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Бү гін гі күн тəр ті бі не қойыл ған ең өзек ті, тағ дыр шеш ті мə се ле нің бі рі — қа зақ ті-
лін ла тын əліп биі не кө ші ру мə се ле сі. Та ри хи та мы ры те рең тұ ғыр лы ті лі міз ді тү ле-
тіп, са на мыз ды сіл кін ткен, за ман ның өзі та лап ет кен бұл бас та ма көп ші лік тің қы зу 
тал қы сы на түс ті.

Ел ба сы мыз өз Жол дауын да: «Біз 
2025 жыл дан бас тап əліп биі міз ді ла тын 
қар пі не, ла тын əліп биі не кө ші ру ге кі рі-
суі міз ке рек. Бұл — ұлт бо лып ше шу ге 

ти іс прин цип ті мə се ле. Бір кез де та рих 
бе де рін де біз мұн дай қа дам ды жа са ған-
быз. Ба ла ла ры мыз дың бо ла ша ғы үшін 
осын дай ше шім қа был дау ға ти іс піз жə не 

бұл əлем мен бір ле се тү суі міз ге, ба ла ла-
ры мыз дың ағыл шын ті лі мен ин тер нет 
ті лін же тік иге руі не, ең бас ты сы — қа-
зақ ті лін жаң ғыр ту ға жағ дай ту ғы за-
ды», — деп атап ай тқан бо ла тын. Ту ған 
ті лі міз дің та мы ры на қан жү гір тіп, ба-
ба лар дың ама нат ет кен ті лін ұр па ғы на 
саф та за қал пын да жет кі зу ге бас тай тын 
ұлы бас та ма ны хал қы мыз са ры ла күт кен 
еді. Ел ішін де ла тын əліп биі нің бі рың-
ғай стан дар тын ен гі зу мə се ле сі бойын ша 
түр лі іс-ша ра лар өт кі зіл ді. Зи ялы қауым 
өкіл де рі нің, тіл май тал ман да ры ның, та-
рих шы лар дың, ға лым дар дың, са рап шы-
лар дың, жал пы бұ қа ра ның ой-пі кір ле рі 
ор та ға са лын ды. Ла тын əліп биі нің түр-
лі нұс қа ла ры са ра лан ды, əліп би ді жа-
сау ба ры сын да қа зақ ті лі нің ды быс тық 
жүйе сі нің сақ та лы нуы, со ны мен қа тар 
ғы лы ми прин цип тер не гіз ге алын ды. Тіл 
ма ман да ры əліп би ді əлі де зерт теу үс тін-
де.
Жа ңа əліп би дің біз ді жа ңа мүм кін-

дік тер ге, зор же тіс тік тер ге бас тай ты ны 
сөз сіз. Се бе бі ла тын қар пі — ғы лым мен 
тех ни ка ның, ин тер нет пен IT-тех но ло-
ги ялар дың ті лі. Ла тын əліп биі ру ха ни 
бол мы сы мыз ды байы тып, қо ғам дық ой-
са на мыз ды жаң ғыр та ды. Бұл əліп би қа-
зақ стан дық тар үшін ға на емес, со ны мен 
қа тар төр ткүл дү ни еге та ры дай ша шы-

лып кет кен қан дас та ры мыз ға да ор тақ 
əліп би бол мақ. Ла тын əліп биі — түр кі 
əле мі мен ық пал да су дың тө те жо лы. Өз 
ерек ше лік те рі міз ді сақ тай оты рып əліп-
би ді өз гер ту ті лі міз дің ха лы қа ра лық аре-
на ға шы ғуы на жə не ғы лы ми-тех ни ка лық 
прог рес тің за ма науи же тіс тік те рі не жол 
аша ды, əлем дік мə де ни тұ тас тық ты ны-
ғай тып, ком му ни ка ци ялық үде ріс тер ге 
одан əрі ин тег ра ци яла ну ға мүм кін дік 
ту ғы за ды. Ақ па рат алу мүм кін дік те рі 
ке ңейіп, шет тіл дер ден ен ген сөз дер ұлт-
тық ерек ше лік те рі міз ге қа рай икем де ле-
ті нін, кө пұлт ты хал қы мыз дың бір лі гін 
одан əрі бе кем деп, бү кіл түр кі əле мін 
бі рік ті ру ге күш са ла ты нын да атап ай ту 
ке рек. Елі міз дің үш тіл ді лік ке кө шу үде-
рі сі жыл дам дап, ғы лы мы мыз қа рыш тап 
да ми ды. Уақыт сы ны нан өт кен өмір шең 
ла тын гра фи ка сын қа зір гі таң да əлем 
хал қы ның 80 пайы зы мең гер ген екен. 
Əлем де көп та рал ған жаз ба ның бі рі ла-
тын жаз ба сы еке нін, əлем дік ақ па рат тың 
70 пайы зы осы таң ба мен та ра ты ла ты нын, 
ғы лым ның ті лі, ха лы қа ра лық тер мин дер, 
фор му ла лар да не гі зі нен ла тын əріп те рі-
мен жа зы ла ты нын ес ке рер бол сақ, жа ңа 
əліп би біз ге зор мүм кін дік тер ту ғы за ды. 
Ла тын жа зу ына кө шу бү гін гі күн нің ке-
зек күт тір мес қа жет ті лі гі еке нін, ла тын 
жа зуы əлем дік өр ке ни ет ке ба ғыт тай тын 
кү ре жол еке нін қа зақ стан дық əр аза мат 
бі лу ге ти іс.

(ЖАЛ �А СЫ 2 БЕТ ТЕ)

Латын Fліпбиі — 4ркениет жолы
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(ЖАЛ �А СЫ, БА СЫ 1 БЕТ ТЕ)
Ла тын əліп биі не кө шу үр ді сі бір күн дік 

ша руа емес, ке зең-ке зең мен жү зе ге асы ры-
ла тын, зор жауап кер ші лік ті қа жет ете тін 
игі іс. Жа ңа əліп би ағым да ғы жыл дың со-
ңы на дейін дайын да ла ды, Ке лер жыл дан 
бас тап əліп би ді ен гі зу бойын ша бі лім бе-
ру ұйым да рын да ар найы кес те бе кі ті ліп, 
жос пар лы жұ мыс тар жүр гі зі ле ді. Ең əуелі 
бі лік ті кад рлар да яр ла на ды, оқу лық тар ба-
сы лып шы ға ры ла ды, нор ма тив тік сөз дік тер 
əзір ле не ді. Бі лік ті ма ман дар да яр ла нып 
бол ған соң ға на ла тын жа зуы бар лық бі лім 
бе ру ұйым да рын да жап пай оқы ты ла бас-
тай ды.
Ел ба сы ның «Бо ла шақ қа бағ дар: ру ха ни 

жаң ғы ру» бағ дар ла ма лық ма қа ла сы Қа ра-
ған ды мем ле кет тік уни вер си те тін де де мұ-
қи ят оқы лып, жан-жақ ты тал да ну үс тін де. 
Əсі ре се, ға лым да ры мыз, тіл ма ман да ры, 
кө зі қа рақ ты, кө кі ре гі ояу жас та ры мыз ла-
тын əліп биі тө ңі ре гін де тұ щым ды ой-пі кір-
ле рін біл ді ру де. Сту дент жас тар дың ла тын 
гра фи ка сын ен гі зу мə се ле сін ықы лас пен қа-
был да ға нын атап ай тқан орын ды. Бір не ше 

тіл ді ер кін мең гер ген сту дент те рі міз ин тер-
нет ке ңіс ті гі не ер кін ену де жə не ла тын гра-
фи ка сын қол да ну дың еш қан дай қи ын дық 
ту дыр май тын ды ғын аң ға рып отыр. Жет кі-
лік ті ұйым дас ты ру мүм кін ді гін, кадр бай-
лы ғын, сон дай-ақ, көп тіл ді бі лім бе ру са-
ла сын да ғы үл кен тə жі ри бе сін қол да на оты-
рып, уни вер си те ті міз ма қа ла лар мен түр лі 
кі тап тар ды жа рық қа шы ға ру, дə ріс тер оқу, 
көр ме лер ұйым дас ты ру, ма қа ла лар жа зу, 
ха бар лар жүр гі зу ар қы лы Пре зи дент тің 
ма қа ла сын ке ңі нен дə ріп те уді жү зе ге асы-
ру да. Ла тын гра фи ка сы на кө шу мə се ле сі не 
бай ла ныс ты он нан ас там ма те ри ал ай мақ-
тық дең гей де гі ба сы лым дар да жа ри ялан ды.

«Қа зақ ті лі нен ла тын гра фи ка сы на ке зең-
дік кө шу» ба ғы ты бойын ша құ рыл ған жо ба-
лық офис те уни вер си тет ға лым да ры об лыс-
тық тіл дер ді да мы ту жө нін де гі бас қар ма сы-
ның өкіл де рі мен бір ле сіп жұ мыс ат қа ру да. 
ҚР Пре зи ден ті Əкім ші лі гі нің тап сыр ма сы 
бойын ша Ғы лым жə не бі лім ми нистрлі гі не 
ла тын гра фи ка сы на бай ла ныс ты тү сін ді ру 
жұ мыс та рын жүр гі зу ге ар нал ған спи кер-
лер дің кан ди да ту ра сы ұсы ныл ды. Олар дың 

бар лы ғы жо ға ры дең гей де гі ма ман дар жə не 
са па лы жұ мыс жүр гі зе бі ле ді. «Ла тын гра-
фи ка сы» пə ні əдіс те ме лік тұр ғы дан то лық 
қам та ма сыз еті ліп, фи ло ло гия, та рих, хи-
мия, фи ло со фия жə не пси хо ло гия фа куль-
тет те рі нің оқу үде рі сі не ен гі зіл ді. Ма те ма-
ти ка фа куль те ті нің ға лым да ры ки рил ше 
жа зы ла тын қа зақ əліп би ін ла тын гра фи ка-
сы на ауыс ты ра тын ав тор лық бағ дар ла ма ны 
дайын да уда. Ма те ма тик ма ман дар ал геб ра 
мен диф фе рен ци ал ды дең гей ге бай ла ныс-
ты үш оқу құ ра лын мем ле кет тік тіл дің ла-
тын гра фи ка сы не гі зін де гі əліп би стан дар-
ты бе кі тіл ген нен кейін жа рық қа шы ға ра ды. 
Сон дай-ақ, біз ла тын ша жа зы ла тын қа зақ 
ті лі нің ор фог ра фи ясы мен гра фи ка сын 
оқы ту ға бай ла ныс ты қа шық тық тан үй ре ту 
кур сын ұйым дас ты ру ға, лин гвис ти ка лық 
жə не құ қық тық са рап та ма өт кі зу ге дайын-
быз. Те ори ялық ең бек те рі бар жə не оқы ту 
тə жі ри бе сін же тік мең гер ген уни вер си тет 
ға лым да ры жа ңа ұр пақ қа оқу лық тар шы-
ға ру ға, жа ңа қо ғам ның ма ман да рын да яр-
лау ға, со ның ішін де мұ ға лім дер ді да яр лау-
ға қа ты су ға мін дет ті. Бұл үшін қа зақ ті лі нің 
ла тын гра фи ка сы на кө шуі шең бе рін де гі жо-
ба лар ды жү зе ге асы ру мақ са тын да рес пуб-
ли ка лық дең гей де ав тор лар ұжы мын құ ру 
қа жет.
Ел ба сы Нұр сұл тан Əбі шұ лы Назарбаев-

тың өмір шең бағ дар ла ма сын да ғы мем ле-
кет тік тіл ді ла тын гра фи ка сы на кө ші ру 
ұсы ны сын көп ші лік пен бір ге уни вер си тет 
қауым дас ты ғы да то лық қол дай ды. Біз дің 
ұжым осы нау игі іс тің ба сы-қа сын да жү ру-
ге əр кез дайын.

Е.�. К� БЕ ЕВ,
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&

РЕК ТО РЫ, З.�.Д., ПРО ФЕС СОР

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 оқы ту шы-
лар құ ра мы на ар нал ған «Ла тын гра фи ка сы ның ерек ше лік те рі мен бі лім бе ру дің стан-
дарт та ры» та қы ры бын да се ми нар өт ті.

Қа зақ ті лін ре фор ма лау та ри хи ал ғы шарт-
тар мен бай ла ныс ты, оның бас ты мақ са ты — 
Қа зақ стан ның жа һан дық бə се ке ге қа бі лет ті-
лі гін арт ты ру бо лып та бы ла ды. Ла тын гра фи-
ка сы на кө шу қа зақ ті лін жаң ғыр тып, ға сыр лар 
бойы жи нал ған бар лық құн ды бай лы ғы мыз ды 
ашу ға мүм кін дік бе ре ді. Тіл — тек қа ты нас құ-
ра лы ға на емес, со ны мен бір ге ру ха ни жа ңа-
ру мен ұлт тық сəй кес тік ті ны ғай ту дың қу ат ты 
құ ра лы.
Ла тын гра фи ка сы на кө шу — ке зең-ке зең-

мен жү зе ге аса тын күр де лі үр діс. Тіл ді жа ңа 
əліп би бойын ша оқы та тын жə не оқу лық тар 

əзір лей тін кад рлар ды да яр лау қа жет. Ал да ғы 
уақыт та же дел де тіл ген жаң ғыр ту жə не əлем-
дік ғы лым, бі лім бе ру жə не тех но ло ги ялық, 
ком му ни ка ци ялық ке ңіс тік ке шы ғу ба ғыт та-
ры бойын ша ауқым ды жұ мыс тар жүр гі зі ле ді. 
Ла тын əліп биі не кө шу үр ді сі кез кел ген бі лім 
са ла сын да ғы əр бір ма ман нан ерек ше күш-жі-
гер ді та лап ете ді. Екін ші жа ғы нан, бұл біз ге 
əлем дік ғы лым мен тех ни ка ның же тіс тік те рі-
не жыл дам қо сы лу ға мүм кін дік ту ғы за ды. Өй-
тке ні бү гін гі кү ні əлем де гі ақ па рат не гі зі нен 
ла тын гра фи ка сын да ұсы ны ла ды. Бү гін де елі-
міз қол ға ал ған, ал да ғы жыл да ры жү зе ге асы-

ра тын бұл игі бас та ма қа зақ стан дық тар дың 
ағыл шын ті лін жап пай мең ге руі не қо лай лы 
жағ дай лар жа сап, Тəуел сіз Қа зақ стан ның жа-
һан дық ақ па рат тық қо ғам дас тық қа сəт ті кі рі-
гуі не даң ғыл жол аша ды.

�АРМУ БАС ПА С�З �ЫЗ МЕ ТІ

Қа ра ған ды мем ле кет тік уни вер си те тін де қа зақ ті лін ла тын əліп биі не кө ші ру ге ба ғыт тал-
ған іс-ша ра лар ке ше ні аясын да ұс таз дар ға, уни вер си тет қыз мет кер ле рі не, док то рант тар ға, 
ма гис трант тар ға жə не сту дент тер ге ар нал ған «Ла тын əліп биі — за ман та ла бы», «Əлем əде-
би еті жə не ла тын гра фи ка сы» та қы рып та ры бойын ша ауқым ды көр ме лер ұйым дас ты рыл ды.

Көр ме лер ге ғы лы ми əде би ет тер ұсы ныл ды. 
Мə се лен, Мағ жан Жұ ма байұ лы ның «Сауат ты 
бол», «Қа зақ əліп би ін ла тын қар пі не кө ші ру-
дің өзек ті мə се ле рі» жə не та ғы бас қа əде би ет-
тер, сөз дік тер мен анық та ма лық тар, со ны мен 
қа тар өзек ті мə се ле ма қа ла та қы ры бы на ар қау 
бол ған мер зім ді ба сы лым бет те рін де жа ри-
ялан ған жа ри яла ным дар дың үл кен топ та ма-
сы да жи нақ та лып ты. Ла тын гра фи ка сы не гі-
зін де жа зыл ған əлем ха лық та ры ның көр кем 
əде би ет те рі де бар. Көр ме лер ге ке лу ші лер 
ағыл шын ті лін де гі «Мың жыл дық кі тап ха на сы» 
се ри ясын да ғы кі тап тар мен жə не қа зақ əде би-
еті нің өз ге тіл дер де жа рық көр ген нұс қа ла ры-
мен та ныс ты. Көр ме лер ге 300-ден ас там кі тап 
пен ба сы лым қойыл ды. Көр ме лер де ұсы ныл-
ған əде би ет тер үл кен қы зы ғу шы лық ту ғыз ды. 
Көр ме лер ді 800-ден аса адам та ма ша ла ды.

�АРМУ БАС ПА С�З �ЫЗ МЕ ТІ

А=параттар тас=ыны

«Латын Fліпбиіне 
к4шу — уа=ыт талабы»

Жа �ын да �а ра 
ан ды 

мем ле кет тік уни вер си те тін-

де �а за� ті лін ла тын �ліп биі-

не к� ші ру ге ба 
ыт тал 
ан іс-

ша ра лар ке ше ні ше� бе рін де 

фи ло лог-
а лым дар ды�, док-

то рант тар ды�, ма гис трант-

тар ды� ж� не сту дент тер ді� 

�а ты су ымен «Ла тын �ліп биі-

не к� шу — уа�ыт та ла бы» та-

�ы ры бын да д�� ге лек "с тел 

�т ті.

�а за� стан Рес пуб ли ка сы 

Пре зи ден ті Н. �. Назарбаев-

ты� «Бо ла ша� �а ба� дар: ру ха-

ни жа� �ы ру» ба� дар ла ма лы� 

ма �а ла сы ар �ы лы елі міз да-

му ды� жа �а ке зе �і не �а дам 

бас ты. Мем ле кет бас шы сы ны� 

ма �а ла сы ака де мик Е. А. Б%-

ке тов атын да �ы �а ра �ан ды 

мем ле кет тік уни вер си те ті &жы-

мы ны� �а ты су ымен то лы� �ан-

ды тал �ы ла ну 'с тін де. Ай ту лы 

ма �а ла �а лам ды� бі лім )ле мін-

де та быс ты б) се ке ге �а бі лет ті 

�а за� стан ды� тар ды� &р па �ын 

т)р би еле уге ба �ыт тал �ан на�-

ты іс-�и мыл ба� дар ла ма сы ре-

тін де �а был да ну да.

Сту дент жас тар ла тын гра-

фи ка сын ен гі зу 'р ді сін �ол дап 

отыр. Уни вер си тет ті� сту дент-

те рі, ма гис трант та ры, док-

то рант та ры, )дет те, бір не ше 

тіл де с%й лей ді, �а лам тор ке-

�іс ті гін де оты ра ды, олар ла тын 

)ліп би ін �ол да ну еш �и ын ды� 

ту �ыз бай ды дей ді.

Жет кі лік ті &йым ды� ж)-

не кад рлы� ре сур ста ры бар 

�а ра �ан ды мем ле кет тік уни-

вер си те ті к%п тіл ді бі лім бе ру 

са ла сын да мол т) жі ри бе ге ие 

жо �а ры о�у ор ны ре тін де ма-

�а ла лар ды, кі тап тар ды, лек ци-

ялар ды, к%р ме лер ді &йым дас-

ты ру, ба� дар ла ма лар ды �& ру 

ар �ы лы Пре зи дент ті� ма �а-

ла сын ке �і нен на си хат тай ды 

ж) не мем ле кет тік тіл ді� ла тын 

гра фи ка сын да �ы )ліп биі ні� 

бі ры� �ай стан дар тын ен гі зуге 

ат са лы са ды. �арМУ-ды� уни-

вер си тет тік �ауым дас ты �ы іс 

ж' зін де Президент Н&р с&л тан 

�бі ш& лы Назарбаев &сын �ан 

мем ле кет тік тіл ді ла тын )ліп-

биі не к% ші ру ба� дар ла ма сын 

�ол дай ды.

�АРМУ БАС ПА С�З �ЫЗ МЕ ТІ

Латын Fліпбиі — 4ркениет жолы

«Латын графикасыны< ерекшеліктері 
мен білім беруді< стандарттары»

:арМУ Gжымы тамашала8ан к4рмелер

Негізгі та	ырып
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Выс туп ле ние рек то ра КарГУ им. Е. А. Бу-
ке то ва про фес со ра Ку бе ева Е. К. пе ред кол-
лек ти вом уни вер си те та по ито гам слу ша ний 
Ма жи ли са Пар ла мен та РК «О воп ро сах вве-
де ния еди но го стан дар та ал фа ви та го су дар-
ствен но го язы ка на ла тин ской гра фи ке», сос-
то яв ших ся 11 сен тяб ря 2017 го да в г. Ас та не

Ува жа емые кол ле ги, до ро гие сту ден ты!
Прог рам мная статья Пре зи ден та Рес-

пуб ли ки Казахстан Нур сул та на Аби ше ви ча 
Назарбаева «Взгляд в бу ду щее: мо дер ни за ция 
об ще ствен но го соз на ния» от кры ва ет но вый 
этап жиз ни на шей стра ны. Статья гла вы го су-
дар ства бы ла тща тель но изу че на и всес то рон не 
об суж де на в на шем кол лек ти ве, мы вос при-
ня ли ее как прог рам му кон крет ных дей ствий, 
нап рав лен ных на вос пи та ние по ко ле ния ка зах-
стан цев, спо соб ных ус пеш но «кон ку ри ро вать в 
ми ре гло баль но го зна ния». «Бу ду щее тво рит ся 
в ауди то ри ях», — под чер ки ва ет гла ва го су дар-

ства, и от то го, нас коль ко мо ло дежь пра виль но 
и глу бо ко вос при мет за да чи, пос тав лен ные в 
прог рам мных выс туп ле ни ях Ел ба сы, во мно-
гом за ви сит ус пеш ность про во ди мых ре форм. 
Сра зу от ме чу, что сту ден чес кая мо ло дежь по-
зи тив но вос при ня ла вве де ние ла тин ской гра-
фи ки уже в бли жай шей пер спек ти ве. На ши 
сту ден ты, как пра ви ло, вла де ют нес коль ки ми 
язы ка ми, при сут ству ют в ин тер нет-прос тран-
стве и не ви дят труд нос ти в поль зо ва нии ла-
тин ской гра фи кой.
Рас по ла гая дос та точ ны ми ор га ни за ци он-

ны ми и кад ро вы ми ре сур са ми, имея боль шой 
опыт ра бо ты в сфе ре по ли языч но го об ра зо ва-
ния, наш уни вер си тет че рез пуб ли ка цию ста-
тей, книг, чте ние лек ций, ор га ни за цию выс та-
вок, соз да ние пе ре дач ве дет ши ро кую про па-
ган ду статьи Пре зи ден та.
В пе ри од с мая по ав густ пре по да ва те ля ми 

уни вер си те та бы ло сде ла но 29 пуб ли ка ций в 
пе чат ных СМИ, 13 те ле ин тервью, 37 ин тер нет-
пуб ли ка ций и 29 ма те ри алов в со ци аль ных се-
тях, в том чис ле о пе ре хо де на ла ти ни цу под-
го тов ле но и опуб ли ко ва но 9 пе чат ных ма те ри-
алов в ре ги ональ ных пе чат ных СМИ.
В соз дан ном про ек тном офи се по нап рав ле-

нию «По этап ный пе ре ход ка зах ско го язы ка на 
ла ти ни цу» ра бо та ет груп па уче ных уни вер си-
те та и пред ста ви те лей об лас тно го уп рав ле ния 
по раз ви тию язы ков. По по ру че нию Ад ми нис-
тра ции Пре зи ден та РК в Ми нис тер ство об ра-
зо ва ния и на уки пред став ле ны кан ди да ту ры 
спи ке ров для про ве де ния разъ яс ни тель ной ра-

бо ты по ла ти ни це. Все они — спе ци алис ты вы-
со ко го уров ня и про ве дут ка че ствен ную ра бо ту.
Дис цип ли на «Ла тин ская гра фи ка» ме то ди-

чес ки обес пе че на и внед ре на в учеб ный про-
цесс фи ло ло ги чес ко го, ис то ри чес ко го, хи ми-
чес ко го фа куль те тов, фа куль те та фи ло со фии и 
пси хо ло гии. Уче ные ма те ма ти чес ко го фа куль-
те та соз да ют ав тор скую прог рам му тран сли те-
ра ции ка зах ско го ал фа ви та с ки рил ли цы на ла-
ти ни цу. Ма те ма ти ки раз ра ба ты ва ют три учеб-
ных по со бия по ал геб ре и диф фе рен ци аль ным 
урав не ни ям для 8 спе ци аль нос тей фа куль те та. 
Они бу дут из да ны, как толь ко бу дет ут вер жден 
еди ный стан дарт ал фа ви та го су дар ствен но го 
язы ка на ла тин ской гра фи ке.
Мы так же го то вы ор га ни зо вать дис тан ци он-

ные кур сы по обу че нию гра фи ке и ор фог ра фии 
ка зах ско го язы ка на ла ти ни це, мо жем про во-
дить лин гвис ти чес кую и пра во вую эк спер ти-
зу. Счи таю, что уни вер си тет ские уче ные, име-
ющие те оре ти чес кие раз ра бот ки и вла де ющие 
прак ти кой пре по да ва ния, мо гут и дол жны 
при нять не пос ред ствен ное учас тие в соз да нии 
учеб ни ков но во го по ко ле ния, под го тов ке но вой 
фор ма ции спе ци алис тов и, преж де все го, учи-
те лей. Для это го не об хо ди мо на рес пуб ли кан-
ском уров не соз да вать ав тор ские кол лек ти вы 
для ре али за ции про ек тов в рам ках пе ре хо да ка-
зах ско го язы ка на ла тин скую гра фи ку.
Та ким об ра зом, уни вер си тет ское со об ще ство 

го то во на де ле под дер жать пред ло жен ную Нур-
сул та ном Аби ше ви чем Назарбаевым прог рам му 
пе ре хо да го су дар ствен но го язы ка на ла ти ни цу.

Student news

«Переход 
на латиницу — 
это требование 
времени»

В сту ден чес ких об ще жи ти ях 

ве ду щих ву зов про хо дят встре-

чи по разъ яс не нию пе ре хо да 

на ла тин скую гра фи ку.

В це лях разъ яс не ния и об-

суж де ния про ек та «Ру ха ни 

жа� �ы ру» в час ти пе ре хо да 

ка зах ско го язы ка на ла тин-

скую гра фи ку 20 сен тяб ря 

2017 го да в ком на те от ды ха 

об ще жи тия №6 сос то ялась 

дис кус си он ная пло щад ка со 

сту ден та ми, про жи ва ющи ми 

в об ще жи ти ях уни вер си те та. 

Встре ча прош ла в фор ма те 

ак тив но го ди ало га. Ди ало го-

вую пло щад ку про ве ли до цент 

ка фед ры прак ти чес ко го кур-

са ка зах ско го язы ка фи ло ло-

ги чес ко го фа куль те та, к. ф. н. 

Жу ну со ва Ма ри на Каб дул ка-

лы мов на и ма гистр пе да го ги-

чес ких на ук, пре по да ва тель 

ка фед ры прак ти чес ко го кур са 

ка зах ско го язы ка фи ло ло ги-

чес ко го фа куль те та Ор да ба ева 

За ги ра Зе ке нов на. На встре чу 

бы ли приг ла ше ны ли де ры сту-

ден чес ко го са мо уп рав ле ния, 

де пу та ты Сту ден чес ко го пар-

ла мен та, ак ти вис ты от де ле ния 

МК «Жас Отан» КарГУ, пред се-

да те ли КДМ фа куль те тов и сту-

ден ты.

«Пе ре ход на ла ти ни цу — это 

тре бо ва ние вре ме ни. Вся тех-

ни чес кая науч ная ли те ра ту ра 

на ла ти ни це. Все сов ре мен ные 

прог рам мы, тех но ло гии, да же 

смар тфо ны и гад же ты пи шут ся 

ла тин ским ал фа ви том. Не го-

во ря уже о фор му лах в фи зи ке, 

ма те ма ти ке, хи мии. По это му 

мы, ка зах стан ская мо ло дежь, 

все це ло под дер жи ва ем ла-

тин ский ал фа вит», — от ме ти ли 

учас тни ки встре чи.

По мне нию ор га ни за то ров, 

мо ло дежь по зи тив но вос при-

ни ма ет ре фор му.

«Для нас всех это ис то ри-

чес кое со бы тие, ко то рое от-

кры ва ет но вые воз мож нос ти 

для на шей стра ны, для на шей 

мо ло де жи. Для всех сту ден тов, 

ра бо та ющей мо ло де жи, я уве-

ре на, это не ста нет проб ле мой, 

они под дер жи ва ют пе ре ход на 

ла ти ни цу. И да же на обо рот, мы 

слы ша ли от них, что они го то вы 

по мо гать стар ше му по ко ле нию 

в адап та ции, обу че нии но во му 

ал фа ви ту. Это зна чит, что на ша 

мо ло дежь чет ко ви дит свое бу-

ду щее», — счи та ет За ги ра Ор-

да ба ева.

«О вопросах введения единого стандарта алфавита 
государственного языка на латинской графике»

Главная тема

В прог рам мной статье Пре зи-
ден та Рес пуб ли ки Казахстан Н. А. 
Назарбаева «Взгляд в бу ду щее: мо-
дер ни за ция об ще ствен но го соз на-
ния» оп ре де ле ны стра те ги чес кие 
ори ен ти ры пе ре хо да ка зах ско го 
ал фа ви та на ла тин скую гра фи ку.

Пре зи ден том от ме че но: «Пе ре ход 
на ла ти ни цу так же име ет свою глу-
бо кую ис то ри чес кую ло ги ку. Это и 
осо бен нос ти сов ре мен ной тех но ло-
ги чес кой сре ды, и осо бен нос ти ком-
му ни ка ций в сов ре мен ном ми ре, и 
осо бен нос ти науч но-об ра зо ва тель-
но го про цес са в ХХI ве ке».
Ре али за ция прог рам мы пе ре хо-

да ка зах ско го ал фа ви та на ла ти ни цу, 
зап ла ни ро ван ная на пе ри од до 2025 
го да, обус лов ле на не об хо ди мостью 
бо лее мас штаб но го и ин тен сив но го 
про цес са ин тег ра ции Казахстана в 
сов ре мен ное ге опо ли ти чес кое прос-
тран ство.
Это объ ек тив ное тре бо ва ние вре-

ме ни, про дик то ван ное це лым ря дом 
фак то ров, в чис ле ко то рых лин гвис-
ти чес кий, соб ствен но язы ко вой ас-
пект дан но го про цес са пред став ля-
ет ся на ибо лее тру до ем ким. В пла не 
ре али за ции прог рам мы пе ре хо да на 
ла тин скую гра фи ку бы ла обоз на че на 
сле ду ющая за да ча: «…до кон ца 2017 
го да не об хо ди мо с по мощью уче ных 
и ши ро кой об ще ствен нос ти при нять 
еди ный стан дар тный ва ри ант ка зах-
ско го ал фа ви та в но вой гра фи ке, а 
с 2018 го да на чать под го тов ку учеб-
ни ков для сред ней шко лы. Для че го 
в бли жай шие два го да не об хо ди мо 
про вес ти ор га ни за ци он ную и ме то-
ди чес кую ра бо ту».
Опыт пе ре хо да тюр ко языч ных 

стран на ла ти ни цу — это ре зуль тат 
дли тель но го про цес са, в ос но ве ко то-
ро го та кой эм пи ри чес кий пос ту лат, 
как дли тель ность ис поль зо ва ния в 
ис то рии тюркско го ми ра нес коль ких 
сис тем пись ма. К при ме ру, к на ча-
лу 19-го ве ка боль шин ство тюркских 
ли те ра тур ных язы ков об ла да ли опы-

том су ще ство ва ния в ара бог ра фи чес-
кой сре де. Пер вый этап пе ре хо да на 
ла ти ни цу был про воз гла шен в 1926 
го ду на пер вом Все со юз ном тюр ко-
ло ги чес ком съез де, где бы ло при-
ня то ре ше ние о пе ре во де тюркских 
язы ков СССР на еди ный ал фа вит на 
ос но ве ла тин ской гра фи ки. В кон це 
30-х го дов был осу ществлен пе ре-
вод ал фа ви тов тюркских язы ков на 
ки рил ли цу. Ти по ло ги чес кие па ра-
мет ры дан ной язы ко вой си ту ации 
пред по ла га ют ана лиз со ци олин гвис-
ти чес ких сос тав ля ющих это го про-
цес са в та ких тюр ко языч ных стра нах, 
как Тур ция, Азер бай джан, Уз бе кис-
тан, Тур кме нис тан, где про цесс пе ре-
хо да на ла ти ни цу был осу ществлен в 
раз ные пе ри оды и с раз лич ной сте-
пенью ин тен сив нос ти. В но яб ре 1991 
го да в Стам бу ле сос то ялась кон фе-
рен ция пред ста ви те лей тюркских 
рес пуб лик, под дер жи ва ющих пе ре-
ход на ла ти ни цу, мак си маль но приб-
ли жен ную к тюркско му ал фа ви ту. 
Для тюркско го ми ра пе ре ход на ла-
ти ни цу как аль тер на тив ную фор му 
пись мен нос ти стал ре ше ни ем, про-
дик то ван ным це лым ком плек сом 
фак то ров, оп ре де лив ших век тор 
язы ко во го стро итель ства. Впол не 
оче вид ным пред став ля ет ся то, что 
пе ре ход на ла ти ни цу не толь ко оп-
рав дан с точ ки зре ния цик лич нос-
ти раз ви тия пись мен ной тра ди ции, 
так как в ис то рии тюркских язы ков 
наб лю да ет ся пе ре ход с араб ско го 
ал фа ви та на ла ти ни цу, да лее на ки-
рил ли цу и сов ре мен ную ла ти ни цу. 
Ак ту аль ный ар гу мент не об хо ди мос-
ти пе ре хо да на ла ти ни цу — это объ-
ек тив но бо лее ши ро кий ди апа зон 
ком му ни ка ции в сов ре мен ном ин-
фор ма ци он ном прос тран стве и бо-
лее ин тен сив ные тем пы ин тег ра ции 
Казахстана в меж ду на род ное со об-
ще ство.

АМАН БА ЕВА Г. Ю.,
ЗАВ КА ФЕД РОЙ РУС СКО ГО ЯЗЫ КА И ЛИ ТЕ РА ТУ РЫ 

ИМ. Г. А. МЕЙ РА МО ВА

Президент Рес пуб ли ки Казахстан Н. А. Назарбаев сво им 
во ле вым ре ше ни ем по ру чил до 2025 го да пе рей ти с ка зах-
ско го ал фа ви та на ла тин ский. Гла ва го су дар ства за явил: «К 
2025 го ду мы дол жны пе ре вес ти на ла тин ский ал фа вит де-
лоп ро из вод ство, пе ри оди чес кую пе чать, по со бия. Уже сей-
час не об хо ди мо на чать эту ра бо ту».

Ре фор ма ка зах ско го язы ка обус лов ле на ис то ри чес ки ми пред-
по сыл ка ми, глав ной целью ко то рых яв ля ет ся по вы ше ние гло-
баль ной кон ку рен тос по соб нос ти. Пе ре ход на ла тин скую гра фи ку 
поз во лит не толь ко мо дер ни зи ро вать ка зах ский язык, но и рас-
крыть все его бес цен ное бо гат ство, на коп лен ное ве ка ми. Язык яв-
ля ет ся не толь ко сред ством ком му ни ка ции, но и мощ ным сред-
ством ду хов но го воз рож де ния и ук реп ле ния на ци ональ ной иден-
тич нос ти.
В ис то рии раз ви тия ка зах ско го язы ка уже бы ла по пыт ка пе-

ре хо да на ла ти ни цу. Это слу чи лось в 1929 го ду, ког да под ра жа ли 
прог рес сив но му де яте лю то го вре ме ни Ата тюр ку: он, стре мясь 
приб ли зить ся к прог рес сив ной Ев ро пе, сме нил араб ский ал фа-
вит на ла тин ский. Глав ная проб ле ма то го пе ре хо да на ла тин скую 
гра фи ку зак лю ча лось в том, что ла ти ни ца приш ла без язы ка, как 
прос той ме ха ни чес кий на бор зна ков. Се год ня же ка зах ский язык 
име ет бо га тую ис то рию и осо бое куль тур ное на пол не ние. Пе ре-
ход с ка зах ско го ал фа ви та на ла тин ский сыг ра ет ог ром ную роль 
в поз на нии на ци ональ ной иден тич нос ти че рез про из ве де ния ве-
ли ких ка зах ских по этов и пи са те лей. Пе ре ход на ла тин скую пись-
мен ность поз во лит об лег чить про цесс пе ре во да клас си чес ких 
про из ве де ний и бу дет толь ко спо соб ство вать сбли же нию раз ных 
стран. В сов ре мен ном ми ре язык яв ля ет ся не толь ко объ ек том, но 
и пос ред ни ком, бла го да ря его воз мож нос тям мы вы ра жа ем се бя 
и ок ру жа ющий нас мир.
Пе ре ход на ла тин скую гра фи ку — это де ло не од но го дня. Се-

год ня каж дый дол жен за ду мать ся над тем, ка кой вклад он мо жет 
внес ти в про цесс мо дер ни за ции язы ка. Ник то не дол жен ос тать ся 
в сто ро не. Ведь пред сто ит еще на чать под го тов ку кад ров для пре-
по да ва ния но во го ал фа ви та и под го тов ку учеб ни ков. Мно го ра бо-
ты пред сто ит в нап рав ле нии ус ко рен ной ин тег ра ции в ми ро вое 
науч но-об ра зо ва тель ное, тех но ло ги чес кое и ком му ни ка ци он ное 
прос тран ство. А это тре бу ет сил и воз мож нос тей от каж до го спе-
ци алис та в той или иной об лас ти. С дру гой сто ро ны, это поз во-
лит при об щить ся к дос ти же ни ям ми ро вой на уки и тех ни ки. Ведь 
се год ня лю бой гад жет, ин тер нет, компь ютер — это ин фор ма ция 
на ла тин ском ал фа ви те. Все это соз да ет бла гоп ри ят ные ус ло вия 
для мас со во го ов ла де ния ан глий ским язы ком, а так же поз во лит 
ин тег ри ро вать Казахстан в гло баль ный ан гло языч ный мир.
Се год ня каж дый дол жен осоз на вать всю важ ность ис то ри чес-

ко го мо мен та, про явить со ци аль ную ак тив ность, граж дан скую 
от вет ствен ность. Этот важ ный шаг от кры ва ет пе ред на ми ог ром-
ные воз мож нос ти и вмес те с тем воз ла га ет вы со кую от вет ствен-
ность пе ред бу ду щим по ко ле ни ем.

ЖУ МА БЕ КОВ М. К., К. Ф. Н., ДО ЦЕНТ КАР ГУ

«Переход на латиницу 
имеет глубокую историческую логику»

К вопросу модернизации казахского языка
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Жа ңа оқу жы лы ның ба сын да ҚарМУ бас шы сы Е.Қ. Кө бе ев «Мəң гі лік ел жас та ры — ин-
дус трия ға» — «Сер пін» əлеу мет тік жо ба сы бойын ша уни вер си те ті міз ге оқу ға түс кен бі-
рін ші курс сту дент те рі мен кез дес ті.

Уни вер си тет рек то ры сер пін дік жас тар ға 
мем ле кет тің қол дауымен те гін оқу ға, шə кірт-
а қы алу ға жə не уни вер си тет та ра пы нан да 
сту дент тер ге қа тыс ты бар лық қа жет ті лік тер-

ді пай да ла ну ға зор мүм кін дік тер ту ғы зы лып 
отыр ған ды ғын атап айт ты. «Бі лім жə не ғы лым 
са ла сы ның жа ңа же тіс тік те рі мен та ныс сын, 
біл сін де ген мақ сат пен осы із гі лік ті іс тер дің 

бар лы ғын сту дент тер үшін жа сап отыр мыз. 
Кі тап ха на ның бай қо ры сіз дер дің то лық қан-
ды бі лім алып, ғы лы ми жа ңа лық тар ды ашу-
ла ры ңыз ға жол аша ды. Сіз дер са па лы бі лім 
алу ар қы лы елі міз дің да му ына өз үлес те рі ңіз-
ді қо сып, əлем дік ке ңіс тік ке шы ға ала сыз дар» 
дей ке ле, із де ніс жо лы на түс кен, уақыт тың 
қа ді рін тү сін ген, өнер ге жа ны жа қын, қайы-
рым ды, сы пайы, тəр би елі жан ға на өмір ден өз 
ор нын та ба ды де ді. «Сер пін» əлеу мет тік жо-
ба сы бойын ша оқи тын сту дент тер дің же тіс-
тік те рі не тоқ тал ды. Уни вер си тет бас шы сы өз 
ба ян да ма сын «Кең əлем нің бір бөл ше гі бо лып 
та бы ла тын өр ке ни ет ті Қа зақ стан да өмір сү ріп, 
жұ мыс іс теу сіз дер дің ен ші ле рі ңіз де» деп аяқ-
тап, сер пін дік сту дент тер ге ақ жол ті ле ді.
Кез де су со ңы на та ман «Сер пін» əлеу мет-

тік бағ дар ла ма сы бойын ша бі лім алып жат-
қан, осы екі-үш жыл дың кө ле мін де уни вер-
си те ті міз дің мақ та ны шы на ай на лып үл гер ген 
ұл-қыз да ры мыз өз жү рек жар ды жы лы ле біз-
де рін біл дір ді. Ал ғыр да бі лім ді, өнер лі жас-
та ры мыз дың кө рік ті ой ла рын га зе ті міз ге жа-
ри ялай мыз.

�АРМУ БАС ПА С�З �ЫЗ МЕ ТІ

Жа қын да фи ло ло гия фа куль те ті нің ке ңей-
тіл ген дə ріс ха на сын да про фес сор, көр нек ті 
ға лым, абы лай та ну шы, жур на лист Зар қын 
Сыз ды құ лы мен кез де су өт ті. Зар қын Тай шы-
бай 1992 жы лы оқу ор да мыз да ғы жур на лис тка 
ка фед ра сы ен ді ашыл ған уақыт тар да аға оқы-
ту шы, жур на лис ти ка ка фед ра сы ның мең ге ру-
ші сі бо лып жұ мыс іс те ді. Қа зір Ма наш Қо зы-
ба ев атын да ғы Сол түс тік Қа зақ стан мем ле кет-
тік уни вер си те ті нің про фес со ры. Өмі рі нің көп 
жыл да рын ғы лым ға ар на ды. Оның «Жа қып 
Ақ ба ев», «Абай та ну ар на сын да», «Мағ жан ның 
Қы зыл жа ры», «Абы лай хан», «Қа зақ тың ха-
ны — Абы лай» ат ты екі том дық ғы лы ми кі та-
бы жə не та ғы бас қа ең бек те рі бар. Про фес сор 
би ыл 75 жыл дық ме рей тойын той ла мақ.

Кез де су ба ры сын да құр мет ті қо нақ сөз ал-
ды. Ол өне ге лі өмі рі, ең бек жо лы жə не жур на-
лис ти ка ма ман ды ғы ның қыр-сы ры жай лы сту-
дент тер мен ой бө ліс ті. Қа зір өзек ті та қы рып қа 
ай нал ған ла тын əліп биі не кө шу ге қа тыс ты өз 
пі кі рін біл дір ді. Алаш қоз ға лы сы ның құ рыл ға-
ны на 100 жыл бо ла ты нын айт ты. Өзі зерт те ген 
хан Абы лай жай лы ең бе гі мен та ныс тыр ды. Кез-
де су ді ф.ғ. д., про фес сор Қой лы бай Аса нов жүр-
гіз ді. Қа ты су шы лар та ра пы нан жа ны жай саң, өр 
мі нез ді, кең маң дай лы Зар қын аға ға көп те ген 
сұ рақ тар қойыл ды. Кез де су со ңын да қа рым ды 
қа лам гер сту дент тер мен ес те лік ке су рет ке түс ті.

�;Н ДЫЗ �А НА �АТ �Ы ЗЫ,
�Ж-32 ТО БЫ НЫ& СТУ ДЕН ТІ

Ака де мик Е. А. Бө ке тов атын да ғы Қа ра ған-
ды мем ле кет тік уни вер си те ті нің фи ло ло гия 
фа куль те тін де қа зақ ті лі прак ти ка лық кур-
сы ка фед ра сы оқы ту шы ла ры ның ұйым дас-
ты ру ымен ұлт тық мə де ни ет тер мен тіл дер ді 
на си хат тау жə не олар мен сту дент жас тар ды 
та ныс ты ру, сту дент тер дің бел сен ді лі гін арт ты-
ру, жас тар қа был дауын да ұл та ра лық көр кем 
шы ғар ма шы лық тың мəр те бе сін кө те ру мақ-
са ты мен Қа зақ стан Рес пуб ли ка сы ха лық та-
ры ның тіл де рі кү ні не орай Қа зақ стан Рес пуб-
ли ка сын да тіл дер ді да мы ту мен қол да ну дың 
2011-2020 жыл дар ға ар нал ған мем ле кет тік бағ-
дар ла ма сын жү зе ге асы ру аясын да уни вер си-
те ті міз дің бар лық фа куль тет те рі сту дент те рі 
ара сын да «Тіл — ха лық тар дос ты ғы ның ке пі лі» 
ат ты тіл фес ти ва лі өт ті.
Жыл сайын өте тін дəс түр лі фес ти валь ға 

эко но ми ка, заң, би оло гия-ге ог ра фия, пе да го-
ги ка, фи ло ло гия, хи мия, шет тіл де рі фа куль-
тет те рі нің бі рін ші, екін ші, үшін ші курс сту-
дент те рі мен қа тар Қы тай Ха лық Рес пуб ли ка сы 
Синьцзян уни вер си те ті сту дент те рі де қа тыс ты. 
Қы тай лық жас тар қы тай, қа зақ, өз бек, əзер-
бай жан, орыс, фран цуз, италь ян, ағыл шын тіл-
де рін де өлең оқып, əн шыр қап, би би ле ді. Бұл 
фес ти валь тіл — қа ты нас құ ра лы екен ді гін та-
ғы бір мəр те дə лел де ді.

АРАЙ ЛЫМ СЕ РІ КО ВА, �Ж-21 ТО БЫ НЫ& СТУ ДЕН ТІ

Серпіндік студенттер университет басшысымен жKздесті

Жа=сымен 4ткен бір кKн

«Тіл — халы=тар досты8ыны< кепілі»«Тіл — халы=тар досты8ыны< кепілі»

А=параттар а8ыны
Lылыми ке<есті< 
шешімі

Жа �а о�у жы лын да 

�арМУ рек то ры ны� 2016-

2017 о�у жы лын да 
ы уни-

вер си тет �ыз ме ті ж� не 

ал да 
ы о�у жы лы на �ойы ла-

тын мін дет тері ту ра лы есе бі 

ты� дал ды.

2016-2017 о�у жы лын да �ы 

уни вер си тет �ыз ме ті �а на �ат-

та нар лы� деп та ны лып, рек-

тор ды� есе бі бе кі тіл ді. �а ра ша 

айы ны� со �ы на дейін �арМУ 

жа ны нан «Би оло гия», «Ма те-

ма ти ка» ба �ыт та ры бойын ша 

дис сер та ци ялы� ке �ес тер ашу 

'шін �& жат тар па ке ті дайын-

да ла ды. �арМУ т' лек те рі мен 

�ыз мет кер ле рі ара сы нан ма-

гис тра ту ра мен док то ран ту ра-

да бі лім алу шы лар ды� са нын 

к% бей ту бойын ша жос пар лы 

ж& мыс ж'р гі зі ле ді. �ос дип-

лом ды бі лім бе ру ж'йе сін да-

мы ту ар �ы лы бі лім бе ру ба�-

дар ла ма ла ры ны� б) се ке ге 

�а бі лет ті лі гін арт ты ру бойын-

ша ж& мыс к' шей ті ле ді. А�ыл-

шын ті лін де ар найы кур стар ды 

о�и тын о�ы ту шы лар ды� ака-

де ми ялы� а�ыл шын ті лін ме�-

ге ру де� гейін арт ты ру бойын-

ша ж& мыс жал �ас ты ры ла ды. 

Star tup-тар ды жа сау ж) не ж'-

зе ге асы ру бойын ша бас та ма-

лар же тіл ді рі ліп, жан-жа� ты 

�ол дау �а ие бо ла ды. Ака де-

ми ялы� ж) не �ы лы ми ал ма су 

ба� дар ла ма ла ры на �а ты са тын 

уни вер си тет �а лым да ры мен 

о�ы ту шы ла ры ны� са нын к%-

бей ту де жос пар ла нып отыр. 

«Thom son Reu ters», «Sco pus», 

«JSTOR» т) різ ді де рек тер ба-

за ла ры ны� жо �а ры рей тин гті 

жур нал да рын да уни вер си тет 

�а лым да ры жа ри яла ным да-

ры ны� са ны арт ты ры ла ды. 

Н. �. Назарбаев ты� «Бо ла ша�-

�а ба� дар: ру ха ни жа� �ы ру» 

ба� дар ла ма лы� ма �а ла сы ны� 

ма� сат та ры на с)й кес сту дент-

тер ге пат ри от ты� т)р бие бе ру 

т& жы рым да ма сы ж' зе ге асы-

ры ла ды. Уни вер си тет ті� �ы лы-

ми-зерт теу ба за сын жа �ар ту 

ж& мы сы жал �ас ты ры ла ды. 

№6 сту дент тік жа та� ха на да, 

№4 о�у �и ма ра ты мен «Ша �ы-

ра�» де ма лыс ор та лы �ын да 

к'р де лі ж%н деу ж& мыс та рын 

ж' зе ге асы ру м'м кін ді гі із дес-

ті рі ле ді. Ака де ми ялы� адал ды� 

ере же сі мен Кор по ра тив тік 

эти ка ко дек сін са� тау бойын-

ша жос пар лы ж& мыс ж'р гі зі-

ле ді. Со ны мен �а тар ба ка лав-

ри ат ма ман ды� та ры бойын ша 

�ы лы ми же тек ші лер ж) не дип-

лом ды� ж& мыс тар ды� та �ы-

рып та ры бе кі ті ле ді.

�АРМУ БАС ПА С�З �ЫЗ МЕ ТІ

Университет жа�алы	тары
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В этом го ду в рам ках прог рам мы «Ру-
ха ни жаң ғы ру» на ша об ласть от ме ча ет 
350-ле тие Ка зы бек би. В свя зи с этим про-
хо дят раз ные ме роп ри ятия, пос вя щен ные 
это му вы да юще му ся де яте лю и ора то ру.

19 сен тяб ря 2017 го да в КарГУ им. Е. А. Бу-
ке то ва Мо ло деж ным ре сур сным цен тром 
г. Ка ра ган ды был про ве ден круг лый стол на 
те му «Вклад Ка зы бек би в ста нов ле ние ка-
зах ской го су дар ствен нос ти», пос вя щен ный 
350-ле тию Ка зы бек би.
В ра бо те круг ло го сто ла при ня ли учас тие 

гос ти. Так, для сту ден тов выс ту пил Бай му ха-
нов Му ха мет ка ли, член Меж ду на род но го со-
юза пи са те лей, по чет ный жур на лист, ис то рик, 
от лич ник куль ту ры Казахстана, об ла да тель 
ме да ли М. А. Шо ло хо ва. Он выс ту пил пе ред 
мо ло дежью с док ла дом на те му «Же ті Жар-
ғы заң дар жи на ғы ту ра лы». В сво ем док ла де 
он от ме тил, что его на зы ва ют от цом степ ной 
дип ло ма тии. Ка зы бек Кель ди бе ку лы — один 
из трех би ев ка зах ско го на ро да и один из ав-
то ров пер во го за ко на «Же ті Жар ғы». Об ще-
ствен ный де ятель и по сол, при над ле жал к 
Сред не му жу зу, к раз де лу Ка ра ке сек пле ме ни 
Ар гын. Его проз ви ще Каз Дауыс ты в пе ре во-
де с ка зах ско го оз на ча ет «гу си но го ло сый». Так 
его наз ва ли джун га ры, по ра жен ные его крас-
но ре чи ем и го ло сом. Ро дил ся звон ко го ло сый 
ми нистр на бе ре гах Сыр-Дарьи и ко че вал там 
семьей. Ак тив но уча ство вал в де лах го су дар-
ствен но го прав ле ния во вре ме на ха нов Та уке, 
Са ме ке, Абил мам бе та, Абы лая. Под дер жи вал 
на ла жи ва ние дру жес ких свя зей с Рос си ей и 
од нов ре мен но выс ту пал про тив тес ной свя зи 
с Циньской им пе ри ей.

«Ка зы бек би был сре ди тех вы да ющих ся 
лю дей, ко то рые ук реп ля ли ос но ву ка зах ской 
го су дар ствен нос ти в кон це 17-18-го ве ков вмес-
те с Та уке-ха ном и Абы лай-ха ном. Он был 
офи ци аль но наз на чен при Та уке-ха не глав-
ным би ем Сред ней ор ды. Но ду хов но его де-
яния при над ле жат всем ка за хам», — под вел 
итог сво его выс туп ле ния М. Бай му ха нов.
Вмес те с жур на лис том на встре чу со сту ден-

та ми при шел кан ди дат юри ди чес ких на ук, до-
цент ака де мии «Бо ла шак» Се ри мов Еле ужан 

Еле ме со вич — про фес сор ка фед ры, кан ди дат 
юри ди чес ких на ук, пол ков ник по ли ции. Ве-
ду щий ак тив но за ни ма ет ся науч ной дея тель-
ностью, яв ля ет ся ав то ром и со ав то ром бо лее 
60 пуб ли ка ций. В час тнос ти, в сво ем док ла де 
«Қа зақ стан да ғы заң дық жүйе нің құ ры луы» он 
об ра тил ся к лич нос ти са мо го ис то ри чес ко го 
де яте ля. Вы со ко эру ди ро ван ный, с не обык но-
вен ной па мятью, це ле ус трем лен ный, го то вый 
за свой на род «лечь кость ми» — та ков был 
Ка зы бек би — все на род ный ора тор, пред-
во ди тель и фак ти чес ки дол го лет ний страж 
го су дар ствен нос ти и за ко на в Сред нем жу зе. 
Зна ме ни тость бию Сред не го жу за в ка зах ской 
сте пи при нес ла не толь ко его су дей ская дея-
тель ность. Точ ное сло во и уме ние дать от пор 
в вер баль ном бое — ка че ства, ко то ры ми от ли-
чал ся Ка зы бек би, бу ду чи судьей. Эти ка че ства 
ока за лись нуж ны ми не толь ко для су дей ства, 
но и для дип ло ма ти чес кой служ бы. Ни как 
не ус ту пая по храб рос ти зна ме ни тым ба ты-
рам, бии-дип ло ма ты час то оп ре де ля ли и ход 
по ли ти ки го су дар ства. Так, бла го да ря уси ли-
ям Ка зы бек бия меж ду кал мык ским и ка зах-
ским на ро да ми был ус та нов лен мир.
Ка зы бек бий в судь бе ка зах ско го на ро-

да сыг рал очень важ ную роль: он стал од ним 
из ини ци ато ров об ра зо ва ния и ук реп ле ния 
еди но го цен тра ли зо ван но го Ка зах ско го го су-
дар ства, от ста ива ния его су ве ре ни те та и тер-
ри то ри аль ной це лос тнос ти. В 1680 го ду при 
ха не Та уке Ка зы бек би был приз нан глав ным 
би ем Сред не го жу за. Он вмес те с То ле би ем 
и Ай те ке би ем во шел в ис то рию как ини ци-
атор объ еди не ния трех жу зов и один из ав то-
ров сво да за ко нов «Же ты жар гы».
Пра виль но рас це ни вая ис то ри чес кую об-

ста нов ку, Ка зы бек би пос то ян но при зы вал 
к един ству ка зах ско го на ро да, к прек ра ще нию 
меж ро до вых рас прей, к дру жес ким вза имо от-
но ше ни ям с джун га ра ми, рус ски ми и уз бе ка-
ми. Всю жизнь Ка зы бек би же лал сво ему на-
ро ду чес тнос ти, по ря доч нос ти и ми ра. Его су-
дей ская дея тель ность от ли ча лась спра вед ли-
востью и крас но ре чи ем, его сло ва прев ра ща-
лись в пос ло ви цы и афо риз мы. Не слу чай но 
в на ро де Ка зы бек би был проз ван «прав ди во 
рас суж да ющим». В ус тном на род ном твор че-

стве сох ра ни лось мно же ство ора тор ских из ре-
че ний, о ко то рых мож но уве рен но го во рить: 
«это ска за но звон ко го ло сым Ка зы бе ком».
В хо де ра бо ты круг ло го сто ла бы ла обоз на-

че на роль и зна чи мость вкла да Ка зы бек би в 
ис то рию и ста нов ле ние пра во вой сис те мы и 
за ко нот вор че ства на шей стра ны.
Во вре мя ме роп ри ятия сту ден ты об ме ни-

ва лись мне ни ями, а так же ак тив но за да ва ли 
воп ро сы гос тям. Ка зы бек би стал сим во лом 
един ства ка зах ско го на ро да. Он объ еди нил в 
се бе дип ло ма та, ора то ра и фи ло со фа. Нас ле-
дие, что он ос та вил сво ему на ро ду, ис сле ду ют 
по сей день. Ка зы бек би — не толь ко пред-
ста ви тель от дель но го жу за, он — ве ли кий 
ора тор всех ка за хов. И это по ни ма ние но вое 
по ко ле ние дол жно сох ра нить и про нес ти че-
рез мно го лет. Уче ные, об ра ща ясь к сту ден там, 
от ме ти ли, что во вре мя СССР не бы ло воз-
мож нос ти тща тель но ис сле до вать лич ность и 
дея тель ность ис то ри чес ких лич нос тей, сей час 
мо ло дым уче ным пред сто ит вос пол нить эти 
про бе лы. Те перь, бу ду чи не за ви си мой стра-
ной, мож но уз на вать об этой ис то ри чес кой 
пер со не и с дру гих сто рон. На шим по ли ти кам 
и дип ло ма там не об хо ди мо под нять уро вень 
ора тор ско го ис кус ства на еще бо лее вы со кий. 
Мо ло дежь дол жна изу чать за ко но да тель ство, 
пра во и осо бен нос ти меж ду на род ных от но-
ше ний, что бы про дол жить тра ди ции ве ли ких 
учи те лей.

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

Ученый совет
Ученый совет подвел 
итоги 2016–2017 
учебного года

15 сен тяб ря сос то ялось 
за се да ние уче но го со ве та 
КарГУ, на ко то ром был зас-
лу шан от чет рек то ра о дея-
тель нос ти уни вер си те та за 
2016-2017 учеб ный год и 
о за да чах на пред сто ящий 
учеб ный год.

По ито гам от че та бы ли при-
ня ты сле ду ющие ре ше ния:

1. Дея тель ность уни вер си-
те та за 2016-2017 учеб ный 
год приз нать удов лет во ри тель-
ной и от чет рек то ра ут вер дить.

2. Под го то вить па кет до-
ку мен тов для от кры тия при 
КарГУ дис сер та ци он ных со ве-
тов по нап рав ле ни ям «Би оло-
гия», «Ма те ма ти ка».

3. Про во дить пла но мер ную 
ра бо ту по уве ли че нию чис ла 
обу ча ющих ся в ма гис тра ту ре и 
док то ран ту ре из чис ла вы пус-
кни ков и сот руд ни ков КарГУ.

4. Уси лить ра бо ту по по вы-
ше нию кон ку рен тос по соб нос-
ти об ра зо ва тель ных прог рамм 
КарГУ за счет раз ви тия сис те-
мы дву дип лом но го об ра зо ва-
ния.

5. Про дол жить ра бо ту по 
по вы ше нию уров ня вла де ния 
ака де ми чес ким ан глий ским 
язы ком пре по да ва те ля ми, 
чи та ющи ми спец кур сы на ан-
глий ском язы ке.

6. Раз ви вать и все мер но 
под дер жи вать ини ци ати вы по 
соз да нию и ре али за ции стар-
та пов.

7. Уве ли чить чис ло уче ных 
и пре по да ва те лей уни вер си те-
та, уча ству ющих в прог рам мах 
ака де ми чес ких и науч ных об-
ме нов.

8. Уве ли чить чис ло пуб ли-
ка ций уче ных уни вер си те та в 
вы со ко рей тин го вых жур на лах 
баз дан ных Thom son Reu ters, 
Sco pus, JSTOR.

9. Ре али зо вать кон цеп цию 
пат ри оти чес ко го вос пи та ния 
сту ден тов в со от вет ствии с 
це ля ми прог рам мной статьи 
Н. А. Назарбаева «Взгляд в 
бу ду щее: мо дер ни за ция об ще-
ствен но го соз на ния».

10. Про дол жить об нов ле-
ние науч но-ис сле до ва тельской 
ба зы уни вер си те та.

11. Изыс кать воз мож ность 
осу ществле ния ка пи таль но го 
ре мон та сту ден чес ко го об ще-
жи тия №6, учеб но го кор пу са 
№4, цен тра до су га «Ша ны ра�».

12. Про во дить пла но мер-
ную ра бо ту по соб лю де нию 
Пра вил ака де ми чес кой чес-
тнос ти и Ко дек са кор по ра тив-
ной эти ки.

Так же на за се да нии бы ли 
ут вер жде ны науч ные ру ко во-
ди те ли и те мы дип лом ных ра-
бот по спе ци аль нос тям ба ка-
лав ри ата.

Круглый стол, посвященный юбилею Казыбек би, провели в КарГУ

Новости университета

11 сен тяб ря мо ло дежь Казахстана под пи са ла об ра ще ние к граж да нам стра ны о под-
дер жке пе ре хо да ка зах ско го язы ка на ла ти ни цу. Ис пол ни тель ный ди рек тор ОЮЛ «Кон-
гресс мо ло де жи Казахстана» Ай дын Са би тов пуб лич но объ явил об ра ще ние мо ло де жи 
Казахстана в под дер жку прог рам мной статьи гла вы го су дар ства «Бо ла шақ қа бағ дар: ру-
ха ни жаң ғы ру».

В об ра ще нии го во рит ся: «Мы, мо ло дежь 
Казахстана, же ла ем про дол жать ра бо тать 
в нап рав ле нии соз да ния «Веч но го го су дар-
ства» — «Мəң гі лік ел». Мы хо тим пос тро ить 
об ще ство, иде оло ги чес ки ба зи ро ван ное толь-
ко на на ци ональ ных цен нос тях, ис то рии, ка-
но нах о вы со ких че ло ве чес ких ка че ствах на-
ше го на ро да. Глав ная на ша за да ча на этом 
пу ти — сох ра не ние клю че вых по ка за те лей 
на ци ональ ной иден тич нос ти, сов ме щая с тре-
бо ва ни ями вре ме ни и ин те ре са ми прог рес-
сив но го об ще ства».
В КарГУ им. Е. А. Бу ке то ва так же про шел 

круг лый стол «Ак ту аль ность пе ре хо да на ла-
ти ни цу в ус ло ви ях ду хов но го об нов ле ния».
На встре чу бы ли приг ла ше ны: про фес-

сор ка фед ры те ории и ис то рии го су дар ства 
и пра ва, к. ю. н. Тур ла ев Ан дрей Вик то ро-
вич; до цент ка фед ры ис то рии Казахстана и 
Ас сам блеи на ро да Казахстана, к. и. н. Кен-
тбек Са лауат Кам шы байу лы, до цент ка фед ры 
прак ти чес ко го кур са ка зах ско го язы ка, к. ф. 
н. Жу ну со ва Ма ри на Каб дул ка лы мов на; ма-
гистр юри ди чес ких на ук, стар ший пре по да-
ва тель ка фед ры те ории и ис то рии го су дар ства 
и пра ва Бир ма но ва Ақ сұн қар Ис лам бе ков на; 
ма гистр юри ди чес ких на ук, стар ший пре по-
да ва тель ка фед ры те ории и ис то рии го су дар-
ства и пра ва Ша ки ро ва Ал ты най Бо ран ку лов-
на. Пред се да те лем круг ло го сто ла стал до цент 
ка фед ры ка зах ско го язы коз на ния, к. ф. н. Туй-
те Ел дос Ер га зы улы; мо де ра то ром выс ту пи ла 
до цент, за ве ду ющая ка фед рой прак ти чес ко го 

кур са ка зах ско го язы ка к. ф. н. Ай тба ева Ба қыт 
Ма на тов на.
В хо де ра бо ты круг ло го сто ла с док ла дом 

выс ту пи ла сту ден тка 2-го кур са фи ло ло ги-
чес ко го фа куль те та, член мо ло деж но го кры-
ла «Жас Отан» КарГУ Кал мы ко ва Оль га, она 
пред ста ви ла док лад на ка зах ском язы ке. Сту-
ден тка 2-го кур са фи ло ло ги чес ко го фа куль те-
та, ру ко во ди тель мо ло деж но го кры ла «Жас 
Отан» КарГУ Қай нет ден Жа нель те мой сво его 
док ла да обоз на чи ла «Ла тин ский ал фа вит: цель, 
смысл и не об хо ди мость». Так же свои док ла ды 
пред ста ви ли сту дент 1-го кур са юри ди чес ко-
го фа куль те та, член мо ло деж но го кры ла «Жас 
Отан» КарГУ Ку нан ба ев Ра ма зан («Ла тын 
əліп биі не кө шу дің мə ні»); сту дент 2-го кур са 
фи ло ло ги чес ко го фа куль те та Аман Шың ғыс 
(«Ла тын қар пі ту ра лы»); сту ден тка 3-го кур са 
фи ло ло ги чес ко го фа куль те та, де пу тат Сту ден-
чес ко го пар ла мен та КарГУ Кə рім хан Жа ния 
(«Ла тын əліп биі не кө шу де гі не гіз гі мə се ле лер»). 
А сво им выс туп ле ни ем сту дент 4-го кур са фи-
ло ло ги чес ко го фа куль те та, спе ци алист КДМ 
Ка бе ге нов Ас лан под дер жал об ра ще ние ли де-
ров мо ло де жи Казахстана и про ци ти ро вал от-
дель ные по зи ции до ку мен та. В час тнос ти, в об-
ра ще нии го во рит ся, что «ис то ком на ци ональ-
ных цен нос тей яв ля ет ся род ной язык, по это му 
воп ро сы на ше го го су дар ствен но го язы ка на 
про тя же нии мно гих лет ос та ют ся ак ту аль ны-
ми. Бу ду щее на шей стра ны в на ших ру ках, по-
это му мы, мо ло дежь Казахстана, за яв ля ем, что 
под дер жи ва ем пе ре ход на ла тин ский ал фа вит.

По че му мы это го хо тим? Ла тин ский ал фа-
вит на ибо лее точ но вы ра жа ет спе ци фич ные 
зву ки, при су щие на ше му язы ку. Имен но по-
это му ког да-то Ах мет Бай тур сы нов, проз ван-
ный «ос но ва те лем ка зах ско го ал фа ви та», ввел 
в упот реб ле ние ла тин ский ал фа вит».
Как от ме ча ет ся в об ра ще нии мо ло де жи, 

по дав ля ющее боль шин ство стран ми ра ис-
поль зу ют толь ко ла тин скую гра фи ку: «Боль-
шин ство род ствен ных стран тюркско го ми ра 
ис поль зу ют ла тин ский ал фа вит. Это яв ля ет ся 
наг ляд ным по ка за те лем удоб ства ла ти ни цы 
для зву ков, при су щих толь ко тюркским язы-
кам».
По сло вам пред ста ви те лей мо ло деж ных 

ор га ни за ций, пе ре ход на ла тин скую гра фи-
ку так же име ет праг ма ти чес кие пре иму ще-
ства. В ми ре все ин но ва ции про из во дят ся на 
ла тин ской гра фи ке. И толь ко не ко то рое вре мя 
спус тя пе ре во дят ся на ки рил ли цу. Пе ре ход 
при нес бы нам эко но ми чес кую вы го ду в дол-
гос роч ной и крат кос роч ной пер спек ти ве: это 
сэ ко но ми ло бы на ше вре мя, ко то рое мы тра-
тим на соз да ние ана ло гов ла ти ни зи ро ван ных 
про дук тов на ки рил ли це.

«От име ни мо ло де жи и мо ло деж ных ор-
га ни за ций на шей рес пуб ли ки мы под дер жи-
ва ем пе ре ход на ла тин ский ал фа вит и го то вы 
бро сить се бе вы зов на пу ти к соз да нию мо-
дер ни зи ро ван но го об ще ства Веч но го го су дар-
ства!» — го во рит ся в об ра ще нии мо ло де жи 
Казахстана.
По ито гам ра бо ты круг ло го сто ла бы ла 

при ня та ре зо лю ция, в ко то рой бы ло от ме че-
но, что мо ло дежь КарГУ им. Е. А. Бу ке то ва 
при со еди ня ет ся к об ра ще нию, выд ви ну то му 
ОЮЛ «Кон гресс мо ло де жи Казахстана».

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

Молодежь Казахстана поддерживает переход на латиницу
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Аны� та ма
Ака де ми ялы� адал ды� — бі лім бе ру 

бағ дар ла ма ла рын иге ру жə не бі лім бе ру 
қыз ме тін жү зе ге асы ру, оның ішін де жаз-
ба ша (ба қы лау, кур стық эс се, дип лом дық, 
дис сер та ци ялық) жұ мыс тар ды орын дау 
ке зін де, бі лім бе ру үде рі сі не қа ты су шы-
лар дың өза ра қа рым-қа ты на сын да өз ұс та-
ным да рын біл ді ру ба ры сын да мі нез-құ лық 
нор ма ла рын бел гі лей тін құн ды лық тар мен 
қа ғи дат тар жи ын ты ғы.

Бі лім бе ру "де рі сі не �а ты су шы лар — 
бі лім алу шы лар, про фес сор-оқы ту шы лар 
құ ра мы, əкім ші лік-бас қа ру жə не оқу-кө-
мек ші пер со на лы.

Бі лім алу шы — уни вер си тет те бі лім 
алып жүр ген тұл ға.

О�ы ту шы — өз ма ман ды ғы мен ғы лы-
ми бі лік ті лі гі не сай жə не ең бек шар ты на 
сəй кес ба ка лав ри ат, ма гис тра ту ра мен PhD 
док то ран ту ра ның бі лім бе ру бағ дар ла ма-
ла ры бойын ша бі лім алу шы лар дың да яр-
лы ғын жү зе ге асы ра тын жо ға ры оқу ор ны-
ның ғы лы ми-пе да го ги ка лық қыз мет ке рі.

�ыз мет кер лер — бі лім бе ру үде рі сі не 
қа ты са тын уни вер си тет тің əкім ші лік-бас-
қа ру жə не оқу-кө мек ші пер со на лы.

Жал пы ба �ы лау — ағым да ғы, ара лық, 
қо ры тын ды ба қы лау жə не мем ле кет тік ат-
тес тат та уды өт кі зу ке зін де уни вер си тет тің 
бі лім бе ру үде рі сін де қол да ны ла тын мо ни-
то ринг рə сім де рі.

�9 жат та ма лы� ба �ы лау — бұр ма ла-
удың ал дын алу мақ са тын да құ жат тар дың 
дұ рыс ты ғын, дəл ді гін зерт теу жə не тал дау 
не гі зін де жүр гі зі ле тін ба қы лау тү рі.

Ба 
а ла на тын ж9 мыс — бі лім алу шы-
ның бел гі лі оқу ке зе ңін де оқу да ғы же тіс тік-
те рін анық тау үшін ағым да ғы, ара лық жə-
не қо ры тын ды ба қы лау аясын да орын дай-
тын жұ мы сы не ме се тап сыр ма сы (жаз ба ша 
жұ мыс, ба қы лау жұ мы сы, зер тха на лық 
жұ мыс, тə жі ри бе лік жұ мыс, өз дік жұ мы сы, 
зерт теу жұ мы сы, тест тер, кур стық жұ мыс, 
дис сер та ция, жо ба жə не т. б.).

1. Жал пы ере же лер
Ака де ми ялық адал дық ере же сі 

2008 жыл ғы 18 на урыз да ғы №125 Жо ға ры 
оқу орын да рын да бі лім алу шы лар дың үл-
ге рі мін ағым да ғы ба қы лау, ара лық жə не 
қо ры тын ды ат тес тат тау өт кі зу дің Үл гі лік 
ере же ле рі нің та лап та ры на (07.04.2017 ж. 
бе ріл ген өз ге ріс тер мен то лық ты ру лар мен), 
ака де мик Е. А. Бө ке тов атын да ғы ҚарМУ-
дың Кор по ра тив тік эти ка ко дек сі не сəй кес 
жа сал ған.

1.1. Осы ере же ака де ми ялық адал дық-
тың не гіз гі ұғым да ры мен қа ғи дат та рын, 
олар ды қол да ну мақ сат та ры мен мін дет те-
рін ай қын дай ды, бі лім бе ру үде рі сі не қа ты-
су шы лар дың ака де ми ялық адал дық ты сақ-
тау бойын ша құ қық та ры мен мін дет те рін 
бел гі лей ді, ака де ми ялық адал дық ты бұ зу 
түр ле рін жə не олар жа сал ған жағ дай да 
ша ра қол да ну тəр ті бін анық тай ды.

1.2. Ака де ми ялық адал дық ере же сін қа-
был дау ма ман дар ды са па лы да яр лау, Уни-
вер си тет мис си ясы мін дет те рін жү зе ге асы-
ру ға ық пал ете ді.

1.3. Ака де ми ялық адал дық ере же сі бі-
лім алу шы лар, про фес сор-оқы ту шы лар 
құ ра мы, əкім ші лік-бас қа ру жə не оқу-кө-
мек ші пер со на лы тə різ ді оқу үде рі сі не қа-
ты су шы лар дың бар лы ғы үшін бі рың ғай 
бо лып та бы ла ды.

1.4. Қа зақ стан Рес пуб ли ка сын да бі лім бе-
ру қыз ме тін рет тей тін нор ма тив тік ак ті лер, 
Уни вер си тет Жар ғы сы мен оның да му стра-
те ги ясы өз гер ті ліп, бі лім бе ру бағ дар ла ма-
ла ры на қойы ла тын та лап тар қай та қа рал-
ған жағ дай да Ере же қай та қа ра луы мүм кін.

Академиялы� адалды�ты� ма�саты, 
міндеттері мен �а�идаттары

2.1 Осы Ере же ні� ма� са ты — ака де ми-
ялық адал дық рег ла мен тін бел гі леу, бі лім 
бе ру үде рі сі не қа ты су шы лар дың (бі лім 
алу шы лар дың, про фес сор-оқы ту шы лар 

құ ра мы ның, əкім ші лік-бас қа ру жə не оқу-
кө мек ші пер со нал дың) са на сын да Ака де-
ми ялық адал дық ере же сін сақ тау қа жет ті-
лі гі ту ра лы тү сі нік ті қа лып тас ты ру.

2.2 Ака де ми ялы� адал ды� са ла сын да-

ы мін дет тер:

1. Ма ман дар ды да яр лау са па сын арт ты-
ру ға жəр дем де су.

2. Бі лім алу шы лар дың, ПОҚ жə не қыз-
мет кер лер дің ака де ми ялық адал ды ғын 
қам та ма сыз ету ге мүм кін дік бе ре тін жағ-
дай жа сау.

3. Проб ле ма лық мə се ле лер мен жағ дай-
лар ды рет теу ар қы лы ака де ми ялық адал-
дық ты бұ зу жағ дай лар дың ал дын алу.

2.3 Ака де ми ялы� адал ды� �а 
и дат та ры:
1) адал ды� — бі лім бе ру үде рі сі субъ ек-

ті ле рі нің өз мін дет те рін мұ қи ят орын дауы.
2) ав тор ды� ж� не оны� �9 �ы� ми рас-

�ор ла ры ны� �9 �ы� та рын �ор 
ау — ав-
тор лық ты та ну жə не бас қа бі ре удің сө зін, 
ой ла рын дұ рыс жет кі зу жə не ба ға ла на тын 
жұ мыс тар да ақ па рат көз де рін көр се ту ар-
қы лы ав тор лық құ қық объ ек ті сі бо лып та-
бы ла тын ту ын ды лар ды қор ғау;

3) ашы� ты� — бі лім бе ру үде рі сі не қа-
ты су шы лар дың ара сын да ғы ай қын дық, 
өза ра се нім, ақ па рат пен жə не иде ялар мен 
ал ма су;

4) те� дік — бі лім бе ру үде рі сі нің бар-
лық субъ ек ті ле рі нің құ қық та ры мен бос-
тан дық та рын өза ра құр мет теу, бі лім бе ру 
үде рі сі не қа ты су шы лар дың осы Ере же ні 
сақ тауы жə не оны бұз ға ны үшін тең жауап-
кер ші лік ке тар ты луы.

Академиялы� адалды�ты б�зу 
т�рлері

Ал дау — бел гі лі бір жағ дай лар ға, оқи-
ға лар ға, фак ті лер ге қа тыс ты са на лы түр де 
жа ңы лыс ты ру. Ака де ми ялық ор та да бұл:

Пла ги ат — бас қа адам ның не ме се ғы лы-
ми ұжым ның ғы лы ми ең бе гін өз ең бе гі ре-
тін де ұсы ну, сон дай-ақ бө тен ту ын ды ны өз 
аты нан жа ри ялау, Қа зақ стан Рес пуб ли ка-
сы ның қол да ныс та ғы заң на ма сы мен анық-
тал ған ав тор лық құ қық ты бұ зу;

К� ші ру — бі лім алу шы лар дың үл ге рі-
мін ағым да ғы, ара лық жə не қо ры тын ды ба-
қы лау, сон дай-ақ қо ры тын ды мем ле кет тік 
ат тес тат тау өт кі зу ба ры сын да ба ға ла на тын 
жұ мыс тар ды орын дау ке зін де пай да ла ну ға 
тыйым са лын ған ма те ри ал дар ды қол да ну.

Б9р ма лау — ақ па рат ты, пі кір ді не ме се 
де рек тер ді əдейі бұр ма лау/ауыс ты ру (жал-
ған ме ди ци на лық анық та ма ны ұсы ну; бі-
лім алу шы лар дың оқу же тіс тік те рі ба за сы-
на рұқ сат сыз қол жет кі зу; оқу құ жат та рын, 
де рек тер мен есеп тер нə ти же сін қол дан 
жа сау; элек трон дық жə не қа ғаз сы нақ кі-
тап ша сы на жал ған ба ға мен қол қою; бар-
лық дең гей де гі жұ мыс тар мен құ жат тар да 
ба ға лар ды тү зе ту).
Ба ға ла на тын жұ мыс ты, тест тап сыр ма-

ла рын орын дау ба ры сын да а� па рат ты не-
ме се тех ни ка лы� �9 рыл 
ы лар ды за� сыз 
пай да ла ну ж� не та ра ту; ба ға ла на тын жұ-
мыс тың кез кел ген жауабын заң сыз жол-
мен ием де ну; рұқ сат етіл ме ген жа сы рын 
бей не- не ме се ауди ожаз ба жүр гі зу.

4. Университетті� білім беру 
�дерісіне �атысушыларды� 
���ы�тары мен міндеттері

4.1. Бі лім алу шы лар:
1) осы Ере же мен та ны су ға;
2) бі лім алу ба ры сын да өз пі кі рін ер кін 

біл ді ру ге, ғы лы ми жə не оқу ақ па рат ты жə-
не иде ялар ды ер кін алу ға жə не та ра ту ға 
құ қы лы. Осы бос тан дық тар ды жү зе ге асы-
ру эти ка лық нор ма лар ды сақ тау, сон дай-
ақ заң мен көз дел ген, ұлт тық қауіп сіз дік ті, 
аумақ тық тұ тас тық ты не ме се қо ғам дық 
тəр тіп ті сақ тау, бас қа тұл ға лар дың бе де лін 
не ме се құ қық та рын жə не т. б. қор ғау да қа-
жет шек те улер қа жет ті лі гі не ұла са ды;

3) Ака де ми ялық адал дық ере же сін бұз-
ға ны жайын да не гіз сіз айып та удан бар лық 
заң ды тə сіл дер мен қор ға лу ға құ қы лы.

4.2. Бі лім алу шы лар:
1) Оқу тап сыр ма ла ры мен ғы лы ми-зерт-

теу жұ мыс та рын орын дау ба ры сын да ака-
де ми ялық адал дық ты бұл жыт пай сақ тау ға;

2) дұ рыс жə не се нім ді ақ па рат көз де рін 
пай да ла ну ға;

3) сту дент тің ОƏК жə не ЖОЖ-бен көз-
дел ген жаз ба ша жұ мыс тар ды (ре фе рат тар, 
кур стық жұ мыс, эс се, іс-тə жі ри бе бойын-
ша есеп тер, дип лом дық жұ мыс тар, ма-
гистрлік жə не док тор лық дис сер та ци ялық 
жұ мыс тар, ғы лы ми ма қа ла лар) өз иде яла-
ры не гі зін де бас қа адам дар дың ав тор лы ғы 
мен иде яла рын көр се ту мен са па лы орын-
дау ға;

4) ба ға ла на тын жұ мыс тар дың бар лық 
тү рін өз бе тін ше орын дау ға;

5) Уни вер си тет тің Кор по ра тив тік эти-
ка ко дек сі нің жə не Іш кі тəр тіп ере же сі нің 
нор ма ла рын сақ тау ға мін дет ті.

4.3 Уни вер си тет ті� про фес сор-о�ы ту-
шы лар �9 ра мы:

1) Бі лім бе ру үде рі сі не қа ты су шы лар дан 
ака де ми ялық адал дық тың не гіз гі қа ғи дат-
та рын сақ та уды та лап ету ге;

2) бі лім бе ру ба ры сын да өз пі кі рін ер кін 
біл ді ру ге, ғы лы ми ақ па рат ты жə не иде-
ялар ды ер кін алу ға жə не та ра ту ға құ қы лы. 
Осы бос тан дық тар ды жү зе ге асы ру эти ка-
лық жə не кор по ра тив тік нор ма лар ды сақ-
тау, сон дай-ақ заң мен көз дел ген, ұлт тық 
қауіп сіз дік ті, аумақ тық тұ тас тық ты не ме се 
қо ғам дық тəр тіп ті сақ тау, бас қа тұл ға лар-
дың бе де лін не ме се құ қық та рын жə не т. б. 
қор ғау да қа жет шек те улер қа жет ті лі гі не 
ұла са ды.

3) Ака де ми ялық адал дық қа ғи дат та ры-
на сəй кес ті гін анық тау үшін бі лім алу шы-
лар дың оқу жə не ғы лы ми-зерт теу жұ мыс-
та ры на (жа ри ялау үшін ұсы ны ла тын ре фе-
рат тар, кур стық жұ мыс, эс се, іс-тə жі ри бе 
бойын ша есеп тер, дип лом дық жұ мыс тар, 
ма гистрлік жə не док тор лық дис сер та ци-
ялық жұ мыс тар, ғы лы ми ма қа ла лар) са-
рап та ма жа сау ға құ қы лы.

4.4 Уни вер си тет ті� про фес сор-о�ы ту-
шы лар �9 ра мы:

1) ака де ми ялық адал дық қа ғи дат та рын 
ұс та ну ға;

2) бі лім алу шы лар ды дұ рыс жə не се нім-
ді ақ па рат көз де рін таң дау ба ры сын да үй-
ре ту ге жə не қол дау ға;

3) нұс қа ма ны, сіл те ме ні, пай да ла ныл ған 
əде би ет тер ті зі мін ре сім деу тə сіл де рін үй-
ре ту ге;

4) ака де ми ялық ба қы ла уды Уни вер си-
тет те жə не пəн нің оқу-əдіс те ме лік ке ше нін-
де (ОƏК) бел гі лен ген ба ға лау кри те рий ле-
рін қа таң ұс та на оты рып, жү зе ге асы ру ға;

5) Уни вер си тет тің Кор по ра тив тік эти-
ка ко дек сі нің жə не Іш кі тəр тіп ере же сі нің 
нор ма ла рын сақ тау ға мін дет ті.

4.5 Уни вер си тет ті� о�у-к� мек ші пер со-
на лы:

1) ағым да ғы тап сыр ма лар мен олар ды 
са па лы орын дау үшін қа жет мер зім ту ра-
лы нақ ты ақ па рат алу ға құ қы лы.

4.6 Уни вер си тет ті� о�у-к� мек ші пер со-
на лы:

1) Ака де ми ялық адал дық ере же сін сақ-
тау ға;

2) бі лім бе ру үде рі сі не қа ты су шы лар ды 
Ака де ми ялық адал дық ере же сі не ен гі зіл-
ген өз ге ріс тер мен бол ған бұ зу шы лық тар 
ту ра лы уақ ты лы ха бар дар ету ге;

3) ағым да ғы, ара лық, қо ры тын ды ба қы-
лау дың, сы нақ кі тап ша ла ры ның, кур стық 
жұ мыс, есеп тер ді қор ғау ве до мос ті ле рі 
мен оқу үде рі сі нің бас қа да құ жат та ры ның 
нə ти же ле рі бойын ша но мен кла ту ра лық 
құ жат та ма ны ре сім де уді қам там сыз ету ге 
мін дет ті.

4.7 Уни вер си тет ті� �кім ші лік-бас �а ру 
пер со на лы:

1) өз өкі лет ті гі аясын да бі лім бе ру үде-
рі сі не қа ты су шы лар дың бар лы ғы на орын-
дау үшін мін дет ті бө лім ше лер дің ака де ми-
ялық адал дық қа ғи дат та рын қам та ма сыз 

ету бойын ша жұ мы сын рет тей тін ак ті лер ді 
шы ға ру ға;

2) өкі лет ті гі не жа та тын мə се ле лер ді тал-
қы лау жə не ше шу үшін Уни вер си тет тің кез 
кел ген құ ры лым дық бө лім ше сі нің жұ мы-
сы на қа ты су ға;

3) фа куль тет тің жə не уни вер си тет тің 
ал қа лы ор ган да ры ның қа рауына ака де-
ми ялық адал дық қа ғи дат та рын же тіл ді ру 
бойын ша ұсы ныс тар ен гі зу ге құ қы лы.

4.8 Уни вер си тет ті� �кім ші лік-бас �а ру 
пер со на лы:

1) Ака де ми ялық адал дық ере же сін ұс та-
ну ға;

2) Ере же нор ма ла ры бұ зыл ған жағ дай-
да осы Ере же мен қа рас ты рыл ған ша ра 
қол да ну бойын ша жұ мыс ты үй лес ті ру ге;

3) бі лім бе ру үде рі сі не қа ты су шы лар-
дың ака де ми ялық адал дық ты сақ тау мо ни-
то рин гі мен ба қы ла уды жүр гі зу ге;

4) уни вер си тет тің бар лық қыз мет кер ле-
рі мен бі лім алу шы лар ға қа тыс ты əдеп ті лік 
сақ тау ға;

5) ака де ми ялық адал дық ты бұ зу фак ті-
ле рі анық тал ған кез де ту ын дай тын тар тыс-
ты жағ дай лар ды осы Ере же ге, Уни вер си-
тет тің Кор по ра тив тік эти ка ко дек сі не, Уни-
вер си тет тің Іш кі тəр тіп ере же сі не, сон дай-
ақ қол да ныс та ғы заң на ма ға сəй кес ше шу ге;

6) Ака де ми ялық адал дық ере же сін бұ-
зу ға жол бер ме уге жə не Уни вер си тет пен 
бе кі тіл ген лауазым дық нұс қау лық тар ға 
сəй кес оның қа таң сақ та лу ын қам та ма сыз 
ету ге;

7) ака де ми ялық адал дық қа ғи дат та рын 
бұ зу дың əр бір жағ дайын қа таң есеп ке алу-
ға;

8) Уни вер си тет тің Кор по ра тив тік эти-
ка ко дек сі нің жə не Іш кі тəр тіп ере же сі нің 
нор ма ла рын сақ тау ға мін дет ті.

5. Р! сім дер
5.1 Бі лім бе ру үде рі сі не қа ты су шы лар 

(бі лім алу шы лар, про фес сор-оқы ту шы лар 
құ ра мы, əкім ші лік-бас қа ру жə не оқу-кө-
мек ші пер со на лы) та ра пы нан осы Ере же ні 
бұ зу жағ дайы анық тал ған бол са, бұ зу шы-
лық си па ты мен тəр тіп тік ық пал ету ша ра-
ла ры жө нін де ха бар ла ма жі бе рі ле ді;

5.2 Бі лім бе ру үде рі сі не қа ты су шы лар 
Ака де ми ялық адал дық ере же сін бұз ға ны 
жө нін де гі нұс қау мен не ме се тəр тіп тік ық-
пал ету ша ра сы мен ке ліс пе ген жағ дай да, 
апел ля ция, өт кі зі ле ді, ол өті ніш тү рін де 
ре сім де ліп, Ака де ми ялық адал дық ере же-
сін бұ зу фак ті сі тір ке ле ген сəт тен бас тап 
тəу лік ішін де де ка нат та тір ке луі ти іс.
Əкім ші лік апел ля ция ға бе ріл ген ма те-

ри ал дар ды əділ дік пен қа рап ше шу үшін 
жауап ты бо ла ды.

5.3 Пла ги ат ты бол дыр мау үшін бі лім 
алу шы лар дың бар лық жаз ба ша жұ мыс та-
ры (кур стық, дип лом дық, дис сер та ци ялық 
жұ мыс тар) т"п н9с �а лы� де� гейін аны� тау 
"шін тек се ру ден �т кі зі ле ді. Тек се ру тəр ті бі 
мен рə сі мі Уни вер си тет пен анық та ла ды.

6. Жауап кер ші лік
6.1. Бі лім бе ру үде рі сі не қа ты су шы лар 

ака де ми ялық адал дық қа ғи дат та рын бұз ға-
ны үшін мо раль дық жə не тəр тіп тік жауап-
кер ші лік ке ие бо ла ды.

6.2. Орын да лу ба ры сын да ака де ми ялық 
адал дық қа ғи дат та ры бұ зыл ған жұ мыс тар 
қа был дан бай ды жə не ба ға лан бай ды.

6.3. Ака де ми ялық адал дық ере же сі бұ-
зыл ған жағ дай да бі лім бе ру үде рі сі не қа-
ты су шы лар ға қа тыс ты ке ле сі тəр тіп тік жа-
за лар дың қол да ны луы мүм кін:

— ес кер ту;
— сө гіс;
— қа таң сө гіс;
— уни вер си тет тен шы ға ру/бо са ту.

7. "о ры тын ды ере же лер:
Осы Ере же Уни вер си тет тің Ғы лы ми ке-

ңе сін де бе кі тіл ген сəт тен бас тап кү ші не 
ене ді жə не жа ңа Ере же ні қа был дау ке зі не 
дейін əре кет ете ді.

Академик Е. А. Б4кетов атында8ы :ара8анды мемлекеттік университетіні<
академиялы= адалды= ережесі
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Определения
Ака де ми чес кая чес тность — это свод цен-

нос тей и прин ци пов, ус та нав ли ва ющий нор-
мы по ве де ния при ос во ении об ра зо ва тель ных 
прог рамм и осу ществле нии об ра зо ва тель ной 
дея тель нос ти, в том чис ле при вы пол не нии 
пись мен ных ра бот (кон троль ных, кур со вых, 
эс се, дип лом ных, дис сер та ци он ных), вы ра-
же нии сво ей по зи ции, во вза имо от но ше ни ях 
меж ду учас тни ка ми об ра зо ва тель но го про-
цес са.

Учас тни ки об ра зо ва тель но го про цес са — 
обу ча ющи еся, про фес сор ско-пре по да ва-
тельский сос тав, ад ми нис тра тив но-уп рав лен-
чес кий и учеб но-вспо мо га тель ный пер со нал.

Обу ча ющий ся — ли цо, по лу ча ющее об ра-
зо ва ние в уни вер си те те.

Пре по да ва тель — науч но-пе да го ги чес кий 
ра бот ник выс ше го учеб но го за ве де ния, осу-
ществля ющий под го тов ку обу ча ющих ся по 
об ра зо ва тель ным прог рам мам ба ка лав ри ата, 
ма гис тра ту ры и PhD док то ран ту ры в со от-
вет ствии со сво ей спе ци аль ностью и науч ной 
ква ли фи ка ци ей и ус ло ви ями тру до во го до го-
во ра.

Сот руд ни ки — ад ми нис тра тив но-уп рав-
лен чес кий и учеб но-вспо мо га тель ный пер со-
нал уни вер си те та, уча ству ющий в об ра зо ва-
тель ном про цес се.

Об щий кон троль — про це ду ры мо ни то-
рин га, ис поль зу емые в уни вер си те те в об ра-
зо ва тель ном про цес се, при про ве де нии те ку-
ще го, про ме жу точ но го, ито го во го кон тро ля и 
го су дар ствен ной ито го вой ат тес та ции.

До ку мен тар ный кон троль — вид кон тро-
ля, про во ди мый на ос но ве изу че ния и ана-
ли за до ку мен тов на пред мет дос то вер нос ти, 
точ нос ти в це лях пре дуп реж де ния фаль си-
фи ка ции.

Оце ни ва емая ра бо та — ра бо та или за-
да ние, вы пол ня емые обу ча ющим ся в рам ках 
те ку ще го, ру беж но го и ито го во го кон тро ля 
для оп ре де ле ния его учеб ных дос ти же ний в 
оп ре де лен ный пе ри од обу че ния (пись мен ная 
ра бо та, кон троль ная ра бо та, ла бо ра тор ная 
ра бо та, прак ти чес кая ра бо та, са мос то ятель-
ная ра бо та, ис сле до ва тельская ра бо та, тес ты, 
кур со вая ра бо та, дис сер та ция, про ект и др.).

1. Общие положения
Пра ви ла ака де ми чес кой чес тнос ти сос-

тав ле ны в со от вет ствии с тре бо ва ни ем Ти по-
вых пра вил про ве де ния те ку ще го кон тро ля 
ус пе ва емос ти, про ме жу точ ной и ито го вой 
ат тес та ции обу ча ющих ся в выс ших учеб ных 
за ве де ни ях от 18 мар та 2008 го да №125 (с из-
ме не ни ями и до пол не ни ями по сос то янию на 
07.04.2017), Ко дек сом кор по ра тив ной эти ки 
КарГУ им. ака де ми ка Е. А. Бу ке то ва.

1.1. Нас то ящие Пра ви ла оп ре де ля ют ос-
нов ные по ня тия и прин ци пы ака де ми чес кой 
чес тнос ти, це ли и за да чи их при ме не ния, ус-
та нав ли ва ют пра ва и обя зан нос ти всех учас-
тни ков об ра зо ва тель но го про цес са по соб лю-
де нию ака де ми чес кой чес тнос ти, оп ре де ля ют 
ви ды на ру ше ний ака де ми чес кой чес тнос ти и 
по ря док при ня тия мер в слу чае их со вер ше-
ния.

1.2. При ня тие Пра вил ака де ми чес кой чес-
тнос ти спо соб ству ет ре али за ции за дач ка че-
ствен ной под го тов ки спе ци алис тов, мис сии 
уни вер си те та.

1.3. Пра ви ла ака де ми чес кой чес тнос ти 
яв ля ют ся еди ны ми для всех учас тни ков об-
ра зо ва тель но го про цес са — обу ча ющих ся, 
про фес сор ско-пре по да ва тельско го сос та ва, 
ад ми нис тра тив но-уп рав лен чес ко го и учеб но-
вспо мо га тель но го пер со на ла.

1.4. Пра ви ла мо гут быть пе рес мот ре ны в 
слу чае из ме не ния нор ма тив ных ак тов, ре гу-
ли ру ющих об ра зо ва тель ную дея тель ность в 
Рес пуб ли ке Казахстан, Ус та ва уни вер си те та и 
стра те гии его раз ви тия, пе рес мот ра тре бо ва-
ний об ра зо ва тель ных прог рамм.

2. Цель, задачи и принципы 
академической честности

2.1 Целью нас то ящих Пра вил яв ля ет-
ся ус та нов ле ние рег ла мен та ака де ми чес кой 

чес тнос ти, фор ми ро ва ние у всех учас тни ков 
об ра зо ва тель но го про цес са (обу ча ющих ся, 
про фес сор ско-пре по да ва тельско го сос та ва, 
ад ми нис тра тив но-уп рав лен чес ко го и учеб-
но-вспо мо га тель но го пер со на ла) по ни ма ния 
не об хо ди мос ти соб лю де ния Пра вил ака де ми-
чес кой чес тнос ти.

2.2 За да чи в об лас ти ака де ми чес кой чес-
тнос ти

1. Со дей ствие по вы ше нию ка че ства под го-
тов ки спе ци алис тов.

2. Соз да ние ус ло вий, поз во ля ющих обес-
пе чить ака де ми чес кую чес тность обу ча ющих-
ся, ППС и сот руд ни ков.

3. Пре дот вра ще ние слу ча ев на ру ше ния 
ака де ми чес кой чес тнос ти че рез уре гу ли ро ва-
ние проб лем ных воп ро сов и си ту аций.

2.3 Прин ци пы ака де ми чес кой чес тнос ти
1) доб ро со вес тность — тща тель ное вы-

пол не ние субъ ек та ми об ра зо ва тель но го про-
цес са сво их обя зан нос тей;

2) ох ра на прав ав то ра и его пра воп ре-
ем ни ков — приз на ние ав тор ства и ох ра на 
про из ве де ний, яв ля ющих ся объ ек том ав-
тор ско го пра ва, пос ред ством пра виль ной 
пе ре да чи чу жой ре чи, мыс лей и ука за ния 
ис точ ни ков ин фор ма ции в оце ни ва емых 
ра бо тах;

3) от кры тость — проз рач ность, вза им ное 
до ве рие, об мен ин фор ма ци ей и иде ями меж-
ду все ми учас тни ка ми об ра зо ва тель но го про-
цес са;

4) ра вен ство — вза им ное ува же ние прав и 
сво бод всех субъ ек тов об ра зо ва тель но го про-
цес са, соб лю де ние все ми учас тни ка ми об ра-
зо ва тель но го про цес са нас то ящих Пра вил и 
рав ная от вет ствен ность за их на ру ше ние.

3. Виды нарушений 
академической честности

Об ман — соз на тель ное вве де ние в заб луж-
де ние от но си тель но оп ре де лен ных об сто-
ятельств, со бы тий, фак тов. В ака де ми чес кой 
сре де это:

Пла ги ат — вы да ча науч но го тру да дру го-
го че ло ве ка или науч но го кол лек ти ва за свой 
труд, а так же пуб ли ка ция чу жо го про из ве де-
ния под сво им име нем, на ру ше ние ав тор ско-
го пра ва, оп ре де лен но го дей ству ющим за ко-
но да тель ством Рес пуб ли ки Казахстан.

Спи сы ва ние — ис поль зо ва ние ма те ри-
алов, ко то рые зап ре ще но ис поль зо вать при 
вы пол не нии оце ни ва емых ра бот в про цес се 
про ве де ния те ку ще го, ру беж но го и ито го во го 
кон тро ля, а так же ито го вой го су дар ствен ной 
ат тес та ции обу ча ющих ся.

Фаль си фи ка ция — на ме рен ное ис ка же-
ние/под ме на ин фор ма ции, выс ка зы ва ний 
или дан ных (пред став ле ние под дель ной ме-
ди цин ской справ ки; не сан кци они ро ван ный 
дос туп к ба зе учеб ных дос ти же ний обу ча-
ющих ся; под дел ка учеб ных до ку мен тов, дан-
ных и ре зуль та тов от че тов; под дел ка оцен ки и 
под пи си в элек трон ной и бу маж ной за чет ной 
книж ке; ис прав ле ние оце нок в ра бо тах и до-
ку мен тах всех уров ней).

Неп ра во мер ное ис поль зо ва ние и рас-
прос тра не ние ин фор ма ции или тех ни чес ких 
ус тройств во вре мя вы пол не ния оце ни ва-
емых ра бот, тес ти ро ва ния; по лу че ние лю бых 
от ве тов оце ни ва емой ра бо ты не за кон ны ми 
пу тя ми; не сан кци они ро ван ная скры тая ви-
део- или ауди оза пись.

4. Права и обязанности 
участников образовательного 
процесса университета

4.1 Обу ча ющи еся име ют пра во
1) на оз на ком ле ние с нас то ящи ми Пра ви-

ла ми;
2) на сво бод ное вы ра же ние соб ствен но го 

мне ния в про цес се обу че ния, на сво бо ду по-
лу чать и рас прос тра нять науч ную и учеб ную 
ин фор ма цию и идеи. Осу ществле ние этих 
сво бод соп ря же но с не об хо ди мостью соб лю-
де ния эти чес ких норм, а так же ог ра ни че ний, 
ко то рые пре дус мот ре ны за ко ном и не об хо ди-
мы в ин те ре сах за щи ты на ци ональ ной бе зо-
пас нос ти, тер ри то ри аль ной це лос тнос ти или 

об ще ствен но го по ряд ка, за щи ты ре пу та ции 
или прав дру гих лиц и т. д.;

3) на за щи ту все ми за кон ны ми спо со ба ми 
от не обос но ван но го об ви не ния в на ру ше нии 
Пра вил ака де ми чес кой чес тнос ти.

4.2 Обу ча ющи еся обя за ны:
1) не укос ни тель но соб лю дать ака де ми чес-

кую чес тность при вы пол не нии учеб ных за да-
ний и науч но-ис сле до ва тельской ра бо ты;

2) ис поль зо вать дос то вер ные и на деж ные 
ис точ ни ки ин фор ма ции;

3) ка че ствен но вы пол нять пись мен ные ра-
бо ты, пре дус мот рен ные УМК и ИУП сту ден та 
(ре фе ра ты, кур со вые, эс се, от че ты по прак ти-
ке, дип лом ные ра бо ты, ма гис тер ские и док-
тор ские дис сер та ци он ные ра бо ты, науч ные 
статьи) на ос но ве соб ствен ных идей при ука-
за нии на ав тор ство и идеи дру гих лю дей;

4) са мос то ятель но вы пол нять все ви ды 
оце ни ва емых ра бот;

5) соб лю дать нор мы Ко дек са кор по ра тив-
ной эти ки уни вер си те та и Пра ви ла внут рен-
не го рас по ряд ка.

4.3 ППС уни вер си те та име ет пра во:
1) тре бо вать от учас тни ков об ра зо ва тель-

но го про цес са соб лю де ния ос нов ных прин ци-
пов ака де ми чес кой чес тнос ти;

2) на сво бод ное вы ра же ние соб ствен но го 
мне ния в про цес се обу че ния, на сво бо ду по лу-
чать и рас прос тра нять науч ную ин фор ма цию 
и идеи. Осу ществле ние этих сво бод соп ря же-
но с не об хо ди мостью соб лю де ния эти чес ких 
и кор по ра тив ных норм, а так же ог ра ни че ний, 
ко то рые пре дус мот ре ны за ко ном и не об хо ди-
мы в ин те ре сах за щи ты на ци ональ ной бе зо-
пас нос ти, тер ри то ри аль ной це лос тнос ти или 
об ще ствен но го по ряд ка, за щи ты ре пу та ции 
или прав дру гих лиц и т. д.

3) про во дить эк спер ти зу учеб ных и науч-
но-ис сле до ва тельских ра бот (ре фе ра тов, кур-
со вых ра бот, эс се, от че тов по прак ти ке, дип-
лом ных ра бот, ма гис тер ских и док тор ских 
дис сер та ций, науч ных ста тей, пре дос тав ля-
емых для пуб ли ка ции) обу ча ющих ся на со от-
вет ствие прин ци пам ака де ми чес кой чес тнос-
ти.

4.4 ППС уни вер си те та обя зан:
1) сле до вать прин ци пам ака де ми чес кой 

чес тнос ти;
2) обу чать и ока зы вать под дер жку обу ча-

ющим ся в вы бо ре дос то вер ных и на деж ных 
ис точ ни ков;

3) обу чать спо со бам офор мле ния сно сок, 
ссы лок, спис ка ис поль зо ван ной ли те ра ту ры;

4) осу ществлять ака де ми чес кий кон троль 
в стро гом со от вет ствии с кри те ри ями оцен ки, 
ус та нов лен ны ми в уни вер си те те и УМК дис-
цип ли ны;

5) соб лю дать нор мы Ко дек са кор по ра тив-
ной эти ки уни вер си те та и Пра ви ла внут рен-
не го рас по ряд ка.

4.5 Учеб но-вспо мо га тель ный пер со нал 
уни вер си те та име ет пра во
по лу чать точ ную ин фор ма цию о те ку щих 

за да ни ях и сро ки, не об хо ди мые для их ка че-
ствен но го вы пол не ния.

4.6 Учеб но-вспо мо га тель ный пер со нал 
уни вер си те та обя зан:

1) соб лю дать Пра ви ла ака де ми чес кой чес-
тнос ти;

2) сво ев ре мен но ин фор ми ро вать учас тни-
ков об ра зо ва тель но го про цес са об из ме не ни-
ях и на ру ше ни ях по ло же ний Пра вил ака де-
ми чес кой чес тнос ти;

3) обес пе чи вать офор мле ние но мен кла-
тур ной до ку мен та ции по ре зуль та там те ку-
ще го, ру беж но го, ито го во го кон тро ля, за чет-
ных кни жек, ве до мос тей кур со вых ра бот, за-
щи ты от че тов и дру гих до ку мен тов учеб но го 
про цес са.

4.7 Ад ми нис тра тив но-уп рав лен чес кий 
пер со нал уни вер си те та, фа куль те та име ет 
пра во:

1) из да вать в пре де лах сво их пол но мо чий 
ак ты, рег ла мен ти ру ющие ра бо ту под раз де-
ле ний по обес пе че нию прин ци пов ака де ми-
чес кой чес тнос ти и обя за тель ные для ис пол-
не ния все ми учас тни ка ми об ра зо ва тель но го 
про цес са;

2) уча ство вать в ра бо те лю бо го струк тур-
но го под раз де ле ния уни вер си те та по об суж-
де нию и ре ше нию воп ро сов, от но ся щих ся к 
его пол но мо чи ям;

3) вно сить на рас смот ре ние кол ле ги аль-
ных ор га нов фа куль те та и уни вер си те та пред-
ло же ния по со вер шен ство ва нию прин ци пов 
ака де ми чес кой чес тнос ти.

4.8 Ад ми нис тра тив но-уп рав лен чес кий 
пер со нал уни вер си те та, фа куль те та обя зан:

1) сле до вать Пра ви лам ака де ми чес кой чес-
тнос ти;

2) ко ор ди ни ро вать ра бо ту по при ня тию 
мер, пре дус мот рен ных нас то ящим По ло же-
ни ем, при на ру ше нии норм По ло же ния;

3) про во дить кон троль и мо ни то ринг соб-
лю де ния ака де ми чес кой чес тнос ти учас тни-
ка ми об ра зо ва тель но го про цес са;

4) соб лю дать кор рек тность по от но ше нию 
ко всем ра бот ни кам уни вер си те та и обу ча-
ющим ся;

5) раз ре шать кон флик тные си ту ации, воз-
ни ка ющие в про цес се вы яв ле ния фак тов на-
ру ше ния ака де ми чес кой чес тнос ти, в со от вет-
ствии с нас то ящи ми Пра ви ла ми, Ко дек сом 
кор по ра тив ной эти ки уни вер си те та, Пра ви-
ла ми внут рен не го рас по ряд ка уни вер си те та, а 
так же в со от вет ствии с дей ству ющим за ко но-
да тель ством;

6) пре пят ство вать лю бой воз мож нос ти на-
ру ше ния Пра вил ака де ми чес кой чес тнос ти 
и обес пе чи вать их не укос ни тель ное соб лю-
де ние, в том чис ле в со от вет ствии с дол жнос-
тны ми инструк ци ями, ут вер жден ны ми уни-
вер си те том;

7) вес ти стро гий учет каж до го слу чая на ру-
ше ния прин ци пов ака де ми чес кой чес тнос ти;

8) соб лю дать нор мы Ко дек са кор по ра тив-
ной эти ки уни вер си те та и Пра ви ла внут рен-
не го рас по ряд ка.

5. Процедуры
5.1. В слу чае на ру ше ния нас то ящих Пра вил 

учас тни кам об ра зо ва тель но го про цес са (обу-
ча ющим ся, про фес сор ско-пре по да ва тельско-
му сос та ву, ад ми нис тра тив но-уп рав лен чес-
ко му и учеб но-вспо мо га тель но му пер со на лу) 
нап рав ля ет ся уве дом ле ние о ха рак те ре на ру-
ше ния и ме ре дис цип ли нар но го воз дей ствия;

5.2. В слу чае не сог ла сия учас тни ков об ра зо-
ва тель но го про цес са с ука за ни ем на на ру ше ние 
Пра вил ака де ми чес кой чес тнос ти или ме рой 
дис цип ли нар но го воз дей ствия про во дит ся 
апел ля ция, ко то рая дол жна быть офор мле на в 
ви де за яв ле ния и за ре гис три ро ва на в де ка на те 
в те че ние су ток с мо мен та ре гис тра ции фак та 
на ру ше ния Пра вил ака де ми чес кой чес тнос ти.
Ад ми нис тра ция не сет от вет ствен ность за 

объ ек тив ное рас смот ре ние ма те ри алов, пред-
став лен ных на апел ля цию.

5.3. Во из бе жа ние пла ги ата все ви ды пись-
мен ных ра бот (кур со вые, дип лом ные, дис сер-
та ци он ные) обу ча ющих ся про хо дят про вер-
ку на вы яв ле ние сте пе ни ори ги наль нос ти 
ра бо ты. По ря док и про це ду ра про вер ки оп-
ре де ля ют ся уни вер си те том.

6. Ответственность
6.1. Учас тни ки об ра зо ва тель но го про цес са 

не сут мо раль ную и дис цип ли нар ную от вет-
ствен ность за на ру ше ние прин ци пов ака де-
ми чес кой чес тнос ти.

6.2. Ра бо ты, при вы пол не нии ко то рых бы-
ли на ру ше ны прин ци пы ака де ми чес кой чес-
тнос ти, не при ни ма ют ся и не оце ни ва ют ся.

6.3. В слу чае на ру ше ния Пра вил ака де ми-
чес кой чес тнос ти к учас тни кам об ра зо ва тель-
но го про цес са мо гут быть при ме не ны сле ду-
ющие дис цип ли нар ные взыс ка ния:

— за ме ча ние;
— вы го вор;
— стро гий вы го вор;
— ис клю че ние/уволь не ние из уни вер си те та.

7. Заключительные положения
Нас то ящие Пра ви ла вво дят ся в дей ствие с 

мо мен та ут вер жде ния на уче ном со ве те уни-
вер си те та и дей ству ют до мо мен та при ня тия 
но вых Пра вил.

Правила академической честности
Карагандинского государственного университета имени академика Е. А. Букетова

ВАЖНО
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В этом го ду Рес пуб ли кан ский фес ти валь здо ровья 
был при уро чен к 20-ле тию Служ бы фор ми ро ва ния 
здо ро во го об ра за жиз ни. Он про шел под де ви зом «На-
ше здо ровье в на ших ру ках!».

Его целью ста ло прив ле че ние вни ма ния об ще ствен нос-
ти, ши ро ких масс на се ле ния к ве де нию ак тив но го об ра за 
жиз ни, про па ган да фи зи чес кой ак тив нос ти.
По оп ре де ле нию ВОЗ, фи зи чес кая ак тив ность — это ка-

кое-ли бо дви же ние те ла, про из во ди мое ске лет ны ми мыш-
ца ми, ко то рое тре бу ет рас хо да энер гии, вклю чая ак тив-
ность во вре мя ра бо ты, игр, вы пол не ния до маш ней ра бо ты, 
по ез док и рек ре аци он ных за ня тий. Не дос та точ ная фи зи-
чес кая ак тив ность яв ля ет ся од ним из ос нов ных фак то ров 
рис ка смер ти в ми ре, и ее уров ни во мно гих стра нах рас тут, 
что уве ли чи ва ет бре мя не ин фек ци он ных за бо ле ва ний и 
ска зы ва ет ся на об щем сос то янии здо ровья по все му ми ру.
Мо ло дежь КарГУ при со еди ни лась к это му дви же нию. 

В це лях по пу ля ри за ции и фор ми ро ва ния у сту ден чес кой 
мо ло де жи куль ту ры здо ро во го об ра за жиз ни, вклю ча-
ющей в се бя ас пек ты фи зи чес кой ак тив нос ти и за ня тий 
спор том, ра ци ональ но го пи та ния, от ка за от вред ных при-
вы чек, в це лях прив ле че ния мо ло де жи к сис те ма ти чес ким 
за ня ти ям фи зи чес кой куль ту рой и спор том 9 сен тяб ря в 
КарГУ про шел Фес ти валь здо ровья — 2017.
В ак ции при ня ли учас тие бо лее 300 сту ден тов, пре по-

да ва те лей и сот руд ни ков уни вер си те та. В рам ках ак ции 

сос то ялись со рев но ва ния по нас толь но му тен ни су, шаш-
кам и шах ма там, пе ре тя ги ва нию ка на та сре ди сту ден тов. 
По ито гам со рев но ва ний по бе ди те ля ми в нас толь ном 
тен ни се сре ди юно шей ста ли: 1-е мес то за нял Ка рим ку-
лов С. (фа куль тет ма те ма ти ки и ин фор ма ци он ных тех-
но ло гий); 2-е мес то — Иль яс бек Н. (би оло го-ге ог ра фи-
чес кий фа куль тет); 3-е мес то — Орын ба ев А. (фа куль тет 
инос тран ных язы ков); сре ди де ву шек на пер вом мес те Ке-
нес бе ко ва Э. (хи ми чес кий фа куль тет); 2-е мес то — Су лей-
ме но ва Ж. (эко но ми чес кий фа куль тет); 3-е мес то — Иса-
та ева Б. (фа куль тет фи ло со фии и пси хо ло гии). В со рев-
но ва ни ях по шаш кам ли ди ро ва ли: 1-е мес то — Му рат бек 
Н.; 2-е мес то — Бай ба ты ров А.; 3-е мес то — Се ри ков А.; 
по шах ма там: 1-е мес то — Аб драх мо нов Н. (хи ми чес кий 
фа куль тет); 2-е мес то — Бай го ра ев Д. (би оло го-ге ог ра фи-
чес кий фа куль тет); 3-е мес то — Ал ма гы ров И. В пе ре тя-
ги ва нии ка на та силь ней шей ста ла ко ман да фа куль те та 
инос тран ных язы ков, на вто ром мес те ко ман да пе да го ги-
чес ко го фа куль те та, на треть ем — ко ман да ис то ри чес ко го 
фа куль те та.
Всем по бе ди те лям и учас тни кам со рев но ва ний бы ли 

вру че ны дип ло мы рек то ра КарГУ им. Е. А. Бу ке то ва и па-
мят ные при зы.
Так же про фес сор ско-пре по да ва тельский сос тав и сту-

ден че ство уни вер си те та при ня ли учас тие в об лас тной ак-
ции «Фес ти валь здо ровья — 2017», ко то рая сос то ялась в 
Цен траль ном пар ке.

Фестиваль здоровья — 2017
Фоторепортаж
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Ас=а= арман орындалды

Қа зақ елі бар да, қа зақ ті лі де өмір сү ре ді.
Өсе ді. Өр кен дей ді. 
Ұл ты мыз дың ұлы ті лі — мəң гі лік!

Тіл ту ра лы сөз — ең жан ды же рі міз. Алаш 
ары сы Мұс та фа Шо қай дың: «Ұлт тық рух тың не-
гі зі — ұлт тық тіл» дей тін сө зі бар. Ар ғы-бер гі та-
рих ты адақ тап, əлем де гі мем ле кет тер дің тіл ту ра-
лы тұ жы рым да ры на зер сал сақ, өзі нің ті лін «Ана 
ті лі» деп дə ріп тей тін де, ар дақ тұ тып қа дір лей тін 
де жұрт тың бі рі біз дің хал қы мыз екен. Ата-ба ба-
ның ұлы дəс тү рін, та ри хы мен ше жі ре сін, əні мен 
жы рын ту ған ті лін де тың дап, жү ре гі не ұяла тып 
өс кен ұр пақ тың өкі лі ре тін де қа зақ ті лі нің бү гі ні 
мен бо ла ша ғы на ерек ше мəн бе ре мін.
Əри не, оның ке ше гі ке ңес тік ке зең де жо-

лы тар, ор ны тө мен де бол ға нын бə рі міз бі ле міз. 
Отар лық құр са удың те мір қақ па ны ана ті лі міз дің 
ады мы на ші дер са лып, да му ына ке дер гі кел тір ді. 
Тіл шұ бар лан ды, оны мен бір ге діл тұ ман да нып, 
са на кү мəн дан ды. Са на сер гі тер саң лақ ті лі міз-
дің тұ сал ған ке зі еді ол. Оны бү гін гі ұр пақ — біз 
ұмыт сақ, ке лер ұр пақ одан əрі жа ңы лып, жа за 
ба суы мүм кін. Ұлт тың ұлы қа зы на сы — Ана ті лін 
жа ңа ға сыр дың биі гі не абы рой мен алып шы ғу — 
бү гін гі ұр пақ тың па ра сат ты па ры зы.

Ке ңес тік ке зең де, одан бер гі тəуел сіз дік та ңы 
тұ сын да, ақын сө зі нің ас та ры бас қа ша ашы лып, 

шын ды ғын да да, «сөз өне рі — дер тпен тең» жағ-
дай ға жет тік. Ұл ты мыз дың ұлы ті лі бас қа шауып, 
төс ке өр ле ген өк тем тіл дің шы лауына ай на лып, 
өз же рі міз де бас па лап сөй лей тін ке зең ге кел дік. 
Отар лық ез гі нің қа ру ын қол ға ұс та ған дүм ді лер 
тіл ді бұ ғау лау ға на емес, ой ды тұ сау, ұлт тық діл ді 
шет те ту иде ясын мық тап қол ға алып, ата мен ба ла, 
ке лін мен ене жат тіл де шүйір ке ле сіп, от ба сы ның 
өза ра үн де суі де өз ге тіл ге ойы сып ба ра жат ты.

Біз кей де тəуел сіз дік ті «оңай ал дық, дайын 
күй де ке зік тік» де ген со ла қай пі кір лер ді де ес тіп 
қа ла мыз. Бұл — тіп тен қа те бай лам. Тəуел сіз дік 
бер ген ең құн ды, ең ба ға лы бір же тіс тік — ту ған 
ті лі міз дің мəр те бе сін кө те ріп, оны Кон сти ту ци-
ямыз дың 7-ші ба бын да «Қа зақ стан Рес пуб ли ка-
сын да мем ле кет тік тіл — қа зақ ті лі» деп бе кем 
түр де бе кіт тік. Ті лі міз ге тең дік ти ді, қа пи яда жо-
ғал ған құ ны қай та қал пы на ке ліп, төр ге шық ты, 
тө ре лік ке қол жет кі зіп, заң дық не гіз ге ие бол ды.
Ата Заң ның ай ба рын да мем ле кет ті лік тің мəр-

те бе сі мен ме рейін кө те ріп тұр ған бұл бап тың ба-
бын та ба ал май, ба янын ор на та ал ма сақ, өзі міз-
ге рен жи ік. Өз ті лін өгей сі ніп, өз ге тіл дің ығы на 
жы ғыл ған дар дың қа ра сы қа зір гі кез де бір тін деп 
азайып ке ле ді. Бі рақ он дай лар мем ле кет тік қыз-
мет те əлі көп теп кез де се ді. Абай лай жү ріп, ақыл-
ға жү гін сек, оның да ың ғайы ке ліп, ре ті та бы лар. 
Жа ңа, жас тол қын ке ліп, тіл дің мəр те бе сін бұ дан 

жо ға ры са ты ға кө те рер. Əрі со лай бо ла ты ны на 
кү мəн кел тір мей міз.

Бір қы зық па ра докс: біз өз мем ле ке ті міз де Кон-
сти ту ци яда жа зыл ған заң дық кү ші бар бап ты бас-
шы лық қа ал май, қыз дыр ма ның қы зыл ті лі не еріп, 
шап қы лай бе ре міз. Іс ба сын да, əсі ре се ха лық тың 
көз ал дын да ғы жауап ты қыз мет те отыр ған қа зақ-
тар дың өз де рі мем ле кет тік тіл ді мен сін бей, өз ге 
тіл де сөй ле уге құ мар бол са, оған ха лық та, тіл де 
кі нə лі емес. Кі нə лі — ұлт тық на мыс тың аз ды ғы, ер-
сі əре кет ке елік те гіш тік, ұлт дəс тү рі не ен жар лық.

Осы жағ дай ды са ра лай ке ле, он бес жыл да аю 
да мем ле кет тік тіл ді үй ре ніп ала тын уақыт бол-
ды деп ай тқа ным бар. Бұл сөз ді қа зақ тіл ді ба-
сы лым дар қа нат ты сөз дің қа та ры на қо сып, бі раз 
ұш қын дат ты. Бі рақ бұл қа нат ты сөз ден гө рі тіл 
тағ ды ры на алаң да удың, на мыс ты қай ра удың бір 
жо лы еді. Бұл ың ғай да ғы ты ғы рық та ғы тір лік тің 
иіні тү зе лер де ген үміт сө зі бо ла тын.

«Қа зақ қа зақ пен қа зақ ша сөй лес сін» де ген 
сөз ді ай тқа ны ма да он бес жыл дан асып ба ра ды. 
Қа зақ қа зақ пен өз ге тіл де сөй лес се, жат жұрт не 
де мей ді? Он бес жыл аз уақыт емес. Не өз гер ді? 
Қан дай бе лес ке жет тік? Ұл ты мыз дың жа нын ба-
урай тын сөз дің мəн-маз мұ нын ел жү ре гі не жет-
кі зе ал дық па?
Əри не, бұ дан жи ыр ма бес жыл бұ рын ғы жағ-

дай мен са лыс тыр ған да, бұл ба ғыт та көп нəр се ал-
ға жыл жы ды. Ұт қа ны мыз да, ұқ қа ны мыз да бар-
шы лық. Өкі ніш ке қа рай, ұмыт қа ны мыз да же тіп 
жа тыр. Ұтыл май тын жер де ұты лып, тұ тыл май-
тын жер де тұ ты лып жа та ты ны мыз да жоқ емес.

Мем ле кет да му ын да ғы ма ңыз ды мə се ле нің 
бі рі — үш тұ ғыр лы тіл мə се ле сі де сек, ар тық ай-
тқан дық бол мас. Жа һан да ну жағ дайын да жал ғыз 
тіл мен қа ла ал май сың. Əлем дік ақ па рат, тех но-
ло гия, жа ңа ин но ва ци ялық ин дус трия ағыл шын 
ті лін де жү ріп жа тыр. Де мек бұл тіл ді де біз ер-
кін мең ге руі міз ке рек. Ұл та ра лық қа ты нас ті лі — 
орыс ті лі де ел да му ын да өзін дік рө лін жо ғал тқан 
жоқ. Оны та ри хы мыз дан сы зып тас тай ал май-
мыз. Бұ рын көп тіл бі лу ші лік мақ тан бол са, ен ді 
ол қа жет ті лік ке ай нал ды.

Қа жет ті лі гі сол, көп тіл біл сең, көп ақ па рат-
ты иге ре сің, өз ге лер дің озы ғы мен то зы ғын айы-
ра сың. Бү гін гі уақыт та ғы эко но ми ка лық, əлеу-
мет тік, ғы лы ми-тех ни ка лық пəр ме ні бар, қу ат ты 
да мып ке ле жат қан мем ле кет тер дің үл гі-өне ге-
сін та ни сың. Бə рі мен са на су ға ту ра ке ле ді. Оны 
за ман ай қын көр се тіп отыр. Жас ұр пақ осы ны 
те рең тү сі ніп, жан-жақ ты бо луы шарт. Көп тіл 
біл ген нің зи яны жоқ. До сың да, əріп те сің де, 
жол да сың да көп бо ла ды. Алай да, қан дай жағ-
дай да да ту ған ті лі міз — қа зақ ті лі өз мəр те бе сін 
жо ға ры ұс тауы ти іс. Ту ған тіл дің туы қа шан да 
би ік бо луы қа жет.
Тіл дің қол да ны лу аясы на бай ла ныс ты ор та ға 

са лар бір та лай жайт тар да бар. Тіл да муы үшін 
тіл дік ор та қа жет. Бұл — ең бі рін ші шарт. Со сын 
тіл ге де ген қа жет ті лік ке рек. Үшін ші шарт, ана ті-
лің ді ар дақ тай тын ұлт тық на мыс ке рек.

ЕЛ БА СЫ НЫ& «;ЛЫ ДА ЛА ;ЛА �АТ ТА РЫ» 
ТУ ЫН ДЫ СЫ НАН Ы� ШАМ ДА ЛЫП АЛЫН ДЫ

Ел ба сы мыз дың «Бо ла шақ қа бағ дар: ру ха ни жаң ғы ру» ат ты ха лық қа ұсын ған ма қа-
ла сын да қа зір гі таң да ғы қа зақ хал қы ның ал дын да тұр ған көп те ген мə се ле лер жай лы 
сөз қоз ғал ған. Ха лық тың бо ла шақ қа нық қа дам ба суы ру ха ни жа ңа ру ар қы лы жү зе ге 
асы ры ла ты ны мə лім. Ал сол ру ха ни жа ңа ру дың бір ден-бір шар ты ре тін де жас тар дың 
бойын да ғы пат ри от тық се зім нің қа лып та су ын ай ту ға бо ла ды.

Жал пы пат ри от тық се зім қа зір гі таң да өте 
өзек ті бо лып та бы ла ды. Өй тке ні, ол елі міз де гі 
са яси жағ дай лар ға бай ла ныс ты бол ған дық тан, 
ел дің əр аза ма ты на қа тыс ты бо лып та бы ла ды. 
Пат ри отизм се зі мі адам ның өзі нің елі не де ген, 
яғ ни қор ша ған ор та сы на, та би ғат бай лық та ры-
на де ген қа ты на сын си пат тай ды. Со ны мен қа тар, 
ел ге де ген сүйіс пен ші лік пен сол нақ ты адам ның 
ғы лым ға, өнер ге, қауіп сіз дік ке жə не де бас қа да 
көп те ген əлеу мет тік өмір са ла ла ры на қо са тын 
үле сі мен де анық та ла ды.

«Пат ри отизм — отан ға де ген ма хаб бат, адал 
ни ет пен Отан ға қыз мет ету жə не де өз хал қы мен 
үзі ліс сіз бай ла ныс та бо лып, оның мə де ни еті, ті лі, 
бол мы сын мақ тан тұ ту де сек, қа те лес пей міз. Пат-

ри отизм — бұл өз ота ны на де ген ма хаб бат, мақ та-
ныш жə не сүйіс пен ші лік пен си пат та ла тын жə не 
де ота ны на де ген бо рыш тық қа ты нас пен анық та-
ла тын ұлт тық өзін дік са на ның не гіз гі құ рам дас 
бө лі гі бо лып та бы ла ды. Пат ри отиз мнің не гіз гі 
фун кци ясы ел ді бір мем ле кет ре тін де бі рік ті ріп 
жə не ұлт ре тін де сақ тап оты ру мен си пат та ла ды. 
Сон дық тан да пат ри отиз мнің жо ға луы ұлт тың 
жо ға лу ымен бір дей де уге бо ла ды. Пат ри отизм — 
көп қыр лы жə не жан-жақ ты құ бы лыс, ол бір ел-
дің түр лі əлеу мет тік са ла ла рын да түр лі ше кө рі ніс 
та ба ды. Же ке адам дең гейін де гі пат ри отизм тұл-
ға лық құ ры лым нан, яғ ни тұл ға ға тəн ең жо ғар ғы 
се зім дер мен тұ рақ ты тұл ға лық ерек ше лік тер ден 
(құн ды лық тар, се нім дер, жү ріс тұ рыс нор ма ла ры, 

əлеу мет тік құ бы лыс тар ды ба ға лау кри те рий ле-
рі) кө рі не ді. Күр де лі ин тег рал ды тұл ға құ ры лы-
мы ре тін де пат ри отизм ке ле сі ком по нент тер ден 
тұ ра ды: Ота ны на де ген ма хаб бат; Ота ны на адал 
ни ет пен қыз мет ету; Ота ны мен өзі нің қы зы ғу шы-
лық та ры ның бір тек ті ле нуі; Бел сен ді аза мат тық 
по зи ци яның бо луы, Ота ны ның қы зы ғу шы лық-
та рын қор ғау ға дайын дық; Тəуекел дік яғ ни, өз 
Ота ны ның мүд де ле рін қор ғау ба ры сын да өз қа-
жет ті лік те рі нен бас тар ту; Тұл ға лық құн ды лық-
тар иерар хи ясын да өз Ота нын не гіз гі, ма ңыз ды 
құн ды лық ре тін де ал ды ға қою; Өз мə де ни еті мен 
ха лық тың же тіс тік те рін мақ тан тұ ту.

Н. М. Ка рам зин отан ға де ген ма ха бат тың үш 
тү рін бө ліп көр се те ді, олар: фи зи ка лық, мо раль-
ды жə не са яси. Отан ға де ген фи зи ка лық ма хаб-
бат ол адам ның өзі нің ту ыл ған же рі не де ген ма-
хаб ба ты. Яғ ни, ту ған же рі не де ген тар тым ды лық. 
Отан ға де ген ма хаб бат тың екін ші по зи ци ясы ол 
кім мен бір ге өс ке ні міз ге бай ла ныс ты. Нақ ты рақ 
ай та тын бол сақ, бір ге өс кен құр бы лар, көр ші лер, 
жал пы жер лес тер ге де ген ыс тық се зім. Са яси ма-
хаб бат қа ке ле тін бол сақ, ав тор дың өз сөз де рі мен 
жа зу ға бо ла ды: «Пат ри отизм — бұл өз Ота ның-

ның же тіс тік те рі не де ген ма хаб бат жə не де өз 
Ота ның ды бас қа мем ле кет тер ара сын да дə ріп те-
уге де ген тал пы ныс». Адам өзі нің ту ыл ған же рі 
мен тəр би еле ніп, өс кен же рін ерек ше құр мет тұ-
та ды, өй тке ні ол жер лер адам өмі рі нің жа ғым ды, 
қуа ныш ты жайт тар ды бас тан ке шір ген ме кен де рі 
бо лып та бы ла ды. Осы орай да Ел ба сы мыз дың ма-
қа ла сын да ғы «Пат ри отизм кін дік қа ның там ған 
же рі ңе, өс кен ауылы ңа, қа лаң мен өңі рі ңе, яғ ни 
ту ған же рі ңе де ген сүйіс пен ші лік тен бас та ла ды» 
де ген сөз дер пат ри от тық се зім нің түп ма ғы на-
сын бей не леп бе ріп отыр. Жə не де Ел ба сы мыз-
дың жас тар дың ара сын да ғы пат ри от тық се зім ді 
да мы ту ға бай ла ныс ты жос пар ла ған іс-ша ра ла-
ры ның ма ңыз ды лы ғы мен қа жет ті лі гін асы ра ба-
ға лау мүм кін емес. Өй тке ні, қа зір гі жа һан да ну 
жағ дайын да ұлт тық құн ды лық тар ды сақ тап қа лу 
не гіз гі стра те ги ялық қа дам дар ға ай на луы ти іс. 
Сол ша рар лар дың ішін де гі «Ту ған жер» жо ба сы 
іс ке асы рыл са, қа зақ хал қы ның ру ха ни жа ңа ру-
ын да ғы ке зек ті қа да мы жү зе ге аса ты ны сөз сіз.

САЛ ТА НАТ ОША� БАЙ �Ы ЗЫ,
ПСИ ХО ЛО ГИЯ КА ФЕД РА СЫ НЫ& А�А О�Ы ТУ ШЫ СЫ

Тұң ғыш Ел ба сы мыз Нұр сұл тан Əбі шұ лы ның қол-
дауымен «Сер пін» бағ дар ла ма сы қол ға алы нып, оң-
түс тік өңір лер ден сту дент тер ұлан-бай тақ елі міз дің 
ор та лық, сол түс тік ай мақ та ры на оқу ға ке ліп жа тыр. 
Мен де сол қа тар дан мын. Са па лы бі лім алу үшін ту ған 
же рім нен қа нат қа ғып, ар ман да рым ды ар қа лап ұшып 
Қа ра ған ды ға кел ген қар лы ғаш тар дың бі рі мін. Мұх тар 
Ша ха нов ша ай тқан да, те ңіз ге құю үшін өз ар на сын із-
де ген бұ лақ пын. Бас тауым оң түс тік тен бол са да, ар нам-
ды Са ры ар қа ның са ғым ды да ла сын да ғы ір ге лі оқу ор ны, 
қа си ет ті қа ра ша ңы рақ, та мы ры те рең ге, аты ас пан ға ас-
қақ та ған Қа ра ған ды мем ле кет тік уни вер си те ті са ға сы на 
то ғыс ты. Ака де мик Ев ней Арыс та нұ лы Бө ке тов атын да-
ғы бі лім ор да сы Рес пуб ли ка мыз да ғы жо ға ры оқу орын-
да ры ара сын да са па жа ғы нан жо ғар ғы 3 орын ды ба ғын-
ды рып тұр ға ны бар лық та ры ңыз ға мə лім. Ал тү лек те рі 
əлем нің түк пір-түк пі рін де кə сі би ма ман, құр мет ті қыз-
мет кер бо лып жұ мыс іс теп жүр. Əри не, бұ ның бар лы-
ғы ір ге лі ға лым дар дың са па лы бі лі мі нің ар қа сы. Са па ға 
жұ мыс іс теу! Бұл — біз дің уни вер си те ті міз дің ұра ны.

Құр мет ті сер пін сту дент те рі! Біз дің мақ са ты мыз — 
ас қақ мұ ра ты мыз ар на ке ңей тіп, бі лім мен мо лайып, 
те рең деп, бұ лақ тан — өзен ге ай на лу, Ыбы рай Ал тын-
са рин ше ай тқан да, жа ға да ғы ел ге өмір сый лап, су сы-
нын қан ды ру, өзен нен да рия ға ай на лып, те ңіз ге құю, 
Еге мен елі міз дің жа лауын жел бі ре ту, От ба сы дан ал ған 
ұлт тық тəр би еміз ді ұла ғат ты уни вер си те ті міз дің оқу-
бі лі мі мен ұш тас ты ру.

Қа ра ған ды — қа ра өлең мен қа ра сөз дің ор да сы 
екен. Қы ран дар қо на тын ұя, өре лі қия, қа си ет ті ме кен. 
Оқу ға түс ке ні міз ге 3 жыл бол ды, əде би ет ай ды нын да 
жел ке нін жай ған ақын-жа зу шы лар ды, қа лам гер лер ді 

көр дік. Уни вер си те ті міз дің ішін де түр лі сайыс тар ға 
қа ты сып, ше бер лік шың да дық. Спорт тық ша ра лар да 
бақ сы на дық. Ай мақ тық кон кур стар ға қа тыс тық.

Сан алу ан əде би кеш тер мен бай қау лар өте ді. Шы-
ғар ма шы лық ор та ның Қа ра ған ды мем ле кет тік уни вер-
си те тін де еке ні да усыз. Жə не сол əде би ет, мə де ни ет 
əле мі не ете не ара ла су ға, өз үні ңіз ді, сө зі ңіз ді ай ту ға 
бо ла тын ды ғы қан дай ға жап?! Ол үшін сіз дер ге бар лық 
жағ дай жа сал ған. Бұ ның бə рі үл кен мүм кін дік тер ге 
жол аша ды. Сіз дер дің та рап та ры ңыз дан тек ең бек қор-
лық пен жауап кер ші лік қа на ке рек. Ал ға қой ған мақ-
сат ты ба ғын ды рып, ғы лым жо лын да, шы ғар ма шы лық 
шы ңын да өз де рі ңіз ді көр се те бі лу ле рі ңіз қа жет.

Сіз дер де осы мық ты жо ға ры оқу ор ны ның мық ты 
сту дент те рі бо ла ды де ген се ні мім мол. Осы уни вер си-
тет тің тү лек те рі мен мақ та на тын дай бо ла шақ та сіз дер-
ді де мақ тан тұ та мыз деп ой лай мын.

Мен «Сер пін» бағ дар ла ма сы мен Қа ра ған ды мем-
ле кет тік уни вер си те ті не оқу ға түс кен сту дент тер дің 
аты нан рек то ры мыз Ер кін Қи но ятұ лы на жə не бар ша 
про рек тор лар мен де кан дар ға, ку ра тор лар ға, «Сер-
пін» сту дент те рі нің ку ра то ры Ба ян Қы рық бай қы зы на 
шек сіз ал ғы сым ды жет кіз гім ке ле ді.

Фи ло лог ре тін де ай та ке те рім, біз Ел ба сы мыз Нұр-
сұл тан Əбі шұ лы Назарбаев тың «Ру ха ни жаң ғы ру: бо-
ла шақ қа бағ дар» ат ты бағ дар ла ма лық ма қа ла сын да ғы 
мін дет тер ді ше шу ге, оның ішін де ла тын гра фи ка сы на 
кө шу ді то лық қол дай мыз! Ел ба сы мыз дың «Ру ха ни жаң-
ғы ру ымен» жар қын же ңіс тер ге же те ті ні міз ге еш қан дай 
кү мə нім жоқ. «Сер пін» бағ дар ла ма сын сол же ңіс ті тұ-
ғыр лар дың бі рі екен ді гін ал ғаш қы бо лып кел ген біз дің 
жақ сы жағ дайы мыз дан-ақ бай қау ға бо ла ды. Бар лық та-
ры ңыз ға ақ жол ті ле гім ке ле ді, құр мет ті сту дент тер!

МЕЙІР БЕК МЕЙ РАМ БЕ КОВ, ФИ ЛО ЛО ГИЯ ФА КУЛЬ ТЕ ТІ НІ& 3 КУРС СТУ ДЕН ТІ

Со нау мұ най лы Маң ғыс тау өңі рі нен ар ман қу-
ып, ал ды на би ік мақ сат қойып, кө мір лі Қа ра ған ды 
өл ке сі нің тө рін де ор на лас қан ки елі қа ра ша ңы рақ-
қа «Сер пін» əлеу мет тік жо ба сы бойын ша оқу ға 
түс кен жас тың бі рі мен едім. Мен ака де мик Ев ней 
Арыс та нұ лы Бө ке тов атын иелен ген Қа ра ған ды 
мем ле кет тік уни вер си те тін, оның ішін де хи мия фа-
куль те тін, «Ор га ни ка лық зат тар дың хи ми ялық тех-
но ло ги ясы» ма ман ды ғын таң да дым. Ас қақ ар ман 
орын дал ды. Үй ден жы рақ, шал ғай да жүр сем де 
кө ңі лім тоқ. Əри не, ал ғаш қы жы лы тол қу, жү рек-
сі ну бол ды. Үл кен ша һар, жат ор та. Са ры ар қа ның 
жа зы жай дар лы бол ға ны мен, қы сы қы ты мыр. Ел 
се ні мін ақ тай мыз деп ұлы да ла мыз дың əр өңі рі нен 
кел ген сер пін дік жас тар са на улы күн дер ішін де бір-
бі рі мен дос та сып үл гер ді. Ар қа жұр ты қо нақ жай-
лы лық та ны тып, біз ді құ ша ғы на бас ты. Қа ра ған ды 
об лы сы ай мақ тық кө ле мі мен, эт ни ка лық əр түр лі-
лі гі мен, эко но ми ка сы мен, өнер кə сі бі мен жə не ши-
кі за ты мен ға на ерек ше ле не тін ірі ин дус три ал ды 
ор та лық емес, со ны мен қа тар ғы лы ми же тіс тік те рі-
мен, бі лі мі мен, өне рі мен де ерек ше ле не ді екен. Осы 
қа си ет ті өл ке де жо ға ры бі лім алу ға мүм кін дік ал ға-
ным ның өзі үл кен бір мақ та ныш, же тіс тік.

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 ры ен гі зі ліп, ха лы қа ра лық 
қа ты нас тар ды ке ңей тіп, өзек ті ғы лы ми зерт те улер ді 
да мы ту да мақ сат ты жұ мыс тар жүр гі зі лу де. Біз дің ға-
лым да ры мыз дың зерт те уле рі Астана EX PO-2017 ха-
лы қа ра лық көр ме сін де лайық ты түр де та ныс ты рыл-
ды. Бұл көр ме ге қа ты су — ҚарМУ ғы лы мы ның жо ға-
ры са па сы ның сұ ра ныс қа ие екен ді гі нің бел гі сі.

Жа қын да уни вер си тет аты нан Маң ғыс тау об лы-
сы, Ақ тау қа ла сын да өт кен «Мəң гі лік ел жас та ры — 
ин дус трия ға» — «Сер пін» əлеу мет тік жо ба сы на 
қа ты су шы жас тар дың «Кас пий сер пін тол қы ны» 
ат ты рес пуб ли ка лық фо ру мы на қа ты сып қайт тым. 
«Ха лы қа ра лық бағ дар ла ма лар ор та лы ғы» ак ци-
онер лік қо ға мы, «Сер пін» Ұлт тық жо ба лар бас қар-
ма сы ұйым дас тыр ған фо рум ба ры сын да «Сер пін» 
əлеу мет тік жо ба сы ның ма ңыз ды лы ғы мен ерек ше-
лі гі жай лы ке ңі нен ай ты лып, бі лім гран ты на тү су 
жол да ры ба ян дал ды. Қа зақ стан ның əр ай ма ғы нан 
кел ген сер пін дік тер осы жо ба ның бер ген мол мүм-
кін ші лі гі мен жə не сол ар қы лы уни вер си тет те оқи 
жү ріп жет кен же тіс тік те рі мен бө лі сіп, өз де рі не жа-
са лып жат қан жағ дай лар ға тоқ тал ды.

Сө зім нің со ңын Ел ба сы мыз дың «Бо ла шақ — 
жас тар дың қо лын да!» де ген жа лын ды ұра ны мен 
аяқ та ғым ке ле ді. Пре зи ден ті міз жас тар дың бі лім 
алу ына көп те ген мүм кін дік тер жа са уда. Бе ріл ген 
мүм кін дік тер ді мақ сат ты пай да ла нып, то лық қан ды 
бі лім алып, са па лы ма ман ата ну, өмір ден өз ор ны-
мыз ды тауып, кір шіп бо лып қа ла ну, əри не, ол өз 
қо лы мыз да.

МА НЕТ БАЙ ДУЛ ЛА ЕВА, �АРМУ СТУ ДЕН ТІ

Ту8ан тілді< тG8ыры

Патриотизм — рухани жа<ару кепілі

О=у ордам — ма=танышым

Ел ерте�і...
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В этом го ду ис пол ни лось 65 лет со дня ос но ва ния би оло ги чес ко го фа куль те та Ка-
ра ган дин ско го го су дар ствен но го уни вер си те та им. Е. А. Бу ке то ва. Нам сто ит ог ля-
нуть ся на зад и под вес ти ито ги прой ден но го и про де лан но го.

Проч но во шед ший в жизнь шах тер ской 
сто ли цы пе да го ги чес кий ин сти тут сыг рал 
свою ис то ри чес кую роль в под го тов ке пе-
да го ги чес ких кад ров для школ Цен траль-
но го Казахстана. Каж дый дип ло ми ро ван-
ный спе ци алист внес вклад в раз ви тие на-
род но го об ра зо ва ния рес пуб ли ки.

Пер вые ша ги
Би оло ги чес кий фа куль тет — один из 

ста рей ших в уни вер си те те, круп ней ший 
центр под го тов ки вы со кок ва ли фи ци ро-
ван ных спе ци алис тов в об лас ти би оло ги-
чес ких на ук. Он был ор га ни зо ван в 1972 
го ду на ба зе фа куль те та ес те ствоз на ния 
пе да го ги чес ко го ин сти ту та, на чав ше го 
фун кци они ро вать в 1952 го ду, как са мос-
то ятель ное под раз де ле ние «ес те ствоз на-
ние» в сос та ве фи зи ко-ма те ма ти чес ко го 
фа куль те та, с при емом по 25 (29) сту ден-
тов на ка зах ском и рус ском от де ле ни ях. 
Де ка ном фи зи ко-ма те ма ти чес ко го фа-
куль те та был стар ший пре по да ва тель В. П. 
Усик, его сме нил на этой дол жнос ти Т. К. 
Кел те нов. Пер во на чаль но при фа куль те-
те бы ла един ствен ная ка фед ра ес те ствоз-
на ния, воз глав ля емая сна ча ла Ома ро вым 
Сат бе ком Та ган бе ко ви чем (1952-1953), за-
тем — пре по да ва те лем З. Б. Кас ка ба евой, 
ко то рая ис пол ня ла обя зан нос ти зав ка фед-
рой, а с кон ца 1953 г. — Ра ши дой Га зи зов-
ной Ома ро вой. Пер во на чаль но ра бо та ли 
все го 4 пре по да ва те ля. П. И. Ка ля ки на ве-
ла бо та ни чес кие дис цип ли ны на рус ском 
от де ле нии, на ка зах ском от де ле нии — хи-
мик З. Б. Кас ка ба ева, зо оло гию ве ла М. Я. 
Кун цо ва, хи мию вел С. Т. Ома ров, по сов-
мес ти тель ству ра бо та ли П. И. Ор лов, А. И. 
Са зо но ва, О. Аб драх ма нов.
В 1954-1955 учеб ном го ду ка фед ра ес те-

ствоз на ния по пол ни лась мо ло ды ми пре-
по да ва те ля ми: Т. И. Ауба ки ров (1954), К. 
И. Куль жа но ва (1954), Ш. Б. Джу ма ба ева 
(1954), А. Б. Фат ху ло ва (1954), Ки ри люс И. 
В. (1954), Ф. Г. Маг де ева (1954), М. Ф. Ста ри-
ков ская (1954), А. К. Ка за ко ва (1955) и ос те-
пе нен ны ми: к. б. н. Б. Н. Му ха чев (1954), к. б. 
н. И. А. Пив нев (1954), д. с/х. н., про фес сор 
А. А. Кор ни лов (1955), к. б. н. А. И. Лев чук 
(1955), к. б. н. Н. Б. Шлы ков (1955), к. м. н. П. 
С. Кра виц кая (1955), по сов мес ти тель ству 
ра бо та ли О. А. Аб драх ма нов, Л. С. Коч ки-
на, А. И. Са зо но ва.

Факультет естествознания 
как предшественник 
современного факультета
В 1955 го ду 1 де каб ря фа куль тет ес те-

ствоз на ния от де лил ся от фи зи ко-ма те ма-
ти чес ко го, став са мос то ятель ным фа куль-
те том. Пер вым де ка ном фа куль те та ес те-
ствоз на ния бы ла к. х. н. Р. Г. Ома ро ва. Она 
за ло жи ла ос но ву фа куль те та ес те ствоз на-
ния, пос та вив на вы со кий уро вень чте ние 
лек ций, про ве де ния прак ти чес ких за ня тий, 
внес ла боль шой вклад в под го тов ку вы со-
кок ва ли фи ци ро ван ных спе ци алис тов — 
би оло гов, хи ми ков. В де каб ре 1955 го да 

зав ка фед рой ес те ствоз на ния наз на ча ет ся к. 
м. н., до цент П. С. Кра виц кая.
В 1955 го ду по при ка зу (№284 от 17 мая 

1955 г.) ди рек то ра ин сти ту та С. Б. Бай мур-
зи на бы ла за ло же на ос но ва Аг ро би оло-
ги чес кой стан ции (АБС) на ул. Те ле ви зи-
он ной, 12 с целью про ве де ния учеб но-по-
ле вой прак ти ки по раз лич ным би оло ги-
чес ким дис цип ли нам, науч но-ис сле до ва-
тельской ра бо ты пре по да ва те лей и сту-
ден тов. Это был пус тырь го род ской свал ки, 
по это му приш лось за во зить нес чет ное 
ко ли че ство ма шин чер но зе ма и пе рег ноя. 
Пер во на чаль но пло щадь бы ла око ло 1,5 га, 
где и ор га ни зо ва ли опыт ный учас ток. Об-
щее ру ко вод ство бы ло воз ло же но на де ка-
на Р. Г. Ома ро ву, от вет ствен ным за коп ку 
ко лод цев был Т. И. Ауба ки ров, за ог раж де-
ние — И. В. Ки ри люс, за тем Б. Н. Му ха чев, 
зе мель ные ра бо ты, по сад ка, по лив бы ли 
по ру че ны Г. И. Ста ри ков ской.
В 1956 го ду при ка зом №609 от 28 ав гус та 

рек то ра ин сти ту та С. Бай мур зи на на ос но-
ва нии при ка за №2207/ІІІ от 26 июня 1956 
го да за мес ти те ля ми нис тра об ра зо ва ния 
СССР тов. Сто лет ни ко ва бы ли ус та нов ле ны 
сле ду ющие ка фед ры: бо та ни ки, зо оло гии, 
хи мии и их за ве ду ющие, оп ре де ле но штат-
ное рас пи са ние все го кол лек ти ва фа куль те-
та в сле ду ющем сос та ве ес те ствоз на ния.
Д. с/х. на ук, про фес сор А. А. Кор ни лов 

за ве до вал ка фед рой бо та ни ки, ря дом с 
ним тру ди лись к. б. н. А. И. Лев чук, пре по-
да ва те ли П. И. Ка ля ки на, Ш. Б. Джу ма ба-
ева, М. Ф. Ста ри ков ская и 4 че ло ве ка учеб-
но-вспо мо га тель но го сос та ва.
К. м. н, до цент П. С. Кра виц кая воз гла-

ви ла ка фед ру зо оло гии, в сос та ве ка фед ры 
ра бо та ли ст. преп. к. б. н. Б. Н. Му ха чев, ст. 
пре по да ва тель к. б. н Н. Б. Шлы ков, пре по-
да ва те ли Т. И. Ауба ки ров, А. И. Са зо но ва, 
К. И. Куль жа но ва, А. Б. Фат ху ло ва и учеб-
но-вспо мо га тель ный сос тав из 5 че ло век.
Ст. преп. к. х. н. Р. Г. Ома ро ва бы ла наз-

на че на за ве ду ющей ка фед рой хи мии, с ней 
ра бо та ли ст. преп. З. Б. Кас ка ба ева, пре по-
да ва те ли В. М. Сой ни ко ва, Ф. Г. Маг де ева, 
И. В. Ки ри люс, А. А. Ка за ко ва и еще 5 че-
ло век учеб но-вспо мо га тель но го пер со на ла.

Пер вые вы пус кни ки
В 1956 го ду был пер вый вы пуск фа-

куль те та ес те ствоз на ния пе да го ги чес ко го 
ин сти ту та в ко ли че стве 41 че ло век, из них 
8 от лич ни ков (П. А. Ива но ва, А. Ф. Клоч-
ко ва, Л. Е. Ли тов чен ко, Ю. А. Руд не ва, Т. Т. 
Та лы ко ва, Н. Дю сен бе ков, М. Ай ма ков, С. 
Каб дин), сре ди них был Ай ма ков М., ко то-
рый дол гие го ды про ра бо та ет ди рек то ром 
шко лы и за ве ду ющим Кар ка ра лин ским 
райо но, а вы пус кни ки к. б. н., до цент З. Б. 
Бе киш бе ков, к. х. н., до цент М. А. Руд не ва и 
пре по да ва тель Л. Е. Ли тов чен ко ра бо та ли 
пре по да ва те ля ми на ка фед ре хи мии.
В 1958 го ду вы пус ка не бы ло, что свя-

за но с пе ре хо дом на пя ти лет нее обу че ние. 
Сто яла за да ча под го тов ки спе ци алис тов 
вы со ко го ка че ства и ши ро ко го про фи ля. 

Пер вый вы пуск пя ти лет не го обу че ния был 
осу ществлен в 1959 го ду в ко ли че стве 101 
че ло век: 51 днев но го обу че ния, 50 за оч но-
го. С от ли чи ем окон чи ли 5 че ло век. Сре ди 
них крас ный дип лом по лу чил Ер кин Ка ме-
лит ди но вич Га фу ров. Он дол гие го ды про-
ра бо тал за мес ти те лем де ка на фа куль те та 
ес те ствоз на ния и де ка ном хи ми чес ко го фа-
куль те та уни вер си те та. В 1958 го ду де ка ном 
фа куль те та наз на ча ет ся к. б. н., стар ший 
пре по да ва тель Б. Н. Му ха чев.

Расширение 
материально-технической базы
В те че ние че ты рех лет, с 1955 го да, пло-

щадь АБС уве ли чи лась до 4 га, где пер во-
на чаль но пос тро или не боль шой ла бо ра-
тор но-учеб ный кор пус и ма шин ный зал, 
за тем ви ва рий, две теп ли цы, три бок са для 
сель хоз ма шин, от дель ные по ме ще ния для 
ядо хи ми ка тов. В даль ней шем за счет двух 
прис тро ек ко тель ная и ма шин ный зал бы-
ли пе ре обо ру до ва ны в ауди то рии, что поз-
во ли ло по лез ную пло щадь ад ми нис тра-
тив но-учеб но го кор пу са фа куль те та уве ли-
чить в 2,5 ра за.
В 1959 го ду ес те ствен ный фа куль тет из 

по лу под валь но го по ме ще ния пе ре ехал в 
но вое зда ние (АБС), фа куль тет ес те ствоз на-
ния пе ре име но ва ли в фа куль тет би оло гии 
и хи мии.
На опыт ном по ле бы ли раз би ты спе ци-

аль ные бо та ни чес кие от де лы: ден дра рий, 
пло до вый сад, кол лек ци он ный пи том ник, 
от дел цве то вод ства, рас те ни евод ства, ди-
кая фло ра Цен траль но го Казахстана, теп-
ли цы, где вы ра щи ва ли рас те ния лан дшаф-
тных зон стра ны, вклю чая суб тро пи ки. На 
аг ро би оло ги чес ком учас тке ве лись се лек-
ци он ные и науч но-ис сле до ва тельские ра-
бо ты, он ис поль зо вал ся для учеб ной и ис-
сле до ва тельской ра бо ты сту ден тов.
В 1959 го ду на фа куль те те от кры лось от-

де ле ние фи зи чес ко го вос пи та ния. 1 мар та 
1963 го да за мес ти тель де ка на би оло ги чес-
ко го фа куль те та А. Б. Аки мов пе ре ве ден на 
дол жность де ка на от де ле ния фи зи чес ко го 
вос пи та ния. Та ким об ра зом фа куль тет фи-
зи чес ко го вос пи та ния в 1963 го ду об ра зо-
вал ся как са мос то ятель ный фа куль тет. На 
его ба зе в 1970 го ду ор га ни зо вал ся пе да го ги-
чес кий ин сти тут фи зи чес ко го вос пи та ния, 
где пер вым рек то ром был вы пус кник на ше-
го фа куль те та к. б. н., до цент Бо лат Му син.
В 1960 го ду от кры лось но вое от де ле ние 

«Би оло гия и ос но вы сельско го хо зяй ства», 
про су ще ство вав шее до 1967 го да. С 1960 
г. за ве ду ющим ка фед рой ос нов сельско го 
хо зяй ства наз на ча ет ся к. б. н., до цент Б. Н. 
Му ха чев. В 1960 го ду на фа куль те те су ще-
ство ва ло два от де ле ния: «Би оло гия и хи-
мия», «Би оло гия и ос но вы сельско хо зяй-
ствен но го про из вод ства».

Науч ные дос ти же ния
В 1961 го ду впер вые в ин сти ту те сос то-

ялась за щи та дис сер та ции на по лу че ние 
уче ной сте пе ни док то ра ме ди цин ских на ук 
П. С. Кра виц кой. И в 1962 го ду рек тор С. Б. 
Бай мур зин наз на ча ет де ка ном фа куль те та 
П. С. Кра виц кую, ко то рая воз глав ля ла его 
до 1972 го да. В 1964 го ду за хо ро шую ра бо-
ту в ор га ни за ции сту ден тов на убор ку уро-
жая О. А. Аб драх ма нов, Б. О. Абеуов, Т. И. 
Ауба ки ров, З. Б. Бе киш бе ков, Б. Н. Му ха чев 
бы ли наг раж де ны ме да ля ми «За ос во ение 
це лин ных зе мель».
Рек тор пе да го ги чес ко го ин сти ту та С. Б. 

Бай мур зин прек рас но по ни мал, что че ло-
ве че ство всту па ет в но вый век, век би оло ги-
чес кой на уки. Би оло ги ра бо та ют во мно гих 
от рас лях на род но го хо зяй ства: в сельском 
хо зяй стве, ме ди ци не, про мыш лен нос ти, в 
ос во ении кос ми чес ко го прос тран ства, вод-
ных глу бин, эко ло гии. Для это го тре бо ва-
лось все боль ше вы со кок ва ли фи ци ро ван-
ных спе ци алис тов. По это му осо бое вни ма-
ние уде ля лось би оло ги чес ко му фа куль те ту. 
АСБ для про хож де ния прак ти ки сту ден тов 
бы ла не дос та точ ной, по это му в 1963 го ду в 
Кар ка ра лин ске бы ла соз да на учеб ная ба за 
для про хож де ния прак ти ки.

Мес то бы ло выб ра но очень кра си вое и 
удоб ное, со всех сто рон ок ру жен ное соп-
ка ми, в се ре ди не ла ге ря про те ка ла не боль-
шая род ни ко вая реч ка, а ря дом был бас-
сейн.
В 1962 го ду впер вые в ин сти ту те на ка-

фед ре хи мии бы ла ор га ни зо ва на ас пи-
ран ту ра под ру ко вод ством док то ра хи ми-
чес ких на ук, про фес со ра, чле на-корр. АН 
КазССР Ер де на Ныг ме то ви ча Азер ба ева. 
Пер вы ми ас пи ран та ми ста ли А. В. Ка зан-
цев, И. В. Ки ри люс, Е. К. Га фу ров, Л. Е. Ли-
тов чен ко, впос лед ствии они ста ли док то ра-
ми и кан ди да та ми на ук.
В 1964 го ду на ка фед ре сельско хо зяй-

ствен но го про из вод ства бы ла ор га ни зо ва на 
аг ро хи ми чес кая ла бо ра то рия, в ко то рой 
прош ли пе ре под го тов ку 123 аг ро но ма-
про из вод ствен ни ка об лас ти.
В 1966 го ду ка фед ра зо оло гии раз де ли-

лась на две ка фед ры — зо оло гии и фи зи-
оло гии че ло ве ка и жи вот ных. Ка фед рой 
зо оло гии за ве до вал в те че ние мно гих лет 
до цент, к. б. н. Т. И. Ауба ки ров (1966-1980), 
ка фед рой фи зи оло гии че ло ве ка и жи вот-
ных — про фес сор, д. м. н. П. С. Кра виц кая 
(1966-1973).
В 1965 го ду на ка фед ре зо оло гии бы ла 

от кры та ас пи ран ту ра по спе ци аль нос ти 
«фи зи оло гия», и под ру ко вод ством про фес-
со ра П. С. Кра виц кой бы ло под го тов ле но 
11 ас пи ран тов и со ис ка те лей (Му син Б. М., 
Бек ма гам бе тов Т. О., Кол ба син ская В. И., 
Поп пель Л. А., Зу бов В. И., Ли Л. А., Мит ро-
фо нен ко Т. В., Три гу лов М., Ба ра но ва Т. И., 
Бей се но ва С. С., Сав кив Б. А.), ко то рые ус-
пеш но тру ди лись в ву зах рес пуб ли ки.
В 1970 го ду за ак тив ное учас тие в об-

ще ствен ной жиз ни фа куль те та и ин сти ту-
та бы ли наг раж де ны пра ви тель ствен ны-
ми наг ра да ми пре по да ва те ли фа куль те та. 
Юби лей ные ме да ли «За доб лес тный труд в 
оз на ме но ва ние 100-ле тия со дня рож де ния 
В. И. Ле ни на» по лу чи ли О. А. Аб драх ма-
нов, Б. О. Абеуов, Т. И. Ауба ки ров, З. Б. Бе-
киш бе ков, П. С. Кра виц кая, Б. Н. Му ха чев, 
Р. Г. Ома ро ва.
Дол гое вре мя за ве до вал из вес тный сво-

ими тру да ми в об лас ти ге не ти ки и се лек-
ции уче ник и пос ле до ва тель шко лы ака-
де ми ка Н. И. Ва ви ло ва. Под ру ко вод ством 
Б. Н. Му ха че ва на фа куль те те про во ди лись 
ис сле до ва ния в об лас ти изу че ния се лек ции 
сор тов твер дой и мяг кой пше ни цы, од нов-
ре мен но Б. Н. Му ха чев ку ри ро вал по доб-
ные ис сле до ва ния на Ка ра ган дин ской сель-
хо зо пыт ной стан ции.
В год от кры тия уни вер си те та, в 1971-

1972 учеб ном го ду, на фа куль те те су ще ство-
ва ло 5 ка федр. В 1954-1971 го ды фа куль тет 
ес те ствоз на ния окон чи ли 2252 сту ден та, из 
них 72 — с от ли чи ем. Сре ди вы пус кни ков 
фа куль те та бы ли и спе ци алис ты вы со ко-
го ран га: за мес ти тель ди рек то ра по на уке 
Ин сти ту та фи то хи мии, зас лу жен ный де-
ятель, док тор хи ми чес ких на ук, про фес сор 
Б. К. Ка се нов (вы пус кник 1971 го да), рек тор 
час тно го уни вер си те та д. х. н., про фес сор 
Б. Т. Ер ма гам бе тов (вып. 1969 го да), д. х. н., 
про фес сор М. Мах му тов (вып. 1962 го да), д. 
х. н., про фес сор А. В. Ка зан цев (вып. 1960 
г.). Кро ме то го, кан ди да ты на ук, до цен ты Е. 
Г. Га фу ров (вып. 1959 г.), Му син Б. С. (вып. 
1959 г.), Бек ма ган бе тов Т. О. (вып. 1965 г.), 
Е. М. Гвоз ды ре ва (вып. 1959 г.), Ж. Ж. Жу-
ма жа нов (вып. 1961 г.), М. К. Уте ба ева (вып. 
1963 г.), Н. П. Слав чен ко (вып. 1967 г.), Г. 
В. Виш нев ская (вып. 1969 г.), Г. Жу ну со ва 
(вып. 1961 г.), Сар ма но ва К. (вып. 1962 г.), 
Тас ма гам бе тов К. Б. (вып. 1962 г.), Кар пен-
ко (вып. 1964 г.), Гвоз ды ре ва Т. В. (вып. 1971 
г.) и мно гие дру гие. Мно гие вы пус кни ки 
фа куль те та ес те ствоз на ния за щи ти ли кан-
ди дат ские, док тор ские дис сер та ции по хи-
мии. Тол чком к это му пос лу жи ли, во-пер-
вых, фун да мен таль ные зна ния не толь ко 
по би оло ги чес ким дис цип ли нам, но и по 
хи мии.
Про дол же ние сле ду ет

О. А. АБ ДРАХ МА НОВ,
ПРЕД СЕ ДА ТЕЛЬ СО ВЕ ТА ВЕ ТЕ РА НОВ

Становление биолого-географического факультета с 1952 по 1972 год
Наука и образование
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Жа зу — адам зат ақыл-ойы ның үл кен же тіс ті гі. Кез кел ген ха лық тың та ри хы жаз ба 
тіл мен ті ке лей бай ла ныс ты қа лып та сып, бар лық ру ха ни жə не ма те ри ал дық құн ды-
лық тар дең гейі жаз ба мə де ни еті нен кө рі не тін дік тен жа зу та ри хы жал пы адам зат та-
ри хы ның бір са ла сы ре тін де қа рас ты ры ла ды. Əлем де гі бү кіл ха лық тар се кіл ді қа зақ 
хал қы да өзі нің та ри хи өр леуі ба ры сын да са яси, қо ғам дық əлеу мет тік жағ дай лар ға 
бай ла ныс ты əр түр лі жа зу үл гі ле рін қол дан ды. Ма қа ла да кейін гі кез де қа зақ жа зу ын 
ла тын гра фи ка сы не гі зін де гі ал фа вит ке ауыс ты ру мə се ле сі нің қы зу кө те рі ліп жат-
қан ды ғы, ла тын гра фи ка сы на ауыс қан түр кі тіл дес рес пуб ли ка лар дың (Əзір бай жан, 
Түр кмен стан, Өз бек стан) оң тə жі ри бе ле рін зерт теп, ла тын гра фи ка сы на кө шу мə се-
ле сін қа рас ты рып жат қан ға лым дар дың ең бек те рін зер де леу қа жет ті гі сөз бо ла ды.

Қа зақ мə де ни еті та ри хын да ал фа вит, ем ле мə-
се ле сі нің өз ор ны бар. Өй тке ні жа зу — мə де ни ет-
тің ажы ра мас бір бөл ше гі. Жал пы жа зу — əр бір 
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, адам-
ның ру ха ни бай лы ғы ның үл кен же ті сі ті гі. Жа зу-
сыз мə де ни ет те, əде би ет те, ғы лым да да мы мас 
еді. Оның адам зат өмі рін де гі ма ңы зын көп те ген 
ға лым дар өз ең бек те рін де атап ай тқан. Қа зақ же-
рін де ал ғаш қол да ныл ған жа зу лар дың шы ғу төр-
кі ні жө нін де көп те ген ең бек тер жа зыл са да, əлі де 
бол са зерт тел мей жат қан жа зу түр ле рі бар. Он-
дай жа зу лар жө нін де М. Дүй се нов, М. Мыр зах ме-
тов, Т.Қа ба ев т. б. өз ма қа ла ла рын да, Ғ. Ай да ров, 
Р. Сыз ды қо ва, Н. Орал ба ева, Н. Уəли ев, М.Қ. Ес-
ке ева, Қ. Кү де ри на, Қ. Сар тқо жа, Г. М. Ма мыр бе-
ко ва жə не та ғы бас қа ға лым дар қо мақ ты ең бек тер 
жа зып, олар дың қа зақ хал қы ның өмі рін де гі ма-
ңы зы ту ра лы ай тып тал да ды. Қа зақ хал қы Қа зан 
төң ке рі сі нен (1917) бұ рын жə не одан кейін араб 
жа зу ын (1929 жыл ға дейін) пай да лан ды. Араб жа-
зу ының қа зақ же рін де бас қа жа зу лар мен са лыс-
тыр ған да ұзақ уақыт қол да ныл ға ны мə лім.
ХХ ға сыр ба сын да ті ке лей оқу-ағар ту ісі мен 

не ме се əде би ет пен ай на лыс қан дар ды ға на емес, 
бү кіл қа зақ қо ға мын алаң дат қан үл кен проб ле-
ма бол ды. Қа зақ хал қы өз ге түр кі ха лық та ры си-
яқ ты 4-5 ға сыр бойы араб жа зу ын пай да лан ды. 
Көп ші лік ке мə лім, қа зақ жа зу ын (араб гра фи ка-
сы не гі зін де гі) бас қа гра фи ка ға кө ші ру мə се ле сі 
ХІХ ға сыр дың ІІ жар ты сы нан бас тап кө те ріл ген 
бо ла тын. Сол уақыт та ғы бас па сөз бет те рін де 
араб жа зу ының кем ші лік жақ та рын, оның түр-
кі тіл де рі не жа рам сыз ды ғын ай тып сы на ған 
ма қа ла лар көп теп кез де се ді. Кей ма қа ла ның 
ав тор ла ры араб жа зу ының қа зақ ті лі нің ды быс-
тық жүйе сін то лық бе ре ал май тын ды ғын, бас 
əріп тер дің, ты ныс бел гі ле рі нің жоқ ты ғы оқу да 
қи ын дық ту ғы за ты нын көр се те ке ліп, қа зақ жа-
зу ын же тіл ді ру ке рек не бас қа ал фа вит алу ке-
рек де ген пі кір ай та ды. Қа зақ оқы ған да ры, оның 
ішін де Ы. Ал тын са рин тə різ ді ағар ту шы лар, қа-
зақ тың ұлт тық жаз ба əде би ті лін қа лып тас ты ру 
үшін оның ды быс тық жүйе сін дұ рыс бе ре ала-
тын жа ңа ал фа вит қа был да уды, не осы жа зу ды 
бі раз же тіл ді ру ді күн тəр ті бі не қоя бас та ды. Мі-
не, осы пі кір ағы мын өз мақ сат та ры на ше бер-
лік пен пай да лан ған Н. И. Иль мин ский бас та ған 
мис си онер лер араб жа зу ының кем ші лік те рін 
сы най оты рып, қа зақ жа зу ын бір ден орыс гра-
фи ка сы на кө ші ру иде ясын қы зу уағыз да ды.
Араб жа зу ын же тіл ді ру не бас қа гра фи ка мен 

ал мас ты ру мə се ле сі ХІХ ға сыр дың екін ші жар-
ты сын да кө те ріл ге ні мен, бі рақ өз ше ші мін та ба 
ал май аяқ тал ды. Бұ ған нен дей се беп бол ға нын 
шы ғыс та ну шы Н. Яков лев бы лай деп көр се те ді: 
«Орыс гра фи ка сы мис си онер лер мек те бі ар қы-
лы та ра тыл ған дық тан кей бір ха лық тар дың ұлт-
тық се зі мі не жа ғым сыз əсер ет ті. Бұл орыс тан ды-
ру жə не зор лық пен ұлт тық ерек ше лік тер ді жою 
үшін іс те лін ген іс деп есеп те лін ді».
ХХ ға сыр ба сын да ту ған шы тыр ман за ман-

ның түр лі қо ғам дық-са яси оқи ға ла ры на қа зақ-
тың кө зі ашық ұл тжан ды зи ялы то бы ның өкіл-
де рі бей та рап қа рап оты ра ал ма ды. Олар қо ғам-
дық да му дың ал ғы шарт та ры ның бі рі — ха лық қа 
бі лім бе ру деп та нып, қа лың бұ қа ра ның сауатын 
тез ашу үшін оқы ту жүйе сі не ре фор ма жа са удан 
бас тау ке рек ті гін қа зақ зи ялы ла ры жақ сы тү сін-
ді. Мек теп тер мен мед ре се лер де ді ни са бақ тар-
мен қо са əр түр лі ғы лым са ла ла ры нан ал ғаш қы 
мə лі мет тер бе рі ле тін бол ды. Жа ңа əдіс пен оқы-
ту дың пай да лы екен ді гін тү сін ген Ах мет Бай тұр-
сы нұ лы, Мір жа қып Ду ла тов, Исен Бей сен ба ла сы 
т. б. ха лық ты ана ті лін де тез сауат тан ды ру үшін 
тө те жа зу мен жа зыл ған жа ңа оқу құ рал да рын 
құ рас ты рып, жа ңа əдіс пен оқы ту ға ар нал ған 
əліп пе, ем ле ере же ле рін құ рас ты ру мен ай на-
лыс ты.

Олар жас ұр пақ қа өр ке ни ет ті ел дер де гі дей 
ғы лым мен мə де ни ет ке же ту дің бір ден-бір жо-
лы мек теп тер мен мед ре се лер де «жа ңа əдіс пен» 
(усу ли-жа дид) оқы ту ісін жол ға қою ке рек ті гін 
ұсын ды. Се бе бі бұ рын ғы оқы ту жүйе сі бойын ша 
мек теп тер мен мед ре се лер де жүр гі зі ле тін оқу 
жа ңа за ман ның, яғ ни да мып ке ле жат қан ка пи-
та лис тік өн ді ріс тік жə не қо ғам дық-са яси, ру ха-
ни қа ты нас тар дың та ла бы на сəй кес кел ме ді. Оқу 
жүйе сі не ре фор ма жүр гі зу, мі не, осын дай өн ді-
ріс тік қа ты нас тар дың та ла бы нан ту ған қо ғам дық 
оқи ға бо ла тын. Сол дəуір де қа лып та са бас та ған 
ұлт тық бур жу азия мен ал дың ғы қа тар лы зи ялы-
лар дың бұ ны қол дауы сон дық тан еді.
Ах мет Бай тұр сы нұ лы қа зақ да ла сын да жə-

дид бас та ма сын ба тыл қол дай оты рып, қа зақ ал-
фа ви тін түр лен ген жа ңа жүйе ге кел ті ру ге, еже-
ле усіз оқу мен тө те оқу ды қа лып тас ты ру ға жол 
сал ды. Бұ рын ғы əліп пе бойын ша, ес кі араб əр-
пі мен (ха дим ше) тү сі нік сіз сөз дер ді жат та удың 
ор ны на, ту ра өз ті лі міз де оқып-жа за тын жа ңа 
əдіс ұлт мə де ни еті нің та ри хын да ора сан зор ма-
ңыз ды оқи ға бол ды. Ах мет Бай тұр сы нұ лы ХХ ға-
сыр дың бас ке зін де араб əліп пе сін қа зақ ті лі нің 
ды быс тық жүйе сі не сəй кес тен ді ріп өз ге ріс тер 
ен гіз ді. Ол қа зақ əліп пе сін жүйе леп, оқу құ рал-
да рын жа са ды, фо не ти ка, грам ма ти ка са ла сын 
зерт теп, қа зақ мə де ни еті мен əде би еті ту ра лы 
зерт те улер жаз ды.

Қа зақ жа зу ын же тіл ді ру де гі А. Бай тұр сы нұ-
лы ның қыз ме тін ерек ше атап өту ке рек. Ал фа-
вит мə се ле сі А. Бай тұр сы нұ лы ның жə не ол шы-
ғар ған «Қа зақ» га зе ті нің (1913-19) қыз ме ті мен ті-
ке лей бай ла ныс ты. А. Бай тұр сы нұ лы 1910 жыл-
дар дан бас тап араб жа зуы та за сол күйін де қа зақ 
ті лі үшін қо лай лы емес ті гін бай қап, оны қа зақ 
ті лі нің ды быс тық жүйе сі не икем деп, қай та тү-
зу ді қол ға ал ды. Араб ал фа ви тін қа зақ ті лі нің 
фо не ти ка лық ерек ше лік те рі не сəй кес тен ді ру 
мақ са тын көз де ген ең бек тер ге А. Бай тұр сы нұ-
лы ның «Ай қап» жур на лы мен «Қа зақ» га зе ті нің 
бет те рін де 1912-1919 жыл дар да ғы жа ри ялан ған 
тіл, ем ле, ал фа вит ту ра лы ма қа ла ла ры, құ рас-
тыр ған əліп пе ле рі, оқу құ рал да ры жа та ды.
А. Бай тұр сы нұ лы жа зу дың ма ңы зын өзі нің 

«Тіл — құ рал» де ген ең бе гін де бы лай деп тү сін ді-
ре ді: «Осы кү ні адам дар жа зу дан ай ры лып, жа за 
ал май тын күй ге ұшы ра са, он да ғы күйі де ті лі нен 
ай рыл ған нан же ңіл бол мас еді. 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. Алыс-
тан уақыт пен сөй ле су ге бол май ды, жа зу мен дү-
ни енің бір ше тін де гі адам екін ші ше тін де гі адам-
мен сөй ле се ді, сон дық тан сөй лей бі лу қан дай ке-
рек бол са, жа за бі лу дің ке рек ті гі онан да ар тық. 
Сөй ле ген де сөз дің жүйе сін, қи сы нын кел ті ріп 
сөй леу қан дай ке рек бол са, жаз ған да да сөз дің 
кес те сін кел ті ріп жа зу сон дай ке рек». Ах мет 
Бай тұр сы нұ лы 1912 жы лы «Ай қап» га зе тін де 
жа ри ялан ған «Жа зу тəр ті бі» дей тін ма қа ла сын-
да «Оқу құ ра лы ның ең ұлы ғы — ба ла оқы та тын 
кі тап» деп, оқу құ ра лы ба ла лар дың жа нын қи на-
май тын бо луы ке рек жə не он дай оқу лық жа сау 
үшін ал ды мен жа зу жөн деу ке рек ті гін ай тқан. 
Сөз ішін де қай ды быс ес тіл се, сол ды быс тың 
əр пін жа зу ке рек ті гін ай тып, қа зақ ті лін де бес 
дауыс ты, он же ті дауыс сыз бар лы ғы 24 ды быс 
бар деп тұ жы рым дай ды.
Ах мет та ну шы лар дың бі рі — зерт те уші М. 

Жү сі пов тің тұ жы рым дауын ша, А. Бай тұр сы нұ-
лы өзі нің ғы лы ми із де ні сін де ғы лы ми көп ші лік 
əлі бі ле бер мей тін фо но ло ги ялық ұғым дар ды 
анық та умен шек тел мей, олар ды жан-жақ ты те-
рең зерт те ді, олар ға син гар мо ни ялық тү сі нік 
бер ді, мұн дай син гар мо фо но ло ги ялық ірі зерт-
те ме лер ді ол тіл бі лі мі нің та ри хын да бі рін ші бо-
лып жа са ды. Яғ ни А. Бай тұр сы нұ лы ның əліп биі 
син гар мо низм фо но ло ги ясын жа са удың те ори-
ялық не гі зін қа ла ған тұң ғыш ең бек бо лып са на-

ла ды. А. Бай тұр сы нов ық шам да ған, ре фор ма ла-
ған араб ал фа ви ті мен «Қа зақ» га зе ті (1913-1919) 
шы ғып тұр ған, көп те ген көр кем əде би ет шы ғар-
ма ла ры ба сыл ған. Оқы ту шы лар, оқу шы лар жə-
не бас қа да қа зақ тың, но ғай дың, та тар дың оқы-
ған аза мат та ры А. Бай тұр сы нов ре фор ма ла ған 
қа зақ жа зу ын дұ рыс деп тауып, күн де лік ті тұр-
мыс та жап пай қол да на бас та ған ды ғы жө нін де 
М. Ду ла тов тың «Қа зақ» га зе тін де жа ри ялан ған 
ма қа ла сы нан кө ру ге бо ла ды: «Қа зақ ті лін қо лы-
на қа лам ұс та ған нан бе рі шыл ғи қа зақ ша жа за 
бас та ған Бай тұр сы нов қа зақ ем ле сін шы ғар ды, 
оқу құ рал да рын жаз ды. Осы екі жыл дың ішін-
де «Қа зақ» га зе та сы ның тіл, ем ле ту ра лы қыл-
ған қыз ме ті көз ге кө рі нер лік бол ды. Екі жыл дың 
ішін де ор та есеп пен 250 мың да на «Қа зақ» нө-
мі рі та ра ды; жа ңа ем ле мен 15-тей кі тап шық ты, 
бұ лар 45 мың да на дай бар. Бұл ем ле ні то сыр қап 
тү сін бей міз, оқи ал ма дық де ген еш кім ді ес ті ге-
ні міз жоқ. «Қа зақ ем ле сін» мұ сыл ман мед ре се-
ле рін де, орыс школ да рын да ғы шə кірт тер, учи-
тель дер, мұ ға лім дер жа бы ла қа был ет кен ді гі 
был тыр ғы «Қа зақ» нө мір ле рі нің кө бі нен кө рі не-
ді» (Қа зақ, 1915, №93). Де ген мен А. Бай тұр сы нов 
ре фор ма ла ған қа зақ гра фи ка сы рес ми түр де тек 
1924 жы лы ға на Орын бор да өт кен қа зақ-қыр-
ғыз бі лім паз да ры ның тұң ғыш құ рыл тайын да 
қа был да на ды. Бұл тə жі ри бе ні өз ге түр кі ха лық-
та ры ның бі ра зы (өз бек, но ғай, та тар) қол дап, өз 
жа зу ла ры на өз ге ріс тер ен гі зе бас тай ды. Бі рақ 
сол тұс та ғы Мəс ке удің ба сы лым да рын да жə-
не түр кі бас па сө зін де араб гра фи ка сын тас тап, 
ла тын ал фа ви ті не кө шу ту ра лы пі кір лер, ұсы-
ныс тар да бел ала бас та ды. 1920 жыл да ры араб 
жа зу ын же тіл ді ру не өз ге гра фи ка ға ал мас ты ру 
мə се ле сі тек жал ғыз Қа зақ стан да ға на емес, бү кіл 
түр кі тіл дес рес пуб ли ка лар кө ле мін де қоз ғал ды. 
Мəс ке уде «Жа ңа ал фа вит жө нін де гі ор та лық 
ко ми тет» құ ры лып, түр кі ха лық та ры жа зу ын 
ла тын гра фи ка сы на кө ші ру ту ра лы жос пар лы 
жұ мыс жүр гіз ді. Қа зақ стан да да сон дай ко ми-
тет жұ мыс іс те ді. Көп ші лік ке мə лім, 1929 жы лы 
24 қаң тар да «Жа ңа ал фа вит ту ра лы» Қа зақ стан 
Ор та лық ке ңес ко ми те ті пре зи ди умы мен Ха лық 
ко мис сар лар ке ңе сі нің қау лы сы шы ғып, ла тын 
ал фа ви тін қа был да дық.
Со ны мен Ах мет Бай тұр сы нұ лы — ұлт тық 

жа зу дың не гі зін қа ла ушы. Ға лым ның араб гра-
фи ка сы не гі зін де тұң ғыш құ рас ты рып шық қан 
жа зуы «тө те жа зу» деп ата ла ды. Тө те жа зу кү-
ні бү гін ге дейін Қы тай қа зақ та ры ның ара сын-
да қол да ныс та. Оған Қы тай қа зақ та ры «кө не 
жа зу» де ген атау бер ген. Қа зір гі кез де бұл тө те 
жа зу ды не гіз ге алып құ рас тыр ған əліп пе де 33 
əріп таң ба сы бар: 11-і дауыс сыз, 22-і дауыс ты ды-
быс тар ды таң ба лай ды. Қа зір Қы тай қа зақ та ры 
тө те жа зу ды қол да нып кел ге ні мен, ол бір не ше 
рет өз ге ріс ке ұшы ра ған. Зерт те улер ге сүйен сек, 
1954 жыл дан кейін атал мыш жа зу 7 түр лі өз ге-
ріс ке ен ген. Сон да Қы тай қа зақ та ры ның кү ні 
бү гін ге дейін қол да нып ке ле жат қан жа зуы ша-
ма мен 90 пайы зы Ах мет Бай тұр сы нұ лы ның құ-
рас тыр ған ем ле сі не гі зін де. Қал ған 10 пайы зы 
өз ге ріс тер ге түс кен де уге бо ла ды. Қа зақ хал қы 
араб гра фи ка сы не гі зін де 3 түр лі жа зу үл гі сін 
қол дан ды: 1) қа дим үл гі сі; 2) жа дид үл гі сі; 3) тө те 
жа зу. Қа зан төң ке рі сі не дейін гі жə дит (тө те оқу) 
мек теп те рі не ар нал ған тұң ғыш əліп пе лер араб 
əліп биі мен ба сы лып шық ты. «Қа зақ ша əліп пе» 
(1910), «Əліп пе, яки тө те оқу» (1911), «Қа зақ ша 
ең жа ңа əліп пе» (1912), «Қа зақ ба ла ла ры на жəр-
дем», «Қа зақ ша əліп пе кі та бы» (1913) дей тін оқу-
лық та ры со лар дың қа та ры на жа та ды.

Ен ді ла тын жа зу ына кө шу мə се ле сі мен оның 
кем ші лік жақ та ры на кел сек, 1929 жы лы 24 қаң-
тар да «Жа ңа ал фа вит ту ра лы» Қа зақ стан Ор та-
лық ке ңес ко ми те ті пре зи ди умы мен Ха лық ко-
мис сар лар ке ңе сі нің қау лы сы шы ғып, ла тын ал-
фа ви тін қа был да дық. Ла тын əліп биі не көш кен де 
қа зақ ті лі нің əліп пе сін жа сау ісі же дел қол ға 
алын ды. Со ның нə ти же сін де «Бал дыр ған» (1929), 
«Сауат. Бі рін ші бас қыш мек теп те рі не ар нал ған 
əліп пе кі та бы» (1930), «Пи онер əліп пе сі» (1931), 
1-класс үшін «Əліп пе» (1932), «Жа ңа күш», «Қы-
зыл əс кер əліп пе сі» (1930), «Сауат тан дыр ғыш» 
(1934), «Жұ мыс шы əліп пе сі» (1934) ат ты ере сек 
кі сі лер дің сауатын ашу ға ар нал ған оқу лық тар 
шық ты. Кейін «Су рет ті əліп пе» жа рық көр ді. 
Сон дай-ақ əліп пе ні оқы ту ға кө мек ші əдіс те ме-
лік нұс қау лар ба сыл ды. Соң ғы жыл да ры мек-

теп те қол да ны лып жүр ген «Əліп пе» 1985 жыл ға 
дейін 17 рет қай та ба сыл ды. Көп ке шік пей Қы-
зы лор да да ғы лы ми кон фе рен ция ша қы ры лып, 
он да ем ле мə се ле сі қа рал ды. Ла тын ал фа ви ті не 
қо сым ша қа зақ тың өзін дік ды быс та рын бел гі леу 
үшін 6 бел гі алын ды. Бі рақ бұл ал фа вит құ ра-
мын да ғы əріп тер қа зақ ті лі нің ды быс тық жүйе-
сін əлі де бол са дəл бе ре ал ма ды. Əріп тер дің 
са ны ның көп бо луы оны үй ре ну ді қи ын да та ды 
де ген пі кір лер ден соң, ал фа вит ке көп те ген таң-
ба лар ен гі зіл мей қал ды. Шын ды ғын да, ал фа-
вит те жі бе ріл ген кем ші лік тер мер зім ді бас па сөз 
бет те рін де көп те ген қа те лер дің ке туі не се беп 
бол ды. Егер 20-30-жыл дар да ғы шық қан га зет, 
жур нал, кі тап тар дың бе тін ашып, оқып көр сек, 
кез кел ген тек стен əріп те ру ші лер дің қа те ле суі-
нен, тү сін беуінен, кей бір пол ли атив тер ді /ө, ə, c, 
n, q / ажы ра та ал мауынан кет кен қа те лер ді жиі 
кез дес ті ру ге бо ла ды. Де ген мен Ке ңес үкі ме ті нің 
жүр гіз ген са яса ты на бай ла ныс ты 1930 жыл дар-
дың ор та сы мен со ңы на қа рай ұлт тық рес пуб ли-
ка лар да орыс ті лі ор тақ қа рым-қа ты нас құ ра лы 
ре тін де қо ғам дық өмір дің бар лық са ла ла рын да 
қол да ны ла бас та ды. 1940 жы лы орыс гра фи ка сы-
на не гіз дел ген жа ңа қа зақ əліп биі қа был дан ды.

1990 жыл да ры қа зақ жа зу ын ла тын гра фи ка-
сы не гі зін де гі ал фа вит ке ауыс ты ру мə се ле сі кө те-
ріл ді. Бі раз түр кі тіл дес рес пуб ли ка лар да (Əзір-
бай жан, Түр кмен стан, Өз бек стан) қай та құ ру 
ке зе ңі бас тал ған да ла тын гра фи ка сы на ауыс ты. 
Сол рес пуб ли ка лар дың оң тə жі ри бе ле рін зерт-
теп, біз де де ла тын гра фи ка сы на кө шу мə се ле сін 
қа рас ты рып жат қан ға лым дар дың ең бек те рін 
зер де леу қа зір гі күн тəр ті бі нің өзек ті мə се ле ле-
рі нің бі рі не жа та ды. Қа зір осы мə се ле тө ңі ре-
гін де əр түр лі ғы лым са ла ла ры ның ма ман да ры 
ла тын гра фи ка сы на кө шу қа жет ті гін дə лел деп өз 
жо ба ла рын ұсы ну да. Бас па сөз бет те рін де, бас қа 
да БАҚ-та əр кім өз ойын, пі кі рін ор та ға са лу да.

Осы ған орай ай та ке те тін жайт — Ел ба сы мыз 
Н. Ə. Назарбаев тың «Бо ла шақ қа бағ дар: ру ха ни 
жаң ғы ру» де ген ат пен «Еге мен Қа зақ стан» га зе-
тін де жа ри ялан ған ма қа ла сын да ла тын ға кө шу 
мə се ле сін же дел əрі түп кі лік ті қол ға алу қа жет-
ті гі жа зыл ды. Ма қа ла да Ел ба сы қа зақ ті лін бір-
тін деп 2025 жыл ға дейін ла тын əліп биі не кө ші-
ре міз деп мə лім де ді. Президент қа зақ ті лі нің 
əліп биі тым те рең нен та мыр тар та ты нын ай та 
ке ліп: «V-XV ға сыр лар да түр кі ті лі Еура зия құр-
лы ғы ның аса ауқым ды бө лі гін де ұл та ра лық қа-
ты нас ті лі бол ды. X ға сыр дан XX ға сыр ға дейін, 
900 жыл бойы Қа зақ стан аума ғын да араб əліп-
биі қол да ныл ды. 1929 жыл ғы 7 та мыз да КСРО 
Ор та лық Ат қа ру Ко ми те ті мен КСРО Ха лық 
Ко мис сар ла ры Ке ңе сі нің Пре зи ди умы ла тын-
дан ды рыл ған жа ңа əліп би — «Бір тұ тас түр кі 
ал фа ви тін» ен гі зу ту ра лы қау лы қа был да ды. 
Ла тын əліп биі нің не гі зін де жа сал ған жа зу үл гі-
сі 1929 жыл дан 1940 жыл ға дейін қол да ны лып, 
кейін ки рил ли ца ға ауыс ты рыл ды. 1940 жыл ғы 
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 ші ру ту ра лы» заң қа был дан ды. Осы-
лай ша қа зақ ті лі нің əліп би ін өз гер ту та ри хы, 
не гі зі нен, нақ ты са яси се беп тер мен ай қын да-
лып кел ді», — деп, ла тын əліп биі не кө шу ту ра-
лы 2012 жыл ғы жел тоқ сан айын да жа рия ет кен 
«Қа зақ стан-2050» стра те ги ясын да да ай тыл ға нын 
мə лім деп, бұл про цес тің мек теп қа быр ға сын да-
ғы ба ла лар ға ағыл шын ті лін оқып жат қа ны үшін 
қи ын ға соқ пай ты нын, жас бу ын үшін еш қан дай 
ке дер гі бол май ты нын сөз ете ді. Ла тын əліп биі не 
кө шу қа жет ті гін осы уақыт қа дейін елі міз те рең 
тү сі ніп жə не Тəуел сіз дік ал ған нан бе рі мұ қи ят 
дайын дал ға ны мыз ды ба са айт ты. Ен де ше, біз де 
ру ха ни жа ңа ра тын, ұлт тық са на ны оятып, жаз ба 
мə де ни еті міз ді да мы та тын уақыт жет ті деп есеп-
тей міз.
Со ны мен, жа зу сыз мə де ни ет те, əде би ет те, 

ғы лым да да мы май ты ны сөз сіз. Жал пы жа зу 
ту ра лы жо ға ры да ай тыл ған мə се ле лер за ман та-
ла бы нан ту ын дап отыр ға ны анық. Ен де ше қа зақ 
жа зу ының қа лып та суы мен да му ын зерт теп, зер-
де леу — тіл та ным ғы лы мы ның ал дын да тұр ған 
өзек ті мə се ле лер дің бі рі бо лып та бы ла ды. Ен ді гі 
тіл ші ма ман дар дың ал дын да тұр ған зор мə се-
ле — қа зақ ті лі нің ды быс тық жүйе сі не сəй кес-
тен ді ріп гра фи ка мен ем ле жо ба сын көп ші лік-
тің сы ны нан өт кі зіп құ рас ты ру. Ла тын əліп биі не 
кө шу — за ман та ла бы. Осы ұлы мін дет ті орын-
дау ға қа зақ стан дық тар бір кі сі дей ат са лыс са құ-
ба-құп бо лар еді.

ША РА МА ЖИ ТА ЕВА,
Ф.�.Д., ПРО ФЕС СОР

:аза= жазуы тарихынан
Тіл та)дыры
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Ка фед ра зо оло гии би оло го-ге ог ра фи чес ко го фа куль те та КарГУ им. ака де ми ка Е. А. Бу-
ке то ва про во дит от кры тую ре ги ональ ную олим пи аду сре ди школь ни ков по би оло гии.

К учас тию в олим пи аде приг ла ша ют ся 
уча щи еся 9-11-х клас сов об ще об ра зо ва тель-
ных школ, ли це ев, гим на зий и школ-ин тер на-
тов рес пуб ли ки. Ра бо чи ми язы ка ми олим пи-
ады яв ля ют ся ка зах ский и рус ский.
Олим пи ада бу дет про во дить ся в два ту ра. 

Ор га ни за ци он ный ко ми тет и жю ри олим пи-
ады сфор ми ро ва ны из про фес сор ско-пре по-
да ва тельско го сос та ва би оло го-ге ог ра фи чес-
ко го фа куль те та КарГУ им. ака де ми ка Е. А. 
Бу ке то ва.
Пер вый, от бо роч ный тур бу дет про ве ден 

до 4 ок тяб ря 2017 г. в фор ме он лайн-тес ти ро-
ва ния. Учас тни ки дол жны бу дут зай ти на сайт 
http://e.ksu.kz, выб рать яр лык «Олим пи ада 
по би оло гии» и, сле дуя инструк ци ям, соз дать 
«Лич ный ка би нет учас тни ка». Ре зуль тат 1-го 
ту ра бу дет вы ве ден не мед лен но по окон ча нии 
тес та. Из чис ла школь ни ков, по лу чив ших не 
ну ле вой ре зуль тат, жю ри вы бе рет учас тни-
ков вто ро го ту ра. Ин фор ма ция об этом бу дет 
раз ме ще на в «Лич ном ка би не те учас тни ка» 
06.10.2017.

2-й (окон ча тель ный) тур сос то ит ся 12 ок-
тяб ря 2017 го да в 9:00 в кор пу се би оло го-ге-

ог ра фи чес ко го фа куль те та КарГУ. Он бу дет 
сос то ять из двух эта пов: I этап — вы пол не-
ние те оре ти чес ко го за да ния; II этап — вы-
пол не ние прак ти чес ко го за да ния. Олим-
пи ад ные за да ния раз ра бо та ны чле на ми 
ор гко ми те та и жю ри и ори ен ти ро ва ны на 
уча щих ся 9—11-х клас сов. По бе ди те ли, за-
няв шие при зо вые мес та, и учас тни ки олим-
пи ады 2-го ту ра наг раж да ют ся дип ло ма ми и 
сер ти фи ка та ми.

Программа проведения олимпиады 
12 октября 2017 года

9:00 — 9:30 — при бы тие и ре гис тра ция 
учас тни ков (ул. Уни вер си тет ская, 28, кор-
пус №3, би оло го-ге ог ра фи чес кий фа куль тет, 
холл).

9:30 — 10:00 — от кры тие олим пи ады (по-
точ ная ауди то рия №11).

10:30 — 13:00 — вы пол не ние за да ний 1-го 
эта па 2-го ту ра олим пи ады, рес пуб ли кан ский 
тре нинг-се ми нар для учи те лей с вы да чей сер-
ти фи ка тов.

13:00 — 14:00 — обед.

14:00 — 15:30 — вы пол не ние за да ний 2-го 
эта па 2-го ту ра олим пи ады.

15:30 — 16:30 (эк скур сии по науч но-ис сле-
до ва тельским ла бо ра то ри ям би оло го-ге ог ра-
фи чес ко го фа куль те та и му зе ям КарГУ, встре-
ча с ве ду щи ми уче ны ми фа куль те та).

16:30 — под ве де ние ито гов, зак ры тие олим-
пи ады и наг раж де ние по бе ди те лей (по точ ная 
ауди то рия №11).

Контакты
Ад рес ор гко ми те та: г. Ка ра ган да, ул. Уни-

вер си тет ская, 28, кор пус 3, ауди то рия 311
E-ma il: zo olo gi ya.ka fed ra@ma il.ru (Са ягуль 

Се ри ков на)
Конт. тел.: +7 701 645 7086 (Ама най Бай ту-

ру мо вич), 8(7212) 77-00-69 (де ка нат би оло го-ге-
ог ра фи чес ко го фа куль те та)

Не фор маль ная кон фе рен ция Zhas Camp 
прош ла в Ка ра ган де 23 и 24 сен тяб ря.

«Zhas Camp — это еже год ный про ект, ко то-
рый про хо дит с 2010 го да. Это [Не] кон фе рен ция. 
«Не» оз на ча ет, что она не фор маль ная, сво бод ная, 
от кры тая. Здесь выс ту па ют как спи ке ры, так и 
учас тни ки друг пе ред дру гом», — ска за ла Ири-
на Мель ни ко ва, ге не раль ный ди рек тор мо ло деж-
ной ин фор ма ци он ной служ бы Казахстана.
В Ка зах ста не мо ло дежь сос тав ля ет треть на се-

ле ния. Ири на счи та ет, что мо ло дежь — это са мая 
энер гич ная и силь ная со ци аль ная груп па, ко то-
рая оп ре де ля ет, ка ким бу дет об ще ство зав тра. 
Каж дый год не фор маль ную кон фе рен цию про-
во дят в 4-5 го ро дах Казахстана. Ор га ни за то ры 
ста ра ют ся не пов то рять ся, по это му каж дый год 
вы би ра ют но вые го ро да. По сло вам Ири ны Мель-

ни ко вой, Ка ра ган да — это один из цен траль ных 
го ро дов, где мно го мо ло де жи и ву зов, по это му 
вы бор пал на шах тер скую сто ли цу.
Бо лее ста мо ло дых ка ра ган дин цев, не ис пу-

гав шись хо лод ной по го ды, приш ли на не фор-
маль ную кон фе рен цию. Они встре ти лись со спи-
ке ра ми — из вес тным эк спер том в об лас ти прав 
че ло ве ка Юри ем Гу са ко вым и гос тем из Алматы, 
юрис том Ев ге ни ем Жов ти сом. На вто рой день 
учас тни ков кон фе рен ции жда ли мас тер-клас сы. 
В гос те вой сту дии Zhas Camp выс ту пил Ни ки та 
Ло га чев, млад ший про фес си ональ ный сот руд ник 
ОБ СЕ (г. Минск) с те мой «Как пос тро ить меж-
ду на род ную карь еру»: «Су ще ству ет сте ре отип: 
что бы ра бо тать в меж ду на род ной ор га ни за ции, 
обя за тель но иметь за ру беж ное об ра зо ва ние, же-
ла тель но по спе ци аль нос ти «по ли то ло гия» или 
«меж ду на род ные от но ше ния». На са мом де ле 

им тре бу ют ся спе ци алис ты в раз ных об лас тях». 
«Есть раз ные прог рам мы ОБ СЕ, глав ная из них — 
по под го тов ке млад ших про фес си ональ ных сот-
руд ни ков. Ес ли вы прой де те эту прог рам му, у 
вас уве ли чит ся шанс по лу чить бо лее вы со кую 
дол жность. Так же очень важ но ус та но вить про-
фес си ональ ные кон так ты, нет вор кинг ник то не 
от ме нял».
Те ка ра ган дин цы, ко то рые не ус пе ли по пасть 

на Zhas Camp, мо гут по ехать на не го в дру гой го-
род.
В этом го ду ор га ни за то ры ла ге ря оп ла чи ва ют 

про ез дной грант — до рож ные рас хо ды (в од ну 
сто ро ну) и про жи ва ние на вре мя ме роп ри ятия (2 
су ток) 30 учас тни кам из всех угол ков Казахстана.
Здесь об суж да ют трен ды, учат ся но вым на вы-

кам и ре али зу ют свои идеи, на хо дят нас тав ни ков, 
еди но мыш лен ни ков, кол лег и дру зей. В прог рам-
ме: об ще ствен ные ини ци ати вы и раз ви тие го ро-
да, ин фор ма ция и кри ти чес кое мыш ле ние, от-
вет ствен ный биз нес, сов ре мен ное ис кус ство.
За яв ку мож но по дать на сай те zhas camp.kz.
На сай те вы би ра ете «Я — про ез дной грант». 

За яв ки мож но по дать в го ро да: Ак то бе (21-22 ок-
тяб ря), дед лайн для по да чи за явок — 10 ок тяб ря; 
Пет ро пав ловск (28-29 ок тяб ря), дед лайн — 20 ок-
тяб ря.
Ор га ни за тор ме роп ри ятия — Мо ло деж ная 

ин фор ма ци он ная служ ба Казахстана (МИСК).

СОБ. ИНФ.

Об ще ствен ный фонд So ci al De ve lop ment 
Cen ter при под дер жке ГУ «Ми нис тер ство 
по де лам ре ли гий и граж дан ско го об ще-
ства Рес пуб ли ки Ка зах стан» ор га ни зу ет ли-
те ра тур ный кон курс АНК «Ан сар». К учас-
тию в кон кур се приг ла ша ют ся мо ло дые 
ав то ры в воз рас те от 14 до 29 лет.

Целью дан но го со ци аль но зна чи мо го про-
ек та яв ля ет ся не толь ко раз ви тие твор чес ко го 
по тен ци ала мо ло де жи Казахстана, но и про-
фес си ональ ный рост мо ло дых жур на лис тов, 
пи са те лей и по этов. Кон курс так же пред по-
ла га ет оз на ком ле ние ши ро ких сло ев на се ле-
ния с ра бо та ми на чи на ющих жур на лис тов, 
пи са те лей и по этов, ук реп ле ние ме жэт ни чес-
ко го сог ла сия в об ще стве и един ства на ро дов 
Казахстана.
При зо вой фонд кон кур са: 660 000 тен ге.
К учас тию до пус ка ют ся граж да не Рес пуб-

ли ки Казахстан в воз рас те от 14 до 29 лет.
Но ми на ции: ма лая про за, пуб ли цис ти ка и по эзия.
За яв ки при ни ма ют ся до 22 ок тяб ря 2017 го да.
Те ма ти ка кон кур сных ра бот мо жет быть 

лю бой, не про ти во ре ча щей за ко но да тель ству 
Рес пуб ли ки Казахстан. Ав то рам, чьи те мы 

бу дут со от вет ство вать спис ку пред поч ти тель-
ных тем кон кур са, бу дет от да вать ся при ори тет 
при оцен ке и от бо ре луч ших ра бот. Спи сок 
пред поч ти тель ных тем: ук реп ле ние ме жэт-
ни чес ко го сог ла сия в об ще стве и един ства на-
ро да Казахстана; при ви тие мо ло де жи чувств 
пат ри отиз ма, ми ло сер дия и че ло ве ко лю бия; 
лю бовь к род ной зем ле, ее куль ту ре, обы ча ям 
и тра ди ци ям.
Кон кур сные ра бо ты при ни ма ют ся на ка-

зах ском и рус ском язы ках. Один ав тор мо жет 
прис лать на кон курс не бо лее трех ра бот по 
каж дой из но ми на ций (ма лая про за, по эзия и 
пуб ли цис ти ка). Про из ве де ния, пред став лен-
ные на кон курс, мо гут быть как но вы ми, так и 
ра нее опуб ли ко ван ны ми. При сы лая свои про-
из ве де ния, ав то ры га ран ти ру ют, что все ав тор-
ские пра ва на эти про из ве де ния при над ле жат 
имен но им, а так же то, что ис клю чи тель ные 
пра ва на эти про из ве де ния не пе ре да ны треть-
им ли цам. Ав то ры, на ру ша ющие пра ва треть-
их лиц, к пуб ли ка ции в сбор ни ке кон кур са не 
до пус ка ют ся и са ми не сут от вет ствен ность за 
та ко го ро да пра во на ру ше ния.
Пер вым эта пом яв ля ет ся сбор кон кур сных 

ра бот, ко то рый про хо дит с 11 сен тяб ря по 22 

ок тяб ря 2017 го да. Вто рой (оце ноч ный) этап 
бу дет про хо дить с 22 по 31 ок тяб ря 2017 го-
да. Чле ны жю ри оце ни ва ют все пос ту пив шие 
кон кур сные за яв ки и от би ра ют 50 луч ших ра-
бот, ко то рые впос лед ствии бу дут вклю че ны в 
сбор ник кон кур са.   Так же ав то ры 50 луч ших 
ра бот по лу чат приг ла ше ние на тор же ствен-
ную це ре мо нию наг раж де ния в Ас та не. Про-
езд, пи та ние и про жи ва ние на вре мя це ре мо-
нии оп ла чи ва ют ся за счет средств ор га ни за то-
ра. Ито го вый этап — тор же ствен ная це ре мо-
ния наг раж де ния в Ас та не — с 1 по 20 но яб ря 
2017 го да.
На це ре мо нии наг раж де ния бу дут объ-

яв ле ны и наг раж де ны при за ми по бе ди те ли. 
При зо вой фонд сос та вит не ме нее 660 000 
тен ге по трем но ми на ци ям (цен ный приз за 
1-е мес то на сум му не ме нее 100 тыс. тен ге, за 
2-е мес то — на сум му не ме нее 70 тыс. тен-
ге, за 3-е мес то — на сум му не ме нее 50 тыс. 
тен ге).
За яв ку на кон курс мож но по дать на сай те 

www.kon kur san sar.kz по трем но ми на ци ям: 
ма лая про за, по эзия и пуб ли цис ти ка.

СОБ. ИНФ.

Анонс
Изучаем 
казахский язык

Ка фед ра прак ти чес ко го 

кур са ка зах ско го язы ка КарГУ 

им. ака де ми ка Е. А. Бу ке то ва 

приг ла ша ет на он лайн-кур-

сы «Под го тов ка к КАЗ ТЕСТ», 

«Де лоп ро из вод ство на го су-

дар ствен ном язы ке» и «Ин тен-

сив ное обу че ние ка зах ско му 

язы ку». Кон так тные те ле фо ны: 

8 701 472 6403, 8(7212) 77-

04-32 (117), имейл: be ibarys@

ma il.ru. Обу ча ясь на этом он-

лайн-кур се, вы с ус пе хом ов-

ла де ете ка зах ской ли те ра тур-

но-раз го вор ной речью. Курс 

по мо жет вам с лег костью го-

во рить на ка зах ском язы ке и 

по ни мать со бе сед ни ка в раз-

но об раз ных ком му ни ка тив ных 

си ту аци ях. Вы на учи тесь чи-

тать, пра виль но про из но сить 

сло ва и гра мот но сос тав лять 

пред ло же ния. С по мощью го то-

вых ре че вых си ту аций вы смо-

же те сос тав лять соб ствен ные 

ди ало ги, мо но ло ги, сво бод но 

из ла гать свои мыс ли как ус-

тно, так и пись мен но. Пос ле 

обу че ния кур са вы да ет ся сер-

ти фи кат КарГУ (144 ча са).

Student news
Здравствуй, 
первокурсник!

Во Двор це сту ден тов КарГУ 

в рам ках ак ции «Здрав ствуй, 

пер во кур сник!» прой дут твор-

чес кие кон кур сы, праз дни ки, 

фес ти ва ли:

4, 5, 6 ок тяб ря — кон курс 

твор чес кой мо ло де жи «Жас та-

лап» — «Мо ло дое да ро ва ние»

9-31 ок тяб ря — праз дник 

«Пос вя ще ние в сту ден ты» (по 

фа куль те там)

1-3 но яб ря — фес ти валь 

КВН (ка зах ская и рус ская ли-

ги);

8-10 но яб ря — фес ти валь 

«Ала ман»

16 но яб ря — твор чес кая 

ак ция «К'й-тар тыс»

16 но яб ря — зак ры тие ак-

ции «Здрав ствуй, пер во кур-

сник!»

17 но яб ря — фо рум сту ден-

тов КарГУ «Біз — �а за� стан-

ны� бо ла ша �ы» — «Мы — бу ду-

щее Казахстана».

До ро гие пер во кур сни ки! 

Приг ла ша ем вас стать ак-

тив ны ми учас тни ка ми ак ции, 

про явить свои та лан ты, спо-

соб нос ти, ли дер ские ка че ства, 

твор чес кую ини ци ати ву, кре-

атив ный по тен ци ал!

ИН ФОР МА ЦИЯ ПРЕ ДОС ТАВ ЛЕ НА

ДВОР ЦОМ СТУ ДЕН ТОВ

Приглашаем будущих биологов!

Неформальная конференция для молодежиНеформальная конференция для молодежи

В Казахстане объявлен литературный конкурс «Ансар»

Школа — вуз
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Қай за ман да бол сын адам зат қа ең қа жет-
ті сі ру ха ни құн ды лық тар екен ді гі не еш кім нің 
дауы жоқ. Əуеден түс кен төрт кі тап оның та-
ма ша дə ле лі. Кө не дəуір лер ден кү ні бү гін ге 
дейін адам ба ла сын ал ға сүй реп ке ле жат қан 
ой мен сөз һəм сөз өне рі де сек, қа те ле се қой-
мас пыз. Дəл қа зір гі тех но ло ги яла ры тең се ліп, 
«кеп те ліс те» тұр ған ға ла мат ға рыш ға сы ры-
ның өзін де де сол сөз өне рі нің ор ны бө лек. Ал 
сөз өне рін ай та бас та сақ, ал ды мен ойы мыз ға 
кі тап ора ла ды. Əри не, «мы на да мы ған за ман-
да кі тап оқу дың қа же ті қан ша? Кі тап тар оқыл-
май ды, оған уақыт жоқ…» дей тін біл гіш тер де 
бар. Ме нің ше, жа зыл ған, бас па дан шық қан 
кі тап оқы ла ды. Тым құ ры ған да, сол са ла ның 
бір ада мы бол сын оқи ды, іші нен ке ре гін ала-
ды. Осын дай да ор та ға са лар бір ой: мы нау жа-
рық дү ни еден соң ғы па ра сат ты жан жо ғал ған-
да ға на кі тап тар оқы лу ын тоқ та та тын шы ғар. 
Кі тап де ген нен шы ға ды, осы жыл дың ба сын да 
ха лы қа ра лық «ЕХ РО-2017 көр ме сі нің» ашы-
лу сал та на ты ның ал дын да қо лы ма кез дей соқ 
бір жи нақ түс ті. Қыз дың ба ла сын дай ке рім 
кі тап «Эко ло ги яның ру ха ни өрі сі» деп атал-
ған. Ав тор ла ры ака де мик Е. А. Бө ке тов атын-
да ғы Қа ра ған ды мем ле кет тік уни вер си те ті нің 
про фес сор ла ры Қайыр жан Бе кі шев аға мыз 
жə не за ман да сы мыз Қой лы бай Аса нов. Бе рі-
сі Са ры ар қа, əрі сі рес пуб ли ка ға та ны мал қос 
ға лым ның бұл ең бек те рі 2016 жы лы Алматы 
қа ла сын да ғы бас па ха на дан 500 да на та ра лым-
мен шық қан екен. Мо ног ра фия тү рін де жа-
рық көр ген атал мыш жи нақ ты бас па ға М. О. 
Əуезов атын да ғы Əде би ет жə не өнер ин сти ту-
ты ның ғы лы ми ке ңе сі ұсы нып ты. 13 бас па та-
бақ кө ле мін де гі ғы лы ми зерт те уге пі кір жаз-
ған бел гі лі ға лым дар У. Қа ли жа нов, Б. Ж.Құл-
та нов, А. Е.Қоң қа ба ева.
Əл гін де ай тқан дай, «кі тап оқыл май тын» 

за ман ға қа ра мас тан осы кі тап ты ба сы нан-аяқ 
оқып шық тым. Жи нақ тың атауынан бас тап, өн 

бойын да ке ше гі ХХ ға сыр мен бү гін гі ХХІ ға-
сыр дың аса күр де лі проб ле ма сы на ай на лып 
отыр ған эко ло гия та қы ры бы мен та би ғат ту ра-
лы тол ға ныс тар тұ нып тұр. Қа зір гі кез де Жер 
пла не та сын да ғы бү кіл адам зат ба ла сын қат ты 
алаң да тып отыр ған эко ло гия мə се ле сі бұ рын-
да зерт тел ген, əлі де зерт те лу үс тін де. Алай да, 
мы на зерт те удің бір ерек ше лі гі — ауқым ды за-
ма науи проб ле ма ны ха лық тық салт-дəс түр мен 
əдет-ғұ рып, жал пы ұлт тық тұр мыс-тір ші лік 
қай нар ла ры мен, бас тау бұ лақ та ры мен са бақ-
тас ты ра ал ған ды ғын да. Сон дай-ақ, бү гін гі да-
мы ған, озық ғы лы ми тех но ло ги ялық прог рес-
пен бай ла ныс ты ра, са лыс ты ра қа рас ты ры луы 
да із де ніс тің не гіз гі өзе гін көр се тіп тұр ған дай.
Эко ло ги ялық та қы рып, эко ло ги ялық та-

ным біз дің ұлт та ер те ден-ақ қа лып тас қан. 
Қа зақ тың ма қал-мə тел де рі мен жал пы ха лық 
шы ғар ма шы лы ғын да та би ғат ту ра лы, оны 
аялап, қор ғау дың түр лі жол да ры, амал-əре-
кет те рі көп теп кез де се ді. Не бір үл гі-өне ге бо-
лар лық ғиб рат ты ой лар мен сөз дер бар шы лық. 
Мə се лен, со нау кө не дəуір лер мен ор та ға сыр-
лар да ғы жаз ба лар да, ХV-XIII ға сыр лар да ғы 
ақын-жы ра улар по эзи ясын да, бұ рын ғы жə не 
кейін гі ай тыс өне рін де гі ай тыс кер лер шы ғар-
ма шы лы ғын да, Ке ңес ке зін де гі, Тəуел сіз дік тұ-
сын да ғы қа лам гер лер ту ын ды ла рын да тір ші-
лік ке қауіп төн ді рер эко ло ги ялық апат жай лы 
жиі да был қа ғыл ған. Кі тап та осы жайт тар дың 
бар лы ғы қам ты лып, бір кез де гі көш пе лі қа зақ 
хал қы ның геоэко ло ги ялық аху алы жи нақ та-
ла ке ліп, қа зір гі жа һан да ну дəуірі не ті рел ген. 
Ай та лық, ұлан-бай тақ рес пуб ли ка мыз да ғы су 
ре сур ста рын дұ рыс та ти ім ді пай да ла ну, Кас-
пий, Арал, Бал қаш тағ ды ры, Се мей яд ро лық 
по ли го ны ның зар дап та ры, Бай қо ңыр дан ұш-
қан зы мы ран дар дың ра диоак тив ті қал дық та-
ры, про тон дар дың жиі құ лауы, Бал қаш АЭС-і 
ту ра лы, ға лам дық жы лы ну дың се беп-сал да ры, 
өз ге де көп те ген зи ян ды əре кет тер бұл жи-

нақ та са ра ла нып, зер де лен ген. Бір ша ма ста-
тис ти ка лық де рек тер кел ті ру мен қа тар, эко-
ло ги ялық апат тан құ ты лу дың, ал дын алу дың 
жол да ры қа рас ты рыл ған. Ғы лы ми ең бек тің 
та ғы бір құн ды лы ғы — адам зат ба ла сы на аса 
қа жет ті та би ғат бай лы ғын қыз ғыш тай қо рып, 
жа сыл əлем ге жа на шыр лық пен қа рауын да де-
уге де бо ла ды.
Жа сы ра ты ны жоқ, дəл қа зір ауа райы ала-

бұр тып, жаз — жаз емес, қыс — қыс емес күй-
ге жет тік. Не қат ты ыс тық, не ке ре мет су ық 
жиі ле ну де. Тер мин ті лі мен ай тқан да — ана ма-
лия. Осы ның сал да ры нан қай ран Жер ша ры 
эко ло ги ялық қы сым мен зар дап тар дан қат ты 
қи на лу да. Жер-Ана ның жа най қайын ес тіп, қа-
ра кө зін де гі мөл ді ре ген ащы жас ты кө ріп, кө-
кі ре гін де гі мұң-шер ді се зу се зім тал жан дар ға 
өте ауыр ти еді екен… Əри не, өмір бол ған соң, 
жа ңа лық жақ сы, қо ғам ның да мып, іл ге рі өр-
ле ге ні одан да жақ сы. Де ген мен, бір кез де гі 
ғы лы ми-тех ни ка лық прог ресс, қа зір гі оқ тан 
жыл дам озық тех но ло ги ялар адам өмі рін жақ-
сар тып, көп же ңіл дет ке ні мен, та би ғат қа, қор-
ша ған ор та ға қан ша ма зи ян-за ла лын əке ліп 
жа тыр… Та би ғат ты то нау, озон құр ды мы, та-
би ғи ба лан стың сəй кес кел меуі — жақ сы лық-
қа апар май ды. Бұл де ге ні ңіз — ақыр за ман ға 
алып ба ра тын ар найы жол. Адам зат ки елі 
Көк ті ба ғын ды ра мын деп, үс ті-үс ті не зы мы-
ран да рын зы рыл да тып, алыс Ға рыш тың ма-
за сын алу да. Жал пы Құс жо лын бұ зып, озон 
қа ба тын те сіп, ға ла мат ға рыш ты иге ру Ал ла 
Та ға ла ға қар сы шы ғу мен бір дей. Ша ри ғат-
та со лай де лін ген. Осы нау сан сыз сауал дар ға 
жауап қай да?..
Мі не, Қай ре кең мен Қой ле кең, қос ға лым 

қо сы лып мұн дай күр де лі сұ рақ тар ға жүйе-
лі жауап із деп ті. Құп тар лық жайт. Қа шан-
да ой лан ды ру ға итер ме лей тін осын дай шы-
найы шын дық ты ай тар, ақи қат ты ал ды мыз ға 
жайып са лар то лым ды ең бек тер — оқыр ман-
ның ол жа сы бо лып қа ла бер мек.

@ЛІМ ЖАН �;Т ЖА Н; ЛЫ,
�А ЗА� СТАН ЖУР НА ЛИС ТЕР ОДА �Ы НЫ& МA ШЕ СІ,

ЖУР НА ЛИС ТИ КА КА ФЕД РА СЫ НЫ& А�А О�Ы ТУ ШЫ СЫ

«Га зет, əл де ин тер нет?» де ген сұ рақ ты 
кей де өзі ме де жиі қоя мын, бі рақ жауабын 
то лық қам тып, екеуінің бі рін жақ тап, бі-
рін таң да ған ке зім бол ған емес. Əй тсе де 
қай сы сы ның зи яны нан гө рі пай да сы ба-
сым еке нін өзі ңіз де бі ліп тұр ған бо лар сыз. 
Га зет — ол мы на əлем де өмір сү ріп жат қан 
жан дар дың бар лы ғы ин тер нет пен қам та ма-
сыз етіл ме ген кез де ха лық тың кө зі, құ ла ғы 
һəм ті лі бол ған. Адам ға көз, құ лақ, тіл қа лай 
ке рек бол са, ха лық қа да га зет сон дай ке рек. 
Сүйік ті ата-əже ле рі міз дің ер ме гі, іші нен біз-
ге тер ге ні бол ған, ала рын алып, оқи ты нын 
оқып бол ған соң да үй ша ру асы на қай тсе де 
пай да сы ти іп ке те тін. Үй де гі тү бі қа ра шəй-
нек пен ақы ман ның ас тын да жа та тын, не 
бол ма са оны мен кі тап тың сыр тын қап тай-
тын быз. Əй нек, ай на сүр ткен де де тап тыр-
мас кө мек ші құ рал бо ла тын. Ай та бер сең, 
та усыл май тын, адам жа са май тын жақ сы-
лық тар ды жа сай тын осы га зет-жур нал дар 
емес пе? Ұр па ғы ңа ру ха ни бай лық із де ген 
бол саң, мі не, бі рін ал да оқы. Жауабын та-
ба ал май жүр ген сан сұ рақ қа жауап тауып 
бе ре ді. Га зет, га зет деп жа ным шы ғып отыр-
ға ны — ба ла кү ні міз де ішін де гі су рет те рі не 
қа рап, оқи ал май ты ны мыз ға қын жы лып, су-
рет ті өзі міз ше сөй ле те тін біз. Сол су рет тер-
ге қа рап ер те гі құ ра тын быз, мі не, біз дің ті-
лі міз дің шы ғып, қа зір жа за тын ба ла бо лып 
жүр ге ні міз де со ның ар қа сы. Рах мет са ған, 
Ақ жел кен, Бал дыр ған,Ұлан, бар лық ба ла 
күн гі дос га зет-жур нал да рым!

Көп ке то пы рақ шаш пайын, əй тсе де елі міз-
де гі қа зір гі сə би лер га зет-жур нал дар мен емес, 
ұялы те ле фон, ин тер нет пен тəр би еле ніп жа-
тыр. Бұл бір ба ла ның емес, бір ұлт тың тағ ды ры, 
сон дық тан ұялы те ле фон мен ин тер нет тің тек 
пай да лы жа ғын кө ріп, зи ян ды жа ғы на жо ла-
мау ға ты ры сайық.

Қа зір тех ни ка ның да мы ған за ма ны, біз дің 
ұл ты мыз дың эко но ми ка сы ның да муы ха лық-
қа зи янын ти гі зіп жат қан жоқ, тек адам дар əр 
зат ты ұлт игі лі гі не пай да ла ну ды қойып, өз игі-
лік те рін көп ой лай тын бол ған си яқ ты. Сіз дің 
ру ха ни бай лы ғы ңыз бен бі лі мі ңіз дің та яз ды ғы 
ұл ты ңыз дың бо ла ша ғы на ке дер гі бо ла ды. Сон-
дық тан өз бо ла ша ғы ңыз ға бал та шап па ңыз. 
Үл кен дер ай тпақ шы, біз дің за ма ны мыз гү ріл-
деп тұр ған за ман бо лып тұр қа зір. Бұл за ман-
ның адам да ры ның күн де лік ті өмі рі ин тер нет, 
компь ютер, смар тфон дар сыз өт пей ді. Бү кіл 
дү ни ежү зін де гі адам дар дың 90 %-ға жуы ғы 
ин тер нет ті пай да ла на ды. Мұ ны еш кім жоқ қа 
шы ға ра ал май ды. Қа зір ке ре гің нің бə рін ин тер-
нет тен тауып алуы ңа бо ла ды. Бір те тік ті бас-
саң, қа ла ға ның дайын. Əр нəр се нің өз уақы ты, 
өз ор ны бар де ген дей, ин тер нет тің жа ғым сыз 
жақ та рын ес ке ре оты рып, одан сақ та ну ымыз 
ке рек, əй тпе се, бұл ға сыр дың дер ті бол ға лы 
тұр. Иə, ин тер нет қай-қай сы мыз ға бол сын жа-
қын дү ние, ол адам дар дың ішін де өзім нің ба-
рым ды да жа сыр май мын. Бі рақ ин тер нет ке кү-
ні ге кі ріп кет пей, бір ға на са ға тың ды жұм са саң, 
өзі ңе пай да сы зор бол мақ. Уақыт ты тоқ та тып 
қоя ал май сың, сон дық тан уақы тың ды бос, пай-
да сыз зат тар ға жұм са май, өмір ден өз ор ның ды 
та бу ың ды көз деп, бо ла ша ғы ңа жа ңа жол дар 
аш. Ар ман да удан шар ша ма, ар ман дар алыс қа 
апа ра ды, ар ма ның ның орын да ла ты ны на сен. 
Ал ды ңа ай қын мақ сат қой, оны тоқ та май, бе-
ріл мей орын да, жол да ғы ке дер гі лер ден арыл, 
сон да ға на на ғыз ба қыт ты жан бо ла сың. Ал 
бұл ба қы ты ңа ке дер гі бо ла тын зат тар дан арыл. 
Ме нің ай тқым кел ге ні, адам ға ба қыт ты бо луы 
үшін тоз бас бі лім мен адам гер ші лік ке рек. Мұ-
ны ин тер нет пен айыр бас та май, га зет-жур нал, 
кі тап тар дан да тауып алу ға бо ла ды. Адам ға 
екеуінің де пай да сы ның мо лы шын дық. Бі рақ 
ин тер нет тің аты ин тер нет, оның ішін де не ше 
түр лі сұм дық тар да бо лып жа та ды, со лар дан 
сақ та найық. Адам ның адам бо лып қа лу ына да 
ке дер гі жа сай ты нын ұмыт пайық. Ин тер нет ті 
көп қол дан бай, га зет ті жиі оқи жү рейік.

Бұл ме нің же ке пі кі рім бол са да қо ғам да 
орын алып тұр ған үл кен мə се ле лер дің бі рі, 
сон дық тан бар лы ғы мыз на ша қор лық пен қа-
лай кү рес сек, бар уақы ты мыз ды жеп жат қан 
ин тер нет пен де дəл со лай кү ре суі міз ке рек. 
Бо ла ша ғы мыз ұялы те ле фон мен ин тер нет-
ті ға на бі ліп, оның қар мауынан шы ға ал май 
жүр ген жас тар мен бұ лың ғыр кө рі не ді. Ин-
тер нет қол да ну шы ла ры ның кө бі жас тар мен 
мек теп оқу шы ла ры. Ин тер нет олар дың са ба-
ғы на үл кен ке дер гі. Ап та сы на бір рет бол сын 
га зет-жур нал оқы ған жан дар дың бі ле рі де, 
біл гі сі ке ле ті ні де көп бо ла ды. Га зет-жур нал-
дар, кі тап тар на ғыз бі лім нің қай нар кө зі, он-
да еш қан дай зи ян ды ақ па рат тар бол май ды. 
Егер жа қын да ры мыз дың, өзі міз дің алаң сыз, 
бо ла шақ ба қыт ты күн де рі міз ге қол жет кіз гі-
міз кел се, бі лім ге, асыл қа зы на — кі тап, га зет-
жур нал дар ға жа қын жү рейік.
Со ны мен мен сө зім ді қо ры тын ды лай ке ле, 

«Га зет, əл де ин тер нет?» де ген сауал ға бы лай 
жауап бе ре мін. Адам ға пай да сы зор, жо ға ры-
да ай тып өт кен дей, ру ха ни бай лық сый лай-
тын га зет ин тер нет тен жо ға ры, ал ин тер нет 
пай да сы мен зи яны қа тар жү ре тін, дə лі рек 
ай тқан да, пай да сы нан зи яны көп дү ние. Сон-
дық тан мен үшін бі рін ші орын да əр дайым га-
зет-жур нал, кі тап тар, ал ин тер нет ті мен тек 
ке рек кез де қол да на мын. Ең бі рін ші ба ла ның, 
адам ның са на сын улай тын сайт тар ды жауып, 
ру ха ни, əде би, мə де ни сайт тар ды кө бей туі міз 
ке рек. Елі міз дің бо ла ша ғы ның жар қын бо лу-
ына бір ге ат са лы сайық! Мен осы ауқым ды 
та қы рып та жұ мыс іс теп оты рып, өлең жа зу ға 
ша быт ша қы рып та үл гер дім. «Əр қа шан жақ-
сы ға бұр ба ғы тың ды, Еш қа шан айыр бас қыл-
ма ба қы тың ды. Өмі рің өз қо лың да, өз жо лың-
да, Сарп ет пе зи ян ды ға уақы тың ды». Га зет тің 
бе тін аш пай, ин тер нет пен ұялы те ле фон ның 
қар ма ғы на түс кен жан дар ой ла нар де ген үміт-
те мін.

ДИ ЯНА СА �ЫМ БЕ КО ВА
�Ж-12 ТО БЫ НЫ& СТУ ДЕН ТІ

Жасыл �лемге 
жаны ашы8ан жина=

Газет, Fлде интернет?

Сенбілік та<
Мі не, с9р б9лт, т" сі су ы�, к"н 

к� зін к� ле гей леп �о �ыр к"з де 
ке ліп жет ті. �ыр ман ба сы та-
за ла нып, бау-ба� ша жи на лып, 
�9с ба за ры тар �ай тын кез.

�а ла мыз да �ыр к'йек айы-
ны� ал �аш �ы сен бі сі нен сен бі-
лік бас тал ды. «Ж& мы ла к% тер ген 
ж'к же �іл» де ген, уни вер си тет 
&жы мы мен сту дент тер де та за-
лы� ж& мыс та рын ж'р гі зу ге бір 
кі сі дей ат са лыс ты. �сі ре се, уни-
вер си тет та бал ды ры �ан ен ді ат-
та �ан 1 курс сту дент те рі б&л игі 
іс ке кел ген де ж& ды ры� тай ж&-
мы лып, бі лек сы ба на кі ріс ті. Ауа-
райы �о лай лы бо лып, екі �ол �а 
бір к' рек &с та �ан сту дент тер о�у 
ор да сы ны� аула сын та за лап, 
к%р кін аша т'с кен дей бол ды. 
Сен бі лік ті� ар �а сын да 1 курс сту-
дент те рі бір-бі рін жа �ын та нып, 
жа �а ор та �а 'й ре ні се бас та ды.

Бір ле сіп жа са �ан е� бек ті� 
&жым ды� рух ты к% те ріп, �о �ам-
ны� та за лы �ын �а лып тас ты ра ры 
с%з сіз. Б&л — та за лы� пен бір ге 
ден са улы� ты� ке пі лі. Та би �ат ты� 
та за лы �ы — адам зат ты� аман-
ды �ы. Олай бол са, сен бі лік ке мен 
де шы �ам, сен де шы�, за ман дас!

СА БИ НА Ж; МА ЖА НО ВА,
�Ж-11 ТО БЫ НЫ& СТУ ДЕН ТІ

,о)амды	 -мір
Жа<а кітапСKйінші

:арМУ Gстан8ан 
ба8ыт — білім, 
8ылым, инновация

Ел ба сы мыз «�а за� стан-
ны� же тіс ті гі жа Kан ды� 
ы-
лы ми ке �іс тік те де �з ор нын 
ай шы� тауы ти іс» де ген бо-
ла тын. Мем ле ке ті міз ді� �р-
кен деп, �р ке ни ет ті ел дер ді� 
�а та ры нан к� рі нуі "шін отан-
ды� 
ы лым ны� �рі сін ке-
�ей ту �а жет. Бі лім, 
ы лым, 
ин но ва ция — б9л �а за� стан 
9с тан 
ан са ясат ты� не гіз гі 
"ш ді� ге гі.

Жа �ын да 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� 
�ы лы ми мер зім ді ба сы лы мы 
«�а ра �ан ды уни вер си те ті ні� 
ха бар шы сы ны�» 3 жур на лы 
Emer ging So ur ces Ci ta ti on In dex 
де рек тер ба за сы на ен гі зіл ді. 
Cla ri va te Analytics ха лы �а ра-
лы� ком па ни ясы е� бе дел ді 
к%п та �ы рып ты ж) не �ы лы ми-
мет ри ка лы� ба за Web of Sci-
en ce т& �ыр на ма сы не гі зін де 
�ы лы ми жур нал дар ба за сы 
бо лып та бы ла тын Emer ging so-
ur ces ci ta ti on in dex де рек тер 
ба за сы на �а ра �ан ды мем ле-
кет тік уни вер си те ті ні� 'ш жур-
на лы ен ге ні ту ра лы �уа ныш ты 
ха бар ды ки елі �а ра ша �ы ра-
�ы мыз ды� рек то ры, про фес-
сор Ер кін �и но ят& лы К% бе ев-
ке хат ар �ы лы жол дап, бі лім 
ор да сы ны� �ы лым �а �ос �ан 
%зін дік 'ле сін жо �а ры ба �а лап, 
�арМУ &жы мы на, оны� ішін-
де елі міз ді� �ы лы мын сер пін ді 
да мы ту �а, �а за� стан ны� атын 
)лем дік �ы лы ми ке �іс тік ке та-
ны ту �а бар к'ш-жі ге рін ж&м сап 
ж'р ген к%р нек ті �а лым да ры-
мыз �а зор та быс ті ле ді. Біз де 
%з та ра пы мыз дан �а лым да ры-
мыз �а �ы лым мен бі лім ні� к%к-
жи егі не %р лей бе рі �із дер де гі-
міз ке ле ді.

�АРМУ БАС ПА С�З �ЫЗ МЕ ТІ
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Бо ту лизм — ос трое тя же лое за бо ле ва ние, воз ни ка ющее в ре зуль та те упот реб ле ния пи-
щи, со дер жа щей яд Clostri di um bo tu li num (бо ту ло ток син), ко то рый об ла да ет вы со кой ус-
той чи востью к фер мен там, кис ло там и низ ким тем пе ра ту рам.

Воз бу ди тель бо ту лиз ма раз мно жа ет ся без 
дос ту па воз ду ха, по это му об ра зо ва ние ток си на 
про ис хо дит внут ри боль ших кус ков ры бы, вет-
чи ны, кол ба сы или в гер ме ти чес ки зак ры тых 
бан ках кон сер вов. Приз на ки бо ту лиз ма мо гут 
по явить ся в те че ние 2—36 ча сов пос ле по па-
да ния ток си на в ор га низм че ло ве ка. Пер вые 
приз на ки за бо ле ва ния — «глаз ные сим пто мы»: 
дво ение пред ме тов, пред ме ты ви дят ся в ту ма-
не, «сет ка» пе ред гла за ми. Боль ные час то жа-
лу ют ся на го лов ную боль, от ме ча ет ся не ус той-
чи вость по ход ки. К зри тель ным на ру ше ни ям 
при со еди ня ет ся расстрой ство го ло са, вплоть 
до его ис чез но ве ния. В зак лю чи тель ном пе ри-
оде за бо ле ва ния глав ным сим пто мом яв ля ет ся 
расстрой ство ды ха ния. Ле таль ность при бо ту-
лиз ме в слу ча ях нес во ев ре мен но го об ра ще ния 
за ме ди цин ской по мощью дос ти га ет 70%.
Ле че ние не об хо ди мо на чи нать как мож но 

рань ше — вво дить ан ти ток си чес кую про ти во-
бо ту ли ни чес кую сы во рот ку. Как мож но рань-
ше не об хо ди мо про мыть же лу док, при нять 
ак ти ви ро ван ный уголь, в лю бом слу чае не об-

хо ди мо сра зу об ра тить ся за ме ди цин ской по-
мощью.
Слу чаи бо ту лиз ма в пос лед ние го ды ча ще 

все го свя за ны с упот реб ле ни ем про дук тов до-
маш не го при го тов ле ния (кон сер ви ро ван ные 
гри бы, ово щи, со ле ная и коп че ная ры ба до-
маш не го при го тов ле ния при на ру ше нии ус ло-
вий ее хра не ния). Ши ро кое при ме не ние гер ме-
ти за ции до маш них кон сер вов при не воз мож-
нос ти дос та точ но эф фек тив ной тер ми чес кой 
об ра бот ки их в до маш них ус ло ви ях не ред ко 
при во дит к воз ник но ве нию за бо ле ва ния. Осо-
бен но час то это про ис хо дит при упот реб ле нии 
гри бов, зак ры тых в гер ме тич ные бан ки. Ос во-
бо дить гри бы от на ли чия спор Cl.Bo tu li num 
поч ти не воз мож но, по это му в гер ме ти чес ки 
зак ры той бан ке очень час то спо ры про рас та-
ют, вы де ляя при этом яд. Тем пе ра тур ный оп-
ти мум для об ра зо ва ния ток си на бо ту лиз ма — 
+20…+25 °С, т. е. ком нат ная тем пе ра ту ра.
Про фи лак ти кой бо ту лиз ма при до маш нем 

кон сер ви ро ва нии яв ля ет ся при ме не ние дос-
та точ ной кон цен тра ции ук сус ной кис ло ты и 

со ли. Для это го в ма ри на дах со дер жа ние ук-
сус ной кис ло ты дол жно быть вы ше 2%. Кро ме 
то го, сле ду ет пом нить, что ток син обез вре жи-
ва ет ся ще ло ча ми, вы со кая тем пе ра ту ра гу би-
тель но дей ству ет на ток син. Опас но при об ре-
тать кон сер ви ро ван ную про дук цию до маш-
не го при го тов ле ния, в том чис ле в мес тах сти-
хий ной тор гов ли, с рук. При пер вых приз на ках 
за бо ле ва ния не об хо ди мо сра зу же об ра тить ся 
к вра чу.

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 СОБ ЛЮ ДЕ НИ ЕМ ТРЕ БО ВА НИЙ ТР

Сту дент 3-го кур са фа куль те та фи зи чес кой куль ту ры и спор та КарГУ им. Е. А. Бу ке то ва 
Аб драш Аян за нял пер вое мес то в ве со вой ка те го рии до 58 кг на XXIII Сур длим пий ских 
лет них иг рах по тхэк вон до, ко то рые про хо ди ли в г. Сам сун (Тур ция).

В глав ном стар те че ты рех ле тия при ня ли 
учас тие бо лее 3000 спортсме нов с на ру ше ни-
ем слу ха из 100 стран ми ра. Казахстан пред-
ста ви ли 50 спортсме нов по 9 ви дам спор та. 
Сре ди них воль ная и гре ко-рим ская борь ба, 
лег кая ат ле ти ка, пла ва ние, тхэк вон до, ка ра те, 
дзю до, нас толь ный тен нис и спор тив ное ори-
ен ти ро ва ние.
Ка зах стан ская сбор ная с 7 ме да ля ми за-

кон чи ла со рев но ва ния на 25-м мес те. В на шей 
ко пил ке 1 зо ло то, 1 се реб ро и 5 брон зо вых ме-
да лей. Это луч ший ре зуль тат на шей сбор ной 
за всю ис то рию учас тия в Сур длим пий ских 
иг рах.

«Казахстан выс ту пил в де вя ти ви дах спор та, 
выс ту пил очень хо ро шо, впер вые в ис то рии 
сур длим пий ско го спор та за во ева но 7 ме да лей 
в трех дис цип ли нах, мы де бю ти ро ва ли в та-
ком но вом ви де спор та, как тхэк вон до», — ска-

зал го су дар ствен ный тре нер по ин ва лид но му 
спор ту Ер на зар Бек сул та нов.
Аян Аб драш в ве се до 58 кг за во евал зо ло-

тую ме даль по тхэк вон до, дзю до ист Ша ях мет 
Ка напь янов, выс ту па ющий в ве со вой ка те го-
рии 66 кг, за во евал се реб ро Сур длим пий ских 
игр, ка ра ган дин ка Ва лен ти на Ан то нен ко, выс-
ту па ющая в ве се до 68 кг по тхэк вон до, по лу-
чи ла брон зу, бо рец Хай тар хан Шон гу в ве се 
до 130 кг вы иг рал брон зу по гре ко-рим ской 
борь бе.
Аб драш Аян в пер вой схват ке по бе дил 

спортсме на из Рос сии, во вто ром по един ке 
по бе дил иран ско го тхэк вон дис та. В третьей 
встре че по ка зал луч ший ре зуль тат, чем его со-
пер ник из Ки тая. А в фи на ле одер жал по бе ду 
над ук ра ин ским спортсме ном. «Лю бая ме даль 
на Сур длим пий ских иг рах для ме ня бы ла ра-
достью, зо ло то — это пик Олим па, это го не 
пе ре дать сло ва ми. К иг рам мы го то ви лись го-
да ми. Тхэк вон до я за ни ма юсь 10 лет», — ска-
зал зо ло то но сец Аян Аб драш.
Еле на Сал ми на, учас тни ца из Ка ра ган ды, 

выс ту па ющая в ве се до 61 кг по ка ра те, за-
во ева ла брон зо вую ме даль, бо рец воль но го 
сти ля Асыл жан Та жи ев вы иг рал брон зо вую 
ме даль в ве со вой ка те го рии до 97 кг, в ко ман-
дной иг ре по нас толь но му тен ни су Казахстан 
за во евал брон зу.
Честь Казахстана за щи ща ли се реб ря ные 

при зе ры чем пи она та ми ра 2016 го да сре ди 

спортсме нов с на ру ше ни ем слу ха Да ни яр Ис-
кен ди ров, Ка нат Кон ку ба ев и Га ип Да ни яров.
Пос ле со рев но ва ний в Ми нис тер стве куль-

ту ры и спор та РК сос то ялась тор же ствен-
ная це ре мо ния че ство ва ния ка зах стан ских 
спортсме нов — по бе ди те лей и при зе ров XXIII 
Сур длим пий ских игр. Спортсме нов лич но 
поз дра вил гла ва ве дом ства Арыс тан бек Му-
ха ме ди улы, он по обе щал, что в те че ние го да 
сур длим пий цев при рав ня ют к олим пий цам.
В поз дра ви тель ной ре чи ми нистр куль ту-

ры и спор та Арыс тан бек Му ха ме ди улы от ме-
тил, что впер вые в ис то рии Казахстана дос тиг-
ну ты вы со кие ре зуль та ты на Сур длим пий ских 
иг рах.

«Как вы зна ете, в Ка зах ста не при нят За кон 
«Об из ме не ни ях и до пол не ни ях в За кон о фи-
зи чес кой куль ту ре и спор те», где мы впер вые 
про пи са ли раз ви тие спор та в па ра лим пий-
ских и сур длим пий ских иг рах. Мы уве ре ны, 
что бла го да ря этим из ме не ни ям сур длим-
пий ский спорт бу дет раз ви вать ся ин тен сив но. 
В прош лом го ду впер вые смог ли при зо вой 
фонд Па ра лим пий ских игр при рав нять к ос-
нов ным по бе ди те лям. Я мо гу вам с уве рен-
ностью ска зать, что в те че ние го да мы ре шим, 
что и по бе ди те ли Сур длим пий ских игр бу дут 
при рав не ны к ос нов ным по бе ди те лям», — 
ска зал А. Му ха ме ди улы.
По сло вам гос тре не ра по ин ва лид но му 

спор ту, не ко то рые стра ны очень хо ро шо под-
го то ви лись и не ожи дан но по ка за ли хо ро ший 
ре зуль тат.

«Де ле га ция Рос сии при вез ла бо лее 500 
спортсме нов, а у нас бы ло 50. Россия за во ева-
ла свы ше ста ме да лей, око ло 50 зо ло тых ме-
да лей соб ра ла. Боль шой со пер ник — Тур ция, 
Украина боль шую де ле га цию при вез ла. Был 
пред став лен 21 вид спор та, мы при сут ство-
ва ли в 9 ви дах. В нас толь ном тен ни се всег да 
ли ди ру ет Ки тай, но, нес мот ря на это, на ши 
спортсме ны по ка за ли вы со кий класс», — до-
ба вил Е. Бек сул та нов.
Так как рас по ря же ни ем гла вы го су дар ства 

Сур длим пий ские иг ры при рав не ны к Олим-
пий ским, об ла да тель зо ло той ме да ли по лу-
чит хо ро шее воз наг раж де ние. Воз наг раж де-
ния по лу чат так же тре не ры, под го то вив шие 
вос пи тан ни ков к ми ро вым со рев но ва ни ям. 
Кро ме то го, в те че ние че ты рех лет, вплоть до 
сле ду ющих Игр, олим пий ским чем пи онам 
бу дут вып ла чи вать еже ме сяч ную сти пен дию 
от Ди рек ции штат ных на ци ональ ных ко манд. 
Ка ра ган дин ских сур длим пий цев под дер жал 
и аким Ка ра ган дин ской об лас ти, он вру чил 
им де неж ные сер ти фи ка ты.

ПОД ГО ТОВ ЛЕ НО НА ОС НО ВЕ ПУБ ЛИ КА ЦИЙ НА САЙ ТЕ SPORT.KZ

Student news

Грани человеческих 
возможностей 
на фестивале 
street workout

9 сен тяб ря на спортпло-

щад ке на пр. Рес пуб ли ки Мо-

ло деж ный ре сур сный центр 

сов мес тно с фи ли алом Ка-

зах стан ской фе де ра ции 

Stre et Wor ko ut Ka zakhstan 

по Ка ра ган дин ской об лас-

ти ор га ни зо вал бес плат ную 

пре зен та цию и мас тер-класс 

спор тив но го дви же ния stre-

et wor ko ut в рам ках фес ти-

ва ля здо ровья под де ви зом 

«На ше здо ровье в на ших ру-

ках!».

В хо де мас тер-клас са лю бой 

же ла ющий имел воз мож ность 

про де монстри ро вать свои 

уме ния на брусь ях и тур ни ках, 

а так же по лу чить бес плат ные 

уро ки от про фес си она лов дви-

же ния stre et wor ko ut. Ру ко во-

ди те ли дви же ния рас ска за ли о 

по пу ляр ном мо ло деж ном нап-

рав ле нии в спор те.

«Это дос туп ный и мас со-

вый ви да спор та, по то му что 

спортпло щад ка есть в лю бом 

дво ре. То есть ес ли мы го во-

рим, что у нас нет мил ли ар дов, 

что бы ин вес ти ро вать в раз ви-

тие спор та, то это го и не нуж-

но. По то му что есть тур ни ки и 

брусья в каж дом дво ре. Для 

то го что бы за ни мать ся, на до 

прос то вый ти и на чать. Зат рат 

ни ка ких не на до».

В под твер жде ние сво их 

слов ре бя та по ка за ли, что бес-

плат но не зна чит пло хо. И про-

де монстри ро ва ли, ка ких чу дес 

гиб кос ти и лов кос ти, си лы и 

ар тис тиз ма мож но до бить ся с 

по мощью обыч но го тур ни ка, 

на ко то ром мож но вы пол нять 

ог ром ное ко ли че ство раз лич-

ных фи зи чес ких уп раж не ний: 

«Наш мас тер-класс — это не 

прос то под тя ги ва ния и от жи-

ма ния. Это неч то боль шее. Это 

це лое шоу, це лая фи ло со фия. 

Ба зо вые уп раж не ния, ко то рые 

раз ви ва ют прак ти чес ки все 

груп пы мышц. А са мое глав-

ное, что это не трав ма тич но».

Са мым ак тив ным учас тни-

кам вру чи ли при зы — спор тив-

ную ат ри бу ти ку от мо ло деж но-

го кры ла «Жас Отан».

СОБ. ИНФ.

Профилактика ботулизма

Чемпион Сурдлимпийских игр — студент КарГУ
Здоровье и спорт
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День пожилых 
людей

В КарГУ им. Е. А. Бу ке-

то ва ста ло доб рой тра-

ди ци ей от ме чать День 

по жи лых лю дей. От ме-

чать нег ром ко, сос ре до-

то чи вая уси лия на том, 

что бы сде лать этот день 

по-нас то яще му ра дос-

тным для каж до го ве те-

ра на. Ведь эти лю ди — 

не прос то по жи лые, то 

есть не ма ло по жив шие 

на бе лом све те. Это те, 

кто на про тя же нии всей 

жиз ни доб лес тно ис пол-

нял свой долг — во ен-

ный, тру до вой, жиз нен-

ный.

За бо та и вни ма ние — 

это то, что по-нас то яще-

му не об хо ди мо се год ня 

на шим ве те ра нам. Ак ти-

вис ты проф со юз ной ор-

га ни за ции и сту ден ты-ак-

ти вис ты при ак тив ном 

со дей ствии ад ми нис тра-

ции ву за ста ра ют ся сде-

лать как мож но боль ше 

для улуч ше ния со ци аль ной 

за щи щен нос ти на ших пен-

си оне ров. Вы пол ня ют ся 

за яв ки по жи лых лю дей не 

толь ко на пре дос тав ле ние 

ма те ри аль ной по мо щи, 

ре ша ют ся мно гие бы то-

вые проб ле мы — сан тех-

ни чес кий ре монт, ус та нов-

ка те ле фо нов, по мощь в 

при об ре те нии про дук тов, 

ле кар ствен ных средств и 

мно гое дру гое.

Для уни вер си те та де ло 

чес ти и со вес ти — ок ру-

жить каж до го по жи ло го 

че ло ве ка вни ма ни ем и 

за бо той. Это не об хо ди мо 

не столь ко са мим ве те ра-

нам, сколь ко их нас лед ни-

кам. Что бы не чер стве ли 

сер дца, что бы жи ла в них 

па мять. В ка нун праз дни-

ка на ших ве те ра нов и пен-

си оне ров со бе рут за праз-

днич ным дас тар ха ном. 

Их поз дра вят твор чес кие 

кол лек ти вы уни вер си те та. 

И этот день бу дет по лон 

теп лых вос по ми на ний и 

за ду шев ных бе сед, а так-

же поз дра ви тель ных слов 

в ад рес ве те ра нов, от дав-

ших мно гие го ды бла го-

род но му де лу об ра зо ва-

ния.

СОБ. ИНФ.

Қа ри яла ры мыз — қа зы на мыз. Қа ри яла ры мыз — хал қы мыз дың қия да ғы ны ша ла тын қы ра ғы жа-
на ры, қо ға мы мыз дың қа дір лі қа зы на сы. «Қа ри ясы бар ел — қа зы на сы бар ел» де ген қа нат ты сөз бар. 
Бə рі міз бі ле тін жə не жиі ай та тын бұл сөз — хал қы мыз дың қа дір лі ұғы мы ның бі рі. Жал пы, қа нат ты 
қа ғи да лар қа ға бе ріс те, жай əн шейін ай ты ла сал май ды. Өмір ден көр ген түйін, тұр мыс тан көр ген тə-
жі ри бе ба ға лы сөз дің сал ма ғын са на ға са ла ды. Ту ған ауыл дың тау жақ бет кейін де гі піл сауыр лы жа-
сыл тө бе нің шал ғы нын да, мал ке лер қар саң да мал да сын құ рып, əзіл де се жар қыл дап оты ра тын əкем-
мен құр дас қарт тар ды ке зін де көп көр дім, көп тың да дым. Олар ме нің ал ғаш қы оқу лық та рым еді.
Ата дан ба ла ға, кейін гі ұр пақ қа өр кен ді өне ге мен 

жақ сы сөз же те ді. «Жақ сы сөз — жа рым ырыс» де лі не-
ті ні де сон дық тан. Қарт тық тың қа дір лі сі — озық дəс түр-
лер ді, ха лық тың бір лі гі мен ын ты ма ғын сақ тау ға өзін дік 
үлес қо су. Байыр ғы та ри хы мыз ға ой кө зі мен қа ра сақ, қай 
ке зең де де қа зы на лы қа ри ялар ел ді бір лік пен адал ең-
бек ке же те леп отыр ған. Да уды əділ ше шіп, еш кім нің ала 
жі бін ат та май, əділ дік тің ту ын жық пай, ту ға ны на тар т-
пауымен көп ке үл гі, жас қа тə лім бер ген. Ұл ты мыз дың 
ұла ғат ты салт-дəс түр ле рін өмір мек те бі ре тін де одан əрі 
да мы тып, ке лер ұр пақ тың ке мел дең гей ге же туі не ті ке-
лей ат са лыс қан.

Адам дық бол мыс ты сақ тап қа лу дың та ри хи мек те-
бін біз əз ба ба ла ры мыз дың ғұ мы ры нан, олар қал дыр ған 
өне ге лі өси ет тер ден, өріс ті ой лар дан ала бі луі міз ке рек. 
Жұр ты мыз дың бағ зы дан бер гі бол мыс-тір лі гін де ақ са-
қал дық өне ге қо ғам дық өзін-өзі бас қа ру дың бү тін дей бір 
ин сти ту ты бол ған. Ол тұс та сот та, по ли ция да, про ку-
ра ту ра ор ган да ры да бол ма ған. Бар ша əділ қа зы лар ал-
қа сы ның қыз ме тін қа дір мен ді ақ са қал да ры мыз ат қар ған. 
Осы жер де бір нақ ты лай ке те тін нəр се, «ақ са қал» де ген 
сөз дің өзі тек са қал дың аға ру ына ға на бай ла ныс ты ай-
тыл ма ған-ау. Қа зақ — ақ түс ті то тем дік дең гей ге кө тер-
ген ха лық. Мə се лен, «Ақ қа Құ дай жақ» де ген нен бас тап, 
ақ ба та, ақ ни ет, ақ жол, «Ұлыс оң бол сын, ақ мол бол-
сын» де ген ге дейін гі ара лық та ғы ай шық ты сөз дер дің бə-
рі со ны аң ғар тса ке рек. Одан кейін гі та ғы бір атап ай та 
ке те тін нəр се, ол — ақ са қал қа та ры ның ең ег де сі де ген ді 
де біл дір мей тін ді гі. Ақ са қал — өзі құ рал пы лас та ры қа-
та рын да ғы ана ғұр лым кө не көз емес, не ғұр лым кө ген тү-
бі. «Көп жа са ған нан сұ ра ма, көп ті көр ген нен сұ ра» де ген 
сұң ғы ла сөз со дан қал ған бо лар? Де мек, ақ са қал — ауыл-

ел де гі қа ри ялар дың ішін де гі бі ре гейі, ай тқа ны на сен ді-
ріп, жұрт ты со ңы нан ер те бі ле ті ні, қа ра қыл ды қақ жар-
ған əділ ді гі мен ағайын ды мойын да та ала ты ны.

Ақ са қал дық — аб зал да абы рой лы қа си ет. Ке ше гі ке-
ңес тік ке зең де осы ұлт тық қа си еті міз ге бір ша ма кө лең-
ке түс ті. Елік теу мен со лық та удың сал қы ны қа ри ялық 
қа си ет ке де өзі нің кө лең ке сін тү сір ді. «Ауылың да тө бе 
бол са — ерт те улі тұр ған ат пен тең, ауылың да қа рия ұла-
ғат ты бол са — жа зу лы тұр ған хат пен тең» де ген сөз дің 
сал ма ғы же ңіл деп, ұла ғат ты ұғы мы сол ғын тар тқан еді. 
Алай да, біз — ақ са қал дық ты ар мен на мыс тың туы етіп 
ұс тан ған ел міз. Қа ри яның сө зі ха лық тың сө зі деп үй рен-
ген біз. Осы ұлы дəс түр ді жа ңа ша жаң ғыр ту, за ман бол-
мы сы на қа рай тəр би елік-та ғы лым дық үр діс ке ай нал ды-
ру біз дің ал ды мыз да ғы аб зал мақ сат тар дың бі рі бо лып 
қа ла бер мек. Дəс түр лі ақ са қал дық ха лық тық ой дың 
қай на ры нан, ата-ба ба ла ры мыз дың ба ян ды та ри хы нан 
бас тау алып, дəуір лер ге ұла сып ке ле жа тыр. Ол ғұ рып 
жа ңа за ман жағ дайын да ке зең дік-ке мел ді лік жа ғы нан 
тың са ты ға кө те рі ліп, ел да му ының еле улі бе лес те рін де 
өзі нің анық қол таң ба сын көр се тіп оты руы қа жет. Əри не, 
дəс түр дің озы ғы бар, то зы ғы бар. Мұ ны да ес тен шы ға ру-
ға бол май ды. Қо ғам ба ба лық дəс түр дің да на лық дə ріс те-
рін бойы на сі ңі ре оты рып, оны жас ұр пақ тың са на сы на 
жет кі зу де өз ұс та ны мын ай қын дауы ти іс. Осы нау озық 
салт тың са на мен ұш тас қа ны ма құл. Са на ада ми-има ни 
іс-əре кет тің із гі жақ та рын те рең де тіп, ұр пақ бол мы сын 
қа лып тас ты ру да ұла ғат ты қыз мет ат қа ра ды. Сон да жас 
ұр пақ жақ сы ны үй ре ніп, жа ман нан жи ре ніп, жан дү ни-
есі не жа ра сым ды жол аша ды.

Көп ті кө ріп, кө ңі лі не то қы ған қа ри ялық пайым ды ұр-
пақ зер де сі не жет кі зу де хал қы мыз да қа лып тас қан ұлт тық 

дағ ды ны да мы та, за ман ға бейім дей оты рып жаң ғыр тсақ, 
ел ара сын да ғы бір лік пен ын ты мақ одан əрі тұ ғы рын бе кі-
те тү се ді. Тұ ғы ры бе рік төр ден ор нын ала ды. Тə лім ді өне ге 
тір лік тің кіл тін ұс тай ды. Са на лы сөз дің иесі де бар, ки есі 
де бар. Жақ сы лық қа жұ мыл ды ра тын сөз ді ба ла кез ден 
жас та ры мыз дың құ ла ғы на құй сақ, оның қай та ры мы хал-
қы мыз ға ол жа, жұр ты мыз ға жə ді гер бол мақ. Қа ри ялық 
да на лық тың ха лық тық да ра лық қа жол ашуы да осы жер-
ден бас тау ала ды. Ха лық тық бас та удың қай на рын əр қа шан 
та за лап оты ра тын қа ри яла ры мыз дың қа та ры азай ма сын. 
Олар ай тар үл гі лі сөз са на лы ға са бақ бол сын. Қа зір гі кез де 
қа ри ялар дың ай тар ақ жа рыл қап сө зі аз ба? Жас тар ға үл гі 
ұсы нып, із гі лік пен игі лік ке жөн сіл те уде қа ри ялар ал дын-
да тұр ған ма ңыз ды мін дет тер — ар дың ісі, абы рой дың қа-
ре ке ті. Жас тар бойын да ғы жа ман қа си ет тер ді дер ке зін де 
бай қап, са на лы сө зі мен, са ли қа лы тə жі ри бе сі мен жөн көр-
се ту де ақ са қал дық қа си ет ат тан түс пеуі ке рек. Абыз Абай-
да: «Ақ са қал дар ай тпа ды деп жүр ме сін» де ген сөз бар. Ел 
ал дын да ғы ұлы мін дет ті Абай ша тү сі ніп, ақыл-ой та ра зы-
сын тең ұс та уда қа ри яла ры мыз қа та рын си рет пе се екен 
деп ті лей міз. Жас тар қа шан да жа ңа ға ұм тыл ғыш. Бі рақ 
жа ңа ның бə рі жақ сы да, ес кі нің бə рі жа ман деп кім айт-
ты? Жақ сы мен жа ман ды ек шеп, жас тар бойын да ғы із гі лік 
қа си ет тер дің да му ына қыз мет ете тін қа ри ялық тың қа дір лі 
мек те бі нің па ра сат есі гі қа шан да ашық бол ға ны аб зал.

Мы на ір ге міз де гі тү рік мен хал қын да «Өзің ді — сүт, 
до сың ды қай мақ деп ба ға ла» де ген тəм сіл бар. Біз де 
қа ри яла ры мыз ды қай мақ деп есеп тей міз. Олар дың 
дос тық қа бе рік, жол дас тық қа адал еке нін өмір лік іс-əре-
кет те рі дə лел де уде. Да ла ның да на қарт та ры біз дің ұлы 
та ри хы мыз да ұлық мін дет тер ді ат қар ған. Олар да жас 
бол ған, жа лын ды бол ған. Жа нар кез де жан ған, озар кез-
де оз ған. Осы дан ба рып үл кен өмір дің сүз гі сі мен сы нын 
кө ріп, мол тə жі ри бе жи нап, ақыл мек те бі нің ал ғыр шə-
кірт те рі не ай нал ған.

Өмір — ке зек, дəс түр — мəң гі лік. Өмір бойы ба ла 
бо лып қа ла ал май сың. Мем ле кет ба қыт ты қа ри ялық ғұ-
мыр ды ұзар ту дың бар лық жағ дайын жан-жақ ты ой лас-
ты рып, жақ сы лық тың бə рін жа сау ға əр қа шан дайын. Аға 
ұр пақ тың алаң дауына не гіз жоқ. Өй тке ні, біз ұр пақ тар 
са бақ тас ты ғы ның ал тын кө пі рі — аб зал қа ри яла ры мыз ға 
құр мет көр се ту дің ұлт тық дəс тү рін бойы мыз да сақ та ған 
ел міз. Сақ тай да бе ре міз.

ЕЛ БА СЫ НЫ& «;ЛЫ ДА ЛА ;ЛА �АТ ТА РЫ» ТУ ЫН ДЫ СЫ НАН Ы� ШАМ ДА ЛЫП АЛЫН ДЫ

27 сен тяб ря 2017 го да на ис то ри чес ком фа куль те те в ка би не те АНК прош ла встре ча с док то ром 
Альфре дом Ай сфель дом, ру ко во ди те лем Ин сти ту та куль ту ры и ис то рии нем цев Се ве ро-Вос точ ной Ев-
ро пы (г. Гёттин ген, Германия), пред се да те лем науч ной ко мис сии по изу че нию нем цев Рос сии и СНГ. 
Встре ча ор га ни зо ва на Ас со ци аци ей об ще ствен ных объ еди не ний нем цев Казахстана «Воз рож де ние» 
сов мес тно с Ка зах стан ско-не мец ким уни вер си те том. На гос те вой лек ции док тор Альфред Ай сфельд на 
встре че со сту ден та ми и ма гис тран та ми пре зен то вал кни гу «Ис то рия и куль ту ра нем цев Казахстана».

«Ис то рия и куль ту ра нем цев Казахстана» — науч но-
по пу ляр ная кни га на рус ском и не мец ком язы ках, пос-
вя щен ная ис то рии, куль ту ре и сов ре мен но му по ло же-
нию нем цев Казахстана. Кни га яв ля ет ся ре зуль та том 
мно го лет не го тру да ин тер на ци ональ но го ав тор ско го 
кол лек ти ва уче ных под ру ко вод ством д. и. н. Альфре да 
Ай сфель да, ру ко во ди те ля Ин сти ту та куль ту ры и ис то-
рии нем цев Се ве ро-Вос точ ной Ев ро пы, пред се да те ля 
науч ной ко мис сии по изу че нию нем цев Рос сии и СНГ.

Об ра ща ясь к учас тни кам встре чи, док тор Ай сфельд 
рас ска зал о са мой проб ле ме пе ре се ле ния и де пор та ции 
нем цев на чи ная со вре мен Рос сий ской им пе рии: «На ка-
зах стан ской зем ле нем цы по яви лись со вре ме ни при со-
еди не ния ка зах ских жу зов к Рос сий ской им пе рии. Пер-
вы ми бы ли ос тзей ские нем цы-офи це ры и чи нов ни ки 
граж дан ско го уп рав ле ния. В кон це XIX ве ка на чал ся по-
ток кресть ян ских пе ре се лен цев, дви гав ших ся из ев ро пей-
ской час ти на вос ток в по ис ке при год ной для зем ле де лия 
зем ли. В этом по то ке бы ли и мен но нит ские, и не мец кие 
кресть яне из По волжья и ук ра ин ских гу бер ний им пе-
рии. В ХХ ве ке Казахстан ста но вил ся для нем цев то мес-
том спа се ния от го лод ной смер ти в По волжье, то мес том 
ссыл ки и при ну ди тель но го тру да, то мес том про жи ва ния, 
ко то ро му от да ва ли пред поч те ние пе ред дру ги ми ре ги-
она ми СССР. Сво им тру дом они внес ли зна чи тель ный 
вклад в раз ви тие эко но ми ки, куль ту ры и на уки. В ре зуль-
та те мас со во го пе ре се ле ния в Гер ма нию и Рос сию к кон цу 
ХХ ве ка ко ли че ство нем цев в Ка зах ста не рез ко сок ра ти-
лось, но ос тав ши еся в стра не наш ли свое мес то в су ве рен-
ном Ка зах ста не, ста ли пол ноп рав ной частью его на ро да. 
Сох ра нив от час ти род ной язык, пе ре дан ные пред ка ми 
на род ные обы чаи и ре ли гию, нем цы-ка зах стан цы иг ра ют 
за мет ную роль в «на род ной дип ло ма тии», став «мос том» 
меж ду Ка зах ста ном и Гер ма ни ей, Ази ей и Ев ро пой».
Что ка са ет ся со вет ско го пе ри ода, то де пор та ция нем-

цев СССР в 1941 г. бы ла, по су ти сво ей, про дол же ни ем 
реп рес сив ной по ли ти ки со вет ско го ру ко вод ства по от но-
ше нию к не мец ко му на се ле нию стра ны. Ее на ча ло мож-
но ви деть в от ка зе со зы ва 3-го Съез да нем цев-ко ло нис тов, 
на ме чен но го на 25 но яб ря 1922 г. Съезд дол жен был по 
за мыс лу ини ци ато ров объ еди нить уси лия уже су ще-
ство вав ших к это му вре ме ни ко опе ра тив ных и дру гих 

об ще ствен ных ор га ни за ций нем цев и мен но ни тов под 
ру ко вод ством ЦБ не мец ких сек ций РКП (б). С сен тяб ря 
1922 г. от дел аги та ции и про па ган ды ЦК РКП (б) уси ле но 
со би рал ин фор ма цию о сос та ве и ха рак те ре дея тель нос-
ти этих ор га ни за ций и при шел к вы во ду, что ус та но вить 
над ни ми кон троль РКП (б) не удас тся. От про ве де ния 
съез да нем цев-ко ло нис тов приш лось от ка зать ся.

С июля 1924 г. ОГ ПУ СССР цир ку ляр ным пись мом 
№7/37 «По гер ман ской раз вед ке и борь бе с ней» тре бо-
ва ло ус та но вить тща тель ное наб лю де ние не толь ко за 
раз лич ны ми груп па ми гер ман ских под дан ных, ле галь но 
про жи вав ших и ра бо тав ших в СССР, но и за все ми «гер-
ман ски ми ко ло нистски ми со юза ми, шко ла ми, клу ба ми, 
бла гот во ри тель ны ми об ще ства ми и пр.», т. е. за сво им 
не мец ким на се ле ни ем. Еще до при хо да Гит ле ра к влас-
ти в Гер ма нии по всей тер ри то рии СССР рас кры ва лись 
сфаб ри ко ван ные «не мец кие де ла».

Да, пос ле при хо да Гит ле ра к влас ти, в осо бен нос ти 
пос ле по мо щи, ока зан ной го ло да ющим в СССР в 1934 г., 
лю бая связь с род ствен ни ка ми в Гер ма нии, с гер ман ски-
ми ор га ни за ци ями и от дель ны ми граж да на ми слу жи ла 
до ка за тель ством яко бы про гер ман ских на ме ре ний, ан-
ти со вет ской аги та ции. С на ча лом вой ны си ту ация для 
не мец ко го на се ле ния СССР рез ко ухуд ши лась. С объ-
яв ле ни ем во ен но го по ло же ния учас ти лись арес ты так 
на зы ва емых со ци аль но опас ных эле мен тов раз лич ных 
на ци ональ нос тей, в т. ч. нем цев.

Пер вые же де пор та ции нем цев по эт ни чес ко му приз-
на ку име ли мес то уже в июле 1941 г.: из Ка ре ло-Фин ской 
ССР в Ко ми АССР бы ло де пор ти ро ва но 1200 се мей. В се-
ре ди не ав гус та 1941 г. по эт ни чес ко му приз на ку де пор ти-
ро ва ли нем цев Кры ма, часть нем цев Днеп ро пет ров ской 
и За по рож ской об лас тей. Из-за стре ми тель но го прод-
ви же ния гер ман ской ар мии вглубь СССР НКВД уда ва-
лось про вес ти де пор та цию лишь час тич но. Ина че де ло 
об сто яло в АССР НП, в Са ра тов ской и Ста лин град ской 
об лас тях. Фронт был да ле ко, и НКВД мог пол ностью вы-
пол нить воз ло жен ную на не го за да чу — де пор ти ро вать 
всех нем цев, про жи вав ших на этой тер ри то рии. Счи тать 
эти дей ствия влас тей оп рав дан ны ми нет ни ка ко го ос но-
ва ния. НКВД и пар тий ные ор га ны точ но зна ли, что от 
не мец ко го на се ле ния не ис хо ди ло ре аль ной уг ро зы для 

Крас ной ар мии и СССР. Про во ди лась бы эта де пор та-
ция из всех ре ги онов ев ро пей ской час ти СССР, ес ли бы 
не бы ло этой злос час тной вой ны, не мо гу ска зать. Этот 
воп рос еще тре бу ет изу че ния.

Проб ле ма де пор та ции нем цев СССР изу че на лишь 
фраг мен тар но. Нет ис сле до ва ний по де пор та ци ям с тер-
ри то рии Кры ма и Ук ра ины, из об лас тей ев ро пей ской 
час ти СССР, из сто лиц со юз ных рес пуб лик, из кра евых 
и об лас тных цен тров. Есть лишь ис сле до ва ние по де пор-
та ции нем цев По волжья, но не по их даль ней шей судь бе. 
Есть ис сле до ва ния по де пор ти ро ван ным, при быв шим 
в тот или иной ре ги он, но нет обоб ща юще го ис сле до-
ва ния, вы пол нен но го по до ку мен там цен траль ных го-
су дар ствен ных и ве дом ствен ных, кра евых и об лас тных 
го су дар ствен ных и ве дом ствен ных ар хи вов с ис поль зо-
ва ни ем лич ных до ку мен тов и вос по ми на ний сов ре мен-
ни ков, на хо див ших ся по ту и дру гую сто ро ну ко лю чей 
про во ло ки ла ге рей. Очень ма ло из вес тно о пов сед нев ной 
жиз ни спец по се лен цев, тру дар мей цев и ре пат ри иро ван-
ных. Лишь фраг мен тар ные све де ния о спе ци фи ке жиз ни 
жен щин и де тей, в том чис ле ты сяч бес при зор ных, по-
пав ших в чу жие семьи или дет до ма и ут ра тив ших связь 
со сво ими ро ди те ля ми. Имен но эти за да чи и бы ла приз-
ва на ре шить кни га. Ра нее вряд ли мож но бы ло го во рить 
о рос сий ской, тем бо лее о не мец кой шко ле по изу че нию 
де пор та ции нем цев ев ро пей ской час ти СССР. И в Рос-
сии, и в Гер ма нии есть лишь ра бо ты ре ги ональ но го ха-
рак те ра и со дер жа ния. Рос сий ские ис то ри ки бли же к ис-
точ ни кам, но, как пра ви ло, ис поль зу ют для сво их ра бот 
ар хив ные фон ды ли бо цен траль ных, ли бо сво их кра евых 
или об лас тных ар хи вов. Обоб ще ние всех име ющих ся 
фон дов и про ве де ние оп ро са сов ре мен ни ков и оче вид цев 
тре бу ют зна чи тель ных ма те ри аль ных зат рат и вре ме ни. 
Хо чет ся ве рить, что это не по ме ша ет на пи са нию фун да-
мен таль но го ис сле до ва ния.

Преж де все го, что бы они уз на ли прав ду о тех жут ких 
со бы ти ях. И что бы это ни с кем боль ше не пов то ри лось.

ТАТЬ ЯНА ГО ЛУБ ЦО ВА

:арияларымыз — =азынамыз

В КарГУ прошла презентация книги немецкого ученого


