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В КарГУ им. ака де ми ка Е. А. Бу ке то ва 25 ок тяб ря прой дет Меж ду на род ная 
науч но-прак ти чес кая кон фе рен ция «Дея тель ность и твор че ство ве ли ко го ка-
зах ско го мыс ли те ля Ка зы бек би как важ ный фак тор мо дер ни за ции об ще ствен-
но го соз на ния», пос вя щен ная 350-ле тию Ка зы бек би Кель ди бе ку лы.

Кон фе рен ция прой дет в рам ках 
прог рам мы праз дно ва ния юби лей-
ной да ты в Ка ра ган дин ской об лас ти. 
Ка зы бек би — ве ли кий ора тор, по сол 
и об ще ствен ный де ятель ка зах ско го 
на ро да. Вмес те с То ле би и Ай те ке би 

он стал ав то ром пер во го сис те ма ти-
зи ро ван но го сво да ка зах ских обы ча ев 
«адат» «Же ты жар гы». Ка зы бек Кель-
ди бе ку лы 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 и спо соб-
ство вал дей ствен нос ти 
внут рен ней и внеш ней 
по ли ти ки ка зах ских ха-
нов. По это му в ра бо те 
меж ду на род ной кон фе-
рен ции при мут учас тие 
уче ные-юрис ты, ли те-
ра ту ро ве ды, лин гвис ты, 
ис то ри ки, фи ло со фы, 
име на ко то рых ши ро ко 
из вес тны в на шей рес-
пуб ли ке и за ру бе жом, 
а так же пред ста ви те ли 
мест ных ис пол ни тель-
ных ор га нов.

На пле нар ное за се да ние в день от-
кры тия кон фе рен ции приг ла шен 
аким об лас ти Ко ша нов Ер лан Жа ка-
но вич, ко то рый выс ту пит со всту пи-
тель ным сло вом. Во вре мя от кры тия 
бу дет за чи та но при вет ствен ное сло во 
ми нис тра куль ту ры и спор та РК Мұ ха-
ме диұ лы А.

Свои док ла ды так же за чи та ют: по-
чет ный про фес сор КарГУ им. Е. А. Бу-
ке то ва, док тор по ли то ло гии Сул та нов 
К. С., го су дар ствен ный де ятель, док тор 
фи ло ло ги чес ких на ук, за ве ду ющий ка-
фед рой тюр ко ло гии Ев ра зий ско го на-
ци ональ но го уни вер си те та им. Л. Н. 
Гу ми ле ва Жол дас бе ков М. Ж., пред се-
да тель Ко ми те та по за ко но да тель ству и 
су деб но-пра во вой ре фор ме Ма жи ли са 
РК Аб ди ров Н. М., ди рек тор Ин сти ту-
та ис то рии и эт но ло гии им. Ш. Уали-
ха но ва Ка буль ди нов З. Е. (г. Алматы), 
док тор фи ло ло гии, про фес сор Илий-
ско го пе да го ги чес ко го уни вер си те та в 
Кульдже Же ті байұ лы У. (КНР), про-
фес сор, док тор ис то ри чес ких на ук Ом-
ско го го су ни вер си те та Со ро кин Ю. А., 
док тор ис то ри чес ких на ук, про фес сор 

Ин сти ту та ис то рии Ака де мии на ук 
Рес пуб ли ки Уз бе кис тан Рад жа бов К. К., 
кан ди дат фи ло ло ги чес ких на ук, до цент 
Илий ско го пе да го ги чес ко го уни вер си-
те та Ыс ка ку лы С. (КНР).
С при вет ствен ным сло вом к учас-

тни кам кон фе рен ции об ра тит ся глав-
ный ре дак тор га зе ты «За ман-Қа зақ-
стан», жур на лист-тюр ко лог Ах мет 
Аляз (Тур ция).
За вер шит пле нар ное за се да ние выс-

туп ле ние рек то ра КарГУ им. Е. Бу ке то-
ва про фес со ра Ку бе ева Е. К., в ко то ром 
он рас ска жет о даль ней шей ра бо те 
кон фе рен ции и вкла де уче ных уни вер-
си те та в изу че ние ра бот и твор че ства 
Ка зы бек би.
Даль ней шая ра бо та кон фе рен ции 

бу дет про хо дить по сек ци ям, где фи-
ло ло ги, ис то ри ки, юрис ты, фи ло со фы 
и мно гие дру гие об су дят са мые ак ту-
аль ные воп ро сы, свя зан ные с име нем 
ве ли ко го ка зах ско го мыс ли те ля. Пла-
ни ру ет ся зас лу шать бо лее ста док ла-
дов в че ты рех ос нов ных сек ци ях.

СОБ. ИНФ.

Международная конференция будет посвящена 
350-летию Казыбек би Кельдибекулы
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Ағым да ғы жы лы қа зақ хал қы ның қа ра қыл ды қақ жар ған биі Қа зы бек би дің 
350 жыл дық ме рей тойы на орай «Қаз дауыс ты Қа зы бек би — 350 жыл» ме ре ке лік 
жур на лы жа рық қа шық ты. Қа зақ бас па сө зі та ғы бір құн ды ру ха ни ят пен то лық ты. 
Та ри хи, ру ха ни-та ным дық жур нал дың ал ғаш қы са ны та мыз айын да өз оқыр ма ны на 
жол тарт ты. Жур нал дың ре дак то ры «Мағ жан» бас па сы ның ди рек то ры, жа зу шы Ал-
маз Мыр зах мет. Жас бол са да із гі іс ке бас та ма шы бо лып жүр ген Ал маз Əмір бе кұ лы 
Қа ра ған ды мем ле кет тік уни вер си те тін де сту дент тер ге дə ріс оқи ды. Қо ңыр күз дің 
қо ңыр сал қын ке шін де ұс та зы мыз бен əң гі ме ле сіп, кө кей де жүр ген сұ рақ та ры мыз-
ды қой ған едік. Со лар дың бір па ра сы на тоқ тал сақ.

— Жур нал ды шы ға ру ға не түр ткі бол-
ды?

— «Қаз дауыс ты Қа зы бек би — 350 жыл» 
ме ре ке лік жур на лын шы ға ру үл кен той ал-
дын да ғы дайын дық ке зін де ең ал ғаш ой ға 
орал ды. Той ға ту ған жер дің əр бір аза ма ты 
үлес қо су да, біз де, бас па гер ре тін де өз та-
ра пы мыз дан үш жүз дің ба сы қо сы ла тын 
дү бір лі жи ын ға қан дай кө мек көр се те ала-
мыз де ген ой мен жүр дік. Не бол са да ру-
ха ни дү ние ұсын ған дұ рыс қой! Сон дық тан 
«Жур нал» шы ға райық де ген бас та ма кө тер-
дік. Той ға алыс-жа қын нан, ше тел ден көп те-
ген қо нақ тар ке ле ді. Рес пуб ли ка да ғы бас қа 

қа ла лар ды қа рай тын бол сақ, қа зақ ша ба-
сы лым дар өте көп. Бір Шым кент тің өзін де 
бес мың ға тар та қа зақ ша га зет-жур нал дар 
жа рық кө ре ді екен. Қа ра ған ды об лы сын да 
үш-ақ қа зақ ті лін де гі ба сы лым бар. «Ор-
та лық Қа зақ стан» га зе ті, ай мақ тық «Ар қа 
ақ ша мы» га зе ті жə не «Қа сым» рес пуб ли-
ка лық əде би жур на лы. Бұл тұр ғы да кейін 
қа лып ке ле жат қа ны мыз көз ге кө рі ніп тұр. 
Са усақ пен са нар лық де уге де кел мей ді. Біз 
із гі бас та ма ны қа зақ тіл ді га зет-жур нал-
дың са нын арт ты ру мақ са тын да ға на емес, 
Қа зы бек би дің мол мұ ра сын, дү бір лі той-
да ғы дайын дық тар ды, той дың ба ры сын да 

өте тін, той дан кейін гі ұйым дас ты ры ла тын 
ша ра лар дың бар лы ғын жи нас ты рып, ха-
лық қа на си хат тау, екін ші ден, «Қа зы бек би» 
ту ра лы ең қы зық ты, ең тың де ген де рек-
тер дің бə рін то ғыс ты ру ды көз де дік. Ішін де 
қо сым ша кі тап ша сы, күн тіз бе сі бар жə не 
бар. Жур нал дың ал ғаш қы жұ мыс та рын 
жаз дың ал ғаш қы айын да бас тап кет тік. Ал-
ды мен, əри не, жур нал дың нұс қа сын жа сап, 
оны Қа ра ған ды об лы сы əкі мі нің мə де ни ет 
са ла сы бойын ша ке ңес ші сі Рым ба ла Кен-
же ба ла қы зы на көр се тіп, осы той ға жауап-
ты тұл ға лар мен ақыл да сып, ол кі сі лер дің 
тү зе ту ле рін, нұс қау ла рын қа был ал дық. 
«Қа сым» рес пуб ли ка лық əде би жур на лы, 
«Бал қан тау» қайы рым ды лық қо ры, Қа ра-
ған ды об лы сы жас тар са яса ты мə се ле ле-
рі жө нін де гі бас қар ма сы жə не Қа ра ған ды 
об лы сы ның мə де ни ет, ар хив тер жə не құ-
жат та ма бас қар ма сы ақ па рат тық қол дау 
көр се тіп, жур нал үш мың ти раж бен, түр лі-
түс ті, үл кен кө лем ді жур нал бо лып жа рық-
қа шық ты. Ел дің ыс тық ықы ла сы на бө лен ді. 
Біз той ға өзі міз дің та ра пы мыз дан бір жур-

Қаз дауыс ты Қа зы бек би XVIII ға сыр да ғы та ри хы мыз дың аса ірі тұл ға сы, көр нек ті 
қо ғам жə не мем ле кет қай рат ке рі. Қаз дауыс ты Қа зы бек би дің шық қан те гі — Ар ғын 
тай па сы ның Қа ра ке сек руы, бер гі сі қа зақ хал қы на аты мə лім Шан шар абыз. Шан-
шар абыз дан Қа зы бек тің əке сі Кел ді бек ту ады.

Ұлы Да ла ға иелік жа сап, Ерен қа быр ға дан 
Еділ-Жайық қа дейін гі қа си ет ті ме кен ге қо ныс-
тан ған, құт-бе ре ке сі мен бақ-дəу ле ті қа тар қон-
ған қа зақ хал қы үшін ХVIII ға сыр дың алар ор-
ны ерек ше. Се бе бі бұл дəуір де тə ңі рі нің ерек-
ше қы лып жа рат қан ды ғы нан Еура зия ке ңіс-
ті гін ат үс тін де жү ріп ер кін игер ген көш пе лі 
ұлыс тар дың ба сы на аса ауыр за ман ту ды. Ғы-
лым мен тех ни ка ны қа тар игер ген оты рық шы 
мем ле кет тер — Ре сей мен Қы тай дың асы ғы 
ал шы сы нан тү сіп, ки із ту ыр лық ты қа зақ пен 
қал мақ ха лық та рын қос бүйір ден қы са бас-
та ды. Бі рақ мем ле кет шіл дік та ри хы ның бас-
тауы ары сы сақ-ғұн, одан бе рі рек Еура зи яның 
ба ты сы мен шы ғы сы на бір дей би лік жүр гі зіп, 
ұр па ғы на Мəң гі лік Ел бо лу ды ама нат қы лып, 
та ри хын тас қа қа шап жаз ған Күл те гін, Біл ге, 
То ны көк тей тұл ға лар дың өси еті не адал дық 
та ныт қан Қа зақ хан ды ғы, бас та ры на түс кен за-
ма на ның қа тал сы ны на қайыс пай тө теп бер ді. 
Тө теп бе ріп қа на қой ған жоқ, XVIII ға сыр дың 
ал мағайып сы ны нан же ңім паз бо лып қай та 
тү леп шық ты жə не ке ле сі жа ңа дəуір ге сал та-
нат пен қа дам бас ты. Осы нау ха лық тың ба сы на 
түс кен күр де лі дəуір ді те рең тү сін ген Абы лай-
дың ұр па ғы ға лым Шо қан Уəли ха нов: «XVIII 
ға сыр — қа зақ тың ба тыр лы ғы мен се рі лі гі нің 
уақы ты»,— деп əділ ба ға сын дер ке зін де бе ріп 
кет ті.
Дү ни ета ным ның, та ри хи зер де нің, салт-

дəс түр дің, ру ха ни дү ни енің, ма те ри ал дық мə-
де ни ет тің, шы ғу те гі нің, тер ри то ри ялық тұ тас-
ты ғы ның бір бо луы нə ти же сін де қа зақ хал қы-
ның ұлт тық мем ле ке ті нің тұ ғы ры бе рік бол ды. 
Тұ ғы ры бе рік Қа зақ хан ды ғын да со нау түр кі 
дəуірі нен бе рі ке ле жат қан Ұлы Да ла да ғы Жар-
ғы лар дың заң да рын жақ сы біл ге ні үшін жə не 
əділ ді гі мен ал ғыр лы ғы ның ар қа сын да Тəу ке 
хан ның за ма ны нан Қа зы бек би Ор та жүз дің 
бас биі, яғ ни Ор да биі атан ды. Та ри хи тұл-

ға лар ды бір-бі рі мен тең дес ті ре са лыс ты ру ға 
бол май ды. Да на Қа зы бек ба ба ның сө зі мен ісі 
қа зақ хал қы ның жоң ғар шап қын шы лы ғы мен 
Ре сей, Қы тай им пе ри яла ры на қар сы кү ре сі не 
бай ла ныс ты қа лып тас қан күр де лі та ри хи ке-
зең де да ра лан ды. Ол қа зақ хал қы ның тағ дыр-
та лайы қыл үс тін де, қы лыш жү зін де тұр ған да 
ел бір лі гін ұйым дас ты рып, үш жүз дің ба сын 
құ рап, ан та ла ған жау ға той та рыс бер ді. Қа-
зақ тың ке ле ше гі не жол сал ды. Сөй тіп, оның 
аты кө зі ті рі сін де аңыз ға ай на лып, қа зақ үшін 
қа си ет ті ұғым ға ай нал ды. ХVІІІ ға сыр да ғы ал-
ма ғайып за ман да қа зақ-орыс, қа зақ-жоң ғар, 
қа зақ-қы тай қа рым-қа ты нас та ры ба рын ша 
ши еле ні сіп, ел тағ ды ры ше ші лер тұс та, қа зақ 
хал қы ның ба сын қо сып, Мəң гі лік Ел бо лу жо-
лын да қа зақ ты ту ра жол ға бас тай біл ген тұл-
ға — Қаз дауыс ты Қа зы бек би дің есі мі ал ты 
алаш тың ба ла сы на ұран бол ды.
Қаз дауыс ты Қа зы бек би дің: «Атым — Қа-

зы бек, əкем — Кел ді бек, хал қым — қа зақ, ру-
ым — қа ра ке сек», — деп жоң ғар қоң тай шы-
сы на бер ген жауабы қа зақ тың дү ни ета ным-
дық қа си еті нің кең мас шаб та бол ған ды ғын 
көр се те ді. Се бе бі бұл жауабын да Қа зы бек би 
қа ра ке сек ру ының ға на емес, бар ша қа зақ хал-
қы ның ар-на мы сын қор ғай ала тын, абы ройын 
арт ты ра бі ле тін, қа зақ тың ұлт тық са на сы мен 
дү ни ета ны мы ның үл гі сін дей дə ре же де гі тұл ға 
бо лып қа лып тас ты. Ұлы Ба ба мыз дың жоң ғар 
қоң тай шы сы на ай тқан сө зі:

«Біз қа зақ де ген мал бақ қан ел міз,
Бі рақ еш кім ге соқ тық пай, жай жат қан ел міз.
Елі міз ден кұт-бе ре ке қаш па сын деп,
Же рі міз дің ше тін жау бас па сын деп,
Най за ға үкі тақ қан ел міз!» — деп ай туы қа-

зақ та ри хын да ал тын əріп пен жа зыл ған мəң-
гі лік та ри хи құ жат. Он да мем ле кет құ ру шы 
ұлт қа зақ тың эко но ми ка лық не гі зі, аумақ тық 
тұ тас ты ғы, ел ші лік бір лі гі, ха лы қа ра лық бай-

ла ныс та ры, əлеу мет тік құ ры лы мы ның ір ге лі 
қауым да ры, қор ға ныс қа бі ле ті, азат тық иде-
ясы, бə се ке ге тө теп бе ре тін əлеуеті ал ға тар-
тыл ған жə не осы лар дың əр қай сы на жауап бе-
ре тін тұл ға еке нін жа сыр май ды.
Ұлы ба ба ның ру хы қа шан да хал қы на жар 

бол ған. Се бе бі би ыл Ел ба сы Н. Ə. Назарбаев-
тың «Бо ла шақ қа бағ дар: ру ха ни жаң ғы ру» 
ат ты бағ дар ла ма лық ма қа ла сы ның жа ри яла-
нуы мен Қаз дауыс ты Қа зы бек би ба ба мыз дың 
350 жыл ды ғы ту ра кел ді. Пре зи ден ті міз дің бағ-
дар ла ма лық ма қа ла сын да ғы ай тыл ған мə се ле-
лер ді зи ялы қауым, жал пы Қа зақ стан хал қы 
зор қуа ныш пен, ерек ше ықы лас пен, пейіл мен 
қар сы ал ды. Ха лық тың іш кі се зі мі мен ой-түй-
сі гін дөп ба са біл ген Ел ба сы: «Əжеп тəуір жаң-
ғыр ған қо ғам ның өзі нің та ри хи та мы ры ның 
те ре ңі нен бас тау ала тын ру ха ни ко ды бо ла ды. 
Жа ңа тұр пат ты жаң ғы ру дың ең бас ты шар-
ты — сол ұлт тық ко дың ды сақ тай бі лу. Он сыз 
жаң ғы ру де ге ні ңіз дің құр жаң ғы рық қа ай на-
луы оп-оңай», — деп ру ха ни жаң ғы ру мен ұлт-
тық код ты ұш тас тыр ған ке зі міз де ға на жар қын 
бо ла шақ қа қа дам ба сып, Мəң гі лік Ел құ ру жо-
лын да ғы ат қа рып жат қан іс-əре ке ті міз дің бе-
ре ке лі бо ла ты нын ай тып өт ті.
Қа си ет ті Са ры ар қа, қа зы на лы Қа ра ған ды 

ай ма ғы қа шан да Ел ба сы Н. Ə. Назарбаев тың 
са ли қа лы са яса ты на ті рек бо ла біл ген өңір. Ру-
ха ни жаң ғы ру дың жар қын кө рі ні сі қа зақ хал-
қы ның ірі қо ғам жə не мем ле кет қай рат ке рі, ха-
лы қа ра лық дə ре же де гі дип ло ма ты, то ғыз хан-
ның ру ха ни же бе уші сі, Ор та жүз дің ор да биі 
Қаз дауыс ты Қа зы бек би ба ба мыз дың 350 жыл-
ды ғы би ыл ғы жы лы об лы сы мыз да кең кө лем-
де жал пы ха лық тық тұр ғы да ата лып өту де. 
19 та мыз да Ба ба ның ту ған өл ке сі Егін ді бұ лақ 
се ло сын да Қа зақ стан хал қы ның ба сын қос қан 
дү бір лі той бол ды. Қо ғам дық-са яси жə не ру ха-
ни іс-ша ра ба ры сын да Қа ра ған ды об лы сы ның 
жас тар са яса ты мə се ле ле рі бас қар ма сы ның 
бас та ма сы мен, об лыс əкі мі Ер лан Қо ша нов-
тың қол дауымен «Қаз дауыс ты Қа зы бек би жо-
лы мен: Ба ба лар ға тағ зым» ат ты ха лы қа ра лық 
ав то ке ру ен ұйым дас ты рыл ды.
Та мыз айы ның он то ғы зын да Егін ді бұ лақ-

та ғы Қа зы бек би ес кер ткі ші нен бас тау ал ған 
ав то ке ру ен Қар қа ра лы қа ла сын да ғы Құ нан бай 
қа жы ме ші ті не, ба ба ның ұр па ғы Мə ди Бə пи-
ұлы ес кер ткі ші не, Бо та қа ра да ғы қа зақ хал қы-
ның кө ме кей əули есі, үш жүз дің ба сын қос-
қан Абы лай хан ның ақыл шы сы Бұ қар жы рау 
ба ба мыз дың ес кер ткі ші не, Ата су кен тін де гі 
Арал бай ба тыр ба сы на тағ зым етіп, Жез қаз ған 
қа ла сын да ғы Алаш ала ңын да, Сəт па ев қа ла-
сын да ғы Қа ныш Сəт па ев ес кер ткі ші ал дын да 
қа лың ел мен кез де сіп, ке ру ен ге ті лек ші бол ған 
ақ са қал дар дан ба та ал дық. Ұлт ұясы — Ұлы-
тау ға, үш мың жыл дық мем ле кет шіл ді гі міз дің 
ки есі бо лып тұр ған қа си ет ті «Хан ор да сы на» 

ба рып тағ зым жа сау ке ру ен мү ше ле рі үшін 
ерек ше ру ха ни əсер бер ді. Ұлы Да ла да мың-
жыл дық тар дан бе рі үзіл мей та ри хи са бақ тас-
тық ар қы лы жал ға сып ке ле жат қан қа зақ мем-
ле кет шіл ді гі нің қа си ет ті тұ ғы ры — Хан ор да-
сын да бо лу əр қа зақ тың па ры зы. Бұ дан ары 
ке ру ен ға сыр лар бойы оң түс тік те гі Сыр да рия 
бойы мен қа си ет ті Қа ра тау, Шу, Же ті су ай мақ-
та рын қа лың ел жай ла ған Ар қа мен қан та мы-
рын дай жал ғап кел ген, бойы на құт да ры ған 
Са ры су ды жа ға лап Қы зы лор да ға жет тік. Ықы-
лым за ман нан бе рі Еура зия құр лы ғын да тоқ-
та усыз жүр ген бұл жол дың əлем дік та рих тан 
алар сы ба ға сы бар. Ба тыс пен Шы ғыс ты қос-
қан Ұлы Жі бек жо лы ның бір тар ма ғы бол ған 
Са ры су жо лы ның көш пе лі лер мен оты рық шы 
мем ле кет тер дің ара сын да ғы ат қар ған та ри хи 
ма ңы зы еш қан дай өл шем мен өл ше уге бол-
май ты нын ай тсақ та жет кі лік ті деп ой лай мын. 
Құм тө бе лер мен адыр-бұй рат тар дың ара сын-
да ки елі да ла ның ұлы өр ке ни еті бұ ғып жа тыр. 
Ке ру ен нің Қы зы лор да ға ба ру ының да өзін дік 
та ри хи се бе бі бар. Б. з. д. VІІ ға сыр дан бас тап 
бұл өл ке де қа ла мə де ни еті ор ны ғып, да мы ған. 
Со нау сақ за ма ны нан Ші рік-ра бад, Бə біш-мо-
ла қа ла ла ры тұр ғы лық ты ха лық қа Астана бо-
лып, көр ші ел дер мен ба рыс-ке ліс са уда жол да-
рын жан дан дыр ған. Түр кі дəуірін де гі Күл те гін 
ес кер ткі шін де «Ін жу өзе нін ке шіп өт тік» деп 
ба ба ла ры мыз тас қа жаз ған мəң гі лік жа зу да 
хат қа түс кен Сыр бойы ның Х-XV ға сыр ға дейін 
Түр кі-оғыз-қып шақ дəуірі нің, одан бе рі Ал тын 
Ор да ке зе ңі нің қо ғам дық-са яси жə не əлеу мет-
тік-эко но ми ка лық да муы үде рі сін де өр ке ни ет 
оша ғы ре тін де гі рө лі жо ға ры бол ды. Сы ға нақ 
қа ла сы оғыз, қып шақ, Ал тын Ор да, Көш пе лі 
өз бек тер дің жə не XV ға сыр дың екін ші жар ты-
сын да құ рыл ған Қа зақ хан ды ғы ның ал ғаш қы 
Астана сы. Əй гі лі ор та ға сыр да ғы түр кі ақы ны 
əл-Сы ға на қи өзі нің бəйі тін де: «Бер се тə ңі рім 
екін ші өмір қи ған да, Сы ға нақ та көз жұ мар 
едім қи нал май», — деп жыр ла ған екен. ХІІІ-
ХV ға сыр лар да ғы араб-пар сы жаз ба ла рын да: 
«Сы ға нақ қа ла сы бү кіл Деш ті-Қып шақ тың 
са уда ай ла ғы», — деп жа зы ла ды. Ке рей мен 
Жə ні бек хан дар 1465 жы лы Же ті су да Қа зақ 
хан ды ғын құр ған да ал ды мен Сыр бойын да ғы 
стра те ги ялық мəн ге ие бол ған Сы ға нақ, Са-
уран қа ла ла рын хан дық қа қо сып алу ға аса ден 
қоя ды. Сыр бойын да ғы қа ла лар ға ие бо лу де-
ге ні міз — Ал тай мен Аты рау ға дейін гі, Тө мен-
гі Əму да ри яның бойы нан со нау Ібір-Сі бір де гі 
То был, Есіл өзен де рі не дейін гі ке ңіс тік ті ер кін 
жай ла ған шы ғу те гі, ті лі, ді ні, салт-дəс тү рі жə-
не дү ни ета ны мы бір ха лық ты бір ша ңы рақ тың 
ас ты на жи нау де ген ді біл ді ре ді. Қы зы лор да об-
лы сын да бол ған да осы ұлы та ри хи мис си яның 
ауыр сал ма ғын əр бір ке ру ен мү ше сі жү ре гі-
нен өт кі зіп, са на сы мен ұғы на біл ді. Ке ру ен бү-
кіл түр кі өр ке ни еті нің мə де ни Астана сы ки елі 
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Түр кіс тан қа ла сы на бар ған да ерек ше се зім де 
бол дық. Ал ды мен Оты рар ауда нын да ғы бап-
тар дың үл ке ні Арыс тан бап тың ба сы на ба рып 
тағ зым жа са ды. Түр кіс тан қа ла сын да ғы Қо жа 
Ах мет Ясауи ке се не сін де мəң гі лік тұ рақ тап-
қан қа зақ хан ды ғы ның мем ле кет қай рат кер-
ле рі жер лен ген тұл ға лар ға жə не Қаз дауыс ты 
Қа зы бек би ру хы на құ ран ба ғыш та лып, зи ярат 
жа сал ды. Қа зы бек би 1764 жы лы Се міз бұ ғы 
тауының ете гін де гі Те рек ті қыс та ғын да 97 жа-
сын да дү ни еден өт кен. Көк тем шы ға ба ла сы 
Бек бо лат би 40 жі гіт пен Ұлы ба ба ның де не сін 
Түр кіс тан да ғы Қо жа Ах мет Ясауи ке се не сі не 
апа рып жер леп, ба сы на құл пы тас ор нат қан. 
Қа зақ Елі нің ер кін ді гі мен тəуел сіз ді гі үшін кү-
рес жүр гіз ген ой шыл, ке мең гер тұл ға ның ұла-
ғат ты ақыл сөз де рі мен ел бір лі гі жо лын да ғы 
қыз ме тін ұр пақ та ры мəң гі ес те сақ тап ке ле ді.
Түр кіс тан қа ла сын да ғы ру ха ни-мə де ни іс-

ша ра ның ба ры сын да Қо жа Ах мет Ясауи атын-
да ғы ха лы қа ра лық қа зақ-тү рік уни вер си те ті-
нің мə де ни ет үйін де Ел ба сы Н. Ə. Назарбаев-
тың «Бо ла шақ қа бағ дар: ру ха ни жаң ғы ру» 
ат ты ма қа ла сын да ай тыл ған иде ялар ды жү зе-
ге асы ру мақ са тын да «Жас тар — дəс түр лі құн-
ды лық тар үшін» ат ты рес пуб ли ка лық фо рум 
өт кі зіл ді. Түр кіс тан нан ат тан ған ха лы қа ра лық 
ке ру ен Өз бек стан Рес пуб ли ка сы ның Астана сы 
Таш кент қа ла сы на кел ді. Таш кент қа ла сын да 
ке ру ен ді Қа зақ стан Рес пуб ли ка сы ның Өз бек-
стан да ғы тө тен ше жə не өкі лет ті ел ші сі Ерік 
Өтем ба ев мыр за бас та ған ел ші лік пен қа зақ 
ди ас по ра сы ның өкіл де рі сал та нат пен қар сы 
алып, бір ден Тө ле би ба ба мыз дың ке се не сі не 
апар ды. Қа зақ хал қы ның та ри хи зер де сін де: 
«Бү кіл хан дық қа Есім хан жет се, Бү кіл би лік ке 
Тө ле би жет кен» де ген қа нат ты тəм сіл сөз бар. 
Қа зақ хан ды ғы ның би лер ин сти ту ты ның көр-
нек ті қай рат ке рі Тө ле би ге құ ран ба ғыш тап, 
зи ярат жа са дық. Ке ру ен ді бас тап бар ған Қа ра-

ған ды об лы сы Жас тар са яса ты бас қар ма сы ның 
же тек ші сі Ми рас Құт ты бай, Қа зақ стан Рес пуб-
ли ка сы Пар ла мен ті Мə жі лі сі нің де пу та ты Се-
рік Сə пи ев, Қа зақ стан Хал қы Ас сам бле ясы ның 
мү ше сі, Жез қаз ған қа ла сы мəс ли ха ты ның де-
пу та ты Бек зат Ал тын бе ков, Қа ра ған ды об лы сы 
Қа зақ стан Хал қы Ас сам бле ясы ның мең ге ру ші-
сі Ер лан Құ сайы нов, Ор та лық Қа зақ стан га зе ті 
бас ре дак то ры ның бі рін ші орын ба са ры Ер сін 
Мұ са бе ков тер жи нал ған ха лық тың ал дын-
да ха лы қа ра лық ке ру ен нің мақ са тын, Ел ба сы 
Н. Ə. Назарбаев тың «Бо ла шақ қа бағ дар: ру-
ха ни жаң ғы ру» ма қа ла сын да ай тыл ған ке ле лі 
ой лар ту ра лы пі кір бө ліс ті. Ке ру ен ді зор ықы-
лас пен қар сы ал ған бауыр лас, тү бі бір түр кі 
елі — Өз бек стан хал қы на шек сіз ал ғыс та рын 
біл дір ді. Ежел ден ту ыс қа зақ-өз бек дос ты ғы-
ның жа ңа сер пін мен да мып ке ле жат қан ды ғы, 
екі ел ара сын да ғы ру ха ни жə не мə де ни бай ла-
ныс тар дың ке ле шек те де өр кен дей бе ре ті ні не 
се ні міз дің мол ды ғы бар лы ғы мыз дың кө ңі лі-
міз ге қуа ныш сый ла ды. Ке ру ен Науаи об лы сы-
ның Нұ ра та қа ла сын да мəң гі лік ме кен тап қан 
Кү ші жүз дің бас биі Əй те ке ба ба мыз дың ба-
сы на бар ған да 19 та мыз дан бас тау ал ған ха лы-
қа ра лық ав то ке ру ен нің не гіз гі та ри хи мис си-
ясы ның шы ңы на жет кен ді гін жан дү ни еміз бен, 
түй сі гі міз бен тү сін дік. Ру ха ни дү ни еміз байып, 
жан са райы мыз ерек ше рух пен нұр лан ған дай 
əсер ге бө лен дік. Нұ ра та да ғы Əй те ке би дің 
ке се не сін де ке ру ен ді қа ла əкі мі мен қа си ет ті 
ке се не нің шы рақ шы сы бас та ған топ қар сы ал-
ды. Ба ба ру хы на таз ғым жа сап, кел ген мақ сат-
мін де ті міз ді жер гі лік ті тұр ғын дар ға жет кіз дік. 
Нұ ра та ай ма ғы Қа зақ хан ды ғы дəуірін де хан-
дық тың бө лін бес бір бөл ше гі əрі ді ни-ру ха ни 
ор та лы ғы ның бі рі бол ды. 1582 жы лы əй гі лі 
Əз-Жə ні бек хан ның не ме ре сі, Қа зақ хан ды ғы-
ның ха ны бол ған Шы ғай хан жа сы кел ген соң 
өз ер кі мен хан дық тан бас тар тып, осы ки елі 
Нұ ра та өңі рі не қо ныс аудар ған. Шы ғай хан 
60 жыл дан ас там уақыт бойы Қа зақ хан ды ғы-
ның тəуел сіз ді гі үшін ат үс ті нен түс пей қыз мет 
ат қар ған қай рат кер тұл ға. Шы ғай хан мен бар-
ған қа лың ел ден шық қан, бү кіл Ор та лық Азия-
ға, Үн діс тан, Əмір-Те мір дің ұр пақ та ры құр ған 
Ұлы Мо ғол им пе ри ясы на аты шық қан бел гі лі 
мем ле кет қай рат ке рі, Са мар қант ты би ле ген 
əй гі лі Жа лаң төс ба тыр дың есі мі бұл күн де бар-
лық түр кі хал қы на ор тақ. Ке ру ен өз мақ са ты на 
жет кен соң Са мар қант, Таш кент ар қы лы ке рі 
қай тып, қа зақ же рі не қа дам бас ты. Са рыа ғаш-
та ғы Жі бек жо лы бе ке ті нен өт кен де гі қуа ны-
шы мыз, ту ған жер дің то пы ра ғын бас қан да ғы 
ерек ше се зі мі міз ді ай тпа сақ та тү сі нік ті.

«Қаз дауыс ты Қа зы бек би жо лы мен: ба ба-
лар ға тағ зым» ха лы қа ра лық ке ру ені Шым кент 
ар қы лы Та раз, Бал қаш, Ақ то ғай, Шет ар қы лы 
жол жү ріп, 30 та мыз да Қаз дауыс ты Қа зы бек 
би ба ба ес кер ткі ші ал дын да қа лың ел мен жүз-

дес ті. Ав то ке ру ен 5500 ша қы рым жол ды ба сып 
өт ті. Ав то ке ру ен құ ра мын да бол ған да бар лы-
ғы мыз дың не гіз гі мақ са ты мыз — ха лық тың 
ара сын да Ел ба сы мыз Н. Ə. Назарбаев тың «Бо-
ла шақ қа бағ дар: ру ха ни жаң ғы ру» ма қа ла сын-
да ай тыл ған ұлт тық құн ды лық тар ды, ру ха ни 
бай лы ғы мыз ды, мə де ни еті міз ді, салт-дəс тү рі-
міз ді, ту ған жер ге де ген құр ме ті міз ді ке ңі нен 
на си хат тау бол ды. Қаз дауыс ты Қа зы бек би дің 
мем ле кет шіл дік тұл ға сын, ха лы қа ра лық дə ре-
же де гі дип ло ма ти ялық қыз ме тін, ел дің бір лі гі 
мен та ту лы ғын ны ғай ту да ғы ма ңыз ды ро лін, 
мем ле кет тің бе рік бо лу ының не гі зі тəр бие 
мен от ба сы ның бе рік ті гін нен екен ді гін ай тқан 
өне ге лі өси ет те рін, ха лық тың бо ла ша ғы үшін 
ту ыс қа да қа ра май қа ра қыл ды қақ жар ған 
əділ ді гін на си хат тау ке ру ен мү ше ле рі нің мін-
де ті бол ды. Қаз дауыс ты Қа зы бек би дің өмір 
жо лын ха лық қа ке ңі нен та ныс ты ра оты рып, 
бү гін де іш кі са яса ты мыз да ғы бас ты же тіс ті гі-
міз — аза мат тық қа ғи да лар ға не гіз дел ген қа-
зақ стан дық бі ре гей лік ті ны ғай ту дың жə не да-
мы ту дың жол да рын көр се те біл ді. Қа зақ хал-
қы ның Ұлы үш биі нің ба сы на бір дей бар ған 
бұл ха лы қа ра лық ав то ке ру ен қа лың бұ қа ра ха-
лық пен кез де суі ке зін де елі міз де бар лық қа зақ-
стан дық тар ды бі рік ті ре тін жə не ота ны мыз дың 
та быс ты бо ла ша ғы ның ір ге та сын құ рай тын 
жал пыұ лт тық құн ды лық тар дың же тіс ті гін ке-
ңі нен на си хат та ды. Ке ру ен мү ше ле рі Мəң гі лік 
Ел мұ ра ты на ұм тыл ған Қа зақ Елі нің ұлт тық 
ко ды ның не гі зі са на ла тын ру ха ни жаң ғы ру ды 
на си хат та уда өз де рі нің Отан ға, ел ге, жер ге де-
ген пат ри от тық се зім де рін ай қын көр се тіп, дə-
лел дей ал ды.
Тəуел сіз дік жыл да рын да ғы қа зақ стан дық 

бі ре гей лік тің дə ле лі ре тін де Ұлы жүз дің бас 
биі Тө ле би дің, Ор та жүз дің ор да биі Қа зы бек 
би дің, Кі ші жүз дің бас биі Əй те ке би дің ба сы-
на ба рып тағ зым жа са ған тұң ғыш ав то ке ру ен 
бо лып та рих қа ену біз үшін үл кен абы рой, ел 
се ні мін ақ тау бол мақ.
Қа зы бек би ге дейін мың жыл бұ рын өмір 

сүр ген Тү рік қа ға на ты ның бас иде оло гы бол ған 
То ны көк абыз тү рік тер дің қы тай им пе ри ясы-
ның бо да ны бо луы се бе бін ата-ба ба сал ты на 
бе рік бол ма удан жə не қа ға нат хал қы ның іш кі 
са яси тұ рақ сыз ды ғы нан деп біл ді. Күл те гін нің 
ес кер ткі шін де тү рік қа ға на ты ның жат мем-
ле кет ке ба ғы ныш ты бол ған ауыр жағ дайын: 
«Бек те рі, хал қы адал тү зу бол ма ған дық тан, 
таб ғаш хал қы ның ал дауына сен ген дік тен, ар-
бауына көн ген дік тен, іні лі-аға ның кек тес кен-
ді гі нен, бек тер мен ха лық тың ымы ра сыз ды-
ғы нан тү рік хал қы ел ді гі нен, елі нен айы рыл-
ды. Қа ған ды ғын жүр гі зіп отыр ған қа ға ны нан 
айы рыл ды. Таб ғаш хал қы нан бек ұл да рың құл 
бол ды, пəк қыз да рың күң бол ды», — деп ке лер 
ұр пақ қа ес кер ту ре тін де, мəң гі лік өси ет ре тін-
де бі тік тас қа жа зып қал дыр ған. Тү рік қа ға на-

ты ның ел ба сы ла ры егер түр кі хал қы ның іш кі 
бір лі гі мық ты бо лып, бе рік мə де ни-ру ха ни 
құн ды лық та ры мыз ды сақ та сақ, бір тұ тас бол-
сақ, сон да ға на қы тай лар ға қар сы тұ ра ала мыз 
деп ел ді өза ра ын ты мақ тас тық қа ша қы ра ды. 
То ны көк өз жа зу ын да: «Бұл тү рік хал қы на жа-
рақ ты жау кел тір ме дім. Шұ быр ған ат ты лар ды 
жүр гіз бе дім. Қа си ет ті елі ме иелік ет кен ді гім 
үшін, ел де ел бол ды, ха лық та ха лық бол ды. 
Өзім кə рі бол дым, ұлық бол дым», — деп ел 
бір лі гі мен ты ныш ты ғы үшін кү ре су ді бас ты 
мақ сат қыл ға нын көр се те ді.

XVIII ға сыр дың ал ма ғайып за ма нын да Қа-
зақ хал қы на ең қа жет ті сі — іш кі бір лік бо ла-
тын. «Мəң гі лік Ел» иде ясы ның не гіз гі түп қа-
зы ғы — осы бір лік те жа тыр. Ата-ба ба ла ры ның 
ама на ты на адал дық та ныт қан Қаз дауыс ты Қа-
зы бек би бү кіл іс-əре ке ті мен өзі нің тұс тас та ры 
əрі за ман дас ты ры бол ған 9 хан ға ақыл-ке ңес 
бе ріп, олар дың Ре сей мен Қы тай им пе ри яла-
ры ара сын да кө ре ген са ясат жүр гі зіп, Қа зақ 
хан ды ғы ның тəуел сіз ді гін сақ тап қа лу жо лын-
да өл ше усіз қыз мет жа сауына сеп ті гін ти гіз ді.
Қаз дауыс ты Қа зы бек би Ор та Жүз дің 

ұлы биі, мə мі ле гер дип ло ма ты бо лу мен қа-
тар, XVII-XVIII ға сыр лар да ғы еуро па лық қо-
ғам дық-са яси ой дең гейі не кө те ріл ген ой шыл, 
сон дай-ақ Ұлы Да ла өр ке ни еті нің ерек ше де-
мок ра ти ялық дəс түр ле рі ар қа сын да қо ғам дық 
тұ ғыр ға кө те ріл ген қа ра ха лық тан шық қан 
кө се мі бол ды. Қа зы бек би өз за ма нын да ха-
лық ты ұйыс ты рып, қо ғам дық қа ты нас тар ды 
рет тей оты рып, ел дің ын ты мақ-бе ре ке сі нің 
бе рік сақ та лу ының ке пі лі бол ды. Ежел гі түр кі 
за ма ны нан бе рі үзіл мей ке ле жат қан Ұлы Да-
ла ның Жар ғы ла рын та би ғи да ры ны мен, əділ 
ше шім де рі мен, ел бас қа ру да ғы ше бер лі гі мен 
іс ке асы рып отыр ды.

Н�Р ТАС БІР ЛІ К� ЛЫ,
!А ЗА! СТАН ТА РИ ХЫ Ж$ НЕ !А ЗА! СТАН ХАЛ !Ы АС САМ БЛЕ ЯСЫ 
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нал апар дық. Со ны мен қа тар Қа зы бек би-
дің 350 жыл дық ме рей тойы аясын да өте тін 
бү кіл іс-ша ра лар дың бағ дар ла ма сын той ға 
ен гіз дік. Қа зақ ті лін де жур нал дың шы ғуы-
на ат са лыс қан, қол дау көр сет кен бар ша ға 
ал ғы сым ды ай та мын. «Қаз дауыс ты Қа зы-
бек би» жур на лы тек қа на той дың ру ха ни 

бояуын арт ты ру мақ са тын да шы ғып отыр-
ған жоқ. Əр жа ғын да ғы түп кі ойы те рең. 
Ор та лық Қа зақ стан да да осын дай түр лі-
түс ті «Аңыз адам», «Жұл дыз дар от ба сы» 
жə не та ғы бас қа үл кен ба сы лым дар дан 
кем түс пей тін жур нал ды шы ға ра ала ды, 
сол дең гей де гі жур нал шы ға ру ға біз дің де 
əлеуеті міз же те ді де ген ді көр сет кі міз кел ді. 
Бұл жақ та қа зақ ша ба сы лым ның тұ рақ ты 
де ме уші сіз жұ мыс іс теп, əрі қа рай жан да-
нып ке туі өте қи ын. Бі рақ біз ге би лік те гі-
лер, қал та лы аза мат тар қол дау көр се те тін 
бол са, он да біз осын дай ауқым ды жұ мыс-
тар ды іс тей ала мыз. Біз егер де қал та лы, 
елім де ген аза мат тар біз дің бұл бас та ма-
мыз ды қол да са, «Қаз дауыс ты Қа зы бек би» 
жур на лын ай сайын не ме се екі ай да бір 
шы ға тын мер зім ді ба сы лым ға ай нал ды ра 
ала мыз де ген ұсы ны сы мыз ды əлеу мет тік 
же лі де жа ри яла дық. Қаз дауыс ты Қа зы бек 
би дің тойы на ар найы құ рыл ған «Бал қан-
тау» қо ры ның ди рек то ры Мейір Мү бə рə-
кұ лы жур нал дың екін ші са нын шы ға ру ға 
дайын екен дік те рін жə не ти есі лі қа ра жат-
ты бө ле ала тын ды ғын айт ты. Біз ұсы ныс ты 
қуа на қа был ал дық. Ал ла аман ды ғын бер се, 
күз дің аяғы на қа рай «Қаз дауыс ты Қа зы бек 
би — 350 жыл» жур на лы ның екін ші са ны 

жа рық кө ре ді. Бұл жо лы жур нал жүз бет 
бо лып шы ға ды.

— «Қаз дауыс ты Қа зы бек би — 350 жыл» 
ме ре ке лік ме да лі нің иеге рі ата нып сыз. 
Ма ра па ты ңыз құт ты бол сын!

— Рах мет! Қы ру ар жұ мыс ат қа рыл ды. 
«Қаз дауыс ты Қа зы бек би» жур на лы иде-
ясы ның тууы, оның жү зе ге асуы, кор рек-
тор лық, ре дак тор лық жұ мыс та рын, үш 
мың жур нал дың жа рық қа шы ға ру қа ра жа-
ты ның бар лы ғын «Мағ жан» бас па сы кө тер-
ді. Үл кен із гі лік ті іс ті ең сер ген «Мағ жан» 
бас па сы той ға сый лық ре тін де, ру ха ни 
бояуын арт ты ру мақ са тын да түр лі блак-
нот тар, бір не ше түр лі күн тіз бе лер, «Қаз 
дауыс ты Қа зы бек би дің ше шен дік сөз дер 
жи на ғы» ат ты қос кі тап ты той дың тар туы 
ре тін де ба сып шы ғар ды. Осы ең бе гі міз ді 
елеп, ес ке ріп «Бал қан тау» қо ры ның тө ра-
ға сы Мейір Мү бə рə кұ лы «Қаз дауыс ты Қа-
зы бек би — 350 жыл» ме ре ке лік ме да лін та-
быс та ған бо ла тын. Бұл біз дің ең бе гі міз дің 
елен ге ні деп бі ле міз. Бо ла шақ та да ту ған 
жер дің жа лауын жел бі ре тіп, абы ройын 
ас қақ та ту ға бір кі сі дей ат са лы са мыз деп 
ой лай мыз. Се бе бі, бұл біз дің ба ла лық па-
ры зы мыз деп тү сі не міз. Ал ең бе гі міз дің 
еле ніп жат қа ны, ол, əри не, нұр үс ті не нұр. 

Ең бек тің елен ге ні жақ сы. Маң дай тер, көз 
майы мыз ды тауысып жа са ған дү ни еле рі-
міз ді елеп, ес ке ріп, осын дай ма ра пат жа-
сап жат қан «Бал қан тау» қо ры на ри за шы-
лы ғым ды біл ді ре мін!

ЕР БОЛ ЕР БО ЛАТ, !АРМУ СТУ ДЕН ТІ

Рухани Жа#$ырудан — М&#гілік Елге
�аз дауысты �азыбек би – 350 жыл
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В рам ках ком плек са ме роп ри ятий, пос вя щен ных про па ган де пе ре хо да ка зах ско го язы-
ка на ла ти ни цу, в КарГУ им. академика Е. А. Бу ке то ва сос то ял ся круг лый стол «Пе ре ход 
на ла ти ни цу — тре бо ва ние вре ме ни» с учас ти ем уче ных-фи ло ло гов, док то ран тов, ма гис-
тран тов, сту ден тов.

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 ла 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 кол лек ти ве Ка ра ган дин ско го го-
су дар ствен но го уни вер си те та им. ака де ми ка Е. 
А. Бу ке то ва, ко то рый вос при нял 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».

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. Сту ден ты, ма гис-
тран ты, док то ран ты КарГУ, 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. В рам-
ках круг ло го сто ла учас тни ки об су ди ли, как 
бу дет осу ществлять ся вы ра бот ка и сис те ма-
ти за ция при ме ни тель но к ла тин ской гра фи-
ке пра вил вос про из ве де ния ис кон ных слов и 
за им ство ва ний, адап та ция зна ков ла тин ско го 
ал фа ви та к ис кон ной зву ко вой сис те ме ка зах-

ско го язы ка, струк ту ри ро ван ной по ос нов-
ным те ма ти чес ким раз де лам. Это куль ту ра 
ре чи, ор фог ра фия; ма те ма ти чес кая, IT-лин-
гвис ти ка; со ци олин гвис ти ка, фо не ти ка, фо-
но ло гия, ин то но ло гия, ор фо эпия; грам ма ти-
ка, мор фо ло гия, сло во об ра зо ва ние; лек си ко-
ло гия, фра зе оло гия, лек си ког ра фия; тер ми-
но ло гия, пе ре вод чес кое де ло, спе ци аль ные 
наз ва ния; оно мас ти ка, име на соб ствен ные; 
эт но лин гвис ти ка, ар ха из мы; ис то рия язы ка, 
ком па ра ти вис ти ка.
Лю бой язык дол жен иметь ал фа вит и пра-

ви ла, ко то рые ба зи ру ют ся на оп ре де лен ных 
за ко нах, на спе ци фи ке и при ро де са мо го язы-
ка. Как от ме тил в сво ей прог рам мной статье 
гла ва го су дар ства, ал фа вит и пра ви ла пра во-
пи са ния ка зах ско го язы ка на ла тин ской гра-
фи ке дол жны раз ра ба ты вать ся науч ны ми 
со об ще ства ми и ин сти ту та ми и об суж дать ся 
с об ще ствен ностью. Ва ри ант не об хо ди мо под-
го то вить к кон цу го да. За тем бу дет пос те пен-
ное, по этап ное внед ре ние. Окон ча тель но про-
цесс бу дет за вер шен к 2025 го ду.
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, КарГУ им. Е. А. Бу ке то ва 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 и не-
пос ред ствен но 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, а уче ные КарГУ ак тив но вклю ча ют ся 
в науч ные раз ра бот ки по воп ро сам пе ре хо да 
ка зах ско го язы ка на ла ти ни цу.
Уни вер си тет ское со об ще ство КарГУ на де-

ле под дер жи ва ет пред ло жен ную Пре зи ден-
том прог рам му пе ре хо да го су дар ствен но го 
язы ка на ла ти ни цу.

В Ка ра ган дин ском об лас тном ис то ри ко-кра евед чес ком му зее от кры лась выс тав ка «Ла-
тин ский ал фа вит — но вая вер ши на ка зах ско го язы ка». Эк спо зи ция пос вя ще на про па ган-
де пе ре хо да ка зах ско го язы ка на ла тин ский ал фа вит.

Выс тав ка рас ска зы ва ет о соз да те лях ка зах-
ско го ал фа ви та — Ыб рае Ал тын са ри не, Ах-
ме те Бай тур сы но ве, Ку дай бер ге не Жу ба но-
ве, Сар се не Аман жо ло ве. Так же эк спо зи ция 
вклю ча ет мно же ство ис то ри чес ких до ку мен-
тов, ко то ры ми по де ли лись мес тные ар хи вы. 
Кро ме то го, му зей пред ста вил до ку мен ты из 
соб ствен ных фон дов.
Пос ле це ре мо нии от кры тия выс тав-

ки сос то ял ся ин фор ма ци он ный час для 

школь ни ков о пе ре хо де ка зах ско го язы ка 
на ла тин скую гра фи ку. Ла ти ни зи ро ван ный 
ал фа вит офи ци аль но ис поль зо вал ся с 1929 
по 1940 год, пос ле че го был за ме нен ки рил-
ли цей.
На пом ним: гла ва го су дар ства Нурсултан 

Назарбаев в сво ей статье «Взгляд в бу ду щее: 
мо дер ни за ция об ще ствен но го соз на ния» объ-
явил о пе ре хо де Казахстана на ла тин ский ал-
фа вит до 2025 го да.

Выс тав ка «Ла тин ский ал фа вит — но вая 
вер ши на ка зах ско го язы ка» прод лит ся до кон-
ца го да в об лас тном ис то ри ко-кра евед чес ком 
му зее по ад ре су ул. Еру ба ева, 38.
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В КарГУ им. академика Е. А. Бу ке-
то ва сос то ял ся се ми нар для пре по-
да ва тельско го сос та ва «Осо бен нос-
ти ла тин ской гра фи ки и стан дар ты 
об ра зо ва ния».

Се ми нар про вел до цент КарГУ 
Туй те Ел дос Ер га зи евич. С док ла да ми 
на за яв лен ную те му выс ту пи ли док-
тор фи ло ло ги чес ких на ук, про фес сор 
Аман ба ева Га ли на Юсу пов на, кан ди-
да ты фи ло ло ги чес ких на ук, до цен ты 
Ка ли ев Бек тур сын Аман ку ло вич и 
Тур су но ва Мар ха ба Ах мет ка ли ев на. 
В ра бо те се ми на ра при ня ли учас тие 
пре по да ва те ли всех 12 фа куль те тов 
уни вер си те та.
Ре фор ма ка зах ско го язы ка обус лов-

ле на ис то ри чес ки ми пред по сыл ка ми, 
ее глав ной целью яв ля ет ся по вы ше ние 
гло баль ной кон ку рен тос по соб нос ти 
Казахстана. 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 
инстру мен том 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.
Пе ре ход на ла тин скую гра фи ку — 

про дол жи тель ный про цесс. Пред сто-
ит на чать под го тов ку кад ров для пре-
по да ва ния язы ка на но вом ал фа ви те 
и раз ра бот ку учеб ни ков. Боль шая ра-
бо та пред сто ит в нап рав ле нии ус ко-
рен ной мо дер ни за ции и вхож де ния 
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. Это тре бу ет уси лий 
каж до го спе ци алис та в лю бой об лас ти 
зна ния. С дру гой сто ро ны, это поз во-
лит быс трее при об щить ся к дос ти же-
ни ям ми ро вой на уки и тех ни ки. Ведь 
се год ня на иболь ший объ ем ин фор ма-
ции в ми ре пред став лен на ла тин ской 
гра фи ке. 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 
Ка зах ста ну ус пеш но ин тег ри ро вать ся 
в ми ро вое ин фор ма ци он ное со об ще-
ство.

СОБ. ИНФ.

Ме гап ро ек том в прог рам ме ду хов но го воз рож де ния 
стал Улы тау. Это ис то ри чес кое мес то яв ля ет ся од ним из 
клю че вых в про ек те «Сак раль ная ге ог ра фия Казахстана». 
О том, как в Ка ра ган дин ской об лас ти ре али зу ют за да чи, 
пос тав лен ные гла вой го су дар ства по мо дер ни за ции об-
ще ствен но го соз на ния, рас ска зал гла ва об лас ти Ер лан 
Ко ша нов в от че те пе ред де пу та та ми на сес сии об лас тно-
го мас ли ха та.

«Для ре али за ции за дач, пос тав лен ных гла вой го су дар ства 
в статье «Взгляд в бу ду щее. Мо дер ни за ция об ще ствен но го 
соз на ния», в об лас ти соз да ны про ек тные офи сы, эк спер тный 
со вет, дей ству ют ра бо чие груп пы. Оп ре де ле но 275 про ек тов 
на сум му 7,6 млрд тен ге, в том чис ле 4 млрд тен ге — это вклад 
биз нес ме нов, ме це на тов, на ших зем ля ков», — со об щил Ер-
лан Ко ша нов.
На се год ня 82 про ек та уже ре али зо ва но. «В Улы тау по 

про ек ту «Сак раль ная ге ог ра фия Казахстана» пла ни ру ет ся 
стро итель ство ви зит-цен тра и эт ноаула. В рам ках прог рам-
мы «Ру ха ни жаң ғы ру» в об лас ти про дол жа ют ся ме роп ри-
ятия, пос вя щен ные праз дно ва нию 350-ле тия Ка зы бек-би», — 
от ме тил гла ва об лас ти.
Го во ря о пе ре хо де ка зах ско го язы ка на ла ти ни цу, Ер лан 

Ко ша нов приз вал де пу та тов не ос та вать ся в сто ро не от об-
суж де ния но во го ал фа ви та.
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«Переход на латиницу — требование времени»

Выставка, посвященная переходу на латиницу

Латинская графика 
в стандартах образования

В Улытау планируют 
построить этноаул

Логическая культура 
и ее роль в модернизации 
общественного сознания

Сту ден чес ким пар ла мен-
том КарГУ им. Е. А. Бу ке то ва 
в учеб ном кор пу се №8 ор га-
ни зо ван и про ве ден се ми-
нар-тре нинг на те му «Ло ги-
чес кая куль ту ра как ос но ва 
мо дер ни за ции об ще ствен-
но го соз на ния».

Мо де ра то ром се ми на ра-
тре нин га выс ту пил про фес сор 
ка фед ры фи ло со фии и те ории 
куль ту ры д. фс. н. Ба ту рин В. 
С. В ра бо те се ми на ра при ня-
ли учас тие сту ден ты, де пу та ты 
Сту ден чес ко го пар ла мен та, 
пред се да те ли КДМ фа куль те-
тов. Сту ден та ми бы ло сфор му-
ли ро ва но оп ре де ле ние ло ги-
чес кой куль ту ры. Ло ги чес кая 
куль ту ра — это сис те ма на вы-
ков мыш ле ния, поз во ля ющая 
вы ра жать мыс ли в яс ной и 
от чет ли вой фор ме и вы во дить 
зак лю че ния на ос но ве од ной 
толь ко этой фор мы. Уме ние 
вла деть и поль зо вать ся ло ги-
чес ки ми за ко на ми, при во дить 
свое мыш ле ние в со от вет-
ствие с ло ги чес ки ми за ко на-
ми и на зы ва ет ся ло ги чес кой 
куль ту рой. В хо де об суж де ния 
сту ден та ми бы ли под ня ты ак-
ту аль ные проб ле мы, ка са ющи-
еся мо дер ни за ции об ще ствен-
но го соз на ния, бы ли да ны 
разъ яс не ния на ин те ре су ющие 
воп ро сы. В час тнос ти, бы ли 
рас смот ре ны ос нов ные ас-
пек ты ре али за ции прог рам мы 
мо дер ни за ции. Она сос то ит 
из шес ти ос нов ных нап рав ле-
ний: пе ре ход го су дар ствен но-
го язы ка на ла ти ни цу, «Но вое 
гу ма ни тар ное зна ние. 100 но-
вых учеб ни ков на ка зах ском 
язы ке», «Ту 3ан жер», «Сак раль-
ная ге ог ра фия Казахстана», 
«Сов ре мен ная ка зах стан ская 
куль ту ра в гло баль ном ми ре», 
«100 но вых лиц Казахстана». 
На ибо лее важ ной в раз ви тии 
ло ги чес кой куль ту ры яв ля ет ся 
со дер жа тель ная сто ро на прог-
рам мы «Ту 3ан жер». В ее рам-
ках оп ре де ле ны 4 ос нов ные 
те ма ти чес кие под прог рам мы. 
Пер вое нап рав ле ние — под-
прог рам ма «Т6р бие ж6 не бі-
лім» — на це ле на на раз ви тие 
на ци ональ ной сис те мы вос-
пи та ния и обу че ния для фор-
ми ро ва ния всес то рон не и 
гар мо нич но раз ви той лич нос-
ти на ос но ве ка зах стан ско го 
пат ри отиз ма и об ще че ло ве-
чес ких цен нос тей. Вто рое нап-
рав ле ние — «Ру ха ни 9а зы на», 
ко то рое пред по ла га ет фор ми-
ро ва ние об ще на ци ональ но го 
пат ри отиз ма че рез воз рож-
де ние ин те ре са и ува же ния к 
тра ди ци ям, ис то рии и куль ту-
ре сво ей зем ли. Третья под-
прог рам ма — «Ата ме кен» — 
нап рав ле на на ук реп ле ние у 
ка зах стан цев граж дан ской ак-
тив нос ти и чув ства от вет ствен-
нос ти за судь бу ма лой ро ди ны. 
И чет вер тое нап рав ле ние — 
«А9 па рат тол 9ы ны» — пре дус-
мат ри ва ет ин фор ми ро ва ние о 
хо де ре али за ции прог рам мы и 
об ще ствен ный мо ни то ринг ре-
али зу емых про ек тов.

ИН ФОР МА ЦИЯ ПРЕ ДОС ТАВ ЛЕ НА 
ФА КУЛЬ ТЕ ТОМ ФИ ЛО СО ФИИ И ПСИ ХО ЛО ГИИ

Актуальная тема
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6 ок тяб ря 2017 го да На ци ональ ный центр го су дар ствен ной науч но-тех ни чес кой эк-
спер ти зы сов мес тно с меж ду на род ным из да тель ством Sprin ger Na tu re про во дил еже год-
ную це ре мо нию наг раж де ния Sprin ger Na tu re Awards. Ме роп ри ятие ор га ни зо ва но в рам-
ках Sprin ger Na tu re open days, где бы ли наг раж де ны на ибо лее пуб ли ку емые ав то ры и ор га-
ни за ции Казахстана и стран Цен траль ной Азии.

Пред ста ви те лей на уки Казахстана и стран 
Цен траль ной Азии поп ри вет ство вал Президент 
из да тель ства Sprin ger Na tu re Аз даа Ко та ни. Он 
от ме тил, что це ре мо ния поз во ля ет уче ным об ме-
ни вать ся по ло жи тель ным опы том, де монстри ро-
вать соб ствен ные дос ти же ния и по лу чать приз на-
ние зна чи мос ти сво их тру дов.

«Казахстан уже тре тий год под ряд со би ра-
ет уче ных из Цен траль ной Азии на це ре мо нии 
и на се год няш ний день яв ля ет ся не сом нен ным 
ли де ром в ре ги оне по науч ным пуб ли ка ци ям и 

ис сле до ва ни ям. В то же вре мя на ми про во дит ся 
серь ез ная ра бо та по по вы ше нию ка че ства и уве-
ли че нию ко ли че ства науч ных ис сле до ва ний и 
пуб ли ка ций ка зах стан ских уче ных в за ру беж ных 
рей тин го вых жур на лах, про ве де нию тре нин гов и 
мас тер-клас сов для ка зах стан ских уче ных. За это 
вре мя на ми про ве де но бо лее 290 вы ез дных се ми-
на ров, прош ли обу че ние и по вы ше ние ква ли-
фи ка ции бо лее 7000 че ло век. Так, ка зах стан ские 
ав то ры опуб ли ко ва ли в Sprin ger Na tu re в 2011 
го ду 169 пуб ли ка ций, в 2012-м — 225 пуб ли ка-

ций, в 2013-м — 277 пуб ли ка ций, в 2014-м — 395 
пуб ли ка ций, в 2015-м — 388 пуб ли ка ций, в 2016-
м — 397 пуб ли ка ций. А с ян ва ря по сен тябрь 2017 
го да ка зах стан ски ми уче ны ми из да но уже 357 
пуб ли ка ций», — от ме тил ви це-Президент из да-
тель ства Sprin ger Na tu re Аз даа Ко та ни.
Ла уре ата ми в но ми на ции Sprin ger Na tu re «Топ 

са мых пуб ли ку емых ор га ни за ций Казахстана» за 
вы со кие по ка за те ли пуб ли ка ци он ной ак тив нос-
ти в жур на лах из да тель ства Sprin ger Na tu re наг-
раж де ны Каз НУ им. аль-Фа ра би, ЕНУ им. Л. Н. 
Гу ми ле ва, КарГУ им. Е. А. Бу ке то ва, Назарбаев 
Уни вер си тет, Ин сти тут ядер ной фи зи ки, Каз НИ-
ТУ им. К. И. Сат па ева, На ци ональ ная ака де мия 
на ук РК, Ин сти тут ор га ни чес ко го син те за и уг ле-
хи мии, Кар ГТУ, Хи ми ко-ме тал лур ги чес кий ин-
сти тут им. Ж. Аби ше ва.
В но ми на ции Sprin ger Na tu re «Топ са мых 

пуб ли ку емых уче ных Казахстана в об лас ти ес те-
ствен ных на ук» в чис ле наг раж ден ных: док тор 
хи ми чес ких на ук, про фес сор, за ве ду ющий ка-
фед рой хи ми чес кой тех но ло гии и неф те хи мии 
хи ми чес ко го фа куль те та КарГУ им. Е. А. Бу ке то-
ва Мур за бек Бай ке нов, док тор фи зи ко-ма те ма-
ти чес ких на ук, про фес сор ка фед ры фи зи ки и 
на но тех но ло гий фи зи ко-тех ни чес ко го фа куль-
те та КарГУ им. ака де ми ка Е. А. Бу ке то ва Ни яз-
бек Иб ра ев.

СОБ. ИНФ.

В КарГУ им. Е. А. Бу ке то ва сос то ялось 
оче ред ное за се да ние Наб лю да тель но го со-
ве та. Бы ли пе ре из бра ны его чле ны.

Наб лю да тель ный со вет дей ству ет в ву зе с 2014 
го да. В его сос та ве 15 че ло век. Кро ме то го, име ет ся 
че ты ре не за ви си мых наб лю да те ля.
Пред се да те лем Наб лю да тель но го со ве та 

КарГУ им. Е. А. Бу ке то ва из бран ис пол ня ющий 
обя зан нос ти ви це-ми нис тра об ра зо ва ния и на уки 
РК Ас хат Ай ма гам бе тов. В его сос тав вош ли пред-
ста ви те ли биз не са, науч ных за ве де ний. В их чис-
ле пред се да тель Ко ми те та со ци аль ной по ли ти ки 
биз не са НПП РК «Ата ме кен» Тал гат Дос ке нов, ди-
рек тор Ка ра ган дин ско го об лас тно го фи ли ала АО 
«На род ный банк Казахстана» Гуль на ра Ра та ева, 
пред се да тель прав ле ния АО «Фонд на уки» Ану-
ар бек Сул тан га зин, ди рек тор Фон да под дер жки 
пред при ни ма тель ства Сай ран Сыз ды ко ва, ди рек-
тор Назарбаев Ин тел лек ту аль ной шко лы Ка ра-
ган да Ра виль Яку пов и др.
Рек тор уни вер си те та Ер кин Ку бе ев от чи тал ся 

о дея тель нос ти за 2016-2017 учеб ный год и рас ска-
зал о пред сто ящих за да чах. Кро ме то го, чле ны 
со ве та зас лу ша ли фи нан со вый от чет и ана лиз сос-
то яния науч ных про ек тов и прог рамм, фи нан си-
ру емых из рес пуб ли кан ско го бюд же та.

По све де ни ям рек то ра, КарГУ в ми ро вом рей-
тин ге луч ших уни вер си те тов ми ра QS прод ви нул-
ся из топ-701+ в топ-601+, во шел в топ-200 луч ших 
уни вер си те тов рей тин га QS «Раз ви ва юща яся Ев-
ро па и Цен траль ная Азия», за няв 104-ю по зи цию. 
На чи ная с 2014 го да КарГУ уча ству ет в Ака де ми-
чес ком рей тин ге ев ро пей ско го стан дар та ARES и 
не из мен но вхо дит в ка те го рию ка че ства клас са «А».
В от чет ный пе ри од 13 спе ци аль нос тей уни вер-

си те та прош ли ак кре ди та цию сро ком на 5 лет. В 
2017-2018 учеб ном го ду пла ни ру ет ся про хож де-
ние ин сти ту ци ональ ной ак кре ди та ции.
Уни вер си тет сей час го то вит кад ры по 75 спе-

ци аль нос тям ба ка лав ри ата, 48 — ма гис тра ту-
ры, 11 — док то ран ту ры. В ву зе обу ча ет ся свы ше 
10 400 че ло век, в том чис ле по ба ка лав ри ату — бо-
лее 9600.

В 2016-2017 учеб ном го ду в КарГУ обу ча лись 67 
инос тран ных сту ден тов, в том чис ле 44 из Ки тая, 
14 из США, а так же из Рос сии, Мон го лии, Па кис-
та на и Бан гла деш.
Бла го да ря прог рам ме внеш ней ака де ми чес кой 

мо биль нос ти в ми нув шем учеб ном го ду 99 вы пус-
кни ков КарГУ смог ли вы ехать на обу че ние за ру-
беж за счет средств рес пуб ли кан ско го бюд же та, 
вне бюд жет ных средств уни вер си те та, гран тов Ев-
ро пей ской ко мис сии, пра ви тельств КНР и Тур ции.

В рам ках ев ро пей ской прог рам мы ака де ми-
чес кой мо биль нос ти Eras mus+ КарГУ вза имо дей-
ству ет с ву за ми Фран ции, Пор ту га лии, Ис па нии, 
Поль ши, Ру мы нии.
Ге ог ра фия меж ду на род ных свя зей уни вер-

си те та ох ва ты ва ет стра ны ближ не го и даль не го 
за ру бежья: США, Ве ли коб ри та ния, Германия, 
Франция, Сло ва кия, КНР, Ко рея, Рос сий ская Фе де-
ра ция и др. В от чет ном учеб ном го ду науч ные ста-
жи ров ки в за ру беж ных ву зах, ком па ни ях, ор га ни-
за ци ях прош ли 119 ма гис тран тов, три док то ран та.
КарГУ в нас то ящее вре мя ре али зу ет 28 про ек тов 

гран то во го фи нан си ро ва ния, а так же од ну прог-
рам му це ле во го фи нан си ро ва ния науч ных ис сле до-
ва ний. Срок ре али за ции за вер ша ет ся в этом го ду.

СОБ. ИНФ.

Ряд ин но ва ци он ных про ек тов, раз ра бо тан ных 
спе ци аль но к Меж ду на род ной спе ци али зи ро ван ной 
выс тав ке ЭК СПО-2017, ре али зу ют в Ка ра ган дин ской 
об лас ти. Об этом на пер вом Науч но-тех ни чес ком со-
ве те до ло жил ру ко во ди тель об лас тно го Уп рав ле ния 
про мыш лен нос ти и ин дус три аль но-ин но ва ци он но-
го раз ви тия Га лим жан Жу ма сул та нов.

Все про ек ты бы ли пред став ле ны в па виль оне 
«Нур Алем» в сфе ре зе ле ной энер ге ти ки. Три из них 
уже ре али зо ва ны в на шем ре ги оне. За пу ще на би-
ога зо вая ус та нов ка в по сел ке Ду бов ка, ко то рая 
нап рав ле на на пе ре ра бот ку ор га ни чес ких от хо дов с 
целью по лу че ния элек три чес кой и теп ло вой энер-
гии, а так же на по лу че ние ор га ни чес ких удоб ре ний.

Вве де на в строй в 2015 го ду ми ни-ГЭС на Ин ту-
мак ском во дох ра ни ли ще. Ее мощ ность сос тав ля ет 
570 кВт. Вы ра бо тан ная элек тро энер гия по да ет ся в 
об ще ствен ные се ти по сел ка Аман гель ды че рез ли-
нии «Ка ра ган ды Жа рык».
Тре тий про ект — ин но ва ци он ная сис те ма га зо-

очис тки АB sa lut eco logy, ко то рая поз во ля ет ре шить 
энер ге ти чес кие проб ле мы ре ги она, осу ществляя вы-
со ко тех но ло гич ную очис тку про мыш лен ных выб ро-
сов.

Еще два про ек та — би отоп ли во вто ро го по ко-
ле ния и алю мо фех ра ле вые обог ре ва те ли — сей-
час тес ти ру ют. Би отоп ли во — раз ра бот ка уче ных 
КарГУ им. Е. А. Бу ке то ва. В ка че стве сырья для топ-
ли ва ис поль зу ют ся мно го лет ние тра вы, ко то рые рас-
тут на тер ри то рии на шей стра ны. Сей час раз ра бот-
чи ки ищут ин вес то ров, го то вых под дер жать про ект 
и за пус тить его в про из вод ство.
Алю мо фех ра ле вые обог ре ва те ли пред наз на че-

ны для про мыш лен ных и бы то вых по ме ще ний. По 
дан ным раз ра бот чи ков, об ла да ют вы со ким ко эф фи-
ци ен том по лез но го дей ствия. Ини ци атор про ек та, 
ТОО «Элит мет», уже по лу чил па тент на изоб ре те ние 
и прис во ил то вар ный Фан том ЭМ КО.

«Еще два про ек та на хо дят ся на ста дии ре али-
за ции: «Сол неч ная элек трос тан ция» в Са ра ни и 
«Эко ло ги чес ки чис тые гид ро ди на ми чес кие наг-
ре ва те ли жид ких сред», — ин фор ми ро вал Га лим-
жан Жу ма сул та нов. — Гид ро ди на ми чес кие наг ре ва-
те ли жид ких сред — это раз ра бот ка ин же не ров Кар-
ГТУ. За вер шить стро итель ство сол неч ной элек трос-
тан ции в Са ра ни пла ни ру ет ся в 2018 го ду. Ее мощ-
ность бу дет рав на 100 МВт — по это му по ка за те лю 
она дол жна стать круп ней шей в Цен траль ной Азии. 

Про ект пол ностью фи нан си ру ет ся за счет пря мых 
ин вес ти ций из стран Ев ро со юза и име ет под дер жку 
го су дар ствен ных и час тных ин вес ти ци он ных струк-
тур ФРГ, Че хии и Сло ва кии.

Га лим жан Жу ма сул та нов так же рас ска зал о про-
ек тах, пред став лен ных на ЭК СПО за ру беж ны ми 
пар тне ра ми. 150 са мых ин те рес ных и ак ту аль ных 
раз ра бо ток уже нап рав ле ны в райо ны. Они про ра-
ба ты ва ют ся ву за ми сов мес тно с круп ней ши ми пред-
прия ти ями ре ги она.

В бли жай шее вре мя пла ни ру ет ся ут вер дить до-
рож ные кар ты по внед ре нию про ек тов на про мыш-
лен ных и ком му наль ных про из вод ствах об лас ти. Влас-
ти ре ги она бу дут от сле жи вать си ту ацию с внед ре ни ем 
ин но ва ци он ных раз ра бо ток на пред прия ти ях.

ИН ФОР МА ЦИЯ ПО ПУБ ЛИ КА ЦИ ЯМ САЙ ТА WWW.KA RA GAN DA-RE GI ON.GOV.KZ

Наука и бизнес
Возможности 
финансирования 
научных разработок

В Ка ра ган де сос то ял ся Пер-
вый об лас тной науч но-тех-
ни чес кий со вет под пред се-
да тель ством аки ма об лас ти 
Ер ла на Ко ша но ва. В нем при-
ня ли учас тие рек то ры ву зов, 
уче ные и пред ста ви те ли про-
из вод ства. Од ним из глав ных 
воп ро сов по вес тки дня ста ла 
проб ле ма вза имо дей ствия 
биз не са и на уки.

Нес мот ря на об щие ин те-
ре сы сто рон, за час тую на ука 
и про из вод ство раз ви ва ют ся 
от дель но друг от дру га, кон ста-
ти ро ва ли уче ные.

«Про из вод ство не всег да в 
кур се раз ра бо ток и идей, ко-
то рые есть в на ших ву зах и 
НИИ, — от ме тил рек тор КарГУ 
им. Е. А. Бу ке то ва Ер кин Ку-
бе ев. — Кро ме то го, биз нес-
сек тор не за ин те ре со ван в 
ин вес ти ци ях в на уку. Что бы 
это ис пра вить, я пред ла гаю 
рас смот реть воз мож ность 
пре дос тав ле ния льгот или суб-
си ди ро ва ния тех биз нес ме-
нов, ко то рые бу дут вкла ды вать 
сред ства в раз ви тие на уки».

Он при вел в при мер про ект 
сту ден тов КарГУ на тер ри то рии 
Но во ти хо нов ско го ка мен но го 
карь ера. Ав то ры раз ра бо та ли 
об нов лен ную тех но ло гию из-
го тов ле ния би ту ма и сис те му 
оцен ки его ка че ства.

«Пер вая пар тия, 15 тонн, 
уже по лу че на, — рас ска зал 
Ер кин Ку бе ев. — Сей час про-
во дят ся ис пы та ния на ус той-
чи вость би ту ма к кли ма ти-
чес ким ус ло ви ям. Для то го 
что бы про из вод ство бы ло рен-
та бель ным, нуж но уве ли чить 
мощ ность до 150 тонн в сут ки. 
Сто имость за пус ка сос та вит не 
ме нее 1,5 млрд тен ге, но биз-
нес по ка не за ин те ре со ван в 
фи нан си ро ва нии та ко го про-
из вод ства».

Ди рек тор Цен тра по мо ни-
то рин гу и раз ви тию науч но-ис-
сле до ва тельской ра бо ты КЭУ 
Каз пот реб со юза Аяп бер ген 
Та уба ев так же выс ка зал ся 
за то, что бы сти му ли ро вать 
раз ви тие ме ха низ ма го су дар-
ствен но-час тно го парт нер-
ства.

Ер лан Ко ша нов под дер жал 
эту идею и по ру чил под чи нен-
ным рас смот реть ва ри ан ты 
внед ре ния та кой прак ти ки в 
Ка ра ган дин ской об лас ти. Кро-
ме то го, по по ру че нию гла вы 
ре ги она в об лас ти соз да дут 
спе ци аль ный вен чур ный фонд, 
ко то рый бу дет ока зы вать как 
фи нан со вую, так и кон суль та-
тив ную под дер жку раз ра бот-
чи кам ин но ва ци он ных про ек-
тов. Пар тне ром в этом про ек те 
мо жет стать СПК «Са ры ар ка».

ПО МА ТЕ РИ АЛАМ САЙ ТА KA RA GAN DA-RE GI ON.
GOV.KZ

Лучших ученых по версии Springer Nature Awards наградили в Алматы

Обновился состав Наблюдательного совета КарГУ

В Ка ра ган дин ской об лас ти внед рят семь про ек тов, 
пред став лен ных на ЭК СПО-2017
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Ру ха ни ке лі сім кү ні. Елі міз ай ту лы күн ді 25 жыл дан бе рі өтіп ке ле ді. Бұл күн нің біз 
үшін ма ңы зы өте зор. Тəуел сіз Қа зақ стан ның ши рек ға сыр да əлем дік аре на да жет кен же-
тіс тік те рі нің бі рі əрі бі ре гейі — ді на ра лық, ұл та ра лық ке лі сім жо лын да ғы тұ рақ ты лық. 
«Ді на ра лық сый лас тық! Еш қақ ты ғыс сыз! Қайы рым ды лық пен із гі лік!» — Ру ха ни ке лі сім 
кү ні нің не гіз гі қа ғи да ла ры. Ті лі, ді ні, ді лі бө лек жүз ден ас там ұлт өкі лі нің бір ша ңы рақ ас-
тын да та ту-тəт ті өмір сү ру ін қам та ма сыз ете тін Ел ба сы мыз дың ел ара сын да ғы ауыз бір ші-
лік ті сақ та ған бұл жо ба сын бү гін де көп те ген ел дер қол дап əрі те ре ңі рек зерт теу үс тін де. 
Ай ту лы күн нің ма ңы зы қан дай? Бү гін де əлем де əлеу мет тік, эт нос тық жə не ді ни дау-да-
май лар се бе бі нен түр лі қауіп-қа тер лер бой көр се ту де. Не ге? Өзі міз ді ру ха ни тұр ғы дан же-
тіл ді ріп, ді ни сауаты мыз ды арт ты ру қан ша лық ты ма ңыз ды? Ді ни алауыз дық ты бол дыр-
мау үшін қан дай ша ра лар қол ға алы ну да? Мі не, осы та қы лет тес сұ рақ тар ға жауап із деп, 
оқу ор да мыз да ғы дін та ну ма ман ды ғын оқы та тын фа куль тет ке бар дық. Фи ло со фия жə не 
пси хо ло гия фа куль те ті нің де ка ны, фи ло со фия ғы лым да ры ның кан ди да ты, до цент Ду ман 
Кə рі бе кұ лы Құс бе ков жə не дін та ну ма ман ды ғы бойын ша дə ріс бе ре тін фи ло со фия жə не 
мə де ни ет те ори ясы ка фед ра сы ның аға оқы ту шы сы, фи ло со фия ма гис трі Жа нар Өмір-
жан қы зы Да га ро ва біз қой ған сұ рақ тар ға өз пайым-пі кір ле рін біл дір ді.

Ду ман Кə рі бе кұ лы: Жал пы бар лы ғы мыз-
ға аян, ағым да ғы жы лы Ел ба сы мыз «Ру ха ни 
жаң ғы ру: бо ла шақ қа бағ дар» бағ дар ла ма лық 
ма қа ла сын ха лық қа жол дау ет кен бо ла тын. 
Оның не гіз гі се бе бі — за ман ның, уақыт тың 
та ла бы на сай. Яғ ни, бұл ха лық тың да бір сұ-
ра ны сы. Қа зір əлем де жа һан да ну үр ді сі, тех-
ни ка қа рыш тап да мы ған за ман. За ман ның 
ағы мы — тех ни ка лық, жа ра ты лыс та ну, фи зи-
ка, ма те ма ти ка ма ман дық та ры на сұ ра ныс ар-
тып, со лар ға көп кө ңіл бө лі ну де. Сон дық тан 
бо лар, біз дің ру ха ни құн ды лық та ры мыз əл сі-
рей бас та ды. Ру ха ни ке лі сім кү ні сол əл сі ре ген 
құн ды лық та ры мыз ды қай та сіл кін ту ге күш са-
лып ке ле ді. Біз ру ха ни құн ды лық та ры мыз ды 
жаң ғыр тып, қа лып тас ты ру ымыз ке рек. Адам 
тек ма те ри ал дық құн ды лық тар мен қа на ғат та-
на ал май ды. Адам ның бол мы сы бір жа ғы нан 
ре ал ды, екін ші жа ғы нан иде ал ды бол мыс. Ре-
ал ды бол мыс тың иде ал ды бол мыс тан айыр-
ма шы лы ғы — уақыт ке ңіс тік ке тəуел ді жə не 
ол бү гін бар, ер тең жоқ. Ал иде ал ды бол мыс 
са лыс тыр ма лы түр де мəн ді. Мə се лен, Абай 
Құ нан ба ев, Ыбы рай Ал тын са рин, Бұ қар жы-
рау, Қаз дауыс ты Қа зы бек би си яқ ты көп те ген 
қа зақ тың бір ту ар тұл ға ла ры ның ру ха ни мұ-
ра ла ры біз ге бү гін гі күн ге дейін жет ті. Ұлы-
ла ры мыз дың ұлы мұ ра сын ұр пақ қа жет кі зіп, 
дə ріп теу мем ле ке ті міз дің бас ты ұс та ным да-
ры ның бі рі. Со ның бір ай қын дə ле лі — би ыл 
Қаз дауыс ты Қа зы бек би дің 350 жыл ды ғы ел 
кө ле мін де той ла ну да.
Ді ни сауат ты лық — ру ха ни ке лі сім нің ке-

пі лі. Сол се беп тен де ді ни сауаты мыз ды ашу-
ымыз ке рек. Қа зақ стан да əл-Фа ра би атын да-
ғы Қа зақ ұлт тық уни вер си те ті, Л. Н. Гу ми лев 
атын да ғы Еура зия ұлт тық уни вер си те ті, Қо жа 
Ах мет Яс сауи атын да ғы ха лы қа ра лық қа зақ-
тү рік уни вер си те ті жə не өзі міз дің ки елі қа ра 
ша ңы рақ Е. А. Бө ке тов атын да ғы Қа ра ған ды 
мем ле кет тік уни вер си те тін де дін та ну ма ман-
да рын дайын дай ды. Ді ни сауат ты лы ғы жо ға-
ры, ру ха ни им му ни те ті қа лып тас қан жан жат 
ағым ның шыр мауына түс пей ді. Уни вер си те-
ті міз дің дін та ну ма ман ды ғын да оқи тын сту-

дент тер дің са ны жыл дан-жыл ға ар тып ке ле ді. 
Бұл ді ни сауат ты лық тың, дін та ну ма ман ды ғы-
на де ген қы зы ғу шы лық тың ар тқа нын ай қын 
көр се те ді. Ста тис ти ка ға сүйе не тін бол сақ, өт-
кен оқу жы лы 14 сту дент қа был дан са, би ыл ғы 
оқу жы лын да 26 сту дент дін та ну ма ман ды ғы на 
оқу ға түс ті. Мем ле кет та ра пы нан грант тар көп 
бө лі ну де. Жыл сайын ҚарМУ-да Ру ха ни ке лі-
сім кү ні не орай түр лі бас қо су лар ұйым дас ты-
ры ла ды, ді ни экстре мизм жə не тер ро риз ммен 
кү рес жө нін де тү сін дір ме, ақ па рат тық кез де-
су лер өт кі зі ле ді. Қа зан айы ның 25 кү ні Дос тар 
үйін де ді ни экстре мизм жə не тер ро риз мге 
қа тыс ты кон фе рен ция өте ді. Кон фе рен ция ға 
сту дент те рі міз қа ты са ды.
Жа нар Өмір жан қы зы: Дін та ну ма ман-

ды ғы жас ма ман дық тар дың бі рі са на ла ды. 
За ман та ла бы на сай дін та ну пə нін мек теп-
тер де оқы ту мə се ле сі 2009 жы лы кө те ріл ген 
бо ла тын. 2016 жыл дан бас тап мек теп тер де 
9 сы нып қа ар нал ған дін та ну оқу лы ғы ба сы-
лып, мек теп бағ дар ла ма сы на курс ре тін де ен-
гі зіл ді. Оқу шы лар дың ді ни сауатын аша тын 
ұс таз дар қа жет ті лі гі ту ын дап, жо ға ры оқу 
орын да рын да дін та ну ма ман ды ғы ашыл ды. 
Ал ғаш қы жыл да ры бұл пəн ді та рих шы лар 
оқыт қан бо ла тын.

«Дін та ну ма ман ды ғы не ні оқы та ды?» — бұл 
көп ші лік кө кейін де жүр ген не гіз гі сұ рақ тар-
дың бі рі. Біз де атал ған ма ман дық бойын ша 
оқи тын сту дент тер бас та ры на та қия ки іп, дін-
ді уағыз дап отыр май ды, олар на ғыз ғы лым ре-
тін де бар лық дін дер ді қа тар оқи ды. Қа зір ді ни 
сауат сыз дық тың ке сі рі нен қо ғам да не ше түр-
лі эк стер мизм, тер ро ризм орын алып жа тыр. 
Со ған бай ла ныс ты ді ни сауат ты лық ты арт ты-
ру мақ са тын да біз сту дент тер ге дү ни ежү зі лік 
дін дер дің та ри хын та ныс ты рып, ді ни ан тро по-
ло гия, дін де гі адам мə се ле сі, дін пси хо ло ги ясы 
си яқ ты пəн дер ді оқы та мыз. Біз қо ғам да ғы бо-
лып жат қан ді ни аху ал ға тал дау жа сау ға үй-
ре те міз. Жыл сайын дін та ну ма ман дық та ры на 
де ген сұ ра ныс ар ту да. Бұл за ман қа жет ті лі гі не 
бай ла ныс ты ту ын да ған ма ман дық. Біз 130-дан 
ас там ұлт өкіл де рі мен бір ге бір ту дың ас тын-

да та ту-тəт ті тұ рып жа тыр мыз. Сол се беп тен 
де бір лік пен та ту лық ты ұс тап тұ ру ымыз ке-
рек. Дін та ну ма ман ды ғы ның оқы ту шы ла ры əр 
са бақ сайын сту дент тер ге «өз ұл тың ның ға на 
емес, бар лық ұлт өкіл де рі нің салт-дəс тү рін, ті-
лін, ді нін құр мет те» деп үй ре те ді.
Уни вер си те ті міз де фи ло со фия ғы лым да-

ры ның док то ры, про фес сор Оң ғар Ай тбайұ-
лы қыз мет ете ді. Оқы ту ба ры сын да сол кі сі нің 
«Дін та ну» ат ты оқу лы ғын не гіз гі кі тап ре тін де, 
со ны мен қа тар қа зір гі дəс түр лі емес, ше тел дік 
мис си онер лер дің са на мыз ды улап, біз дің ді-
ні міз ге жат əре кет тер ді уағыз дай тын дін де рін 
топ тап-топ тап атап көр сет кен «Дəс түр лі жə не 
дəс түр лі емес дін дер сұх ба ты» де ген оқу лы-
ғын пай ла да на мыз. А. М. Яб ло ков тың орыс ша 
жə не қа зақ ша ауда рыл ған кі тап та рын жə не 
бас қа да көп те ген оқу лық тар мен оқы та мыз. 
Сту дент тер зайыр лы мем ле кет те тұ рып жат-
қан дық тан, ша ма низ мді, буд диз мді, ис лам те-
оло ги ясын, хрис ти ан те оло ги ясын оқы та тын 
пəн де рі міз де бар.

P. S.: Ел ба сы мыз Н. Ə. Назарбаев 2010 жы-
лы Бү кі лə лем дік ру ха ни мə де ни ет фо ру мы-
на қа ты су шы лар ға жол да ған Жол дауын да: 
«Кез кел ген ха лық тың ру ха ни мə де ни еті нің 
не гі зін бей біт ші лік ке, ке лі сім ге, əділ дік ке ұм-
ты лу құ рай ды. Көп ұлт ты қа зақ стан дық мə-
де ни ет ке тəн ру ха ни бас та ма лар ды ны ғай ту 
мем ле кет тік са ясат тық ма ңыз ды бө лі гі. Қа-
зір гі таң да түр лі эт нос тар мен дін ге жа та тын 
адам дар ды бі рік ті ру ге қа бі лет ті ру ха ни құн-
ды лық тар ды бе кі ту тұ рақ ты күш-жі гер ді, əрі 
түр лі ел дер дің ді ни көш бас шы ла ры, ға лым-
да ры, мə де ни ет жə не өнер қай рат кер ле рі та-
ра пы нан үне мі на зар ды қа жет ете ді», — дей 
ке ле ай ту лы фо рум ды өт кі зу қа зір гі əлем нің 
ру ха ни лы ғын ны ғай ту ға, мə де ни ет тер мен 
өр ке ни ет тер үн қа ты су ла рын ке ңей ту ге ма-
ңыз ды қа дам бо ла тын ды ғын қа дап ай тқан 
бо ла тын.

$Й ГЕ РІМ !� САЙЫН,
АЙ ЗА ДА АСЫЛ ХА НО ВА,

!Ж-11 ТО БЫ НЫ* СТУ ДЕНТ ТЕ РІ

Қа зан айы ның 11 жұл ды зын да фи ло ло гия фа куль те тін де 1-4 курс сту ент те рі нің қа-
ты су ымен «Дін мен дəс түр» ат ты дөң ге лек үс тел өт ті. Атал мыш ша ра да «Ба ла қа жы» 
ме ші ті нің на иб има мы Тал ғат Ма ра тұ лы Иль ме ев ша ри ғат жо лы мен жас тар дың кө-
кейін де жүр ген сауал дар ға то лық қан ды жауап бер ді. Хид жаб ки ген дер мен са қал қой-
ған дар дың өмі рі жə не олар дың қо ғам ға ти гі зер əсе рі қан дай? Олар ды сырт бей не сі не 
қа рап, «Те ріс ағым да ғы лар» деп ай та ала мыз ба? Қо ғам нан шет те ту ге ха қы мыз бар ма? 
Дін нің дəс түр ден айыр ма шы лы ғы не ме се Дін мен дəс түр егіз бе? Осы сұ рақ тар тө ңі ре-
гін де ша ғын пі кір та лас та ту ды.

Сан сыз сұ рақ тар мен тұ щым ды жауап тар-
дың ле гі 45 ми нут қа сый ма ды. Де ген мен, дөң-
ге лек үс тел 5 жа тақ ха на да өз жал ға сын тап ты. 
Сту дент тер осын дай ша ра лар дың жиі ұйым-
дас ты рыл ға нын қа лай тын дық та рын біл ді ріп, 
имам ға ал ғыс та рын айт ты.

«Сауат сыз дық тың ке сі рі нен қан ша ма 
бауыр ла ры мыз ада сып жүр. Со лар дың қа-
та ры нан кө рі ну ден сақ бо лайық. Бі лі мі міз ді 
то лық тыр ған нан кейін ға на ді ни экстре мизм 
мен тер ро риз мнің ал дын алу се кіл ді түй ткіл ді 
мə се ле лер ге өз көз қа ра сы мыз ды қа лып тас ты-
рып, та ны мы мыз ды ке ңей тіп, жи нақ та ған бі-
лі мі міз бен тə жі ри бе міз ді өмір соқ пақ та рын-
да сү рін бе удің ке пі лі ете бі лейік. Шы ны мен, 
кө кейі міз де гі сауал дар ға жауап ты əлеу мет тік 

же лі ден, ға лам тор дан із де мей-ақ, осын дай 
ар найы дін өкіл де рі нен не ме се Қа зақ стан мұ-
сыл ман да ры ді ни бас қар ма сы ның muftyat. kz, 
azan. kz сын ды сайт та ры нан жауап ал сақ, игі 
еді», — де ді имам Тал ғат Ма ра тұ лы.
Ша ра ны ұйым дас ты ру ға ұйыт қы бол ған 

фи ло ло гия фа куль те ті тəр бие ісі жө нін де гі де-
кан ның орын ба са ры Ел дос Түй те ге жə не жур-
на лис ти ка ка фед ра сы ның аға оқы ту шы сы Гүл-
ми ра Аман гел ди ева ал ғы сы мыз шек сіз. Дін ді 
сый лау, құр мет теу, ұс та ну —дұ рыс, əри не. 
Тек дəс тү рі міз ден тыс қа ры əре кет жа са мау ға 
ты ры сайық!

P. S. Қа зан айы ның он ал ты сы, он же ті сі 
жə не он се гі зі күн де рі Жас тар ісі жө нін де гі 
ко ми тет тің ті ке лей ат са лы су мен ҚарМУ жа-

тақ ха на ла рын да сту дент тер мен оқы ту шы лар 
дін өкіл де рі мен кез дес ті. Кез де су ба ры сын да 
дін ма ман да ры уағыз дар ай тып, бү гін гі таң да 
орын алып жат қан түр лі ке лең сіз оқи ға лар ды 
мы сал ға кел ті ре оты рып, ді ни сауат сыз дық-
тың ке сі рі нен жат ағым ға еніп, өзін жо ғал тып, 
от ба сы ның, елі нің ты ныш ты ғын ал ған дар ға 
тоқ тал ды. Дін өкіл де рі ақы рын жү ріп, анық 
ба су, са быр сақ тап, өз-өзін тəр би елеу, көр кем 
мі нез, адам гер ші лік, адал дық, жауап кер ші-
лік, бі лім ді лік, иман ды лық, мейі рім ді лік, мі не, 
осы тек тес із гі қа си ет тер өн бойы нан та был ған 
жан ның жү зі жар қын, жү ре гі та за дей ді.

АЙЫМ СЕ РІК !Ы ЗЫ,
!Ж-12 ТО БЫ НЫ* СТУ ДЕН ТІ, «STU DENT CLUB» КЛУ БЫ НЫ* М= ШЕ СІ

Рухани келісім — бейбітшілік тірегі

Дін — д&стLрге ?арсы емес. Тура жолдан адаспа!

А?параттар тас?ыны

Алматыда Springer 
Nature Awards 
нOс?асы бойынша 
Lздік $алымдар 
марапатталды 

2017 жыл ды3 6 4а за-

нын да Мем ле кет тік 9лт ты4 

;ы лы ми-тех ни ка лы4 са рап-

та ма ор та лы ;ы Sprin ger Na-

tu re ха лы 4а ра лы4 ба сы лы-

мы мен бір ле се оты рып жыл 

сайын ;ы Sprin ger Na tu re 

Awards ма ра пат тау сал та на-

тын <т кіз ді. Іс-ша ра «Sprin ger 

Na tu re open days» аясын да 

9йым дас ты рыл ды, ?а за4-

стан ж@ не Ор та лы4 Азия ел-

де рі ні3 е3 к<п жа ри яла ным 

шы ;а ра тын ав тор ла ры мен 

9йым да ры ма ра пат тал ды.

Sprin ger Na tu re бас па сы 

жур нал да рын да жа ри яла ным 

бел сен ді лі гі ніC жо 3а ры кDр-

сет кіш те рі бойын ша Sprin ger 

Na tu re «Eа за9 стан ныC еC бел-

сен ді жа ри яла ным дар шы 3а ра-

тын Fйым да ры» но ми на ци ясы-

мен ла уре ат тар ма ра пат тал ды: 

Gл-Фа ра би атын да 3ы Eа зIУ, 

Л. Н. Гу ми лев атын да 3ы ЕIУ, 

Е. А. БD ке тов атын да 3ы EарМУ, 

Назарбаев Уни вер си те ті, Яд-

ро лы9 фи зи ка ин сти ту ты, E. И. 

С6т па ев атын да 3ы Eа зIТ ЗУ, 

EР Iлт ты9 3ы лым ака де ми-

ясы, Ор га ни ка лы9 син тез ж6-

не кD мір хи ми ясы ин сти ту ты, 

Eар МТУ, Ж. Gбі шев атын да 3ы 

Хи мия-ме тал лур гия ин сти ту ты.

Sprin ger Na tu re «Жа ра ты-

лыс та ну 3ы лым да ры са ла-

сын да Eа за9 стан ныC еC кDп 

жа ри яла ным шы 3а ра тын 3а-

лым да ры ныC еC бе гі» но ми на-

ци ясы бойын ша ма ра пат тал-

3ан дар дыC 9а та рын да: Е. А. 

БD ке тов атын да 3ы EарМУ хи-

мия фа куль те ті хи ми ялы9 тех-

но ло гия ж6 не мF най хи ми ясы 

ка фед ра сы ныC меC ге ру ші сі, 

хи мия 3ы лым да ры ныC док то-

ры, про фес сор Мыр за бек Бай-

ке нов, Е. А. БD ке тов атын да 3ы 

EарМУ фи зи ка-тех ни ка лы9 

фа куль те ті фи зи ка ж6 не на-

но тех но ло гия ка фед ра сы ныC 

про фес со ры, фи зи ка-ма те ма-

ти ка 3ы лым да ры ныC док то ры 

Ни яз бек Иб ра ев.

!АРМУ БАС ПА С>З !ЫЗ МЕ ТІ

Рухани келісім
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В ок тяб ре от ме тил свое 65-ле тие до цент Ка газ ба ев Жан быр бай Ах ме то вич.

Он ра бо та ет в КарГУ им. Е. А. Бу ке то ва по 
нап рав ле нию с 1977 го да, пос ле окон ча ния с 
от ли чи ем Выс ших пе да го ги чес ких кур сов при 
Ал ма-Атин ском пе да го ги чес ком ин сти ту те 
инос тран ных язы ков по спе ци аль нос ти «ан-
глий ский язык». Об щий пе да го ги чес кий стаж 
сос тав ля ет бо лее 40 лет.
На фа куль те те он чи та ет кур сы «Ме то ди ка 

пре по да ва ния инос тран ных язы ков», «Спе ци-
аль но-ори ен ти ро ван ная ме то ди ка обу че ния 
инос тран но му язы ку», «Пе да го ги чес кая ак ме-
оло гия», «Ос но вы фор ми ро ва ния ме то ди чес-
кой ком пе тен ции учи те ля инос тран но го язы-
ка». В сфе ре его науч ных ин те ре сов — лин гво-
ди дак ти ка и ме то ди ка обу че ния инос тран ным 
язы кам, ис сле до ва ние проб лем обу че ния меж-
куль тур ной ком му ни ка ции, а так же пе да го ги-
чес кой ак ме оло гии.
Жан быр бай Ах ме то вич ро дил ся 15 ок тяб-

ря 1952 го да. В 1973 го ду он окон чил с крас ным 
дип ло мом Ал ма-Атин ский пе да го ги чес кий ин-
сти тут инос тран ных язы ков (АПИИЯ) по спе-
ци аль нос ти «ан глий ский язык», где и ос тал ся 
ра бо тать в дол жнос ти пре по да ва те ля ка фед ры 
фо не ти ки ан глий ско го язы ка. В 1975-1977 гг. 
был слу ша те лем выс ших пе да го ги чес ких кур-
сов при АПИИЯ. И пос ле за вер ше ния по лу чил 
удос то ве ре ние с от ли чи ем с пра вом пре по да ва-
ния ан глий ско го язы ка в выс ших учеб ных за ве-
де ни ях КазССР. В 1977 г. на ча лась его дол гая и 
на сы щен ная пе да го ги чес кая и науч ная ис то рия 
в КарГУ им. Е. А. Бу ке то ва — он был за чис лен 
пре по да ва те лем ка фед ры инос тран ных язы ков.
Уже в 1978 г. мо ло дой уче ный пос ту пил в 

оч ную ас пи ран ту ру при АПИИЯ, но по окон-
ча нии ее в 1982 го ду вер нул ся в КарГУ на ка-
фед ру инос тран ных язы ков гу ма ни тар ных фа-
куль те тов и поч ти сра зу воз гла вил ее. У ру ля 
раз лич ных ка федр Ж. Ка газ ба ев на хо дил ся до 
2016 г. Так, с 2000 г. он был за ве ду ющим ка фед-
рой прак ти ки ре чи не мец ко го и ан глий ско го 

язы ков, за ве ду ющим ка фед рой прак ти ки ре чи 
ан глий ско го язы ка, а в 2003 г. воз гла вил ка фед-
ру ме то ди ки пре по да ва ния ан глий ско го язы ка. 
На лю бой дол жнос ти Жан быр бай Ах ме то вич 
про яв лял от лич ные ор га ни за тор ские спо соб-
нос ти, на вы со ком уров не ор га ни зо вы вал учеб-
но-ме то ди чес кую и вос пи та тель ную ра бо ту ка-
федр.
Ка газ ба ев Ж. пос то ян но ра бо та ет над по-

вы ше ни ем сво ей науч но-пе да го ги чес кой ква-
ли фи ка ции. Он учил ся на кур сах по вы ше-
нии ква ли фи ка ции в Мос кве (1985), Ал ма-Ате 
(1989), Брис то ле (1994), Прес то не (1997), а так же 
в ас пи ран ту ре Ал ма-Атин ско го пе да го ги чес ко-
го ин сти ту та инос тран ных язы ков (1979-1982); 
яв ля ясь ква ли фи ци ро ван ным спе ци алис том, 
прак ти чес кие и лек ци он ные за ня тия про во дит 
на вы со ком науч но-ме то ди чес ком уров не.
Ка газ ба ев Ж. А. чи та ет лек ции и про во дит 

се ми нар ские за ня тия по те оре ти чес кой фо-
не ти ке, сов ре мен ным ме то дам пре по да ва ния 
инос тран ных язы ков, вве де нию в спе ци аль-
ность, прак ти чес кие за ня тия по грам ма ти ке и 
фо не ти ке. Он так же про во дит крат кос роч ные 
кур сы для учи те лей ан глий ско го язы ка сред-
них школ Ка ра ган дин ской об лас ти, ру ко во дит 
кур со вы ми, дип лом ны ми и сту ден чес ки ми 
науч ны ми ра бо та ми, ре цен зи ру ет учеб но-ме-
то ди чес кие по со бия. Ка газ ба ев Ж. А. про во дит 
науч ное ис сле до ва ние по те ме «Ин то на ци-
он но-смыс ло вые ха рак те рис ти ки син таг мы в 
спон тан ной ре чи».
У пе да го га скла ды ва ют ся от лич ные от но ше-

ния с уче ни ка ми. В 2010 г. он стал по бе ди те лем 
го да в но ми на ции «Луч ший ку ра тор» КарГУ 
им. Е. А. Бу ке то ва. Он под го то вил по бе ди те ля 
рес пуб ли кан ской олим пи ады «Тіл — тұ нық 
ой дың кəу са ры» по по ли язы чию Ту рыс бе ко ву 
Са мал, ко то рая наг раж де на дип ло мом 1-й сте-
пе ни. Ка газ ба ев Ж. А. еже год но при ни ма ет ак-
тив ное учас тие в про ве де нии как сту ден чес ких, 

так и об лас тных и го род ских олим пи ад школь-
ни ков по ан глий ско му язы ку. Он под го то вил 
уча щих ся, ко то рые ста ли при зе ра ми Рес пуб ли-
кан ской олим пи ады школь ни ков (Хай рул ли на 
Ди на ра — 3-е мес то в 2001 г.; Ищен ко Ма рия — 
2-е мес то в 2002 г.). Спе ци аль но для школь ни-
ков в 2010 го ду им в со ав тор стве с дру ги ми уче-
ны ми был соз дан проб ный учеб ник «Ан глий-
ский язык» для уча щих ся 8-х клас сов, а так же 
кни ги для учи те ля и ди дак ти чес кие ма те ри алы 
(Алматы, из да тель ство «Мек теп», 2010).
Ка газ ба ев Ж. А. яв ля ет ся ав то ром 20 пуб-

ли ка ций, сре ди них «Сло варь тер ми нов уго-
лов но го пра ва на че ты рех язы ках» (из да тель-
ство «Фо ли ант», Астана, 2000, в со ав тор стве с 
Ду лат бе ко вым Н. О. и др.); учеб ное по со бие 
Com mu ni ca ti ve Ac ti vi ti es in English (Ка ра ган да, 
из да тель ство КарГУ, в со ав тор стве с Хо ро ша-
ви ной И. Г., Кор не вой Т. С.); учеб ное по со бие 
«Бұ қа ра лық ақ па рат құ рал да ры» (Ка ра ган да, 
из да тель ство КарГУ, 2005, в со ав тор стве с Ес ка-
зи но вой Ж. А.); учеб ное по со бие «Прак ти кум 
по грам ма ти ке ан глий ско го язы ка» (Ка ра ган да, 
из да тель ство КарГУ, 2005, в со ав тор стве с Али-
евой А. З., Ка си мо вой Ж. Х.).
Уче ный КарГУ яв ля ет ся чле ном от бо роч ной 

ко мис сии Аме ри ка но-ка зах стан ско го кон кур са 
учи те лей ан глий ско го язы ка и стра но ве де ния 
при Аме ри кан ском со ве те по меж ду на род но-
му об ра зо ва нию (ACTR/AC CELS), ак кре ди то-
ван ным тре не ром-ме то дис том РК по ли нии 
фон да «Со рос — Ка зах стан», а так же об ла да те-
лем че ты рех меж ду на род ных гран тов в об лас ти 
обу че ния инос тран ным язы кам. Сей час Ка газ-
ба ев Ж. А. вхо дит в пул спи ке ров от КарГУ по 
воп ро су пе ре хо да ка зах ско го язы ка с ки рил ли-
цы на ла тин скую гра фи ку. До цент Ж. Ка газ ба-
ев убеж ден, что ла ти ни ца поз во лит обо га тить 
ка зах ский язык, сох ра нить его са мо быт ность и 
своеоб ра зие. Тем бо лее что из ме не ние ал фа ви-
та не оз на ча ет прос то за ме ну ки рил ли чес ких 
букв на ла тин ские. Бу дут вне се ны из ме не ния и 
до пол не ния в ор фог ра фи чес кие, ор фо эпи чес-
кие за ко ны ка зах ско го язы ка.
В 2000 г. Ка газ ба ев Ж. А. за зас лу ги в об-

лас ти об ра зо ва ния был наг раж ден наг руд ным 
зна ком «От лич ник об ра зо ва ния Рес пуб ли ки 
Ка зах стан». А так же наг раж ден наг руд ным 
зна ком «Зас лу жен ный ра бот ник КарГУ им. Е. 
А. Бу ке то ва», в 2016 г. по лу чил по чет ную гра-
мо ту рек то ра в честь 25-ле тия не за ви си мос ти 
Рес пуб ли ки Казахстан. А в 2016 и 2017 гг. был 
от ме чен бла го дар ствен ным пись мом Уп рав ле-
ния Ка ра ган дин ской об лас ти по раз ви тию язы-
ков за вклад в осу ществле ние го су дар ствен ной 
язы ко вой по ли ти ки.
Кол лек тив фа куль те та инос тран ных язы ков 

и КарГУ им. Е. А. Бу ке то ва поз драв ля ет Жан-
быр бая Ах ме то ви ча с его праз дни ком и же ла ет 
осу ществле ния всех гран ди оз ных пла нов и но-
вых дос ти же ний!

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

90 лет ис пол ни лось гла ве семьи Иль ясо-
вых Иль ясо ву Ти ме шу Ма гауови чу. 40 лет 
его тру до вой дея тель нос ти пос вя ще ны ра-
бо те Ка ра ган дин ско го го су дар ствен но го 
уни вер си те та.

Ти меш Ма гауович ро дил ся 25 сен тяб ря 
1927 го да в Жа ны бек ском райо не Уральской 
об лас ти в прос той кресть ян ской семье.
Дет ство и юно ше ство приш лись на до во-

ен ные и во ен ные го ды. С чет вер то го клас са он 
ра бо тал в кол хо зе. В су ро вые во ен ные го ды 
юный Ти меш са мо от вер жен но тру дил ся в ты-
лу. Один из нем но гих уча щих ся сво ей шко лы 
в 1947 го ду от име ни Пре зи ди ума Вер хов но го 
Со ве та СССР по лу чил ме даль «За доб лес тный 
труд в Ве ли кой Оте че ствен ной вой не».
Ти меш всег да стре мил ся к зна ни ям, и в 

1947 го ду пос ту пил на ис то ри чес кий фа куль-
тет Ка зах ско го го су дар ствен но го уни вер си те та 
им. С. Ки ро ва. Пос ле окон ча ния был нап рав-
лен в Таш кент для по вы ше ния ква ли фи ка ции 
спе ци алис тов об ще ствен ных на ук.
Тру до вая дея тель ность на ча лась в 1953 го ду 

в Кзыл-Ор дин ском пе дин сти ту те им. Го го ля.
Бо лее 40 лет Ти меш Ма гауович про ра бо тал 

в КарГУ им. Е. А. Бу ке то ва (ра нее — Ка ра ган-

дин ский го су дар ствен ный пе да го ги чес кий ин-
сти тут) на ка фед ре ис то рии КПСС. Пос то ян но 
по вы шал свои зна ния, учил ся в оч ной ас пи-
ран ту ре при Свер длов ском го су ни вер си те те. 
В 1964 го ду за щи тил кан ди дат скую дис сер та-
цию, име ет науч ное зва ние «до цент». Все го ды 
он про ра бо тал на фи ло ло ги чес ком фа куль те-
те, в 60-е го ды был за мес ти те лем де ка на. Не 
од но по ко ле ние фи ло ло гов пом нит его тре-
бо ва тель ность, про фес си она лизм, доб ро же ла-
тель ность, ин тел ли ген тность.
Ти меш Ма гауович был пос то ян ным лек то-

ром об ще ства «Зна ние» при Ка ра ган дин ском 
об ко ме пар тии. Он — ав тор мно го чис лен ных 
ста тей по об ще ствен но-по ли ти чес кой проб ле-
ма ти ке, опуб ли ко ван ных в науч ных сбор ни ках, 
об лас тных СМИ.
Он наг раж ден 6 ме да ля ми, по чет ны ми зна-

ка ми «Ве те ран вой ны 1941-1945 го дов», «Ве те-
ран тру да».
Ти меш Ма гауович — за ме ча тель ный семь-

янин. Бо лее 50 лет про жил с суп ру гой Га ли ной 
Иман га ли ев ной, до цен том ка фед ры рус ско го 
язы коз на ния, с ко то рой они вмес те ра бо та ли 
в КарГУ. Он вы рас тил тро их де тей, ко то рые 
пош ли по сто пам ро ди те лей, окон чи ли раз-
ные фа куль те ты КарГУ. Дочь Май ра — до цент 

юри ди чес ко го фа куль те та. Ес ли сло жить все 
го ды, от дан ные КарГУ семьей Иль ясо вых, то 
по лу чит ся 126 лет!
Ти меш Ма гауович — счас тли вый де душ ка 

пя те рых вну ков, трое из ко то рых по лу чи ли 
выс шее об ра зо ва ние и ра бо та ют, а млад шие 
внуч ки — сей час сту ден тки КарГУ. Ис то рия 
всех трех по ко ле ний семьи Иль ясо вых свя за на 
с на шим уни вер си те том.

АЙ ГЕ РІМ !� САЙЫН,
СТУ ДЕН ТКА ГРУП ПЫ КЖ-11

Новости науки
Международная научно-
практическая конференция 
«Гармонизация национального 
законодательства в рамках 
интеграционных процессов»

24-25 но яб ря 2017 го да 
юри ди чес кий фа куль тет КарГУ 
име ни ака де ми ка Е. А. Бу ке то ва 
про во дит Меж ду на род ную науч-
но-прак ти чес кую кон фе рен цию 
«Гар мо ни за ция на ци ональ но го 
за ко но да тель ства в рам ках ин-
тег ра ци он ных про цес сов».

Ра бо та кон фе рен ции бу-
дет про во дить ся по сле ду-
ющим сек ци ям:

1. Те оре ти ко-ис то ри чес кие ос-
но вы кон вер ген ции на ци ональ-
но го за ко но да тель ства в рам ках 
ин тег ра ци он ных про цес сов.

2. Кон сти ту ци он ные и меж-
ду на род но-пра во вые проб ле мы 
раз ви тия ин тег ра ци он ных про-
цес сов в сов ре мен ном ми ре.

3. Воп ро сы гар мо ни за ции 
граж дан ско го за ко но да тель ства 
Рес пуб ли ки Казахстан в рам ках 
ин тег ра ци он ных про цес сов.

4. Уго лов ное за ко но да тель-
ство в ус ло ви ях ин тег ра ции и 
кон вер ген ции пра во вых сис тем.

К учас тию в ра бо те кон фе-
рен ции приг ла ша ют ся уче ные, 
прак ти чес кие ра бот ни ки, док-
то ран ты и ма гис тран ты юри ди-
чес ких ву зов.

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

Ма те ри алы кон фе рен ции 
бу дут опуб ли ко ва ны до на ча ла 
ра бо ты кон фе рен ции.

Ус ло вия учас тия: За яв-
ку на учас тие в кон фе рен ции 
и статью про сим выс лать по 
элек трон ной поч те до 1 но яб ря 
2017 го да.

Ор га ни за ци он ный взнос: 
4000 тен ге.

Науч ные статьи за ру беж-
ных уче ных пуб ли ку ют ся бес-
плат но. Рас хо ды, свя зан ные с 
при бы ти ем на кон фе рен цию, 
осу ществля ют ся за счет учас-
тни ков или нап рав ля ющей сто-
ро ны.

Сбор ник ма те ри алов кон-
фе рен ции бу дет наб ран ме-
то дом пря мо го ко пи ро ва ния. 
Тек сты док ла дов не ре дак ти ру-
ют ся, от вет ствен ность за науч-
ное со дер жа ние док ла дов, 
стиль из ло же ния и грам ма ти ку 
не сут ав то ры.

Ма те ри алы, не от ве ча ющие 
вы ше ука зан ным тре бо ва ни ям 
и прис лан ные поз днее ука зан-
но го сро ка, не рас смат ри ва ют-
ся и об рат но не вы сы ла ют ся.

Бу дем ра ды ва ше му учас-
тию!

Ад рес ор гко ми те та: 
100028, Казахстан, г. Ка ра-
ган да, ул. Уни вер си тет ская, 
28, глав ный кор пус КарГУ, 
юри ди чес кий фа куль тет.

Те ле фо ны для спра-
вок: 8(7212) 77-03-91, 
+7 701 312 8907

E-ma il: konf_kar gu@ma il.ru
По всем воп ро сам ор га ни-

за ции ра бо ты кон фе рен ции 
об ра щать ся к Иль ясо вой Гуль-
жа зи ре Ак ту ре ев не, к. ю. н., 
про фес со ру, зам. де ка на по 
науч ной ра бо те (глав ный кор-
пус, каб. 326, ка фед ра граж-
дан ско го и тру до во го пра ва).

Сорок лет, посвященных КарГУ

Три поколения Ильясовых в КарГУ

Наука и образование
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Бі лім ор да мыз да бұ рын нан қа лып тас қан та ма ша 
дəс түр бар. Ол — уни вер си тет та бал ды ры ғын жа ңа дан 
ат та ған сту дент тер үшін жа са ла тын спорт тық, шы ғар-
ма шы лық, ин тел лек ту ал дық сайыс тар мен іс-ша ра лар. 
Бұл жұ мыс тар дың мақ са ты — сту дент тер ді шы ғар ма-
шы лық жа ғы нан да мы ту, қо ғам дық іс-ша ра лар ға ба улу 
жə не де олар дың қа бі лет те рі пен та лант та рын шың дау.

Қа зан айын да осын дай іс-ша ра ның бі рі — «Жас та лап» 
бай қауы өз мə ре сі не жет ті. Бір не ше күн ге со зыл ған фа-
куль те та ра лық шы ғар ма шы лық тар тыс қа тек қа на 1 курс 
сту дент те рі қа тыс ты. Əр бір қа ты су шы өз фа куль те ті нің на-
мы сын қор ға ды. Жыл сайын бұл тар тыс өз ерек ше лік те рі-
мен, жа ңа та лант та ры мен кө рер ме нін қы зық ты ра ды. Қа на-
тын қом дап, сту дент тік өмір ге қа нат қақ қан жас тар қа шан 
да «Жас та лап» бай қауына қа ты су ға асық. Би ыл ғы ай ту лы 
бай қау да 11 фа куль тет тің өнер лі ұл-қыз да ры өнер до да-
сы на түс ті. Сту дент тер са райы ке ре мет ат мос фе ра ға бө ле-

ніп, əсем əн, би, қойы лым дар ды қы зық та ды. Қа ты су шы лар 
ара сын да ерек ше көз ге тү сіп, ес те қал ған фа куль тет тер де 
бар. Олар ар найы бір дей ки ім үл гі сі мен бір түс ті таң да-
ды. Кө рер мен дер дің де бір ай ауқы мын да қы зу дайын-
дық та бол ға ны бай қа ла ды. Қо бал жы ған сайыс кер лер ді 
жан күйер ле рі бей-жай қал дыр ған жоқ. Олар гүл сый лап, 
құ лақ тұн ды ра қол ша па лақ тап, пла кат қа жа лын ды сөз дер 
жа зып, өз де рі нің ыс тық ықы лас та рын біл дір ді. Шы ны мен 
де бұл сайыс та кім нің ең та лант ты, ең да рын ды, өнер лі еке-
нін ай ту өте қи ын.
Біз ді қу ан та тын жайт, уни вер си те ті міз бұл жы лы да та-

лап ты да та лант ты сту дент тер мен то лық ты. «Жас та лап» 
бай қауын да да ра ла нып, өз ге лер ден шоқ ты ғы би ік бол ған 
фа куль тет Ха лы қа ра лық сту дент тер кү ні не ар нал ған ме ре-
ке лік іс-ша ра да бел гі лі бо ла ды.

ЖА НЕЛ !АЙ НЕТ ДЕН,
!АРМУ СТУ ДЕН ТІ

Таланттылар мен талаптылар
Фоторепортаж
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По тра ди ции в пер вые ме ся цы учеб но го го да в КарГУ 
про хо дит ак ция «Здрав ствуй, пер во кур сник!», в рам ках 
ко то рой про во дит ся мно же ство раз но об раз ных ме роп-
ри ятий — об ще ствен но-мас со вых, спор тив ных, твор-
чес ких. Са мые яр кие и зре лищ ные прог рам мы пред-
став ле ны на сце не уни вер си тет ско го Двор ца сту ден тов.

Кон курс мо ло дых да ро ва ний «Жас та лап» и праз дник 
«Пос вя ще ние в сту ден ты» дал воз мож ность пер во кур сни-
кам выс ту пить и по ка зать свои мно гог ран ные та лан ты и 
спо соб нос ти, а зри те лям и жю ри — уви деть на ибо лее яр-
ких, ини ци атив ных, кре атив ных пред ста ви те лей но вой ге-
не ра ции сту ден че ства.
Кон курс «Жас та лап» — это де бют пер во кур сни ков, 

смотр та лан тов, на ко то ром каж дый учас тник смог про де-

монстри ро вать свои спо соб нос ти в во каль ном, тан це валь-
ном, инстру мен таль ном, те ат раль ном твор че стве. Ито ги 
кон кур са жю ри объ явит 16 но яб ря в рам ках праз дно ва ния 
Меж ду на род но го дня сту ден тов. Для пос вя ще ния но во-
ис пе чен ных сту ден тов стар ше кур сни ки под го то ви ли не-
обыч ные сце на рии, те ат ра ли зо ван ные и шоу-прог рам мы, 
кон цер тные но ме ра, кон кур сные ис пы та ния. В ре зуль та те 
на ши «пер ва ши» до ка за ли, что они та лан тли вы, по зи тив-
ны, ини ци атив ны, сме лы, твор чес ки ак тив ны и по-хо ро ше-
му ам би ци оз ны.
Ну что ж, сту ден чес кая жизнь на ча лась! Здрав ствуй, 

пер во кур сник!

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

В КарГУ прошел конкурс «Жас талап — 2017»
Фоторепортаж
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«Өз жо лын əр қа шан да анық бас қан,
Жас тар үшін ең бек ет кен жа лық пас тан.
Бі ле міз жү ре гін де оның бе рік,
Із гі лік қа си ет тер қа лып тас қан», — деп бас та ла-
тын бұл өлең жол да ры бір кез де рі ұс та зым бол-
ған, бү гін де қа дір лі аға мыз, əріп те сі міз Са ғын дық 
Ұбайұ лы на ар нал ған ба деп ой лай мын. Аға мыз 
осы нау жыл дар ішін де өмір дің та лай бе лес те-
рі нен та быс ты өтіп, бү гін де өр кен жай ған алып 
бəй те рек тей үл кен бір əулет тің ақыл шы ті ре гі, 
ар қа сүйе рі бо лып отыр. Аб зал аға, ұла ғат ты ұс таз 
Қа ра ған ды мем ле кет тік уни вер си те ті нің та рих 
фа куль те тін де 1974 жыл дан бе рі үз дік сіз қыз мет 
іс теп ке ле жа тыр. Бү гін де Са ғын дық Ұбайұ лы — 
ҚР Бі лім бе ру ісі нің үз ді гі, «Қа зақ стан Рес пуб ли-
ка сы ның бі лім бе ру ісі нің құр мет ті қыз мет ке рі» 
төс бел гі иеге рі, бел гі лі ар хе олог, құр мет ті ұс таз.

Са ғын дық Ұбайұ лы ның ар хе оло гия ғы лы мы на 
ке луі сту дент тік жыл да рын да атақ ты ар хе олог К. А. 
Əкі шев тің же тек ші лі гі мен ұйым дас ты рыл ған, «Ал-
тын адам ды» тауып, зерт те ген «Есік эк спе ди ци ясы-
на» қа ты су ынан-ақ бас тал ған еді. 1975-1978 жыл да ры 
Ғы лым Ака де ми ясы ның ар хе оло гия Ин сти ту ты ас пи-
ра ту ра сы ның күн діз гі бө лі мін де өз бі лі мін же тіл дір-
ді. Өзі нің ұс та зы атақ ты ака де мик Ə. Х. Мар ғұ лан мен 
бір ге Аба кан қа ла сын да өт кен Сі бір ар хе олог та ры ның 
ха лы қа ра лық кон фе рен ци ясы на қа ты сып, сол жер де 
өзі нің ке ле шек ғы лы ми-зерт теу жұ мыс та ры на ық пал 
ет кен Сі бір ар хе оло гы Я. Д. Сун чи га шев пен та ныс ты. 
1983 жы лы Ке ме ров мем ле кет тік уни вер си те тін де «Ар-
хе оло гия» шиф рі бойын ша «Ор та лық Қа зақ стан ның 
ежел гі ме тал лур ги ясы мен кен кə сі бі (қо ла дəуірін де)» 
ат ты та қы рып та кан ди дат тық дис сер та ция қор ға ды.

1977 жы лы Қа зақ стан ның бел гі лі ар хе оло гы М.Қ. 
Қа дыр ба ев тың же тек ші лі гі мен ұйым дас ты рыл ған Қа-
зақ стан Ғы лым Ака де ми ясы ның Ор та лық Қа зақ стан 
ар хе оло ги ялық эк спе ди ци ясы на қа тыс ты. Əл кей Ха-
қа нұ лы — жан-жақ ты ға лым, фи ло ло гия ғы лым да-
ры ның док то ры, КСРО Ғы лым ака де ми ясы ның то лық 
мү ше сі, бел гі лі шы ғыс та ну шы, та рих тө ңі ре гін де көп 
ең бек сі ңі ріп, Қа зақ стан ар хе оло ги ясы ның же ке ғы-
лым ре тін де қа лып та су ын да ерек ше із қал дыр ған адам. 
Сон дық тан да ға лым ның ҚазКСР ҒА құ рыл ған соң 
бір ден Ш. Ш. Уəли ха нов атын да ғы Та рих, ар хе оло гия 
жə не эт ног ра фия ин сти ту тын да жа сақ тал ған Ор та-
лық Қа зақ стан ар хе оло ги ялық эк спе ди ци ясы 20 жыл 
бойы жұ мыс іс те ді. Эк спе ди ци яның көп жыл дық зерт-
те уле рі нің бас ты нə ти же сі — та рих шы лар, ар хе олог-
тар жə не қо ғам дық ғы лым дар ара сын да мойын да лып, 
ба ға сын ал ған Ор та лық Қа зақ стан да ғы «Бе ға зы-Дəн-
ді бай мə де ни еті нің» ашы луы бол ды. Ен де ше, Са ғын-
дық Ұбайұ лы отан дық ар хе оло ги яда ғы Ə. Х. Мар ғұ лан 
мен М.Қ. Қа дыр ба ев тың мұ ра сын жал ғас ты ру шы ға-
лым. Ұс та зы мыз 1980-1996-шы жыл да ры Ор та лық Қа-
зақ стан ар хе оло ги ялық эк спе ди ци ясы ның құ ра мын да 
бо лып, қо ла дəуірі нің Ата су қо ны сы нан мыс қо ры та-
тын пеш тер дің орын да рын тауып, ре конструк ция жа-
са ды. Өт кен ға сыр дың 80 жыл да рын да та рих фа куль те-
ті нің тү ле гі бол ған біз дер, со ның куə сі бол дық, Са ғын-
дық Ұбайұ лы ұйым дас тыр ған эк спе ди ция құ ра мын да 
қаз ба жұ мыс та ры на қа тыс тық.

1995 жыл дан бас тап Са ғын дық Ұбайұ лы Қа ра ған ды 
мем ле кет тік уни вер си те ті нің Ор та лық өңір де ұйым-
дас ты рыл ған ар хе оло ги ялық эк спе ди ци яла рын үз дік-
сіз бас қа рып ке ле ді. Ар хе оло гия — гу ма ни тар лық ғы-
лым дар дың ішін де гі ең жа сы бол ға ны мен, та ри хи мұ-
ра лар ар қы лы адам зат тың өт кен та ри хын зерт тей тін 
ғы лым. Бұл мұ ра лар жер қой науын да жа та тын дық тан, 
ар хе оло гия «кү рек пен қа ру лан ған та рих» деп ай ты ла-
ды. Ол та рих ғы лы мын да төң ке ріс жа сап, оның кө ле мі 
мен маз мұ нын өз ге ріс ке ұшы ра тып, көк жи егін үне мі 
ке ңей те бе ре ді. Са ғын дық Ұбайұ лы Ор та лық Қа зақ-
стан же рін де гі ар хе оло ги ялық зерт те улер ді жүр гіз ген 
жыл дан бас тап оның жа ңа қар қын мен да му ына үне мі 
күш-жі ге рін сал ды.

1976 жыл дан та рих фа куль те тін де ар хе оло ги ялық 
зерт те улер зер тха на сы құ рыл ды. Эк спе ди ци ялар ба-
ры сын да жи нақ тал ған ма те ри ал дар ар хе оло гия жə не 
эт ног ра фия мұ ра жайын құ ру ға не гіз бол ды. Мұ ра жай 
1981 жы лы ашы лып, бір ден уни вер си тет пен та рих 
фа куль те ті нің мақ та ны шы на ай нал ды. Мұ ра жай дың 
эк спо зи ци яла ры нан адам зат та ри хы ның бар лық ке зең-
де рін, қа зақ хал қы ның ша ру ашы лы ғы мен тұр мы сын, 
ежел гі түр кі тас мү сін де рін, қо ла дəуірі нің ре конструк-
ци ялан ған жер леу дəс тү рін кө ру ге бо ла ды. Ор та лық 
Қа зақ стан, əсі ре се Кент си яқ ты тұ рақ тар дан көп жыл-
дар бойы зерт теу ба ры сын да та был ған ар те фак ті лер 
осы мұ ра жай кол лек ци ясы ның бі ре гейі бо лып та бы ла-
ды. Ар хе оло гия жə не эт ног ра фия мұ ра жайы қо ры ка-
фед ра ның про фес сор лық-оқы ту шы лар құ ра мы: про-

фес сор В. В. Ев до ки мов, про фес сор. С. У. Жауым ба ев, 
до цент В. В. Вар фо ло ме ев, до цент М. С. Жа кин нің же-
тек ші лі гі мен жү зе ге асы ры ла тын ар хе оло ги ялық жə не 
эт ног ра фи ялық эк спе ди ци ялар ба ры сын да та был ған 
жа ңа эк спо нат тар мен жыл сайын то лық ты ры лып оты-
ры ла ды. Іс-тə жі ри бе ке зе ңін де алын ған ма те ри ал дар 
5 мың нан ас там сақ тау бір лі гі нен тұ ра тын қор ды қа-
лып тас ты ру ға мүм кін дік бер ді жə не осы ма те ри ал дар 
көп те ген мо ног ра фи ялар ды, ғы лы ми жи нақ тар ды, 
кан ди дат тық, док тор лық, ма гистрлік дис сер та ци ялар-
ды, 200-ден ас там ма қа ла ны, 50-ден ас там дип лом дық 
жұ мыс ты, бір не ше он да ған сту дент тік ғы лы ми ба ян да-
ма ны жа зу ға не гіз бол ды. Ар хе оло гия жə не эт ног ра фия 
мұ ра жайы ның ба за сын да 1994 жы лы ҚР ҒА Ə. Х. Мар-
ғұ лан атын да ғы Ар хе оло гия ин сти ту ты ның Ор та лық 
Қа зақ стан дық бө лі мі ашыл ған бо ла тын. 2003 жы лы ай-
мақ тың ғы лы ми күш те рін шо ғыр лан ды ру жə не ір ге лі 
ар хе оло ги ялық зерт те улер ді да мы ту мақ са тын да Са ры-
ар қа ар хе оло ги ялық ин си ту ты құ рыл ды.

Са ғын дық Ұбайұ лы бас қар ған ар хе оло ги ялық эк-
спе ди ци ялар ба ры сын да Ор та лық Қа зақ стан жə не 
Еура зия ай ма ғы аудан да ры бойын ша үл кен, көр ші лес 
өңір лер ге əсер ет кен тау-кен, ме тал лур гия жə не ме талл 
өн деу ошақ та рын зерт теу бі рін ші орын ға қойыл ды. Осы 
жер де мы са лы, Кент өңі рін де гі С.Ұ. Жауым ба ев бас қар-
ған ар хе оло ги ялық эк спе ди ци ялар ға ерек ше тоқ та лу ға 
бо ла ды. Ға лым ның бас қа ру ымен «Кент тің» шы ғыс жа-
ғын да ғы «Алат» өзе ні нің бойын да қо ла дəуірі нің соң ғы 
ке зе ңі не жа та тын қа ла тип тес қо ныс ор ны 20 жыл бойы 
үз бей зерт те лу де. Бұл сол жер де гі «Кент» қо ны сы деп 
ата ла ды. Бұл қо ныс Ор та лық Қа зақ стан да ғы ең ірі жə не 
үл кен қо ныс тар дың бі рі. Аума ғы 20-30 гек тар ал қап ты 
алып жа тыр. Осын да ғы қаз ба жұ мыс та ры ба ры сын да 
үй лер, мыс ше бер ха на лар, тұ рақ тың біз дің дəуірі міз ге 
дейін 1-1,5 мың жыл бұ рын адам дар дың қо ныс теп кен 
же рі еке ні анық тал ды. «Алат» өзе ні нің оң жақ жа ға-
лауын да те мір бал қы та тын ше бер ха на лар ор ны бар. 
Ол жер ден сол дəуір адам да ры ның пай да лан ған қыш 
ыдыс та ры ның бір не ше тү рі та был ды. Бұл жер де біз дің 
дəуірі міз ге дейін 1 мың жыл бұ рын сол кез де гі адам-
дар дың пұт қа не ме се құ дай ға сыйы на тын ғи ба дат ха на 
орын да ры да кез де се ді. Бү гін де кон сер ва ция ға қойыл-
ған қо ныс тар да жет кі лік ті. Са ғын дық Ұбайұ лы мен бір-
ге про фес сор В. В. Ев до ки мов бас та ған ға лым дар Қа ра-
ған ды мем ле кет тік уни вер си те ті, та рих фа куль те ті нің 
сту дент те рі мен жыл да қаз ба жұ мыс та ры на ке ліп, іс-тə-
жі ри бе жи нақ тай ды. Бү гін де Қа ра ған ды мем ле кет тік 
уни вер си те ті нің ға лым-ар хе олог та ры Қар қа ра лы ның 
Кент қо ры ғы нан қо ла дəуірі нің Кент қо ны сы на үл кен 
кө лем де қаз ба жұ мы сын жүр гі зіп, сол кез дің өзін де қа-
ла дең гейі не дейін өс кен ді гін дə лел де ді.

Қа зір гі кез де Қа зақ стан тер ри то ри ясын да Қа зақ-
стан Рес пуб ли ка сы ның Ғы лым Ака де ми ясы нан Ə. 
Мар ғұ лан атын да ғы Ар хе оло гия ин сти ту ты Оң түс тік, 
Ор та лық, Шы ғыс жə не Ба тыс өңір лер де ірі қаз ба жұ-
мыс та ры мен ай на лы су да. Ор та лық Қа зақ стан ның қо ла, 
ер те те мір дəуірін зерт те уде ға лым дар С. У. Жауым-
ба ев, В. В. Ев до ки мов, В. В. Вар фо ло ме ев ең бек те рі 
өте жо ға ры дə ре же де деп ай ту ға бо ла ды. Осы са ла да 
2001 жы лы С. У. Жауым ба ев тың «Гор ное де ло и ме тал-
лур гия брон зо во го ве ка» де ген ғы лы ми ең бе гі жа рық 
көр ді. Ав тор 30 жыл дық да ла лық ар хе оло ги ялық қаз ба 
жұ мыс та ры ның нə ти же сін де жи на ған де рек тер ді тал-
дау не гі зін де Са ры ар қа да ғы көп те ген кө не кен орын да-
ры ның орын да рын да ғы ес кер ткіш тер ді жүйе леп, тау 
кен жə не ме тал лур гия құ рал да рын, ме талл өн ді рі сін, 
қо ла өн ді ру жə не қол дан бұйым дар жа сау əдіс-тə сіл-
де рін зерт теп жа за ды. Ав тор дың пі кі рін ше, Ор та лық 
Қа зақ стан да қу ат ты тау-кен ме тал лур гия ор та лы ғы 
бол ған. Оның өнім де рін Ор та лық Азия, Вол га жа ға-
лауы, Оң түс тік Сі бір тұр ғын да ры пай да лан ған. Мо ног-
ра фи яда кө не ме тал лур гтер дің қо ныс та ры, олар дың 
мыс өн ді ру тех но ло ги ясы жан-жақ ты ба ян да ла ды. Бұл 
ең бек тің Қа зақ стан ар хе оло ги ясын да ғы қо ла дəуірі нің 
зерт теу та рих на ма сын да өзін дік ор ны бар.

Са ғын дық Ұбайұ лы 70-тен ас там ай мақ тық, рес пуб-
ли ка лық жə не ше тел дік (ре сей лік) ғы лы ми-əдіс те ме-

лік жа ри яла ным дар дың ав то ры. Со лар дың қа та рын-
да ерек ше орын ала тын «Гор ное де ло и ме тал лур гия 
брон зо во го ве ка Са ры ар ки», «Қа зақ стан ар хе оло ги-
ясы» мен «Ал ғаш қы қауым дық құ ры лыс та ри хы» ат ты 
оқу-құ рал да ры, екі тіл де жа рық қа шық қан «Ка ра ган да 
и Ка ра ган дин ская об ласть» эн цик ло пе ди ясы ның ав-
тор ла ры ның бі рі, «Сред не ве ко вые го ро да и по се ле ния 
Казахстана» ат ты та рих ма ман дық та ры сту дент те рі не 
ар нал ған əдіс те ме лік нұс қау лар, «Ал ғаш қы қауым-
дық құ ры лыс бойын ша əдіс те ме лік нұс қау лар», «Сло-
варь — ука за тель по ар хе оло гии» ең бек те рі нің ав то-
ры. Ол со ны мен бір ге «Ар хе оло ги чес кие па мят ни ки 
Казахстана» ат ты бей не ма те ри ал дар ды, «Ар хе оло гия», 
«Ис то рия пер во быт но го об ще ства» жə не «Древ няя 
ис то рия Казахстана» ат ты элек трон ды дə ріс тер қур-
ста рын дайын да ды. Та рих шы ға лым «Ар хе оло гия», 
«Ал ғаш қы қауым дық құ ры лыс», «Қа зақ стан ар хе оло-
ги ясы», «Ежел гі Қа зақ стан та ри хы», «Те оре ти ка лық 
ар хе оло гия», «Əлем ар хе оло ги ясы», «Ар хе оло ги ялық 
қаз ба лар əдіс те ме сі», «Қа зақ стан ның тас дəуірі», «Қа-
зақ стан ның қо ла дəуірі», «Қа зақ стан ның ер те те мір 
дəуірі», «Ар хе оло ги яның ір ге лі мə се ле ле рі», «Қа зақ-
стан ның ежел гі ме тал лур ги ясы мен кең кə сі бі» жə не 
«Қа зақ стан ның ежел гі қа ла ла ры» жə не «Қа зақ стан ның 
ор та ға сыр лық қа ла ла ры» ат ты кур стар бойын ша дə-
ріс тер оқи ды.

Соң ғы жыл да ры Са ғын дық Ұбайұ лы Ел ба сы мыз-
дың «Мə де ни мұ ра», «Бо ла шақ қа бағ дар: ру ха ни жаң-
ғы ру» бағ дар ла ма ла ры бойын ша Ор та лық Қа зақ стан да 
ар хе оло ги ялық зерт теу жұ мыс та рын ұйым дас ты рып, 
жүр гі зу де. Оның же тек ші лі гі мен «Алат ежел гі-ме тал-
лур ги ялық ке ше ні» зерт те ліп, Ор та лық Қа зақ стан ның 
ар хе оло ги ялық ес кер ткіш те рі нің ті зі мі құ рас ты ры лу-
да. Ай та ке ту ке рек, осы Алат ежел гі-ме тал лур ги ялық 
ке шен ді зерт те уде Жа по ния елі нің Эхи ме уни вер си те-
ті нің Я. Му ра ка ми бас та ған ға лым да ры бір ге зерт теу 
жұ мыс та рын жүр гі зу ге қы зы ғу шы лық біл ді ру де. Бұл 
да Са ғын дық Ұбайұ лы ның ең бек те рі нің ха лы қа ра лық 
дə ре же де та ны мал бол ған ды ғы ның дə ле лі.

Сө зім нің со ңын да ай та рым, құр мет ті Са ғын дық 
Ұбайұ лы! Біз Сіз ді жан жү ре гі міз бен 70 жыл дық ме-
рей тойы ңыз бен құт тық тап, ме ре ке лі ме рей той да Сіз-
ге ден са улы ғы ңыз күй лі-қу ат ты, ғұ мы ры ңыз ұза ғы нан, 
Нұр апайы мыз бен бір ге кө рер қуа ныш та ры ңыз мо лы-
нан бол сын деп ті лей міз! Ме рей ле рі ңіз үс тем, қа дір-
қа си ет те рі ңіз зор бол сын.

Мы на бір өлең жол да ры Сіз ге ар на ла ды:
Өт кен күн нің арт та қа лып еле сі,
Тір ші лік тің жыл жи бе рер ке ме сі.
Ба сы ңыз ға бақ пен ырыс сый ла ған,
Жет піс жас тың құт ты бол сын бе ле сі.
Бұл 70 жас — қарт тық жас емес, қа зы на жас,
Ба ла мен не ме ре нің на зы на мас.
Біз сіз ге бақ ті лей міз ор тай май тын,
Ба сы ңыз дан еш қа шан ажы ра мас.
Өт кен күн дер де сек те бұ лар елес
Ал ды ңыз дан əлі шы ғар көп қыр-бе лес.
Жа ны — жаз, кө ңі лі — көк тем сіз дей жан ның,
Өмір де қар таюы мүм кін емес!

!. С. >С КЕМ БА ЕВ, 1980-1985 ЖЖ. Ш$ КІР ТІ, Б= ГІН ГІ $РІП ТЕ СІ, Т.+.К., 
АР ХЕ ОЛО ГИЯ, ЭТ НО ЛО ГИЯ Ж$ НЕ ОТАН ТА РИ ХЫ КА ФЕД РА СЫ НЫ* МЕ* ГЕ РУ ШІ СІ

70 жас — ?артты? жас емес, ?азына жас�Oтты?таймыз!

Са на лы ;9 мы рын та мы-

рын те ре3 ге тар т4ан та рих 

;ы лы мы мен, оны3 ішін де 

жер 4ой науына жа сы рыл-

;ан та ри хи ж@ ді гер лер ді 

жа ры4 4а шы ;а рып, м@ де ни 

м9 ра мыз ды байы та тын ар-

хе оло гия ;ы лы мы мен бай-

ла ныс тыр ;ан, сол та ма ша 

ма ман ды4 ты жа ны на се рік 

ет кен 9ла ;ат ты 9с таз Са ;ын-

ды4 Fбай9 лы Жауым ба ев 

би ыл ме рей лі жет піс жас-

4а то лып отыр. Са ;ын ды4 

Fбай9 лы 4а си ет ті 4а ра ша-

3ы ра4 та 43 жыл 4а жыр лы 

е3 бек ет кен, 9л тжан ды, 4а-

за 4ы, са быр лы 4ал пы мен, 

адам гер ші лі гі мен, 4ай сар 

мі не зі мен та ныл ;ан нар т9л-

;а лы аза мат.

Ме рей той иесін уни вер си-

тет бас шы лы 3ы, 6ріп тес те рі, 

дос та ры, ш6 кірт те рі 9Fт ты9 та-

ды. Олар жы лы ж[з ді, жа ны 

жай саC жан ныC адам гер ші лі-

гін, м6рт ті гін, бі лім ді лі гі мен 

еC бек 9ор лы 3ын [л гі ет ті. Бір 

топ ш6 кір ті Fс та зы ныC Dмі рін 

су рет пен сDй ле тіп, та рих фа-

куль те ті 9а быр 3а сын да кDз діC 

жауын ала тын кDр ме Fйым дас-

тыр ды.

Eа дір лі де ар да9 ты Са 3ын-

ды9 IбайF лы! Ел аза ма ты ре-

тін де абы ройы Cыз бен 9Fр-

ме ті Cіз ар та бер сін! Та рих тыC 

тар ла ны атан 3ан Fлы тFл 3а ла-

ры мыз дыC жо лы мен Fлт ты9 та-

ри хы мыз дыC т[ леп, да му ына, 

зерт те луі не ал да 3ы уа9ыт та да 

9о ма9 ты [лес 9о са бе рі Cіз. Де-

ні Cіз ге са улы9, от ба сы Cыз 3а 

аман ды9, 9ыз ме ті Cіз ге та быс 

ті лей міз.

!АРМУ БАС ПА С>З !ЫЗ МЕ ТІ

�ибратты �!мыр
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Про дол же ние. На ча ло в №9 (265) от 30.09.2017.

В мар те 1972 го да пе да го ги чес кий ин-
сти тут был ре ор га ни зо ван в уни вер си тет, и 
фа куль тет би оло гии и хи мии стал ос но вой 
ор га ни за ции двух са мос то ятель ных фа куль-
те тов — би оло ги чес ко го и хи ми чес ко го.

Стро итель ство уни вер си те та
Би оло ги чес кий фа куль тет при уни вер-

си те те в раз ные го ды воз глав ля ли из вес тные 
пе да го ги, про фес со ра, док то ра и кан ди да ты 
на ук, до цен ты П. С. Кра виц кая (1962-1972), 
Р. А. Ток та мы со ва (1972-1976), И. М. Ана пи-
ев (1976-1980), О. Аб драх ма нов (1980-1987), В. 
Ф. Со ло ми на (1987-1989), Ж. Ж. Жу ма жа нов 
(1989-1992), Т. К. Ша уше ков (1992-1994), Н. Т. 
Ер жа нов (1994-1998), К. Б. Бе ки шев (1998-2002), 
М. Р. Хан ту рин (2002-2004). С 2004 го да по се-
год няш ний день де ка ном яв ля ет ся вы пус кник 
на ше го фа куль те та (1993 г.) к. б. н., до цент Ай-
тку лов А. М.
Важ ней шим учас тком ра бо ты фа куль те-

та ста ла под го тов ка спе ци алис тов вы со ко го 
уров ня че рез оч ную и за оч ную ас пи ран ту ру, 
что сов па ло с зак ры ти ем при ема сту ден тов 
на от де ле ние «Би оло гия и ос но вы сельско го 
хо зяй ства». В свя зи с этим мно гих мо ло дых 
пре по да ва те лей, та ких как Ах мет жа но ва А. И., 
Ер жа нов Т. Н., Виш нев ская Г. В., Сул тан ба ев Е. 
А., Хван А. М., приш лось нап ра вить в ас пи ран-
ту ру для ос во ения но во го нап рав ле ния на уки.

70-е го ды стал пе ри одом вы бо ра мес та 
и стро итель ства уни вер си тет ско го го род ка. 
Пред ла га лись раз ные ва ри ан ты. В ко неч ном 
сче те ре ше но бы ло стро ить на юго-вос точ-
ной ок ра ине го ро да. По за мыс лу Е. А. Бу ке-
то ва уни вер си тет ский ком плекс пло щадью 65 
га дол жен был вклю чить, кро ме 16-этаж но го 
глав но го кор пу са, науч но-ла бо ра тор ный ком-
плекс (три кор пу са), об ще жи тия, зда ния для 
всех фа куль те тов. Пред по ла га емый про ект 
гу ма ни тар но го кор пу са к то му вре ме ни был 
го тов. Ны неш ний глав ный кор пус (№1) по 
прось бе рек то ра пе да го ги чес ко го ин сти ту та 
С. Б. Бай мур зи на про ек ти ро вал Гос Гип ро вуз 
СССР. Вы бор мес та Е. А. Бу ке то вым был чет ко 
обос но ван. Юго-Вос ток прив ле кал его сво ими 
прос то ра ми. От вал он пред ла гал ис поль зо вать 
как сте ну бу ду ще го ста ди она. Кро ме то го, Ев-
ней Арыс та но вич хо тел мак си маль но ис поль-
зо вать Фе до ров ское во дох ра ни ли ще для от ды-
ха пре по да ва те лей и сту ден тов. Бу ке тов су мел 
до бить ся ре ше ния го род ско го со ве та о вы де-
ле нии зе мель но го учас тка для бо та ни чес ко го 
са да фа куль те та за №9/20 от 10 ап ре ля 1980 
го да око ло от ва ла пло щадью 126 га. На воп рос, 
су ме ем ли мы ос во ить та кое прос тран ство, он 
от ве чал: «На этой сто ро не ор га ни зу ем под соб-
ное хо зяй ство, а на той сто ро не, про ве дя уг луб-
ле ние и под коп, сде ла ем ак ва ри ум для раз ве-
де ния рыб. При чем эта тер ри то рия дол жна 
ос тать ся пос ре ди на саж де ний бо та ни чес ко го 
са да». И та кой гран ди оз ный план пос те пен но 
стал осу ществлять ся.

Но вые ша ги в на уку
В свя зи с пе ре хо дом на уни вер си тет ское 

обу че ние кол лек тив фа куль те та ак тив но стал 
уча ство вать в раз ра бот ке и вы пус ке учеб ни ков 
и учеб ных по со бий. В них из ла га лись но вей-
шие дос ти же ния на уки и важ ней шие воп ро сы 
ме то ди ки пре по да ва ния. В ре зуль та те ка фед-
ра ми бы ло вы пу ще но мно го ме то ди чес кой ли-
те ра ту ры раз лич но го жан ра.
В 1972 го ду вы шел пер вый в Ка зах ста не 

учеб ник по бо та ни ке на ка зах ском язы ке, ав то-
ром ко то ро го был стар ший пре по да ва тель О. 
Аб драх ма нов («Тө мен гі са ты да ғы өсім дік тер 
сис те ма ти ка сы»). Учеб ни ком поль зу ют ся сту-
ден ты би оло ги чес ких фа куль те тов всех ву зов 
рес пуб ли ки по сей день. Пе ре из дан 3 ра за как 
ори ги наль ный учеб ник на ка зах ском язы ке по 
би оло ги чес ким дис цип ли нам, за не сен в Ка зах-
скую со вет скую эн цик ло пе дию (вы пуск 1981 г., 
439 стр.) За этот учеб ник и по со во куп нос ти 
науч ных тру дов в 1976 го ду Аб драх ма но ву О. А. 
ВАК СССР прис во ено уче ное зва ние до цен та 
без за щи ты кан ди дат ской дис сер та ции.
В это вре мя фа куль тет на чал на ра щи вать 

свой науч ный по тен ци ал. На фа куль те те на ря-
ду с ра нее су ще ство вав шей ас пи ран ту рой по 

фи зи оло гии че ло ве ка и жи вот ных в 1973 го ду 
бы ла от кры та ас пи ран ту ра при ка фед ре зо-
оло гии под ру ко вод ством до цен та, к. б. н. Т. И. 
Ауба ки ро ва. Под его ру ко вод ством за щи ти ли 
кан ди дат ские дис сер та ции З. Б. Бе киш бе ков, К. 
Б. Бе ки шев, В. Г. Ни ко ла ева, Р. Ф. Арас ла но ва.
К это му вре ме ни на фа куль те те фун кци-

они ро ва ли 4 ка фед ры: зо оло гии (зав ка фед-
рой — до цент, к. б. н. Т. И. Ауба ки ров); бо та-
ни ки (за ве ду ющий ка фед рой — до цент, к. б. н. 
Р. К. Мо исе ев); ка фед ра фи зи оло гии че ло ве ка 
и жи вот ных (за ве ду ющий — доц., к. б. н. К. И. 
Куль жа но ва); ка фед ра дар ви низ ма и ге не ти ки 
(за ве ду ющий — до цент, к. б. н. Б. Н. Му ха чев).
В 1974 го ду на ба зе фа куль те та от кры лось 

ве чер нее от де ле ние. В раз ные го ды де ка на ми 
ра бо та ли Б. В. Ва хольский, К. И. Куль жа но ва, 
К. Б. Бе ки шев, С. В. Но вик, О. А. Аб драх ма-
нов. В 1974 го ду бы ла ор га ни зо ва на ка фед ра 
би охи мии и фи зи оло гии рас те ний вмес то уп-
раз днен ной ка фед ры дар ви низ ма и ге не ти ки, 
за ве до вал но вой ка фед рой к. б. н., до цент К. С. 
Ба ишев (1974-1979).
В 1975 го ду по ре зуль та там науч ных ис сле-

до ва ний, по нас то янию рек то ра Е. А. Бу ке то ва 
до цент Н. Г. Ско пин за щи тил док тор скую дис-
сер та цию в Ле нин гра де.
В 1976 го ду на ка фед ре зо оло гии под ру ко-

вод ством Т. И. Ауба ки ро ва был ор га ни зо ван 
зо оло ги чес кий му зей, где за ко рот кое вре мя 
бы ло соб ра но бо лее 400 эк спо на тов. Ос нов-
ной целью му зея бы ло оз на ком ле ние с фа уной 
Казахстана, про па ган да би оло ги чес ких зна-
ний и прив ле че ние уча щих ся для про дол же-
ния обу че ния на би оло ги чес ком фа куль те те.
Кол лек тив фа куль те та по ито гам пер во го 

квар та ла 1981 г. за нял вто рое мес то сре ди ес те-
ствен ных фа куль те тов и 3-е мес то по уни вер си-
те ту. Впер вые за 10 лет кол лек тив би оло ги чес-
ко го фа куль тет за не сен в Кни гу по че та КарГУ.
Бла го да ря на коп лен но му науч но му и об-

ра зо ва тель но му ав то ри те ту на ба зе фа куль те-
та с целью ока за ния прак ти чес кой по мо щи 
в ор га ни за ции науч ных ис сле до ва ний в 1981 
го ду 1-2 июля впер вые в рес пуб ли ке про ве де-
но вы ез дное за се да ние науч но го со ве та Ин сти-
ту та зо оло гии АН КазССР под ру ко вод ством 
ви це-пре зи ден та АН КазССР ака де ми ка, д. б. 
н. Ев ге ния Ва силь еви ча Гвоз де ва. В за се да нии 
уча ство ва ли док то ра би оло ги чес ких на ук Т. 
Д. Дос жа нов, Э. М. Гав ри лов, А. Ф. Ков шарь, 
уче ный сек ре тарь со ве та Ин сти ту та зо оло-
гии А. Б. Бе ке нов и др. Со сто ро ны рек то ра та 
при сут ство ва ли рек тор уни вер си те та док тор 
хи ми чес ких на ук, про фес сор, ака де мик АН 
З. М. Мул дах ме тов, сек ре тарь пар тко ма М. К. 
Сма гу лов, про рек тор по науч ной ра бо те А. Н. 
Тель га рин, про рек тор по ве чер не-за оч но му 
обу че нию В. С. Ба ту рин, про рек тор АХЧ Б. С. 
Ка ке нов и др. Рек тор З. М. Мул дах ме тов по же-
лал ус пе хов в ра бо те сес сии, ко то рая при но сит 
боль шую поль зу раз ви тию науч ной си лы фа-
куль те та. В ито ге сло жи лись тес ные науч ные 
кон так ты с Ин сти ту том зо оло гии, в ре зуль та те 
че го на ши вы пус кни ки А. Мир ха ши мов, З. Б. 
Бе киш бе ков, Н. Т. Ер жа нов су мел соб рать эк-
спе ри мен таль ный ма те ри ал и за щи тить кан-
ди дат ские дис сер та ции. Кро ме то го, это за се-
да ние пос лу жи ло тол чком к по лу че нию ста ту-
са Кар ка ра лин ско го при род но го пар ка.

От кры тие но во го кор пу са
С 18 ав гус та 1980 го да рек то рат во гла ве с 

рек то ром З. М. Мул дах ме то вым хо да тай ство-
вал пе ред ру ко вод ством об лас ти о вы де ле нии 
средств для стро итель ства учеб но-ла бо ра тор-
но го би оло ги чес ко го кор пу са на Юго-Вос то ке, 
так как би оло ги чес кий фа куль тет был рас по-
ло жен на гор ном от во де шах ты им. 50-ле тия 
Ок тябрьской ре во лю ции. Ко мис сия, соз дан-
ная Ка ра ган дин ским об лсов про фом, ка те го-
ри чес ки зап ре ти ла про ве де ние ка ких-ли бо за-
ня тий во мно гих ауди то ри ях и ла бо ра то ри ях и 
ви ва рии, так как боль шая влаж ность воз ду ха в 
учеб ных ауди то ри ях и ла бо ра то ри ях уве ли чи-
ла за бо ле ва емость сре ди сту ден тов и пре по да-
ва те лей. Это бы ло ос но ва ни ем пот ре бо вать от 
ком би на та «Ка ра ган да уголь» вы де лить сред-
ства для стро итель ства но во го учеб но го кор пу-
са. В ре зуль та те боль шой кро пот ли вой ра бо ты 
рек то рат и де ка нат в 1986 го ду до би лись то го, 
что до ле вую сто имость но во го би оло ги чес ко го 

кор пу са на Юго-Вос то ке обя за лось оп ла тить 
Ми нис тер ство уголь ной про мыш лен нос ти 
(ком би нат «Ка ра ган да уголь»). В этом боль-
шую роль сыг рал пер вый сек ре тарь об ко ма 
пар тии Алек сандр Гав ри ло вич Кор кин.
В 1987 го ду 12 ав гус та спро ек ти ро ва ли зак-

лад ку би оло ги чес ко го фа куль те та на Юго-Вос-
то ке, окон ча ние стро итель ства пла ни ро ва лось 
в 1989 го ду. Пер во на чаль ная про ек тная сто-
имость бы ла око ло 3 мил ли онов.

Раз ви тие фа куль те та в 90-е: 
но вые спе ци аль нос ти
В 1990 го ду на фа куль те те от кры лись два 

от де ле ния: «Пси хо ло гия» и «Ге ог ра фия» и к 
че ты рем име ющим ся ка фед рам при ба ви лись 
две ка фед ры: пси хо ло гии (ею за ве до вал И. В. 
Блок, за тем до цент С. М. Джа ку пов) и ге ог ра-
фии, зав ка фед рой дол гие го ды ра бо тал к. г. н., 
до цент М. К. Ко жах ме тов (1990-2008). Та ким 
об ра зом, в сос тав би оло ги чес ко го фа куль те-
та вхо ди ли 6 ка федр: бо та ни ки, фи зи оло гии 
рас те ний и ме то ди ки пре по да ва ния би оло гии, 
ка фед ра зо оло гии, ка фед ра фи зи оло гии че ло-
ве ка и жи вот ных, ге не ти ки и мо ле ку ляр ной 
би оло гии, ка фед ра об щей пси хо ло гии, ка фед-
ра фи зи чес кой ге ог ра фии.
От кры тие но вой спе ци аль нос ти «0110 — Ге-

ог ра фия» бы ло не пос ред ствен но свя за но с проб-
ле мой обес пе че ния сред них школ об лас тей 
Цен траль но го и Се вер но го Казахстана пре по да-
ва те ля ми-ге ог ра фа ми. Не об хо ди мо бы ло так же 
учесть воз рас та ющую роль ге ог ра фии в ре ше-
нии эко ло ги чес ких и эко но ми чес ких проб лем. 
Ис хо дя из че го в под го тов ке спе ци алис тов-ге ог-
ра фов так же нуж да лись науч ные и го суч реж де-
ния, при ро до ох ран ные, эко ло ги чес кие и об ще-
ствен но-эко но ми чес кие ор га ни за ции.

Соз да ние бо та ни чес ко го са да
Пер во на чаль но бо та ни чес кий сад был ор-

га ни зо ван по пред ло же нию ди рек то ра пе да го-
ги чес ко го ин сти ту та С. Б. Бай мур зи на. Он был 
за ло жен в ви де не боль шо го учас тка 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 и для 
науч но-ис сле до ва тельской ра бо ты пре по да ва-
те лей и сту ден тов. Учас ток пос те пен но уве ли-
чи ва ли и ор га ни зо ва ли АБС. Это был це лый 
ком плекс, сос то ящий из от де лов ден дро ло-
гии, цве то вод ства, ди кой фло ры Цен траль но го 
Казахстана, теп ли цы для ка фед ры бо та ни ки, 
эк спе ри мен таль но го пи том ни ка, пло до овощ-
но го учас тка, пло до во го са да, теп ли цы ка фед-
ры сельско го хо зяй ства; ви ва рия с раз лич ны ми 
жи вот ны ми: со ба ки, кро ли ки, мор ские свин ки, 
ку ры, ля гуш ки и пруд для ка фед ры фи зи оло-
гии и зо оло гии.
В пер вое вре мя ру ко во ди те лем бо та ни чес-

ко го от де ла счи та лась стар ший пре по да ва тель 
П. И. Ка ля ки на, за тем ка фед ра воз ло жи ла 
обя зан нос ти на ин же не ра ка фед ры, вы пус-
кни ка фа куль те та 1982 го да Е. Б. Ба ла ба ты ро ва, 
за тем — на цве то во да Ж. Ра ма за но ву. Об щее 
ру ко вод ство воз ло жи ли на до цен та ка фед ры 
бо та ни ки О. А. Аб драх ма но ва.
Ког да пе да го ги чес кий ин сти тут ре ор га ни-

зо вал ся в уни вер си тет, рек тор Е. А. Бу ке тов 
су мел до бить ся ре ше ния го род ско го со ве та о 
вы де ле нии зе мель но го учас тка на Юго-Вос-
то ке для бо та ни чес ко го са да би оло ги чес ко го 
фа куль те та. Как мы уже упо ми на ли, учас ток 
на хо дил ся око ло от ва ла пло щадью 126 га. На 
воп рос, су ме ем ли мы ос во ить та кое прос-
тран ство, рек тор от ве тил: «На од ной сто ро не 
ор га ни зу ем под соб ное хо зяй ство, а на дру гой 
сто ро не от дель ные пру ды нуж но со еди нить, 
сде лать уг луб ле ние и ор га ни зо вать ак ва ри ум 
для раз ве де ния рыб. При чем эта тер ри то рия 
дол жна ос та вать ся сре ди на саж де ний бо та ни-
чес ко го са да». Та кой гран ди оз ный план фа-
куль тет не смог ос во ить. По это му в 1983 го ду 
был от ве ден но вый зе мель ный учас ток пло-
щадью 10 га в райо не Фе до ров ско го во дох ра-
ни ли ща. Од на ко и этот учас ток не ус тра ивал 
рек то рат, по это му для зак лад ки бо та ни чес ко-
го са да ис ка ли пло до род ную зем лю че рез гип-
ро зем и го рис пол ком. Вы де лен ный ими но вый 
зе мель ный учас ток был да ле ко от тер ри то рии 
учеб но го кор пу са. В 1993 го ду ди рек то ром бо-
та ни чес ко го са да на Юго-Вос то ке наз на чи ли О. 
А. Аб драх ма но ва. В те че ние двух лет сов мес тно 

с гип ро зе мом по за да нию го рис пол ко ма ис ка-
ли пло до род ную поч ву бли же к би оло ги чес ко-
му фа куль те ту. Го рис пол ком в пос лед ний раз 
вы де лил зем лю за ле со по сад кой не да ле ко от 
Фе до ров ско го во дох ра ни ли ща и не да ле ко от 
на ше го кор пу са. В 1995 го ду око ло учеб но го 
кор пу са был ор га ни зо ван бо та ни чес кий сад.
В свя зи с ре али за ци ей Пос ла ния Пре зи ден-

та Рес пуб ли ки Казахстан Н. А. Назарбаева от 
18 фев ра ля 2005 го да прог рам ма «Жа сыл ел» 
бы ла рас смот ре на на за се да нии рек то ра та. 
Был сос тав лен план по озе ле не нию и бла го ус-
трой ству тер ри то рии КарГУ.
В мае 2005 го да в со от вет ствии с пла ном 

ра бо ты бо та ни чес ко го са да был сфор ми ро ван 
сту ден чес кий от ряд « Жа сыл ел» в ко ли че стве 
13 че ло век. Сот руд ни ка ми бо та ни чес ко го са да 
и сту ден чес ким от ря дом был вы пол нен боль-
шой объ ем ра бо ты. Ог ром ную ра бо ту про во-
ди ли пре по да ва те ли и сту ден ты би оло ги чес-
ко го фа куль те та по озе ле не нию не толь ко уни-
вер си тет ско го ком плек са, но и го ро да. Во гла ве 
с О. А. Аб драх ма но вым ими бы ло вы са же но 
око ло по лу мил ли она де ревь ев и кус тар ни ков: 
вы са жи ва ли то поль бе лый, ка ра гач, бо ярыш-
ник кро ва во-крас ный, лох се реб рис тый, об ле-
пи ху кру ши но вую, дрок кра силь ный, амор фу 
кус тар ни ко вую, ивы и др.
В 1995 го ду би оло ги чес кий фа куль тет пе ре-

име но ван в би оло го-ге ог ра фи чес кий. А от де-
ле ние пси хо ло гии пе ре да но вновь ор га ни зо-
ван но му фа куль те ту фи ло со фии и пси хо ло гии.

Ис то рия в име нах
На би оло го-ге ог ра фи чес ком фа куль те те 

бы ли лю ди, ко то рые до би лись блес тя щих ре-
зуль та тов. К при ме ру, д. б. н. М. Р. Хан ту ри на 
(вып. 1978 г.) — про фес сор Ев ра зий ско го на ци-
ональ но го уни вер си те та им. Гу ми ле ва; док тор 
би оло ги чес ких на ук, про фес сор Н. Т. Ер жа нов 
(вып. 1984 г.) ны не за ни ма ет дол жность про-
рек то ра по ин но ва ци ям Пав ло дар ско го уни-
вер си те та им. С. М. То рай гы ро ва; док тор би-
оло гии, про фес сор В. Н. Га по нен ко (вып. 1993 
г.) ру ко во дит ис сле до ва тельской ла бо ра то ри-
ей фа куль те та би охи мии и мо ле ку ляр ной ге-
не ти ки Ил ли ной ско го уни вер си те та (Чи ка го); 
док тор би оло ги чес ких на ук, про фес сор Л. Т. 
Ба зе люк (вып. 1972 г.) за ве ду ют ла бо ра то ри-
ей На ци ональ но го цен тра ги ги ены тру да и 
про фес си ональ ных за бо ле ва ний; док тор би-
оло ги чес ких на ук А. П. Науано ва (вып. 1990 
г.) ра бо та ет про фес со ром ка фед ры Ка зах ско го 
го су дар ствен но го аг ро тех ни чес ко го уни вер си-
те та им. С. Сей фул ли на; д. б. н. Л. Е. Му рав ле ва 
(вып. 1978 г.) воз глав ля ет один из фа куль те тов 
КГМИ, д. п. н. Ж. Ж. На урыз ба ев ру ко во дит 
ин сти ту том им. Ал тын са ри на; д. б. н. Н. Г. Ге-
мед жи ева (вып. 1982 г.) за ве ду ет ла бо ра то ри ей 
глав но го бо та ни чес ко го са да АН РК… Мно го 
доб рых слов мож но ска зать о на ших вы пус кни-
ках. Но мно го го они смог ли дос тиг нуть бла го-
да ря то му, что еще в уни вер си те те по лу чи ли 
от лич ный старт в бу ду щее.

Фа куль тет се год ня
На би оло го-ге ог ра фи чес ком фа куль те те 11 

спе ци али зи ро ван ных ла бо ра то рий, ка би нет 
ТСО, лин га фон ный ка би нет, компь ютер ные 
клас сы, ос на щен ные 20 компь юте ра ми но во го 
по ко ле ния. В учеб ном кор пу се рас по ла га ет ся 
биб ли оте ка с чи таль ным за лом на 60 че ло век. 
На од но го сту ден та при хо дит ся бо лее 120 на-
име но ва ний ли те ра ту ры, в том чис ле 12 122 
экз. на ка зах ском язы ке. Ос на щен ность обо ру-
до ва ни ем поз во ля ет вес ти за ня тия на вы со ком 
науч но-ме то ди чес ком уров не.
Со дня ос но ва ния уни вер си те та би оло го-

ге ог ра фи чес кий фа куль тет окон чил 5851 мо-
ло дой спе ци алист и по лу чил пу тев ку в жизнь, 
сре ди них с от ли чи ем — 576. Сре ди окон чив-
ших би оло гов — 4063, эко ло гов — 547, ге ог ра-
фов — 1163, фер ме ров — 13, зо отех ни ков — 47. 
Сре ди вы пус кни ков, по на шим дан ным, кан ди-
дат скую дис сер та цию за щи ти ли 138 че ло век. 
От дель ные вы пус кни ки до би лись блес тя щих 
ус пе хов, за щи тив док тор ские дис сер та ции, и 
за ни ма ют дос той ное по ло же ние в сис те ме 
выс ше го об ра зо ва ния.

О. А. АБ ДРАХ МА НОВ,
ДОЦЕНТ БИОЛОГО-ГЕОГРАФИЧЕСКОГО ФАКУЛЬТЕТА

Развитие биолого-географического факультета в составе КарГУ им. Е. А. Букетова с 1972 года
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Шы ғыс ой шы лы Жү сіп Ба ла са ғұн ның «Тіл адам ның даң қын асы ра ды. Адам ол ар қы лы ба қыт 
та ба ды» де ген қа нат ты сө зін бой тұ мар етіп ұс тан ған, көп тіл бі лу ді кіш кен тайы нан ар ман да ған 
ауыл ба ла сы дү ни ежү зі не ең кең та рал ған тіл мəр те бе сін иелен ген ағыл шын ті лін өт кен ға сыр-
дың ал пы сын шы-жет пі сін ші жыл да ры үй ре ну ді ни ет ет кен екен. Ол кім?..

«Тіл үй ре ну — əлем ді та ну кіл ті» — осы қа ғи да-
ны жас тайы нан өмір лік ұс та ны мы на ай нал дыр ған 
Жаң быр бай Ах ме тұ лы Қа ғаз ба ев 1969 жы лы Алматы 
пе да го ги ка лық ше тел тіл де рі ин сти ту ты на оқу ға тү-
сіп, «Ағыл шын ті лі» ма ман ды ғын иге ріп, қы зыл дип-
лом иеге рі ата на ды. 1977 жы лы атал ған ин сти тут тың 
Жо ға ры пе да го ги ка лық кур сын бі тір ген жас ма ман 
ең бек жо лын Қа ра ған ды мем ле кет тік уни вер си те-
ті нен бас тай ды. Оқы ту шы лық пен қа тар Қа ра ған ды 
об лы сы бі лім же тіл ді ру ин сти ту тын да ғы мек теп мұ-
ға лім де рі нің бі лі мін арт ты ру кур ста рын да жи ыр ма 
жыл дай дə ріс оқып, прак ти ка лық са бақ тар өт кі зе ді. 
Жо ға ры оқу ор нын да қыз мет ете жү ріп, оқы ту шы, 
аға оқы ту шы, до цент тік дə ре же ге кө те рі ле ді. «Ше-
тел тіл де рін оқы ту əдіс те ме сі», «Пе да го ги ка лық ак-
ме оло гия», «Он то лин гвис ти ка» кур ста ры бойын ша 
қа зақ жə не ағыл шын тіл де рін де оқы ған дə ріс те рін, 
се ми нар са бақ та рын сту дент тер мен мұ ға лім дер құр 
жі бер ме уге ты ры са тын. Осы тұс та Жаң быр бай Ах ме-
тұ лы ның 1994, 1997, 2000 жыл да ры Ұлыб ри та ни яда 
бі лік ті лік ті же тіл ді ру кур ста ры нан өтіп, сер ти фи кат-
тар иелен ге нін, үне мі із де ніс үс тін де жү ре ті нін атап 
ай тсақ, ар тық тық ет пес. Дип лом жə не жо ба жұ мыс-
та ры на, пе да го ги ка лық, өн ді ріс тік прак ти ка лар ға 
бас шы лық етіп, бар біл ге нін үй ре ту ден еш жа лық-
қан емес. Сту дент те рі нің же тіс ті гі — ең бе гі нің же-
мі сі. Сек сен нен ас там ғы лы ми-əдіс те ме лік ең бек те рі 
Аме ри ка, Франция, Че хия, Қы тай, Ре сей, Қа зақ стан, 
Қыр ғыз стан ел де рі нің жо ға ры рей тин гті ғы лы ми 
жур нал да рын да жа рық көр ген. 2010 жы лы «Мек теп» 
бас па сы нан шық қан 12 жыл дық мек теп ке ар нал ған 
екі оқу лық, екі əдіс те ме лік құ рал дар ав тор ла ры ның 
бі рі. Тіл ма ма ны ре тін де тіл ге де ген құр мет ар тқан-
да, тіл ді үй ре ну ге де ген жауап кер ші лік те ар та ты нын, 
тіл ді мəж бүр лі түр де емес, зор қы зы ғу шы лық пен 
үй ре ну ке рек ті гін шə кірт те рі не үне мі ай тып оты ра-
ды. Жаң быр бай Ах ме тұ лы ғы лы ми-зерт теу, бі лім 
бе ру жə не тəр бие жұ мыс та рын ти ім ді ұш тас ты ра 
бі ле тін тə жі ри бе лі тə лім гер-ұс таз. Тіл дік бі лім бе ру 
са ла сы ха лы қа ра лық гран тын 4 мəр те иелен ген, ағыл-
шын ті лін ер кін мең гер ген мық ты ма ман. Со ны мен 
қа тар ше тел тіл де рі ка фед ра сын жи ыр ма жыл дай 
бас қар ған бі лім ді, бі лік ті мең ге ру ші. Ше тел тіл де-
рі фа куль те ті ғы лы ми ке ңе сі нің мү ше сі, оқу лық тар, 
оқу-əдіс те ме лік құ рал дар дың ав то ры жə не са рап шы-
сы. Уни вер си тет аясын да бі лім бе ру қыз ме ті са па сын 
же тіл ді ру ко мис си ясы ның тұ рақ ты мү ше сі. Елі міз-
дің əлем дік аре на ға шы ғып, ер кін ара ла су ына зор 

мүм кін дік ту ғы за тын өмір шең са ясат — үш тұ ғыр лы 
тіл иде ясын, бү гін гі күн нің өзек ті мə се ле сі ру ха ни 
жаң ғы ру, оның ішін де ла тын əліп биі не кө шу үр ді сін 
оқу-əдіс те ме лік жə не ғы лы ми жа ғы нан қол да удың 
ма ңыз ды мін дет те рін көп ші лік ке на си хат тап жүр ген 
тіл жа на шы ры. Бір сөз бен ай тқан да, жан-жақ ты, кө зі 
қа рақ ты, кө кі ре гі ояу жан.

Бір бі лім ор да сын да қыз мет ете тін про фес сор-
лық-оқы ту шы лар құ ра мы жү ре гі кең, мі не зі жі бек-
тей, жа ны жай саң, ағар ту шы аза мат тың қа жыр лы 
ең бе гін ба ға лап, мақ тан тұ та ды, ал жас тар жа ғы ұс-
та зын үл гі ете ді. Са на ма лап ай тар бол сақ, 2000 жы лы 
бі лім са ла сын да сі ңір ген ең бе гі үшін «Қа зақ стан Рес-
пуб ли ка сы ның Бі лім бе ру ісі нің үз ді гі» төс бел гі сі мен, 
ҚР Бі лім жə не ғы лым ми нистрлі гі нің Құр мет гра мо-
та сы мен ма ра пат тал ды, уни вер си тет тің Ғы лы ми Ке-
ңе сі нің сый лы ғы ның ла уре аты, 2012 жы лы «ҚарМУ-
дың ең бек сі ңір ген қыз мет ке рі» ата ғы бе ріл ді, «Ака-
де мик Е. А. Бө ке тов атын да ғы ҚарМУ — 40 жыл» 
ме рей той лық ме да лін өңі рі не қа да ған ұла ғат ты ұс-
таз дар дың бі рі, ҚарМУ рек то ры ның екі мəр те Құр-
мет гра мо та сы ның жə не ағым да ғы жы лы об лыс тық 
тіл дер ді да мы ту жө нін де гі бас қар ма сы ның «Ал ғыс 
хат» иеге рі атан ды.
Ұс таз де ген ұлы есім нің мəр те бе сін асы рып жүр-

ген кейіп ке рі міз Қа ра ған ды об лы сы ның тіл дер ді да-
мы ту жө нін де гі бас қар ма сы ның ұйым дас ты ру ымен 
өт кі зі ле тін іс-ша ра лар ба ры сын да, «Тіл — тұ нық 
ой дың кəу са ры» об лыс тық олим пи ада да, «Тіл да-
рын», «Мем ле кет тік тіл — мем ле кет тік қыз мет те», 
«Тіл біл гі рі» бай қау ла рын да қа зы лар ал қа сы ның 
тө ра ға сы не ме се мү ше сі ре тін де бел сен ді ат са лы са-
ды. 2015 жы лы шə кір ті Са мал Тұ рыс бе ко ва Рес пуб-
ли ка лық тіл дік олим пи ада да бі рін ші орын иелен ді. 
Ре сей дің Но во сі бір мем ле кет тік пе да го ги ка лық уни-
вер си те ті нің жо ға ры курс сту дент те рі нің об лыс тық 
ма ман дан ды рыл ған Н. Нұр ма қов атын да ғы мек теп-
ин тер на тын да ка фед ра фи ли алы не гі зін де ашыл ған 
ха лы қа ра лық пе да го ги ка лық прак ти ка сы на бір не ше 
мəр те бас шы лық ет ті. Ел ба сы ның үш тұ ғыр лы тіл са-
яса тын жү зе ге асы ру мақ са ты мен об лыс кө ле мін де 
өт кі зі ле тін «Үш тұ ғыр лы тіл — жас тар дың бо ла шақ-
та ғы мүм кін ді гі» ат ты үгіт-на си хат ша ра ла ры ның 
Қа ра ған ды, Абай, Қа ра жал қа ла ла рын да, об лыс-
тың Шет, Оса ка ров аудан да рын да жо ға ры дə ре же де 
өтуі не сү бе лі үлес қо су да. Об лыс тық те ле ра ди оком-
па ния ұйым дас тыр ған көп тіл ді оқы ту мə се ле сі не 
бай ла ныс ты өт кі зі ле тін «Ой тал қы» бағ дар ла ма сы на 

қа ты сып, бай əдіс те ме лік тə жі ри бе сі мен де бө лі сіп 
жүр. Со ны мен қа тар өңі рі міз дің шал ғай ай мақ та-
рын да ғы ауыл мек теп те рі нің ше тел тіл де рі мұ ға-
лім де рі мен, «Тіл мен пəн ді кі рік ті ре оқы ту» бағ дар-
ла ма сы аясын да ма ман дан ды рыл ған «Да рын» жə не 
«Назарбаев зи ят кер лік мек те бі» ұс таз да ры мен бі лік-
ті лік ті же тіл ді ру кур ста рын өт кі зе ді.

Са на лы ғұ мы рын жас ма ман дар да яр лау ісі не ар-
на ған, бү гін де ең қа жет ті пəн — ағыл шын ті лін сту-
дент тер ге оқы тып, үй ре ту де аян ба ған Жаң быр бай 
Ах ме тұ лы Қа ғаз ба ев тың Қа зақ стан ке ле ше гі үшін 
сі ңір ген ең бе гі ұшан-те ңіз. Қа зір шə кірт те рі нің ал ды 
елі міз дің əр түк пі рін де, тіп ті, шет ел дер де ең бек етіп, 
бі ра зы бі лік ті лік жо лын жал ғас ты ру да. Ал бү гін гі 
сту дент те рі рес пуб ли ка лық пəн олим пи ада ла ры ның 
би ік тұ ғы ры нан кө рі ніп жүр.
Жаң быр бай Ах ме тұ лы Қа ғаз ба ев — өмі рі өне ге-

ге ай нал ған ар да аза мат. Жү зі нен əр дайым мейі рім 
шуа ғы тө гі ліп тұ ра тын па ра сат ты тұл ға. Са на лы ғұ-
мы рын ұс таз дық қыз мет ке ар на ған ұла ғат ты ұс таз, 
«адам жа ны ның ин же не рі», бір не ше ка фед ра ның 
жұ мы сын жол ға қой ған мық ты ұйым дас ты ру шы, 
оқу лық тар мен оқу құ рал да рын жа зып, зерт те улер 
жүр гіз ген ға лым. Қа зақ тың ба ты ры Бауыр жан Мо-
мы шұ лы: «Өз ті лі нің сұ лу лы ғын се зін бей, өз ге тіл дің 
сұ лу лы ғын се зі ну екі та лай», — де ген екен. Жаң быр-
бай Ах ме тұ лы ту ған тіл дің сұ лу лы ғын се зі ніп, ар дақ-
тап, көп тіл біл ген нің кө се ге сі кө ге ре ді де ген қа ғи да-
мен өмір сү ріп ке ле ді. Дос тық тың қа ді рін тү сі не тін, 
адам гер ші лік қа си еті мен, мейі рім ді лі гі мен та ны лып, 
құр мет ке бө лен ген би ік па ра сат иесі, от ба сы ның ті-
ре гі, ба қыт ты ата.

Қа си ет ті Қар қа ра лы то пы ра ғын да дү ни еге кел ген 
Жаң быр бай Ах ме тұ лы қа зан айын да ал пыс тың бе-
сеуіне аяқ бас ты. Са на лы ғұ мы ры ның қы рық жы лын 
Қа ра ған ды мем ле кет тік уни вер си те тін де өт кіз ген 
ұла ғат ты ұс таз осы жыл дар ішін де мың да ған шə кірт 
тəр би елеп, қа нат тан дыр ды.

Біз «Жаң быр бай Ах ме тұ лы, ал пыс бес жас сіз 
үшін тал түс. Сіз дің алар асу ла ры ңыз, ба ғын ды рар 
бе лес те рі ңіз, шы ғар шың да ры ңыз əлі де ал да. Біз сіз-
ге ұзақ ғұ мыр, мық ты ден са улық, от ба сы ның бе ре ке-
сі мен ба қы тын ті лей міз!» деп, ме рей той иесі не із гі 
ті лек ар на ғы мыз ке ле ді.

ШЕ ТЕЛ ТІЛ ДЕ РІ ФА КУЛЬ ТЕ ТІ

Жа қын да ки елі қа ра ша ңы ра ғы мыз да фи ло ло гия фа куль те ті, қа зақ əде би еті ка фед ра сы-
ның мұ рын дық бо лу ымен ұлы жа зу шы М. Əуезов тің 120 жыл ды ғы на орай рес пуб ли ка лық 
дең гей де «Мұх тар Əуезов жə не қа зақ ру ха ни яты» ат ты кон фе рен ция өт ті. Қа зақ əде би-
еті ка фед ра сы ның мең ге ру ші сі, фи ло ло гия ғы лым да ры ның док то ры, про фес сор Жан сая 
Жан ға зыұ лы Жа рыл ға пов ай ту лы кон фе рен ци яның ма ңы зы на ке ңі нен тоқ тал ды:

— М. Əуезов қа зақ əде би еті нің клас си гі, қа зақ 
əде би етін əлем дік дең гей ге кө тер ген ұлт тық сөз 
өне рі міз дің ұлы тұл ға сы. «М. Əуезов жə не қа зақ ру-
ха ни яты» кон фе рен ци ясын да Ел ба сы ның «Ру ха ни 
жаң ғы ру: бо ла шақ қа бағ дар» бағ дар ла ма лық ма-
қа ла сын да ай тыл ған қа зір гі ру ха ни са ла да ғы жа ңа 
із де ніс тер бас шы лық қа алын ды. Жа зу шы ның шы-
ғар ма шы лы ғы жа ңа па ра мет рлер тұр ғы сы нан, жа ңа 
за ман ның көз қа рас та ры тұр ғы сы нан, қа зір гі ғы лым-
ның же тіл ген əдіс те ме ле рі тұр ғы сы нан зерт те лін ді. 
Көп жыл дар бойы қа зақ өне рі, қа зақ əде би еті со-
ци алис тік ре ализм, ке ңес тік иде оло гия си яқ ты қа-
лып та бол ды. Бұл қа лып ты бұ за ал ған жа зу шы лар 
да бар. Осы ке ңес тік тар шең бер де қа лып қой ған қа-
лам гер лер де бар. М. Əуезов сол қи ын ке зең нің өзін-
де де «Абай жо лы» ро ман-эпо пе ясын жаз ды. Бір не-
ше дра ма лық шы ғар ма лар ту дыр ды. Бір не ше по вес, 
əң гі ме лер ді жа рық қа шы ғар ды. Бі рақ М. Əуезов тің 
тағ ды ры оңай бол ған жоқ. Сол ке зең де гі иде ало ги-
ялық қыс пақ қа қа ра мас тан ол өзі нің шы ғар ма ла рын 
əлем дік кон тек сте жа за ал ған қа лам гер.

Кон фе рен ци яда рес пуб ли ка мыз да ғы əуе зов-
та ну шы лар, қа зақ əде би етін зерт те уші лер, та-
рих шы лар, бас қа ма ман дық иеле рі М. Əуезов тің 
шы ғар ма ла рын жан-жақ ты тұр ғы дан қа рас ты ру-
ды мақ сат ет ті. М. Əуезов тің ке зін де ба ға лан ба ған, 
шы найы ба ға сын ала ал ма ған ту ын ды ла ры да əлі 

же тер лік. «Əуезов та ну» си яқ ты ір ге лі ғы лым қа-
лып тас ты. Кон фе рен ция ба ры сын да «Əуезов та ну-
дың қа зір гі проб ле ма ла ры қан дай?», «М. Əуезов ті 
қа лай на си хат тауымыз қа жет?», «М. Əуезов тің шы-
ғар ма шы лы ғын əлем əде би еті мен қа лай шен дес-
ті ру ке рек?» де ген дей мə се ле лер қа рас ты рыл ды. 
Мə се лен, өзі нің ғы лы ми шы ғар ма шы лы ғы ның көп 
бө лі гін əуезов та ну ға ар на ған про фес сор Тұр сын 
Жұр тбай мен Ш. Ша ях ме тов атын да ғы Тіл дер ді 
да мы ту дың рес пуб ли ка лық үй лес ті ру-əдіс те ме лік 
ор та лы ғы ның ди рек то ры Ер бол Ті ле шов тің ба ян-
да ма ла ры тал қы лан ды. М. Əуезов тің ті лі ту ра лы 
тұ щым ды пі кір ай тқан Қа зақ стан да ғы лин гвис тер-
дің бі рі про фес сор Жан тас Жа қы пов қа зір гі көз-
қа рас пен жа зу шы ның өт кен мұ ра ла рын жа ңа ша 
па рақ тау ға күш сал ды. Кон фе рен ция ға ға лым дар, 
про фес сор лар, до цент тер, ғы лым ма гистрле рі, со-
ны мен қа тар мек теп мұ ға лім де рі де қа тыс ты. «М. 
Əуезов шы ғар ма шы лы ғын қа лай зерт теу ке рек?», 
«Мек теп те қа лай оқы ту ке рек?», «Жан рлық тұр ғы-
дан қа лай ірік теп алу ке рек?» Осын дай сұ рақ тар 
тө ңі ре гін де ой өр бі тіл ді. М. Əуезов тің шы ғар ма-
шы лы ғы на ар нал ған 50-ге тар та ба ян да ма жа са лып, 
оның ал ты-же теуі пле нар лық мə жі ліс те ба ян дал ды. 
Кон фе рен ция үш сек ция бойын ша жұ мыс жа са ды. 
Ба ян да ма лар М. Əуезов тің мұ ра ла рын жа ңа ша па-
рық тау, жа ңа ша ба ған дау си па тын да бол ды. Ба ян-

да ма шы лар жа зу шы ның шы ғар ма ла рын зерт теп, 
ал ға қой ған жос пар ла ры мен бө ліс ті, пі кір ал мас ты.

«Мағ жан» бас па сы нан 50-ге тар та да на мен кон-
фе рен ция ма қа ла ла ры жи нақ тал ған ар найы жур-
нал шы ғар дық. Қа зір гі за ман та ла бы на сай оның 50-
ге тар та дис кі де PDF фор ма тын да ғы нұс қа сы да бар. 
Яғ ни кон фе рен ция ма те ри ал да ры мен элек трон дық 
тұр ғы дан да та ны са ала ды. Кон фе рен ция ма те ри ал-
да ры кі тап ха на лар ға жө нел ті ле ді. Кон фе рен ция жұ-
мы сын кең на си хат та уда осын дай із гі лік ті ша ра лар 
ат қа рыл ды.

Ғұ мы ры ның көп бө лі гін Абай ды зерт те уге ар на-
ған М. Əуезов тың өзі: «Абай — да рия, мен сол да ри-
ядан шө міш пен қал қып қа на ал дым», — деп ай тқан 
екен. Сол си яқ ты бұл сөз ді М. Əуезов шы ғар ма шы-
лы ғы ның өзі не қа ра та ай ту ға бо ла ды. М. Əуезов тің 
ұлан ғайыр мұ ра сын əлі то лық зерт теп бол дық деп 
ай та ал май мыз. Өй тке ні ке ңес тік иде ало ги яның 
шең бе рін де жү ріп қа лу ымыз М. Əуезов тің бү кіл 
бол мы сы ның, ру ха ни дең гейі нің жар қы рап кө рі нуі-
не ке дер гі бол ды. Бұ рын ғы цен зу ра ның ке сі рі нен 
көп те ген шы ғар ма ла ры қыс қар ты лып, кей бө лік те рі 
алы нып тас тал ды. Ке зін де қа ра лан ған шы ғар ма ла-
ры да бол ды. Тəуел сіз дік ал ған нан кейін М. Əуезов-
тің 50 том ды ғы жа рық қа шық ты. Сол 50 том дық та 
ал ғаш қы нұс қа ла ры мен са лыс ты ры лып, олар ды то-
лық ты рып бер ді.

P.S.: Əде би ет жа на шыр ла ры ның, зи ялы қауым-
ның ба сын қос қан, жа ны мыз ға ру ха ни азық бол ған 
кон фе рен ция екі күн ге со зыл ды. Заң ғар жа зу шы 
Ə. Ке кіл ба ев ай тқан дай, ұлы жа зу шы, ке мең гер ой-
шыл Мұх тар Əуезов əле мін сіз «қа зақ əде би етін, хал-
қы мыз дың ру ха ни-көр кем дік əле мін көз ге елес те ту 
мүм кін емес».

ЕР БОЛ ЕР БО ЛАТ, !АРМУ СТУ ДЕН ТІ

Tмірі — Uнеге

«МOхтар �уезов ж&не ?аза? руханияты»

А?паратты? хат
«Интеграциялы? Lрдістер 
ау?ымында Oлтты? 
за#наманы Lйлестіру»

2017 жыл ды3 24-25 4а ра ша-
сын 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 ні3 за3 фа куль те ті «Ин-
тег ра ци ялы4 Mр діс тер ау4ы мын да 
9лт ты4 за3 на ма ны Mй лес ті ру» та 4ы-
ры бын да ха лы 4а ра лы4 ;ы лы ми-т@-
жі ри бе лік кон фе рен ция <т кі зе ді.

Кон фе рен ция жF мы сы ке ле сі сек-
ци ялар бойын ша ж[р гі зі ле ді:

1. Ин тег ра ци ялы9 [р діс тер ау9ы-
мын да 3ы Fлт ты9 заC на ма кон вер-
ген ци ясы ныC те оре ти ка лы9-та ри хи 
не гіз де рі

2. Eа зір гі 6лем де гі ин тег ра ци ялы9 
[р діс тер діC да му ыныC кон сти ту ци-
ялы9 ж6 не ха лы 9а ра лы9-9F 9ы9 ты9 
м6 се ле ле рі

3. Ин тег ра ци ялы9 [р діс тер ау9ы-
мын да Eа за9 стан Рес пуб ли ка сы аза-
мат ты9 заC на ма сын [й лес ті ру м6 се-
ле ле рі

4. EF 9ы9 ты9 ж[йе лер ді ин тег ра-
ци ялау ж6 не кон вер ген ци ялау жа3-
дайын да 3ы 9ыл мыс ты9 заC на ма

Кон фе рен ция жF мы сы на 9а ты су 
[шін 3а лым дар, т6 жі ри бе ма ман да-
ры, заC ЖОО-ныC док то рант та ры мен 
ма гис трант та ры ша 9ы ры ла ды. Кон-
фе рен ци яныC жF мыс ті лі — 9а за9, 
орыс, а3ыл шын тіл де рі. Кон фе рен ция 
ма те ри ал да ры кон фе рен ция жF мы-
сы бас тал 3ан 3а дейін жа ри яла на ды. 
Eа ты су жа3 дай ла ры: кон фе рен ция 3а 
9а ты су ту ра лы Dті ніш ті ж6 не ма 9а ла-
ны 2017 жыл дыC 1 9а ра ша сы на дейін 
элек трон ды9 пош та ар 9ы лы жі бе ру ле-
рі Cіз ді сF рай мыз. Ма 9а ла жа ри ялау 
а9ы сы: 4000 теC ге. Ше тел 3а лым-
да ры ныC ма 9а ла ла ры Dте усіз (те гін) 
жа ри яла на ды. Кон фе рен ция 3а ке лу ге 
бай ла ныс ты шы 3ын дар 9а ты су шы лар-
дыC Dз есе бі нен не ме се жі бе ру ші та-
рап тыC есе бі нен Dте ле ді.

Ма 9а ла ны р6 сім де уге 9ойы ла тын 
та лап тар:

Кон фе рен ция ма те ри ал да ры ныC 
жи на 3ын да жа ри ялау 3а Fсы ныл 3ан 
3ы лы ми ма 9а ла лар дыC т[п нFс 9а лы 3ы 
ке мін де 70 %-ды 9F рауы ти іс. Ма 9а ла 
т[п нFс 9а лы9 нор ма сы на с6й кес кел-
ме ген жа3 дай да «Ан тип ла ги ат» ж[йе-
сін де тек се ру есе бін жі бе ру ар 9ы лы 
9ай та DC де лу [шін ав тор 3а ке рі 9ай-
та ры ла ды;

Фай лдыC атауын да ав тор дыC те гін 
кDр се ту 9а жет. Ма 9а ла кD ле мі то лы9 
6 па ра9 9а дейін ке ле сі та лап тар 3а 
сай р6 сім де луі ти іс: MS WORD (2003, 
2007) ре дак то рын да те ріл ген, шрифт 
Ti mes New Ro man; кегль 12; 1,0 ин-
тер вал ар 9ы лы; сол жа 3ы — 2 см, оC 
жа 3ы — 2 см; жо 3ар 3ы кD ле мі — 2 см, 
тD мен гі кD ле мі — 2 см;

Бі рін ші па ра9 та, бi рiн шi жол да — 
ор та сы нан ба ян да ма та 9ы ры бы бас 
6рiп тер мен (9ою шриф тпен); бір ин-
тер вал дан кейін ав тор дыC те гі мен 
ини ци ал да ры, 3ы лы ми д6 ре же сі мен 
3ы лы ми ата 3ы, жF мыс ор ны жа зы ла-
ды; бір ин тер вал дан кейін жа Cа жол-
дан (аб зац 0,8) ма 9а ла м6 ті ні бас та-
ла ды;

М6 тiн де гi 6де би 9ай нар кDз дер ге 
сiл те ме лер тDр тбF рыш ты жа9 ша лар 
ар 9ы лы ре ті мен 9ол да ныс та 3ы стан-
дар т9а сай р6 сім де ле ді, м6 се лен [1; 7];

Gде би ет тер тi зi мi бір ин тер вал дан 
кейін м6 тiн со Cын да ма 9а ла м6 ті нін де 
9ол да ну ре тi мен жа зы ла ды;

Кон фе рен ция еC бек те рі ніC жи на-
3ы ті ке лей кD ші ру 6ді сі мен те рі ле ді. 
Ма 9а ла м6 ті ні DC де лу ге жат пай ды, 
ма 9а ла ныC 3ы лы ми маз мF ны, жа зы лу 
сти лі мен грам ма ти ка сы [шін жауап-
кер ші лік ав тор 3а ж[к те ле ді;

Iйым дас ты ру ко ми те тi жо 3а ры да 
кDр се тiл ген ере же лер ге лайы9 емес 
ма те ри ал дар ды не ме се 2017 жыл 3ы 
1 9а ра ша дан кейiн кел ген ма 9а ла лар-
ды 9а был да мау 3а 9F 9ы лы.

Fйым дас ты ру шы ко ми тет ті3 ме-
кен-жайы: 100028, Eа за9 стан, Eа ра-
3ан ды 9а ла сы, Уни вер си тет кD ше сі, 
28, EарМУ бас о9у 3и ма ра ты, заC фа-
куль те ті.

Аны9 та ма бе ру те ле фо ны: 8(7212) 
77-03- 91, моб. тел. 87013128907

E-ma il: konf_kar gu@ma il.ru
Eо сым ша м6 лі мет тер бойын ша 

з.3. к., про фес сор, заC фа куль те ті де-
ка ны ныC 3ы лы ми жF мыс тар бойын ша 
орын ба са ры Г[л жа зи ра А9 тD ре 9ы зы 
Иль ясо ва 3а ха бар ла са ала сыз дар 
(Бас 3и ма рат, каб. 326, аза мат ты9 ж6-
не еC бек 9F 9ы 3ы ка фед ра сы).

ЗА* ФА КУЛЬ ТЕ ТІ

Университет жа$алы%тары
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В Ка ра ган дин ском об лас тном му зее 
про хо дит юби лей ная выс тав ка, пос вя-
щен ная 30-ле тию дет ской ху до же ствен ной 
шко лы име ни Ауба ки ра Ис ма ило ва — Клу-
ба ЮНЕС КО г. Шах тин ска.

Юби лей из вес тной в Ка зах ста не шко лы ЮНЕС-
КО — это зна ме на тель ное со бы тие в жиз ни го ро да, 
об лас ти и рес пуб ли ки. Шко ла име ет не ма лые ус пе-
хи в эс те ти чес ком прос ве ще нии де тей и под рос тков. 
Здесь сфор ми ро вал ся сла жен ный кол лек тив пе да го-
гов; от рад но, что мно гие из них — на ши ус пеш ные 
вы пус кни ки спе ци аль нос ти «изоб ра зи тель ное ис-
кус ство». Де ти по лу ча ют в этой шко ле всё: хо ро шую 
под го тов ку, пле нэр ные эк скур сии и за ру беж ные 
по ез дки; уча ству ют в выс тав ках и кон кур сах раз но го 
уров ня.

Пер вый Клуб ЮНЕС КО в Ка ра ган дин ской 
об лас ти был ини ци ато ром соз да ния клуб но го 
дви же ния в ре ги оне и ор га ни за то ром об лас тных 
ту ров про ек тов ЮНЕС КО «Де ти ри су ют мир. Ка-
зах стан», «Это моя жизнь», «Ра ду га сте пи» в 2007-
2009 го дах, хо ро шо из вес тен в об лас ти сво ими 
ини ци ати ва ми.

В 2014 го ду шко ла бы ла ор га ни за то ром ре ги-
ональ но го ту ра рес пуб ли кан ско го кон кур са «Де ти 
ри су ют мир. Ка зах стан». В 2017 го ду — ор га ни за тор 
ре ги ональ но го ту ра меж ду на род но го кон кур са ри-
сун ков «Де ти ри су ют мир. ИСЕС КО».

Хо чет ся под чер кнуть роль лич нос ти ру ко во ди те-
ля шко лы Аб ды га ли ко ва Шах му ра та Ка бил да еви ча. 
Бла го да ря его опы ту, уме нию ра бо тать с людь ми, 
энер гии он под нял шко лу до уров ня дос той но го, 
прес тиж но го и кре атив но го.

Об шир ная эк спо зи ция юби лей ной выс тав ки — 
это ре зуль тат эм па тии и вза имо по ни ма ния меж ду 
деть ми и взрос лы ми, прек рас но го кол лек тив но го 
сод ру же ства.

Зна чи тель ное чис ло ра бот пос вя ще ны вос пе ва-
нию при ро ды род но го края. В цен тре вни ма ния — 
на ци ональ ные обы чаи и тра ди ции; на кон крет ном 
ма те ри але из на род ной жиз ни юные ху дож ни ки 
стре мят ся сим во ли чес ки пе ре дать из веч ные воп ро сы 
род но го оча га — до ма, семьи, дет ства. Юные ху дож-
ни ки не обош ли сто ро ной и шах тер скую те му. На-
тюр мор ты на пи са ны неж ной, «лас ка ющей» кистью, 
а так же в де ко ра тив ной ма не ре. Это по ис ти не эко-
ло гия дет ства.

По ми мо ито го вых ком по зи ций уча щих ся на 
выс тав ке пред став ле ны твор чес кие ра бо ты пе да го-
гов дет ской ху до же ствен ной шко лы. Выс тав ка да рит 
зри те лям чу дес ные пе ре жи ва ния и от кры тия.
Учас тни ка ми праз дни ка ста ли и на ши сту ден ты, 

бу ду щие ба ка лав ры ис кус ства. Они по де ли лись впе-
чат ле ни ями в от зы вах. «Ос мот рев дет скую выс тав ку, 
сра зу об ра ща ешь вни ма ние на то, что в шко ле с деть-
ми изу ча ют раз лич ные тех ни ки, про во дит ся ра бо та 
с раз ны ми ма те ри ала ми, де тям да ют воз мож ность 
ра бо тать в раз ных жан рах. На выс тав ке боль шое 
раз но об ра зие тем. Осо бое вни ма ние прив лек ли на-
тюр мор ты. Ме ня впе чат ли ла од на из ра бот. С ка кой 
лег костью и уме ни ем, лю бовью и вдох но ве ни ем она 
на пи са на, нас коль ко тон ко про пи са ны склад ки, пе-
ре да ны бли ки, свет» (Сул та но ва М., ИИЧ-42).

«Ме ня осо бен но впе чат ли ли об ра зы жен щин. Это 
кар ти ны мас лом Ксе нии Се ни ной «Ра дость жиз ни», 
Ва ле рии Гольц «Вы ход ной», Але ны Мар ка ли ной 
«Лет нее ут ро», Ека те ри ны Зад неп ров ской «Об раз 

жен щи ны». Я уви де ла в об ра зе жен щи ны доб рую, 
неж ную, кра си вую, за бот ли вую ма му. Имен но об раз 
жен щи ны всег да яв ля ет ся са мой глу бо кой, бла го род-
ной, тре пет ной те мой всех ху дож ни ков. Осо бое мес-
то на выс тав ке за ни ма ет «Пор трет шах те ра» Дмит-
рия Ар хи по ва, на пи сан ный мас лом; он су мел точ но 
пе ре дать чер ты ли ца че ло ве ка са мой му же ствен ной 
про фес сии. Хо чет ся осо бен но вы де лить кар ти ны с 
ка зах ским на ци ональ ным ко ло ри том. Это «Ұлт тық 
на тюр морт» Аль би ны Су ле шо вой, «По ре ке вре ме-
ни» Зай на па Ба ла гут ди но ва, «Ана мен ба ла ма хаб ба-
ты» Ана ры Мус та фи ной. Ви ден ог ром ный твор чес-
кий труд пе да го гов, ко то рые смог ли пе ре дать свое 
мас тер ство под рас та юще му по ко ле нию» (Ак ка зы ева 
Е., ИИЧ-42).

В бли жай шее вре мя шко ла обо ру ду ет свое зда-
ние, где бу дет соз да но ху до же ствен но-эс те ти чес кое 
прос тран ство.

Пе реф ра зи руя ве ли ко го Ми ке лан дже ло, под чер-
кнем, что ис кус ство рев ни во и тре бу ет, что бы че ло-
век при над ле жал ему це ли ком. Нас то ящая выс тав-
ка — это ди алог с «дру гим», об ще ние, сот вор че ство.

Л. Р. ЗО ЛО ТА РЕ ВА, ИС КУС СТВО ВЕД, ПРО ФЕС СОР КАР ГУ

В об ще жи тии №6 КарГУ им. Е. А. Бу ке то ва 
прош ла ин те рак тив ная ко ман дная иг ра «До зор».

Ор га ни за то ром иг ры стал фа куль тет инос тран-
ных язы ков уни вер си те та, а про ве ли ее пре по да ва те-
ли ка фед ры инос тран ных язы ков.

Иг ра бы ла на те му «Здо ро вый об раз жиз ни». Це-
ли иг ры: про па ган да здо ро во го об ра за жиз ни, рас-
ши ре ние кру го зо ра, раз ви тие абстрак тно го и ло ги-
чес ко го мыш ле ния, по вы ше ние на вы ков ра бо ты в по-
ис ко вых сис те мах Се ти, раз ви тие язы ко вых на вы ков.
Дей ствие про ис хо ди ло на тер ри то рии об ще жи-

тия. В хо де иг ры сту ден ты по де ли лись на 5 ко манд, в 
каж дой по 7 учас тни ков. Ко ман дам не об хо ди мо бы ло 

прой ти 5 уров ней — от га дать 5 за га док, ко то рые ука-
зы ва ли на оп ре де лен ные мес та в об ще жи тии, а за тем 
отыс кать за вет ные ко ды в этих мес тах. Для по лу че-
ния ко да учас тни ки вы пол ня ли за да ния на ка зах ском, 
рус ском и ан глий ском язы ках. Ко ды пред став ля ли 
со бой кар точ ки с частью кры ла то го вы ра же ния по 
те ме здо ро во го об ра за жиз ни. Во вре мя иг ры сту ден-
ты по ка за ли ор га ни зо ван ность, спло чен ность, а так-
же зна ния ка зах ско го, рус ско го и ан глий ско го язы-
ков. По бе ди ла ко ман да, пер вая соб рав шая кры ла тое 
вы ра же ние. Так же при су ди ли 2-е и 3-е мес та. Всем 
ко ман дам-по бе ди те лям вру чи ли при зы. Учас тни ки 
иг ры поб ла го да ри ли пре по да ва те лей ка фед ры инос-
тран ных язы ков за ор га ни за цию ме роп ри ятия.

Так же хо те лось бы вы ра зить бла го дар ность проф-
ко му на ше го уни вер си те та в ли це Уали евой Жан ны 
Бо ра шев ны и проф ко му фа куль те та инос тран ных 
язы ков в ли це Рах ме тул ли ной Май кен Абы ла ев ны за 
фи нан со вую под дер жку в про ве де нии иг ры и воз мож-
ность при об рес ти при зы для по бе див ших ко манд.

Г. Б. САР БА ЛА КО ВА,
ОТ ВЕТ СТВЕН НАЯ ЗА ВОС ПИ ТА ТЕЛЬ НУЮ РА БО ТУ КА ФЕД РЫ ИНОС ТРАН НЫХ ЯЗЫ КОВ

В це лях про па ган ды и при об ще ния сту ден чес кой мо ло де жи к цен-
нос тям на ци ональ ных куль тур и язы ков, по вы ше ния ак тив нос ти сту-
ден тов, под ня тия ста ту са меж на ци ональ но го ху до же ствен но го твор че-
ства в вос при ятии мо ло де жи 22 сен тяб ря в ком на те от ды ха об ще жи-
тия №6 сос то ял ся кон курс чте цов, пос вя щен ный Дню язы ков на ро да 
Рес пуб ли ки Казахстан, сре ди сту ден тов, про жи ва ющих в об ще жи ти ях 
уни вер си те та. В ауди то рии зву ча ли про из ве де ния на са мых раз ных 
язы ках: рус ском, ка зах ском, та тар ском и др. Кон курс по ка зал, что, ка-
ки ми бы раз ны ми ни бы ли язы ки, язык по эзии объ еди ня ет и да ет ключ 
к по ни ма нию ду ши лю бо го на ро да. При под ве де нии ито гов бы ла уч те-
на вы ра зи тель ность чте ния, по ни ма ние ос нов ной идеи про из ве де ния, 
ак тер ское мас тер ство. По бе ди тель ни цей ста ла Жа нə діл На зер ке (фи ло-
ло ги чес кий фа куль тет); вто рое мес то за ня ли Кə рі ба ев Шер хан и Жү-
ніс бек Жұл ды зай (фи ло ло ги чес кий фа куль тет); третье мес то раз де ли ли 
Қос ман Гүл жа зи ра (фи ло ло ги чес кий фа куль тет), Мах мұт На зым (би-
оло го-ге ог ра фи чес кий фа куль тет) и Ке не сов Əб ді кə рім (фи зи ко-тех ни-
чес кий фа куль тет).

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

В це лях фор ми ро ва ния ми-
ро воз зре ния, ка зах стан ско го 
пат ри отиз ма, граж дан ствен-
нос ти, рас ши ре ния зна ний в 
сфе ре ка зах стан ско го за ко но-
да тель ства и прав че ло ве ка и 
граж да ни на 29 сен тяб ря 2017 
го да был про ве ден кон курс на 
луч шее эс се о зна че нии Кон-
сти ту ции и Пат ри оти чес ко го 
ак та «Мəн гі лік ел» в раз ви тии 
граж дан ско го об ще ства сре ди 
сту ден тов, про жи ва ющих в об-
ще жи ти ях уни вер си те та.

Уч ре ди те ля ми кон кур са ста-
ли рек то рат и проф со юз ный ко-
ми тет. Ор га ни за то ры кон кур са: 
КДМ, сту ден чес кие со ве ты об ще-
жи тий. Кон кур сная ко мис сия бы-
ла сфор ми ро ва на из пред ста ви-
те лей про фес сор ско-пре по да ва-
тельско го сос та ва юри ди чес ко го, 
ис то ри чес ко го и фи ло ло ги чес ко-
го фа куль те тов.
Кон курс про во дил ся на ка зах-

ском и рус ском язы ках. По ито-
гам кон кур са в на пи са нии эс се на 
ка зах ском язы ке по бе ди те ля ми 
ста ли:
• I мес то — Жа ғы пар Абай, юри ди-
чес кий фа куль тет;

• II мес то — Абыз ба ева Ару на, фи-
зи ко-тех ни чес кий фа куль тет;

• II мес то — Ыс қақ Ару жан, юри-
ди чес кий фа куль тет;

• III мес то — Қу ат ба ева Ер ке наз, 
би оло го-ге ог ра фи чес кий фа куль-
тет;

• III мес то — Тал ғат-қы зы Нұр ха-
ным, би оло го-ге ог ра фи чес кий 
фа куль тет;

• III мес то — Тө леп бер ген Ақ нұр, 
би оло го-ге ог ра фи чес кий фа куль-
тет;

• III мес то — Əну ар Жа сұ лан, юри-
ди чес кий фа куль тет;

• III мес то — Ақ мол да Али за, юри-
ди чес кий фа куль тет.
В на пи са нии эс се на рус ском 

язы ке:
• I мес то — По ла то ва Ка ми ла, юри-
ди чес кий фа куль тет;

• II мес то — Ку жа но ва Ка ри на, 
юри ди чес кий фа куль тет;

• III мес то — Анар бай Кы ды ру али, 
юри ди чес кий фа куль тет.
По бе ди те лям кон кур са вру-

чи ли дип ло мы, а так же би ле ты в 
об лас тной ка зах ский дра ма ти чес-
кий те атр име ни С. Сей фул ли на.

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

Student news

Команда юношей 
и девушек КарГУ 
завоевала победу 
в кроссе «Золотая 
осень»

В Ка ра ган де про шел лег ко-

ат ле ти чес кий кросс «Зо ло тая 

осень», пос вя щен ный Дню тру-

да.

С целью про па ган ды здо ро-

во го об ра за жиз ни, по пу ля ри-

за ции бе га на длин ные дис тан-

ции и прив ле че ния на се ле ния 

го ро да к ре гу ляр ным за ня ти ям 

бе гом 24 сен тяб ря про ве ден 

тра ди ци он ный кросс «Зо ло-

тая осень» сре ди уча щих ся 

об ще об ра зо ва тель ных школ 

го ро да, сту ден тов кол лед жей 

и ву зов, пред прия тий, ор га-

ни за ций и ве те ра нов спор та 

го ро да. Со рев но ва ния про-

во ди лись на двух дис тан ци ях: 

1000 м для юно шей и муж чин, 

500 м для де ву шек и жен щин. 

Ко ман ды-по бе ди те ли наг раж-

де ны куб ка ми и дип ло ма ми, 

цен ны ми при за ми, ме да ля ми и 

гра мо та ми. В лич ном пер вен-

стве школь ни ки, по ка зав шие 

пер вые три луч ших ре зуль та-

та на дис тан ци ях, по бе ди те ли 

и при зе ры сре ди ве те ра нов 

в каж дой воз рас тной груп пе 

наг раж де ны цен ны ми при за-

ми и гра мо та ми.

В числе призеров!
13 ок тяб ря в Ка ра ган де 

про шел чем пи онат об лас ти 

по во ени зи ро ван но му крос су. 

Сту дент 4-го кур са спе ци аль-

нос ти «на чаль ная во ен ная под-

го тов ка» КарГУ им. Е. А. Бу ке-

то ва Али хан Бал га бе ков за нял 

II при зо вое мес то. В со рев но-

ва ни ях уча ство ва ли ко ман ды 

во ин ских час тей, во ен но-спор-

тив ных клу бов и во ен но-пат-

ри оти чес ко го объ еди не ния 

Ка ра ган дин ской об лас ти. В во-

ени зи ро ван ном крос се учас-

тни кам пред сто яло про бе жать 

дис тан цию с ме тал ли чес ким 

му ля жом АК-74 за спи ной, 

про из вес ти выс тре лы из вин-

тов ки по ми ше ни, мет нуть гра-

на ту, а за соб лю де ни ем всех 

пра вил стро го сле ди ли ор га ни-

за то ры и судьи. Все учас тни ки 

прек рас но спра ви лись с нор-

ма тив ны ми за да ни ями на дис-

тан ции, про явив вы дер жку и 

вы нос ли вость.

Юбилейная выставка детской художественной школы ЮНЕСКО

Лингвистическая игра «Дозор»

Поэзия объединяет Подведены итоги конкурса эссе 
на патриотическую тематику

Школа — вуз
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Бү гін гі за ман ал ма ғайып за ман. Əлем де түр лі жағ дай лар орын алу да. Əр кім нің же те гі не еріп, ада-
сып жүр ген дер де қан ша ма. Əсі ре се, қы зу қан ды жас та ры мыз ада су да. Ада су дан, ал жа су дан жан дү ни-
енің бай лы ғы ға на сақ тап қа ла ды. Жо ға ры бі лім ді, ру ха ни бай жас тар ға на сыр тқы əсер лер ді дұ рыс 
қа был дап, оған тө теп бе ру де. Олар қай іс те бол сын ру ха ни ба ғыт ты ұс та нып, бо ла ша ғы ның жар қын 
бо лу ына нық қа дам дар жа сай ды. Бү гін біз сон дай жа лын ды жас тың бі рі мен сұх бат та са мыз. «Адам 
қан ша лық ты ақыл ды əрі жақ сы лық жа сау ға ұм тыл ған сайын, со ғұр лым адам дар да ғы жақ сы лық ты 
бай қа ғыш ке ле ді». Осы қа нат ты сөз ді өмір лік ұс та ны мы на ай нал дыр ған бү гін гі ерек ше кейіп ке рі міз 
жас тар сыз бо ла шақ ты елес те те ал май ды. Өзі се кіл ді жас жа лын дар ға жол көр се тіп, көш бас шы бо-
лып жүр ген, кө зі нен өзі не, ер те ңі не де ген се нім ді лік оты ұш қын дап тұр ған, жас та бол са өз ге лер ге 
үл гі бо лып үл гер ген ҚарМУ Жас тар ісі жө нін де гі ко ми те ті нің ма ма ны жə не «Жас Отан» Жас тар қа-
на ты бө лі мі нің бас шы сы Ас лан Бе рік бе кұ лы Ка бе ге нов — уақыт тың қа ді рін тү сін ген сту дент.

— Ас лан, өзі ңіз жай лы жə не ЖІЖК, «Жас 
Отан» Жас тар қа на ты бө лі мі ту ра лы ай та 
отыр са ңыз?

— Мен 1996 жы лы Бал қаш қа ла сын да дү ни еге 
кел дім жə не сол ша һар да ба ла лық ша ғым өт ті. 
Қа зір гі таң да ҚарМУ-дың фи ло ло гия фа куль те-
тін де оқи мын. Таң да ған ма ман ды ғым — жур на-
лис ти ка. Соң ғы курс, са на улы ай дан кейін дип-
ло мы бар ма ман ата на мын. Ма ңыз ды қа дам дар — 
ОЖСБ, мем ле кет тік ем ти хан дар, дип лом дық жұ-
мыс кү тіп тұр. Мі не, осы сы нақ тар дан аман-есен 
өтіп кет сек, бə рі жақ сы бо ла ды.
Жас тар ісі жө нін де гі ко ми тет те 2014 жыл дан 

бас тап қа ра пайым ак ти вист ре тін де жұ мыс жа-
сай бас та дым. Кейін бел сен ді лі гім мен көз ге тү сіп, 
2015 жы лы осы «Жас Отан» Жас тар қа на ты бө-
лім ше сі нің бас шы сы бол дым.

— Сіз дер ұйым дас ты ра тын қайы рым ды лық 
қо ры ның бас ты мақ са ты қан дай?

— Өз де рі ңіз бі ле тін дей, қайы рым ды лық сө зі-
нің ма ғы на сы өте ауқым ды. Оның іші не адам ның 
бар жақ сы қа си етін си ды рып ай ту ға да бо ла ды. 
Пай ғам ба ры мыз Мұ хам мед (с.ғ. с.): «Жақ сы лық 
жа саң дар, қайы рым ды бо лың дар!» де ген екен, 
де мек қайы рым ды лық жа сау ға бар лы ғы мыз 
мін дет ті міз. Қайы рым ды лық — қа дір лі іс. «Жас 
Отан» Жас тар қа на ты ның «Мейі рім ді жү рек-
пен» ат ты жо ба сы бойын ша уни вер си те ті міз де 
түр лі із гі лік ті іс-ша ра лар ұйым дас ты ры ла ды. 
Біз мүм кін ді гін ше ба ла лар үйі не, қарт тар үйі не 
ба рып, олар дың қам кө ңі лін жа ды ра тып, жұ ба-
ныш, ті рек бо лу ға, мұқ таж, мү ге дек жан дар ға 
ру ха ни жə не ма те ри ал дық тұр ғы дан кө мек қо-
лын со зу ға ты ры са мыз. Өзі міз дің қа ра ша ңы рақ-
та да осын дай күй ге түс кен сту дент тер бар. Сол 
сту дент те рі міз ге уни вер си тет та ра пы нан қол дау 
көр се ті ліп, олар дың оқу ла ры на же ңіл дік тер жа-
са лы на ды, жа тақ ха на да те гін тұ ру жа ғы да қа-
рас ты рыл ған. Оқу ла рын аяқ та ған ша біз олар дың 
жағ дайын жа сап, қол дан кел ген ше кө ме гі міз ді 
аямай мыз. Жа ны жа ра лы жас тар дың өзі не де ген 
се ні мін ны ғай ту ға күш са ла мыз.

— Осын дай қайы рым ды лық жо ба ла рын өз 
пай да сы үшін жа сай тын дар жай лы не ай тар 
еді ңіз?

— Өкі ніш ке орай, қайы рым ды лық тың өзін 
биз нес ке ай нал дыр ған ала яқ тар бар. Қайыр шы, 
кем тар кейіп ке еніп, кем ба ғыл сып жүр ген дер де 
бар. Осын дай іс ке бар ған дар ды Құ дай дан қо рық-
пай тын адам дар деп ай тар едім. Олар еш те ңе-
ден қо рық пай ды, қи ын жағ дай ға тап бол ған өз ге 
жан ның мү сə пір күйін өз мақ сат та ры на пай да ла-
на ды, қайыр шы лық ар қы лы та мақ та рын тауып 
жей ді, ки ім де рін бү тін дей ді. Тіп ті сол ар қы лы 
байи ды. Мұ ның со ңы жақ сы лық қа апа ра ды деп 
ой ла май мын. Бі ре удің көз жа сы, арам ақ ша еш-
қа шан опа əпер мей ді.

— Сіз дер дің қайы рым ды лық қор ла ры ңыз ға 
кө бі не қан дай адам дар кө мек қо лын со за ды?

— Уни вер си тет рек то ра ты жə не рек то ры мыз 
Ер кін Қи но ятұ лы жə не де про фес сор лық-оқы-
ту шы лар құ ра мы кө мек те се ді. ҚарМУ-дың Кə-
сі по дақ ко ми те ті тір ке уге алын ған кө мек ке зə ру 
кі сі лер ге жəр дем де се ді. Кə сіп кер лер де кө мек те-
се ді, бі рақ өте си рек. «Нұр Отан» пар ти ясы біз-
де гі кез кел ген жағ дай ды ше шіп бе ре ді. Қар жы, 
тран спорт жа ғы нан қа рай ла са ды, ме ке ме лер дің 
бас шы ла ры мен ке лі сіп, кез де су ді өт кі зу ге ық пал 
ете ді. Ел ба сы мыз ай тқан дай, «Жас Отан» Жас тар 
қа на ты — жас тар дың бас қо сып, бір лік те бо ла-
тын ең үл кен ұйы мы. Біз өзі міз ді ті ке лей «Нұр 
Отан» пар ти ясы ның жас кө мек ші ле рі міз деп 
мақ та ныш пен ай та ала мыз. Біз ге əр кез қол дау 
та ны тып, кө мек қо лын со зып жүр ген жан дар ға, 
уни вер си тет ұжы мы на жə не «Нұр Отан» пар ти-
ясы на шек сіз ал ғы сы мыз ды біл ді ре міз.

— Ма ман ды ғы ңыз ды не үшін ұна та сыз? Бо-
ла шақ та бұ дан да ауқым ды, пай да лы жо ба-
лар мен ай на лы су ойы ңыз да бар ма?

— Осы жы лы ме ні өз ма ман ды ғым бойын ша 
бір ұйым ға бас па сөз хат шы сы ре тін де жұ мыс қа 
ша қыр ды. Мен сол ұйым да үш ап та жұ мыс іс теп, 
ҚарМУ-да ғы жұ мы сы ма қай тып орал дым. Се бе-
бі, бə рі бір де жү ре гім тек бір са ла ны ға на емес, 
өзім нің уни вер си те тім мен өзім нің мем ле ке-
тім нің жа на шы ры бо лу ды қа лай ды екен. Ма ған 
осы ор там ыс тық. Пат ри от тық се зім де ген бар, 
ЖІЖК — ме нің ең ал ғаш рес ми түр де жұ мыс іс-
те ген сүйік ті ұйы мым. «I lo ve my work» де сем де 
бо ла ды. Əри не ма ман ды ғым бойын ша бас па сөз 
хат шы сы бол ға ным өзі ме пай да лы, ол да мем ле-
кет үшін ат қа ры ла тын қыз мет тү рі. Ма ман ды-
ғым — ме нің бо ла ша ғым. Бі рін ші, екін ші кур-
стар да оқып жүр ген де біз ге Ма жей ка Кип рас-
Ста сис-Арас Иозо вич де ген атақ ты жур на лист 
дə ріс оқы ды. Ол кі сі: «Жур на лис тер бар лық са ла-
дан ха бар дар бо ла ала ды, бі рақ аз мөл шер де, ал 
қал ған ма ман иеле рі тек өз ма ман ды ғы ның шең-
бе рін де ға на бі ле ді, бі рақ көп бі ле ді», — деп еді. 
Кей кез де рі са бақ уақы тын да жұ мы сы ма ке ле мін, 
фо рум дар, түр лі іс-ша ра лар өт кі зе міз. Сон дай 
кез дер де фа куль те ті міз дің бас шы сы мен ұс таз да-
рым тү сі ніс тік пен қа рап, са бақ тан бо са та ды.
Бо ла шақ та ай на лы са тын жо ба лар өте көп. 

Бі лім жə не ғы лым ми нистрлі гі нің, «Нұр Отан» 
пар ти ясы ның, «Жас Отан» Жас тар қа на ты ұйы-
мы ның жə не уни вер си те ті міз дің же ке жо ба ла-
ры бар. Мі не, сол жо ба лар дың бар лы ғын жү зе ге 
асы ру ға ты ры са мыз. Осы жо ба лар ға сту дент те рі-
міз де ат са лыс са. Жас та ры мыз қы зы ғу шы лық та-
рын оятып, өзі не жə не өз ге ге де пай да əке ле тін 
игі іс тер мен ай на лыс са, көш бас шы бо лу ға ұм ты-
лып қа на қой май, көш бас шы бо лып, бас қа да за-
ман дас та ры на үл гі-өне ге бол са екен.

— Қайы рым ды лық қо ры ның ал да ғы жос па-
ры мен бө ліс се ңіз?

— Ал ды мыз да үл кен мақ сат тұр. Бү гін гі таң-
да адам дар дың ден са улы ғы алаң да та ды, өмі рі не 

қауіп төн ді ре тін, қа тер лі дер тпен ауыра тын дар 
кө бе юде. Сол дер тке шал ды ғып, он ко ло гия бө-
лі мі нің та бал ды ры ғын тоз дыр ған кей бір жан дар-
дың са на улы күн де рі қал ға нын ес тіп, кө зі міз ге 
ерік сіз жас ала мыз. Ол кі сі лер ма те ри ал дық жағ-
дай ға мұқ таж емес, жы лы сөз бен мейі рім ге, қол-
дау ға зə ру. Олар дың ішін де да рын ды адам дар да, 
мем ле ке ті міз ге ең бек сі ңір ген қай рат кер ле рі де 
бар. Жас та ры мыз сол кі сі лер мен кез де сіп, се ру-
ен деп, сұх бат жүр гі зіп, əң гі ме лес се, ұр пақ тар са-
бақ тас ты ғын жал ғас тыр са екен. Ол кі сі лер дің бұл 
өмір ден өтіп ба ра жат қа ны, көз де ген ар ман-мақ-
сат та ры на же те ал ма ға ны жа ны мыз ды қын жыл-
та ды. Біз ар тын да қал ған ұр пақ та ры ре тін де сол 
кі сі лер дің ар ман-ті ле гін орын дау ға ти іс піз

— Қа ра ша ңы ра ғы мыз ҚарМУ-дың құ ла ғы 
һəм ті лі бо лып отыр ған «Жас тар əле мі» га зе-
ті нің оқыр ман да ры на ай тар ті ле гі ңіз бол са…

— Шы ны ке рек, жур на лист ре тін де оқи тын ең 
бі рін ші га зе тім осы өзі міз дің «Жас тар əле мі». Се-
бе бі га зет бе тін де жиі-жиі өзі міз дің су рет те рі міз, 
ма қа ла ла ры мыз жа ри яла на ды. Бас ты оқыр ман-
да ры — сту дент тер. Га зет ті оқы ңыз дар, ма қа ла 
жа зы ңыз дар, өз қол таң ба ла ры ңыз ды қал ды ры-
ңыз дар!

— Сту дент тер ге ай та ры ңыз бар ма?
— Əри не, өзім де сту ден тпін. Уақыт та рын бе-

тал ды ға лам тор да өт кіз бей, бе тал ды лайк пен 
ре пост жа са май, мем ле ке ті міз ге, уни вер си те-
ті міз ге, өзі не пай да сын ти гіз се екен. Кез кел ген 
бел сен ді сту дент тен мақ сат та рын сұ ра са ңыз, 
олар «өз ізім ді қал ды ру, өз пай дам ды ти гі зу» 
деп жауап бе ре ді. Ол шы ны мен де өте ке ре мет 
нəр се! Уни вер си те ті міз дің рек то ры, про рек тор-
ла ры, де кан да ры əр сту дент ті же ке та нып, бі ле 
бер мей ді. Тек бел сен ді, бі лім ді, өнер лі, спор тшы 
сту дент тер ға на көз ге тү сіп, та ны ла ды. Мə се лен, 
бі рін ші про рек тор Рым бек Мұ ра тұ лы өтіп ба ра 
жа тыр де лік, ол кі сі нің «Қа лың қа лай, Ас лан!» 
де ге ні нің өзі не ге тұ ра ды? Мұ ның өзі бір үл кен 
мəр те бе, се ні та нып, бі ліп отыр ға ны да қу ан-
тар лық жағ дай. Се ні жай дан-жай біл мей ді ғой, 
се нің ат қа рып жат қан жұ мы сың ның нə ти же сін 
көр ген дік тен та ни ды.
Жұ мы сым ме нің отан сүй гіш аза мат бо лып 

қа лып та су ыма, жа ман мен жақ сы ны айы ру ға, 
шың да лу ыма ық пал ету де. Сту дент тер де осын-
дай жас тар дың қа на тын қа тай та тын ұйым дар ға 
қо сы лып, өз мүм кін дік те рін көр сет се екен. Қи-
ын дық тар ту ып жат са, біз əр дайым кө мек те су-
ге дайын быз. Кез кел ген əлеу мет тік же лі де тір-
кел ген біз, сұ рақ та ры ңыз ға жауап бе ре міз. «Жас 
Отан» Жас тар қа на ты бө лім ше сі нің бас шы сы 
ре тін де сту дент тер ді «Жас Отан» Жас тар қа на ты 
ұйы мы на қо сы лу ға ша қы ра мын.

— Сұх ба ты ңыз ға көп рах мет!

ДИ ЯНА СА +ЫМ БЕ КО ВА,
!Ж-12 ТО БЫ НЫ* СТУ ДЕН ТІ

Аты рау қа ла сын да 21-22 қыр күйек ара лы-
ғын да өт кен Қа зақ стан Рес пуб ли ка сы V спар-
та ки ада сын да ат спор ты ның «Ны са на көз деу» 
тү рі нен сын ға түс кен жер ле сі міз Ай дос Жыл-
қы шин қан жы ға сы на ал тын ме даль ді бай лап 
қайт ты. Спорт ты жа ны на се рік ет кен ба ты-
ры мыз спорт тың осы тү рі мен 2015 жыл дан 
бе рі шұ ғыл да нып ке ле ді екен. «Бұл спорт ты 
таң дауыма ба ла ке зім де гі қы зы ғу шы лы ғым 
түр ткі бол ды. Ауыл да ат қа мі ніп, жа ны ма се-
рік етіп, үс ті нен түс пе уші едім. Со дан бе рі 
тын бай ең бек ету ім нің нə ти же сін бү гін кө ріп 
отыр мын. Осын дай же ңіс ке же туі ме се беп ші 
бо лып, қол дау біл дір ген бап кер ле рі ме ал ғы-
сым шек сіз», — деп ағы нан жа рыл ды. Со ны-

мен қа тар қыр күйек тің 26-27 күн де рі Өс ке мен 
қа ла сын да «Ат пен жү ру жа ры сы» бойын ша 
өт кен Қа зақ стан Рес пуб ли ка сы ның чем пи-
она ты на қа ты сып, «ат өне рін бəй ге сы нар» де-
мек ші, Аты ра удан Өс ке мен ге ат ба сын бұр ған 
жер ле сі міз бұл са па ры нан да же ңіс пен орал-
ды. Қос бір дей ал тын ме даль мен ал тын ку бок-
ты иеле ніп, сын нан сү рін бей оза шап қан оғ ла-
ны мыз бү гін гі таң да ал да ғы уақыт та бо ла тын 
жа рыс қа қы зу дайын дық үс тін де. «Атың бар да 
жер та ны же ліп жү ріп» де ген дей, жер ле сі міз-
дің əлі та лай бе лес тер ді ба ғын ды ра ры на сөз сіз 
се нім мен қа рай мыз.

ЕР БОЛ ЕР БО ЛАТ, !Ж-22 ТО БЫ НЫ* СТУ ДЕН ТІ

�айырымдылы? — ?адірлі іс

«Ат Uнерін б&йге сынар»

А?параттар а$ыны

«Tле# — сUзді# 

патшасы…»

?а за4 стан ха лы4 та ры 

тіл де рі кM ні не орай уни вер-

си тет жа та4 ха на ла рын да т9-

ра тын сту дент тер ара сын да 

<ле3 ді на 4ы шы на кел ті ріп, 

м@ нер леп о4у дан сайыс <т ті.

КDр кем сDз о9у 3а ма шы9-

тан ды ру ар 9ы лы жас тар ды 

ше шен дік Dнер ге ба улу, тіл ге, 

м6 де ни ет ке де ген 9Fр ме тін 

арт ты ру ма9 са тын да Fйым дас-

ты рыл 3ан ша ра ба ры сын да 

1 орын ды На зер ке Жа н6 діл 

иелен ді Ал 2 орын ды Шер хан 

К6 рі ба ев пен ЖFл ды зай Ж[-

ніс бек, 3 орын ды Г[л жа зи ра 

Eос ман, На зым Мах мFт, Gб ді-

к6 рім Ке Cе сов Dза ра бD ліс ті. 

«Ру ха ни жан д[ ни ені байы та-

тын осын дай кеш тер жиі Dтіп 

тFр са, жа9 сы бо лар еді», — 

дей ді DлеC с[йер 9ауым.

«Логикалы? м&дениет 

?о$амды? сананы 

жа#$ыртуды# негізі»

Eа зан айын да Е. А. БD ке тов 

атын да 3ы EарМУ Сту дент тік 

Пар ла мен ті ніC Fйым дас ты ру-

ымен №8 о9у 3и ма ра тын да 

«Ло ги ка лы9 м6 де ни ет 9о 3ам-

ды9 са на ны жаC 3ыр ту дыC не гі-

зі» та 9ы ры бын да се ми нар-тре-

нинг Dт ті.

Се ми нар-тре нин гтіC мо де-

ра то ры — фи ло со фия ж6 не 

м6 де ни ет те ори ясы ка фед-

ра сы ныC про фес со ры, фс.3. 

д. В. С. Ба ту рин. Се ми нар жF-

мы сы на сту дент тер, Сту дент-

тік Пар ла мент де пу тат та ры, 

фа куль тет тер діC ЖІЖК тD ра-

3а ла ры 9а тыс ты. Тал 9ы лау ба-

ры сын да сту дент тер 9о 3ам ды9 

са на ны жаC 3ыр ту 3а 9а тыс ты 

Dзек ті м6 се ле лер ді кD тер ді, 

9ы зы 3у шы лы9 ту ды ра тын сF-

ра9 тар бойын ша т[ сін ді ру лер 

бе ріл ді.

!АРМУ БАС ПА С>З !ЫЗ МЕ ТІ
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В сен тяб ре 2017 го да на ча лась IX Лет няя Уни вер си ада ву зов Рес пуб ли ки Казахстан, ко-
то рая про хо дит каж дые два го да. Ко ман ды на ше го уни вер си те та при ни ма ют ак тив ное 
учас тие в со рев но ва ни ях и ус пеш но выс ту па ют в раз лич ных ви дах спор та.

Глав ная цель Уни вер си ады — даль ней шее 
мас со вое раз ви тие фи зи чес кой куль ту ры и 
спор та в выс ших учеб ных за ве де ни ях, про па-
ган да здо ро во го об ра за жиз ни. Сту ден чес кий 
спорт в Ка зах ста не в пос лед ние го ды пе ре жи-
ва ет за мет ное ожив ле ние. Опыт про шед ших 
уни вер си ад по ка зы ва ет, что с каж дым ра зом 
все боль ше юно шей и де ву шек вов ле ка ют ся в 
спор тив ную жизнь ву зов, а са ми сос тя за ния 
по лу ча ют все боль шее приз на ние об ще ствен-
нос ти. Все боль ше ме да лей при во зят на ши 
спортсме ны с ми ро вых уни вер си ад, а в рес-
пуб ли ке про во дят ся пер вен ства ву зов. Ес ли в 
2006 го ду в I Зим ней Уни вер си аде уча ство ва-
ли все го де сять ву зов, то сей час их ко ли че ство 
воз рос ло до 29.
Учи ты вая то, что в пос лед нее вре мя спорт 

выс ших дос ти же ний ста но вит ся все мо ло же, 
ос тро сто ит проб ле ма раз ви тия сту ден чес ко-
го спор та. От рад но, что поч ти по ло ви на сту-
ден чес кой мо ло де жи пред по чи та ет ис поль зо-

вать свое сво бод ное вре мя ак тив но — за ня тия 
спор том, по се ще ние раз лич ных физ куль тур-
но-спор тив ных сек ций.
В ны неш нем го ду сос тя за ния про хо дят по 

37 спор тив ным ви дам. В прог рам ме IX Лет-
ней Уни вер си ады — бас кет бол, во лей бол, лег-
кая ат ле ти ка, воль ная борь ба, гре ко-рим ская 
борь ба, дзю до, то гыз-ку ма лак, пла ва ние, бокс, 
ка зак ку ре сы, бад мин тон, тхэк вон до, фут бол, 
шах ма ты, нас толь ный тен нис, пре зи дентское 
мно го борье, ка ра те, фех то ва ние, пляж ный во-
лей бол, ган дбол, стрель ба из лу ка, спор тив ное 
ори ен ти ро ва ние, биль ярд, рег би, сам бо, кик-
бок синг, тен нис, пу ле вая стрель ба, тя же лая 
ат ле ти ка и ру ко паш ный бой и др. По бе да в 
этих со рев но ва ни ях да ет пу тев ку на ми ро вую 
Уни вер си аду.
Сбор ная ко ман да КарГУ ус пеш но выс ту-

па ет во мно гих ви дах спор та и за ни ма ет при-
зо вые мес та. Нап ри мер, 9 ок тяб ря ко ман да 
КарГУ им. Е. А. Бу ке то ва за ня ла II мес то в 

жен ском фут бо ле, со рев но ва ния про хо ди ли в 
Шым кен те с 2 по 9 ок тяб ря. А 8 ок тяб ря ко-
ман да КарГУ за ня ла II мес то в бад мин то не, 
со рев но ва ния про хо ди ли в Алматы с 1 по 8 
ок тяб ря. 11 ок тяб ря ко ман да КарГУ за ня ла II 
мес то по бас кет бо лу в рам ках 9-й Лет ней Уни-
вер си ады ву зов РК, про хо див шей в Алматы с 4 
по 11 ок тяб ря 2017 го да.

16 ок тяб ря ко ман да КарГУ им. ака де ми ка 
Е. А. Бу ке то ва за ня ла III мес то по тя же лой ат-
ле ти ке, со рев но ва ния прош ли в Тал ды кор га не 
с 9 по 16 ок тяб ря.
Со рев но ва ния прод лят ся до 13 но яб ря, за-

тем бу дут под ве де ны об ще ко ман дные ито ги 
уни вер си ады и вы яв ле ны ву зы-по бе ди те ли.

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

Угар ный газ (CO), или окись уг ле ро да, — бес цвет ный газ без за па ха лег-
че воз ду ха. Так на зы ва емый за пах угар но го га за обус лов лен при ме ся ми 
ор га ни чес ких ве ществ в топ ли ве. Угар ный газ об ра зу ет ся каж дый раз при 
сжи га нии дро вя но го топ ли ва. Ос нов ная при чи на об ра зо ва ния угар но го 
га за — не дос та ток кис ло ро да в зо не го ре ния. «Угар» и «уго реть» — рас-
прос тра нен ные наз ва ния от рав ле ния окисью уг ле ро да.

Во вре мя ото пи тель но го се зо на жиль цы до мов 
под вер га ют ся рис ку по лу чить от рав ле ние угар-
ным га зом. Как по ка зы ва ет прак ти ка, ча ще все го 
от рав ле ние про ис хо дит ночью. От сут ствие у ядо-
ви то го угар но го га за цве та и за па ха де ла ет угар-
ный газ осо бен но опас ным.

При чи ны от рав ле ния угар ным га зом
При чи ной от рав ле ния угар ным га зом яв ля-

ет ся на ру ше ние пра вил эксплу ата ции печ но го 
отоп ле ния (нес во ев ре мен ное зак ры тие печ ной 
зас лон ки, не дос та точ ный дос туп све же го воз ду ха 
в топ лив ник, пло хая тя га).
Не ис прав ная ра бо та пе чи и ды мо хо да (тре щи-

ны в конструк ции пе чи, за би тый ды мо ход).
На хож де ние че ло ве ка в оча ге по жа ра.
Тех ни чес кое об слу жи ва ние ав то мо би ля в га ра-

же или по ме ще нии с пло хой вен ти ля ци ей.
Сон в ав то мо би ле с вклю чен ным дви га те лем.
Ис поль зо ва ние не ка че ствен но го воз ду ха в ак-

ва лан гах и ды ха тель ных ап па ра тах.
Ис поль зо ва ние гри ля на дре вес ном уг ле в бе-

сед ке для бар бе кю с пло хой вен ти ля ци ей.

Сим пто мы и приз на ки 
от рав ле ния угар ным га зом
Сим пто мы от рав ле ния рас поз нать вна-

ча ле очень труд но, по это му вы мо же те и не 
до га ды вать ся, что при чи ной не до мо га ния 
яв ля ет ся угар ный газ. Про яв ле ние оди на ко-
вых сим пто мов у всех лю дей, на хо дя щих ся 
в од ном по ме ще нии, поз во ля ет рас поз нать 
мо мент от рав ле ния угар ным га зом.
При не боль шой кон цен тра ции оки си уг-

ле ро да мо гут по явить ся пер вые приз на ки 
ток сич но го дей ствия и от рав ле ния: сле зо те-
че ние, го лов ная боль и го ло вок ру же ние, сла-
бость и тош но та, су хой ка шель, спу тан ность 
соз на ния, воз мож ны зри тель ные и слу хо вые 
гал лю ци на ции. По чув ство вав сим пто мы 
от рав ле ния, как мож но быс трее по ки нуть 
по ме ще ние, вый дя на све жий воз дух. На от-
кры том прос тран стве опас ность от рав ле ния 
ми ни маль на.

При боль шом вре ме ни на хож де ния в 
по ме ще нии с не боль шой кон цен тра ци ей 
угар но го га за наб лю да ют ся сим пто мы от-
рав ле ния: на ру ше ние ды ха ния, та хи кар дия, 
расстрой ство ко ор ди на ции дви же ний, зри-
тель ные гал лю ци на ции, сон ли вость, по си не-
ние сли зис тых обо ло чек и ко жи ли ца, рво та, 
воз мож ны су до ро ги, по те ря соз на ния.
При по вы шен ной кон цен тра ции угар но го 

га за в воз ду хе по ме ще ния воз ни ка ет по те ря 
соз на ния и ко ма тоз ное сос то яние с су до ро га-
ми. Без ока за ния ме ди цин ской по мо щи пос-
тра дав ше му мо жет нас ту пить смерть.

Вли яние угар но го га за на ор га низм
Угар ный газ пос ту па ет че рез лег кие, свя зы ва ет ся 

с ге мог ло би ном в кро ви и бло ки ру ет пе ре да чу кис ло-
ро да тка ням и ор га нам. От кис ло род но го го ло да ния 
на ру ша ет ся ра бо та нер вной сис те мы и го лов но го 
моз га. Чем вы ше кон цен тра ция угар но го га за и боль-
ше вре мя на хож де ния в по ме ще нии, тем силь нее от-
рав ле ние и вы ше ве роят ность ле таль но го ис хо да.
Пос ле от рав ле ния не об хо ди мо ме ди цин ское 

наб лю де ние в те че ние нес коль ких дней, так как час-
то наб лю да ют ся ос лож не ния. Боль ные с тя же лым 
от рав ле ни ем под ле жат гос пи та ли за ции. Проб ле-
мы с лег ки ми и нер вной сис те мой воз мож ны да же 
че рез нес коль ко не дель пос ле от рав ле ния угар ным 
га зом. Ин те рес но, но факт: на жен щин угар ный газ 
дей ству ет мень ше, чем на муж чин.

Пер вая по мощь при от рав ле нии
На до пом нить, что во вре мя вы ве де ния пос тра-

дав ше го из по ме ще ния с опас ной кон цен тра ци ей 
угар но го га за в пер вую оче редь не об хо ди мо обе зо-
па сить и се бя. Ос нов ным «про ти во яди ем» при от-
рав ле нии угар ным га зом слу жит кис ло род.

Пер вая по мощь при от рав ле нии угар ным га зом
Вы нес ти пос тра дав ше го на све жий воз дух.
Ус тра нить пос туп ле ние угар но го га за. Про вет-

рить по ме ще ние (от крыть ок на и две ри) и по ки-
нуть по ме ще ние.
Ес ли пос тра дав ший в соз на нии, обес пе чить 

неп ре рыв ный дос туп све же го воз ду ха и крат ков-

ре мен ное вды ха ние на ша тыр но го спир та, рас те-
реть те ло. Выз вать ско рую по мощь.
Ес ли пос тра дав ший без соз на ния, не об хо ди мо 

не мед лен но на чать ис кус ствен ное ды ха ние до при-
хо да в соз на ние или до при ез да ско рой по мо щи.
Со об щить вра чу ско рой по мо щи о по доз ре-

нии на от рав ле ние угар ным га зом.
Ес ли пос тра дав ший от угар но го га за при шел в 

се бя, но дли тель ное вре мя на хо дил ся в бес соз на-
тель ном сос то янии, то он сроч но под ле жит тран-
спор ти ров ке в ме ди цин ское уч реж де ние и ле че-
нию. От рав ле ние угар ным га зом оп ре де ля ют на 
ос но ва нии ана ли за кро ви.

Де тек тор или сиг на ли за тор угар но го га за
От рав ле ния лег че из бе жать, ис поль зуя в до ме 

ав то ном ный сиг на ли за тор или дат чик угар но го га-
за. Ес ли кон цен тра ция угар но го га за в жи лом до ме 
или тех ни чес ком по ме ще нии пре вы сит до пус ти-
мый уро вень, дат чик сиг на ли зи ру ет, пре дуп реж дая 
об опас нос ти. Сиг на ли за то ры об на ру же ния угар но-
го га за — элек тро хи ми чес кие дат чи ки, пред наз на-
чен ные для неп ре рыв но го кон тро ля уров ня со дер-
жа ния CO в воз ду хе по ме ще ния и ре аги ру ющие 
зву ко вы ми и све то вы ми сиг на ла ми на по вы шен ный 
уро вень кон цен тра ции угар но го га за.
При вы бо ре дат чи ка-сиг на ли за то ра сле ду-

ет об ра тить вни ма ние на осо бен нос ти при бо ров 
(при внеш нем сход стве): ды мо вые сиг на ли за то ры 
и дат чи ки от кры то го ог ня, дат чи ки угар но го га за 
CO и дат чи ки уг ле кис ло го га за CO2 ре аги ру ют на 
раз ные ком по нен ты в воз ду хе по ме ще ния. Дат чи-
ки угар но го га за мон ти ру ют ся на вы со те 1,5 мет ра 
от по ла (не ко то рые ком па нии-про из во ди те ли ре-
ко мен ду ют 15-20 см от по тол ка), ды мо вой дат чик 
дол жен ви сеть на по тол ке, при бор об на ру же ния 
уг ле кис ло го га за CO2 ре ко мен до ван к ус та нов ке 
на уров не по ла или на уров не па не ли при бо ров 
(уг ле кис лый газ тя же лее воз ду ха).
Во мно гих стра нах ис поль зо ва ние вы ше пе ре-

чис лен ных дат чи ков рег ла мен ти ро ва но за ко но-
да тель ством для обес пе че ния здо ровья и бе зо пас-
нос ти на се ле ния. В Ев ро пе обя за тель но на ли чие 
толь ко ды мо во го дат чи ка. Ус та нов ка в до мах с 
печ ным отоп ле ни ем или ка ми ном дат чи ка угар-
но го га за у нас яв ля ет ся по ка де лом доб ро воль-
ным. Дат чи ки угар но го га за от но си тель но не до-
ро гие, хо тя из ме рять день га ми це ну че ло ве чес кой 
жиз ни не кор рек тно.

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

Student news

Чемпионы Азии
В Алматы про шел X Чем-

пи онат Азии сре ди юни оров 

по спор тив ной ак ро ба ти ке. 

Глав ной целью со рев но ва ний 

бы ла по пу ля ри за ция и раз ви-

тие спор тив ной ак ро ба ти ки в 

Ка зах ста не, по вы ше ние уров-

ня под го тов ки ка зах стан ских 

спортсме нов и тре не ров, а 

так же фор ми ро ва ние спор тив-

но го имид жа Казахстана и го-

ро да Алматы на меж ду на род-

ной аре не.

В со рев но ва нии при ни ма-

ли учас тие 144 спортсме на 

из Казахстана, Уз бе кис та на, 

Тад жи кис та на, Ки тая, Ин дии, 

Ира на, КНДР и Гон кон га (КНР). 

Чем пи онат про во дил ся в трех 

воз рас тных груп пах: сень оры, 

11-16 лет и воз рас тная груп па 

12-18 лет. По ито гам со рев-

но ва ний в об ще ко ман дном 

за че те сбор ная Казахстана 

за во ева ла зо ло то, се реб ро 

дос та лось ко ман де из Уз бе-

кис та на, а брон зу вы иг ра ли 

спортсме ны из Ки тая.

В сос та ве сбор ной 

Казахстана выс ту пал и сту дент 

1-го кур са фа куль те та фи зи-

чес кой куль ту ры и спор та Ни-

ки та Амос кин. Он в па ре со 

сво ей парт нер шей Анас та си-

ей Дол га нюк за во евал зо ло-

тую ме даль на чем пи она те во 

взрос лом раз ря де.

Поздравляем 
победителя!

Поз драв ля ем сту ден та 1-го 

кур са фа куль те та фи зи чес кой 

куль ту ры и спор та Жыл кы ши-

но ва Ай до са за за ня тое пер-

вое мес то с ре зуль та том 557 

оч ков в пу ле вой стрель бе на 

V Спар та ки аде Рес пуб ли ки 

Казахстан, ко то рая про хо ди ла 

в Аты рау с 15 по 24 сен тяб ря 

сре ди спортсме нов с на ру ше-

ни ем опор но-дви га тель но го 

ап па ра та и сла бо ви дя щих.

Поз драв ля ем сту ден та 1-го 

кур са фа куль те та фи зи чес кой 

куль ту ры и спор та Жыл кы ши-

но ва Ай до са за за ня тое 1-е 

мес то на чем пи она те Рес пуб-

ли ки Казахстан и Куб ке Фе-

де ра ции по па ра лим пий ской 

вы ез дке, ко то рая про хо ди ла в 

Усть-Ка ме но гор ске с 26 по 27 

сен тяб ря 2017 го да.

ИН ФОР МА ЦИЯ ПРЕ ДОС ТАВ ЛЕ НА ФА КУЛЬ ТЕ ТОМ 

ФИ ЗИ ЧЕС КОЙ КУЛЬ ТУ РЫ И СПОР ТА

По стране шагает Универсиада

Угарный газ: профилактика отравления и первая помощь

Здоровье и спорт
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Анонс
Новая книга

10 но яб ря в по точ ной ауди то рии №1 
в 15:00 сос то ит ся пре зен та ция кни ги 
«Дим кеш Му ка нов: жизнь, на пол нен ная 
лю бовью. Стра ни цы би ог ра фии».

Кни га пос вя ще на науч ной и об-
ще ствен ной дея тель нос ти Му ка но ва 
Дим ке ша Му ка но ви ча, вы да юще го ся 
уче но го, ор га ни за то ра, об ще ствен но-
го де яте ля, док то ра тех ни чес ких на ук, 
про фес со ра, зас лу жен но го ра бот ни ка 
про мыш лен нос ти Ка зах ской ССР, дваж-
ды ла уре ата Го су дар ствен ной пре мии 
Рес пуб ли ки Казахстан, по чет но го граж-
да ни на го ро да Ка ра ган ды. На пре зен та-
цию приг ла ша ют ся все же ла ющие.

Біле жLрі#із...
�азан айыны# атауы ?айдан шы??ан?

Eа зан айы — аза мат ты9 к[н тіз бе бойын ша 
онын шы, к[з діC екін ші айы. Пар сы ті лін де «к[з» де-
ген ді біл ді ре ді. БFл ай да егін оры лып, же міс-жи дек 
жи на лып, 9ам ба 3а, 9а зан 3а т[ се ді. Жер де 9ал 3а нын 
су ы9 со 3ып, [сік ша ла ды. «Eа зан со 3у» де ген д6л осы 
ма 3ы на ны біл ді ре ді. Ха лы9 ті лін де бFл ай боз 9ы рау 
деп те ата ла ды. БFл атау осы ай да 3ы ауа райы на 9а-
тыс ты шы9 9ан бол са ке рек. Eа зан сD зі ніC бір не ше 
ма 3ы на сы бар. Eа зан — ауыр тпа лы9, «9а зан ат» — 
жау 3а мі не тін ат, 9а зан — ас пі сі ре тін ыдыс, 9а-
зан — [зеC гі ніC бір т[ рі, 9а зан — шо ла9 зеC бі рек. 
Бір кез де рі бFл ай да [л кен 9ыр 3ын со 3ыс бо лып, 
со дан ай осы лай ай ты лып ке туі м[м кін дей ді ха лы9 
са на сы. БFл ай да к[н су ытып, 9Fс тар жы лы жа9 9а 
Fшып ке те бас тай ды, мал шы лар к[ зек ке кD ше ді. 
Бие а3ы ты лып, к[з дік сойы ла ды. Кей жер лер де 9ар 
Fш 9ы ны бі лі ніп, су 3а мFз 9а та ды, боз 9ы рау т[ се ді. 
Пі сіп [л гер ме ген кD кD ніс пен егін су ы9 9а Fрын са, 
ха лы9 оны «9а зан Fр ды» дей ді. Eа зан да Та ра зы 
жFл ды зы ту ып, таC су ыта ды. Кей бір зерт те уші 3а-
лым дар ай аты ныC эти мо ло ги ясын со 3ым сойы лып, 
бие а3ы ты ла тын кез бен бай ла ныс ты ра ды. Eы мыз 
бол ма 3ан ды9 тан, жFрт ет ке 9а рай ды, сон ды9 тан 9а-
зан кD те рі ліп, ет асы ла бас та 3ан кез ді «9а зан айы» 
деп ата 3ан. Де ген мен, бFл де рек на9 ты д6йек бо ла 
ал май ды. Жаз бойы 9а зан 9Fрт 9ай на ту дан бо са ма-
са, 9ыс, к[з бойы ет пі сі ру ден арыл май ты ны бел гі-
лі. М. Ис 9а 9ов тыC де рек те рін де 9а зан сD зі бір не ше 
ма 3ы на ны бе ре ді деп т[ сін ді ре ді: «Eа зан — ауыр-
тпа лы9. «Eам бар ба тыр» жы рын да «9а зан ат ты9 9а 
ба ра мыз» де ген сDй лем кез де се ді. Он да 3ы «9а зан 
ат» — жау 3а мі не тін ат» дей ке ле, 9а зан сD зін жа-
угер ші лік за ман, Dлім-жі тім, со 3ыс F3ым да ры мен 
бай ла ныс ты т[ сін ді ре ді. Со ныC не гі зін де 9а зан 
айы ныC атауы осы ай да бол 3ан 9ыр 3ын со 3ыс ке зе-
Cі мен са ба9 тас бо луы м[м кін де ген бол жам Fсы на-
ды. Ха лы9 есеп ші ле рі ніC ба 9ы лауы бойын ша 9а зан 
айын да жFл дыз дар тD мен нен жо 3а ры тар тыл 3ан 
т[ зу діC бойы мен тір ке се ді. Жо 3а ры да ~р кер ж6 не 
оныC ~л пек са ры сы, одан тD ме ні рек те ~ш Ар 9ар-Та-
ра зы, одан тD мен де С[м бі ле жFл ды зы ныC бі рі нен 
кейін бі рі 9а тар т[ зу ін жFл дыз дар тір ке сіп ті дей ді. 
Та би 3ат та 3ы бFл 9F бы лыс к[н су ытып, 9ыс т[ сер 
ша9 кел ді де ген нен ха бар бе ре ді. ЖFл дыз дар 9а-
зан айын да тір ке сіп бо ла ды. Ал жFл дыз дар те Cе сіп-
ті де ген тF ра9 ты тір кес 6л гі жFл дыз дар дыC на урыз 
айын да го ри зон таль т[ зу діC бойы мен 9а тар ке лу ін 
кDр се те ді. 22-24 на урыз да С[м бі ле (сол жа9 та), ~ш 
Ар 9ар-Та ра зы (ор та да), ~р кер мен ~л пек са ры (оC 
жа9 та) бір т[ зу діC бойын да, к[н ніC ба ты сын да ті зіл-
ген мон ша9 тай бо лып тF ра ды. «ЖFл дыз дар те Cе сіп-
ті» де ге ні, ал кей де «Та ра зы ба сы те Cе сіп ті» де ге ні 
к[н мен т[н те Cел ді де ген F3ым ды біл ді ре ді.

А! ПА РАТ К>З ДЕ РІ НЕН АЛЫН ДЫ

«[лы ?аза? ойшылы �азыбек биді# ?ызметі 
мен шы$армашылы$ы — ?о$амды? сананы 
жа#$ыртуда$ы ма#ызды фактор»

?а зан айы ны3 25 ж9л ды зын да 4а-
за4 ты3 бас биі, @діл с<з ді3 ата сы ?а-
зы бек Кел ді бе к9 лы ны3 350 жыл ды4 
ме рей тойы на ар нал ;ан «Fлы 4а за4 ой-
шы лы ?а зы бек би ді3 4ыз ме ті мен шы-
;ар ма шы лы ;ы — 4о ;ам ды4 са на ны 
жа3 ;ыр ту да ;ы ма 3ыз ды фак тор» ат ты 
ха лы 4а ра лы4 ;ы лы ми-прак ти ка лы4 
кон фе рен ция <те ді.

Eа за9 тыC 9F 9ы9 ты9 м6 де ни еті ніC не-
гі зін 9а ла ушы лар дыC бі рі, ше шен ді гі мен, 
9а ра 9ыл ды 9а9 жа ра тын 6діл ді гі мен, елі не 
Eаз дауыс ты Eа зы бек би аты мен м6ш �[р 
бол 3ан абыз. Па ра сат ты лы 3ы мен та ныл 3ан 
аузы ду алы би ді хал 9ы «9а зып ай т9ан Eа-
зы бек», «шын ды9 9а же те тін Eа зы бек» деп 
ата 3ан екен.

Ай ту лы іс-ша ра 25 9а зан са 3ат 10.00-де 
бас та ла ды. �т кі зі ле тін ор ны: Eа ра 3ан ды 9., 
Уни вер си тет к-сі, 28, Е. А. БD ке тов атын да-
3ы Eа ра 3ан ды мем ле кет тік уни вер си те ті, 
бас о9у 3и ма ра ты, Сту дент тер са райы.

!АРМУ БАС ПА С>З !ЫЗ МЕ ТІ

Бұ рын ғы за ман да кеп тер лер бұлт ты жа рып ұша тын бол ған. Ал, қа зір гі таң да 
олар ға үй дің тө бе сі не ұшып шы ғу қи ын ға со ға тын се кіл ді. Не ге?! Кеп тер дің ұшу қа-
бі ле ті нен айы ры лу ына не се беп?! Əри не, ол — жал қау лық. Ме нің ойым ша, ол за-
ман нан кеп тер лер ға на емес, адам дар да өз ге ріп ке ле жат қан си яқ ты. Бар лық жұ-
мыс тың же ңіл жа ғын із дей ді. Тіп ті жаяу жүр гі ле рі кел ме ге ні сон ша лық, қо қыс ты 
да кө лік пен та си тын бол ды. Қи мыл-қоз ға лыс тың аз ды ғы адам дар дың ден са улы ғы на 
ке рі əсер ету де. Оның сал да ры се міз дік ке əке ліп соқ ты ру да.

Ол за ман ғы кеп тер лер дің ас пан ға сам-
ғап ұшуы — та мақ та рын өз де рі із деп та-
ба тын еді, ал қа зір, ұш пақ тү гі лі, қо ре гін 
өз бе ті мен із де уге де ты рыс пай ды. Қо қыс 
ара лап, адам дар дың аяқ та ры на ора ты лып, 
əр кім нің бер ге нін жеп, əй теуір өл мес тің 
кү нін ке ше ті ні өті рік емес. Ен ді адам дар-
ға ке лейік, он дай мү сə пір лік күй ді біз де 
ке шіп жүр міз. Аяқ-қо лы сау адам дар дың 
кө ше ке зіп, қайыр сұ рап жүр ген де рін көр-
ген де жа ның аши ды. Жоқ, на мыс та на сың, 
ашу ла на сың. Қы тай да аяқ адам ның екін-
ші жү ре гі бо лып есеп те ле ді екен. Ал біз де 
адам ның екін ші жү ре гі — ас қа зан. Айыр-
ма шы лық жер мен көк тей.

Пай да сы бол ма са, зи яны жоқ біз дің 
ба ла лық ша ғы мыз да ғы та ны мал əн нің қа-
һар ман құ сы, бей біт ші лік сим во лы бол ған 
кө гер шін нің, яғ ни кеп тер лер дің то зып ке-
туі нің бір се бе бі ол, əл бет те, эко ло ги ялық 
апат. Өзі міз дің де осы лай 180 гра дус қа өз-
ге ріп ке туі міз ге эко ло гия се беп бо луы əб-
ден мүм кін. Тек қа на эко ло гия емес, тех-
но ло ги яның да муы да ке рі əсе рін ти гі зу де. 
Тех но ло ги ямыз да мы ған сайын бойы мыз-
ды жал қау лық жай лап ба ра ды…
Ке зін де Нұх Пай ғам бар дың ке ме сі не 

зəй түн бұ та ғын алып ке ліп, то пан су дың 
аяқ тал ға нын жə не Құ дай дың адам дар мен 
та ту лас қан ды ғын жет кіз ген дəл осы ін жіл 

құс қа бі ле тін жо ғал тқан мен, қа си етін жо-
ғал тпа ған. Оған бір ден-бір се беп, жас жұ-
бай лар дың «Ба қыт ты бо лайық!» де ген се-
нім мен бей біт ші лік құ сын қол дан ұшы руы. 
Ал біз, адам дар, қа бі ле ті міз бен бір ге қа си-
еті міз ді де жо ғал тып ба ра жат қан дай мыз…

МУ НИ РА МЕЙ РАМ БЕ КО ВА,
ЖУР НА ЛИС ТИ КА Б> ЛІ МІ НІ*

2 КУРС СТУ ДЕН ТІ

23 сен тяб ря 2017 го да в рам ках ком плек са ме роп ри ятий, пос вя щен ных про па ган-
де пе ре хо да ка зах ско го язы ка на ла ти ни цу, в КарГУ им. Е. А. Бу ке то ва ор га ни зо ва ны 
мас штаб ные выс тав ки «Ми ро вая ли те ра ту ра и ла тин ская гра фи ка», «Ла тын əліп-
биі — за ман та ла бы», «Əлем əде би еті жə не ла тын гра фи ка сы» для пре по да ва те лей, 
сот руд ни ков уни вер си те та, док то ран тов, ма гис тран тов, сту ден тов.

Ци ви ли зо ван ный мир дав но поль зу ет ся 
ла тин ской гра фи кой. Ла ти ни ца ис поль зу ет ся 
бо лее чем в 100 стра нах ми ра. Тур ция с 1929 
го да, Азер бай джан с 1992 го да, Уз бе кис тан и 
Тур кме нис тан с 1993 го да пе реш ли на ла ти ни-
цу. Из ис то рии из вес тно, что в Ка зах ста не ла-
ти ни ца ис поль зо ва лась с 1929 по 1940 год. Но 
в свя зи с иде оло ги чес кой по ли ти кой со вет ско-
го ре жи ма Казахстан был вы нуж ден пе рей ти 
на ки рил ли цу. В ХХ ве ке Казахстан триж ды 
ме нял ал фа вит (до 1929 го да ис поль зо ва лась 
араб ская гра фи ка, 1929-1940 го ды — ла ти ни ца, 
с 1940 го да ис поль зу ет ся ки рил ли ца).
На ча ло по ли ти чес ко го ре ше ния о пе ре хо-

де на ла тин ский ал фа вит Президент оз ву чил 
в сво ей Стра те гии «Ка зах стан-2050» в де каб ре 
2012 го да, в ко то рой он ука зал на не об хо ди-

мость пе ре хо да на ла тин ский ал фа вит с 2025 
го да. Это зна чит, что с это го мо мен та во всех 
сфе рах на чи на ет ся пе ре ход на ла ти ни цу. То 
есть к 2025 го ду де лоп ро из вод ство, пе ри оди-
чес кие из да ния, учеб ни ки и все ос таль ное бу-
дут из да вать на ла ти ни це.

На выс тав ках пред став ле на науч ная ли те ра-
ту ра (нап ри мер, Мағ жан Жұ ма байұ лы «Сауат-
ты бол», «Қа зақ əліп би ін ла тын қар пі не кө ші-
ру лі дің өзек ті мə се ле рі» и др.), а так же сло ва-
ри и спра воч ни ки. Де монстри ру ет ся боль шая 
под бор ка ста тей из пе ри оди чес ких из да ний по 
об суж де нию те мы. Ши ро ко по ка за на ху до же-
ствен ная ли те ра ту ра на ро дов ми ра, в ос но ве 
ко то рой ле жит ла тин ская гра фи ка. По се ти те-
ли выс та вок оз на ко ми лись с кни га ми из се рии 
«Биб ли оте ка ты ся че ле тия» на ан глий ском язы-

ке, с ка зах ской ли те ра ту рой, из дан ной на дру-
гих язы ках ми ра. На выс тав ках пред став ле но 
свы ше 300 книг и пуб ли ка ций.
Пред став лен ная на выс тав ках ли те ра ту-

ра выз ва ла зна чи тель ный ин те рес, пос коль ку 
уча ща яся мо ло дежь по зи тив но вос при ня ла 
вве де ние ла тин ской гра фи ки в бли жай шей 
пер спек ти ве. За вре мя про ве де ния выс тав ки 
по се ти ли бо лее 1000 че ло век.
КарГУ 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 и не пос ред ствен но 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.

ИН ФОР МА ЦИЯ ПРЕ ДОС ТАВ ЛЕ НА НАУЧ НОЙ БИБ ЛИ ОТЕ КОЙ

Еще не дав но вы бы ли аби ту ри ен та ми, а те перь с гор достью пе рес ту па ете по рог учеб-
но го за ве де ния. Вос хи щен но гля дя вслед стар ше кур сни кам, вы еще не по доз ре ва ете о 
го то вя щем ся для вас сюр при зе. Ведь что бы стать нас то ящим сту ден том, не дос та точ но 
прос то сдать до ку мен ты и прой ти кон кур сный от бор.

Сту ден чес кая жизнь — это не толь ко на до-
ед ли вые лек ции и сес сия. В жиз ни сов ре мен ных 
сту ден тов есть мно го ин те рес но го, зах ва ты ва юще-
го и не ор ди нар но го. Не фор маль ная жизнь в уни-
вер си те те на чи на ет ся с пос вя ще ния в сту ден ты. И 
нас то ящий сту дент — это тот, кто с дос то ин ством 
и честью про шел все ис пы та ния при пос вя ще нии.

Праз дно ва ние по слу чаю пос вя ще ния в сту-
ден ты — это обя за тель ная ме ра для вновь пос ту-
пив ших. В на шем уни вер си те те тор же ствен ная 
часть соп ро вож да ет ся вру че ни ем за чет ных кни-
жек и сту ден чес ких би ле тов. Од на ко преж де чем 
вру че ние про изой дет, пер во кур сни ки дол жны 
про явить все свои спо соб нос ти и до ка зать на де-
ле, что они дос той ны быть при ня ты ми. А зна чит, 
уже в пер вые ме ся цы обу че ния для пер во кур-
сни ков про во дят ся твор чес кие кон кур сы и дру-
гие ме роп ри ятия, ко то рые поз во ля ют им лег ко 
влить ся в боль шое сту ден чес кое со об ще ство!

Во Двор це сту ден тов КарГУ им. Е. А. Бу ке то-
ва 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. Так, с 9 по 31 ок тяб ря бу дут еже не дель но 
про хо дить пре зен та ции «Пос вя ще ние в сту ден-
ты», с 1 по 3 но яб ря сос то ит ся фес ти валь КВН в 
ка зах ской и рус ской ли гах, 8-10 но яб ря — фес-
ти валь «Ала ман»; 16 но яб ря — твор чес кая ак ция 
«Күй-тар тыс» и зак ры тие ак ции «Здрав ствуй, 
пер во кур сник!». В Меж ду на род ный день сту ден-
тов, 17 но яб ря, прой дет мас штаб ное ме роп ри-
ятие — Фо рум сту ден тов КарГУ «Біз — Қа зақ стан-
ның бо ла ша ғы» — «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

Жал?аулы? жар$а жы$ар

Выставки книг
о латинской графике

Здравствуй, первокурсник!


