арт ты-
рып əрі Отан ға де ген сүйіс пен ші лі гін да ры та біл-
се, өс ке лең жас тар дың ке ле ше гі нің дұ рыс ба ғыт та 
өр буі не то лық сеп ті гін ти гі зе тін ді гі сөз сіз.
Қа зір гі таң да бі лім ор да мыз осы бағ дар ла ма-

ға сəй кес көп те ген игі ша ра лар жос пар лап, бі лім 
алу шы лар дың ғы лым мен бі лім ге бас та ған жұ-
мыс та ры на мұ рын дық бо лып отыр. Фа куль те ті-
міз дің ға лым да ры дү ние жү зі не мə лім Thom son 
Reu ters жə не Sco pus ба за ла ры ның жур нал да-
рын да ғы лы ми ма қа ла ла рын жа рық қа шы ға рып, 
жа қын əрі алыс ше тел дер ді ба ғын ды рып қа на 
қой май, бір не ше жас ға лым дар ды, оның ішін де 
«Фи зи ка» ба ғы ты бойын ша фи ло со фия док тор ла-
рын (PhD) дайын дап шы ға ру да. Оның ай ға ғы ре-
тін де 2011 жыл дан бе рі док то ран ту ра ны бі тір ген 
12 із де ну ші нің бар лы ғы өз дис сер та ци яла рын дер 
ке зін де қор ғап, ғы лым да ғы қа нат та рын қа тай та 
түс кен ді гін ай ту ға бо ла ды. Бұл біз дің уни вер си те-
ті міз де ға на емес, со ны мен қа тар Қа зақ стан Рес-
пуб ли ка сын да ғы жас ға лым дар қа та ры ның ар ту-
ына өз мүм кін ді гін бе ре ді.
Осы оқу жы лы жас тар ды ғы лым ға ба улу мақ-

са тын да əр бір фа куль тет сту дент те рі ара сын да 
ір ге лі зерт те уле рін қар жы лан ды ру үшін ар найы 
бай қау ұйым дас ты рыл ды. Уни вер си те ті міз дің 
Ғы лы ми ке ңе сі нің ше ші мі мен сəуір айын да фа-
куль те ті міз дің екін ші курс сту дент те рі нің «Ақ-
қыш сұйық өнім ді өң де удің жа ңа ин но ва ци ялық 
əді сі» ат ты жа ңа та қы рып та ғы жо ба сы же ңіс тің 
тұ ғы ры нан та бы ла біл ді. Əри не бұл тұс та жо ба ға 
же тек ші лік əрі ба ғыт бер ген фа куль те ті міз дің жас 
ға лы мы, фи ло со фия док то ры (PhD), 2016 жыл ғы 
«Жо ға ры оқу ор ны ның үз дік оқы ту шы сы» мем-

ле кет тік гран ты ның иеге рі Ха се нов Аян бер ген 
Қайыр бе кұ лы ның ең бе гін ерек ше ай ту ымыз ға бо-
ла ды. Ке ше гі сту дент, бү гін гі жас ға лым Аян бер-
ген өзі нің ал ған бі лі мін жас тар ара сын да əр дайым 
бө лі сіп оты ра ды. Жұ мыс тың ерек ше лі гі — қа зір-
гі таң да өзек ті мə се ле лер дің бі рі бо лып тұр ған 
ши кі сүт өні мін ұзақ сақ тау ға мүм кін дік бе ре тін 
тех но ло ги яны жо ба лау. Со ны мен бір ге топ та ғы 
əр бір сту дент осы жыл дың аяғы на дейін бас па-
дан ма қа ла лар шы ға рып, зерт теу жұ мыс та рын 
то лық қан ды орын дап қа на қой май, ай сайын уни-
вер си тет та ра пы нан қо сым ша шə кір та қы алып 
оты ра тын бол ды. Бұл бас та ма жас тар ды ғы лым 
шы ңы на же те леп, олар дың осы жол да қа жыр лы 
ең бек ету ле рі не өз үле сін қо са ты ны сөз сіз. Со ны-
мен қа тар, сту дент жас тар дың ой ла рын то лық іс ке 
асы ру жо лын да 2014 жыл дан бе рі фа куль те ті міз де 
ар найы «Сту дент тер дің жо ба лау-конструк тор лық 
бю ро сы» да өз жұ мыс та рын жүр гі зіп ке ле ді. Бі раз 
ша ру алар жү зе ге асы ры лып, сту дент тер өз қол да-
ры мен жа са ған ас пап та рын ор та ға ұсы на бас та ды. 
Атал мыш ұжым да бес ба ғыт бойын ша жұ мыс тар 
жүр гі зі ле ді. Бі рін ші ба ғыт та құ быр лар дың ішін де 
пай да бол ған қат ты қақ тар ды та зар ту ға ар нал ған 
қон дыр ғы дайын дал са, екін ші ба ғыт бойын ша 
«Ро бо то тех ни ка» са ла сы қол ға алы нып, ар найы 
қыз мет ат қа ра тын ро бот тар жа са лу да. Ал, үшін ші 
ба ғыт бойын ша жер ас тын да ор на лас қан жы лу құ-
быр ла ры ның те сі ліп, іс тен шы ғу жол да рын ал дын 
ала бай қау ға бо ла тын ас пап жа сал ды. Су сы ма лы 
зат тар дың, оның ішін де ауыл ша ру ашы лы ғы на 
өте қа жет жə не де би дай өнім де рі нің ыл ғал ды лы-
ғын жыл дам уақыт та анық тай тын қа зақ стан дық 
ас пап төр тін ші ба ғыт бойын ша жұ мы сын жа са-
уда. Ал соң ғы бе сін ші ба ғыт жел энер ги ясын өте 
ти ім ді пай да ла на тын жə не жел дің аз жыл дам ды-
ғын да жұ мыс іс тей ала тын Маг нус эф фек ті сі не не-

гіз дел ген жел электр ге не ра то ры ның тə жі ри бе лік 
нұс қа сы дайын дал ды. Бұл нұс қа «ЭК СПО-2017» 
ха лы қара лық ар найы көр ме сі не де ұсы ныл ды.
Осы жо ға ры да ай ты лып, орын да лып жат қан 

мə се ле лер дің бар лы ғы уни вер си те ті міз дің та ра-
пы нан бі лім ала мын деп кел ген жас тар ға көр-
се ті ліп жат қан қол дау деп есеп тей мін. Əр бір 
ашыл ған жа ңа лық қа жұм сал ған қа ра жат ер тең 
есе леп ке ле тін ді гі анық, бұл жас тар тəр би есі нің 
ғы лым ға де ген ал ғы шар ты. Өн ді ріс са ла сы нан 
ұсы ныс тар тү сіп отыр ған жағ дай да, жо ба жұ мыс-
та рын ұсы ну ға дайын оты ра ды. Бұл Ел ба сы мыз 
Н. Ə. Назарбаев тың ай қын дап бер ген бə се ке ге қа-
бі лет ті лік пен бі лім нің сал та нат құ ру ына əке ле ді.
Біз дің ұжым ның ға лым да ры Ел ба сы ның «Қа-

зақ стан-2050» Стра те ги ясын да ба ян дал ған дай, ла-
тын əліп биі не кө шу ба ғы ты бойын ша да ар найы 
оқу лық тар мен оқу құ рал да рын дайын дау жол да-
ры на қар қын ды түр де кі рі се бас та ды. Ла тын əліп-
би ін де жа зыл ған ір ге лі оқу лық тар тек елі міз де 
ға на емес, со ны мен қа тар осы əліп би ді қол да нып 
ке ле жат қан түр кі тіл дес мем ле кет тер де де пай да-
ла ну ға бе рі ліп, ғы лы ми ма қа ла лар ды, алыс ше тел-
дер де шы ға рып, олар дың қол да ну аясын ке ңей ту-
ге ба ғыт тал ған жұ мыс тар əріп тес тік те рі міз дің ар-
та тү суі не ке ңі нен жол аша ты ны на се нім ді мін.
Жас тар əр қа шан жа ңа шыл дық қа жан да ры жа-

қын адам дар, сон дық тан ру ха ни жаң ғы ру — өмір 
та ла бы. Біз тек қа на бү гін гі күн нің же тіс ті гі мен 
шек те ліп қа лу ға ти іс ті емес піз. Егер де əр бір ма-
ман өз са ла сын да бі лік ті əрі бі лім ді із ба сар ла рын 
дайын да са, біз дің бер ген нə ти же міз олар тəр би-
елей тін ал да ғы өс ке лең ұр пақ қа же те рі анық. Он-
да сол жас тар дың өз ту ған ота нын сүю ді жү рек-
те рі не ұяла тын да ры на шү бə кел ті ру ге бол май ды.
Би ік та удың бі рін ші бе ле сі не шық қан жас ұр-

пақ, ке ле сі шың ды да то лық иге ре ді де ген ни ет те-
міз. Яғ ни, асы ғыс тық қа бой ал дыр май, əр бір жұ-
мы сы мыз ды жос пар лы бағ дар ла ма да бел гі лен ген 
ба ғыт тар бойын ша жүр гіз ге ні міз аб зал.

Б. Р. Н/ СІП БЕ КОВ,
ФИ ЗИ КА-ТЕХ НИ КА ЛЫ� ФА КУЛЬ ТЕ ТІ НІ; ДЕ КА НЫ, 

ТЕХ НИ КА �Ы ЛЫМ ДА РЫ НЫ; КАН ДИ ДА ТЫ, ПРО ФЕС СОР

Ел ба сы мыз дың «Бо ла шақ қа бағ дар: ру-
ха ни жаң ғы ру» ат ты бағ дар ла ма лық ма қа-
ла сы ның жа рық кө руі — елі міз дің са яси 
өмі рін де гі еле улі оқи ға бол ды. Осы жыл-
дан бас тап Қа зақ стан хал қы жа һан дық бə-
се ке ге қа бі лет ті лік ке қол жет кі зу ге ба ғыт-
тал ған елі міз дің үшін ші жаң ғы ру ын іс ке 
асы ру ға кі ріс ке ні бар ша ға мə лім. Оның 
мақ са ты — ұлт жос па рын орын дау мақ са-
тын да əлем нің ең озық 30 елі нің қа та ры на 
ену бо лып та бы ла ды.

Бү гін гі таң да елі міз дің үшін ші жаң ғы ру ын іс-
ке асы ру аясын да са яси ре фор ма, эко но ми ка лық 
өсім нің жа ңа мо де лін құ ру жə не ру ха ни жаң ғы ру 
си яқ ты үш жаң ғы ру үде рі сі жү зе ге асы ры ла тын 
бо ла ды. Атал ған үде ріс тер дің қа та рын да ру ха ни 
са ла ны жаң ғы ту бас ты ба ғыт бо лып та бы ла ды. 
Ма қа ла да ғы «Таяу жыл дар да ғы мін дет тер» деп 
ата ла тын екін ші та ра уда іс-қи мыл жос па ры бі-
рін ші ке зек ке қойы лып, Қа зақ стан ның ұзақ жыл-
дар да ғы да му ын ай қын дай тын стра те гия ре тін де 
ай қын дал ған.
Осы та ра уда ғы нақ ты жо ба лар дың қа та рын да-

ғы бі рін ші жо ба — қа зақ жа зу ының ла тын əліп-
биі не ке зең-ке зең мен кө шу мə се ле сі хал қы мыз-
дың ру ха ни да му ының бас ты ба ғыт та ры ның бі рі 
бо лып та бы ла ды. Ел ба сы ла тын əліп биі не кө шу ді 
бұ дан бұ рын да 2012 жы лы жа ри яла 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» деп мə-
лім де ген бо ла тын.

Қа зақ стан ның да му ын да ла тын əліп биі ар қы-
лы да му дың он бір жыл дық (1929—1940 жж.) та-
ри хи тə жі ри бе сі қа лып тас қа ны бел гі лі. 1940 жы-
лы 13 қа ра ша да «Қа зақ жа зу ын ла тын дан ды рыл-
ған əліп би ден орыс гра фи ка сы не гі зін де гі жа ңа 
əліп би ге кө шу ту ра лы» заң қа был дан ды. Яғ ни, 
қа зақ ті лі нің сол кез де гі əліп би ін өз гер ту са яси 
се беп тер мен тү сін ді рі ле ді. Де мек, ХХ ға сыр да біз 
тағ дыр дың тал қы сы мен та ри хи да му дың жал-
пы ға бір дей бағ да ры нан шы ғып қал дық. Бү гін де 
Қа зақ стан Рес пуб ли ка сы Пре зи ден ті Нұр сұл тан 

Назарбаев тың кө ре ген ді гі нің ар қа сын да ел да-
му ына жол аша тын ла тын əліп биі не кө шу дің ке-
ре мет куə ге рі бо лып отыр мыз. Біз мұ ны «Қа зақ-
стан-2050» Стра те ги ясы ның бас ты мақ сат та ры на 
қол жет кі зу дің жə не əлем де гі да мы ған 30 ел дің 
қа та ры на қо сы лу дың бір ден-бір мүм кін ді гі деп 
тү сі не міз.
Біз дің ойы мыз ша, ла тын ша ға ауысу еш қан дай 

қи ын дық ту ғыз бай ды деп есеп тей міз. Қа зақ стан 
хал қы жап пай сауат сыз дан ды ру нау қа нын да ғұ-
ла ма ға лым А. Бай тұр сы нов тың ұсын ған араб ша 
тө те жа зу ын қыс қа мер зім де үй ре ніп ал ға ны та-
рих тан бел гі лі. 1940 жыл дан бас тап ки рил ли ца ны 
да тез мең гер ді. Бү гін гі таң да мек теп оқу шы ла ры 
ағыл шын ті лін оқып, ла тын қа ріп те рін қар қын ды 
түр де үй ре ніп жа тыр. Ла тын ша үй ре ну қы тай 
иерог лиф те рін бі лу ден қи ын емес. Əри не, шау 
тар тқан адам дар ға қи ын дық кел ті руі мүм кін. Де-
ген мен олар да мойын сұн са тез-ақ үй ре ніп ке те-
ті ні кү мəн ту ғыз бай ды. Кез кел ген жа ңа дү ни енің 
əр қа шан да қар сы лық қа тап бо ла тын ды ғы аян.
Əлем нің көп мем ле ке ті ла тын əліп би ін қол-

да на ды, əсі ре се түр кі тіл дес мем ле кет тер дің ба-
сым көп ші лі гі ла тын ша жа за ды. Одақ та ра ған 
соң ТМД ел де рі нің бі ра зы (Өз бек стан, Тə жік стан 
т. б.) ла тын əліп биі не бір ден кө шіп ал ды. Біз бұл 
мə се ле ге кі рі су де асы ғыс тық та ныт қа ны мыз жоқ. 
Тəуел сіз дік ал ған нан бе рі ши рек ға сыр дан ар тық 
уақыт өт ті. Осы уақыт ара лы ғын да ата лып отыр-
ған мə се ле нің қа жет ті лі гін те рең тү сі ніп, оған 
мұ қи ят дайын дал дық. Бұ дан əрі қа рай ке ші гу ге 
бол май ды, ла тын əліп биі не кө шу — ол уақыт пен 
за ман та ла бы деп тү сі не міз. Бұл қа зір гі за ман ғы 
тех но ло ги ялық ор та ның, ком му ни ка ци яның, аяқ 
бас қан ға сы ры мыз дың ғы лы ми жə не бі лім бе ру 
үде рі сі нің ерек ше лік те рі та лап қойып отыр ған 
сұ ра ныс та ры на бір ден-бір жауап бе ре тін ба тыл 
қа дам екен ді гін əр бір Қа зақ стан аза ма ты тү сі нуі 
қа жет.
Ма қа ла да «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 ру ға ти іс піз» деп атап 
көр се тіл ген. Ен де ше оған дайын дық ты бір сəт ке-
шік тір мей бас тап ке туі міз ке рек. Əр бір Қа зақ стан 
аза ма ты ағым да ғы жағ дай ға тал дау жа сап, сын 
көз бен қа рап, біз дің қай жер де тұр ға ны мыз ды 

дəл анық тап, əр бі рі міз дің не іс теу ке рек ті гі міз ді 
же те ұғы ну ымыз қа жет.
Е. А. Бө ке тов атын да ғы Қа ра ған ды мем ле кет-

тік уни вер си те ті нің «Ма те ма ти ка ны жə не ин-
фор ма ти ка ны оқы ту əдіс те ме сі» ка фед ра сы ның 
оқы ту шы ла ры Ел ба сы бер ген ба ғыт тар бойын ша 
іс ке құл шы на кі рі сіп кет ті. Бұл мə се ле ка фед ра 
мə жі лі сін де жан-жақ ты тал қы ла нып, ла тын əліп-
биі не кө шу мақ са тын да жос пар құ рыл ды. Ма мыр 
айы ның ба сын да ку ра тор лар топ сту дент те рі мен 
ла тын əлі пиі не кө шу дің мақ са ты жə не ал да тұр-
ған мін дет тер ту ра лы сын дар лы əң гі ме лер өт кіз ді.
Ла тын əліп биі мен жа зы ла тын, ма те ма ти ка 

жə не ин фор ма ти ка ма ман ды ғы сту дент те рі не 
ар нал ған ма те ма ти ка ның ір ге та сы бо лып са на-
ла тын «Эле мен тар ма те ма ти ка» кур сы бойын ша 
ал ғаш қы оқу лық дайын дау үшін ав тор лар то бы 
(Н.Қ. Сыз ды қо ва, Ə. С. Ке неш, Д. К. Ше ги ро ва, Қ. 
Е. Кер ве не ев, Д. М. Ах ма но ва, Ү. А. Қо сы ба ева) 
бе кі тіл ді. Сон дай-ақ, фа куль те ті міз дің про фес-
со ры Т.Ғ. Мұс та фин атын да ғы «Ал геб ра, ма те ма-
ти ка лық ло ги ка жə не ге омет рия» ка фед ра сы ның 
оқы ту шы ла ры «Ал геб ра» оқу лы ғын, «Ма те ма-
ти ка лық ана лиз жə не диф фе рен ци ал дық тең-
де улер» ка фед ра сы ның оқы ту шы ла ры «Диф фе-
рен ци ал дық тең де улер» оқу лы ғын дайын дау ға 
кі ріс ті. Олар осы жыл дың аяғы на дейін оқу лық-
ты əзір леп, бас па ға ұсы нуы ти іс. Сол мер зім де 
қа зақ əліп биі нің жа ңа гра фи ка да ғы бі рың ғай 
стан дарт ты нұс қа сы дайын бо ла ды де ген се нім-
де міз.
Əри не, қан дай ре фор ма бол ма сын оны жү зе ге 

асы ру бір күн нің жұ мы сы емес екен ді гі бел гі лі. Ел 
Пре зи ден ті көр сет кен уақыт көз ді ашып-жұм ған-
ша же тіп ке ле ді. Сон дық тан қол қу сы рып отыр-
май, «ұзын ар қау, кең тұ сау ға» сал май бұл жұ-
мыс ты осы бас тан қол ға алу ке рек екен ді гін, осын-
дай күр де лі де жауап ты жұ мыс ты жү зе ге асы ру ға 
қа жет ті дайын дық жұ мыс та ры на қа зір ден бас тап 
кі рі су ке рек екен ді гін əр бір ка фед ра мү ше сі те рең 
тү сі не ді.

<. С. КЕ НЕШ,
П.�.К., ДО ЦЕНТ, �АРМУ ДО ЦЕН ТІ,

�. Е. КЕР ВЕ НЕВ,
А�А О�Ы ТУ ШЫ

Білім мен <ылым саласында<ы рухани жа%<ыру — $мір талабы

БолашаIIа ба<дар

АIпараттар тасIыны

«Rлкетану» оIу ILралы 
жарыI к$рді

Ака де мик Е. А. Б! ке тов 

атын да �ы �а ра �ан ды мем-

ле кет тік уни вер си те ті ні� 

�ыз мет кер ле рі мен ге ог ра-

фия ка фед ра сы ны� до цен ті, 

пе да го ги ка �ы лым да ры ны� 

кан ди да ты Ка дір ба ева Ди-

дар Ар ты� бай �ы зы мен ж� не 

�а за� стан та ри хы ж� не �а-

за� стан хал �ы ас сам бле ясы 

ка фед ра сы ны� ме� ге ру ші сі, 

та рих �ы лым да ры ны� кан-

ди да ты Ж$ ма бе ков Жам был 

Аз м$ ха н$ лы мен «Fл ке та ну» 

(«Кра еве де ние») о�у �$ ра лы 

�зір лен ді

Осы о�у �� ра лы ны� шы а-

ры луы «Бо ла ша� �а ба дар: 

ру ха ни жа� ы ру» ат ты Ел ба сы 

Н. N. Назарбаев ты� ба дар ла-

ма лы� ма �а ла сын да ай тыл ан 

&с ке ле� �р па� ты� кі ші отан а 

де ген с>йіс пен ші лі гі оны� ге-

ог ра фи ясын, та ри хын, м� де-

ни етін, ке ше гі сі мен б> гін гі сін 

зерт теу ж� не та ну ар �ы лы да-

мы ту бойын ша иде ясын іс ке 

асы ру бо лып та бы ла ды.

Кі тап та �а ра ан ды об лы-

сы ны� ге ог ра фи ялы� ерек ше-

лік те рі не си пат та ма бе ріл ген: 

аума� ты� ор ны, ге оло ги ялы� 

�� ры лы мы, то пы ра ы, пай да лы 

�аз ба лар кен орын да ры мен 

су ре сур ста ры, эко но ми ка лы� 

ж� не �кім ші лік ерек ше лік те-

рі. Жа ну ар лар мен &сім дік тер 

�ле мі, &�ір де гі эко ло ги ялы� 

жа дай, жер гі лік ті ту ризм 

м>м кін дік те рі ту ра лы а� па рат 

�сы ныл ан. Кі тап ты� екін ші 

жар ты сын да об лыс аума ын-

да 18—20 а сыр лар да ж>р гі-

зіл ген та ри хи ж� не эт ног ра-

фи ялы� зерт те улер бойын ша 

эк скурс бар, та ри хи-м� де ни 

ес кер ткіш тер мен Са ры ар �а 

то по ни ми ка сы ны� ерек ше лік-

те рі си пат тал ан.

О�у �� ра лы ны� к& ле мі — 

71 бет. Жа �ын уа�ыт та мек теп 

о�у шы ла ры >шін орыс ті лін де 

�� сас ба сы лым ды, со ны мен 

�а тар жо а ры о�у орын да ры 

>шін мем ле кет тік ж� не орыс 

тіл де рін де о�у �� рал да рын шы-

а ру жос пар ла на ды.

�АРМУ БАС ПА С	З �ЫЗ МЕ ТІ

Университет жа�алы�тары
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16 июня 2017 го да в Ас та не во Двор це Не за-
ви си мос ти прош ла це ре мо ния наг раж де ния 
по бе ди те лей I Рес пуб ли кан ско го мо ло деж-
но го кон кур са «Мо ло дежь G-Glo bal» и оп ре-
де ле ны луч шие шта бы G-Glo bal сре ди ву зов. 
Дан ный кон курс был ор га ни зо ван Меж ду на-
род ным сек ре та ри атом G-Glo bal и про хо дил с 
1 но яб ря 2016 го да по 31 мая 2017 го да.

«Ком му ни ка тив ная пло щад ка G-Glo bal — 
это меж ду на род ный вир ту аль ный про ект, 
нап рав лен ный на об суж де ние и вы ра бот ку 
ме ха низ мов вы хо да из ми ро во го фи нан со во-
го кри зи са, ко то рый ини ци иро ван Пре зи ден-
том Рес пуб ли ки Казахстан Н. А. Назарбаевым. 
G-Glo bal — это приг ла ше ние к сот руд ни че-
ству и вза имо дей ствию всех го су дарств, меж-
го су дар ствен ных неп ра ви тель ствен ных субъ-
ек тов ми ро вой по ли ти ки, а так же от дель ных 
по ли ти ков, об ще ствен ных де яте лей, эк спер-
тов и уче ных. G-Glo bal — это мно го фун кци-
ональ ная ин тер нет—плат фор ма, где объ еди-
не ны ми ро вые умы для об суж де ния гло баль-
ных воп ро сов ми ро во го раз ви тия. Со ци аль ная 
сеть ин тел лек ту алов Казахстана и ми ро во го 
со об ще ства за ня та по ис ком ре ше ний об шир-
но го кру га воп ро сов, от ко то рых за ви сит бу ду-
щее все го ми ра. Ежед нев но соз да ют ся ус ло вия 
для ми ро во го эк спер тно го со об ще ства для ин-
те рак тив ных, от кры тых и пуб лич ных дис кус-
сий по мно гим воп ро сам.
Роль мо ло де жи, осо бен но сту ден чес кой, 

ве ли ка в раз ви тии об ще ства стра ны, и это 
не од нок рат но под чер ки ва лось Нур сул та-
ном Назарбаевым. Во мно гих уни вер си те-
тах Казахстана бы ли соз да ны мо ло деж ные 
шта бы, ко то рые про па ган ди ру ют и прод-

ви га ют меж ду на род ный про ект G-Glo bal. А 
с 1 но яб ря 2016 го да по 30 ап ре ля 2017 го-
да про шел I Рес пуб ли кан ский мо ло деж ный 
кон курс на те му «Мо ло дежь за G-Glo bal». В 
кон кур се при ни ма ли учас тие сту ден ты, пре-
по да ва те ли и науч ные сот руд ни ки из 51 ву за 
Казахстана. Пос ту пи ло бо лее 10 ты сяч пуб-
ли ка ций, док ла дов, ста тей и эк спер тных об-
зо ров.
Про фес сор ско-пре по да ва тельским сос-

та вом и сту ден та ми КарГУ им. Е. А. Бу ке то-
ва сде ла но 2247 пуб ли ка ций, 22 про ек та и 7 

ви де ома те ри алов. Меж ду на род ным сек ре-
та ри атом G-Glo bal бы ла вы со ко оце не на ра-
бо та шта ба КарГУ. По ре зуль та там кон кур са 
ко ман да КарГУ за ня ла 2-е мес то и наг раж де-
на сер ти фи ка том на сум му 250 ты сяч тен ге. 
Стар ший пре по да ва тель ка фед ры эко но ми ки 
и меж ду на род но го биз не са Жар тай Жа ни-
бек наг раж ден гра мо той в но ми на ции «Луч-
шая пуб ли ка ция» на те му «Но вый Шел ко вый 
путь» и цен ным при зом — но ут бу ком.

ИН ФОР МА ЦИЯ ПРЕ ДОС ТАВ ЛЕ НА ЭКО НО МИ ЧЕС КИМ ФА КУЛЬ ТЕ ТОМ

В Ас та не про хо ди ла Ев ра зий ская меж ду на род ная книж ная выс тав ка-яр мар ка Eu ra si an 
Bo ok Fa ir 2017 — круп ней шее куль тур но-прос ве ти тельское ме роп ри ятие на ев ра зий ском 
прос тран стве, ко то рое по лу чи ло под дер жку Ми нис тер ства куль ту ры и спор та Рес пуб ли-
ки Казахстан, Ми нис тер ства об ра зо ва ния и на уки РК, аки ма та го ро да Ас та ны. Выс тав ка 
бы ла при уро че на к куль тур ным ме роп ри яти ям в фор ма те ЭК СПО-2017.

Ак тив ное учас тие в выс тав ке при ня ли из-
да тель ства, кни го тор го вые фир мы, по лиг-
ра фи чес кие ком па нии, куль тур ные цен тры, 
пуб лич ные биб ли оте ки, уни вер си те ты, кол-
лед жи и дру гие ор га ни за ции куль ту ры и об-
ра зо ва ния бо лее двад ца ти стран СНГ, Ев ро пы 
и Азии.
Об шир ная куль тур ная и де ло вая прог рам-

ма выс тав ки вклю ча ла в се бя ряд раз но об-
раз ных ме роп ри ятий: науч но-прак ти чес кую 
кон фе рен цию, пре зен та ции книж ных из да-
ний, круг лые сто лы, встре чи с из вес тны ми 
де яте ля ми куль ту ры, пи са те ля ми и по эта ми 
Казахстана и за ру беж ных стран.
До цент ка фед ры все мир ной ис то рии и 

меж ду на род ных от но ше ний ис то ри чес ко го 
фа куль те та КарГУ им. Е. А. Бу ке то ва Шлю пи-
ков Ми ха ил Вла ди ми ро вич как ве ду щий спе-
ци алист Цен траль но го Казахстана в об лас ти 
ан тич ных и сред не ве ко вых ци ви ли за ций был 
приг ла шен в ка че стве мо де ра то ра пре зен та-

ции се рии книг и аль бо мов «Ис то рия и сок ро-
ви ща ан тич ных ци ви ли за ций», ор га ни зо ван-
ной в рам ках куль тур но-де ло вой прог рам мы 
выс тав ки ка зах стан ским из да тель ством «Фо-
ли ант».
Пре зен та ция выз ва ла боль шой ин те рес 

пуб ли ки и гу ма ни тар ной об ще ствен нос ти Ас-
та ны, пред ста ви те лей за ру беж ных де ле га ций, 
уча ству ющих в выс тав ке-яр мар ке. Пре зен та-
ция, как и вся ра бо та фо ру ма, ши ро ко ос ве-
ща лась СМИ и те ле ви де ни ем.
Бы ли пред став ле ны из да ния, пос вя щен ные 

Древ не му Егип ту, Ас си рии и Ва ви ло ну, Пер-
сии, Ки таю, Гре ции и Ри му, под го тов лен ные 
ве ду щи ми за ру беж ны ми спе ци алис та ми в об-
лас ти ан тич ных ци ви ли за ций, ар хе оло гии и 
все мир ной ис то рии.
М. В. Шлю пи ков в ка че стве мо де ра то ра пре-

зен та ции под чер кнул ак ту аль ность дан ных 
из да ний для фор ми ро ва ния луч шей ин тел-
лек ту аль ной и ду хов ной сре ды ка зах стан ской 

мо ло де жи, бо лее чет ко го по зи ци они ро ва ния 
Казахстана в ми ро вой ис то рии, ука зал на важ-
ность ду хов но-куль тур ной пре ем ствен нос ти 
раз ных эпох и ге ог ра фи чес ких ре ги онов, вос-
пи та ния вос при им чи вос ти ка зах стан ской мо-
ло дежью луч ших об раз цов ан тич но го нас ле дия, 
уни вер са лиз ма об ще го куль тур но го раз ви тия, 
то ле ран тно го сбли же ния Вос то ка и За па да.
Все это не об хо ди мо в сов ре мен ную эпо ху, 

пол ную про ти во ре чий и рис ков, и к это му 
не од нок рат но при зы ва ет Президент Рес пуб-
ли ки Казахстан, Ли дер на ции Н. А. Назарбаев.
Ак тив ное и дея тель ное учас тие уче ных ис-

то ри чес ко го фа куль те та КарГУ в этом пред-
ста ви тель ном и важ ном куль тур но-прос ве-
ти тельском ме роп ри ятии меж ду на род но го 
уров ня сви де тель ству ет о рас ши ре нии науч-
ных и куль тур ных свя зей на ше го уни вер си те-
та, улуч ша ет имид же вые ха рак те рис ти ки, за-
яв ля ет КарГУ им. Е. А. Бу ке то ва как один из 
рес пуб ли кан ских цен тров науч ной и куль тур-
ной жиз ни.
До цент М. В. Шлю пи ков от име ни ис пол-

ни тель но го ди рек то ра та выс тав ки наг раж ден 
бла го дар ствен ным пись мом, и ему пре зен то-
ва ли всю се рию из дан ных книг, ко то рые, ра-
зу ме ет ся, бу дут ис поль зо ва ны в учеб ном про-
цес се пре по да ва те ля ми ка фед ры все мир ной 
ис то рии и меж ду на род ных от но ше ний уже в 
но вом учеб ном го ду.
Су ще ству ют пла ны зак реп ле ния и рас ши-

ре ния сот руд ни че ства из да тель ства «Фо ли ант» 
и уче ных ис то ри чес ко го фа куль те та, ка фед ры 
все мир ной ис то рии и меж ду на род ных от но-
ше ний по про ве де нию но вых пре зен та ций, 
науч ной ре дак ции науч но-по пу ляр ных из да-
ний, ре цен зи ро ва ния, пуб ли ка ции науч ных 
тру дов уче ных фа куль те та и прод ви же ния их 
на книж ном рын ке.
Это один из при ме ров ре аль ной свя зи на-

уки и про из вод ства, ву за и из да тель ства!

ТУ ЛЕУОВА Б. Т.,
ЗА ВЕ ДУ ЮЩАЯ КА ФЕД РОЙ ВСЕ МИР НОЙ ИС ТО РИИ И МЕЖ ДУ НА РОД НЫХ 

ОТ НО ШЕ НИЙ КАРГУ ИМ. Е. А. БУ КЕ ТО ВА

Новости образования
Присуждены 
образовательные 
гранты

Око ло 35 ты сяч аби ту ри-
ен тов в РК по лу чи ли об ра зо-
ва тель ные гран ты.

Из об ще го чис ла гран тов 
чуть бо лее 10 про цен тов вы-
де ле но на ме ди цин ские спе ци-
аль нос ти.

Рес пуб ли кан ская кон кур-
сная ко мис сия по при суж де-
нию об ра зо ва тель ных гран тов 
выб ра ла 34 907 аби ту ри ен тов, 
как со об щи ла пресс-служ ба 
МОН РК. В ко мис сию вош ли 
пред ста ви те ли го сор га нов, 
На ци ональ ной па ла ты пред-
при ни ма те лей «Ата ме кен», 
Ас со ци ации выс ших учеб ных 
за ве де ний, про фес си ональ но-
го со юза ра бот ни ков, рек то ры 
выс ших учеб ных за ве де ний.

По ито гам ра бо ты ко мис сии 
при суж де ны 34 907 об ра зо ва-
тель ных гран тов для по лу че ния 
выс ше го об ра зо ва ния, вклю-
чая ре зерв. По ме ди цин ским 
спе ци аль нос тям бы ло вы де ле-
но 3794 гран та.

Гран ты при суж де ны об-
ла да те лям наг руд но го зна ка 
«Ал тын бел гі» — 4664, де тям-
си ро там и де тям, ос тав шим ся 
без по пе че ния ро ди те лей, — 
551, граж да нам из чис ла 
ин ва ли дов — 367, ли цам, 
при рав нен ным по льго там и 
га ран ти ям к учас тни кам вой-
ны, — 42 и дру гим ка те го ри ям. 
Так же впер вые при суж де ны 
642 об ра зо ва тель ных гран та 
для под го тов ки бу ду щих учи те-
лей на ан глий ском язы ке по 
фи зи ке, хи мии, би оло гии и ин-
фор ма ти ке.

Об ра зо ва тель ные гран ты 
рас пре де ле ны стро го в со от-
вет ствии с бал ла ми, наб ран-
ны ми аби ту ри ен та ми на ЕНТ 
или ком плек сном тес ти ро-
ва нии по из бран ным спе ци-
аль нос тям, с уче том льгот ных 
ка те го рий, ус та нов лен ных за-
ко но да тель ством.

Кро ме то го, в этом го ду 
впер вые при суж де ны об ра зо-
ва тель ные гран ты для по лу-
че ния выс ше го об ра зо ва ния 
за счет мес тно го бюд же та. 
Так, аки ма та ми Аты ра ус кой 
об лас ти при суж де ны 222 об-
ра зо ва тель ных гран та, Вос-
точ но-Ка зах стан ской — 200, 
Кы зы лор дин ской — 150, Ак-
мо лин ской — 100, Ал ма тин-
ской — 100.

За чис ле ние пос ту па ющих 
в выс шие учеб ные за ве де ния 
как на ос но ве об ра зо ва тель-
но го гран та, так и на плат ной 
ос но ве про во ди лось при ем-
ны ми ко мис си ями ву зов до 28 
ав гус та те ку ще го го да.

ПО ПУБЛИКАЦИЯМ МОН РК

На форуме G-Global команда КарГУ 
показала отличные результаты
По ре зуль та там I Рес пуб ли кан ско го мо ло деж но го кон кур са «Мо ло дежь G-Glo bal» ко ман да КарГУ 

им. Е. А. Бу ке то ва за ня ла 2-е мес то.

Ученые-историки КарГУ на ЭКСПО-2017
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Ел ба сы ның «Бо ла шақ қа бағ дар: ру ха ни жаң ғы ру» ат ты ма қа ла сы біз дің ке мел ке ле ше гі міз дің 
ал тын ар қауы. Ке зін де қы тай ғұ ла ма сы Кон фу ций «ха лық ты да му дың бұ рын-соң ды бол ма ған 
қу ат ты жо лы на тү сір ген, та рих та тə лім қал дыр ған тұл ға лар ды өмір ден өзі нің оры нын тап қан 
адам» де ген тұ жы рым жа са ған екен. Осы бір ой дың ке мең гер кейіп ке рі Ел ба сы мыз емес пе де ген 
ой ке ле ді. Ел ба сы мыз дың ру ха ни жаң ғы ру ға ша қы руы елі міз дің ке ле лі ке ле ше гі не ба ғыт тал ған 
ха лық ты жар қын бо ла шақ қа ба ғыт та удың бағ дар ла ма сы іс пет тес. Ке ле шек те хал қы мыз ға əлем-
дік да му дың даң ғыл жо лын ай қын көр се тіп, ке лер бе лес тер ді жа ңар ған са на мен ба ғын ды ру ға 
үн дей ді. Адам зат жай лы ада ми із гі қа си ет тер дің биі гі нен кө рін ген адам ға на та рих пен бү гін ді, 
бү гін мен ер тең ді ру ха ни са бақ тас ты рып, бо ла шақ қа бағ дар жа сай ты ны бел гі лі бол са ке рек.

Ке зін де Ге рак лит адам зат тың та за кө ңіл мен 
қош та су ының үш ті ре гін мə лім деп көр сет кен екен. 
Олар: ой бір лі гі, се зім бір лі гі, ерік бір лі гі. Ой бір-
лі гі — ру ха ни та бы су, се зім бір лі гі — ді ни ұс та ным-
дар ды құр мет теу, ерік бір лі гі — са ту сыз қыз мет де-
ген тұ жы рым жа са ға ны мə лім. Ел ба сы ның ру ха ни 
жаң ғы ру ға де ген көз қа ра сы өзін дік жа ңа фор мат та-
ғы, бү гін гі таң да ғы ерек ше құн ды лық қа то лы құн-
ды ой лар қо ры бо лып отыр ға ны бел гі лі. Ел ба сы мыз 
жа һан ға тү бе гей лі жа ңа ру жос па рын ұсын ды, со ны-
мен қа тар қо ғам дық са на ны, та ным ды ру ха ни жаң-
ғы ру ар қы лы өз гер ту ге бағ дар бе ріп, ке ле шек ке нық 
қа дам жа сау ға ру ха ни сер пін, ру ха ни қу ат бе ріп, 
қо ғам да та ғы да бір жа ңа рыс қа то лы бағ дар шам ды 
жақ қан да, те бі рен бе ген жан жоқ шы ғар, сі рə. Бұл 
ру хы əл сі ре ген, ойы ша шы ра ған, қал та рыс тан жол 
тап па ған та лай лар дың са на сы на жарқ ет кен сəу ле 
тү сір ді, өмір ге жа ңа бір көз қа рас қа лып тас ты ра тын, 
қу ат бе рер ру ха ни қа зы на ның қай нар кө зі не ай нал-
ды. Қа зір гі таң да ғы күн са нап бо лып жат қан өз ге-
ріс тер əле мін де өмір сү ру, ал дың ғы қа тар лы отыз 
ел дің ор та сы нан орын алу үшін ал ды мен ру ха ни 
жа ңа ру қа жет. Рух би ік ті гі са на мен са бақ та сып, тұл-
ға ны ке мел ден ді ру дің бе рік дің ге гі не ай на ла ты ны 
хақ. Əлем күн са нап сан қыр лы өз ге ріс тер ге ұшы ру-
да. Жа ңа та ри хи ке зең қар са ңын да ру ха ни жа ңа ру — 
ұлт са на сы ның жа ңа ру ын жү зе ге асы ру ды көз дей ді. 
Жа ңа дəуір де за ман та ла бы на икем де лу жа ңа қо-
ғам ның жа ғым ды жақ та рын са на мыз ға сі ңі ру ге не-
гіз де ле ді. Са на лы түр де жа ңа ру өт кен та ри хы мыз ға, 
дəс түр ле рі міз ге сын тұр ғы сын да сы нап қа ра май, за-

ман ның сы ны нан, та рих тың тал қы сы нан өт кен озық 
тə жі ри бе міз дің жал ға сын та бу, со ны мен қа тар ру ха-
ни-са на лы жаң ғы ру дың қай нар кө зі не ай нал ды рып, 
да му дың ар на сын та сы тып, ауқы мын ке ңей ту де ти-
ім ді қо да ны луы шарт. Ру ха ни жаң ғы ру — ұлт тық 
бол мы сы мыз ды сақ тай оты рып, ке ле шек ке нық қа-
дам ба су, бо ла ша ғы мыз дың жар қын бо ла тын ды ғы-
на ке мел се ну ге, тек се нім мен ке ле шек ке қа дам ба-
су ға ша қы рар ру хың ды ас қақ та тып, жа ны ңа жа лын 
бе рер орам ды ой лар дың, орай лы пі кір лер дің жүйе-
сі еке ні бел гі лі. Ұлт тың ру ха ни жаң ғы руы ұлт тық са-
на ның өзін дік қа лып тас қан құ ды ре ті мен бай ла ныс-
ты лы ғын да жə не хал қы мыз дың өмір лік тə жі ри бе сі 
қи ын-қыс тау сəт тер ден ақыл-па ра са ты мен, ұлт тық 
құн ды лы ғы мен жол тауып, ке лер күн ге се нім мен 
нық қа дам ба сып, ал ға ұм ты ла бі ле тін қа си еті мен 
қа шан да қа дір лі. Ру ха ни жаң ғы ру та мы рын те рең ге 
жай ған та ри хы мыз дың, бү гін гі өмір сал ты мыз дың, 
жар қын бо ла ша ғы мыз дың өза ра са бақ та сып, бір 
ар на да то ғы су ынан ту ын да ған ұлт тық са на мыз дың 
ру ха ни үй ле сі мі нің ке пі лі. Са на ашық ты ғы жас та-
ры мыз дың дү ни енің шар та ра бын да ойып ор нын 
та бу ға ба ғыт тай ды. Қо ғам сұ ра ны сы күн са нап өсіп, 
өз ге ріп отыр ған за ман да «Сен де бір кір піш дү ни-
еге, ке ті гін тап та, бар, қа лан» деп ғұ ла ма Абай ай-
тқан дай, Ел ба сы мыз жа ңа за ман да жа ңа та лап тар ға 
сай бо лып, əлем де гі ал дың ғы қа тар лы ел қа та рын да 
бо лу дың бір шар ты — жас тар дың бі лім ді лі гі, бі лік-
ті лі гі мен іс кер лі гін де еке нін ай қын көр сет кен. Бір 
сө зін де Ел ба сы мыз «қа зір бой жа рыс ты ра тын кез 
емес, ой жа рыс ты ра тын ке зең» де ген бо ла тын. Осы 

бір ой лар өза ра орай ла сып, са бақ та сып жа тыр емес 
пе? Ол үшін са на лы түр де ру ха ни жа ңа ру дың ор ны 
ерек ше еке ні та ғы да бел гі лі. Ұлт тық са на ның ке мел-
де нуі ұлт тық жа ңа ру дың ке пі лі де лін ген. Бұл ұлт-
тық са на-се зім ді ұлт тық та ри хы мыз ды қас тер лей 
оты рып, ұлт тық құн ды лық тар дың, ұлт тық бай мұ-
ра мыз дың не гі зін де ұлт тық мə де ни еті міз ді қа дір-
лей оты рып ке ңей ту дің, ке мел ден ді ру дің бағ да ры. 
Осы атал ған ұлт тық си па ты мыз ды сақ тай оты рып, 
оның си пат та рын өз гер ту ге не гіз де ле ді. Ұлт тық бол-
мыс сақ тал ған да ға на, ұлт тық мə де ни ет жал ға сын 
тап қан да ға на жа ңа ру жү зе ге аса ды, жа ңа ру да құн-
ды сын алып, кер тар тпа сын қал ды ру ға де ген жо ға-
ры тал ғам бо луы шарт еке ні ай қын атал ған. Де мек 
ру ха ни жаң ғы ру дың əр ба ғы тын да пси хо ло ги ялық 
ас тар жа тыр. Ай тыл ған жайт тар ды жү зе ге асы ру да 
за ман дас та ры мыз дың өмір ге де ген тұл ға лық ба ғыт-
ты лы ғы, өмір ге де ген тал ға мы, та ну ға де ген та ным-
дық жүйе сі, са рап тау ға са лар са на сы жа тыр емес 
пе? Жаң ғы ру пси хо ло ги ялық тұр ғы да жү зе ге аса-
ты ны бел гі лі. Пси хо ло гия рух-жан дү ни енің ар қауы, 
олай бол са, ру ха ни жа ңа ру адам ның жан дү ни есі-
нен орын алып, са на сын да ор ны ғуы шарт, сон да ке-
мел ді ке ле шек жар қын бол мақ.
Ай тыл ған құн ды ой лар ды жо ға ры оқу ор нын да 

бо ла шақ ма ман дар ды дайын да уда ти ім ді қол да ну 
біз дің бас ты мақ са ты мыз. Ру ха ни жа ңа ру да пси хо ло-
ги яның көп те ген са ла ла ры қа рас ты ра тын мə се ле лер 
қам тыл ған. Он да «тұл ға пси хо ло ги ясы»,»эт ноп си хо-
ло гия», «дін пси хо ло ги ясы», «əлеу мет тік пси хо ло-
гия» «пе да го ги ка лық пси хо ло гия» «ұжым пси хо ло-
ги ясы», «са яси пси хо ло гия» жə не та ғы бас қа пəн дер-
дің не гі зі не үлес қо сар бас ты мə се ле лер қа рас ты рыл-
ған. Осы орай да ру ха ни жа ңа ру ды бас ты на зар ға ала 
оты рып, бо ла шақ ма ман да ры мыз ды ер тең гі ең бек 
май да ны на дайын дау — ке мел ке ле ше гі міз дің, се-
нім ді ер те ңі міз дің ке пі лі бол мақ.

С. М. НDР �А ЛИ ЕВА,
<ЛЕУ МЕТ ТІК �Ы ЛЫМ ДА РЫ НЫ; МА ГИС ТРІ, 

ПСИ ХО ЛО ГИЯ КА ФЕД РА СЫ НЫ; А�А О�Ы ТУ ШЫ СЫ

Ел ба сы ның «Бо ла шақ қа бағ дар: ру ха ни жаң ғы ру» ат ты ма қа ла сын оқи оты рып, оның əр бір сөй ле-
мін де бү гі ні міз бен бо ла ша ғы жар қын Қа зақ стан ға апа ра тын нақ ты жос пар, мақ сат көр се тіл ген ді гін 
тү сін дім. Елі міз де əлеу мет тік-эко но ми ка лық, са яси ре фор ма лар жақ сы жү зе ге асу да. Ал бұл ма қа ла да-
ғы ру ха ни өр леу, ру ха ни жаң ғы ру ды біз дің да му ымыз дың ең бас ты тұ ғыр ла ры ның бі рі деп есеп тей мін.

Рес ми дең гей де стра те ги ялық ма ңы зы зор құ жат 
пен мем ле кет бас шы сы ның жол дауына қа тыс ты бі-
рін ші рет пі кір ай тқа лы отыр мын. Бі рақ біз дің өмі-
рі міз дің шын ды ғы, əр қай сы мыз дың құн ды лық та-
ры мыз, осы өмір де гі Адам зат тың мис си ясы, оның 
əлем ді өз гер ту де гі үле сі мен тұл ға лық жə не от ба сы-
лық, кə сі би тұр ғы да ше ше ала тын мə се ле ле рі ту ра лы 
күн бе-күн ай тып жүр міз. Бұл мə се ле лер жо ға ры оқу 
ор ны өкі лі ре тін де, екі ке зең нің ұш та су ын да тə жі ри-
бе жи нап өс кен адам ре тін де ме ні де ма за лай ты ны 
сөз сіз.

Ке зін де Абай ата мыз «Те гін де адам ба ла сы адам 
ба ла сы нан ақыл, ғы лым, ар, мі нез де ген нəр се ле рі-
мен оза ды» де ген бо ла тын. «Ада ми фак тор мен ка пи-
тал» фе но ме ні нің ма ңы зы, ада ми ка пи тал ды да мы-
ту кон цеп ци ясы əлем дік дең гей де ал дың ғы қа тар ға 
шық ты. Де мек, ХХІ ға сыр да мем ле кет тер тек өнім 
жə не тех но ло ги ямен ға на емес, со ны мен қа тар са па-
лы ада ми ка пи тал мен де бə се ке ге тү се ді. Сон дық тан, 
бү гін де біз Ел ба сы ның жол дауын да ғы Адам, оның 
жа сам паз ды ғы мен пси хо ло ги ялық са улы ғы мə се ле-

сі нің өзек ті еке ні не кө зі міз та ғы да же тіп отыр. Пре-
зи дент тің жол дауын да ғы ал ты ба ғыт ты тал дау, оның 
бе сеуінің са на-се зім, бі лім, ақыл, зи ят кер лік си яқ ты 
ұғым дар ға не гіз де ле ті нін көр сет ті. Бұ дан əлем ге, өзі-
не жа ңа ша қа ра удың жа ңа фор ма сы на өте тін, өзі нің 
тұл ға сын жə не кə сі би өсу ді ұйым дас ты ру дың праг-
ма ти ка лық қа ты на сы қа лып та са тын ке зең нің ту ып 
ке ле жат қа нын бай қау ға бо ла ды. Адам са на сы «Бұл 
əлем ма ған не бе ре ді?» де ген тұ ты ну шы ой лау мо де-
лі нен «Мен əлем үшін не іс тей ала мын?» де ген прог-
рес сив ті ой лау мо де лі не кө ше ді.
Əлеу мет тік-гу ма ни тар лық ғы лым дар ға ба ғыт тал-

ған ла тын əріп те рі не кө шу, аудар ма əде би ет тер ді 
дайын дау, əлеу мет тік-гу ма ни тар лық ма ман дық тар-
ды дайын дау ға кө ңіл бө лу жа ңа зер де лі ма ман дар ды, 
Қа зақ стан ның тех но ло ги ялық ре сур ста рын да мы ту-
дың қа жет екен ді гін біл ді ре ді. Əр ха лық, əр мем ле-
кет ға сыр лар бе де рін де ру ха ни жаң ғы рып, жа ңа рып 
оты ра ды. Ал ру ха ни жаң ғы ру мен жа ңа ру да бі лім 
бе ру дің ро лі зор. Біз өзі міз дің ұлт тық ерек ше лік те-
рі міз ді сақ тай, ес ке ре оты рып, əлем де бо лып жат қан 

жа ңа лық тар ды қа был дай бі луі міз ке рек. Бір не ше 
тіл ді біл ген адам еш те ңе ден ұтыл май ды. Бү гін де үш 
тіл ді, тіп ті одан да көп тіл ді мең гер ген ба ла лар бар. 
Олар дың қа та ры күн са нап кө бейіп ке ле ді. Олар өз 
ту ған ті лін, та ри хын, салт-дəс тү рін жақ сы бі ле ді, өте 
бі лім ді ба ла лар.

«Ел бо лам де сең, бе сі гің ді тү зе» дей ді ұлы Мұх тар 
Əуезов. Əр бір бі лім гер өз же рі мен оның бай лы ғы-
ның иесі бо лу үшін жа ңа тех но ло ги ялар ды мең ге-
ріп, жа ңа ша өмір сү ру ге үй ре ну дің жол да рын бі лу ге 
ти іс. Егер қо ғам ның да му кіл ті бі лім ді адам дар дың 
жа ңа ша қыз мет ат қа ру ын ке рек ете тін бол са, сол 
жа ңа шыл адам дар ды, бо ла шақ қо ғам мү ше ле рі не 
бі лім мен тəр бие бе ру ді жү зе ге асы ра тын ма ман дар 
дайын дай тын біз дің бі лім бе ру ұйым да ры Ел ба сы 
көз де ген ба ғыт тар ға лайық ты бо луы ти іс. Ең бас ты-
сы бі лім бе ру ге қойы лып отыр ған жа ңа та лап тар ды 
орын да уда көп те ген жұ мыс тар жүр гі зі ліп, жас тар-
дың үш тіл де бі лім алу ына, жа ңа тех но ло ги ялар ды 
бі лім бе ру жүйе сі не ен гі зу де өңі рі міз де ке ле лі жұ-
мыс тар ат қа ры лу да. Ұлт жос па рын орын да уда əр са-
ла ның өзін дік үле сі бол са, ұс таз дар қауымы қо са тын 
үлес — жас ұр пақ ты жа ңа қо ғам мү ше сі етіп бі лім 
мен тəр бие бе ру ді жа ңа ша құ ру, оны осы Пре зи ден-
ті міз көр се тіп отыр ған та лап тар ға сай орын дау деп 
бі ле мін.

Р. А. МОЛ ДА БА ЕВА, ПСИ ХО ЛО ГИЯ КА ФЕД РА СЫ НЫ; 
А�А О�Ы ТУ ШЫ СЫ, <ЛЕУ МЕТ ТІК �Ы ЛЫМ ДАР МА ГИС ТРІ

Қа зақ стан Рес пуб ли ка сы ның Тұң ғыш Пре зи ден ті — Ел ба сы ның кі тап ха на сы мен Қо ры бас па жə не 
элек трон дық бұ қа ра лық ақ па рат құ рал да ры қыз мет кер ле рі ара сын да ғы Қа зақ стан Рес пуб ли ка сы ның 
Тəуел сіз дік кү ні не ар нал ған «Қа зақ стан Тəуел сіз ді гі жə не Ел ба сы» та қы ры бын да ғы жыл сайын ғы ашық 
кон кур сқа қа ты су ға өті нім қа был дау бас тал ды.

Кон кур стың мақ са ты — ел дің тəуел сіз дік жыл да-
рын да ғы же тіс тік те рін көр се ту, Қа зақ стан мем ле кет-
ті лі гі нің не гі зі ре тін де «Назарбаев мо де лін», Ел ба сы-
ның иде яла ры мен бас та ма ла рын та ны мал ету.
Кон курс төрт но ми на ция бойын ша өт кі зі ле ді:

• «Үз дік те ле ди дар ма те ри алы»;
• «Үз дік ра ди ома те ри ал»;
• «Га зет тер мен жур нал дар да ғы үз дік ма қа ла»;
• «Ға лам тор-БАҚ-та ғы үз дік жа ри яла ным».
Но ми на ци ялар дың əр қай сы сы бойын ша же ңім-

паз дар ға 1 мил ли он тең ге мөл ше рін де ақ ша лай жүл-

де бе рі ле ді, ал екін ші жə не үшін ші орын дар үшін 
тиі сін ше — 500 мың жə не 200 мың тең ге бе рі ле ді. 
Одан бас қа, бар лық жүл де гер лер ге дип лом дар мен 
омы рау ға та ға тын бел гі лер тап сы ры ла ды.

Кон кур сқа кə сіп қой жур на лис тер же ке жə не 
ұжым дық не гіз де де қа ты са ала ды.

Кон кур сқа 2017 жыл ғы 1 қаң тар дан бас тап 10 
қа зан мер зі мі бойын ша мем ле кет тік жə не орыс тіл-
де рін де рес ми жа ри ялан ған (ба сыл ған, эфир ге шы-
ға рыл ған, ға лам тор да ор на лас ты рыл ған) бі ре гей ма-
те ри ал дар қа был да на ды.

Кон кур стың қо ры тын ды сын құ ра мы на бел гі лі 
жур на лис тер, Қа зақ стан ның көр нек ті мем ле кет жə-
не қо ғам қай рат кер ле рі ен ген Кон курс ко мис си ясы 
шы ға ра ды.
Же ңім паз дар ды ма ра пат та удың сал та нат ты рə сі-

мі Тəуел сіз дік кү ні қар са ңын да өт кі зі ле ді.
Кон кур сқа қа ты су ға өті нім дер 2017 жыл ғы 1 ма-

усым нан бас тап 10 қа ра ша ға дейін гі мер зім де 
əке ліп бе ру тəр ті бі мен не ме се пош та мен жө нел ту 
ар қы лы мы на ме кен-жай да: Z05S5X1, Қа зақ стан Рес-
пуб ли ка сы, Астана қа ла сы, Ə. Бө кей хан кө ше сі, 10, 
213-каб., «Қа зақ стан тəуел сіз ді гі жə не Ел ба сы» кон-
кур сы на» де ген бел гі сі мен қа был да на ды (бай ла ныс 
тел.: (7172) 69-30-54, 69-30-56, 69-30-57).

Кон кур сты өт кі зу дің шарт та ры мен уақы ты ту-
ра лы бар лық ақ па рат пен www.pre si dentlib rary.kz, 
www.fpp.kz сайт та ры ар қы лы та ны су ға бо ла ды.

САЙТЫНАН АЛЫНДЫ �А ЗА� СТАН РЕС ПУБ ЛИ КА СЫ ТD; �ЫШ ПРЕ ЗИ ДЕН ТІ — ЕЛ БА СЫ �О РЫ

Рухани жа%ару — кемел келешек кепілі

�лемге жа%аша к$зIарас

«�азаIстан ТMуелсіздігі жMне Елбасы»

Oлыларды LлыIтау
«СарыарIаны% Lлы биі — 
�аз дауысты �азыбек би»

М. Hуезов атын да �ы ор та лы� 
�а ла лы� кі тап ха на сын да �а зы-
бек би Кел ді бе к$ лы ны� ту �а ны-
на 350 жыл то лу ына орай «Са ры-
ар �а ны� $лы биі — �аз дауыс ты 
�а зы бек би» ат ты пор трет тік 
кеш !т ті. Іс-ша ра ны� ма� са ты: 
о�ыр ман дар ды пат ри от ты� се-
зім ге т�р би елеу, �а за� стан ны� 
!т кен та ри хы на �ы зы �у шы лы�-
ты �а лып тас ты ру, �о �ам ж� не 
мем ле кет �ай рат ке рі, Т�у ке 
хан ны� ке �ес ші сі, Ор та ж/з ді� 
�діл, да на, бас биі — �аз дауыс-
ты �а зы бек би мен та ныс ты ру.

Іс-ша ра ны� ба дар ла ма сын да 
Президент Н. Назарбаев ты� «Бо-
ла ша� �а ба дар: ру ха ни жа� ы ру» 
ат ты ба дар ла ма лы� ма �а ла сын да 
�сы ныл ан, кейін ау�ы мы ке �ейіп, 
«Ту ан ел ге» �ла са тын «Ту ан жер» 
ба дар ла ма сы на к&п к& �іл б& лі ніп, 
ту ан &л ке міз ді та ну а, ру ха ни-м�-
де ни &мі рін жа� ыр ту а, ата-ба ба 
д�с т> рі мен за ма науи м� де ни ет са-
ба� тас ты ы на ба са на зар ауда рыл-
ды. Sлы би ді� 350 жыл ды ы на орай 
кі тап ха на да &т кен пор трет тік кеш 
осын дай мін дет тер ді ж> зе ге асы ру-
ды� к& рі ні сі бо лып та бы ла ды. Кеш-
ке кі тап ха на ны� о�ыр ман да ры, �Р 
М� де ни ет �ай рет ке рі, �а лам гер 
С>йін дік Жа ныс бай, а�ын-пуб ли-
цист, �а за� стан жа зу шы лар ода-
ы ны� м> ше сі С� бит Бек сейіт, «�а-
зы бек би» жур на лы ны� ре дак то ры 
Ал мас Мыр зах ме тов, жас а�ын дар 
С�л тан М�с та фин, Ерік На ры нов 
бел се не �а тыс ты. Ша ран ны� ��р-
мет ті �о на ы — жер ле сі міз, эт но-
м� де ни ы лы ми-зерт теу ор та лы-
ы ны� же тек ші сі, Ев ней Бу ке тов 
атын да ы �а ра ан ды мем ле кет тік 
уни вер си те ті ні� жур на лис ти ка фа-
куль те тін ал аш аш �ан, Сол т>с тік 
�а за� стан об лы сы Пет ро павл �а-
ла сы ны� М. �о зы ба ев атын да ы 
Сол т>с тік �а за� стан мем ле кет тік 
уни вер си те ті ні� про фес со ры Зар-
�ын Тай шы бай �а тыс ты.

Кеш ба ры сын да �а зы бек би-
ді� &мір жо лы нан �ы зы� ты та ри-
хи де рек тер ай тыл ды, оны� Т�у ке 
хан ны� т� сын да �за� уа�ыт хан 
ке �е сі ні� бе дел ді м> ше сі бол ан-
ды ы, хан ны� �а за сы нан кейін С�-
ме ке, Nбіл м�м бет, Абы лай хан дар 
бас �ар ан ке зе� дер де де ел ді� 
са яси &мі рі не бел се не ара ла сып, 
сыр т�ы ж� не іш кі са ясат бойын ша 
ке �ес ші бол а ны ж& нін де а� па рат 
бе ріл ді. �а зы бек би ді� ше шен дік 
&не рі жай лы ай ты лып, би ді� жас 
�р па� �а &не ге бо ла тын ше шен дік 
тап �ыр лы ы мен ел ші лік �а си ет те-
рі тіл ге ти ек бол ды.

Та ри хи ірі т�л а, ел ші, са ясат-
кер, от ауыз ды ора� тіл ді ше шен — 
�аз дауыс ты �а зы бек би �а за� 
да ла сын да хан дар мен с�л тан дар 
тар тыс �а т>с кен, ел ге, жер ге сырт-
тан �ауіп т&н ген ауыр ке зе� де 
&мір с>р ді. Жас �а зы бек &зін сол 
за ман ны� тап �ыр ше ше ні, ер ж>-
рек ба ты ры ре тін де к&р сет ті. �аз 
дауыс ты �а зы бек би ді� ту а ны на 
350 жыл то лу ына орай &т кен б�л 
ша ра �а за� ты� да ла сын, Са ры-
ар �а ны� т& сін д> бір ле тіп &те тін 
ме рей той ды� бас та ма сы бо лып 
са на ла ды.. Кеш со �ын да �о на� тар 
�а ра ан ды �а ла сы ны� ор та лы ы-
на к& рік бе ріп т�р ан �а зы бек би 
ес кер ткі ші не г>л шо� та рын �ой ды. 
Ти ім ді лі гі: 25 адам �а тыс ты, 15 кі-
тап �сы ныл ды, 10 кі тап бе ріл ді.

�А РА �АН ДЫ �А ЛА СЫ 
ОР ТА ЛЫ� ТАН ДЫ РЫЛ �АН КІ ТАП ХА НА Ж/ЙЕ СІ

Рухани жа��ыру
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Мно го есть пе сен, сти хов, ле генд, пос вя щен ных друж бе. Уже мно го 
лет ее счи та ют са мым свя тым, что есть у че ло ве ка. А я хо тел бы на пи-
сать о сво ем дру ге. Как ска зал Фи липп Чес тер филд: «Уме ние вы ра зить 
свои мыс ли не ме нее важ но, чем са ми эти мыс ли, ибо у боль шин ства 
лю дей есть слух, ко то рый над ле жит ус ла дить, и толь ко у нем но гих — 
ра зум, спо соб ный су дить о ска зан ном». Воз мож но, что мно гие мо гут 
пос чи тать это школь ным до маш ним за да ни ем, но на са мом де ле это 
же ла ние по ка зать, как в обыч ной жиз ни нам встре ча ют ся лю ди, зна-
ком ством с ко то ры ми мы в бу ду щем смо жем гор дить ся.

Но вый друг
«Не ме ня ющий ся че ло век по до-

бен де ре ву, ли шен но му воз мож-
нос ти пе ред ви гать ся. Как бы ни 
тор же ство ва ло де ре во цве та ми, 
листь ями, пло да ми, как бы ни раз-
ма хи ва ло вет ка ми, уви деть, что там, 
за по во ро том, ему не да но». С го да-
ми ста но вишь ся взрос лее и очень 
мно гое на чи на ешь вос при ни мать 
всерь ез. А лю ди взрос ле ют толь ко 
с по мощью сво его ок ру же ния. Так 
и в мо ей сту ден чес кой жиз ни год 
на зад по явил ся че ло век, ко то рый 
по да рил на деж ду и уве рен ность 
пер во кур сни ку, он из ме нил мой 
взгляд на мир. И я чув ство вал, как 
все эти из ме не ния при но сят ус пех, 
да ют си лы, а мой но вый друг ра ду-
ет ся за ме ня. Этот не обыч ный че ло-
век очень силь но пов ли ял на ме ня 
в мой пер вый год обу че ния в ву зе, 
ока зал ог ром ную под дер жку вда ли 
от до ма и прос то по де лил ся сво им 
опы том. Я очень на де юсь, что в мо-
ем вро де бы обыч ном ге рое вы смо-
же те раз гля деть чер ты но во го по ко-
ле ния, ко то рое дос той но при хо дит 
на сме ну сво им де дам и от цам.

Воз вра ще ние в Ка зах стан
Мо его дру га зо вут Шан шар ха нов 

Ер лан Ба хы то вич. Он вы пус кник 
КарГУ име ни ака де ми ка Е. А. Бу-
ке то ва, ис то ри чес ко го фа куль те-
та ка фед ры все мир ной ис то рии 
и меж ду на род ных от но ше ний по 
спе ци аль нос ти «меж ду на род ные 
от но ше ния». В нас то ящее вре мя 
про жи ва ет в сто ли це на шей не объ-
ят ной стра ны. У не го не обыч ная ис-
то рия. Ибо он и его семья — лю ди, 
вер нув ши еся в Казахстан. Ер лан ро-
дил ся 23 ав гус та 1994 го да в Рес пуб-
ли ке Уз бе кис тан, в го ро де Га га рин, в 
Мир за чульском райо не. В 2007 го ду 
его семья пе ре еха ла в Ас та ну, где в 
2013 го ду мой друг окон чил сред-
нюю шко лу №24.

Лю бой че ло век меч та ет о счас-
тли вой семье, о до ме, где те бя ждут 
и лю бят. Мно гие счастье ви дят 
преж де все го в семье. С по ня ти ем 
до ма и семьи свя за ны на ши пер-
вые пред став ле ния о ми ре, люб ви, 
за бо те. Дом — это, преж де все го, 
семья, это ма лая ро ди на, с ко то рой 
на чи на ет ся лю бовь к род ной стра не, 
к Оте че ству. Семья Шан шар ха но-
вых — од на из та ких се мей. Как го-
во рит сам Ер лан, он за мно гое бла-
го да рен сво им ро ди те лям, ко то рые 
его вос пи та ли и да ли пра виль ное 
нап рав ле ние в жиз ни, он бла го да-
рен за их ста ра ния, пе ре жи ва ния, 
за теп ло и уют, за вни ма ние, за 
счас тли вое дет ство и ро ди тельское 
по ни ма ние. Ког да встре ча ешь лю-
дей, по доб ных мо ему дру гу, то 
чув ству ешь их креп кую связь с род-

ны ми кор ня ми, с семьей, с близ-
ки ми людь ми, его от вет ствен ность 
за близ ких и ту си лу, ко то рую да-
ет ему лю бовь и под дер жка род-
ствен ни ков. Та кой си ле нет це ны. 
Она бес цен на, это си ла ро да. По 
мне нию пи са те ля Л. Жу хо виц ко го, 
«че ло век, ко то рый вы рос в доб рой 
семье, всю жизнь бла го да рит ее за 
ра дость. Че ло век, ко то рый вы рос в 
труд ной семье, всю жизнь бла го да-
рит ее за на уку».

Род ные кор ни
Семья Ер ла на не ма лень кая. 

Отец, Ба хыт Шан шар ха но вич, ро-
дил ся 27 но яб ря 1969 го да, он так же 
вы хо дец из го ро да Га га рин, по лу-
чил об ра зо ва ние в Таш кен те по спе-
ци аль нос ти «элек тро мон тер (ин же-
нер)». В дан ный мо мент ра бо та ет 
про вод ни ком по ез да Астана — Са-
ры агаш. Ма ма, Ма ри ям Ал ка ба ев на, 
ро ди лась 11 мая 1972 го да в КазССР 
в сов ре мен ной Юж но-Ка зах стан-
ской об лас ти, в го ро де Же ты сай. 
Име ет выс шее об ра зо ва ние, ра бо-
та ет пре по да ва те лем ан глий ско го 
язы ка. Стаж ра бо ты — бо лее 10 лет. 
Ба хыт и Ма ри ям дос той но вос пи та-
ли двух сы но вей и дочь. Стар ше го 
бра та зо вут Нур лан (1992 г. р.), он 
по шел по сто пам от ца и стал энер-
ге ти ком. Сес тра Аида (1999 г. р.) в 
2017 го ду окан чи ва ет гим на зию и 
ско ро ста нет сту ден ткой, учить ся 
бу дет в Ас та не.
Сто ит уточ нить, что семья Шан-

шар ха но вых пред став ля ют ка зах-
скую на ци ональ ность, хо тя ро ди-
лись они в Уз бе кис та не. Га га рин — 
го род в Джи зак ской об лас ти Уз-
бе кис та на, центр Мир за чульско го 
райо на. Де ло в том, что об шир ная 
тер ри то рия Джи зак ской об лас ти 
в прош лом на хо ди лась на тер ри-
то рии Казахстана, а впос лед ствии 
бы ла при со еди не на к Уз бе кис та ну, 
и мно гие ка зах ские семьи ос та лись 
там, од на из них — семья Шан шар-
ха но вых.

Школь ные дос ти же ния
В 6 лет Ер лан по шел в пер вый 

класс в мес тную шко лу №18. Как 
го во рит его ма ма Ма ри ям Ал ка ба-
ев на, с дет ства Ер лан по ка зал се бя 
с луч шей сто ро ны, учил ся хо ро шо, 
ув ле кал ся ка зах ской ли те ра ту рой, 
чи тал про из ве де ния Абая, Маг жа-
на и дру гих. А еще пел в школь ном 
хо ре, выс ту пал на со рев но ва ни ях 
по лег кой ат ле ти ке, уча ство вал в 
школь ных, го род ских, об лас тных 
олим пи адах по ан глий ско му язы ку 
и за ни мал при зо вые мес та. Ма ри-
ям Ал ка ба ена го во рит, что всег да 
гор ди лось сво им сы ном и всег да 
слы ша ла толь ко пох ва лу от пре-
по да ва те лей. У нее так же име ют ся 
мно го чис лен ные бла го дар ствен ные 
пись ма за вос пи та ния Ер ла на.
С юно го воз рас та за ин те ре со-

вал ся ми ро вы ми язы ка ми, изу чал 
куль ту ру и быт лю дей раз ной на ци-
ональ нос ти. Изу чая язы ки, Ер лан 
па рал лель но ув ле кал ся ис то ри ей и 
ге ог ра фи ей, что и по мог ло оп ре де-
лить ся с бу ду щей спе ци аль ностью. 
Даль ше школь ник так же за ни мал-
ся са мо раз ви ти ем, раз ви вал зна ния 
в об лас ти куль ту ры и об ра зо ва ния, 

про дол жил изу чать язы ки, сле-
дить за меж ду на род ны ми но вос-
тя ми. Его ин те ре со ва ла по ли ти ка 
Казахстана, при чи на хо лод ной вой-
ны меж ду Рос си ей и США, он изу-
чал при чи ны па де ния ре жи ма Му-
ама ра Кад да фи и мно гое дру гое. Он 
про чел де сят ки книг о меж ду на род-
ной по ли ти ке, о дип ло ма ти чес ких 
свя зях и ми ро вой эко но ми ке. Нап-
ри мер, его школь ны ми «учеб ни ка-
ми» ста ли «Мое мне ние. Франция, 
Ев ро па и мир в XXI ве ке» фран цуз-
ско го экс-пре зи ден та Ни ко ля Сар-
ко зи; «Бит ва дип ло ма тов, или Ве-
на, 1814» Дэ ви да Кин га; «Ис то рия 
дип ло ма тии, III том». Как го во рит 
сам Ер лан, со вре мен ан тич нос ти до 
на ших дней дип ло ма тия за ни ма ла 
клю че вое мес то в раз ви тии го су-
дар ства и вли яла на внут рен нюю и 
внеш нюю по ли ти ку стра ны.

Сту ден чес кие го ды
Пос ле шко лы вы пус кник ас та-

нин ской гим на зии про дол жил свое 
обу че ние в КарГУ име ни ака де ми ка 
Бу ке то ва. Вы бор спе ци аль нос ти не 
был труд ным, как я го во рил ра нее, 
он про дол жа ет со че тать изу че ние 
язы ков и ос нов дип ло ма тии. Вы-
бор нап рав ле ния и был оче ви ден — 
«меж ду на род ные от но ше ния», где 
в те че ние че ты рех лет мож но по-
лу чать зна ния от луч ших пре по да-
ва те лей стра ны. Вы бо ру выс ше го 
учеб но го за ве де ния по со дей ство ва-
ли его ро ди те ли, ука зав на то, что 
КарГУ вхо дит в трой ку луч ших ву-
зов по ес те ствен ным на укам в Ка-
зах ста не. Сто ит от ме тить, что ис то-
ри чес кий фа куль тет КарГУ за ни ма-
ет пер вое мес то в рей тин гах ву зов 
по ря ду сво их спе ци аль нос тей.

Ис то ри чес кий фа куль тет — это 
ста рей ший фа куль тет КарГУ, ос но-
ван ный в 1938 го ду в рам ках Учи-
тельско го ин сти ту та. У его ис то ков 
сто яли ис то ри ки Ле нин гра да, Ал-
ма-Аты, Ук ра ины. Пер вый вы пуск 
ис то ри ков в Ка ра ган де сос то ял ся 
в 1940 го ду. С тех пор под го тов ле-
но свы ше 5 ты сяч спе ци алис тов. 
Гор дость ис то ри чес ко го фа куль те-
та — его вы пус кни ки. Вы пус кни ки 
фа куль те та ра бо та ют в го суч реж-
де ни ях, об ще ствен ных ор га ни за-
ци ях, СМИ, в сис те ме ву зов ско го и 
школь но го об ра зо ва ния.
На ис то ри чес ком фа куль те те ак-

тив на и науч но-ис сле до ва тельская 
дея тель ность сту ден тов, под рас та-
ет мо ло дая науч ная сме на из чис ла 
ас пи ран тов, ма гис тран тов и сту ден-
тов фа куль те та, объ еди нен ных в об-
ще ствен но-науч ную ор га ни за цию 
НА СА и «Ас со ци иро ван ное сту-
ден че ство», фун кци они ру ют науч-
ные круж ки: «Жас Алаш» и клу бы 
«Дип ло мат» и «Де мог ра фи чес кий».

Как го во рит Ер лан, на 1-м кур се 
обу че ния все сту ден ты вся чес ки хо-
тят по ка зать се бя. Кто-то за ни ма ет 
ли дер ские по зи ции в об ще ствен ной 
жиз ни, кто-то вхо дит в раз лич ные 
круж ки, ак тив но уча ству ет в кон-
фе рен ци ях, олим пи адах, круг лых 
сто лах, кто-то ез дит в эк спе ди ции, 
уча ству ет в со рев но ва ни ях. Вспо ми-
ная пер вый курс, мой друг улы ба-

ет ся, го во рит, что это был пер вый 
шаг в са мос то ятель ную и взрос лую 
жизнь. Го во рит, что пер вый се местр 
про шел быс тро, по то му что Ер лан 
на чал ак тив но уча ство вать в жиз ни 
фа куль те та, в жиз ни уни вер си те та.

Уче ба плюс прак ти ка
На вто ром се мес тре пер во го 

кур са Ер лан ста но вит ся де пу та том 
Сту ден чес ко го пар ла мен та ис то-
ри чес ко го фа куль те та. Уча ству ет 
в за се да ни ях, ре ша ет раз лич ные 
проб ле мы сту ден тов, по мо га ет про-
во дить круг лые сто лы. И бы ли ус пе-
хи. Нап ри мер, в то вре мя воз ник ла 
проб ле ма со сто ло вой, мно гие сту-
ден ты жа ло ва лись на ме ню: бы ло 
очень мно го слад кой вы печ ки и ма-
ло пер вых и вто рых блюд. Что бы 
ре шить эту проб ле му, Сту ден чес-
кий пар ла мент ис то ри чес ко го фа-
куль те та вмес те с Ер ла ном ор га ни-
зо вал оп рос сту ден тов 3-го кор пу са. 
Из 10 оп ро шен ных 8 бы ли не до-
воль ны пред ла га емы ми блю да ми. 
Ак ти вис ты встре ти лись с уп рав ля-
ющи ми сту ден чес ких сто ло вых и 
вмес те ус тра ни ли эту проб ле му.
По лу чив до пол ни тель ные зна-

ния на пер вом кур се, Ер лан на чи-
на ет де лать пер вые ша ги как пре-
по да ва тель, идя по сто пам ма мы. 
Он соз да ет кур сы ре пе ти тор ства по 
ан глий ско му язы ку под наз ва ни ем 
Sky Edu ca ti on и на чи на ет пре по да-
вать ан глий ский язык в чи таль ных 
за лах об ще жи тия №1. К не му при-
хо ди ли пер во кур сни ки, вто ро кур-
сни ки, и он про во дил с ни ми за ня-
тия. На про тя же нии двух лет стар-
ше кур сник под го то вил бо лее 100 
сту ден тов. Sky Edu ca ti on су ще ству ет 
по сей день, те перь уже в Ас та не, и 
име ет нес коль ко фи ли алов.

Навстре чу меч те
Как вы зна ете, обу че ние по спе-

ци аль нос ти «меж ду на род ные от но-
ше ния» осу ществля ет ся на плат ной 
ос но ве. Ер ла ну на пер вых по рах фи-
нан со во по мо га ли ро ди те ли. «Пер-
вый год про шел не лег ко, — го во-
рит он. — Но в пос ле ду ющие го ды 
я уже хо тел обес пе чи вать се бя сам, 
я пи сал статьи, кур со вые ра бо ты, 
дип ло мы, пре по да вал ан глий ский 
язык. Бы ло вре мя, ког да у ро ди те-
лей не бы ло воз мож нос ти вы сы-
лать мне день ги, тог да я ис поль зо-
вал свои зна ния и за ра ба ты вал, чем 
очень гор жусь».
Сей час Ер ла на мож но при вес ти 

в при мер как раз нос то рон не го сту-
ден та. За го ды, про ве ден ные в уни-
вер си те те, он до бил ся не ма лых вы-
сот и сей час ак тив но прак ти ку ет ся в 
сфе ре меж ду на род ных от но ше ний 
в раз лич ных по соль ствах.

Окон чив 3-й курс, Ер лан на чал 
зна ко мить ся с пос ла ми стран Ев ро-
пы — Гер ма нии, Ита лии, Вен грии, 
Ма ке до нии, Ук ра ины и дру гих. Ер-
лан слу шал лек ции, по лу чал уро ки 
дип ло ма тии от раз лич ных пос лов. 
Нап ри мер, он учил ся у пос ла Ма ке-
до нии в Ка зах ста не Илии Псал ти-
ро ва, у пос ла Гер ма нии в Ка зах ста-
не Роль фа Ма фа эля, у пос ла Ита-
лии Сте фа но Ра вань яна и др. Мо ло-
дой дип ло мат так же сот руд ни чал 
со сту ден та ми из раз лич ных стран, 

по лу чая до пол ни тель ные зна ния на 
кур сах, дип ло ма ти чес ких ве че рах.
За 4 го да обу че ния в уни вер си те-

те Ер лан уча ство вал в кон фе рен ци-
ях, круг лых сто лах, в ра бо те науч-
ных круж ков «Алаш», «Дип ло мат», 
был ве ду щим на раз лич ных кон-
цер тах фа куль те та и уни вер си те та, 
име ет бо лее 20 дип ло мов и сер ти-
фи ка тов за от лич ную ус пе ва емость, 
на пи сал мно же ство ста тей и ак тив-
но уча ство вал в еже год ных Жу асов-
ских чте ни ях и за ни мал при зо вые 
мес та, вел дея тель ную жизнь внут-
ри об ще жи тия, про во дил кур сы 
ан глий ско го язы ка и мно гое дру гое.

С бла го дар ностью 
в профес сию
Ер лан бла го да рит ис то ри чес-

кий фа куль тет за от лич ные зна ния 
и на зы ва ет КарГУ кон ку рен тос по-
соб ным уни вер си те том. Вы пус кник 
го во рит, что по лу чил зна ния от 
ве ду щих спе ци алис тов стра ны и 
на зы ва ет их луч ши ми в сво ем де ле. 
У каж до го сту ден та есть свой лю-
би мый пре по да ва тель, и от лич ных 
спе ци алис тов в КарГУ мно го. Но 
осо бен но он вы де ля ет сво его науч-
но го ру ко во ди те ля по дип лом ной 
ра бо те Ай ма хо ва Ер ме ка Нас ра-
тул ла еви ча, го во рит, что бла го да-
ря ему он улуч шил и от шли фо вал 
свои зна ния. Ер мек Нас ра тул ла евич 
всег да го тов пред ло жить свою по-
мощь сту ден там, всег да от не сет ся с 
по ни ма ни ем и мо жет сво бод но об-
щать ся со сту ден та ми на лю бую те-
му, да же очень лич ную.

Свою сту ден чес кую жизнь Ер лан 
про вел в об ще жи тии КарГУ. С пер-
во го по тре тий курс Ер лан был ор-
га ни за то рам куль тур ных ме роп ри-
ятий в об ще жи тии, здесь еже год но 
про хо ди ли ме роп ри ятия по пос вя-
ще нию в сту ден ты, бы ли раз лич ные 
ве че ра, дис ко те ки, круг лые сто лы, 
ре ша лись проб ле мы об ще жи тия, 
бы ли встре чи с пре по да ва те ля ми 
ис то ри чес ко го фа куль те та и мно гое 
дру гое. За че ты ре го да здесь, го во-
рит Ер лан, его все ус тра ива ло и на-
зы ва ет об ще жи тие вто рым до мом.
А мне по вез ло, что мо им со-

се дом по ком на те стал Ер лан. За 
этот год я мно го му не го на учил ся. 
И ду маю, что его опыт поз во лит и 
мне дос тичь вы со ких по ка за те лей в 
уче бе и ос та вать ся ак тив ным в об-
ще ствен ной жиз ни КарГУ. Пос ле 
ус пеш ной за щи ты дип ло ма Ер лан 
по ко ря ет сто ли цу. И с гор достью 
го во рит всем, что он вы пус кник 
КарГУ.

ТО БЫ ЛОВ А. С.,
СТУ ДЕНТ 2-ГО КУР СА ИС ТО РИ ЧЕС КО ГО ФА КУЛЬ ТЕ ТА 

КАРГУ ИМ. Е. А. БУ КЕ ТО ВА

Портрет студента КарГУ: от первого до выпускного курса
Студенческая жизнь
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Та мыл жы ған та мыз айын да Қар қа ра лы ауда ны на қа рас-
ты Егін ді бұ лақ ауылын да ұлан-асыр той өт ті. Қа зақ тың Бас 
биі нің бі рі атан ған Қаз дауыс ты Қа зы бек би дің 350 жыл ды-
ғы на ар нал ған ас қа алыс-жа қын нан ағы лып кел ген қо нақ-
тар дың қа ра сы қа лың бол ды. Ұлы ла рын ұлық та ған көп пен 
бір ге дү бір лі той ға қа ра ша ңы рақ Қа ра ған ды мем ле кет тік 
уни вер си те ті ұжы мы да ба рып қайт ты.

Ұлы ба ба ның 350 жыл дық ме рей тойы на Қа зақ стан Рес-
пуб ли ка сы ның Мем ле кет тік хат шы сы Гүл ша ра Əб ді ха лы-
қо ва бас та ған са яси тұл ға лар жə не бір топ ұлт зи ялы ла ры 
кел ді. Мем ле кет тік хат шы Гүл ша ра На уша қы зы Ел ба сы-
ның құт тық тау ха тын оқып, ұлы ла ры мыз ды ұлық тап, жақ-
сы-жай саң да ры мыз ды дə ріп теу ел ді гі міз ді ны ғай та тү се ді 
де ді. Сал та нат ты жи ын да сөз ал ған об лыс əкі мі Ер лан Қо-
ша нов та бар ша ха лық ты осы нау ұлы күн мен құт тық тай 
ке ле, Ел ба сы ай тқан дай, бір тұ тас ұлт тық пер зент тер ді тəр-
би елеу үшін Қа зы бек би дің бей не сін жер шіл дік дең гей де 
емес, мем ле кет шіл дік дең гей де қа рас ты ру қа жет ті гін, Қа-
зы бек би бар ша қа зақ қа ор тақ ұлы тұл ға екен ді гін ке лер 
ұр пақ са на сы на сі ңі ру қа жет ті гін атап айт ты. Со ны мен 
қа тар об лыс əкі мі ұлы ба ба мыз дың құн ды мұ ра ла рын на-
си хат тау мақ са тын да жос пар лан ған ауқым ды іс-ша ра лар ға 
тоқ тал ды. Ал да ғы күн де рі ха лы қа ра лық ала ман ай тыс тың 
өте тін ді гін, қыр күйек айын да ше тел ға лым да ры ның қа ты-
су ымен ха лы қа ра лық ғы лы ми-тə жі ри бе лік кон фе рен ция, 

рес пуб ли ка лық жыр-тер ме ші лер жə не жыр бай қау ла ры 
ұйым дас ты ры ла тын ды ғын, «Қа зақ фильммен» бір ле се ар-
найы де рек ті фильмнің тү сі рі ліп жат қан ды ғын, Бас би дің 
ме рей тойы об лыс аума ғын да жыл со ңы на дейін ата лып 
өті ле тін ді гін, Қа зы бек би ту ра лы қос том дық жə не фо то-
аль бом кі та бы ның жа рық көр ген ді гін ай тып өт ті. Та ғы бір 
ай та ке тер лік жайт, сал та нат ты жи ын ба ры сын да «Қаз-
дауыс ты Қа зы бек би жо лы мен: Ба ба лар ға тағ зым!» ат ты 
ха лы қа ра лық ав то ке ру ен жол ға шық ты. ҚарМУ-дың тү ле гі, 
ата ба сы лым «Еге мен Қа зақ стан» га зе ті нің Қа ра ған ды об-
лы сы бойын ша мен шік ті тіл ші сі, жас ақын, ав то ке ру ен нің 
бір мү ше сі Ми рас Асан жыр дан ша шу шаш ты. Қар қа ра-
лы-Егін ді бұ лақ тан бас тау ал ған ав то ке ру ен елі міз дің та-
ри хи жер ле рі не, со ны мен қа тар көр ші лес Өз бек стан ның 
Таш кент, Науаи ша һар ла ры на жол тарт ты.
Той ға кел ген жұр тшы лық «Қаз дауыс ты Қа зы бек би» те-

ат рлан ды рыл ған қойы лы мын, та ны мал ар тис тер дің кон-
цер тін та ма ша ла ды. Өлең сөз дің дүл ді лі ақын да ры мыз 
абыз ға ар нау ар на ды.Ұлт тық ойын дар ой нал ды. Қа зақ тың 
тойы ала ман бəй ге сіз, қа зақ кү ре сін сіз өт кен бе? Сəй гү-
лік те рі міз кең да ла тө сін де кө сі ле шап ты. Ба лу ан да ры мыз 
күш сы на сып, күш ата сы Қа жы мұ қан ата ла ры ның із ба сар-
ла ры əлі де бар екен ді гін дə лел дей түс ті. Бір сөз бен ай тқан-
да, дү бір лі той дүр кі реп өт ті.

Г. МА ХАН

ДJбірлі той дJркіреп $тті

CMYK

Фоторепортаж
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Цель ви зи та — ус та нов ле ние сот руд ни че ства меж ду 
ву за ми Ру мы нии и КарГУ им. Е. А. Бу ке то ва.

В сос та ве де ле га ции бы ли Г-жа Ра мо на Ште фа нес ку‚ 
про фес сор Уни вер си те та «Спи ру Ха рет»; Че зар Ма но ле 
Ар мя пу, чрез вы чай ный и пол но моч ный по сол Ру мы нии в 
РК; Кос тин Ли ану и Крис ти на Илие, чле ны клас те ра Уш 
Про Биз нес Кос тин и Габ ри ела Тран да фир, пред ста ви те ли 
ком па нии ХЕВ КО (Не че со); Ни ко лае Па ва лу ка, 1-й сек ре-
тарь по тор го во-эко но ми чес ким де лам по соль ства Ру мы-
нии в РК; Крис ти ан Ку таш, ди рек тор ру мын ско го па виль-
она на ЭК СПО-2017.
С при вет ствен ным сло вом к гос тям об ра тил ся пер вый 

про рек тор КарГУ про фес сор Жу ма шев Р. М.: «Бла го да-
ря по ли ти ке гла вы на ше го го су дар ства на тер ри то рии 
Казахстана в ми ре и сог ла сии про жи ва ют лю ди бо лее 
ста на ци ональ нос тей. В на шей стра не соз дан уни каль-
ный ме жэт ни чес кий ин сти тут — Ас сам блея на ро да 
Казахстана. На тер ри то рии на шей об лас ти фун кци они-
ру ет око ло 80 эт но куль тур ных цен тров. В 2005 го ду в Ка-
ра ган де бы ло соз да но пер вое эт но куль тур ное ру мын ское 

объ еди не ние «Да кия». В Ка ра ган дин ском го су дар ствен-
ном уни вер си те те от кры та ка фед ра ру мын ско го язы ка и 
ли те ра ту ры».
В свою оче редь по сол Ру мы нии в РК от ме тил, что на 

се год няш ний день меж ду Ка зах ста ном и Ру мы ни ей сох-
ра ня ет ся вы со кий уро вень вза имо по ни ма ния, сов па де ние 
по зи ций сто рон по боль шин ству ак ту аль ных воп ро сов 
меж ду на род ной по ли ти ки. Пос ле до ва тель ная под дер жка 
по ли ти чес ко го ди ало га, ди на мич ное раз ви тие двус то рон-
них тор го во-эко но ми чес ких и куль тур но-гу ма ни тар ных 
свя зей, а так же ко ор ди на ция уси лий двух стран в рам ках 
ООН, ОБ СЕ и дру гих меж ду на род ных ор га ни за ций спо-
соб ству ют даль ней ше му сбли же нию сто рон.
В даль ней шем об суж да лась воз мож ность под пи са ния 

ме мо ран ду ма меж ду ву за ми Ру мы нии и КарГУ. Не об хо-
ди мо от ме тить, что ме мо ран дум меж ду ву за ми да ет воз-
мож ность обу чат ся в двух уни вер си те тах ба ка лав рам, ма-
гис тран там и док то рам на ук. Сог лас но до го во рен нос ти 
сту ден ты обу ча ют ся в Ка ра ган де, а за тем от прав ля ют ся в 
Бу ха рест. В ито ге они по лу ча ют два дип ло ма от уни вер-
си те тов.

Делегация из Румынии посетила КарГУ им. Е. А. Букетова

CMYK
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Қа зақ стан Рес пуб ли ка сы ның Пре зи ден ті Н. Ə. Назарбаев «Бо-
ла шақ қа бағ дар: ру ха ни жаң ғы ру» ат ты ма қа ла сын да қа зақ ті лін 
ла тын ті лі не кө ші ру дің кес те сін жа сап, ал да ғы екі жыл да ұйым-
дас ты ру жə не əдіс те ме лік жұ мыс тар жүр гі зі луі ке рек ті гін ба са 
айт ты. Мұн да ғы мақ сат — əлем де гі ең да мы ған отыз ел дің құ-
ра мы на қо сы лу. Осы орай да Ел ба сы: «Күл лі жер жү зі біз дің көз 
ал ды мыз да өз ге ру де. Əлем де ба ғы ты əлі бұ лың ғыр, жа ңа та ри хи 
ке зең бас тал ды. Күн са нап өз ге ріп жат қан дү бір лі дү ни еде са на-
се зі мі міз бен дү ни ета ны мы мыз ға əб ден сі ңіп қал ған тап та урын 
қа ғи да лар дан арыл ма сақ, көш ба сын да ғы ел дер мен те ре зе міз ді 
те ңеп, иық түйіс ті ру мүм кін емес. Өз ге ру үшін өзі міз ді мық тап 
қол ға алып, за ман ағы мы на икем де лу ар қы лы жа ңа дəуір дің жа-
ғым ды жақ та рын бой ға сі ңі руі міз ке рек» — де ген бо ла тын. Ру-
ха ни жаң ғы ру үшін гра фи ка ны өз гер ту ке рек. Жа зу — тү сін ген 
адам үшін тек əріп тер дің тіз бе гі ға на емес, ол ұлт тық бол мыс ты 
та ны та тын та ны мы те рең таң ба лар тіз бе гі. Əр ха лық тың жа зу-
ын да сол ха лық тың мə де ни еті нің, өт кен та ри хы ның ізі жа та ды.
Адам зат мə де ни еті та ри хын да əліп-

би пен жа зу дың ма ңы зы ерек ше. Жа зу — 
адам дар дың ке ңіс тік пен уақыт қа тəуел ді 
бол май, əлеу мет тік өмір дің бар лық са ла-
сын да кең түр де қа рым-қа ты нас жа сауына 
мүм кін дік бе ре тін құ рал. Əр ха лық тың ру-
ха ни, мə де ни өсу ін, да му дең гейін көр се те-
тін əлеу мет тік мə ні зор құ бы лыс ре тін де 
жа зу — өт кен мен бү гін гі ні, бү гін мен ке ле-
шек ті жал ғас ты ра тын ал тын кө пір. Елі міз-
дің бү гін гі жет кен биі гі не шы ғуы жо лын да 
жа зу мə де ни еті міз дің де өз үле сін қос қа-
нын жоқ қа шы ғар май мыз. Се бе бі жа зу — 
мə де ни ет тің ажы ра мас бір бөл ше гі. Ал жа-
зу дың өз гер ті луі сол ха лық тың мə де ни өмі-
рі не, əлеу мет тік пси хо ло ги ясы на əсер ете ді. 
Ха лық тың ға сыр лар бойы игер ген бар лық 
же тіс тік те рі жа зу мұ ра сы ар қы лы та ны ла-
ды. Бір жа зу дан екін ші сі не кө шу ха лық тың 
осы ру ха ни бай лық тан су сын дауынан қо-
сым ша қи ын дық кел ті руі мүм кін. Сон дық-
тан əліп би пен жа зу мə се ле сі не əлеу мет тік 
лин гвис ти ка тұр ғы сы нан же те на зар аудар-
ған жөн деп бі ле міз.
Қа зақ хал қы сан түр лі жа зу ды бас тан 

кеш ті. Түр кі дəуірін де сы на жа зуы, кейін 
он ға сыр араб жа зуы, одан кейін араб жа-
зу ына не гіз дел ген тө те жа зу (Бай тұр сы нов 
əліп биі), ла тын жа зуы жə не ки рил ли ца. Қа-
рап отыр сақ, бір ға на ХХ ға сыр дың ал ғаш-
қы жар ты сы ның өзін де үш түр лі гра фи ка 
бол ды. Бұл Ке ңес үкі ме ті нің иде оло ги ялық 
са яса ты нан бол ған өт кен та рих ты ұмыт ты-
ру тал пы ны сы да еді. Өт кен ға сыр ба сын да 
қа зақ тар дың екі-ақ пайы зы сауат ты бол ған 
де ген де рек тер де бар. Бұл мə лі мет тек жа-
зу ға ға на қа тыс ты ай тыл ған ды ғын тү сі нуі-
міз ке рек. Біз қан ша ма ал дың ғы гра фи ка да 
жа зыл ған дү ни еле рі міз ді түп нұс қа сын да 
оқу мүм кін ші лі гі нен айы рыл дық. Қа рап 
отыр сақ, жа зу дың адам зат ба ла сы үшін, 
ұр пақ са бақ тас ты ғы үшін ала тын ор ны 
ерек ше. Осы орай да осы ны тү сін ген алаш 

қай рат ке рі А. Бай тұр сы нұ лы ХХ ға сыр ба-
сын да жап пай сауат тан ды ру ісін де қа зақ 
ба ла ла рын оқыт пас бұ рын ең əуелі дұ рыс 
əліп би жа са уды қол ға ал ды. Қа зақ тіл бі лі-
мі ғы лы мы ның не гі зін қа ла ған А. Бай тұр-
сы нұ лы: «Біз дің за ма ны мыз — жа зу за ма-
ны: жа зу мен сөй ле су ауыз бен сөй ле су ден 
ар тық дə ре же ге жет кен за ман. Сон дық тан 
сөй лей бі лу қан дай ке рек бол са, жа за бі лу 
ке рек ті гі онан да ар тық» — дей ді. Шын мə-
нін де, жа зу ға ерек ше ден қой ған ға лым ның 
бұл пі кі рін на зар ға ала тын бол сақ, он да 
ла тын гра фи ка сы на кө шу қа зір гі за ман-
ның жа һан дық ке зе ңін де ке зек күт ті ру ді 
қа жет ет пей ті нін ес ке руі міз аса қа жет. Осы 
орай да Ел ба сы «Бо ла шақ қа бағ дар: ру ха ни 
жаң ғы ру» ат ты бағ дар ла ма лық ма қа ла сы-
ның жа рық кө руі қо ғам дық тал қы ла уда оң 
пі кір ге ие бо лып, көп ші лік ті қуа нтқа нын 
бі ле міз. Са на ны жаң ғыр ту — бір нəр се ні 
қай та ту ды ру емес, ке рі сін ше құл дық са-
на дан ары лып, бұ рын ғы ны қай та қа лып қа 
кел ті ру де ген сөз. Сон дық тан тү сін ген əр-
бір са на лы қа зақ аза ма ты үшін ла тын гра-
фи ка сы ның біз ге бе ре рі мол.
Бұл мə се ле тоқ са нын шы жыл да ры жақ-

сы кө те ріл ді де тез ба сы лып қал ды. Оның 
бас тауын да ға лым, түр кі та ну ғы лы мы ның 
бел ді өкі лі — Əб ду али Қай дар тұр ды. Тіл-
ші ға лым дар та ра пы нан ла тын əліп биі нің 
бір не ше нұс қа сы да жа сал ды. Біз үшін ла-
тын гра фи ка сы на кө шу дің тө мен де гі дей 
ар тық шы лық та ры бар деп есеп тей мін:
• шет ел дер де гі (Қы тай, Ре сей, Моң ғо лия, 
Түр кия т. б.) қа зақ тар мен мə де ни, ру ха-
ни бай ла ныс ты ны ғай ту үшін аса қа жет. 
Біз үне мі олар мен бет пе-бет сөй ле се 
бер мей міз ғой. Олар дың жаз ға нын біз, 
біз олар дың жаз ға нын тү сі ніп жат қан 
жоқ пыз. Ла тын гра фи ка сы мен əлем нің 
кез кел ген елі мен оңай хат ал ма су ға бо-
ла ды. Мə се лен Моң ғо лия, Қы тай же рі-
нен ке ліп жат қан қан дас та ры мыз біз дің 

жо ға ры оқу орын да рын да оқу үшін бір 
жыл ар найы дайын дық бө лі мін де ки-
рил ли ца мен жа зу ды, оқу ды үй ре не ді. 
Қа рап отыр са ңыз, бұл қан ша ма уақыт-
ты қа жет ете ді;

• қа зақ ті лі не тəн спе ци фи ка лық ды быс-
тар ды таң ба ла уда ұтым ды мүм кін дік-
тер ту ар еді. Ең не гіз гі мə се ле, ла тын жа-
зу ымен жаз ған кез де, өз ге ұлт өкіл де рі 
біз дің сөз ді оңай қа был дай бас тай ты ны. 
Мы са лы, Ка зак стан емес, Qa zaqstan бі-
різ ді лік пай да бо лар еді. Орыс ті лін де-
гі сөз дер мен қа зақ ті лін де гі сөз дер бір 
таң ба ға түс кен кез де де олар дың қа был-
да нуы мен тү сін ді рі луі бас қа ша си пат 
ала тын бо ла ды. Бү гін гі ға лым дар дың де-
ні бұл түйін ді де күр де лі күр меу дей ді. 
Жа зу дың же те гін де емес, ды быс та лу дың 
же те гін де жүр ген дұ рыс де ген бай лам 
жа сай ды. Сол кез де ба рып, ор фо эпи-
ялық заң ды лы ғы мыз, əуез ді лі гі міз қал-
пы на кел мек. «Жұл дыз» емес «жұл дұз», 
«н» емес, «ң» бол ға ны дұ рыс де ген мə мі-
ле жа сай мыз. Əй тпе се, адам ның ак кус-
ти ка лық-ар ти ку ля ци ялық ерек ше лік-
тер ар қы лы қа зақ тың төл ды быс та рын 
дұ рыс қол дан ба удың сал да ры нан бет 
пі ші ні міз ге де өз ге ріс тү сіп жат қа ны 
ер тең гі күн нің əң гі ме сі бол мауы ке рек. 
Мə се лен бү гін гі күн нің жас та ры ның (бə-
рі емес кей бі рі) «ң» ды бы сын «н» деп 
ай ту ынан «ті лі міз ге төн ген қауіп ті» ак-
цент ті бай қай мыз. Сол си яқ ты бас қа да 
төл ды быс тар дан мы сал дар ды көп теп 
кел ті ре бе ру ге бо ла ды;

• түр кі тек тес мем ле кет тер дің бі рі гуі не, 
ин тег ра ци ялау үде рі сі не де ық пал етер 
еді. Бү гін де ла тын гра фи ка сын əлем нің 
то лық жет піс пайы зы қол да нып отыр. 
Жа ңа қа ріп ке кө шу мə се ле сі ең ал ды-
мен түр кі ха лық та ры ның мə де ни етін 
жа қын да та түс пек. Се бе бі, түп кі ті лі міз 
бір, син гар мо низм за ңы мыз ор тақ де ген 
си яқ ты;

• ағыл шын ті лін оқы ту да оңай тұс та ры 
өте көп бол мақ. Ки рил ли ца мен ол тіл-
ді бір ден мең ге ріп ке ту — бі рін ші сы-
нып оқу шы ла ры үшін тіп ті мүм кін емес 
жағ дай. Се бе бі, оқу шы ки рил ли ца да ғы 
«р» əр пі мен ағыл шын ша «р» əр пін ша-
тас ты ру дан бас тай ды. Сон дық тан, бү-
гін гі күн де гі үш тіл ді лік ті қол ға алу да ғы 
бас ты құ рал дар дың бі рі осы ла ти ни ца 
бо луы ке рек. Мə се лен еуро па лық тар 
үшін ағыл шын ті лін үй ре ну қи ын ға соқ-
пай ды. Се бе бі əліп би бір, тіл дер дің ге-
не оло ги ялық не гі зі де бір. Ал біз де бұл 
бас қа ша;

• бұл ла ти ни ца ға кө шу ар қы лы со нау Ке-
ңес за ма нын да жа зыл ған, біз ге қа жет сіз 
бі раз дү ни елер ді оп-оңай қо қыс қа тас-
тап, өзі міз ге қа жет ті ру ха ни бай лы ғы-
мыз ды ға на елеп-ек шеп алу ға зор мүм-
кін дік ту ып тұр;

• бұл бас та ма оң ше ші мін тауып, көз де-
ген нə ти же ге қол жет кі зе тін бол сақ, елі-
міз де бо ла шақ та қа зақ жə не ағыл шын 
ті лі нің үс тем етуі əб ден мүм кін.
Ла тын гра фи ка сы на кө шу де не гіз гі 

мы нан дай мін дет тер дұ рыс ат қа ры луы 
ке рек:

1. Ақ па рат тық-на си хат жұ мы сы жүйе-
лі түр де дұ рыс жүр гі зі луі ти іс. Мə се лен, 
қа ра пайым ха лық ла тын гра фи ка сы на кө-
шу ді ла тын ті лі не кө ше міз деп дұ рыс қа-
был да май жа тыр. Осы орай да пе да гог тар, 
оқы ған зи ялы қауым ақ па рат тық-на си хат 
жұ мыс та рын дұ рыс жүр гі зіп, «бір жа ға дан 
бас, бір жең нен қол шы ға ра» оты рып, Ел-
ба сы қой ған мін дет тер ді дұ рыс ше ше бі луі-
міз ке рек.

2. Сон дай-ақ, гра фи ка ны кім дер жа сау 
ке рек де ген мə се ле де «ақ қу, шор тан һəм 
ша ян» бол май, бі рі гіп, бір ше шім ге ке луі-
міз шарт. Əліп би ді за ма науи компь ютер-
дің ті лін жақ сы мең гер ген бі лік ті прог рам-
мис тер мен ағыл шын ті лі нің же тік ма ман-
да ры, тіл ші лер бо луы ке рек жə не оның 
са ны көп бол мауы қа жет.

3. Таң ба ны құ рас ты ру оңай. Не гіз гі мə-
се ле — ем ле де. Ем ле ні бі різ ден ді ріп дұ рыс 
жа сау ке рек. Ор фог ра фи ялық сөз дік тер 
қай та шы ға ры луы ке рек. Бұл мə се ле де бү-
гін гі кү ні ке зек күт тір мей ді.

4. Қыс қа сы 20 жыл, ұза ғы 50 жыл да та-
за ла тын гра фи ка сы на кө шіп бі туі міз ке рек. 
Бұл уақыт қа дейін ки рил ли ца қо са қол да-
ны ла ды.
Қо ры та ай тқан да, қа зақ хал қы ның бо-

ла ша ғы үшін ла тын гра фи ка сы ның ма ңы-
зы ерек ше. Жа һан да ну дəуірі — ақ па рат 
ға сы ры еке ні шын дық. Ақ па рат ай ды ны-
ның бар лық құ рал да ры осы ла тын гра фи-
ка сы мен жұ мыс іс теп тұр ған да, ки рил-
ли ца мен кейін ге тар ту дың ен ді гі уақыт та 
еш қан дай ма ңыз ды лы ғы жоқ. Ел ба сы мыз 
да бұл мə се ле ні қа жет ті лік тұр ғы сы нан 
кө тер ді. Бұл мə се ле ке ше не ме се үш-төрт 
жыл бұ рын ға на ай тыл ған жайт емес. Ел-
ба сы мыз Нұр сұл тан Назарбаев əр кез де 
осы мə се ле тө ңі ре гін де өз ойын ашық біл-
ді ріп отыр ды. Ға лым дар да ол бас та ма ны 
құп тап, нақ ты іс ке көш пек бір не ше тал-
пы ныс тар жа сап кел ді. Алай да, 2014 жы-
лы Украина да ғы Қы рым қақ ты ғы сы на 
бай ла ныс ты ол сөз тү бе гей лі тоқ тап қал-
ды. Біз сол ке зең дер де бір жо ла үмі ті міз ді 
үз дік те… Се бе бі, мұ ның ас та рын да ұл та-
ра лық қақ ты ғыс тар да бо луы мүм кін де ген 
қауіп пен сақ тық тың бол ған ды ғын бі ле міз. 
Қа зақ елі бей біт ші лік пен ке лі сім ді ту 
етіп ұс та ған нан кейін, ұл та ра лық қақ ты-
ғыс тар ға жол бер мей ді. Да му дың даң ғыл 
жо лын да зайыр лы мем ле кет ре тін де өмір 
сү ре бе ре ді.

Е. Е. Т/Й ТЕ,
�А ЗА� ТІЛ БІ ЛІ МІ КА ФЕД РА СЫ НЫ; ДО ЦЕН ТІ, Ф.�. К.

ҚР Тұң ғыш Пре зи ден ті — Ел ба сы Қо-
ры жыл сайын өте тін «Ал тын То был ғы» 
əде би ет бай қауының бас та луы ту ра лы 
жа ри ялай ды

Қа зақ стан Рес пуб ли ка сы Тұң ғыш Пре-
зи ден ті — Ел ба сы Қо ры би ыл үшін ші рет 
өте тін дəс түр лі «Ал тын То был ғы» əде би ет 
бай қауына өті нім дер ді қа был дау бас тал ға ны 
ту ра лы ха бар лай ды. Сыйа қы ның жал пы қо-
ры — 5,5 мил ли он тең ге.
Бай қау дың не гіз гі мақ са ты — ұлт тық 

əде би ет те жа ңа есім дер ді қа лып тас ты ру жə-
не жас қа лам гер лер дің өмір лік фи ло со фи ясын 
көр се те тін қа зір гі за ман ғы əде би ет ке қо ғам-
ның қы зы ғу шы лы ғын арт ты ру бо лып та бы-
ла ды.
Жо ба ның се рік тес те рі — Қа зақ стан Жа-

зу шы лар ода ғы жə не Мем ле кет тік тіл ді да-
мы ту қо ры.
ҚР Тұң ғыш Пре зи ден ті — Ел ба сы Қо ры 

«Ал тын То был ғы» əде би ет сый лы ғын ал-

ғаш рет 2015 жы лы та ғайын да ған. Бай қау 
Қа зақ стан ның жас та лант та рын қол дау ға 
ба ғыт тал ған жə не олар дың əде би ет са ла-
сын да ғы шы ғар ма шы лық əлеуетін көп ші-
лік ке та ны мал ету ге мүм кін дік бе ре ді. Жас 
ақын-жа зу шы лар, про за ик тер мен дра ма-
тур гтер дің жа ңа есім де рі ел ге та ны мал бо-
лып, шы ғар ма ла ры қа зір гі за ман ғы əде би-
ет те лайық ты орын ға ие бо ла ды.
Бай қау ға елі міз дің 18-35 жас ара лы ғын-

да ғы жас да рын дар қа ты са ала ды жə не бұ-
дан бұ рын еш жер де жа ри ялан ба ған ту ын-
ды лар ға на қа был да на ды.

«Ал тын То был ғы» сый лы ғы «Үз дік про-
за», «Үз дік по эзия», «Үз дік дра ма тур гия», 
«Үз дік ба ла лар ға ар нал ған шы ғар ма» си яқ-
ты төрт но ми на ция бойын ша та ғайын дал-
ған. Əр бір но ми на ци яның же ңім па зы на 
1 мил ли он тең ге сыйа қы бе рі ле ді. Со ны-
мен қа тар, би ыл ғы жы лы ҚР Пре зи ден ті 
Н. Ə. Назарбаев тың «Бо ла шақ қа бағ дар: 
ру ха ни жаң ғы ру» ат ты ма қа ла сын да ғы 
мақ сат тар ды жү зе ге асы ру ға ар нал ған ар-
найы та қы рып тық но ми на ция жа ри ялан-
ды. Бұл «Ту ған ел» но ми на ци ясы бойын ша 

сыйа қы 1,5 мил ли он тең ге кө ле мін де бел-
гі лен ді.
Шы ғар ма лар ды елі міз дің та ны мал мə-

де ни ет қай рат кер ле рі, ақын-жа зу шы лар 
мен жур на лис те рі нен құ рал ған Қа зы лар 
ал қа сы са рап тай тын бо ла ды.
Бай қау ға ұсы ныл ған жұ мыс тар жан рға 

сəй кес тік, ой лау дер бес ті гі, ав тор лық ұс та-
ным, ба ян дау рет ті лі гі мен ма ғы на лы лы ғы, 
идея ерек ше лі гі, əде би-көр кем құн ды лы ғы, 
көр кем дік қи ял мен шы ғар ма шы лық көз-
қа рас, эс те ти ка лық əсер те рең ді гі си яқ ты 
өл шем дер бойын ша ба ға ла на ды. Бай қау ға 
ұсы ныл ған ту ын ды лар ды ба ға лау əділ ді гі 
ба рын ша же тіл ді ріл ген. Шы ғар ма ла қап 
ат пен қа был да нып, са рап тау ке зін де қа-
зы лар ал қа сы шы ғар ма лар ав тор ла ры ның 
есім де рін біл мей тін бо ла ды.
Өті нім дер 2017 жыл ғы 1 шіл де мен 1 

қа ра ша ара лы ғын да қа был да на ды. Же-
ңім паз дар есі мі (сый лық ла уре ат та ры) 
2017 ж. жел тоқ сан айын да жа ри яла на-
ды.
Қа зақ стан Рес пуб ли ка сы Тұң ғыш Пре зи-

ден ті — Ел ба сы Қо ры — 2000 жы лы Нұр сұл-

тан Назарбаев тың же ке бас та ма сы мен құ-
рыл ған ком мер ци ялық емес ұйым. Қор əлеу-
мет тік, қайы рым ды лық, мə де ни, бі лім бе ру 
жə не бас қа да қо ғам ға пай да лы жо ба лар ды іс ке 
асы рып ке ле ді.

�Р Т$� �ыш Пре зи ден ті — Ел ба сы �о-
ры ны�

Бас па с!з �ыз ме ті
Иса ба ева Ай н$р
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САЙТЫНАН АЛЫНДЫ �А ЗА� СТАН РЕС ПУБ ЛИ КА СЫ 
ТD; �ЫШ ПРЕ ЗИ ДЕН ТІ — ЕЛ БА СЫ �О РЫ

Латын графикасына к$шу — заман талабы

«Алтын тобыл<ы»

#зекті



№8 (264) 31.08.2017 11Жастар �лемі
Мир молодежи

Статья пос вя ще на 60-ле тию кан ди да та 
эко но ми чес ких на ук, до цен та Каз бе ко ва 
Т. Б.

До цент Тур лы бек Каз бе ков пос то ян но рас-
суж да ет о вре ме ни: оно глав ный кри те рий в 
жиз ни. И с воз рас том, го во рит, все ча ще хо-
чет ся ци ти ро вать вос точ ных мыс ли те лей — 
Ома ра Хайя ма, Ни за ми, Фир до уси или Абая. 
Но го ды ра бо те не по ме ха. 1 ав гус та Каз бе ко-
ву ис пол ни лось 60 лет, а он по лон твор чес ких 
пла нов.
Тур лы бек Бель ги ба евич ро дил ся в 1957 го ду 

в прос той сельской семье. Тем не ме нее бу ду-
щее сы на бы ло пре доп ре де ле но: оту чив шись 
в сельской сред ней шко ле в Ак мо лин ской об-
лас ти, он в 1974 го ду пос ту пил в Ка ра ган дин-
ский го су дар ствен ный уни вер си тет на спе ци-
аль ность «эко но ми ка и пла ни ро ва ние ма те-
ри аль но-тех ни чес ко го снаб же ния» (ЭПМТС). 
Пос ле окон ча ния ву за с от ли чи ем два го да 
про хо дил служ бу в ря дах Со вет ской ар мии.
По вос по ми на ни ям на ше го юби ля ра, его 

жиз нен ный путь был мно гот руд ным, усы пан-
ным боль шей частью ши па ми, а не ро за ми. 
Вся его жизнь — это наг ляд ный при мер то го, 
что лю бой че ло век, об ла дая оп ре де лен ны ми 
спо соб нос тя ми, та лан том и здо ро вы ми ам-
би ци ями, сво им упор ным тру дом, как го во-
рит ся, не пок ла дая рук мо жет го ры сво ро тить. 
Уж ко му-ко му, но толь ко не Тур лы бе ку Бель-
ги ба еви чу мо жет быть му чи тель но боль но за 
бес цель но про жи тые го ды. Бла го да ря ог ром-
ной тру дос по соб нос ти, твер дой и не ук лон ной 
ус трем лен нос ти в дос ти же нии на ме чен ных 
це лей, пре одо ле вая все пре пят ствия, юби ляр 

про шел путь от сту ден та до ве ду ще го уче но го-
эко но мис та в слу жеб ной карь ере, ци ти ру емо-
го ав то ри те та в эко но ми чес кой на уке, в сов ре-
мен ном ме нед жмен те и мар ке тин ге.
Пос коль ку на ука ста ла ес те ствен ной пот-

реб ностью для твор чес ки ода рен ной лич нос-
ти со здо ро вы ми ам би ци ями, он од ноз нач но 
ре шил се бя пос вя тить науч но-пе да го ги чес кой 
дея тель нос ти.
В 1983-1984 го дах он был ста же ром-ис сле-

до ва те лем, а в 1985-1988 го дах обу чал ся в оч-
ной ас пи ран ту ре Це ли ног рад ско го сельско хо-
зяй ствен но го ин сти ту та. Од на ко лишь спус-
тя мно гие го ды за щи тил дис сер та цию под 
науч ным ру ко вод ством д. э. н., ака де ми ка Р. 
С. Ка ре но ва на те му «Уп рав ле ние жиз нен ным 
цик лом но вой уг ле до бы ва ющей тех ни ки в ус-
ло ви ях пе ре хо да к рын ку (с ис поль зо ва ни ем 
мар ке тин га)». За щи та сос то ялась в 1995 го ду 
в фи ли але Ин сти ту та эко но ми ки ЦКО НАН 
Рес пуб ли ки Казахстан в Ка ра ган де.
Тур лы бек Бель ги ба евич с 1982 го да на пре-

по да ва тельской ра бо те. Сна ча ла он ра бо тал 
пре по да ва те лем ка фед ры ЭПМТС, за тем — 
стар шим пре по да ва те лем ка фед ры мар ке-
тин га, а с 2002 го да он до цент ка фед ры ме нед-
жмен та. В 2006 го ду за дос тиг ну тые ус пе хи в 
науч но-пе да го ги чес кой дея тель нос ти ему 
прис во ено уче ное зва ние до цен та по спе ци-
аль нос ти «эко но ми ка». Сей час он осу ществля-
ет ква ли фи ци ро ван ную под го тов ку сту ден-
тов и ма гис тран тов по дис цип ли нам: «стра-
те ги чес кое пла ни ро ва ние», «ме нед жмент в 
со ци аль но-куль тур ной сфе ре», «про из вод-
ствен ный ме нед жмент», «тех но ло ги чес кий 
ме нед жмент», «стра те ги чес кий ме нед жмент», 

«ин тел лек ту аль ная тех ни ка ме нед жмен та» на 
ка зах ском и рус ском язы ках.
Пер вые, по ка еще скром ные ис сле до ва ния 

ак ту аль ных эко но ми чес ких проб лем в ви де 
ста тей в мес тной пе ча ти эко но мис та Каз бе ко-
ва Т. Б. по яви лись в на ча ле 80-х го дов. К 60-лет-
не му юби лею чис ло науч ных тру дов дос тиг ло 
100, из них нес коль ко мо ног ра фий и учеб ных 
по со бий, в том чис ле и на ка зах ском язы-
ке. Осо бен но пло дот вор ны ми для Тур лы бе ка 
Бель ги ба еви ча в от но ше нии науч но-ис сле до-
ва тельской дея тель нос ти ста ли го ды ра бо ты 
на ка фед ре ме нед жмен та с 2002 го да.
Ес ли оха рак те ри зо вать зна че ние науч ных 

тру дов и пуб ли ка ций Каз бе ко ва Т. Б. в це лом, 
то их мож но наз вать оп ре де лен ным вкла дом в 
те орию и прак ти ку сов ре мен но го ме нед жмен-
та и мар ке тин га. Они со дер жат ре зуль та ты его 
мно го лет них ис сле до ва ний и наб лю де ний как 
учас тни ка гран ди оз ных со бы тий в эко но ми-
чес кой жиз ни Казахстана по край ней ме ре за 
пос лед ние 25-30 лет. Его мож но наз вать од ним 
из соз да те лей ме то дов и прин ци пов ме нед-
жмен та и мар ке тин га в Рес пуб ли ке Казахстан.
Свои скром ные вос по ми на ния, пред став ля-

ющие со бой от дель ные штри хи яр кой и боль-
шой жиз ни юби ля ра, мы хо тим за вер шить его 
же жиз нен ным кре до: ра бо тать для се бя и для 
стра ны. В этом весь Каз бе ков!

Р. С. КА РЕ НОВ,
ЗА ВЕ ДУ ЮЩИЙ КА ФЕД РОЙ МЕ НЕД ЖМЕН ТА, ДОК ТОР ЭКО НО МИ ЧЕС КИХ 

НА УК, ПРО ФЕС СОР, АКА ДЕ МИК МЕЖ ДУ НА РОД НОЙ АКА ДЕ МИИ ИН ФОР-
МА ТИ ЗА ЦИИ, ПО ЧЕТ НЫЙ РА БОТ НИК ОБ РА ЗО ВА НИЯ РК

Е. Б. РО МАНЬ КО,
ДО ЦЕНТ КА ФЕД РЫ МЕ НЕД ЖМЕН ТА, КАН ДИ ДАТ ЭКО НО МИ ЧЕС КИХ НА УК

Лич нос тная куль ту ра пред став ля ет со-
бой сис те му ха рак те рис тик, со от вет ству-
ющих эле мен там об ще ствен ной куль ту ры, 
обес пе чи ва ющих че ло ве ку гар мо нию с со-
ци умом и не ис клю ча ющих воз мож ность 
ин ди ви ду аль но го са мо со вер шен ство ва ния.

На се год няш ний день учас тие ка зах стан ской 
мо ло де жи в кон ку рен ции мо жет осу ществлять-
ся пос ред ством кон ку рен тно го по ве де ния, под 
ко то рым по ни ма ет ся по ве де ние субъ ек та кон-
ку рен ции в си ту ации со пер ни че ства, ори ен ти-
ро ван ное на по бе ду и пре вос ход ство.

Ком по нен ты куль ту ры кон ку рен тных вза-
имо дей ствий под рас та юще го по ко ле ния на шей 
стра ны — ряд ком му ни ка тив ных и прак ти чес-
ких ка честв и спо соб нос тей, пос ред ством ко то-
рых ре али зу ют ся куль тур ные цен нос ти и нор мы 
по ве де ния в раз лич ных кон крет ных си ту аци ях:
• спо соб ность эф фек тив но пре зен то вать се бя 

(зна ние, уме ние, ре зуль тат тру да) объ ек том 
кон ку рен ции (ра бо то да те лем, пот ре би те-
лем — за каз чи ком);

• ора тор ские спо соб нос ти;
• спо соб ность к не кон флик тно му об ще нию, к 
сот руд ни че ству в ус ло ви ях со пер ни че ства;

• дос ти же ние пос тав лен ных це лей;
• спо соб ность от би рать и ре али зо вать со во-
куп ность средств и ме то дов кон ку рен ции.
Та ким об ра зом, в бу ду щем ус пех стра ны 

бу дет оп ре де лять ся не ее при род ны ми бо гат-
ства ми, а кон ку рен тос по соб ностью под рас та-
юще го по ко ле ния.
По это му каж дый ка зах ста нец дол жен об-

ла дать силь ны ми ка че ства ми, что бы сде лать 
на шу на цию бо лее прод ви ну той. Та кие спо-
соб нос ти, как зна ние инос тран ных язы ков, 
компь ютер ная гра мот ность, пат ри оти чес кий 
дух, вы со кий IQ, в бли жай шем бу ду щем ста-
нут оп ре де ля ющи ми ка че ства ми.
Статья Пре зи ден та Рес пуб ли ки Казахстан 

Н. А. Назарбаева от 12 ап ре ля 2017 го да 
«Взгляд в бу ду щее: мо дер ни за ция об ще-
ствен но го соз на ния» оп ре де ля ет стра те гию 
на шей стра ны, а имен но даль ней шее раз-
ви тие оте че ствен ной сис те мы об ра зо ва ния, 
и, бе зус лов но, наш вуз, ко то рый за ни ма ет 
не прос то оп ре де лен ную по зи цию внут ри 
стра ны, но на про тя же нии нес коль ких лет 
вхо дит в меж ду на род ные рей тин ги, в чис ле 
сво их ос нов ных и важ ных за дач ста вит и ви-
дит вос пи та ние мо ло до го по ко ле ния ка зах-
стан цев в ду хе пат ри отиз ма и граж дан ской 
от вет ствен нос ти.
Че ло век дол жен ид ти в но гу со вре ме нем, 

рас ши ряя и раз ви вая свое соз на ние и при об-
ре тая но вые воз мож нос ти.

КУЛ ТА НО ВА Ж. М.,
СТАР ШИЙ ПРЕ ПО ДА ВА ТЕЛЬ КА ФЕД РЫ АН ГЛИЙ СКО ГО ЯЗЫ КА 
И ЛИН ГВО ДИ ДАК ТИ КИ ФА КУЛЬ ТЕ ТА ИНОС ТРАН НЫХ ЯЗЫ КОВ 

КАРГУ ИМ. А. Е. БУ КЕ ТО ВА

Новости науки

Химический факультет 
провел конференцию, 
посвященную ЭКСПО

В КарГУ им. Е. А. Бу ке то-

ва прош ла Меж ду на род ная 

науч ная кон фе рен ция «Те-

оре ти чес кая и эк спе ри мен-

таль ная хи мия», пос вя щен-

ная ЭК СПО-2017.

Меж ду на род ная науч ная 

кон фе рен ция «Те оре ти чес кая 

и эк спе ри мен таль ная хи мия» 

яв ля ет ся тра ди ци он ной и с 

2000 го да раз в 2-3 го да про-

во дит ся на ба зе хи ми чес ко го 

фа куль те та КарГУ. Ос нов ная 

цель кон фе рен ции — ши ро-

кий меж ду на род ный об мен 

пос лед ни ми науч ны ми ре зуль-

та та ми и но вы ми под хо да ми в 

об лас ти те оре ти чес кой и эк-

спе ри мен таль ной хи мии.

Ос нов ны ми нап рав ле ни ями 

кон фе рен ции яв ля ют ся: не ор-

га ни чес кая хи мия, ор га ни чес-

кая хи мия, но вые ма те ри алы, 

хи мия и тех но ло гия по ли ме-

ров, ана ли ти чес кая хи мия, 

фи зи чес кая хи мия, на но хи мия 

и на но тех но ло гии, элек тро хи-

мия, вы чис ли тель ная хи мия 

и мо ле ку ляр ное мо де ли ро ва-

ние, хи ми чес кие тех но ло гии и 

эко ло ги чес кая бе зо пас ность.

В 2017 го ду кон фе рен ция 

«Те оре ти чес кая и эк спе ри-

мен таль ная хи мия» бы ла пос-

вя ще на Меж ду на род ной спе-

ци али зи ро ван ной выс тав ке 

ЭК СПО-2017, ко то рая про хо-

дит в Ас та не.

Науч ная прог рам ма кон-

фе рен ции вклю ча ла в се бя 

пле нар ные док ла ды ве ду щих 

за ру беж ных и ка зах стан ских 

уче ных, ус тные док ла ды по 

сек ци ям и стен до вую сес сию.

СОБ. ИНФ.

Жить и работать для себя и на благо страны

Культура конкурентных возможностей подрастающего поколения

Наука и образование



№8 (264) 31.08.201712Жастар �лемі
Мир молодежи

Жал пы, то ле рант ты са на ның қа лып та суы адам ның бү кіл өмі рі ба ры сын да бо лып 
жа та ды, бі рақ та оның не гіз де рі ал ғаш дү ни еге кел ген де қо ғам да əлеу мет те ну про це-
сін де жү зе ге асы ры ла ды. Осы си яқ ты əлеу мет те ну ке зін де гі ең ма ңыз ды ин сти тут қа 
от ба сы мен қа тар бі лім бе ру ошақ та ры да жа та ды. Нақ осы бі лім бе ру жүйе сі бо ла шақ-
та ғы то ле рант ты тұл ға ның көз қа рас тық не гіз де рін қа лып тас ты ру ға бас тай ды. Со ны-
мен қа тар, кей бір се беп тер ге бай ла ныс ты, бі лім бе ру жүйе сі бі лім алып жат қан тұл ға-
лар дың то ле рант ты көз қа рас та рын қа лып тас ты ру ға ба ғыт тал ған ша ра лар дың ке ше-
нін əр қа шан қам та ма сыз ете бер мей ді. Осы ған бай ла ныс ты, жас тар ара сын да ұлт тық 
жə не нə сіл дік тө зім сіз дік тің кө рі ніс те рі мен жа сөс пі рім дер ара сын да ғы эт ни ка лық не-
гіз де гі қақ ты ғыс тар ды бай қау ға бо ла ды. Жас тар мен жа сөс пі рім дер ара сын да ді ни то-
ле рант ты лық ты қа лып тас ты ру мə се ле сі не ке ле тін бол сақ, Қа зақ стан Рес пуб ли ка сы да-
му ының өт пе лі де күр де лі ке зе ңін де ан ти гу ма низм, ин то ле рант ты лық, ши еле ніс пен 
аг рес сив ті лік си яқ ты тү сі нік тер ен ді ға на өсіп ке ле жат қан жас тар мен жа сөс пі рім дер 
ара сын да жиі ұшы ра са бас та ды. Бұл өз ке зе гін де оп по зи ци ялық қоз ға лыс тар ды, ра ди-
ка лиз мді, тіп ті экстре мизм қауіп те рін жо ға ры ла та ды.

Шын мə нін де, жас тар ара сын да экстре-
мизм мен тер ро риз мнің ал дын алу ша ра-
ла рын өт кі зу осы си яқ ты құ бы лыс тар дың 
сал да рын бас тан өт кіз ген ге қа ра ған да аса 
пай да лы. Əсі ре се, жас тар ара сын да ра ди кал-
ды əре кет тер дің кө рі ніс те рін азай ту ға ба ғыт-
тал ған мы на дай ша ра лар ды ұсы ну ға бо ла ды. 
Бі рін ші сі — жас тар дың ара сын да құ қық тық 
мə де ни ет ті қа лып тас ты ру бойын ша ке шен ді 
ша ра лар ды өт кі зу. Бі лім бе ру мен тəр би елеу 
про це сін де гі заң дық құ ра ушы лар ды ба рын ша 
ке ңей ту осын дай əре кет тер ге ба рын ша мүм-
кін дік тер бе ру ші еді. Жас тар өз де рі нің құ қық-
та ры мен мін дет те рін біл ген де ға на олар дың 
өз ге тұл ға лар дың құ қық та ры мен бос тан дық-
та ры на, оның ішін де олар дың өмі рі не, ден са-
улы ғы мен қа дір-қа си еті не де ген құр мет теу 
се зі мі қа лып та са тын бо ла ды. Екін ші — жас-
тар дың өз ге лер дің ді ні не, ұл ты на, əлеу мет тік 
жағ дайы на, мү лік тік жағ дайы на еш қа тыс сыз 
бар лық адам дар ға тө зім ді қа рым-қа ты нас пен 
то ле рант ты се зі мін қа лып тас ты ру. Біз дің елі-
міз де гі Кон сти ту ци ямыз да əр кім нің əлеу мет-
тік, ұлт тық, нə сіл дік, тіл дік жə не ді ни ерек ше-
лік те рі бойын ша аза мат тар дың құ қық та рын 
шек те удің кез кел ген түр ле рі не тыйым са лын-
ған. Əр бір адам зат ба ла сын да ба ла кү ні нен 
бас тап еш қан дай бел гі ле рі не қа ра май бар лы-
ғы на құр мет се зі мі мен қа рау се зі мі қа лып та-
са ды. Нақ осы тəр бие ба ры сын да ке ле тін қа си-
еті міз осын дай ді ни, ұлт тық жə не əлеу мет тік 
экстре мизм си яқ ты əре кет тер ге қар сы ке лу ге 
мүм кін дік бе ре ді. Үшін ші сі, жас тар дың де ма-
лыс уақы ты мен бос уақы тын қа лай өт кі зу ту-
ра лы. Жас тар бос уақы тын қа лай өт кі зу ке рек-
ті гі ту ра лы ой ла нып, өз де рі нің жа ны мен тə ні-
не пай да лы жа қын ке ле тін жер лер де уақы тын 
өт кіз гі сі ке ле ді. Осы се беп тен олар тіп ті əр түр-
лі ра ди кал ды ұйым дар ға ба рып ұры нуы да 
мүм кін. Сон дық тан мем ле кет те, тек ірі қа ла-
лар да ға на емес, со ны мен бір ге ша ғын ел ді ме-
кен дер де де клуб тар дың, мə де ни ет үй ле рі нің, 
ки но те ат рлар дың, мұ ра жай лар мен əлеу мет-
тік-мə де ни орын дар дың жұ мыс іс теуін қа да ға-
ла ға ны дұ рыс. Со ны мен бір ге жас тар ара сын-
да де ні сау өмір сал тын сү ру ді, спор тпен шұ-
ғыл да ну ды, де не мə де ни еті мен ай на лы су ды 
бел сен ді түр де на си хат тау ке рек. Осы си яқ ты 
ай тыл ған ша ра лар ма те ри ал дық тұр ғы дан да 
жас тар ара сын да бар лы ғы на бір дей қол же тім-
ді бо луы ке рек. Төр тін ші ден, жас тар дың əлеу-
мет тік жə не ма те ри ал дық тұр ғы дан қор ға лу 
дең гейін арт ты ру, жас ма ман дар ды жұ мыс қа 
ор на лас ты ру ке зін де кө мек көр се ту, жас тар ға 

ар нал ған тұр ғын үй мə се ле сі не қа тыс ты же-
ңіл де тіл ген бағ дар ла ма лар дың бо луы. Осын-
дай ша ра лар ұйым дас ты рыл ған да ға на, мем-
ле кет өзі нің жас та ры үшін қам қор бол ған да 
ға на жас тар ара сын да заң ға қай шы əре кет тер 
жа сау қа жет ті лі гі бол май ды.
Бү гін гі кү ні экстре мизм мен тер ро риз мнің 

ма ңыз ды шарт та ры ның бі рі — бар лық əлеу-
мет тік ин сти тут тар дың то ле рант ты лық ту ра-
лы тү сі нік ті қа лып тас ты руы бо лып та бы ла ды. 
То ле рант ты лық аза мат тық қо ғам ның ру ха ни-
адам гер ші лік қа ғи дат та ры ның бі рі. То ле рант-
ты лық қа қа ра ма-қар сы қай шы лық тар дың 
(ин то ле рант ты лық) адам зат та ри хы ның бар-
лық ке зе ңін де де бол ға ны рас. Ин то ле рант-
ты лық шы дам сыз, үрей лі адам, кі нə ні өзі нен 
емес бас қа адам нан із дей ді. Сон дай адам дар-
дың өмір де жиі кез де суі қо ғам да түр лі проб-
ле ма лар ды ту ды ру ға ық пал ете ді. Со ның сал-
да ры нан түр лі со ғыс, ді ни қу да ла ушы лық тар 
мен иде оло ги ялық қақ ты ғыс тар, ажы ра су лар, 
тас тан ды ба ла лар, жа сөс пі рім дер ара сын да 
су ицид тер ту ын дай ты ны дə лел де уді қа жет ет-
пей тін шын дық.
Ин ди вид пен қо ғам мə де ни еті да му дең-

гейі нің си пат та ма сы ре тін де адам ның өзі мен 
жə не өз ге лер мен үй ле сім ді қа ты нас та өмір 
сү ру ін си пат тай тын мə се ле — то ле рант ты-
лық бо лып та бы ла ды. Қо ғам ның ер кін да муы 
мен жал пы өмір сү руі не де ген кү рес ке қа жет-
ті прин цип тер мен құн ды лық тар ды ал ға қою 
бү гін гі таң да то ле рант ты лық қа тəр би елеу мə-
се ле ле рі мен ті ке лей бай ла ныс ты. От ба сын да 
то ле рант ты лық қа тəр би елеу жол да ры на ке ле-
тін бол сақ, М. И. Рож ков пен М. А Ко валь чук 
то ле рант ты лық қа тəр би еле уде оқу шы лар мен 
ата-ана лар дың өза ра қа рым-қа ты на сын сəт ті 
ше шу үшін пе да гог-пси хо лог қа субъ ек ті лік, 
те пе-тең дік, же ке леу, реф лек сив тік көз қа рас, 
то ле рант ты ор та жа сау прин цип те рін ұсын-
ды. От ба сын да ғы қа рым-қа ты нас тың дұ рыс 
бо лып қа лып тас пауы мұ ға лім дер ді де, ата-
ана лар ды да ой лан ды ра тын ор тақ мə се ле.
Қа зір гі бі лім бе ру дің ма ңыз ды мін дет те рі-

нің бі рі — өсіп ке ле жат қан жас ұр пақ ты то-
ле рант ты лық қа тəр би елеу бо лып та бы ла ды. 
Пе да го ги ка лық ғы лым да ғы жа ңа ба ғыт — то-
ле рант ты лық пе да го ги ка сы ның маз мұ нын 
же тіл ді ру (А. М. Бай ба ков, В. А. Тиш ков, 
В. В. Ша лин жə не т. б.), то ле рант ты лық қа тəр-
би елеу мə се ле сі бойын ша зерт теу (А. Г. Ас-
мо лов, Л. В. Бай бо ро дов, Н. М. Бо рыт ко, 
Б. З. Вуль фов, В. Н. Гу ров, П. Ф. Ко мо го ров 
жə не т. б.). Со ны мен қа тар ба ла лар ды то ле-

рант ты лық қа тəр би елей тін бо ла шақ ма ман-
дар дайын дау мə се ле сі ар найы қа рас ты рыл ған 
жоқ. Оның ше ші мі С. А. Ге ра си мов, Г. В. Бе зю-
ле ва, Г. М. Ше ла мо ва жə не т. б. зерт те уле рі нің 
же ке ас пек ті ле рін де анық тал ған.
То ле рант ты мі нез-құ лық ты қа лып тас ты ру-

дың ма ңыз ды шар ты, бір жа ғы нан, ба ла үшін 
ор та ның ма ңы зын, əр түр лі жақ та ры на ба ла-
ның көз қа ра сын зерт теу бо лып та был са, екін-
ші жа ғы нан ор та көз қа ра сы оқу шы ның «бо лу» 
мүм кін ді гін жа сау ға мүм кін дік бе руі, яғ ни то-
ле рант тық мі нез-құ лық бел гі ле рі не ие тұл ға 
ре тін де қа лып та су ына жағ дай жа сауы ке рек. 
То ле рант ты мі нез-құ лық ты қа лып тас ты ру ға 
əдіс на ма лық көз қа рас ты те ори ялық тал дау 
біз ге то ле рант ты мі нез-құ лық ты қа лып тас ты-
ру мə де ни еті тұл ға ны қа лып тас ты ру да осы 
үде ріс тің бі лім дік жə не тəр би елік ба ғыт тар-
мен ара қа ты на сы нақ ты анық тал ған да өзі нің 
лайық ты ор нын ала ды деп қо ры тын ды жа сау-
ға мүм кін дік бе ре ді.
Оқу шы лар да то ле рант ты мі нез-құ лық ты 

қа лып тас ты ру екі жақ ты ке лі сім ді мак ро жə-
не мик ро дең гей ле рі нің нə ти же сі ар қа сын-
да жү зе ге асы ры луы мүм кін. Əр дең гей де гі 
ұйым дас ты ру үде рі сі əр түр лі дең гей де жү зе ге 
асы ры ла тын нақ ты мақ сат пен жə не мақ сат қа 
лайық ты лық пен (қай да ба ғыт тал ға ны), ше ші-
ле тін мін дет тер мен (не ні же ңе ді, не ні алып 
тас тай ды?), қыз ме ті мен (не үшін та ғайын да-
ла ды?) анық та ла ды.
Мак ро дең гей бү кіл мем ле кет шең бе рін де 

іс ке аса ды жə не оның бас ты мақ са ты қо ғам да-
ғы же ке тұл ға лар мен əлеу мет тік топ тар дың 
де мок ра ти ялық мем ле кет те гі аза мат тық ке лі-
сім нің ке пі лі ре тін де мі нез-құ лық тұ рақ ты лы-
ғын сақ тай тын, сон дай-ақ бас қа мем ле кет тер 
мен əлем ха лық та ры мен қа рым-қа ты нас та 
по зи тив ті ге оса ясат ты жү зе ге асы ра тын то-
ле рант ты са на ны қа лып тас ты ру бо лып та бы-
ла ды. Фун кци онал дық ма ғы на да бұл қа си ет ті 
қа лып тас ты ру да үл кен жауап кер ші лік мем ле-
кет ке жə не сол ар қы лы мем ле кет тік орын дар-
ға, мем ле кет тік бағ дар ла ма лар мен заң ды лық-
тар ға жүк те ле ді.
Ай мақ тық дең гей эт ни ка лық-əлеу мет тік 

көп жақ ты лы ғы мен, бі лім жə не тəр бие кон-
цеп ци яла ры мен ерек ше ле не ті ні бел гі лі бір 
ай мақ кө ле мін де іс ке аса ды. Ай мақ тың нақ ты 
жағ дайын ес ке ре оты рып, бі лім бе ру са ла сын-
да ғы ба сым ды лық тар ды анық тау.
Мик ро дең гей — жа нұя, пе да гог пен оқу-

шы тұл ға сы. Мик ро дең гей ше гін де та би ғи-
кли мат тық, ұлт тық ерек ше лік те рі мен си пат-
та ла тын кі ші Отан ды қа лып тас ты ру ға на зар 
ауда ры ла ды. Мұн дай жағ дай лар да оқу шы-
лар дың сол жер де өмір сү ре тін əр түр лі ха лық-
қа то ле рант ты мі нез-құл қы қа лып та са ды.
Мик ро дең гей бел гі лі бір бі лім бе ру ме ке-

ме сі нің не ме се бі лім бе ру үде рі сін де гі ерек ше 
қа си ет тер ді анық тай ды. Аты атал ған дең гей-
дің ше гін де əр бір ме ке ме бі лім ком по нент-
те рін жү зе ге асы ру ға құ қы лы, бі рақ мін дет ті 
түр де оқу шы лар дың то ле рант тық мі нез-құл-
қын қа лып тас ты ру дың ерек ше қа ғи да ла ры 
мен жүйе сін қа лып тас ты ру ке рек.
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Біле жJрі%із…
Студенттерге шMкіртаIы

�а за� стан Рес пуб ли ка сы 
Т$� �ыш Пре зи ден ті — Ел ба сы 
�а за� стан ды� сту дент тер ара-
сын да �ы ар найы ай сайын �ы 
ш� кір та �ы ны иеле ну ші лер ге 
ар нал �ан жыл сайын �ы бай-
�ауын жа ри ялай ды.

Vті ніш тер ді �а был дау 13 шіл-
де де бас та лып, 2017 жыл ды� 30 
�ыр к/йе гі не дейін жал а са ды.

— Ш� кір та 	ы ны иеле ну ші лер-
ге ар нал �ан бай 	ау �а за	 стан 
Рес пуб ли ка сы Т�� �ыш Пре зи ден-
ті — Ел ба сы ар 	ы лы 	а за	 стан-
ды	 сту дент тер ді� о	у, �ы лы ми 
ж� не шы �ар ма шы лы	 	ыз мет те-
рін ке �ей ту ма	 са тын да �йым дас-
ты ры ла ды. Ш� кір та 	ы ны та �айын-
дау ере же ле рі не с�й кес, бай 	ау �а 
кез кел ген ба �ыт та �ы жо �а ры о	у 
орын да ры ны� к$н діз гі б% лі мі ні� 
сту дент те рі, со ны мен 	а тар, шы-
�ар ма шы лы	 (%нер ж� не м� де-
ни ет) ор та-о	у орын да ры ме ке-
ме ле рін де бі лім алып жат 	ан дар 
	а ты са ала ды, — де ді Алматы да-
ы �ор &кіл ді гі ні� ди рек то ры — 
ат �а ру шы ди рек тор орын ба са ры 
Сер гей Тох та ров.

Ш� кір та �ы бір жыл а бе кі ті-
ле ді ж� не жаз ы ке зе� ді �ос па-
ан да, бі лім бе ру ді� екі се мес трі 
ба ры сын да ай сайын т& ле не ді. �Р 
Т�� ыш Пре зи ден ті �о ры ны� ш�-
кір та �ы сын иеле ну бас �а да жал-
пы а бел гі лен ген ш� кір та �ы лар а 
�� �ы� ты жой май ды.

— �ор бай 	ауына 	а ты су �а 
%ті ніш бе ру ші сту дент тер кем де-
ген де о	у ды� екі кур сын та быс-
ты т$р де ая	 та �ан, ака де ми ялы	 
$л ге рім де рін де гі к%р сет кіш те рі 
жо �а ры бо лу ла ры шарт, — дей ді 
Сер гей Тох та ров. — Со ны мен бір-
ге, �ы лы ми-зерт теу, шы �ар ма шы-
лы	 ж� не 	о �ам ды	 %мір ге бел-
сен ді т$р де 	а ты суы 	а жет.

Та лап кер лер &з де рі ні� та быс-
та рын сер ти фи кат тар мен, ма� тау 
�а аз да ры мен, ба ян да ма ла ры-
мен, ма �а ла ла ры мен, &нер к&р-
се ту ле рі мен ж� не же �іс те рі мен 
бе кі ту ле рі ти іс.

Бай �ау а грант та, сол се кіл ді, 
а�ы лы не гіз де бі лім алу шы сту-
дент тер ді� те� д� ре же де �а ты су-
ла ры на м>м кін дік те рі бар.

Бай �ау екі ке зе� нен т$ ра-
ды:
• о�у ор ны ны� іш кі жа ын к&-

тер ме ле уге ар нал ан >з дік сту-
дент тер ді ірік теу;

• рес пуб ли ка лы� тур о�у орын-
да ры ар �ы лы к& те ріл ген ж� не 
бай �ау ды жі бе ріп ал ан сту-
дент тер ара сын да �ор ар �ы лы 
&т кі зі ле ді.
Бай �ау а �а ты су >шін �а-

за� стан Рес пуб ли ка сы Т�� ыш 
Пре зи ден ті — Ел ба сы сту дент тік 
ш� кір та �ы сын иеле ну ді� ере же-
ле рі мен ал дын ала та ны сып, &ті-
ніш бе ру фор ма сын ж>к теп алып, 
тол ты ру ла ры �а жет.
• Жо а ры о�у ор ны ны� сту дент-

те рі не ар нал ан &ті ніш ті ж>к-
теу.

• Vнер ж� не м� де ни ет са ла сын-
да ы о�у ор ны ны� сту дент те рі-
не ар нал ан &ті ніш ті ж>к теу.

• Ере же ні ж>к теу.
Аны� та ма /шін бай ла ныс-

тар:
• Еді ге ева Ро за Ма �аш �ы зы, +7 

(727) 2700-524, ro za@fpp.kz
• Ис майы лов Ти мур М� ра т� лы, 

+7 (727) 2700-579, tis ma ilov@
fpp.kz

САЙТЫНАН АЛЫНДЫ �А ЗА� СТАН РЕС ПУБ ЛИ КА-
СЫ ТD; �ЫШ ПРЕ ЗИ ДЕН ТІ — ЕЛ БА СЫ �О РЫ
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В Цен траль ном ап па ра те пар тии «Нұр 
Отан» дан старт рес пуб ли кан ско му мо ло-
деж но му кон кур су ин но ва ци он ных про ек-
тов NU RIN TECH.

Об этом объ явил на бри фин ге пред се да-
тель мо ло деж но го кры ла «Жас Отан» пар-
тии «Нұр Отан» Да ни яр Сун дет ба ев. Впер вые 
это ин тел лек ту аль ное сос тя за ние про ве ли в 
прош лом го ду по по ру че нию гла вы го су дар-
ства.

«Ин но ва ции яв ля ют ся ос нов ной дви жу щей 
си лой со ци аль но-эко но ми чес ко го раз ви тия 
лю бой стра ны. В этой свя зи вы де ля ет ся осо бая 
роль мо ло де жи и про во дит ся дан ный кон курс. 
Его ос нов ная цель — прив лечь ка зах стан скую 
мо ло дежь к науч ной и ин но ва ци он ной дея-
тель нос ти», — ска зал пред се да тель мо ло деж-
но го кры ла «Жас Отан».
При нять учас тие в кон кур се мо гут граж да-

не Казахстана в воз рас те от 14 до 29 лет, а так-
же науч ные груп пы и твор чес кие кол лек ти вы 
при ус ло вии, что воз раст ру ко во ди те ля про ек-
та и бо лее 50 про цен тов клю че вых учас тни ков 
не пре вы ша ет 29 лет.
Кон курс бу дет про хо дить в пя ти но ми на ци-

ях: «Со ци аль но зна чи мые ин но ва ции», «Тех-
нос тарт», «Луч ший мо ло дой уче ный», «Мо ло-
деж ный ин но ва ци он ный про ект», «Пер спек-
ти ва». Же ла ющим по уча ство вать не об хо ди мо 
пред ста вить са мос то ятель но вы пол нен ные 
ин но ва ци он ные про ек ты, со дер жа щие но вые 

науч ные, ин же нер ные, ис сле до ва тельские или 
прик лад ные ре зуль та ты.
К учас тию при ни ма ют ся ин но ва ци он ные 

про ек ты по нап рав ле ни ям: аг ро ин но ва ции, 
хи ми чес кие тех но ло гии, на но- и би отех но ло-
гии, «зе ле ная» энер ге ти ка, ро бо то тех ни ка, бе-
зо пас ный тран спорт, IT-тех но ло гии, ави акос-
ми чес кие тех но ло гии, ме ди цин ская тех ни ка 
и тех но ло гии, 3D-ин дус трия и со ци аль ные 
ин но ва ции.
В этом го ду мо ло дым уче ным пред ло же на 

но вая те ма для моз го во го штур ма — пе ре ход 
ка зах ско го ал фа ви та на ла ти ни цу.

«В жю ри бу дут прив ле че ны эк спер ты из 
чис ла уче ных и пред ста ви те лей на ци ональ-
ных ком па ний, конструк тор ских бю ро, а так-
же ми нис терств и ве домств, что поз во лит 
объ ек тив но му рас смот ре нию кон кур сных за-
явок», — ска зал Да ни яр Сун дет ба ев.
Он на пом нил, что в прош лом го ду на рас-

смот ре ние спе ци аль ной ко мис сии пос ту пи-
ла 1000 раз лич ных про ек тов со всех угол ков 
стра ны. В фи нал рес пуб ли кан ско го кон кур са 
прош ли 30 на ибо лее вос тре бо ван ных и эко но-
ми чес ки вы год ных про ек тов, ко то рые се год-
ня ус пеш но ре али зу ют ся. Сре ди них про ект 
ма гис тран та Меж ду на род но го уни вер си те та 
ин фор ма ци он ных тех но ло гий Ма уле на Бек-
тур га но ва «Би они чес кий про тез ру ки». Как 
от ме тил Да ни яр Сун дет ба ев, глав ное дос то ин-

ство про ек та в том, что оте че ствен ный би они-
чес кий про тез го раз до де шев ле за ру беж ных 
ана ло гов.
В хо де бри фин га при зе ры кон кур са прош-

ло го го да в но ми на ци ях «Луч ший мо ло дой 
уче ный», «Мо ло деж ный ин но ва ци он ный про-
ект» Алия Аль жа но ва и Мух тар Му ка шев рас-
ска за ли о том, что кон курс да ет воз мож ность 
ре али зо вы вать ав тор ские про ек ты, про де-
монстри ро вать науч ные изоб ре те ния.

«Спа си бо пар тии «Нұр Отан» за та кой ин-
те рес ный кон курс для мо ло дых уче ных. Хо чу 
ска зать сло ва бла го дар нос ти Пре зи ден ту стра-
ны за под дер жку ин но ва ци он ных идей мо ло-
де жи. NU RIN TECH яв ля ет ся важ ным стар том 
для мно гих мо ло дых учас тни ков. Здесь важ на 
не столь ко по бе да. Прес тиж но са мо учас тие 
в кон кур се. Кон курс от крыл для ме ня хо ро-
шие воз мож нос ти про фес си ональ но го рос та и 
лич нос тно го раз ви тия», — ска за ла Алия Аль-
жа но ва.
По бе ди те ли NU RIN TECH 2016 по же ла ли 

всем мо ло дым и ини ци атив ным уче ным ус пе-
хов на кон кур се.
При ем за явок на учас тие в кон кур се прод-

лит ся до 30 сен тяб ря. Об щий де неж ный при-
зо вой фонд сос тав ля ет 8 млн тен ге.

ПОД ГО ТОВ ЛЕ НО НА ОС НО ВЕ ПУБ ЛИ КА ЦИЙ 
НА САЙ ТЕ ПАР ТИИ «НDР ОТАН»

Фонд Пер во го Пре зи ден та Рес пуб ли ки 
Казахстан — Ел ба сы объ яв ля ет еже год ный 
кон курс на со ис ка ние пер со наль ных еже-
ме сяч ных сти пен дий сре ди ка зах стан ских 
сту ден тов.

Кон курс на со ис ка ние сти пен дий уч реж-
ден Фон дом Пер во го Пре зи ден та Рес пуб ли-
ки Казахстан — Ел ба сы с целью по ощ ре ния 
учеб ной, науч ной и твор чес кой дея тель нос ти 
ка зах стан ских сту ден тов. Сог лас но пра ви лам 
при суж де ния сти пен дий, в кон кур се мо гут 
при нять учас тие сту ден ты оч но го от де ле ния 
ву зов лю бо го нап рав ле ния, а так же уча щи еся 
твор чес ких (ис кус ства и куль ту ры) сред них 
спе ци аль ных учеб ных за ве де ний.
Сти пен дия ус та нав ли ва ет ся на один учеб-

ный год и вып ла чи ва ет ся еже ме сяч но в те че-
ние двух се мес тров обу че ния, ис клю чая лет-
ний пе ри од. Об ла да ние сти пен ди ей Фон да 
Пер во го Пре зи ден та РК не от ме ня ет пра ва на 

по лу че ние иных об ще ус та нов лен ных сти пен-
дий.
Сту ден ты, по да ющие за яв ки на учас тие в 

кон кур се фон да, дол жны ус пеш но за вер шить 
не ме нее двух кур сов обу че ния, иметь мак си-
маль ные по ка за те ли ака де ми чес кой ус пе ва-
емос ти, а так же ак тив но уча ство вать в науч но-
ис сле до ва тельской, твор чес кой и об ще ствен-
ной жиз ни сво ей аль ма-ма тер. Пре тен ден там 
не об хо ди мо под твер дить свои ус пе хи сер ти-
фи ка та ми, гра мо та ми, док ла да ми, пуб ли ка-
ци ями, выс туп ле ни ями и при за ми.
В кон кур се мо гут при ни мать учас тие на 

рав ных ус ло ви ях сту ден ты, обу ча ющи еся как 
на гран то вой, так и на плат ной ос но ве.

Кон курс про во дит ся в два эта па:
1. От бор луч ших сту ден тов для выд ви же-

ния внут ри учеб но го за ве де ния.
2. Рес пуб ли кан ский тур про во дит ся фон-

дом сре ди сту ден тов, выд ви ну тых учеб ны ми 
за ве де ни ями и до пу щен ных к кон кур су.

Для учас тия в кон кур се не об хо ди мо ска чать 
и за пол нить за яв ку на сай те www.pre si dentfo-
un da ti on.kz, пред ва ри тель но оз на ко мив шись 
с пра ви ла ми при суж де ния сту ден чес ких сти-
пен дий Фон да Пер во го Пре зи ден та РК. При-
ем за явок прод лит ся до 30 сен тяб ря 2017 го да.

МА ТЕ РИ АЛ ПОД ГО ТОВ ЛЕН НА ОС НО ВЕ ПУБ ЛИ КА ЦИЙ НА САЙ ТЕ 
ФОН ДА ПЕР ВО ГО ПРЕ ЗИ ДЕН ТА РК — ЕЛ БА СЫ

Ми нис тер ство по ин вес ти ци ям и раз ви тию Рес пуб ли ки 
Казахстан сов мес тно с АО «На ци ональ ное агент ство по тех но ло-
ги чес ко му раз ви тию» про во дит На ци ональ ный кон курс ин но ва-
ций, од ной из но ми на ции ко то ро го яв ля ет ся «Луч ший ин но ва ци-
он ный про ект сре ди сту ден тов».

Цель кон кур са — сти му ли ро вать мо ло дежь за ни мать ся на укой и 
изоб ре та тель ством, по вы сить зна чи мость изоб ре та тель ства как про-
фес сии, по ощ рить мо ло дых стар та пе ров.

В дан ной но ми на ции мо гут уча ство вать сту ден ты ву зов до 25 (вклю-
чи тель но) лет (на мо мент по да чи за яв ки).
Для учас тия в дан ной но ми на ции учас тни кам не об хо ди мо снять ви-

де оро лик про дол жи тель ностью не бо лее 2,5 ми ну ты о сво ем про ек те, 
вы ло жить на пор тал You Tu be и ука зать ссыл ку на ви де оро лик при по-
да че за яв ки он лайн на сай те.
Глав ный приз — 1 500 000 тен ге, за 2-е и 3-е мес та при зе ры по лу чат 

1 000 000 и 700 000 тен ге со от вет ствен но.
Сбор за явок прод лит ся до 1 ок тяб ря те ку ще го го да.

Student news

Грант на 1 миллион
По лу чи ли сту ден ты КарГУ 

спе ци аль нос тей «эко но ми-

ка», «ми ро вая эко но ми ка», 

«ор га ни за ция и нор ми ро-

ва ние тру да», «би оло гия» и 

«эко ло гия» в рам ках про ек та 

Bas tau Camp.

Это про ект Al maty Ma na ge-

ment Uni ver sity и ИПК ZHER-

SU, за пу щен ный в этом го ду с 

целью под го тов ки ли де ров мо-

ло деж но го пред при ни ма тель-

ства Казахстана. Учас тни ки за 

10 дней обу че ния на про ек те 

дол жны бы ли под го то вить к 

за пус ку соб ствен ный биз нес-

про ект.

Це ле вая ауди то рия Bas tau-

Camp — мо ло деж ные ли де ры 

в сфе ре пред при ни ма тель ства 

и об ще ствен ных объ еди не ний; 

ру ко во ди те ли и ак тив ные учас-

тни ки мо ло деж ных НПО, со ци-

аль но го пред при ни ма тель ства 

и ма ло го биз не са; сту ден ты 

ву зов с ак тив ной граж дан ской 

по зи ци ей.

За де сять дней про ек та 

учас тни ки по лу чи ли вдох нов-

ля ющие лек ции от гу ру биз не-

са; сес сии с биз нес-тре не ра ми; 

ин тен сив ные стар тап-се ми на-

ры с нас тав ни ка ми; встре чи с 

из вес тны ми пред ста ви те ля ми 

биз не са, граж дан ско го об ще-

ства и го су дар ства. В рам ках 

до су га бы ли ор га ни зо ва ны 

по хо ды в го ры, от дых у кос тра, 

спор тив ные иг ры, а так же net-

wor king в сре де мо ло деж ных 

ли де ров биз не са. За вер ша-

ющим эта пом обу че ния стал 

кон курс биз нес-идей с гран та-

ми на их ре али за цию (до 1 млн 

тен ге). Имен но этот мил ли он и 

дос тал ся ко ман де КарГУ.

Учас тни ки про ек та Bas tau-

Camp от ме ти ли, что бы ла соз-

да на уни каль ная пло щад ка для 

мо ло дых пред при ни ма те лей, 

ор га ни зо ван ная на ба зе по-

сел ка Жы лан ды близ оз. Ала-

коль. Ожи да ет ся, что про ект 

ста нет ана ло гом из вес тной в 

Рос сии об ра зо ва тель ной и фо-

рум ной пло щад ки «Се ли гер».

СОБ. ИНФ.

Принимаются заявки на конкурс инновационных проектов NURINTECH

Фонд Первого Президента РК начинает прием 
заявок на конкурс студенческих стипендий

«Лучший инновационный проект среди студентов»

Школа — вуз
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Қа зақ стан Рес пуб ли ка сы ның Пре зи ден ті Н. Ə. Назарбаев тың «Бо ла шақ қа бағ дар: ру ха-
ни жаң ғы ру» ат ты бағ дар ла ма лық ма қа ла сы нан «Күн са нап өз ге ріп жат қан дү бір лі дү ни еде 
са на-се зі мі міз бен дү ни ета ны мы мыз ға əб ден сі ңіп қал ған тап тауырын қа ғи да лар дан арыл-
ма сақ, көш ба сын да ғы ел дер мен те ре зе міз ді те ңеп, иық те ңес ті ру мүм кін емес» де ген жол-
дар ды оқы дық. Бұл сөй лем Рес пуб ли ка да ғы бі лім бе ру жə не ғы лым жүйе сін же тіл ді ру ге де 
ар нал ған си яқ ты. Бұ дан соң осы ма қа ла ны оқып оты рып көп те ген ой лар ту ын да ды.

Мен көп те ген жыл дар бойы жо ға ры жə не 
ор та бі лім бе ру са ла сын да ең бек етіп ке ле мін. 
Осы жыл дар ішін де бі лім бе ру са ла сын да ғы 
сан түр лі ре фор ма лар ды бас тан өт кер дім. Жо-
ға ры оқу ор ны оқы ту шы-про фес сор ла ры мен 
мек теп мұ ға лім де рі нің ара сын да «Ке ңес үкі-
ме ті ке зін де гі бі лім бе ру жүйе сі дұ рыс еді» де-
ген пі кір əлі де бар. Бі рақ қо ғам мен оқы ту дың 
тех ни ка лық жаб дық та ры ның өз ге руі не бай ла-
ныс ты бұл пі кір ді өз гер ту ге жə не же тіл ді ру ге 
бо ла ды. Мы са лы, ор та мек теп те гі фи зи ка пə-
нін де оқы ты ла тын ма те ри ал дар ХVIII ға сыр-
дың со ңы мен ХІХ ға сыр дың ор та сы на дейін 
ай на лым ға түс кен ғы лы ми мə лі мет тер, яғ ни 
мек теп те гі фи зи ка пə ні нің бағ дар ла ма сы көп-
те ген жыл дар бойы ай тар лық тай өз ге ріс ке түс-
кен жоқ, тұ рақ ты түр де қа лу да.
Кез кел ген ғы лы ми пəн дер дің не гі зін де ги-

по те за, ғы лы ми бол жам, эк спе ри мент, те ория 
жа та ты ны бел гі лі. Осы кел ті ріл ген ой ға дə лел 
ре тін де фи зи ка ғы лы мы ның кей бір са ла сын да-
ғы заң дар мен те ори ялар дың қа лып та су та ри-
хы на қыс қа ша тоқ та лу ға бо ла ды.

1789 жы лы Галь ва ни аш қан электр то гы, 
1820 жы лы Эр стед аш қан электр то гы маг нит-
тік бағ дар ша сы ның əсе рі, 1831 жы лы Фа ра дей 
аш қан элек тро маг нит тік ин дук ция құ бы лы сы, 
1887 жы лы Герц аш қан сыр тқы фо то эф фект 
құ бы лыс та ры, 1896 жы лы Бек ке рель аш қан 
ра диоак тив ті лік құ бы лыс қа зір гі за ман ғы яд-
ро лық фи зи ка ның не гі зін сал ды. Том сон аш-
қан элек трон ды сол кез де ашыл ған жа ңа лық 
деп қа был дау ға бо ла ды. Элек трон ның ашы-
луы элек тро ни ка ның да му ына бас та ма бол ды. 
Май кель сон мен Мо ри тə жі ри бе ле рі нің нə ти-
же сін де са лыс тыр ма лы те ори яның прин цип те-
рі та ғайын дал ды. 1919 жы лы Ге ес аш қан ға рыш 
сəу ле ле рін ал дын ала бол жау ға бол май тын.
Осы ашы лым дар дың бар лы ғы 20-30 жыл 

өт кен нен кейін мойын дал ды. Олар ды сол 
уақыт та ғы ғы лы ми көз қа рас тар мен тү сін ді ру-
ге бол май тын. Сон дық тан олар дың əсер ле рі 
ар қа сын да не гіз гі те ори ялық кон цеп ци ялар-
дың жа ңа ба ғыт та ры өз ге ріп отыр ды.
Ол уақыт тан бе рі өн ді ріс пен ғы лым əл де-

қай да алыс қа да мып кет ті. Сон дық тан өс ке лең 
ұр пақ қа бү гін гі бол ма са да осы дан 10-15 жыл 
бұ рын ғы фи зи ка ғы лы мы ның же тіс тік те рін 
бе ру мен ғы лы ми əдіс те ме сі нің ме то до ло ги-
ясын жа са удың қа жет ті лі гі ту ын дай ды. «Бі лек-
ті бір ді жы ға ды, бі лім ді мың ды жы ға ды» де ген 
ха лық да на лы ғы ның ма ңы зын тү сі не тін ке зең 
кел ді.
Қа зір гі за ман да ғы ғы лым мен тех ни ка ның 

жə не өн ді ріс тің да муы бір мез гіл де бі лім ді ин-
тег ра ци ялау мен ма ман дан ды ру жү ріп жат-
қан кез де ғы лы ми-əдіс те ме лік əде би ет тер де бі-
рік ті рі ліп бер ген бі лім нің са па сы мен мең ге рі-
луі нің жо ға ры екен ді гі не көз жет кі зіл ді. Бұ рын 
ор та мек теп те гі дағ ды пə на ра лық (ма те ма ти-
ка, фи зи ка, хи мия, би оло гия) бай ла ныс тар 
ар қы лы қа лып тас ты рыл са, ен ді қа зір гі кез де 
қол дан ба лы ғы лым са ла ла ры мен мек теп те гі 
жа ра ты лыс та ну пəн де рін бі рік ті ріп оқы ту иде-
ясы көп тен кө те рі ліп ке ле ді. Мек теп бі ті ру ші 
тү лек əр ғы лым са ла сы нан ха бар дар бо луы 
ке рек. Мек теп те жа ра ты лыс та ну пəн де рі мұ-
ға лім де рі нің бү гін гі бі лім де рі мен дағ ды ла ры 
өт кен жи ыр ма сын шы ға сыр да ғы мек теп мұ-
ға лім де рі нің бі лім де рі нен көш іл ге рі бо лу ын 
та лап ете ді. Сон дық тан, осын дай та лап қа сай 
бо ла тын ма ман дар ға пə на ра лық бай ла ныс ты 
жа ңа дең гей ге кө те ру қа жет. Ме тал та ну, ме-
тал лог ра фия, крис тал лог ра фия, пет рог ра фия, 
ми не ра ло гия си яқ ты кей бір ғы лым са ла ла рын 
оқы ту да күр де лі элек трон ды құ рыл ғы лар қа-
жет ете тін дік тен, олар ту ра лы өт кен ға сыр да 
мек теп те мағ лұ мат тар бе ру қи ын дық қа соқ-
қан бо ла тын. Осын дай қи ын дық тан шы ғу ға 
мек теп тер де ке ңі нен қол да ны ла бас та ған жа ңа 
ин но ва ци ялық-компь ютер лік тех но ло гия кө-
мек ке ке ле ді.
Қа зір гі за ман да пе да го ги ка ғы лы мы ның 

ал ды на қой ған мақ сат та ры ның бі рі — оқу шы-

лар дың əр бір же ке пəн дер бойын ша қа был-
дауын бас қа пəн дер мен бай ла ныс ты ра оты-
рып, ай на ла да ғы ор та ны жан-жақ ты тұ тас тай 
та ны ту ар қы лы бі лім бе ре оты рып, өсіп ке ле 
жат қан ұр пақ тың та би ғат пен оның заң ды лық-
та ры ту ра лы көз қа ра сын қа лып тас ты ру мен 
қа тар қо ғам да ғы өз ор нын та бу ына кө мек те су 
бо лып та бы ла ды.
Бұл мақ сат тар ды ше шу де «кі рік ті ріл ген — 

ин тег ра ци ялан ған» са бақ тар дың мүм кін дік-
те рі мол. Əр түр лі пəн дер ден ал ған ақ па рат-
та рын пай да ла на оты рып, қо ғам да жə не та-
би ғат та жү ріп жат қан құ бы лыс тар ға жа ңа ша 
көз қа рас пен қа рай ды. Кі рік ті ріл ген са бақ тар-
да бі лім ді син тез де уге үл кен мүм кін дік ту ады. 
Бір са ла да қол жет кіз ген ғы лы ми же тіс тік тер ді 
екін ші са ла ға та сы мал дау ға қа жет ті дағ ды қа-
лып тас ты ра ды. Ол өз ке зе гін де оқу шы лар дың 
ғы лы ми тал дау ға де ген қы зы ғу шы лын арт ты-
ра ды. Кез кел ген та ным объ ек ті сі не жүйе лі 
түр де та ра ту дың қа жет ті лі гін да мы та ды, тал-
дау қа бі ле тін қа лып тас ты ра ды, күр де лі үр діс-
тер ді са лыс ты ру ға жə не шын нақ ты іс ке кө шу-
ге ба ули ды.
Осы кел ті ріл ген мə лі мет тер ке зін де тұ тас-

тай ғы лым не гіз де рін қа был дау, тү сі ну жə не 
ұғы ну іс-қи мы лы на қол жет кі зе ді. Ол жа ра-
ты лыс та ну ды ғы лы ми түр де та нып, дү ни еге 
де ген та ным ның қа жет ті шар тын қа лып тас ты-
ра ды.
Мек теп те гі жа ра ты лыс та ну пəн де рін кі рік-

ті ре оқы ту проб ле ма сы за ман та ла бы нан ту ын-
дап отыр. Жа ра ты лыс та ну ғы лы ми пəн де рін 
ке шен ді оқы ту мə се ле сі мек теп те гі жа ра ты-
лыс та ну пəн де рі нен са бақ бе ре тін мұ ға лім де-
рі нің үл кен ғы лы ми-əдіс те ме лік дайын ды ғын 
та лап ете ді. Мек теп те фи зи ка пə ні бойын ша 
ақ па рат тың қа жет ті лі гін мек теп оқу шы ла ры 
би оло ги яны оқы ған да, ал тын шы сы нып тан 
бас тап се зі не бас тай ды. Ті рі жүйе де гі өза ра 
əсер ле су дің заң ды лық та рын зерт те ген кез де 
би оло гия, хи мия пə ні мен бі рі гіп ке те ді.
Мек теп те та би ғат та ну ғы лым да рын оқы ту-

да ор тақ ұғым ды пай да ла ну, мы са лы фи зи ка 
мен хи ми яда зат құ ры лы сы мен құ ры лы мы ту-
ра лы ұғым дар, тер мо ди на ми ка лық про цес тер, 
оп ти ка ның көп те ген та ра ула ры, ал би оло гия 
мен фи зи ка да ор тақ ұғым ре тін де «энер гия» 
ұғы мын алу ға бо ла ды. Сон дық тан ті рі ағ за да-
ғы фи зи ка лық про цес тер ді си пат тай тын заң-
дар ды анық тау бас ты мақ сат бо лып та бы ла ды. 
Ті рі ағ за та би ғат тың бір бө лі гі бол ған дық тан, 
ол фи зи ка ның заң да ры на да ба ғы на ды. Би оло-
ги ялық ны сан дар ма те ри яның би оло ги ялық 
қоз ға лыс фор ма сы мен өмір сү ре ді.
Қа ра ған ды мем ле кет тік уни вер си те ті нің 

фи зи ка-тех ни ка лық фа куль те ті нің фи зи ка жə-
не на но тех но ло гия ка фед ра сын да соң ғы жыл-
да ры мек теп те гі жа ра ты лыс та ну пəн де рін кі-
рік ті ре оқы ту дың те ори ясы мен əдіс те ме сі не 
ар нал ған зерт теу жұ мыс та ры жүр гі зі ле бас та-
ды. Кі рік ті ріл ген са бақ оқы ту ең ти ім ді фор ма-
лар дың бі рі екен ді гін бай қат ты. Өй тке ні оқы-
тыл ған пəн ма те ри алын бір ке зең де жүр гі зу 
та быс қа апа ра ты ны на көз жет кіз ді. Бұл са бақ 
ерек ше са бақ тү рі. Бір ұғым ды, про цес ті, құ-
бы лыс ты мең ге ру бір уақыт та бір не ше пəн-
дер ді бі рік ті ре ді. Осын дай са бақ та бас ты пəн 
таң дап алы на ды. Ол бі рік ті ру ші пəн бо лып 
та бы ла ды. Ал бас қа пəн дер бас ты пəн нің ма те-
ри ал да рын то лық ты ру шы бо лып қа ла ды. Оқу 
пəн де рі нің ара сын да қай та лау жойы ла ды. Ма-
те ри ал ды те рең де тіп оқы ту да қо сым ша уақыт 
та лап ет пей, бі лім дең гейін жо ға ры ла ту ға қол 
жет кі зе ді. Бі рақ жа ра ты лыс та ну пəн де рі нің 
зерт теу объ ек ті ле рі бір бол ға ны мен олар ды 
та нып-бі лу жол да ры əр түр лі.
Сон дық тан бұл пəн дер бойын ша ор тақ ма-

те ри ал дар ды бі рік ті ріп оқы ту жас ұр пақ қа 
жан-жақ ты бі лім бе ру дің бір кө зі бо лып та бы-
ла ды.
Мек теп те гі жа ра ты лыс та ну пəн де рін де 

көп те ген ғы лы ми ұғым дар бе рі ле ді. Мы са лы, 
мо ле ку ла, атом, мас са, за ряд жə не бас қа ұғым-

дар ды оқы ту хи мия, би оло гия, фи зи ка пəн-
де рін де оқу жы лы ның əр мез гі лін де бе ре ді де 
бұл уақыт ала ды. Егер олар ды кі рік ті ре (ин тег-
ри ро ван ный урок) оқы ту əді сі ар қы лы бер сек, 
қан ша ма уақыт бо сап, оқу шы лар дың ой өрі сі-
нің да му ына қан ша же ңіл дік ту ар еді.
Көп тіл ді лік, яғ ни үш тіл дік оқы ту ин тег ра-

ци ялан ған оқы ту (кі рік ті ре оқы ту), оқу шы лар-
дың бі лім дə ре же сін ба қы лау мен тек се ру дің 
кри те рийі, ком му ни ка тив тік жə не тіл дік дағ-
ды ны да мы ту, зерт теу дағ ды сын қа лып тас ты-
ру, оқу шы лар дың жас ерек ше лік те рі не сəй кес 
ақ па рат тан да уды жүр гі зу ді үй ре ту қа зір гі за-
ман ның бас ты та ла бы.
Фи зи ка ғы лы мы мен оны оқы ту дың тех-

но ло ги ясы өз гер ге ні мен əлі күн ге дейін мек-
теп те гі фи зи ка кур сы ның маз мұ ны өз гер мей, 
он да XIX ға сыр дың екін ші жар ты сы на дейін 
ғы лым да қол жет кі зіл ген заң дар мен тұ жы-
рым дар оқы ты лып ке ле ді. Мек теп фи зи ка 
кур сын да кө бі не се зат тың «құ ры лы сы» мен 
«құ ры лы мы» ту ра лы ұғым дар ға көп кө ңіл бө-
лін бей ке ле жа тыр. Ха лық тұ ты на тын тауар-
лар дың тұ ты ну қа си етін же тіл ді ру үшін ма те-
ри ал дар дың құ ры лы мы мен құ ры лы сы на бай-
ла ныс ты жа ңа қа си ет те рін анық тап, оны əрі 
қа рай да мы ту жол да рын із дес ті ру та лап еті ле-
ді. Ха лық тұ ты на тын тауар лар, құ рал-жаб дық-
тар мен ра диоэлек трон ды құ рыл ғы лар дың 
жұ мыс іс теу прин цип те рі не жə не қол да ны лу 
мақ сат та ры на қа рай олар дайын да ла тын ма-
те ри ал дар дың фун кци онал дық қа си ет те рі мен 
тех но ло ги ялық қа си ет те рін де ес ке алу ке рек 
бо ла ды. Ма те ри ал дар дың тұ ты ну қа си ерт те-
рін олар дың фи зи ка лық-хи ми ялық қа си ет те-
рі нен бө ліп алып қа рау ға бол май ды. Олар дың 
фун кци онал дық қа си ет те рі нің дə ре же сі тұ ты-
ну қа си ет те рін анық тай тын бо ла ды.
Ғы лым ның да му ына бай ла ныс ты əр түр лі 

оқу орын да ры ның тү лек те рі нен ғы лым да қол 
жет кі зіл ген же тіс тік тер ді мең гер ту та лап еті-
ле ді. Сон дық тан, оқы ту дың са па сын арт ты ру 
оның маз мұ нын же тіл ді ру мен тех но ло ги ясы-
на жа ңа тех ни ка ны қол да ну та лап еті лу де.
Ха лық ша ру ашы лы ғы ның кез кел ген са-

ла сын да қат ты де не лер дің қан дай да бір: 
электрлік, маг нит тік, ме ха ни ка лық, жы лу фи-
зи ка лық, оп ти ка лық, кор ро зи ялық тө зім ді лік 
қа си ет те рі пай да ла ны ла ды. Со ны мен бір ге 
қат ты де не лер фи зи ка сы ның да муы қан дай да 
бір жа ңа ма те ри ал алу дың ғы лы ми не гі зін құ-
рай ды. Тех ни ка мен өн ді ріс те қол да ны ла бас-
та ған на но ма те ри ал дар со ның ай ға ғы. На но 
қо сым ша сы (10-9) кө бей ткі ші қа зір гі за ман ғы 
ғы лы ми тех ни ка лық прог рес стің ті лін де: на но-
ма те ри ал дар, на но элек тро ни ка, на но тех но ло-
гия, на но ке ра ми ка т. б. бо лып жал ға сып, ғы-
лым мен өн ді ріс ке то лық тай еніп ке ле ді. Жа-
ра ты лыс та ну ғы лым да ры, элек трон дық жə не 
компь ютер лік тех ни ка жүйе сі соң ғы 15-20 жыл 
ішін де үл кен да му дə ре же сі не жет ті.
На но ны са ны ның өл ше мі 1-ден 100 нм 

дейін же те ді. Ол ны сан дар ға же ке да ра объ ек-
ті ден екі өл шем ді құ ры лым ға ие бо ла тын ма-
те ри ал дар алы на ды. Бел гі лі бір тех но ло гия ар-
қы лы на но бөл шек тер ді қан дай да бір кө лем ге 
жи нақ та са не ме се оның іші не жи нақ та са, он да 
мак ро кө лем ге ие бо ла тын ны сан пай да бо ла-
ды. Осын дай на но ма те ри ал дар өн ді ріс те ақ па-
рат тық ре во лю ция ту ды ру да. Көп те ген ма ман-
дар ке ле шек он да ған жыл ішін де на но тех но ло-
ги яның да муы өн ді ріс те ке ңі нен қол да ны ла ды 
деп атап көр се те ді.
Əлем дік ғы лым мен тех но ло ги яның да му 

үр ді сін біл мей, жа ңа дан еш те ңе жа сай ал май-
сың. Он дай ақ па рат тың бар лы ғы ағыл шын 
ті лін де. Ол үшін кə рі сің бе, жас сың ба оған 
қа ра май ағыл шын ті лін мең ге ру ке рек. Сон-
да ға на күн де лік ті же дел ақ па рат қа қол жет кі-
зе сің. Осы дан 15-20 жыл бұ рын оқу про це сі не 
компь ютер ене бас та ған да да оған үр ке қа ра ға-
ны мыз бар. Бү гін де компь ютер оқу про це сі не 
то лық тай еніп кет ті.
Бір сөз бен ай тқан да, жас ұр пақ қа қан ша ма 

ақ па рат бе ре міз. Оның бо ла шақ өмі рі не сол 
ақ па рат тар ке рек пе, жоқ па оған қа рап жат-
қан еш кім жоқ. «Біз осы қа лай оқы тып жүр-
міз?» де ген мə се ле тө ңі ре гін де де ой ла на тын 
уақыт жет ті.
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Нит ра та ми на зы ва ют ся со ли кис ло ты азо та, ко то рые рас те ния спо соб ны впи ты вать из 
зем ли как не об хо ди мый би оло ги чес кий эле мент. Аб со лют но чис тых от нит ра тов ово щей 
и фрук тов не бы ва ет, ос нов ная проб ле ма в их ко ли че стве. На коп ле нию нит ра тов в рас-
те нии спо соб ству ют чрез мер ные его удоб ре ния, од на ко глав ной при чи ной от рав ле ния 
яв ля ют ся вов се не нит ра ты, а вы де ля ющи еся из них нит ри ты, ко то рые по па да ют в кровь, 
где про во ци ру ют кис ло род ное го ло да ние, расстра ива ют же лу доч но-ки шеч ную фун кцию, 
а так же по вы ша ют риск воз ник но ве ния он ко ло ги чес ких за бо ле ва ний.

Не га тив ное дей ствие хи ми ка тов про во ци-
ру ет гор мо наль ные из ме не ния и умень ша ет 
соп ро тив ля емость ор га низ ма. Сле ду ет от ме-
тить, что ра зо вое упот реб ле ние про дук та с 
по вы шен ным со дер жа ни ем нит ра тов не не сет 
боль шой уг ро зы ор га низ му, че го нель зя ска-
зать о час том упот реб ле нии. Осо бен но опас-
ны ми нит ра ты ста но вят ся для де тей, так как у 
них не до кон ца еще сфор ми ро ва на сли зис тая 
пи ще во го трак та, что зна чи тель но сни жа ет 
его за щи ту от ток си нов. У взрос лых час то на-
чи на ют ся та кие же лу доч но-ки шеч ные проб-
ле мы, как гас трит и яз ва, а так же за бо ле ва ния 
сер деч но-со су дис той и ды ха тель ной сис те мы. 
Из бы точ ное ко ли че ство нит ра тов в ор га низ ме 
при во дит к об шир но му от рав ле нию, кис ло-
род но му го ло да нию тка ней и кле ток, а так же 
об ра зо ва нию боль шо го ко ли че ства кан це ро-
ге нов. В свя зи с этим при об ре тать ово щи и 
фрук ты сле ду ет стро го в от ве ден ных тор го вых 
мес тах, где вам по пер во му тре бо ва нию обя за-
ны пред ста вить до ку мен ты, под твер жда ющие 

ка че ство дан ной про дук ции. На спе ци аль но 
обо ру до ван ных рын ках так же вы да ют ла бо ра-
тор но-эк спер тное зак лю че ние, где обя за тель-
но ука зы ва ют нит рат ный уро вень в про ве рен-
ных про дук тах.
Вы би рать не об хо ди мо толь ко зре лые пло-

ды и хра нить их в прох лад ном мес те, так как 
ком нат ная тем пе ра ту ра спо соб ству ет по вы-
ше нию уров ня нит ра тов. При го тов лен ные 
са ла ты ре ко мен ду ет ся есть сра зу, что бы из бе-
жать быс тро го раз мно же ния со лей азот ной 
кис ло ты.
Для то го что бы из ба вить ся от нит ра тов в 

ка пус те, преж де все го не об хо ди мо уда лить 
вер хние лис ты, так как имен но они на кап ли-
ва ют не поз во ли тель ное ко ли че ство нит ра тов. 
Ово щи и фрук ты сле ду ет тща тель но мыть спе-
ци аль ной щет кой, а зе лень и са лат ные листья 
мож но про по лос кать в та ком ра ство ре: на 1 
литр во ды 1 ст. л. пи ще вой со ды. Так же пе ред 
упот реб ле ни ем мож но за мо чить ово щи на 30 
ми нут в во де.

Огур цы и мор ковь ре ко мен ду ет ся чис тить 
пра виль но, сре зая с каж дой сто ро ны по сан-
ти мет ру, а у по ми до ров и ре дис ки — об ре зать 
ос но ву. У зе ле ни и са ла та при год ны для еды 
толь ко листья, по это му стеб ли нуж но обя за-
тель но уда лять.
Час тич но из ба вить ся от нит ра тов в ово щах 

и фрук тах по мо жет их ку ли нар ная об ра бот ка, 
са мым эф фек тив ным спо со бом яв ля ет ся вар-
ка, при ко то рой уро вень нит ра тов сни жа ет ся 
на 80%. Очи щен ные ово щи не об хо ди мо по ло-
жить в ки пя ток, нем но го про ва рить, по со лить 
и слить во ду. Сле ду ет от ме тить, что при жар-
ке мож но уб рать толь ко до 10% нит ра тов.

ША ЛЫС БА ЕВА Б. Н., 
АЮПО ВА Ж. Т.,

ГЛАВ НЫЕ СПЕ ЦИ АЛИС ТЫ ОСГН ЗА ПИ ЩЕ ВЫ МИ ОБЪ ЕК ТА МИ И ЗА 
СОБ ЛЮ ДЕ НИ ЕМ ТРЕ БО ВА НИЙ ТР «УП РАВ ЛЕ НИЕ ОХ РА НЫ ОБ ЩЕ СТВЕН-

НО ГО ЗДО РОВЬЯ РАЙО НА ИМЕ НИ КА ЗЫ БЕК-БИ Г. КА РА ГАН ДЫ»

При зер меж ду на род ных со рев но ва ний, 
мас тер спор та Ни ки та Амос кин по лу чил 
воз мож ность учить ся на фа куль те те физ-
куль ту ры и спор та КарГУ.

Так по лу чи лось, что го су дар ствен ный грант 
Ни ки те в этом го ду не дос тал ся. Вро де бы все 
яс но. Та ких маль чи шек и дев чо нок по Ка зах-
ста ну мно го. Ес ли бы не од но но. Ни ки та Амос-
кин пред став лял Казахстан на оте че ствен ной и 
меж ду на род ной спор тив ной аре не. Он яв ля ет ся 
брон зо вым при зе ром чем пи она та ми ра 2016 го-
да, зо ло тым при зе ром чем пи она та Азии в 2015 
го ду, не од нок рат ным чем пи оном Казахстана. 
Ни ки та вхо дит в сос тав юно шес кой сбор ной 
стра ны по спор тив ной ак ро ба ти ке. Но, нес мот-
ря на та кие вы со кие дос ти же ния в спор те, семья 
Ни ки ты не смог ла са мос то ятель но оп ла тить обу-
че ние — это 440 ты сяч тен ге. И тог да ма ма Ни-
ки ты об ра ти лась че рез СМИ к рек то ру КарГУ за 
под дер жкой: «Мой сын Ни ки та Амос кин яв ля ет-
ся мас те ром спор та меж ду на род но го клас са по 
спор тив ной ак ро ба ти ке. Он де вять лет за ни ма ет-
ся этим кра си вым и слож ным ви дом спор та вмес-
те с на пар ни цей Анас та си ей Дол га нюк. Наш вид 
спор та не всег да фи нан си ру ет ся, кос тю мы мы 
шьем са ми, а они не де ше вые. Не раз зву чал гимн 
Казахстана и звуч ное «Ал га, Казахстан!» В этом 
го ду мы по да ли до ку мен ты в КарГУ име ни Бу-
ке то ва на от де ле ние физ куль ту ры и спор та, наб-
ра ли 109 бал лов (29 + 80), в ито ге не прош ли на 
грант, нам не зас чи та ли ни МСМК, ни меж ду на-
род ные дос ти же ния. По лу ча ет ся, что мы столь-
ко вре ме ни, сил и де нег тра ти ли и сно ва бу дем 
тра тить. У нас ог ром ное ра зо ча ро ва ние. Те перь 

мы не ви дим смыс ла, за обу че ние толь ко 440 000 
тен ге, до ро га, пи та ние, жилье. При том что мы 
про жи ва ем в по сел ке Но во до лин ский, а это 45 
ки ло мет ров от Ка ра ган ды, то есть в день пре одо-
ле ва ем 90 ки ло мет ров — рань ше ра ди спор та, а 
те перь бу дет пре одо ле вать ра ди зна ний. Но те-
перь, на вер ное, при дет ся от ка зать ся от спор та. А 
ведь на ша па ра луч шая в Ка зах ста не и за мет ная 
за ру бе жом. Вот так ру шат ся меч ты спор тив но го 
ак ро ба та…»
Ма ри на Амос ки на уточ ни ла, что во вре мя 

эк за ме нов в ву зе Ни ки та сда вал три пред ме та 
ЕНТ: гра мот ность чте ния, ма те ма ти чес кую гра-
мот ность и ис то рию Казахстана. Из трех пе ре-
чис лен ных дис цип лин в за чет шли толь ко две — 
пер вая и пос лед няя, по ко то рым из 40 воз мож-
ных бал лов вы пус кник наб рал 29. Вто рая часть 
эк за ме на бы ла твор чес кой — Ни ки та сда вал 
гим нас ти ку и бас кет бол, наб рав мак си маль но 
воз мож ное ко ли че ство бал лов — 80.

«Мы са ми бы ли за ин те ре со ва ны в пос туп ле-
нии Ни ки ты Амос ки на. Он от лич ный спортсмен, 
ко то рый ну жен на ше му ре ги ону и стра не, — го-
во рит де кан фа куль те та фи зи чес кой куль ту ры 
и спор та КарГУ Нур мам бек Ра ма шов. — Мы 
сде ла ли все от нас за ви ся щее — пос та ви ли ему 
мак си маль ный балл за твор чес кий эк за мен. Ос-
таль ное ре ша ла рес пуб ли кан ская кон кур сная 
ко мис сия, при суж да ющая об ра зо ва тель ные 
гран ты. От уп рав ле ния спор та на имя рек то ра 
приш ло хо да тай ство, я так же бу ду хо да тай ство-
вать пе ред ру ко вод ством ву за о пре дос тав ле нии 
50-про цен тной скид ки на оп ла ту обу че ния для 
Ни ки ты Амос ки на. Ген на дий Го лов кин, Се рик 
Са пи ев, Дмит рий Кар пов — вы пус кни ки, яв-
ля ющи еся гор достью на ше го ву за, — то же ког-
да-то пос ту па ли на плат ное от де ле ние, им пре-
дос тав ля лась скид ка, а по том по ре зуль та там 
сес сий их пе ре во ди ли на бес плат ное от де ле ние».
Как со об щил Нур мам бек Ра ма шов, из 600 

гран тов, вы де лен ных на спе ци аль ность «фи зи-
чес кая куль ту ра и спорт», аби ту ри ен там КарГУ 
уда лось за во евать 34. Сре ди об ла да те лей гран-
тов есть ве ду щие спортсме ны, вос пи тан ни ки 
дет ских до мов, орал ма ны.
Уп рав ле ние спор та об лас ти встре ти лось с 

рек то ром КарГУ Ер ки ном Ки но ято ви чем Ку бе-
евым. И пе ре го во ры да ли ре зуль тат. Рек то ром 
уни вер си те та бы ло при ня то ре ше ние вы де лить 
Ни ки те грант! «Ему бу дет пре дос тав лен рек тор-
ский грант. На бли жай шем за се да нии рек то ра та 
этот воп рос окон ча тель но ре шит ся. То есть уни-
вер си тет за свой счет пре дос та вит грант», — со-
об щил пресс-сек ре тарь КарГУ Игорь Хлеб ни ков.

Он по ве дал так же, что ра нее ис то ри ей та лан-
тли во го спортсме на про ник лась вы пус кни ца ву-
за, про жи ва ющая в Алматы. Она оп ла ти ла пер-
вый курс обу че ния, вне ся сум му в раз ме ре 440 
ты сяч тен ге.

— Те перь от спон сор ской по мо щи при дет ся 
от ка зать ся, — до ба вил со бе сед ник.
Рек тор ский грант пред по ла га ет вы де ле ние 

средств на обу че ние сту ден та в те че ние че ты рех 
лет, но при этом не пре дус мат ри ва ет сти пен дии. 
Меж ду тем раз мер сти пен дии, ко то рую по лу ча-
ют сту ден ты, обу ча ющи еся на го су дар ствен ном 
гран те, сос тав ля ет свы ше 20 ты сяч тен ге. Про-
дол жая за во евы вать по бе ды в со рев но ва ни ях и 
де монстри руя хо ро шие по ка за те ли в обу че нии, 
Ни ки та смо жет пре тен до вать на со ис ка ние сти-
пен дий, уч реж да емых раз лич ны ми фон да ми.

«Ко неч но, мы ра ды! Осо бо хо тим вы ра зить 
бла го дар ность всем, кто не ос тал ся рав но ду шен 
к на шей проб ле ме, и от дель но поб ла го да рить 
ру ко вод ство КарГУ. Я на де юсь, в МОН нач нут 
об ра щать вни ма ние на спортсме нов», — ска за ла 
Ма ри на Амос ки на.
По ка за тель ное выс туп ле ние Ни ки ты Амос-

ки на учас тни ки тор же ствен но го ме роп ри ятия 
по по во ду на ча ла но во го учеб но го го да смо гут 
уви деть на пло ща ди пе ред уни вер си те том 2 сен-
тяб ря.

СОБ. ИНФ.

Student news

Студенты КарГУ 

участвуют 

в уникальном проекте

КарГУ им. Е. А. Бу ке то ва 

был отоб ран эк спер та ми ERG 

(Eu ra si an Re so ur ces Gro up) 

для учас тия в про ек те «Соз-

да ние эко сис те мы мо ло деж-

но го пред при ни ма тель ства в 

сту ден чес кой сре де». В свя зи 

с этим, сог лас но Сог ла ше нию 

о сот руд ни че стве, в те че ние 

мая — июня 2017 го да бы ли 

про ве де ны сле ду ющие сов-

мес тные ме роп ри ятия по раз-

ви тию пред при ни ма тельско го 

об ра зо ва ния в уни вер си те те:

С 18 по 19 мая 2017 го-

да про ве ден пер вый мо дуль 

тре нин га для пре по да ва те лей 

по ме то до ло гии пред при ни-

ма тельско го об ра зо ва ния, ор-

га ни за то ра ми ко то ро го выс-

ту пи ли ERG и Центр раз ви тия 

пред при ни ма тель ства и ин но-

ва ций Аl maU.

19 мая 2017 г. сос то ял ся 

чем пи онат сре ди сту ден тов по 

ре ше нию биз нес-кей сов «Ке-

мел К� сіп кер», ор га ни зо ван-

ный ERG и Цен тром раз ви тия 

пред при ни ма тель ства и ин-

но ва ций Аl maU. В ре зуль та-

те дан но го чем пи она та бы ли 

отоб ра ны 10 луч ших сту ден-

тов для обу че ния в Лет нем 

пред при ни ма тельском ла ге ре 

(г. Алматы).

9 июня 2017 г. сос то ялись 

встре чи про рек то ров, де ка-

нов, за ве ду ющих ка фед ра ми 

и ру ко во ди те лей науч но-ис сле-

до ва тельско го сек то ра с эк-

спер та ми ERG для раз ра бот ки 

кар ты раз ви тия пред при ни ма-

тельско го об ра зо ва ния в уни-

вер си те те.

С 9 по 10 июня 2017 г. про-

ве ден вто рой мо дуль обу че ния 

для пре по да ва те лей по ме то-

до ло гии пред при ни ма тельско-

го об ра зо ва ния. По окон ча нии 

мо ду ля пре по да ва те лям вы да-

ны сер ти фи ка ты.

ИН ФОР МА ЦИЯ ПРЕ ДОС ТАВ ЛЕ НА 

ЭКО НО МИ ЧЕС КИМ ФА КУЛЬ ТЕ ТОМ

Нитраты в овощах, фруктах и бахчевых культурах:
как от них избавиться в домашних условиях

В КарГУ поддержали талантливого спортсмена

Здоровье и спорт
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Дорогие студенты!

ДВОРЕЦ СТУДЕНТОВ 

КАРГУ ИМ. Е. А. БУКЕТОВА 

ПРИГЛАШАЕТ 

В ТВОРЧЕСКИЕ КОЛЛЕКТИВЫ:

 ► Народный ансамбль танца 

«Жаркын»

 ► Народный фольклорный 

ансамбль «Сарын»

 ► Театрально-драматическая 

студия «Шаттық»

 ► Клуб акынов «Шабыт»

 ► Студия художественного 

слова

 ► Студия эстрадного пения 

«Жастар»

 ► Вокально-хоровая студия 

«Гаудеамус»

 ► Студия современного танца 

KarDance

 ► Студия спортивного 

бального танца «Грация»

 ► Театр моды «Лица»

 ► Клуб КВН 

(казахская и русская лиги)

 ► Студия звукозаписи 

 ► и другие коллективы

Запись: 

понедельник — пятница, 

с 9:00 до 18:00.

Адрес: ул. Университетская, 28, 

Дворец студентов.

Сот руд ни ка ми КарГУ им. ака де ми ка Е. А. Бу ке то ва — до цен том ка фед ры ге ог-
ра фии, кан ди да том пе да го ги чес ких на ук Ка дир ба евой Ди дар Ар тык ба ев ной и за-
ве ду ющим ка фед рой ис то рии Казахстана и Ас сам блеи на ро да Казахстана кан ди да-
том ис то ри чес ких на ук Джу ма бе ко вым Жам бу лом Аз му ха но ви чем — под го тов ле но 
учеб ное по со бие для школь ни ков «Өл ке та ну» («Кра еве де ние»).

Вы пуск дан но го учеб но го из да ния яв-
ля ет ся ре али за ци ей идей по раз ви тию у 
под рас та юще го по ко ле ния люб ви к ма лой 
ро ди не че рез изу че ние и поз на ние ее ге ог-
ра фии, ис то рии, куль ту ры, ее прош ло го 
и нас то яще го, выс ка зан ных Пре зи ден том 
Рес пуб ли ки Казахстан Н. А. Назарбаевым 
в прог рам мной статье «Взгляд в бу ду щее: 
мо дер ни за ция об ще ствен но го соз на ния».
В кни ге да но опи са ние ге ог ра фи чес ких 

осо бен нос тей Ка ра ган дин ской об лас ти: 
тер ри то ри аль но го по ло же ния, ге оло ги-
чес ко го стро ения, почв, мес то рож де ний 
по лез ных ис ко па емых и вод ных ре сур сов, 

эко но ми чес ких и ад ми нис тра тив ных осо-
бен нос тей. Пред став ле на ин фор ма ция о 
жи вот ном и рас ти тель ном ми ре, эко ло ги-
чес кой си ту ации в ре ги оне, воз мож нос тях 
мес тно го ту риз ма. Во вто рой по ло ви не 
кни ги со дер жит ся эк скурс по ис то ри чес-
ким и эт ног ра фи чес ким ис сле до ва ни ям, 
про ве ден ным в 18-20-м ве ках на тер ри то-
рии об лас ти, опи са ны ис то ри ко-куль тур-
ные па мят ни ки и осо бен нос ти то по ни ми-
ки Са ры ар ки.
Объ ем учеб но го по со бия — 71 стра ни ца. 

В бли жай шее вре мя пла ни ру ет ся под го то-
вить ана ло гич ное из да ние для школь ни ков 

на рус ском язы ке, а так же учеб ные по со-
бия на го су дар ствен ном и рус ском язы ках 
для выс ших учеб ных за ве де ний.
Пре зен та ция для учи те лей школ Ка-

ра ган дин ской об лас ти пи лот ной вер сии 
кни ги сос то ялась 26 июля 2017 го да в Учеб-
но-ме то ди чес ком цен тре раз ви тия об ра зо-
ва ния Ка ра ган дин ской об лас ти.

СОБ. ИНФ.

«Ең қи ын ма ман дық — адам боп қа лу» дей ді Хо се Ху ли ан Мар ти. Ма ман дық таң-
дау оңай жұ мыс емес, ма ман дық ты тем пе ра мен тке сай таң дау ке рек. Біз дің бү гін гі 
əң гі ме міз ма ман дық таң да уда ой ла нып жүр ген тү лек тер ге ға на емес, жұ мы сы бар 
ма ман иеле рі не де қа тыс ты.

Ма ман дық таң дау де ген өзің ай на лыс-
қың ке ле тін жұ мыс ты таң дау ға на емес, 
өзің ара лас қың ке ле тін ор та ны да таң дау. 
Қа зақ «Адам екі түр лі жағ дай да қа те лес-
пеу ке рек: бі рі — жар таң да ған да, екін ші-
сі — ма ман дық таң да ған да» деп бе кер ай-
тпа са ке рек. «Ма ман дық» сө зі ла тын сө зі-
нен шық қан, «жұрт ал дын да сөй леу, жа ри-
ялау» де ген ге са яды. Ес те жоқ ес кі за ман да 
ма ман дық тың қа зір гі дей түр-тү рі бол ма-
ды. Əр адам бар лық жұ мыс пен өзі ға на ай-
на лы са тын. Де ген мен, əйел дер мен ер лер-
ге деп бө лі не тін жұ мыс тар бол ған. Ер лер 
аң аулап, үй тұр ғы зып, қа ру-жа рақ жа са-
са, əйел дер же уге жа рам ды өсім дік тер ді 
жи нап, та мақ пі сір ген, ки ім-ке шек ті гіп, 
ба ла тəр би еле ген. За ман өз гер ген сайын 
адам да же ті ліп, на рық тық қа рым-қа ты нас 
пай да бол ды. Қо ғам да мып, дү ни еге түр лі 

жұ мыс тар, сəй ке сін ше, түр лі ма ман дық-
тар кел ді. Кез кел ген ең бек ма ман дық емес. 
Ең бек тің ма ман дық деп ата лу ының өзін дік 
шарт та ры бар: бі рі — ма ман ата нуы ңыз 
үшін бі лім алып, қо лы ңыз ға сол са ла ның 
дип ло мын, куə лі гін, ат тес та ты не сер ти-
фи ка тын алуы ңыз ке рек бол са, екін ші сі — 
ең бе гі ңіз ге ақы ның тө ле ні қа жет ті лі гі. Өз 
ісі нің на ғыз ма ма ны ата ну екі нің бі рі нің 
ен ші сі не бұйыр ма ған. Ол үшін ең ал ды-
мен ма ман ды ғы ңыз ға де ген ма хаб бат ке-
рек. Ма ман дық қа де ген ма хаб бат пен карь-
ерист бо лу екеуі біз дің ше екі бө лек нəр се. 
Ма хаб бат пен іс тел ген жұ мыс қа на нə ти же 
бер мек. Екін ші сөз бен ай тқан да, ма ман-
ды ғы ңыз сіз дің сүйік ті ісі ңіз ге ай на луы қа-
жет. Бұл жағ дай да адам жұ мыс қа ерек ше 
құл шы ныс пен кі рі сіп, жұ мы сы нан лəз зат 
ала ды. Өз жа ны ңыз ға жа қын ма ман дық-

ты із деп та бу да ба рын ша күр де лі жұ мыс. 
Өз қа лауыңыз ды бі ле сіз, бі рақ ма ман ды-
ғы ңыз дың қа лай ата ла ты нын біл мей сіз. 
Бұн дай жағ дай да пси хо лог-проф кон суль-
тант (мек теп пси хо лог та ры), мек теп мұ ға-
лім де рі, оқу орын да ры ның оқы ту шы ла ры, 
ата-ана ңыз, ту ған-ту ыс та ры ңыз дың кө мек-
те рі не жү гін ге ні ңіз жөн. Де ген мен, Мас са-
гет. кз сай ты ең ал ды мен жү ре гі ңіз дің үнін 
тың дау ға ке ңес бе ре ді. Қа зір са уда-сат тық-
тың жү ріп тұр ған за ма ны бол ған дық тан, 
көп те ген ма ман дық тар осы ның тө ңі ре гін-
де де уге бо ла ды. Агент тер мен ме нед жер 
ма ман дық та ры сұ ра ныс қа ие де сек, ар тық 
ай тпай мыз. Мы са лы, ком мер ци ялық агент, 
жар на ма лық агент, ту рис тік агент, фи нан-
стық ме нед жер, са уда-сат тық ме нед же-
рі, жо ба ме нед же рі, кең се ме нед же рі т. б. 
Əлем де өзі қа ла май тын ма ман дық иесі бо-
лып жүр ген қан ша ма адам бар, өз жұ мы-
сын жа ны мен сүйіп іс тей тін адам дар дың 
да са ны аз емес.

MAS SA GET.KZ САЙ ТЫ НАН АЛЫН ДЫ

Академик Е. А. Б)кетов атында*ы 
+ара*анды мемлекеттік университетіні- 

Білім к/нін атап )ту ба*дарламасы
2 қыр күйек, 2017 жыл

Жас тар ала ңы, Сту дент тер са райы, оқу ғи ма рат та ры
08:30
Жас тар ала �ы

«Жас тар ала �ын да» сту дент тер мен о�ы ту шы лар ды� 
сап т> зеп, жи на луы

09:00-9:40
Жас тар ала �ы

Бі лім к> ні не ар нал ан сал та нат ты ше ру

09:00 Ше ру ді� сал та нат ты ашы луы
09:10-09:20 Е. А. Б& ке тов атын да ы �арМУ рек то ры, про фес сор 

Е. �. К& бе ев ті� сту дент тер мен о�ы ту шы лар �жы мын 
Бі лім к> ні мен ��т ты� тап с&з с&й леуі

09:20-9:30 Уни вер си тет ті� про фес сор лы�-о�ы ту шы лы� �� ра мы 
&кіл де рі мен сту дент те рі ні� бі рін ші курс сту дент те рін 
��т ты� тауы

9:30-9:35 �арМУ сту ден ті ні� ант �а был дауы
9:35-10:20 
Жас тар ала �ы

«Біз �арМУ-дан быз!» — «Мы из КарГУ!» Сту дент тер 
са райы шы ар ма шы лы� �жы мы ны� т� са уке сер кон-
цер ті

11:00-11:40 
Сту дент тер 
са райы

Уни вер си тет рек то ры про фес сор Е.�. К& бе ев ті� д�-
рі сі

12:15-13:15
О�у и ма рат-
та ры

«Кон сти ту ция де мок ра ти ялы� �о ам �� ру ды� �� �ы�-
ты� не гі зі» — «Кон сти ту ция — пра во вая ос но ва де-
мок ра ти чес ко го об ще ства» та �ы ры бын да ы фа куль-
тет де кан да ры ны�, бел гі лі а лым дар ды� д� ріс те рі.

11:00-14:00 Е. А. Б& ке тов атын да ы �арМУ-ды� кі тап ха на сы мен 
м� ра жайы на эк скур сия.

ПРОГ РАМ МА ПРАЗ ДНО ВА НИЯ
ДНЯ ЗНА НИЙ

в КарГУ име ни ака де ми ка Е. А. Бу ке то ва
2 сен тяб ря 2017 го да

Жас тар ала ңы, Дво рец сту ден тов, учеб ные кор пу са
08:30 Сбор и пос тро ение сту ден тов и пре по да ва те лей 

на пло ща ди «Жас тар ала �ы»
09:00-9:40
Жас тар ала �ы

Тор же ствен ный ми тинг, 
пос вя щен ный Дню зна ний

09:00 Тор же ствен ное от кры тие ми тин га
09:10-09:20 Поз драв ле ние рек то ра КарГУ име ни Е. А. Бу ке то-

ва про фес со ра Е. К. Ку бе ева кол лек ти ва сту ден-
тов и пре по да ва те лей с Днем зна ний

09:20-9:30 Поз драв ле ние пер во кур сни ков пред ста ви те ля ми 
про фес сор ско-пре по да ва тельско го сос та ва и сту-
ден че ства уни вер си те та

9:30-9:35 Про из не се ние Клят вы сту ден та КарГУ
09:35-10:20
Жас тар ала �ы

Кон церт-пре зен та ция твор чес ких кол лек ти вов 
Двор ца сту ден тов «Біз �арМУ-ден біз!» — «Мы из 
КарГУ!», по ка за тель ные выс туп ле ния спортсме-
нов уни вер си те та

11:00-12:00
Дво рец сту ден тов

Ак то вая лек ция рек то ра уни вер си те та про фес со-
ра Е. К. Ку бе ева

12:15-13:15
учеб ные кор пу са

Лек ции де ка нов фа куль те тов, ве ду щих уче ных 
«Кон сти ту ция де мок ра ти ялы� �о ам �� ру ды� ��-
�ы� ты� не гі зі» — «Кон сти ту ция — пра во вая ос но-
ва де мок ра ти чес ко го об ще ства»

11:00-14:00 Эк скур сия в биб ли оте ку и му зеи КарГУ им. Е. А. Бу-
ке то ва

 

КарГУ подготовил пособие «Rлкетану» 
на казахском языке для школ и колледжей

МамандыI та%дау — $мірі%ізді% бір кірпішін дLрыс Iалау


