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�Eрметті о�ытушылар ж!не �ызметкерлер!

Дорогие студенты, 
уважаемые преподаватели и сотрудники!

Сіз дер ді ұлт тық ме ре ке міз — Қа зақ стан Рес пуб ли ка сы ның Тəуел сіз дік кү ні мен құт тық тай-
мын! 1991 жы лы 16 жел тоқ сан да жа ри ялан ған мем ле кет тік тəуел сіз ді гі міз хал қы мыз дың ер кін, 
бос тан ды ғын, өзі нің ұлт тық мүд де ле рін өз бе тін ше анық тау құ қын, өзі нің өр ке ни ет тік век тор ла-
рын ұс та ну ды заң ды түр де рас тап, бе кіт ті.
Пре зи ден ті міз Нұр сұл тан Əбі шұ лы Назарбаев тың бас шы лы ғы мен Қа зақ стан көп те ген жа-

һан дық əлеу мет тік-са яси сын-те ге урін дер ге сəт ті қар сы тұ ра ал ды, мем ле кет ті лік ті, ха лық тың 
бір лі гін жə не не гіз гі ұлт тық құн ды лық тар ға қа тыс ты қо ғам ды бі рік ті ру ді ны ғай ту ға ба ғыт тал-
ған же тіл ген ти ім ді са ясат ты құ рып, жү зе ге асыр ды. Қа зақ стан ның са яси тұ рақ ты лық ты, ти ім ді 
эко но ми ка лық ре фор ма лар ды ны ғай ту, ха лы қа ра лық аре на да мойын да лып, аза мат тар дың əл-
ауқа тын арт ты ру са ла сын да ғы же тіс тік те рі Мем ле кет бас шы сы мен тұ жы рым дал ған ұлт тар дың 
стра те ги ялық ба сым дық та рын іс ке асы ру дың нə ти же сі бо лып та бы ла ды.
Қа зақ стан ның ма ңыз ды іш кі жə не сыр тқы са яси бас та ма ла ры əлем дік же тек ші про цес тер-

дің то лық қан ды қа ты су шы сы ре тін де оның ха лы қа ра лық та ны лу ының ке пі лі бол ды. Оған ке ле-
сі əріп тес тік жə не се нім са яса ты ның нə ти же ле рі: БҰҰ Қауіп сіз дік Ке ңе сі не кі руі, Қа зақ стан ның 
ЕҚЫҰ-да тө ра ға лық етуі, Астана эко но ми ка лық фо ру мы, Ис лам ын ты мақ тас тық ұйы мын да, 
ШЫҰ, Ази яда ғы се нім ша ра ла ры мен өза ра ара ла су бойын ша мə жі ліс тер де, Еура зи ялық эко но-
ми ка лық одақ та тө ра ға лық етуі, Астана да өт кі зіл ген бү кі лə лем дік ЭК СПО-2017 көр ме сі, Си ри-
яда ғы қақ ты ғыс ты рет теу бойын ша ке ліс сөз дер жүр гі зуі дə лел бо ла ала ды.
Ел ба сы «Бо ла шақ қа бағ дар: ру ха ни жаң ғы ру» ма қа ла сын да мем ле кет тік да му дың жа ңа мін-

дет те рін анық тап, қо ғам дық са на ны жаң ғыр ту дың ма ңыз ды жо ба ла рын ұсы на ды. Осы жо ба лар-
ды жү зе ге асы ру ға Е. А. Бө ке тов атын да ғы ҚарМУ бел сен ді түр де қа ты су да. Уни вер си тет ға лым-
да ры ның күш-жі ге рі қа зақ стан дық сəй кес тік тің не гі зі ре тін де ұлт тық мə де ни ет тің бай мұ ра сын 
сақ тау ға, ин но ва ци ялық тех но ло ги ялық эко но ми ка ны жə не ме ри ток ра ти ялық қо ғам ды ти ім ді 
да мы ту ға ба ғыт тал ған. Біз қа зақ ті лі əліп би ін ла тын гра фи ка сы на ке зең-ке зең мен кө ші ру үр ді-
сі не, ака де ми ялық үш тіл ді лік ті да мы ту ға, Қа зақ стан ның ежел гі мə де ни мұ ра ла рын қал пы на 
кел ті ру жə не зерт те уге, бə се ке ге қа бі лет ті ма ман дар ды дайын дау ға ар нал ған ұтым ды үл гі лер ді 
қа лып тас ты ру ға бел сен ді түр де қа ты са мыз.
Тəуел сіз Қа зақ стан ның гүл де нуі, өр кен деуі біз дің ор тақ мақ са ты мыз, біз дің ор тақ жауап кер-

ші лі гі міз жə не біз дің жар қын бо ла ша ғы мыз! Бар лы ғы мыз ға Ота ны мыз дың игі лі гі, ба қыт пен 
өр кен деу үшін жа ңа же тіс тік тер мен же ңіс тер ті лей мін!

АКА ДЕ МИК Е. А. Б	 КЕ ТОВ АТЫН ДА �Ы �А РА �АН ДЫ МЕМ ЛЕ КЕТ ТІК УНИ ВЕР СИ ТЕ ТІ НІ� РЕК ТО РЫ Е. �. К	 БЕ ЕВ

Поз драв ляю вас с глав ным на ци ональ ным праз дни ком — Днем Не за ви си мос ти Рес пуб ли ки 
Казахстан! Про воз гла шен ный 16 де каб ря 1991 го да го су дар ствен ный су ве ре ни тет юри ди чес ки 
под твер дил и зак ре пил во лю на ше го на ро да, его пра во са мос то ятель но оп ре де лять свои на ци-
ональ ные ин те ре сы, сле до вать соб ствен ным ци ви ли за ци он ным век то рам.
Во гла ве с Пре зи ден том Нур сул та ном Аби ше ви чем Назарбаевым Казахстан ус пеш но про ти-

вос то ял мно гим гло баль ным со ци аль но-по ли ти чес ким вы зо вам, выс тро ил и ре али зо вал зре лую, 
эф фек тив ную по ли ти ку ук реп ле ния го су дар ствен нос ти, един ства на ро да и кон со ли да ции об-
ще ства вок руг ба зо вых на ци ональ ных цен нос тей. Дос ти же ния Казахстана в об лас ти ук реп ле ния 
по ли ти чес кой ста биль нос ти, эф фек тив ных эко но ми чес ких ре форм, приз на ния на меж ду на род-
ной аре не и рос та бла го сос то яния граж дан — это ре зуль тат воп ло ще ния в жизнь стра те ги чес ких 
при ори те тов на ции, сфор му ли ро ван ных гла вой го су дар ства.
Важ ные внут рен ние и внеш не по ли ти чес кие ини ци ати вы Казахстана ста ли га ран том его ши-

ро ко го меж ду на род но го приз на ния как пол ноп рав но го учас тни ка ве ду щих ми ро вых про цес сов. 
Об этом сви де тель ству ет вхож де ние в Со вет бе зо пас нос ти ООН, пред се да тель ство Казахстана в 
ОБ СЕ, Ас та нин ский эко но ми чес кий фо рум, пред се да тель ство в Ор га ни за ции ис лам ско го сот-
руд ни че ства, ШОС, со ве ща нии по вза имо дей ствию и ме рам до ве рия в Азии, Ев ра зий ском эко-
но ми чес ком со юзе, про ве ден ная в Ас та не Все мир ная выс тав ка ЭК СПО-2017, пе ре го во ры по уре-
гу ли ро ва нию кон флик та в Си рии.
В статье «Взгляд в бу ду щее» Президент ста вит но вые за да чи го су дар ствен но го раз ви тия, выд-

ви га ет ос нов ные про ек ты не об хо ди мой мо дер ни за ции об ще ствен но го соз на ния. В их ре али за-
ции КарГУ им. Е. А. Бу ке то ва при ни ма ет са мое ак тив ное учас тие. Уси лия уче ных уни вер си те та 
нап рав ле ны на сох ра не ние бо га то го нас ле дия на ци ональ ной куль ту ры как ос но вы ка зах стан ской 
иден тич нос ти, на ра ци ональ ное раз ви тие ин но ва ци он ной тех но ло ги чес кой эко но ми ки и ме ри-
ток ра ти чес ко го об ще ства. Са мое ак тив ное учас тие мы при ни ма ем в ре али за ции по этап но го пе-
ре хо да ка зах ско го язы ка на ла тин скую гра фи ку, в раз ви тии ака де ми чес ко го трехъ язы чия, в рес-
тав ра ции и изу че нии древ не го куль тур но го нас ле дия Казахстана, в фор ми ро ва нии дей ствен ных 
мо де лей под го тов ки кон ку рен тос по соб ных спе ци алис тов.
Проц ве та ние и бла го по лу чие не за ви си мо го Казахстана — это на ша об щая цель, на ша об щая 

от вет ствен ность и на ше об щее бу ду щее! Же лаю всем нам но вых свер ше ний и дос ти же ний на 
бла го на шей Ро ди ны, счастья и бла го ден ствия!

Е. К. КУБЕЕВ, ПРОФЕССОР, РЕКТОР КАРГУ ИМ. Е. А. БУКЕТОВА
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1991 жыл дың 16 жел тоқ са нын да Тəуел сіз дік тің ақ та ңы арай лап ат ты. Хал қы мыз ай-
ту лы күн ді ға сыр лар бойы аң са ған еді. Осы кү ні ха лық тың ерік-жі ге рін, өзін-өзі би леу 
құ қы ғын біл ді ре тін «Қа зақ стан Рес пуб ли ка сы ның мем ле кет тік тəуел сіз ді гі ту ра лы» Кон-
сти ту ци ялық за ңы қа был да нып, кү ші не ен ді. Бұл заң то лық бе дел ге ие тəуел сіз, де мок ра-
ти ялық жə не құ қық тық мем ле кет ре тін де Қа зақ стан ның қа зір гі əлем де гі ор ны мен рө лін 
рас тай тын ше шім бол ды. Заң аясын да ха лық тың ұлт тық мүд де ле рі қор ғал ды, ұлт тар дың 
өзін-өзі бас қа ру құ қы ғы на жə не же ке тұл ға лар дың құ қы ғы мен бос тан ды ғы на ба сым дық 
бе ріл ді, са яси тұ рақ ты лық пен ұл та ра лық ке лі сім сал та нат құр ды.

Тəуел сіз дік — та ри хи сəт. Мем ле кет 
Тəуел сіз ді гі нің та ри хи ма ңы зын тү сі ну үшін 
ха лық тың жə не са яси эли та ның ел тағ ды ры-
на жə не оның да му ке ле ше гі не де ген жауап-
кер ші лік ті то лы ғы мен мойы ны на алуы жə не 
оның қа жет ті лі гін ұғы нуы ма ңыз ды. Осы аға 
бу ын мен ке ле шек ұр пақ ал дын да ғы та ри хи 
жауап кер ші лік ті тү сі ну Нұр сұл тан Əбі ш-
ұлы Назарбаев тың бас шы лы ғы мен Қа зақ-
стан ға көп те ген жа һан дық əлеу мет тік-са яси 
те ге урін дер ге қар сы тұ ру ға, мем ле кет ті кү-
шей ту, не гіз гі ұлт тық құн ды лық тар аясын да 
ха лық тың бір лі гін жə не қо ғам ның ны ғаюын 
кү шей ту бойын ша ке мел де ти ім ді са яса тын 
құ ру ға жə не жү зе ге асы ру ға мүм кін дік бер ді.
Ши рек ға сыр дан ас там уақыт тан бе рі Қа-

зақ стан мем ле кет тің іш кі тұ рақ ты лы ғын сақ-
тап, ны ғай ту дың жə не жа һан дық дең гей де 
та быс ты бо лу ының не гі зі бо лып та бы ла тын 
нақ ты тұ жы рым дал ған жə не са на лы стра те-
ги ялық мақ сат тар ға сəй кес қа рыш тап сер-
пін ді да мып ке ле ді. Ти ім ді кон сти ту ци ялық 
құ ры лыс, құ қық тық жə не заң на ма лық ба-
за ны да мы ту қа зақ стан дық мем ле кет ті лік ті 
ре фор ма лау мен ны ғай ту, аза мат тық қо ғам 
құ ру үшін бе рік не гіз бол ды. Үде ме лі ғы лы-
ми-тех ни ка лық да му ға бағ дар лау ин но ва-
ци ялық ғы лым ға не гіз дел ген эко но ми ка ны 
қа лып тас ты ру қа жет ті лі гін анық та ды. Та би-
ғи ре сур стар ға иелік ету құ қы ғын іс ке асы ра 
оты рып, Қа зақ стан қа зір гі за ман ғы бə се ке ге 
қа бі лет ті өнер кə сіп жə не аг роө нер кə сіп ке-
ше нін құ ру ға, эко но ми ка ның ши кі зат тық 
емес сек тор ла рын да мы ту ға, кə сіп кер лік ті 
жə не əлеу мет тік бағ дар ла ма лар ды қол дау-
ға, эко но ми ка ны жə не ха лық ты қол дау үшін 
қар жы лық сақ тық қор ла рын құ ру ға мүм кін-
дік ал ды.
Қа зақ стан ның ма ңыз ды іш кі жə не сыр тқы 

са яси бас та ма ла ры ха лы қа ра лық дең гей де 
əлем нің же тек ші про цес те рі нің то лық қан-
ды мү ше сі ре тін де та ны лып, не гі зін қа ла ды. 
Оған ке ле сі əріп тес тік жə не се нім са яса ты-
ның нə ти же ле рі: БҰҰ Қауіп сіз дік Ке ңе сі не 
кі руі, Қа зақ стан ның ЕҚЫҰ-да тө ра ға лық 
етуі, Астана эко но ми ка лық фо ру мы, Ис лам 
ын ты мақ тас тық ұйы мын да, ШЫҰ, Ази яда ғы 
се нім ша ра ла ры мен өза ра ара ла су бойын ша 
мə жі ліс тер де, Еура зи ялық эко но ми ка лық 
одақ та тө ра ға лық етуі, Астана да өт кі зіл ген 
бү кі лə лем дік ЭК СПО-2017 көр ме сі, Си ри-
яда ғы қақ ты ғыс ты рет теу бойын ша ке ліс сөз-
дер жүр гі зуі дə лел бо ла ала ды.
Бү гін гі таң да қа зақ стан дық қо ғам ның жа-

ңа ке зе ңін де біз ді еге мен ді мем ле кет тің ұлт-
тық стра те ги ялық ба сым дық та рын əрі қа рай 
то лық қан ды іс ке асы ру ға қа тыс ты ма ңыз ды 
мін дет тер кү тіп тұр. Қа зақ стан Рес пуб ли ка-
сы Пре зи ден ті нің «Бо ла шақ қа бағ дар: ру ха-
ни жаң ғы ру» бағ дар ла ма лық ма қа ла сы əлеу-
мет тік-эко но ми ка лық да му дың не гі зі ре тін де 
қо ғам ның не гіз гі озық иде оло ги ялық, ру ха-
ни, ак си оло ги ялық тұ жы рым да ма ла рын же-
тіл ді ру қа жет ті гін ал ға тар та ды. Мем ле кет 
бас шы сы ның пі кі рін ше, қо ғам дық са на ны 
жаң ғыр ту қо ғам ды қай та құ рып, əлеу мет тік 
ма ңы зы бар құн ды лық тар ды қа лып тас ты ру-
ға ба ғыт тап, елі міз дің ру ха ни өмі рі не сер пі-
ліс ту ды ра ды, елі міз дің та ри хи да му үр діс те-
рі не еле улі ық пал ете ді.
Президент қо ғам дық са на ны жаң ғыр ту 

бойын ша ал ты ірі жо ба ны ұсы на ды: қа зақ 
ті лін ла тын əліп биі не ке зең-ке зең мен кө ші-
ру, жа ңа гу ма ни тар лық бі лім, «Ту ған жер» 
бағ дар ла ма сы, Қа зақ стан ның сак раль дік ге-
ог ра фи ясы, жа һан дық əлем де гі қа зір гі за-
ман ғы қа зақ стан дық мə де ни ет, Қа зақ стан-
ның 100 жа ңа есі мі. Бар лық жо ба лар, ең 
ал ды мен, ұлт тық мə де ни ет тің бай мұ ра сын 
қа зақ стан дық сəй кес тік тің не гіз гі субстра ты 
ре тін де сақ тау ға, сон дай-ақ за ма науи мем ле-
кет тің, ин но ва ци ялық тех но ло ги ялық эко но-
ми ка ның жə не ме ри ток ра ти ялық қо ғам ның 
ұтым ды да му қа ғи дат та ры на сəй кес кел мей-
тін дəс түр лі қа ғи да лар дың бел сен ді праг ма-
ти ка лық түр лен ді ру ле рі не ба ғыт тал ған. Бұл 
мін дет тер ді ше шу Қа зақ стан ның ака де ми-
ялық қо ғам дас ты ғы ның жауап кер ші лік са ла-
сы мен ті ке лей бай ла ныс ты. Бір тұ тас ұлт ты 
қа лып тас ты ру ға ба ғыт тал ған ел де гі мə де ни 

жə не гу ма ни тар лық да му дың ма ңыз ды мə-
се ле ле рін ше шу де бі лім бе ру мен ғы лым ның 
ма ңыз ды лы ғы ар та ды.
Ел ба сы ның бас та ма сы мен жү зе ге асы-

ры ла тын қа зақ ті лін ла тын гра фи ка сы на 
ке зең-ке зең мен кө ші ру жаң ғы ру дың ма-
ңыз ды ас пек ті ле рі нің бі рі бо лып та бы ла ды. 
Объ ек тив ті те рең не гіз ге ие мем ле кет тік тіл 
əліп би ін ре фор ма лау Қа зақ стан ның қа зір-
гі əлеу мет тік-са яси өмі рін де гі ең ма ңыз ды 
оқи ға лар дың бі рі са на ла ды. Ең ал ды мен, ол 
жа һан дық əлем де гі эко но ми ка лық жə не тех-
но ло ги ялық да му дың же дел де тіл ген шарт та-
ры ре тін де не гіз гі ал ғы шарт тар — мə де ни ет 
ашық ты ғы, компь ютер лік сауат ты лық, шет 
тіл де рін бі лу Қа зақ стан ның жа һан дық бə-
се ке ге қа бі лет ті лі гін арт ты ру ға ба ғыт тал ған. 
Ком му ни ка тив тік жə не ғы лы ми əлем ке ңіс-
ті гін де бас ты ба сым дық ре тін де ла тын гра-
фи ка сын ен гі зу осы мə се ле лер ді ше шу ти ім-
ді лі гі не оң əсер етуі мүм кін, мем ле ке ті міз дің 
əлем дік ғы лы ми ақ па рат пен бай ла ныс ке ңіс-
ті гі не бі рік ті рі лу ін едəуір же ңіл де те ді жə не 
жыл дам да та ды. Мем ле кет тік тіл ді жаң ғыр ту 
ұлт тық өзін дік сəй кес тік пен мем ле кет ті лік ті 
да мы ту мен ны ғай ту да, мем ле кет пен қо ғам-
ның жа сам паз эво лю ци ялық да му ын да ма-
ңыз ды фак тор лар дың бі рі бо луы ти іс
Сон дық тан Е. А. Бө ке тов атын да ғы Қа ра-

ған ды мем ле кет тік уни вер си те ті нің ұжы мы 
Қа зақ стан хал қы үшін аса ма ңыз ды стра-
те ги ялық бас та ма ны то лы ғы мен қол дай ды. 
Уни вер си тет оқы ту шы ла ры мен ға лым да ры 
ла тын гра фи ка сын ен гі зу, тал қы лау жə не 
дайын дау бойын ша жо ба ны жү зе ге асы ру, 
ла тын əліп биі не ке зең-ке зең мен кө шу үр діс-
те рі не бел сен ді түр де ат са лы су да.
Уни вер си тет те «Қа зақ ті лі нен ла тын гра-

фи ка сы на ке зең дік кө шу» ба ғы ты бойын ша 
құ рыл ған жо ба лық офис те ға лым да ры мыз 
об лыс тық тіл дер ді да мы ту жө нін де гі бас-
қар ма өкіл де рі мен бір ле сіп жұ мыс ат қа ру-
да. «Қа зақ ті лін ла тын гра фи ка сы на кө ші ру 
жə не да мы ту ор та лы ғы» ашыл ды. Же тек ші 
оқы ту шы-фи ло лог тар дан шық қан спи кер-
лер ла тын əліп биі ту ра сын да тү сін дір ме 
жұ мыс та рын жүр гі зіп, мем ле кет тік тіл ді ла-
тын дан ды ру дың өзек ті мə се ле ле рі бойын ша 
қо ғам дық пі кір та лас тар ға жə не ла тын əліп-
биі не кө шу дің нақ ты мін дет те рін, бо ла ша-
ғын тал қы лап, тұ жы рым дау ға қа ты су да.

«Ла тын гра фи ка сы» пə ні уни вер си тет пе-
да гог та ры мен əдіс те ме лік тұр ғы дан то лық 
қам та ма сыз еті ліп, уни вер си тет тің фи ло ло-
гия, та рих, хи мия, фи ло со фия жə не пси хо-
ло гия фа куль тет те рі нің оқу үде ріс те рі не ен-
гі зіл ді. Бұл жа ңа əліп би ді мең гер ген бі лік ті 
пе да го ги ка лық кад рлар мен ма ман дар ды 
да яр лау ға мүм кін дік бе ре ді. Жа ңа əліп би ді 
пай да ла ну мен бейім де уге қа тыс ты тех ни ка-
лық мə се ле лер ді ти ім ді ше шу ді қам та ма сыз 
ету аса ма ңыз ды пер спек ти ва лы мін дет бо-
лып та бы ла ды. Осы мақ сат пен ҚарМУ ма те-
ма ти ка фа куль те ті нің ға лым да ры ки рил ше 
жа зы ла тын қа зақ əліп би ін ла тын гра фи ка-
сы на ауыс ты ра тын ав тор лық бағ дар ла ма жа-
са ды.
Жа қын ара да мек теп тер мен жо ға ры оқу 

орын да рын да ла тын гра фи ка сы не гі зін де-
гі жа ңа қа зақ əліп би ін эк спе ри мент ре тін де 
ен гі зу жос пар ла ну да. Осы үде ріс ті са па лы 
оқу-əдіс те ме лік қам та ма сыз ету, сон дай-ақ 
бі лік ті пе да го ги ка лық кад рлар ды дайын дау 
аса қа жет. Те ори ялық зерт те ме лер мен пе да-
го ги ка лық тə жі ри бе ге ие ҚарМУ ға лым да ры 
жа ңа бу ын ға оқу лық тар құ рас ты ру ға жə не 
жа ңа көз қа рас қа ие бі лім ді, бі лік ті ма ман-
дар, бі рін ші ке зек те мұ ға лім дер ді да яр лау ға 
дайын.
Қа ра ған ды мем ле кет тік уни вер си те ті нің 

ма те ма тик ма ман да ры ай тар лық тай жұ-
мыс тар ат қар ды, фа куль тет тің 8 ма ман ды ғы 
үшін ал геб ра, ма те ма ти ка, диф фе рен ци ал-
дық тең де улер бойын ша ла тын гра фи ка сы 
не гі зін де үш оқу лық жа са ды. Олар жа қын 
ара да жа ри яла на тын бо ла ды. Біз дің ға лым-
да ры мыз дың, тіл ма ман да ры ның бі лік ті лі-
гі, көп жыл ғы жұ мыс тə жі ри бе сі ел мүд де сі 
үшін, жар қын бо ла шақ үшін ат қа ры ла тын 
ла тын əліп биі не ке зең-ке зең мен кө шу үде-

рі сі не игі əсер ете ді деп се не міз. Жо ға ры оқу 
ор ны ның ға лым да ры мен оқы ту шы ла ры жа-
ңа тех но ло ги ялар дың мүм кін дік те рін пай да-
ла на оты рып тə жі ри бе ал ма су ға, ла тын ша 
жа зы ла тын қа зақ ті лі нің ор фог ра фи ясы мен 
гра фи ка сын оқы ту ға бай ла ныс ты қа шық тық-
тан үй ре ту кур сын ұйым дас ты ру ға, лин гвис-
ти ка лық жə не құ қық тық са рап та ма өт кі зу-
ге дайын. Те ори ялық зерт те уле рі бар жə не 
оқы ту тə жі ри бе сін же тік мең гер ген уни вер-
си тет ға лым да ры жа ңа ұр пақ қа оқу лық тар 
шы ға ру ға, жа ңа қо ғам ның ма ман да рын, ең 
ал ды мен, мұ ға лім дер ді да яр лау ға ті ке лей ат-
са лы са ды.
Бү гін гі таң да гу ма ни тар лық бі лім нің ма-

ңыз ды лы ғы жə не оның са па сы ның ар тып ке-
ле жат қа ны анық. Ел ба сы мыз то лық қан ды 
гу ма ни тар лық бі лім бе ру са па сын арт ты ру ға 
жағ дай жа сау, гу ма ни тар лық ин тел ли ген ци-
яны қол дау ға көп кө ңіл бө ле ді. Осы мақ сат та 
мем ле кет тік тіл де ең жа ңа жə не ең құн ды жа-
һан дық гу ма ни тар лық бі лім нің ма ңыз ды ре-
сур стық ба за сын құ ру ұсы ныл ды. Əлем де гі 
ең үз дік 100 оқу лық тың қа зақ ті лі не ауда ры-
луы ал да ғы 5-6 жыл да муль тип ли ка ци ялық 
нə ти же бе ре ді, бі лім са ла сын да жа һан дық 
бə се ке лес тік ке бейім дел ген қыз мет кер лер ді, 
сту дент тер ді да яр ла уды қам та ма сыз ете ді. 
Атал ған мə се ле ні ше шу аудар ма шы кад рлар 
мен про фес сор лық-оқы ту шы лар құ ра мын 
ти ім ді пай да ла ну мен, ав тор лық құ қық мə-
се ле ле рі, оқу-əдіс те ме лік бағ дар ла ма лар ды 
əзір леу мə се ле ле рі мен бай ла ныс ты. Бұл фи-
ло лог тар дың, тіл ма ман да ры ның, заң гер лер-
дің, оқы ту шы лар дың бі рік ті ріл ген жұ мы сын 
та лап ете ді. Ғы лы ми-тех ни ка лық жə не ада-
ми ре сур стар ға ие ҚарМУ фа куль тет те рі нің 
тар мақ тал ған же лі сі жа ңа, əлеу мет тік жə не 
же ке ма ңыз ды гу ма ни тар лық бі лім қа лып-
тас ты ру да ке шен ді тə сіл де ме ні жү зе ге асы-
ру ға мүм кін дік бе ре ді.
Ғы лы ми зерт те улер ті лі нің то лық қан ды 

мең ге рі лу ін қам та ма сыз ету, оның тер ми но-
ло ги ялық ба за сын же тіл ді ру жə не бі різ ден-
ді ру ге бай ла ныс ты уни вер си тет те ба ка лавр 
мен ма гистр дə ре же сін дайын да уда бес не гіз-
гі ма ман дық бойын ша үш тіл ді тер ми но ло ги-
ялық сөз дік тер əзір ле ніп, ба сы лып шы ға ры-
ла ды. Уни вер си тет те жыл дан жыл ға үш тіл ді 
кад рлар ды да яр лау ауқы мы ке ңею де.

«Ту ған жер», Қа зақ стан ның сак раль дік 
ге ог ра фи ясы, жа һан дық əлем де гі қа зір гі за-
ман ғы қа зақ стан дық мə де ни ет сын ды Ел ба-
сы бе кіт кен көп те ген жо ба лар ел ке ле ше гін 
ұтым ды жо ба лау үшін ке рек, мə де ни-та ри хи 
құн ды лық тар өзек ті лі гін арт ты ру қа жет ті лі-
гі мен ты ғыз бай ла ныс ты. Мі не, осы жо ба лар 
тұл ға лық жə не ұлт тық са на ның та ри хи жа-
ғы нан тұ рақ ты жаң ғы ру ының не гі зі бо луы 
ке рек. Е. А. Бө ке тов атын да ғы ҚарМУ-дың 
та рих фа куль те ті нің ғы лы ми-пе да го ги ка-
лық жə не қо ғам дық-ағар ту шы лық ісі Қа зақ-
стан ның ежел гі мə де ни мұ ра сын, «əр ұлт ты 
же ке да ра лар дың то бы емес, же ке ұлт ре тін-
де қа лып тас ты ра тын мə де ни-ге не ти ка лық 
код тың» не гі зі ре тін де ха лық тың объ ек тив ті, 
құн ды лық ты то лық қан ды та ри хи жа дын сақ-
та умен бір ге зерт те умен, қал пы на кел ті ру-
мен ты ғыз бай ла ныс ты. Осы ған орай, қа зір гі 
қа зақ эт но сы ның ежел гі бас тауы құ рыл ған 
кө не Са ры ар қа аума ғын да ғы та ри хи-мə де ни 
үр діс тер ді, эт но-əлеу мет тік жə не эт но-мə де-
ни ара қа ты нас тар мен өр ке ни ет тік да му ды 
зерт теу мен қал пы на кел ті ру жұ мыс та ры мен 
бай ла ныс ты ҚарМУ-дың зерт теу жұ мыс та ры 
өте ма ңыз ды са на ла ды. Біз дің та рих шы лар 
ар хе оло ги ялық, із деу-бар лау жə не тұ рақ ты 
зерт те улер дің көп жыл дық тə жі ри бе ле рі не, 
бі ре гей ар хе оло ги ялық, па ле эт ног ра фи ялық 
жə не та ри хи-ге ог ра фи ялық де рек көз дер ге 
сүйе не оты рып, өт кен күн нің ма ңыз ды бет-
те рін анық қал пы на кел ті ру де; Қа зақ стан-
ның Еура зи яның та ри хи тағ ды рын да қан дай 
орын ал ға ны анық та лып ке ле ді.

«Қа зақ стан ның ки елі жер ле рі» не ме-
се «Қа зақ стан ның сак раль дік ге ог ра фи ясы» 
жо ба сы ха лық тың жал пыұ лт тық ки елі жер-
лер мен ор тақ ру ха ни бай ла ны сын, бір тұ тас 
ұлт тық сəй кес тік ала ңын құ ру ға ба ғыт тал-
ған. ҚарМУ ға лым да ры Са ры ар қа ның ки елі 
жер ле рін зерт те уде бі ре гей тə жі ри бе ге ие. 
Қа зір гі таң да «Ежел гі Еура зия өр ке ни ет те рі 
жүйе сін де гі Са ры ар қа ның ар хе оло ги ялық 
мə де ни ет те рі» жо ба сы жа сал ған. Ол ар хе-
оло ги ялық зерт теу жұ мыс та ры ның жа ңа са-
па лы дең гей ге шы ғу ын қам та ма сыз ет пек.
Уни вер си тет қа быр ға сын да Ор та лық Қа-

зақ стан ның ежел гі та ри хи-мə де ни мұ ра сын 
дə ріп теу жə не на си хат тау бойын ша, та ри хи 
жə не ұлт тық са на-се зім нің өсуі мен ұлы та-

ри хи өт кен ге же ке тұл ға ның қа ты сын се зін-
ді ре тін, же ке тұл ға ға ма ңыз ды игі лік ре тін де 
та ра ту бойын ша игі лік ті жұ мыс тар ат қа ры-
лып жа тыр. Та рих шы лар об лы сы мыз да ғы 
өл ке та ну мен эко ло ги ялық ту риз мнің да-
му ына зор үлес қо су да, жа ңа ту рис тік мар-
шрут тар əзір леп, ту ризм дағ ды сы на өзін дік 
эк скур си ялық бағ дар ла ма лар ен гі зу де. Осы-
лай ша, мə де ни-та ри хи мұ ра ны дə ріп теу мен 
жап пай эко ло ги ялық жə не эт ног ра фи ялық 
ту риз мді да мы ту үшін ға лым дар жа сап шы-
ғар ған Ор та лық Қа зақ стан ның бі ре гей жə не 
эпо ним дік ес кер ткіш те рі нің ат ла сы үл кен 
ма ңыз ға ие. Жа ңа ин те рак тив ті тех но ло ги-
ялар дың қол да ны сы мен Са ры ар қа ның та ри-
хи-мə де ни мұ ра ес кер ткіш те рі бойын ша ту-
рис тер ге ар нал ған жол нұс қа лар əзір ле ну де. 
«Ки елі Қа зақ стан» көш пе лі көр ме сі ұйым-
дас ты рыл ған.
Қа ра ған ды об лы сы ның та ри хи-мə де ни 

лан дшафт та рын ұлт тық мұ ра ны сан да ры ре-
тін де көр кем-вир ту ал дық түр де ұсы на тын 
«Ұшар би ік тік те гі Са ры ар қа ның та ри хи-мə-
де ни ес кер ткіш те рі» не ме се «Ар хе лог тың 
ұшар кө зі» жо ба сы ерек ше қы зы ғу шы лық 
ту ды ра ды. Ұш қыш сыз би ік тік тен тір кеу, 
элек трон дық құ жат тау, за ма науи фо тог рам-
мет рия мен ге омағ лұ мат жүйе ле рі ның мүм-
кін дік те рін, ес кер ткіш тер дің 3D мо дель де рін, 
ки елі жер лер дің вир ту ал ды по но ра ма ла рын 
қол да ну олар дың ке шен ді сақ та лу ын жə не 
мұ ра жай, көр ме ке ңіс ті гі мен ту риз мде ти-
ім ді қол да ну ға мүм кін дік бе ре ді.
ҚарМУ-дың да мы ған ғы лы ми-ака де ми-

ялық ин фра құ ры лы мы ұлт тық мə де ни-та ри-
хи мұ ра лар ды сақ тау мə се ле ле рін ке шен ді 
əрі жүйе лі түр де ше шу ге мүм кін дік бе ре ті-
нін ай тып өту қа жет. Пə на ра лық бай ла ныс 
ар қа сын да əде би өл ке та ну қар қын ды да мы-
ты лу да, оның аясын да «Жи де бай Қо жа на-
за рұ лы. Ер есі мі ел есін де», «Бұ қар жы рау» 
жи нақ та ры жа рық көр ді.
Эко но ми ка фа куль те ті нің ға лым да ры ту-

рис тік са ла ны ұзақ мер зім дік да мы ту мақ са-
тын да Қа зақ стан Рес пуб ли ка сы ның брен дін 
қа лып тас ты ру бойын ша ат қа ры лып жат қан 
жұ мыс тар ға бел се не ат са лы су да. Би оло-
гия-ге ог ра фия фа куль те ті нің оқы ту шы ла ры 
Ор та лық Қа зақ стан ның биоалу ан түр лі лі гін 
сақ тау жə не зерт теу бойын ша жұ мыс та рын 
жал ғас ты ру да. Атал ған жо ба лар дың жү зе ге 
асы ры луы, ең ал ды мен, жас тар дың пат ри от-
тық са на сы ның жо ғар ғы дең гейін қа лып тас-
ты ру, қо ғам да ғы аза мат тық жауап кер ші лік 
пен сəй кес тік ті ны ғай ту сын ды уни вер си тет-
тік бі лім бе ру мін дет те рі не кі ре тін жал пы-
ұлт тық пат ри отиз мді ны ғай ту ға ба ғыт тал ған. 
Жас ұр пақ қо ғам ның ма ңыз ды стра те ги ялық 
ре сур сы са на ла ды. Жас та ры мыз дың сер пін ді 
жа һан дан ған əлем ге бейім де луі, өзі нің мə лі-
мет тік жə не кə сі би жұ мыл ғыш ты ғын қам та-
ма сыз ете алу қа бі ле ті тəуел сіз Қа зақ стан ның 
ал да ғы по зи ци ясын ны ғай ту ға ке піл бо ла 
ала ды. Ел ба сы ның пі кі рі бойын ша, ха лық-
тың та ри хи са на сы ның өзе гі ре тін де «жал пы-
қа зақ стан дық мə де ни ет ті» да мы ту жас қа зақ-
стан дық тар ды тəр би еле удің ажы ра мас бө лі гі 
бо лып та бы ла ды.
Бұл орай да ҚарМУ үл кен əлеует ке ие. 

Уни вер си тет сту дент те рі елі міз дің қо ғам-
дық-са яси да му мə се ле ле рін тал қы лау-
ға, ҚарМУ Сту дент тік Пар ла мен ті мен 
Бас па сөз ор та лы ғы ның, Де бат клу бы ның 
жұ мы сы ба ры сын да, уни вер си тет тік жə-
не ай мақ тық ак ци ялар аясын да, «Жас тар 
əле мі — Мир мо ло де жи» ат ты уни вер си-
тет га зе ті нің бет те рін де өз де рі нің аза мат-
тық по зи ци яла рын көр се ту ге, қа лып тас-
ты ру ға мүм кін дік те рі бар. Біз дің жас та-
ры мыз уни вер си тет те өт кі зі ле тін көп те ген 
ак ци ялар да, дөң ге лек үс тел дер де өзек ті 
əлеу мет тік-са яси мə се ле лер ді тал қы лау ға 
қа ты са ды, «Мəң гі лік ел» ұлт тық иде ясы-
ның құн ды лық та рын бой ла ры на сі ңі ре ді. 
ҚарМУ сту дент те рі уни вер си тет ұсы нып 
отыр ған бар мүм кін дік ті то лық пай да-
ла нып, са на ны жаң ғыр ту қа ғи дат та ры — 
ашық тық, праг ма тизм, бə се ке ге қа бі лет-
ті лік, отан сүй гіш тік олар дың бас ты ұс та-
ным да ры на ай на ла ды деп се не мін.
Қо ғам ның гу ма ни тар лық са ла сын ны ғай-

ту жə не да мы ту, мем ле кет тің ма ңыз ды үде-
ме лі та ри хи да му ының ма ңыз ды фак то ры 
са на ла тын ұлт тық мə де ни ет тің жа сам паз 
жə не бі рік ті ру ші лік ро лін ор нық ты ру, жа ңа 
за ман ның жа һан дық бі лім əле мін де та быс-
ты түр де бə се ке ге тү се ала тын Қа зақ стан ның 
жа ңа ұр па ғын тəр би елеу — уни вер си тет тің 
Тəуел сіз Қа зақ стан ның за ма науи əлеу мет тік-
са яси да му ының ма ңыз ды үр діс те рі не қос-
қан үле сі бо лып та бы ла ды.

Е. �. К	 БЕ ЕВ,
АКА ДЕ МИК Е. А. Б	 КЕ ТОВ АТЫН ДА �Ы 

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

Т!уелсіздікті� рухани негіздері
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16 де каб ря 1991 г. был при нят и всту пил в си лу Кон сти ту ци он ный За кон «О го-
су дар ствен ной не за ви си мос ти Рес пуб ли ки Ка зах стан», что яви лось вы ра же ни ем 
во ли на ро да, его пра ва на са мо оп ре де ле ние. Этот за кон стал оп ре де ля ющим в ут-
вер жде нии мес та и ро ли Казахстана в сов ре мен ном ми ре как не за ви си мо го, де мок-
ра ти чес ко го и пра во во го го су дар ства, об ла да юще го всей пол но той влас ти на сво ей 
тер ри то рии. Тем са мым За кон под твер дил важ ней шее пра во на ции са мос то ятель-
но оп ре де лять и сле до вать соб ствен ным на ци ональ ным ин те ре сам, ис то ри чес ки 
аутен тич ным век то рам ци ви ли за ции.

Важ ней шим для по ни ма ния ис то ри чес ко-
го смыс ла не за ви си мос ти го су дар ства яв ля ет ся 
осоз на ние не об хо ди мос ти и го тов нос ти на ро да 
и его по ли ти чес кой эли ты взять на се бя так же 
всю пол но ту от вет ствен нос ти за судь бу и пер-
спек ти вы раз ви тия сво ей стра ны. Имен но это 
глу бо кое по ни ма ние ис то ри чес кой от вет ствен-
нос ти пе ред прош лы ми и бу ду щи ми по ко ле ни-
ями поз во ли ло Ка зах ста ну во гла ве с Пре зи ден-
том Нур сул та ном Аби ше ви чем Назарбаевым 
про ти вос то ять мно го чис лен ным гло баль ным 
со ци аль но-по ли ти чес ким вы зо вам, выс тро ить 
и ре али зо вать зре лую, эф фек тив ную по ли ти ку 
ук реп ле ния го су дар ствен нос ти, един ства на ро да 
и кон со ли да ции об ще ства вок руг ба зо вых на ци-
ональ ных цен нос тей.

Вот уже бо лее чет вер ти ве ка Казахстан ос та-
ет ся стра ной, пос ту па тель но и ди на мич но раз-
ви ва ющей ся в рус ле чет ко сфор му ли ро ван ных 
и осоз нан ных стра те ги чес ких за дач, что слу жит 
фун да мен том сох ра не ния и ук реп ле ния внут-
рен ней ста биль нос ти го су дар ства и его ус пеш-
нос ти на гло баль ном уров не.

Эф фек тив ное кон сти ту ци он ное стро итель-
ство, раз ви тие пра во вой и за ко но да тель ной 
ба зы ста ли проч ным фун да мен том для ре-
фор ми ро ва ния и ук реп ле ния ка зах стан ской 
го су дар ствен нос ти, пос тро ения граж дан ско го 
об ще ства. Ори ен та ция на фор си ро ван ное науч-
но-тех ни чес кое раз ви тие оп ре де ли ла не об хо ди-
мость фор ми ро ва ния ин но ва ци он ной на уко ем-
кой эко но ми ки. Ре али зуя пра во рас по ря жать ся 
сво ими при род ны ми бо гат ства ми, Казахстан по-
лу чил воз мож ность соз да ния сов ре мен ной кон-
ку рен тос по соб ной про мыш лен нос ти и аг роп ро-
мыш лен но го ком плек са, раз ви тия не сырь евых 
сек то ров эко но ми ки, под дер жки пред при ни ма-
тельской дея тель нос ти и со ци аль ных прог рамм, 
соз да ния фи нан со вых ре зер вов для под дер жки 
эко но ми ки и на се ле ния.

Важ ные внут ри- и внеш не по ли ти чес кие 
ини ци ати вы Казахстана ста ли ос но вой его 
ши ро ко го меж ду на род но го приз на ния как пол-
ноп рав но го учас тни ка ве ду щих ми ро вых про-
цес сов, о чем сви де тель ству ют ре зуль та ты про во-
ди мой по ли ти ки парт нер ства и до ве рия: вхож-
де ние в Со вет бе зо пас нос ти ООН, пред се да тель-
ство Казахстана в ОБ СЕ, Ас та нин ский эко но ми-
чес кий фо рум, пред се да тель ство в Ор га ни за ции 
ис лам ско го сот руд ни че ства, ШОС, Со ве ща нии 
по вза имо дей ствию и ме рам до ве рия в Азии, Ев-
ра зий ском эко но ми чес ком со юзе, про ве ден ная в 
Ас та не все мир ная выс тав ка ЭК СПО-2017, пе ре-
го во ры по уре гу ли ро ва нию кон флик та в Си рии. 
Все эти и мно гие дру гие дос ти же ния Казахстана 
в об лас ти ук реп ле ния по ли ти чес кой ста биль-
нос ти, эф фек тив ных эко но ми чес ких ре форм, 
приз на ния на меж ду на род ной аре не и рос та 
бла го сос то яния граж дан — это ре зуль тат воп-
ло ще ния в жизнь стра те ги чес ких при ори те тов 
на ции, сфор му ли ро ван ных гла вой го су дар ства.
Се год ня, на но вом эта пе жиз ни ка зах стан-

ско го об ще ства, пе ред на ми так же сто ят не ме-
нее зна чи мые за да чи, свя зан ные с даль ней шей 
пол но цен ной ре али за ци ей на ци ональ ных стра-
те ги чес ких при ори те тов на ше го су ве рен но го го-
су дар ства. Прог рам мная статья Пре зи ден та Рес-
пуб ли ки Казахстан «Взгляд в бу ду щее: мо дер-
ни за ция об ще ствен но го соз на ния» на пер вый 
план выд ви га ет не об хо ди мость опе ре жа ющей 
мо дер ни за ции ба зо вых иде оло ги чес ких, ду хов-
ных, ак си оло ги чес ких кон цеп тов об ще ства как 
ос но вы со ци аль но-эко но ми чес ко го раз ви тия. По 
мыс ли гла вы го су дар ства, имен но об ще ствен ное 
соз на ние, яв ля ясь ду хов ным сти му лом, нап рав-
ля ющим лю дей на пре об ра зо ва ние об ще ства и 
соз да ние со ци аль но зна чи мых цен нос тей, мо жет 
су ще ствен ным об ра зом вли ять на тен ден ции ис-
то ри чес ко го раз ви тия стра ны и по то му тре бу ет 
осоз нан но го и стра те ги чес ки вы ве рен но го под хо-
да го су дар ства.

Президент выд ви га ет шесть ос нов ных про-
ек тов мо дер ни за ции об ще ствен но го соз на ния: 
по этап ный пе ре ход ка зах ско го язы ка на ла ти-
ни цу, но вые гу ма ни тар ные зна ния, прог рам ма 
«Т' (ан 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. Все 
про ек ты на це ле ны, преж де все го, на сох ра не ние 
бо га то го нас ле дия на ци ональ ной куль ту ры как 
ба зо во го субстра та ка зах стан ской иден тич нос ти, 
а так же ак тив ное праг ма ти чес кое пре об ра зо ва-

ние тра ди ци он ных ус то ев, не со от вет ству ющих 
прин ци пам ра ци ональ но го раз ви тия сов ре мен-
но го го су дар ства, ин но ва ци он ной тех но ло ги чес-
кой эко но ми ки и ме ри ток ра ти чес ко го об ще ства.
Оче вид но, что ре ше ние этих за дач не пос ред-

ствен но вхо дит в сфе ру от вет ствен нос ти ака де-
ми чес ко го со об ще ства Казахстана. Уве ли чи ва ет-
ся зна чи мость об ра зо ва ния и на уки в ре ше нии 
важ ней ших воп ро сов куль тур но-гу ма ни тар но го 
раз ви тия стра ны, нап рав лен но го на фор ми ро-
ва ние «еди ной на ции силь ных и от вет ствен ных 
лю дей».

Од ним из важ ных ас пек тов за яв лен ной 
мо дер ни за ции яв ля ет ся ини ци иро ван ный 
Пре зи ден том по этап ный пе ре ход ка зах ско го 
язы ка на ла тин скую гра фи ку. Ре фор ми ро ва ние 
ал фа ви та го су дар ствен но го язы ка яв ля ет ся од-
ним из са мых серь ез ных со бы тий сов ре мен ной 
об ще ствен но-по ли ти чес кой жиз ни Казахстана, 
ко то рое име ет объ ек тив ные глу бо кие ос но ва ния. 
Преж де все го, оно на це ле но на по вы ше ние гло-
баль ной кон ку рен тос по соб нос ти Казахстана, ба-
зо вые пред по сыл ки ко то рой — это компь ютер-
ная гра мот ность, зна ние инос тран ных язы ков, 
куль тур ная от кры тость как ус ло вия ус ко рен но го 
эко но ми чес ко го и тех но ло ги чес ко го раз ви тия в 
гло ба ли зо ван ном ми ре. Оче вид но, что вве де ние 
ла тин ской гра фи ки как до ми ни ру ющей в ком-
му ни ка тив ном и науч ном ми ро вом прос тран-
стве мо жет ока зать по зи тив ное вли яние на эф-
фек тив ность ре ше ния этих за дач, су ще ствен но 
об лег чить и ус ко рить ин тег ра цию рес пуб ли ки 
в ми ро вое науч но-ин фор ма ци он ное и ком му-
ни ка ци он ное прос тран ство. Мо дер ни за ция го-
су дар ствен но го язы ка дол жна так же стать од ним 
из зна чи мых фак то ров раз ви тия и уп ро че ния на-
ци ональ ной са мо иден тич нос ти и го су дар ствен-
нос ти, со зи да тель но го эво лю ци он но го раз ви тия 
го су дар ства и об ще ства.

По это му кол лек тив Ка ра ган дин ско го го-
су дар ствен но го уни вер си те та им. Е. А. Бу ке-
то ва все це ло под дер жи ва ет эту важ ную для 
Казахстана стра те ги чес кую ини ци ати ву. Пе да-
го ги и уче ные уни вер си те та ак тив но вклю чи лись 
в ре али за цию про ек та по фор ми ро ва нию, об-
суж де нию и под го тов ке к внед ре нию ла тин ской 
гра фи ки, не пос ред ствен но уча ствуя в ре ше нии 
мно го ас пек тных за дач по плав но му пе ре хо ду 
на ла ти ни цу во всех сфе рах фун кци они ро ва ния 
язы ка.

В соз дан ном в КарГУ про ек тном офи се по 
нап рав ле нию «По этап ный пе ре ход ка зах ско го 
язы ка на ла ти ни цу» сов мес тно ра бо та ет груп па 
уче ных уни вер си те та и пред ста ви те лей об лас-
тно го Уп рав ле ния по раз ви тию язы ков. От крыт 
Центр раз ви тия и пе ре во да ка зах ско го язы ка на 
ла тин скую гра фи ку. Спи ке ры из чис ла ве ду щих 
пре по да ва те лей-фи ло ло гов про во дят ши ро кую 
разъ яс ни тель ную ра бо ту по ла ти ни це, уча ству-
ют в об ще ствен ных дис кус си ях по ак ту аль ным 
воп ро сам ла ти ни за ции го су дар ствен но го язы ка, 
об суж де нию и фор му ли ро ва нию чет ких и по-
нят ных за дач и пер спек тив пе ре хо да на ла ти ни-
цу.

В учеб ные прог рам мы фи ло ло ги чес ко го, ис-
то ри чес ко го, хи ми чес ко го фа куль те тов, фа куль-
те та фи ло со фии и пси хо ло гии вве де на дис цип-
ли на «Ла тин ская гра фи ка», что поз во лит го то-
вить ква ли фи ци ро ван ные пе да го ги чес кие кад ры 
и спе ци алис тов, вла де ющих но вым ал фа ви том.

Важ ной пер спек тив ной за да чей яв ля ет ся эф-
фек тив ное ре ше ние тех ни чес ких воп ро сов, свя-
зан ных с ис поль зо ва ни ем и адап та ци ей но во го 
ал фа ви та. С этой целью уче ны ми ма те ма ти чес-
ко го фа куль те та КарГУ им. Е. А. Бу ке то ва соз да-
на ав тор ская прог рам ма тран сли те ра ции ка зах-
ско го ал фа ви та с ки рил ли цы на ла ти ни цу.

В бли жай шем бу ду щем но вый ка зах ский ал-
фа вит на ла тин ской гра фи ке пла ни ру ют эк спе-
ри мен таль но ввес ти в шко лах и ву зах. По это му 
не об хо ди мо ка че ствен ное учеб но-ме то ди чес кое 
обес пе че ние это го про цес са, а так же под го тов-
ки ква ли фи ци ро ван ных пе да го ги чес ких кад ров. 
Уче ные КарГУ, име ющие те оре ти чес кие раз ра-
бот ки и вла де ющие прак ти кой пре по да ва ния, 
го то вы при нять са мое не пос ред ствен ное учас тие 
в соз да нии учеб ни ков но во го по ко ле ния и под-
го тов ке но вой фор ма ции спе ци алис тов, преж де 
все го, учи те лей.
Ма те ма ти ка ми КарГУ уже про ве де на зна чи-

тель ная ра бо та, соз да ны три учеб ных по со бия на 
ла тин ской гра фи ке по ал геб ре, ма те ма ти ке, диф-

фе рен ци аль ным урав не ни ям для 8 спе ци аль нос-
тей фа куль те та. Они бу дут из да ны в бли жай шее 
вре мя.
Уни вер си тет име ет ин те рес ные те оре ти чес-

кие раз ра бот ки, на ши пре по да ва те ли име ют 
цен ный мно го лет ний опыт обу че ния и по то-
му мо гут и дол жны при нять не пос ред ствен ное 
учас тие в соз да нии учеб ни ков но во го по ко ле-
ния и под го тов ке но вой фор ма ции спе ци алис-
тов, преж де все го, учи те лей. Уче ные и пе да го ги 
ву за го то вы ак тив но де лить ся сво им опы том, 
ис поль зуя воз мож нос ти но вых тех но ло гий, ор-
га ни зо вать дис тан ци он ные кур сы по обу че нию 
гра фи ке и ор фог ра фии ка зах ско го язы ка на ла-
ти ни це, про во дить лин гвис ти чес кую и пра во вую 
эк спер ти зу.

Оче вид но, что воз рас та ет зна чи мость гу-
ма ни тар но го зна ния, его ка че ства. По это му 
Президент боль шое вни ма ние уде ля ет соз да нию 
ус ло вий для пол но цен но го гу ма ни тар но го об ра-
зо ва ния, под дер жки гу ма ни тар ной ин тел ли ген-
ции. Для это го пред ло же но сфор ми ро вать на 
го су дар ствен ном язы ке ак ту аль ную ре сур сную 
ба зу но вей ше го и са мо го цен но го ми ро во го гу-
ма ни тар но го зна ния. Пе ре вод на ка зах ский язык 
100 луч ших учеб ни ков ми ра даст муль тип ли ка-
тив ный эф фект в бли жай шие 5-6 лет, обес пе чив 
ка че ствен но дру гой уро вень под го тов ки сту ден-
тов, под го тов ку кад ров, адап ти ро ван ных к гло-
баль ной кон ку рен ции в сфе ре зна ния. Ре ше ние 
этой за да чи свя за но с воп ро са ми эф фек тив но го 
ис поль зо ва ния пе ре вод чес ких кад ров и про фес-
сор ско-пре по да ва тельско го сос та ва, проб лем 
ав тор ско го пра ва, раз ра бот ки учеб но-ме то ди-
чес ких прог рамм. По это му оно тре бу ет ин тег ри-
ро ван ной ра бо ты фи ло ло гов, лин гвис тов, юрис-
тов, пе да го гов. Раз вет влен ная сеть фа куль те тов 
КарГУ, об ла да ющих зна чи тель ны ми науч но-тех-
ни чес ки ми и кад ро вы ми ре сур са ми, поз во ля ет 
ре али зо вать ком плек сный под ход к фор ми ро ва-
нию но во го, со ци аль но и лич нос тно зна чи мо го 
гу ма ни тар но го зна ния.
Для обес пе че ния пол но цен но го фун кци они-

ро ва ния язы ка науч ных ис сле до ва ний, уточ не-
ния и уни фи ка ции его тер ми но ло ги чес кой ба зы 
в уни вер си те те ве дет ся раз ра бот ка и из да ние 
трехъ языч ных тер ми но ло ги чес ких сло ва рей по 
пя ти ба зо вым спе ци аль нос тям под го тов ки ба ка-
лав ри ата и ма гис тра ту ры. Рас ши ря ет ся спектр 
под го тов ки трехъ языч ных кад ров в уни вер си те-
те.

Це лый ряд обоз на чен ных Пре зи ден том 
про ек тов, та ких как «Т' (ан 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, тес-
но свя за ны с не об хо ди мостью ак ту али за ции 
куль тур но-ис то ри чес ких смыс лов и цен нос тей 
для ус пеш но го про ек ти ро ва ния бу ду ще го стра-
ны. Имен но они дол жны лечь в ос но ву мо дер-
ни за ции лич нос тно го и, ши ре, на ци ональ но го 
соз на ния, обес пе чив ее ста биль ность и ус той чи-
вость в ис то ри чес кой пер спек ти ве. Науч но-пе-
да го ги чес кая и об ще ствен но-прос ве ти тельская 
дея тель ность ис то ри чес ко го фа куль те та КарГУ 
им. Е. А. Бу ке то ва тес но свя за на с рес тав ра ци-
ей и изу че ни ем древ не го куль тур но го нас ле дия 
Казахстана, с сох ра не ни ем объ ек тив ной, цен-
нос тно пол но цен ной ис то ри чес кой па мя ти на-
ро да как ос но вы «то го куль тур но-ге не ти чес ко го 
ко да, ко то рый лю бую на цию де ла ет на ци ей, а 
не соб ра ни ем ин ди ви дов». В этой свя зи осо бую 
зна чи мость при об ре та ют ис сле до ва ния КарГУ, 
свя зан ные с изу че ни ем и ре конструк ци ей ис то-
ри ко-куль тур ных про цес сов, эт но со ци аль ных 
и эт но куль тур ных вза имо дей ствий и ци ви ли-
за ци он но го раз ви тия на тер ри то рии древ ней 
Са ры ар ки, где фор ми ро ва лись древ ние ис то ки 
сов ре мен но го ка зах ско го эт но са. Ос но вы ва ясь на 
мно го лет ней прак ти ке ар хе оло ги чес ких по ис ко-
во-раз ве доч ных и ста ци онар ных ис сле до ва ний, 
на уни каль ных ар хе оло ги чес ких, па леоэт ног ра-
фи чес ких, ис то ри ко-ге ог ра фи чес ких ис точ ни ках, 
на ши ис то ри ки дос то вер но вос ста нав ли ва ют 
зна чи мые стра ни цы прош ло го; про яс ня ет ся та 
важ ная роль, ко то рую Казахстан иг рал с древ-
ней ших вре мен в ис то ри чес ких судь бах Ев ра зии.

Про ект «Ду хов ные свя ты ни Казахстана», 
или «Сак раль ная ге ог ра фия Казахстана», приз-
ван ук ре пить об щие ду хов ные свя зи на ро да с 
об ще на ци ональ ны ми свя ты ня ми, соз дать еди-
ное по ле на ци ональ ной иден тич нос ти. Уче ные 
КарГУ име ют уни каль ный опыт в ис сле до ва нии 
сак раль ных па мят ни ков Са ры ар ки. В нас то ящее 
вре мя раз ра бо та на прог рам ма науч но-ис сле до-
ва тельских ра бот «Ар хе оло ги чес кие куль ту ры 
Са ры ар ки в сис те ме древ них ци ви ли за ций Ев-
ра зии». Она, не сом нен но, бу дет спо соб ство вать 
вы хо ду ар хе оло ги чес ких ис сле до ва ний на но вый 
ка че ствен ный уро вень.

В уни вер си те те про во дит ся боль шая ра бо-
та по по пу ля ри за ции и про па ган де древ не го 

ис то ри ко-куль тур но го нас ле дия Цен траль но го 
Казахстана, тран сля ции его как лич нос тно зна-
чи мо го дос то яния, спо соб ству юще го уг луб ле-
нию чув ства лич ной при час тнос ти к ве ли ко му 
ис то ри чес ко му прош ло му, рос ту ис то ри чес ко го 
и на ци ональ но го са мо соз на ния. Ис то ри ки спо-
соб ству ют раз ви тию кра евед чес ко го и эко ло ги-
чес ко го ту риз ма в на шей об лас ти, раз ра ба ты ва-
ют но вые ту ристские мар шру ты, внед ря ют в ту-
ристский оби ход ори ги наль ные эк скур си он ные 
прог рам мы. Так, боль шое зна че ние для по пу ля-
ри за ции куль тур но-ис то ри чес ко го нас ле дия и 
раз ви тия мас со во го эко ло ги чес ко го и эт ног ра-
фи чес ко го ту риз ма бу дет иметь соз дан ный уче-
ны ми Ат лас уни каль ных и эпо ним ных па мят ни-
ков Цен траль но го Казахстана. С ис поль зо ва ни ем 
но вых ин те рак тив ных тех но ло гий соз да ют ся 
пу те во ди те ли по па мят ни кам ис то ри ко-куль-
тур но го нас ле дия Са ры ар ки для ту рис тов. Ор-
га ни зо ва на пе ред виж ная выс тав ка «Сак раль ный 
Ка зах стан».

Боль шой ин те рес вы зы ва ет про ект «Ис то ри-
ко-куль тур ные па мят ни ки Са ры ар ки с вы со ты 
птичь его по ле та», или «Ле та ющее око ар хе-
оло га», под ра зу ме ва ющий ху до же ствен но-вир-
ту аль ную пре зен та цию ис то ри ко-куль тур ных 
лан дшаф тов Ка ра ган дин ской об лас ти как объ-
ек тов на ци ональ но го нас ле дия. Ис поль зо ва ние 
воз мож нос тей бес пи лот ной вы сот ной фик са ции, 
элек трон но го до ку мен ти ро ва ния, сов ре мен ной 
фо тог рам мет рии и геоин фор ма ци он ных сис тем, 
3D-мо де лей па мят ни ков и вир ту аль ных па но-
рам сак раль ных мест поз во ля ет обес пе чить их 
ком плек сное сох ра не ние и эф фек тив ное ис поль-
зо ва ние в му зей ном, выс та воч ном прос тран стве 
и ту рис ти чес кой дея тель нос ти.

Не об хо ди мо от ме тить, что раз ви тая науч-
но-ака де ми чес кая ин фрас трук ту ра КарГУ поз-
во ля ет под хо дить к воп ро сам сох ра не ния на ци-
ональ но го куль тур но-ис то ри чес ко го нас ле дия 
ком плек сно и сис тем но. Меж дис цип ли нар ные 
свя зи поз во ля ют ин тен сив но раз ви вать ли те ра-
тур ное кра еве де ние, в рам ках ко то ро го из да ны 
сбор ни ки «Жи де бай Қо жа на за рұ лы. Ер есі мі ел 
есін де», «Бу қар жы рау».
Уче ные эко но ми чес ко го фа куль те та ак тив но 

уча ству ют в ра бо те по фор ми ро ва нию брен да 
Рес пуб ли ки Казахстан в це лях дол гос роч но го 
раз ви тия ту рис ти чес кой от рас ли.
Пре по да ва те ли би оло го-ге ог ра фи чес ко го 

фа куль те та про дол жа ют ра бо ту по изу че нию 
и сох ра не нию би ораз но об ра зия Цен траль но го 
Казахстана.

Осу ществле ние всех пе ре чис лен ных про ек-
тов нап рав ле но, преж де все го, на ук реп ле ние 
об ще на ци ональ но го пат ри отиз ма, что так же 
вхо дит в сфе ру за дач уни вер си тет ско го об ра зо-
ва ния: фор ми ро ва ние вы со ко го уров ня пат ри-
оти чес ко го соз на ния мо ло де жи, ук реп ле ние в 
об ще стве граж дан ской от вет ствен нос ти и иден-
тич нос ти. Имен но мо ло дое по ко ле ние ви дит ся 
как зна чи тель ный стра те ги чес кий ре сурс об ще-
ства. Спо соб ность мо ло до го ка зах стан ца ори-
ен ти ро вать ся в ди на мич ном гло ба ли зо ван ном 
ми ре, обес пе чи вать свою про фес си ональ ную и 
ин фор ма ци он ную мо биль ность мо жет слу жить 
га ран ти ей даль ней ше го уп ро че ния по зи ций не-
за ви си мо го Казахстана. По мне нию Ли де ра на-
ции, имен но раз ви тие «все ка зах стан ской куль ту-
ры» как стер жня ис то ри чес ко го соз на ния на ро да 
яв ля ет ся не отъ ем ле мой частью вос пи та ния мо-
ло дых ка зах стан цев.

В этом от но ше нии КарГУ так же об ла да ет 
боль шим по тен ци алом. Сту ден ты уни вер си те-
та име ют воз мож ность об суж дать и про яс нять 
воп ро сы об ще ствен но-по ли ти чес ко го раз ви тия 
стра ны, фор ми ро вать и вы ра жать свою граж дан-
скую по зи цию на стра ни цах уни вер си тет ской га-
зе ты «Жас тар əле мі — Мир мо ло де жи», в рам ках 
уни вер си тет ских и ре ги ональ ных ак ций, ра бо ты 
де бат но го клу ба, пресс-цен тра и Сту ден чес ко го 
пар ла мен та КарГУ. На ша мо ло дежь уча ству ет в 
об суж де нии ак ту аль ных со ци аль но-по ли ти чес-
ких проб лем, в про во ди мых в уни вер си те те мно-
го чис лен ных ак ци ях, круг лых сто лах, при об ща-
ет ся к цен нос тям на ци ональ ной идеи «Мəн гі лік 
ел». Уве рен, что сту ден ты КарГУ в пол ной ме ре 
ис поль зу ют воз мож нос ти, пре дос тав ля емые 
уни вер си те том, и ста нут глав ны ми про вод ни-
ка ми прин ци пов мо дер ни за ции соз на ния — от-
кры тос ти, праг ма тиз ма, кон ку рен тос по соб нос ти, 
пат ри отиз ма.
Ук реп ле ние и раз ви тие гу ма ни тар ной сфе-

ры об ще ства, уп ро че ние со зи да тель ной, ин тег-
ри ру ющей ро ли на ци ональ ной куль ту ры как 
важ но го фак то ра прог рес сив но го ис то ри чес-
ко го раз ви тия го су дар ства, вос пи та ние но во го 
по ко ле ния ка зах стан цев, спо соб ных ус пеш но 
кон ку ри ро вать в сов ре мен ном ми ре гло баль но-
го зна ния, яв ля ют ся зна чи мым вкла дом уни вер-
си те та в важ ней шие про цес сы сов ре мен но го со-
ци аль но-по ли ти чес ко го раз ви тия не за ви си мо го 
Казахстана.

Е. К. КУ БЕ ЕВ,
Д. Ю. Н., ПРО ФЕС СОР, РЕК ТОР КАРГУ ИМ. Е. А. БУ КЕ ТО ВА,
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«Бү гін гі күн ді тү сі ніп-түй сі ну үшін де, 
бо ла шақ тың ди да рын көз ге елес те ту үшін 
де ке ше гі ке зең ге көз жі бе руі міз ке рек»

Н. Ə. Назарбаев
�аза� жазуыны
 �олданылу ж�не 
�згеру кезе
дері

1929 жыл ға дейін Қа зақ стан да араб жа зуы 
пай да ла ныл ды. ХХ ға сыр дың ба сын да Ах мет 
Бай тұр сы нұ лы ұсы ны сы мен қа зақ фо не ти ка-
сы ның ерек ше лік те рі ес ке рі ліп жа сал ған, араб 
гра фи ка сы на не гіз дел ген «тө те жа зу» пай да ла-
ныл ған.

1929-40 жыл дар ара лы ғын да ла тын гра фи-
ка сы на не гіз дел ген əліп би ді жа зу жүйе сі не ен гі-
зіп, 1940 жыл дан бе рі қа рай ки рилл гра фи ка сы 
əліп би ін қол да нып ке ле ді. Қа зақ ті лін Қа зақ стан 
Рес пуб ли ка сын да — ки рилл жа зуы не гі зін де, 
рес ми түр де Қа зақ стан ның бү кіл же рін де жə не 
Моң ғо ли яның Ба ян-Өл гей ай ма ғын да, көр ші лес 
Қыр ғыз стан, Ре сей, Тү рік мен стан жə не Өз бек-
стан ел де рін бі рың ғай ме кен де ген қа зақ жұр ты 
пай да ла на ды.
Түр кия, Германия, АҚШ т. б. ба тыс ел де-

рін де қа зақ ди ас по ра сы əр түр лі қа лып ты емес 
ла тын жа зу ын пай да ла на ды. Түр кия ла тын-
ға 1928 жы лы көш кен. Қа ріп са ны — 29. Өз-
бек стан — 1928 жыл ға дейін араб гра фи ка сын, 
1928-1940 жыл да ры ла тын гра фи ка сын, 1940-
1992 жыл да ры ки рилл гра фи ка сын қол дан са, 
1993 жыл дан бас тап қай та дан ла тын гра фи ка-
сы на көш ті. Қа ріп са ны — 29. Əзір бай жан — 
1925 жыл ға дейін араб гра фи ка сын, 1926-39 жыл-
да ры ла тын əліп би ін, 1940-2001 жыл да ры ки рил-
ли ца əліп би ін қол дан са, 2001 жыл дан бас тап 
қай та ла тын əліп биі не көш ті.
Ла тын əліп би ін жа зу-сы зу да Алаш қай рат-

кер ле рі — Ұлы Да ла тұл ға ла ры са яси ке зең дер-

дің бар лы ғын да қол дан ған. Сон дық тан ол біз ге 
таң сық дү ние емес. Ағар ту шы-пе да гог ға лым 
Ах мет Бай тұр сы нұ лы ай тып кет кен дей, «Ұлт-
тың сақ та лу ына да, жо ға лу ына да се беп бо ла тын 
нəр се нің ең қу ат ты сы — ті лі» де ген. Ла тын əліп-
биі əлем де ке ңі нен қол да ны ла ды. Ла тын əліп биі 
біз дің за ма ны мыз дың I ға сы рын да қа лып та сып, 
Ор та ға сыр да Еуро па ға, Аф ри ка ға, Аме ри ка ға 
жə не Азия ға та ра ған.

Латын графикасына к�шуді
 �ажеттілігі
Қа зақ стан Рес пуб ли ка сы ның Пре зи ден ті 

Нұр сұл тан Əбі шұ лы Назарбаев тың 2017 жы лы 
12 сəуір де «Бо ла шақ қа бағ дар: ру ха ни жаң ғы-
ру» ма қа ла сын да: «Бі рін ші ден, қа зақ ті лін бір-
тін деп ла тын əліп биі не кө ші ру жұ мыс та рын 
бас тауымыз ке рек. Біз бұл мə се ле ге не ғұр лым 
дəйек ті лік қа жет ті гін те рең тү сі ніп, байып пен 
қа рап ке ле міз жə не оған кі рі су ге Тəуел сіз дік ал-
ған нан бе рі мұ қи ят дайын дал дық» деп ай тқан 
еді.

1929 жыл ғы 7 та мыз да КСРО Ор та лық Ат-
қа ру Ко ми те ті мен КСРО Ха лық Ко мис сар ла-
ры Ке ңе сі нің Пре зи ди умы ла тын дан ды рыл (ан 
жа ;а <ліп би — «Бір т' тас т=р кі ал фа ви тін» ен-
гі зу ту ра лы қау лы қа был да ды. Ла тын əліп биі-
нің не гі зін де жа сал ған жа зу үл гі сі 1929 жыл дан 
1940 жыл ға дейін қол да ны лып, кейін ки рил ли-
ца ға ауыс ты рыл ды.

1940 жыл ғы 13 қа ра ша да «Қа зақ жа зу ын ла-
тын дан ды рыл ған əліп би ден орыс гра фи ка сы 
не гі зін де гі жа ңа əліп би ге кө ші ру ту ра лы» заң 
қа был дан ды.
Сон дай-ақ, Ел ба сы мыз өзі нің 2012 жыл ғы 

14 жел тоқ сан да ғы «Қа зақ стан — 2050» Стра-
те ги ясы қа лып тас қан мем ле кет тің жа ңа са яси 
ба ғы ты» ат ты Қа зақ стан хал қы на Жол дауын да: 
«Мем ле кет өз та ра пы нан мем ле кет тік тіл дің по-
зи ци ясын ны ғай ту үшін көп жұ мыс ат қа рып 
ке ле ді. Қа зақ ті лін ке ңі нен қол да ну жө нін де гі 
ке шен ді ша ра лар ды жү зе ге асы ру ды жал ғас ты-
ру ке рек. Біз 2025 жыл дан бас тап əліп биі міз ді 
ла тын қар пі не, ла тын əліп биі не кө ші ру ге кі рі суі-

міз ке рек. Бұл — ұлт бо лып ше шу ге ти іс прин-
цип ті мə се ле… Ба ла ла ры мыз ды; бо ла ша (ы 
=шін осын дай ше шім >а был дау (а ти іс піз ж< не 
б'л <лем мен бір ле се т= суі міз ге, ба ла ла ры мыз-
ды; а(ыл шын ті лі мен ин тер нет ті лін же тік иге-
руі не, е; бас ты сы — >а за> ті лін жа; (ыр ту (а 
жа( дай ту (ы за ды», — деп ла тын <ліп биі не к?-
шу ді; >а жет ті лі гін атап өт ті.
Біз дің қа зір гі ки рилл əліп би ін де гі қа зақ ті лі-

міз — Ре сей, Өз бек стан, Қы тай, Моң ғо лия жəне 
т. б. ел дер де тұ ра тын қа зақ тар дың ана ті лі. Қа-
зақ ті лі түр кі тіл де рі нің қып шақ то бы на, со ның 
ішін де қа ра қал пақ, но ғай, қа ра шай тіл де рі мен 
бір ге қып шақ-но ғай, қыр ғыз, та тар, баш құрт, 
қа ра шай-бал қар, қы рым, құ мық, та тар тіл де рі-
не жа қын.
Бү гін гі таң да əлем де гі 262 мем ле кет тің 12-

сі ға на кри ил ли ца жа зу ын пай да ла на ды екен. 
Ал қал ған мем ле кет тер дің кө бі ла тын əліп би ін 
қол да на ды. Де мек, бұл кең та рал ған жа зу. Қа-
ра пайым ға на мы сал, қа зір ұялы те ле фон да 
ла тын қар пін де жа зу оңай, ал ки рил ли ца да қа-
зақ ша те ре ал май қи на лып жа та мыз. Се бе бі, ла-
тын əліп биі нің ба за сы қа лып тас қан əрі ауқы мы 
кең. Екін ші мə се ле — бү гін де əлем нің əр түк пі-
рін де 5 мил ли он ға жа қын қа зақ тұ ра ды. Оның 
80 пайы зы ла тын əліп би ін қол да на ды. Де мек, 
біз ла тын əліп биі не кө ше оты рып, сол қа зақ-
тар мен жа қын да са тү се міз жə не ла тын əліп би ін 
қол да на тын мем ле кет тер мен бай ла ныс аума ғы 
ауқым ды бо ла тын ды ғы да усыз. Оның үс ті не бү-
гін де бас тауыш сы нып тар да оқи тын ба ла ла ры-
мыз ағыл шын ша үй ре ну де. Бі лім қу ған жас тар 
шет тіл де рін мең ге ріп, ше тел дер де бі лім алу да. 
Осы тұр ғы дан ал ған да ла тын əліп биі не кө шу 
қи ын дық ту дыр май ды. Бұл қа дам ға ба ру бо ла-
шақ үшін ма ңыз ды еке ні не се не мін. Се бе бі, бү-
гін де ки рил ли ца ның аясы өзі нен-өзі та ры лып 
ке ле ді. Оның ор нын ағыл шын ті лі ба су да. Ла тын 
əліп биі нің бо ла ша ғы зор бо ла ты ны на еш кү-
мə нім жоқ. Бір аны ғы, бо ла шақ та мем ле кет тік 
ме ке ме лер де гі іс-қа ғаз дар дың бар лы ғы ла тын 
əліп би ін де жүр гі зі ле тін бо ла ды. Осы мə се ле ге 

бай ла ныс ты бел гі лі бір мем ле кет тік бағ дар ла ма 
жа са луы мүм кін. Сол кез де біз ла тын əліп биі не 
бай ла ныс ты нақ ты қан дай жұ мыс тар ат қа ры ла-
ты нын бі ле міз. Ал əзір ге өзі міз пси хо ло ги ялық 
жа ғы нан дайын дық та бо лу ымыз қа жет.

�сыныстар
Əлем ел де рі нің 70 пайы зы ла тын əліп би ін 

қол да нып, же тіс тік ке же тіп жа тыр. Біз де не ге 
көш тен қа лу ымыз ке рек. Не гі зін де, ме нің жə не 
бас қа да за ман дас та рым ның көп ші лі гі ал ғаш қы 
сауат та рын ла тын əліп биі мен аш қан бо ла тын. 
Ол со ғыс ал дын да ғы ке зең. Сон дық тан біз қа тар-
лы ар да гер лер бұ ны ла тын гра фи ка сы на қай та 
ора лып жа тыр мыз деп ұға мыз. Оны қай та жаң-
ғыр ту дың, қай та үй ре ну дің он ша қи ын ды ғы бо-
ла қой мас деп ой лай мын. Үй ре ніп қа на қой май, 
ба ла ла ры мыз ға, не ме ре-шө бе ле рі міз ге үл гі-өне-
ге көр сет сек. Мен осы бас тан бір тін деп көр не кі 
ақ па рат тар ды өз гер тіп, ха лық тың кө зін со ған 
үй ре те бер сек де ген ұсы ны сым ды ай тқым ке ле-
ді. Мы са лы, дү кен, дə рі ха на, са уда ор та лық та ры-
ның ата ула рын ла тын ті лін де жаз ған жөн. Бұл 
жер де қар сы лық, түр лі пі кір лер бо луы мүм кін. 
Екін ші ұсы ны сым: Ла тын əліп би ін де гі таң ба лар 
пер не тақ та да қа лай ор на ла са ды? Уни вер си тет-
тің мық ты ға лым да ры бар. Осы ны ой лас ты рып 
көр се. Бұ ны кө те ру де гі ойым: апос троф қойыл-
ған əріп тер ді, мы са лы, Ө-əр пін алу үшін пер не-
тақ та дан О — ны ба су ке рек, со сын ше ке сін де гі 
таң ба ны алу үшіг Э-ні ба су ке рек. O’ — осы екі 
таң ба ны бір пер не ге ор на лас ты ру ға бол мас па 
еді?

Қа зақ ті лін ла тын əліп биі не кө ші ру төл ті-
лі міз ді сақ тау, да мы ту, ла тын ға не гіз дел ген төл 
əліп биі міз ді ор нық ты ру жə не ұлт тық бол мы сы-
мыз ды жаң ғыр ту ға ба ғыт тал ған ти ім ді ша ра деп 
тү сі не мін жə не қол дай мын.

ОША� БАЙ СУ ХАН БЕР ЛИН,
АР ДА ГЕР 5С ТАЗ, ЖУР НА ЛИСТ

Ел ба сы Н. Ə. Назарбаев тың өр ке ни ет ті ел бо лу ға қа жет ті ру ха ни да му ды қам та ма сыз ету ге 
не гіз дел ген ма қа ла сын да «Ла тын ша ға кө шу дің те рең ло ги ка сы бар. Бұл қа зір гі за ман ғы тех-
но ло ги ялық ор та ның, ком му ни ка ци яның, сон дай-ақ, XXI ға сыр да ғы ғы лы ми жə не бі лім бе ру 
про це сі нің ерек ше лік те рі не бай ла ныс ты» де ген сө зі қа зақ стан дық тар дың кө кейін де жүр ген 
ой де сек, ар тық ай тпай мыз. Ел ба сы 2017 жыл дың қа зан айын да қа зақ əліп биі нің жа ңа гра фи-
ка да ғы бі рың ғай стан дарт ты нұс қа сын қа был дап, ол көп ші лік тің тал қы сы на ұсы ныл ды. Со-
ны мен бір ге мем ле кет бас шы сы 2018 жыл дан бас тап жа ңа əліп би ді үй ре те тін ма ман дар ды 
жə не ор та мек теп тер ге ар нал ған оқу лық тар ды дайын дау ға кі рі су қа жет ті лі гін атап көр сет ті. 
Яғ ни, бар ша мыз ел дік іс те бі рі гіп, ма ңыз ды жұ мыс тың жа на шы ры бо лу ымыз қа жет. Сан са-
ла да ғы бі лік ті ма ман дар мем ле кет тік ма ңы зы зор жо ба лар аясын да ат қа ры лар ша ра лар ға ба-
рын ша үлес қос са, жұ мы ла кі ріс се, нə ти же ге жет кен бо лар едік.

Қа зір гі таң да елі міз де əліп би таң дау, оның 
ішін де ла тын гра фи ка сы на не гіз дел ген қа зақ жа-
зу ын жа сау мə се ле сі күн тəр ті бі не өт кір қойы лу-
да. Мұ ны пе да гог тар қауымы да қол дап отыр. Осы 
уақыт қа дейін ки рилл əліп пе сі ұлт са на сын өші ру-
ге жа қын да тып, өзін дік бол мыс-бі ті міміз ге кө лең-
ке тү сір ге ні ай дан анық. Өй тке ні, қа зір гі қа зақ жа-
зуы ұлт тық си па ты нан ауыт қып, бас қа жақ қа бет 
ал ға ны өкі ніш ті. Мұ ны күн де лік ті га зет, жур нал, 
ғы лы ми кі тап, оқу лық тар дың кез кел ге нін алып, 
он да ғы мə тін дер де гі сөз дер ді ор фог ра фи ясы на 
қа рай топ тас ты рып, са ра лап көр сек, та ра зы ның 
бір ба сы на қа зақ ті лі нің заң ды лы ғы мен жа зыл ған, 

екін ші ба сы на бө тен тіл дің тəр ті бі не түс кен тіл-
де гі оқы лық тар ды кө ре міз. Күн де бай қа ға ны мыз-
дай, ті лі міз ді шұ бар лай тын сөз дер дің са ны есе леп 
өсіп, кө бейіп ба ра жа тыр. Мұ ның өзі қа зақ ті лі нің 
ежел ден ке ле жат қан дəс түр лі нор ма сы ның бұ зы-
лу қау пін кү шей те тү се ді, ал дəс түр лі нор ма сы нан 
айы рыл ған тіл қа на ты нан айы рыл ған құс тай дəр-
мен сіз бо лып, қо ғам дық қыз ме тін ой да ғы дай ат қа-
ра ал май тын ды ғы бел гі лі.

Біз ге бағ дар шам бо ла ты ны — Ах мет Бай тұр-
сы нов тай ұс таз дың тіл та за лы ғы на бай ла ныс ты 
ұс та ны мы. Бұл жер де Ахаң ұсын ған араб əліп биі-
не бай ла ныс ты ай тып отыр ған жоқ пыз. Ахаң ның 

қа зақ ті лі не дəн лайық жа зу дың ем ле-ере же қи сы-
нын сақ тау ту ра лы пі кі рін ес тен шы ғар мау ке рек.

Көп ші лік ай тып жүр ген ла тын гра фи ка сы на кө-
шу ар қы лы біз ті лі міз дің та би ға тын сақ тай мыз, да му 
заң ды лы ғы ның бұ зы лу ына жол бер мей міз, фо не ти-
ка лық жүйе сін қал пы на кел ті ре міз, ор фог ра фи ямыз-
ды тү зеп ала мыз, жо ғал тқа ны мыз ды тү ген дей міз.

А. Бай тұр сы нұ лы ның ерен ең бе гі нің нə ти же сін-
де жа сал ған қа зақ тың төл əліп биі мен ем ле сі (жа зу) 
1929 жыл ға дейін то лық қол да ныс та бол ға нын бə рі 
бі ле ді. 1929 жы лы қа был дан ған қа зақ тың ла тын ша 
жа зу ымен бір ге 1940 жыл ға дейін қа тар пай да ла-
ныл ды. Қа зақ мə де ни етін де гі ай рық ша ор нын ұзақ 
уақыт сақ тай ал ды. Яғ ни, 30-40 жыл дар да ғы ұлт зи-
ялы ла ры қа зақ тың ла тын ша, ки рил ше жа зу ла рын 
оқып-үй рен се де, өз ең бек те рі нің ба сым көп ші лі гін 
А. Бай тұр сы нұ лы ның «тө те жа зу ымен» жа зып өт-
ке нін аң ға ра мыз. Та лай ұлт ар дақ ты ла ры хал қы-
ның жо ғын жоқ тай мын деп қу ғын-сүр гін ге ұшы-
рап, ит жек кен ге ай дал ды.

XX ға сыр дың 20 жыл да рын да бел гі лі бол ған-
дай, 1928-29 жыл да ры қа зақ жа зуы ла тын ша ға не-
гіз де ліп, 29 əріп тен тұ ра тын жа зу ға кө ші ріл ді. Ал 
са ясат 1940 жы лы ки рилл қар пі не кө шір ді. Бұл 
де ге ні ңіз, өз ге тіл дік сөз дер дің ті лі міз дің ды быс-
тық жүйе сі нің заң ды лық та ры на ба ғын ды рыл май 
қа был да ны лу ына кең жол ашыл ды де ген сөз. Се-
бе бі, оның та би ғи да му ына да ке рі əсе рін ти гіз ді, 
өз ге тіл дік сөз дер ді өз сө зі не ай нал ды рып, сөз дік 

құ ра мын то лық ты ра тү суі не зор ке дер гі кел тір ге-
ні анық. Ақыр со ңын да орыс сөз де рі мен орыс ша-
лан ған өз ге де ше тел сөз де рін қаз-қал пын да жа зы-
лу ын та лап ете тін, біз дің ті лі міз де жоқ, бі рақ орыс 
ті лі не тəн бар лық ды быс-əріп тер қа был да нып, 42 
əріп са ны бар қа зақ əліп биі қол да ныс қа ен гі зіл ді.

Бү гін гі кү ні қа зір гі қа зақ əліп биі мен ем ле сі 
ұлт тық ба ғыт алып, қа зақ ті лі нің ен ді гі қа был да на-
тын ла тын ша əліп биі ұлт тық ды быс тық жүйе ге ға-
на не гіз дел ге ні аб зал. Біз дің ай та ры мыз, қа зақ ті лі 
ды быс та ры ла тын əріп те рі мен қа лай таң ба ла са да, 
А. Бай тұр сы нұ лы тү ген деп бе ріп кет кен қа зақ ті лі 
ды быс та ры са ны нан ар тық та, кем де бол мауы қа-
жет. Біз Ел ба сы атап көр сет кен ұлт тық жаң ғы ру ды 
жү зе ге асы ру ды сон да ға на қам та ма сыз ете ала мыз.

Қа зақ стан Рес пуб ли ка сы ның Пре зи ден ті Нұр-
сұл тан Əбі шұ лы Назарбаев тың «Бо ла шақ қа бағ-
дар: ру ха ни жаң ғы ру» бар дар ла ма лық ма қа ла сы 
бар ша отан дас та ры мыз дың ру ха ни өр кен деуіне 
жа ңа ты ныс бе ре ді. Əлем дік өр ке ни ет те жа ңа 
əліп биі міз дің мем ле ке ті міз ді да мы ту да тұ ғыр бо-
ла тын ды ғын тү сін ген «Өр леу» БАҰО» АҚ фи ли-
алы Қа ра ған ды об лы сы бойын ша ПҚ БАИ ұжы мы 
да ла тын қар пі кө шу ді қол дап отыр.

К. �. СМА �5 ЛО ВА, М. Б. С: ЛЕЙ МЕ НОВ,
«	Р ЛЕУ» БА5О» А� ФИ ЛИ АЛЫ �А РА �АН ДЫ ОБ ЛЫ СЫ БОЙЫН ША 

П� БАИ, Т;Р БИЕ Ж; НЕ Т5Л �А НЫ ;ЛЕУ МЕТ ТЕН ДІ РУ 
КА ФЕД РА СЫ НЫ� А�А О�Ы ТУ ШЫ ЛА РЫ

1991 жыл ғы 1 жел тоқ сан та ри хи ме ре ке кү ні бо лып та бы ла ды. Осы кү ні Қа зақ стан 
тəуел сіз рес пуб ли ка ның да му ын анық тай тын өте ма ңыз ды ше шу ші мəн ге ие бол ды. Бі-
рін ші жал пы ха лық тық сай лау нə ти же сін де Н. Ə. Назарбаев Қа зақ КСР Пре зи ден ті нің 
лауазы мы на қай та сай лан ды. Ол тек 98,7 % дауыс жи на ған жал ғыз кан ди дат бол ған жə-
не сай ла ушы лар дың 88,2 %-ы дауыс бер ген. 1991 жы лы 10 жел тоқ сан да Қа зақ КСР-ны Қа-
зақ стан Рес пуб ли ка сы на қай та атау ту ра лы заң ға қол қойыл ды. Ал ал ты күн нен кейін — 
1991 жыл ғы 16 жел тоқ сан да Жо ғар ғы Ке ңес Қа зақ стан ның мем ле кет тік тəуел сіз ді гін жа-
ри яла ды, бұл Қа зақ стан ды еге мен мем ле кет ре тін де жа ри яла уды біл дір ді.

Қа зір гі таң да Қа зақ стан ды ха лы қа ра лық қо ғам-
дас тық тың за ма науи де мок ра ти ялық мем ле ке ті ре-
тін де та ни ды. Республика бас шы сы ре тін де 1990 жыл-
дың 24 сəуірін де та ғайын дал ған нан бе рі Ел ба сы мыз 
Н. Ə. Назарбаев тың ар қа сын да елі міз ең се сін тік теп, 
да му жо лы на түс ті. Сол кез де тек на ғыз көш бас шы, 
на ғыз Президент ға на жет кі лік ті бе дел ге ие бо лып, 
ең күр де лі жағ дай лар да Қа зақ стан ның шы найы еге-
мен ді гін қам та ма сыз ете тін ма ңыз ды мем ле кет тік ак-
ті лер ді шы ға ра ал ған ды ғын атап өт кен жөн.

Осы лай ша, 1991 жыл ғы 29 та мыз да 
Н. Ə. Назарбаев Се мей яд ро лық по ли го нын жа бу ту-
ра лы жар лық қа қол қой ды. 1991 жыл ғы 25 қа зан да ғы 
Пре зи дент тің Жар лы ғы бойын ша Рес пуб ли ка ның 
Мем ле кет тік Қор ға ныс Ко ми те ті жə не Қауіп сіз дік 
Ке ңе сі құ рыл ды. Бұ дан бұ рын Мем ле кет бас шы сы 
«Қа зақ КСР-нің ен ші сі не одақ тық ба ғы ныс та ғы мем-
ле кет тік кə сі по рын дар мен ұйым дар ды кө ші ру ту ра-
лы» жə не «Қа зақ КСР-нің ал тын жə не ал мас қо рын 
құ ру ту ра лы» жар лық тар қа был да ды.

Жа ңа жағ дай лар да рес пуб ли ка ның са яси жүйе сі 
тұ рақ ты жə не бас қа ры ла тын етіп жа сау үшін Қа зақ-
стан да ғы пре зи дент тік би лік ин сти ту тын ен гі зу қа жет 
бол ды. 10 жел тоқ сан да Алматы да ғы Республика са-
райын да өт кен ұлық тау ба ры сын да Нұр сұл тан Əбіш-
ұлы Назарбаев Қа зақ стан Рес пуб ли ка сы Пре зи ден ті-
нің ан тын бер ді. Рес пуб ли ка ның кө пұлт ты хал қы на 
адал қыз мет ету ге, Кон сти ту ция заң да ры на қа таң 
ба ғы ну ға, аза мат тар дың құ қық та ры мен бос тан дық-
та ры на, Қа зақ стан Рес пуб ли ка сы Пре зи ден ті не жүк-
тел ген мін дет те рін адал жə не шы найы орын дау ға ке-
піл дік бер ді. Бү гін гі мем ле кет тік құ ры лыс тың көр сет-

кіш те рі пре зи дент тің то лы ғы мен өз ан тын та быс ты 
орын да ға нын көр се те ді.

Ел дің эко но ми ка лық мə се ле ле рін ше ше оты-
рып, Тұң ғыш Президент — Ұлт көш бас шы сы 
Н. Ə. Назарбаев қа зақ қо ға мын да ғы бей біт ші лік пен 
ке лі сім ді сақ тау ға ба са на зар аудар ды. Бұл тұр ғы да 
Тұң ғыш Президент кү нін бар лық қа зақ стан дық тар-
дың бір лі гі мен то ле рант ты лық кү ні деп атау ға бо ла ды.

«Қа зақ стан ның эт но мə де ни əр алу ан ды ғы — бұл 
біз дің ар тық шы лы ғы мыз», — дей ді Нұр сұл тан 
Əбі шұ лы Назарбаев — «Бұл да му əлеуеті». Біз дің 
Президент əлеу мет тік бір лік тің фор му ла сын, дос тық, 
тө зім ді лік пен стра те ги ялық мақ сат тар ға бір ле сіп же-
ту қа ғи дат та ры на не гіз дел ген эт но са ра лық жə не кон-
фес сияара лық ке лі сім нің қа зақ стан дық үл гі сін тап ты. 
Бұл бі ре гей мо дель бар лық əлем де мұ қи ят зерт те лу-
де, оның ана ло гы жоқ.

Біз дің елі міз де ал ғаш рет 1995 жы лы на урыз да 
Қа зақ стан хал қы Ас сам бле ясы — Республика Пре зи-
ден ті нің жа нын да ғы кон суль та тив тік ор ган құ рыл ды, 
оның қыз ме ті қо ғам да ғы тұ рақ ты лық ты сақ тау ға ба-
ғыт тал ған.

2010 жы лы Қа зақ стан ЕҚЫҰ-ға тө ра ға лық ету ші 
ТМД-да ғы бі рін ші ел бол ды жə не Астана ха лы қа ра-
лық та ри хи сам мит ке ай нал ды. Бұл Н. Ə. Назарбаев-
тың ұлы ха лы қа ра лық бе де лі нің ар қа сын да бол ды. 
Ен ді жа ңа та ри хи та быс — Қа зақ стан ның астана сы 
Астана 2017 жы лы ЭК СПО көр ме сі нің ең бе дел ді ха-
лы қа ра лық көр ме сін өт кі зу ор ны ре тін де таң дал ды 
жə не та рих та тұң ғыш рет жо ға ры дең гей де гі көр ме-
ні Ор та лық Азия ай ма ғы мен ТМД ел де рін де ал ғаш 
бо лып өт кіз ді.

2010 жы лы Президент Н. Ə. Назарбаев қа Ұлт 
көш бас шы сы ның мəр те бе сі бе ріл ді. Осы лай ша, ха-
лық өкіл де рі Н. Ə. Назарбаев өмі рі нің со ңы на дейін 
пре зи дент тің мəр те бе сі нен (ел дің іш кі жə не сыр тқы 
са яса ты ның не гіз гі ба ғыт та ры бойын ша əзір лен ген 
бас та ма лар ды үй лес ті ру) тəуел сіз би лік өкі лет ті лік те-
рі не ие екен ді гі не ке ліс ті. Со ны мен қа тар, тү зе ту лер ге 
сəй кес, ол жə не оның от ба сы мү ше ле рі қыл мыс тық 
жауап кер ші лік тен то лық тай бо са тыл ды. Со ны мен қа-
тар, заң жо ба ла ры Қа зақ стан ның Тұң ғыш Пре зи ден ті-
нің су рет те рі не за қым кел тір ге ні, оның өмір ба яны ның 
фак ті ле рін қо ғам дық қор ла ған дар мен бұр ма ла ған-
дар ды қыл мыс тық жауап кер ші лік ке тар та ды.

Қа зір гі таң да Ұлт Көш бас шы сы ның күш-жі ге рі-
нің ар қа сын да бас қа мем ле кет тер дің біз ге қы зы ға-
тын дық та рын мақ та ныш пен ай та ала мыз. Əр қай сы-
сы мыз біз дің қо ға мы мыз дың да му ына оң үлес қо су 
үшін тең мүм кін дік тер ге ие бо ла тын — ба ла ла ры мыз 
бен не ме ре ле рі міз өмір сү ре тін қо ғам құ рыл ды.

Со нау 1991 жы лы Қа зақ стан өз тəуел сіз ді гін алып, 
жас ба ла дай жа ңа дан тəй-тəй бас қан-ды. Бұл елі-
міз үшін қи ын-қыс тау ке зең ді ба сып өт кен жыл дар 
бол ды. Сол жыл дар дан бастап Қа зақ стан мем ле ке ті 
Пре зи ден ті Нұр сұл тан Əбі шұ лы Назарбаев тың па-
ра сат ты са яса ты ның ар қа сын да та лай қи ын дық тар-
ды же ңіп, «Қа зақ стан-2050» стра те ги ясын қа лып тас-
ты рып, мем ле кет тің жа ңа са яси ба ғы ты на нық аяқ 
бас ты. Бұл стра те ги яда мем ле ке ті міз дің ХХІ ға сыр-
дың да мы ған 30 елі нің қа та ры на енуі ны сан дал ған 
бо ла тын. Назарбаев əлем өр ке ни еті қа лып тас тыр ған 
жақ сы тə жі ри бе лер ді Қа зақ стан мем ле ке ті мен ұлт-
тық мен та ли те ті тұр ғы сы нан бай ла ныс ты ра оты рып, 
үне мі тың із де ніс тер мен ұсы ныс тар ай та ды. Ай та 
кел ген де, бұл Қа зақ стан ның əлем дік дағ да рыс қа қа-
ра май-ақ 2020 жыл ға дейін гі да му ының стра те ги ялық 
бағ дар ла ма сын жа сақ тау ға мүм кін дік бер ге нін атап 
өт кен жөн.

Бү гін гі кү ні жүз мың да ған жас ма ман дар бү кіл 
мем ле кет тік сек тор лар да қыз мет ете ді. Олар дың 
көп ші лі гі өз де рі нің ман сап тық да му ын көз ге елес-
те те де ал ған жоқ. Бұ ған ақыл ға қо ным ды тү сі нік те 
бар — қа ра пайым қор қы ныш, тол қу жə не бо ла шақ қа 
де ген се нім сіз дік. Бі ре удің қол дауы жоқ, бі ре уге жол-
да ма сыз қи ын де ген си яқ ты, ал бі реу мем ле кет тік ең-
бек тə жі ри бе сін ман сап тық кө те рі лу ге пай да ла на ды, 
бұл жас ма ман дар ға ірі кə сі по рын дар да оңай жұ мыс 
іс те уге мүм кін дік бе ре ді. Ең бек жо лын да бір жер де 

тұ рып қал май əрі қа рай өсу бұл адам зат тың та би-
ғи құ бы лы сы. Со ны мен қа тар мем ле кет тік қыз мет те 
көп те ген же тіс тік тер бар, сон дай-ақ мем ле кет тік қыз-
мет ші лер дің қыз мет ауқы мын атап өт кен жөн, олар 
ат қа ру шы не ме се көш бас шы бо ла ала ды.

Жас мем ле кет тік қыз мет кер лер өз күш те рі не сен-
бей ді жə не одан əрі қыз мет лауазы мы са ты ла ры на 
кө те рі лу ге қор қа ды, олар қа ра пайым от ба сы лар дан 
шық қан да рын ал ға тар та ды, ай тар лық тай бе де лі жоқ 
жо ға ры оқу ор ны ның дип ло мы на ие екен дік те рін дə-
лел дей оты рып, мем ле кет тік қыз мет те гі ман сап тық 
өсу дің көп те ген бə се ке лес тік те рі қат ты ке дер гі кел ті-
ре ті нін дə лел дей ді.

Сіз дер бі ле тін дей, Ұлт Көш бас шы сы, ҚР Тұң ғыш 
Пре зи ден ті Н. Ə. Назарбаев қа ра пайым от ба сын да 
өс ті жə не тəр би елен ді. Ел ба сы мыз: «Ер кін ел де өс кен 
ұр пақ тың ру хы əр дайым би ік бо луы ти іс. Жас та ры 
жа лын жү рек ті, өр шіл на мыс ты, би ік рух ты бол са — 
ол ел дің ең се сі де би ік бо ла ды. Өр шіл, на мыс шыл 
жас отан шыл, пат ри от ке ле ді, хал қы на, өз ұл ты на 
адал қыз мет ету ге ұм ты ла ды», — де ген бо ла тын.

Н. Ə. Назарбаев — Ұлт көш бас шы сы, Қа зақ стан 
Рес пуб ли ка сы ның Тұң ғыш Пре зи ден ті. Бұл ең бек-
қор лық пен та бан ды лық тың нə ти же сі. Қа зақ стан ның 
еге мен, тəуел сiз мем ле кет ре тiн де ор нық қа ны ай қын 
бо лып отыр. Бiз əлем дiк қауым дас тық қа абы рой лы 
кi рi гiп, өз ай на ла мыз да қо лай лы ха лы қа ра лық аху-
ал қа лып тас ты ра ал дық, əлем нiң же тек шi ел де рi мен 
са яси, эко но ми ка лық жə не мə де ни са ла лар да ын ты-
мақ тас тық ты жол ға қоя бiл дiк де ді Ел ба сы мыз.

Тұң ғыш Президент кү нін атап өту ба ры сын да қа-
зақ стан дық тар жыл сайын елі міз жү ріп ке ле жат қан 
қи ын жол ды ба ға лап, Ұлт Көш бас шы сы на құр мет 
көр се те ді. «Тəуел сiз дi гi мiз дi көз дiң қа ра шы ғын дай 
сақ тап, мем ле ке тi мiз дi ны ғай та бе ру үшiн бiз ге ең 
əуелi бiр лiк қа жет» де ген Ұлт көш бас шы сы ның сө зін 
ал ға тар та оты рып, Қа зақ стан хал қын аза мат тық əді-
лет ті жас ұр пақ тар ды тəр би еле уге ша қы ра мыз.

А. К. АЛ ПЫ СОВ,
�А РА �АН ДЫ �А ЛА СЫ НЫ� СОТ АК ТІ ЛЕ РІН ОРЫН ДАУ Ж	 НІН ДЕ-

ГІ ОК ТЯБРЬ АУМА� ТЫ� Б	 ЛІ МІ НІ� Б	 ЛІМ БАС ТЫ �Ы, А�А СОТ 
ОРЫН ДА УШЫ СЫ

К. А. Н5Р ЛЫ БА ЕВА,
ФИ ЗИ ОЛО ГИЯ КА ФЕД РА СЫ НЫ� А�А О�Ы ТУ ШЫ СЫ

Латын !ліпбиі

Латын �арпі — дамуды� жа�а кезе�і
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Три эта па мо дер ни за ции про шел Казахстан за го ды сво ей не за ви-
си мос ти, но мо дер ни за ция об ще ствен но го соз на ния, по жа луй, са мая 
глав ная, ибо она ка са ет ся не толь ко эко но ми чес кой и по ли ти чес кой 
ос но вы стра ны — она зат ра ги ва ет тре пет ные стру ны че ло ве чес кой ду-
ши. И в этом смыс ле ее труд но пе ре оце нить.

Республика Казахстан се год ня идет к ре-
али за ции пос тав лен ных це лей вхож де ния 
на шей стра ны в трид цат ку луч ших стран, 
гла ва го су дар ства Н. А. Назарбаев, за бо-
тясь о бу ду щем по ко ле нии, вы пол няя свои 
обе ща ния, ве дет стра ну по пу ти мо дер ни-
за ции и со вер шен ство ва ния го су дар ства. 
Все мы пом ним, ка кой ре зо нанс в на ча ле 
это го го да вы зы ва ли пос та нов ле ния Пре-
зи ден та. Все вмес те мы об суж да ли воп рос 
о вне се нии поп ра вок в Кон сти ту цию стра-
ны, за тем бур но всей на ци ей бы ло об суж-
де ние еже год но го Пос ла ния. На се год няш-
ний день ог ром ный ин те рес и об ще ствен-
ную дис кус сию вы зы ва ет прог рам мная 
статья Пре зи ден та от 13 ап ре ля 2017 го-
да «Взгляд в бу ду щее: мо дер ни за ция об-
ще ствен но го соз на ния».
Президент го во рит, что у нас дол жен 

быть свой на ци ональ ный код — это пер вое, 
на что он об ра ща ет вни ма ние. Прос той че-
ло век ду ма ет: что та кое код? Мы при вык-
ли, что это зна ки, ко то ры ми, к при ме ру, 
нуж но от кры вать сейф. И Президент пос-
те пен но пе ре чис ля ет: и об ра зо ва ние, це-
лос тность об ще ства, вы со кое соз на ние. И 
один из клю че вых мо мен тов на ци ональ но-
го ко да — это праг ма тизм. Что это? Че ло-
век дол жен пе ре ни мать по лез ное для се бя, 
точ но оп ре де лив его кри те рии. Мы дол го, 
в те че ние 25 лет го во рим о ры ноч ных от-
но ше ни ях. Кри те рии ры ноч ных от но ше-
ний — это, од ним сло вом, день ги. И мы 
на чи на ем при вы кать к то му, что день ги — 
это всё. Это бо гат ство, сос то яние, ду хов ное 
ус по ко ение. Но это пре хо дя щий мо мент. 
Президент го во рит, что ес ли мы рань ше 
соз на ние и ду хов ность объ яс ня ли ка ки ми-
то кри те ри ями, то се год ня они ме ня ют-
ся. Че ло век в лю бом слу чае дол жен быть 
праг ма ти ком. Но праг ма тизм дол жен быть 
нап рав лен на удов лет во ре ние пот реб нос-
тей об ще ства и го су дар ства.
Из прог рам мной статьи Н. Назарбаева 

«Взгляд в бу ду щее: мо дер ни за ция об ще-
ствен но го соз на ния»: «Пер вое ус ло вие 
мо дер ни за ции но во го ти па — это сох ра-
не ние сво ей куль ту ры, соб ствен но го на-
ци ональ но го ко да. Без это го мо дер ни за-
ция прев ра тит ся в пус той звук. Но это не 
оз на ча ет кон сер ва цию все го в на ци ональ-
ном са мо соз на нии, и то го, что да ет нам уве-
рен ность в бу ду щем, и то го, что ве дет нас 
на зад. Но вая мо дер ни за ция не дол жна, как 

преж де, вы со ко мер но смот реть на ис то ри-
чес кий опыт и тра ди ции. На обо рот, она 
дол жна сде лать луч шие тра ди ции пред-
по сыл кой, важ ным ус ло ви ем ус пе ха мо-
дер ни за ции. Без опо ры на на ци ональ но-
куль тур ные кор ни мо дер ни за ция по вис-
нет в воз ду хе. Я же хо чу, что бы она твер до 
сто яла на зем ле. А это зна чит, что ис то рия 
и на ци ональ ные тра ди ции дол жны быть 
обя за тель но уч те ны».
Про пи сан ная на шим Пре зи ден том в 

статье ини ци ати ва яв ля ет ся уни каль ной, 
так как дан ный шаг поз во лит нам обес пе-
чить мо ло дое по ко ле ние воз мож ностью 
кон ку рен тос по соб нос ти в бу ду щем.
Статья Н. А. Назарбаева «Взгляд в бу ду-

щее: мо дер ни за ция об ще ствен но го соз на-
ния» наш ла ши ро кий от клик у ка зах стан-
цев. Президент об ра ща ет на ше вни ма ние 
на фор ми ро ва ние ис то ри чес ко го соз на-
ния, по то му что без это го мы не смо жем 
ук реп лять ус тои го су дар ства, не смо жем 
сох ра нить на ши прос то ры. В статье пред-
став ле на прог рам ма, ко то рая яв ля ет ся но-
вой иде оло ги чес кой плат фор мой раз ви тия 
стра ны. Все шесть нап рав ле ний ду хов ной 
мо дер ни за ции нап рав ле ны на под дер жку 
и ус пеш ную ре али за цию ра нее при ня тых 
дол гос роч ных со ци аль но-эко но ми чес ких 
прог рамм. Сде лан ак цент на мо дер ни за-
ции об ра зо ва ния и сох ра не нии куль тур-
но-нрав ствен ных цен нос тей как ос нов ном 
при ори те те и нап рав ле нии пер спек тив но-
го раз ви тия Казахстана. Президент от ме ча-
ет так же, что в сис те ме цен нос тей об ра зо-
ван ность ста нет глав ной, в том чис ле от ме-
че на роль куль та зна ний, ко то рый дол жен 
быть все об щим.

Гла ва го су дар ства под чер ки ва ет: мир 
на чи на ет но вый ис то ри чес кий цикл. По-
это му важ но скон цен три ро вать ся и адап-
ти ро вать ся к но вым ус ло ви ям, взяв луч-
шее из то го, что не сет в се бе но вая эпо ха. 
Президент от ме ча ет: не толь ко от дель ный 
че ло век, но и на ция в це лом име ют шанс 
на ус пех, толь ко раз ви вая свою кон ку рен-
тос по соб ность. При этом нель зя за бы вать о 
сво их кор нях. А лю бовь и ува же ние к ис то-
кам на чи на ют ся с за бо ты о род ной зем ле.
Н. А. Назарбаев под чер кнул, что об ще-

ству очень ва жен пат ри оти чес кий нас трой 
и ат мос фе ра доб ро же ла тель нос ти. А ес ли 
в воз ду хе ви та ет нас трой един ства и стрем-
ле ние сде лать стра ну на деж нее, бо га че, то 

по за ко ну со об ща ющих ся со су дов бу дут 
про из рас тать и доб рые де ла в эко но ми ке, 
биз не се, и са ма ра дость ощу ще ния. Нель зя 
се год ня ис клю чать то го, что у нас в об ще-
стве есть часть лю дей с не чет кой иден тич-
ностью, та кой ва ку ум граж дан ской иден-
тич нос ти ос лаб ля ет фор ми ро ва ние граж-
дан ско го един ства. Сле ду ет осо бо под нять 
роль куль ту ры. Ведь куль ту ра — это то, с 
че го все на чи на ет ся. И это то, что ос та ет ся 
пос ле все го. И ес ли мы за явим о куль ту-
ре как о стра те ги чес ком ду хов ном ре сур-
се сво его раз ви тия, то раз ре шат ся мно гие 
проб ле мы в эко но ми ке, тех но ло ги ях и 
да же меж лич нос тных от но ше ни ях. Куль-
ту ра, о чем всег да го во рит Ел ба сы, — это 
про ти вос то яние ха осу, аг рес сии, все му бе-
зоб раз но му во всех об лас тях на шей жиз ни. 
На ТВ, во всех СМИ, в шко лах, уни вер си-
те тах, семь ях дол жны во весь го лос вос пи-
ты вать в на шей мо ло де жи та кую ду хов ную 
суб стан цию, ко то рая на зы ва ет ся со вестью. 
Ведь со весть — это не толь ко ан гел-хра ни-
тель че ло ве чес кой чес ти. Это ру ле вой всей 
на шей жиз ни, это наш нрав ствен ный на-
ви га тор. Сло вом, Н. А. Назарбаев еще раз 
под чер кнул роль че ло ве чес ко го ка пи та ла. 
Его статья про ни за на за бо той о вос пи та-
нии сов ре мен но го че ло ве ка, лю бя ще го 
свою Ро ди ну и От чиз ну.

Еще од ним важ ным пун ктом статьи 
гла вы го су дар ства ста ло вы не се ние на 
все на род ное об суж де ние пред ло же ния 
о пе ре хо де ка зах ско го ал фа ви та на ла ти-
ни цу до 2025 го да. Пе ре ход от кро ет но вые 
пер спек ти вы в сфе ре тех но ло гий, бла го да-
ря че му на ция смо жет по лу чить воз мож-
ность раз ви вать ся и дос тиг нуть по ка за те-
лей са мых раз ви тых стран ми ра.
Статья Н. А. Назарбаева яв ля ет ся но-

вым ис то ри чес ким до ку мен том, ко то рый 
приз ван объ еди нить на цию. Опи ра ясь на 
пе ре до вой опыт раз ви тых стран, в статье 
уде ля ет ся осо бое вни ма ние ме то дам, ко-
то рые вос пи та ют кон ку рен тос по соб ное 
по ко ле ние граж дан че рез приз му ре али-
за ции идеи «Мəн гі лік Ел». Что бы дос тичь 
этой це ли, не об хо ди мо из ме нить свой ду-
хов ный мир.
Все по ло же ния статьи нап ря мую свя за-

ны с раз ви ти ем на ци ональ ной эко но ми ки 
и бла го сос то яния ка зах стан цев. Прог рам-
ма та ко го мас шта ба ста нет своеоб раз ным 
со ци аль ным це мен том, ко то рый спла чи-
ва ет на цию, ук реп ля ет граж дан скую иден-
тич ность. Ведь Ро ди на — это не толь ко 
зем ля, тер ри то рия, но и еди ная со ци аль-
но-куль тур ная об щность но си те лей об щих 
ми ро воз зрен чес ких цен нос тей, язы ка, тра-
ди ций, обы ча ев.

По это му важ но, что бы смысл и по ло же-
ния статьи Пре зи ден та дош ли до всех сло-
ев об ще ства. Об суж де ние дол жно ак тив но 
вес тись на уров не все го граж дан ско го об-
ще ства.
Так же не об хо ди мо от ме тить, что статья 

«Взгляд в бу ду щее: мо дер ни за ция об ще-
ствен но го соз на ния» — яр кое сви де тель-
ство то го, что Президент всег да на нес коль-
ко ша гов опе ре жа ет всех ос таль ных в сво ем 
ви де нии раз ви тия Казахстана.
Под во дя ито ги, мож но ска зать, что 

статья гла вы го су дар ства «Взгляд в бу-
ду щее: мо дер ни за ция об ще ствен но го 
соз на ния» соз вуч на с про цес са ми, ко то-
рые пе ре жи ва ет Казахстан на сов ре мен-
ном эта пе. Она в пол ной ме ре ста но вит ся 
сос тав ной частью эко но ми чес кой, по ли-
ти чес кой мо дер ни за ции, ко то рую на ша 
стра на на ча ла с про воз гла ше ния не за ви-
си мос ти. Статья за да ет век тор дви же ния 
ка зах стан ской на ции на го ды впе ред, так 
как обоз на чен ная мо дер ни за ция зат ра ги-
ва ет, преж де все го, воп ро сы, свя зан ные с 
фор ми ро ва ни ем но вой мо де ли соз на ния 
и мыш ле ния, ко то рые сос тав ля ют ос но ву 
ка зах стан ской на ции. Опи ра ясь на пред-
ло жен ный при ори тет, Казахстан име ет 
воз мож ность со еди нить го ри зон ты прош-
ло го, нас то яще го и бу ду ще го на де ся ти ле-
тия впе ред. Вы де лен ные ос нов ные эле мен-
ты мо дер ни за ции соз на ния как об ще ства, 
так и каж до го ка зах стан ца — кон ку рен-
тос по соб ность, праг ма тизм — опи ра ют ся 
на на ци ональ ную иден тич ность, куль ту ру, 
об ра зо ва ние, ко то рые мо гут стать фак то-
ра ми ус пе ха на ции и приб ли зить вхож-
де ние Казахстана в трид цат ку кон ку рен-
тос по соб ных стран ми ра. Ес те ствен но, за-
да чи, сто ящие пе ред на ми как твор чес кой 
ин тел ли ген ци ей, уче ны ми и ис то ри ка ми 
в ус ло ви ях гло баль ной кон ку рен тос по соб-
нос ти в сфе ре на уки и об ра зо ва ния, вы те-
ка ют из кон крет ных ис то ри чес ких ус ло вий. 
Ос нов ной на шей за да чей, ес те ствен но, ста-
но вит ся за да ча под го тов ки тру дов ми ро-
воз зрен чес ко го ха рак те ра, поз во ля ющих 
фор ми ро вать мо ло дое по ко ле ние, го то вое 
про ти вос то ять вы зо вам вре ме ни. В то же 
вре мя на ши тру ды дол жны нес ти в се бе за-
да чу сох ра не ния куль тур но го ко да на ции. 
От то го, нас коль ко про дук тив ной бу дет 
на ша ра бо та в этом нап рав ле нии, за ви сит 
на ше бу ду щее и не за ви си мость.

С. К. АЖИ ГЕ НО ВА,
Л. Т. ЖУ МА КА НО ВА,
Г. Б. САР БА ЛА КО ВА,

З. Е. ТОМ ПИ ЕВА,
ФА КУЛЬ ТЕТ ИНОС ТРАН НЫХ ЯЗЫ КОВ

Под пи сан ный Пре зи ден том Рес пуб ли-
ки Казахстан Н. А. Назарбаевым 30 ок тяб-
ря 2017 г. Указ «О пе ре во де ал фа ви та ка-
зах ско го язы ка с ки рил ли цы на ла тин скую 
гра фи ку» стал оче ред ным кон крет ным ша-
гом в ре али за ции выб ран ной на шим го су-
дар ством стра те гии вхож де ния в чис ло на-
ибо лее раз ви тых стран ми ра. Казахстан как 
су ве рен ное го су дар ство про дол жа ет са мос-
то ятель но оп ре де лять свой путь раз ви тия, 
в том чис ле и в язы ко вой сфе ре.
О про ду ман нос ти сде лан но го ша га сви-

де тель ству ет тот факт, что Ука зом пре дус-
мот ре но об ра зо ва ние На ци ональ ной ко-
мис сии по пе ре во ду ал фа ви та ка зах ско го 
язы ка на ла тин скую гра фи ку, ут вер жда ет-
ся не об хо ди мость обес пе че ния по этап но-
го пе ре во да ал фа ви та ка зах ско го язы ка на 
ла тин скую гра фи ку до 2025 го да, пла ни ру-
ет ся при ня тие всех не об хо ди мых мер по 
ре али за ции нас то яще го Ука за, в том чис ле 
ор га ни за ци он но го и за ко но да тель но го ха-
рак те ра. Та ким об ра зом, про изой дет пос-
те пен ное, эво лю ци он ное, тща тель но ор га-
ни зо ван ное из ме не ние в язы ко вом прос-
тран стве на ше го об ще ства.

В этом от но ше нии боль шая ра бо та 
ждет всех ка зах стан ских уче ных: на до на-
чать пе ре вод всей не об хо ди мой ли те ра ту-
ры на ла ти ни цу, под го то вить со от вет ству-
ющие кад ры, сох ра нить и сде лать дос туп-
ны ми все ин тел лек ту аль ные и куль тур ные 
цен нос ти на ро да. Для это го есть все не об-
хо ди мые ус ло вия. Фак ти чес ки ла тин ская 
гра фи ка уже ис поль зу ет ся в Ка зах ста не, по 
пре иму ще ству в ин тер нет-прос тран стве. 
Де сят ки ты сяч ка зах стан цев учат ся и ра бо-
та ют за ру бе жом и для пе ре пис ки ис поль-
зу ют ла тин ский шрифт.
Те фи нан со вые рас хо ды, ко то рые пот-

ре бу ют ся для ре али за ции это го мас штаб-
но го со ци аль но го про ек та, не об хо ди мо 
рас смат ри вать как ин вес ти ции в бу ду щее, 
в фор ми ро ва ние че ло ве чес ко го ка пи та ла, 
что даст го раз до боль ший эф фект, чем вло-
жен ные сред ства, и бу дет спо соб ство вать 
даль ней ше му дви же нию Казахстана по пу-
ти мо дер ни за ции.

П. П. СО ЛО ЩЕН КО,
ЗА ВЕ ДУ ЮЩИЙ КА ФЕД РОЙ

ФИ ЛО СО ФИИ И ТЕ ОРИИ КУЛЬ ТУ РЫ

На ше мне ние о пе ре хо де на ла ти ни цу 
скла ды ва ет ся из сле ду ющих со об ра же ний.
Пе ре ход ка зах ско го язы ка на ла ти ни цу — 

воп рос не по ли ти чес кий, а фи ло ло ги чес кий, 
нап рав лен ный на раз ви тие ка зах ско го язы-
ка в кон тек сте мо дер ни за ции об ще ствен но-
го соз на ния. Вмес те с тем она мо жет бо лее 
адек ват но от ра жать фо не ти чес кий строй 
ка зах ско го язы ка.
Ос во ение ка зах ско го ал фа ви та на ос но ве 

ла ти ни цы бу дет лег че для пред ста ви те лей 
дру гих на ци ональ нос тей. Это свя за но с тем, 
что мно гие с тру дом вос при ни ма ют спе ци-
фи чес кие бук вы, а ла тин ский ал фа вит зна-
ком боль шин ству.
Пе ре ход на ла ти ни цу поз во лит лег че 

изу чать ан глий ский и дру гие инос тран ные 
язы ки, так как ла тин ская гра фи ка бу дет уже 
зна ко ма.
При пе ре хо де на ла ти ни цу сни мет ся ос-

тро та воп ро са но вых тер ми нов в ка зах ском 
язы ке. При няв ре фор му, как и все дру гие эт-
но сы, мы бу дем за им ство ван ные из дру гих 
язы ков сло ва приб ли жать к сво ей фо не ти ке.

И од но из глав ных дос то инств но вой гра-
фи ки — это удоб ство. Мы смо жем пи сать 
на ка зах ском на лю бом гад же те, на хо дясь в 
лю бой точ ке ми ра, поль зу ясь стан дар тной 
кла ви ату рой QWER TY.
Пе ре ход на но вый ал фа вит поз во лит 

рас ши рить ин фор ма ци он ные гра ни цы. У 
на шей стра ны в этом пла не есть пре иму ще-
ство пе ред те ми стра на ми, ко то рые сде ла ли 
это рань ше. Мы смо жем учесть по ло жи-
тель ный и от ри ца тель ный опыт дру гих быв-
ших со вет ских рес пуб лик, вклю чая воп ро сы 
фи ло ло ги чес кие и ор га ни за ци он ные.
В це лом мож но ре зю ми ро вать, что пе-

ре ход на ла ти ни цу — это вос тре бо ван ная в 
ду хе вре ме ни ре фор ма. Од на ко этот воп рос 
из лиш не по ли ти зи ро ван. По ис ки скры тых 
смыс лов в ша гах, нап рав лен ных на пе ре ход к 
дру гой гра фи ке, не име ют под со бой ос но вы.

Е. Ш. АМИ РОВ,
ЗАМ. ДЕ КА НА ИС ТО РИ ЧЕС КО ГО ФА КУЛЬ ТЕ ТА ПО НАУЧ НОЙ РА БО ТЕ

Л. И. ЗУ ЕВА,
ДО ЦЕНТ КА ФЕД РЫ АР ХЕ ОЛО ГИИ, ЭТ НО ЛО ГИИ И ОТЕ ЧЕ СТВЕН НОЙ ИС ТО РИИ

Взгляд в будущее: модернизация общественного сознания

Важный шаг на пути модернизации Переход на новый алфавит расширит 
информационные границы
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Біз дің ке ре ге сі кең елі міз əлем нің озық жұрт-
та ры мен те ре зе сі тең екен ді гін мойын дат ты. Қа-
ра ған ды қа ла сы Лон дон, Ам стер дам, Сид ней, 
т.с.с. ме га по лис тер дан еш айыр ма шы лы ғы жоқ 
қа ла. Қа ра өлең нің қағ ба сы атан ған қа зы на лы 
қа ла мыз дың ел қы зы ға тын дай өз ерек ше лік те-
рі бар. Əде би ет те де, мə де ни ет те де. Бұ ған еш-
кім нің дауы жоқ. Дə лел ре тін де өт кен ға сыр да 
ал дың ғы қа тар лы им пе рия ең үз дік тұл ға ла рын 
біз дің қа ла ға (КАР ЛАГ түр ме сі не) əкеп құй ған-
ды ғын ай тса да жет кі лік ті. Қа ра ған ды ның уақыт 
ал дын да осал бо лу ына ре ті жоқ. Ең озық ғы лы-
ми жа ңа лық тар ды аш қан ға лым дар шо ғыр ла-

нып, Қа ра ған ды мем ле кет тік уин вер си те ті нің 
қа быр ға сын қа лауы сəй кес тік емес, бұл — Ар-
қа ның əде би ет пен мə де ни ет тің ор да сы бо ла 
ал ған ды ғын да. Өз бойы на (та би ға ты на) сі ңі ре 
ал ған ды ғын да. Ен де ше, осы уни вер си тет те бар-
лық клас си ка лық дəс түр де гі про цес тер дің өту іп 
жа туы — та ри хи та лап деп ұға мыз.

Қа быр ға га зе ті нің та рих та ала тын ор ны 
ерек ше. Оның да өз ор ны бар. За ма нын да уни-
вер си тет қа быр ға сы нан шық қан «Ба ла уса» клу-
бы ның Республика кө ле мін де гі ең бе дел ді клуб-
тар дың бі рі бол ған ды ғын, оның өз қар жы сы мен 
ха лы қа ра лық дең гей ге кө те ріл ген ді гін бү гін гі 
таң да про фес сор лық қыз мет ат қа рып жүр ген 
аға тол қын куə лік ете ала ды. Ен де ше, не ге біз де 
өз та ра пы мыз дан уақыт су ре ті не өзін дік үні міз-

ді, бояуымыз ды қос пас қа? «Жа ңа шыл дық тың 
бə рі өт кен жақ сы күн дер дің жа дын да сақ тал ған 
жаң ғы ры ғы» де ген сөз ді ес ке ала оты рып, осы 
бас та ма ны кө тер дік. Қа быр ға га зе тін уни вер-
си тет тің қа быр ға сы нан бас тау ал ған «Ба ла уса» 
бір лес ті гі нің аты мен ата дық. Атақ-даң қы аңыз-
ға ай нал ған бір лес тік тің он жыл дық тар үзі лі-
сі нен кейін гі қай та «ру ха ни жаң ғы руы» деп 
ырым да дық. Бұл га зет тің бас ты кон цеп ци ясы 
сту дент тер дің шы ғар ма шы лы ғын на си хат тау, 
уни вер си тет тің ты ныс-тір ші лі гін та ныс ты ру бо-
лып та бы ла ды. Идея ав то ры, га зет шы ғуы ның 
бас ты се беп ке рі ре тін де бұл БА СЫ ЛЫМ НЫҢ 
ұзақ өмір сү руі не, бұ ған жауап ты адам дар дың 
адал ды ғы на, қа жыр-қай ра ты на күш-қу ат ті ле-
дім! Мағ жан ның ті лі мен ай тқан да: Мен жас тар-

ға се не мін! Атал мыш га зет тің ке ле ше гі бо ла-
шақ тың ен ші сін де! Ақ жол! Қа быр ға га зе ті нен 
қа быр ға лы шы ғар ма шы лық жа сай тын тұл ға-
лар шық сын! «Бұ лақ көр сең, кө зін аш» де ген 
ұс та ным ды га зет тің ұра ны қы лу ымыз да сон-
дық тан. Ақ жол, дос та рым! Жауап ты ре дак то-
ры ре тін де Ер бол Ер бо лат, жауап ты хат шы боп 
Анар Орақ бай сай лан ды. Қа ра ған ды мем ле кет-
тік уни вер си те ті нің жа ны нан шы ға тын «Жас тар 
əле мі» га зе ті нің қо сым ша сы боп жал ған ның 
жа ры ғы на шы ға тын бұл ба сы лым оқыр ман ның 
ыс тық ықы ла сы на бө ле не ді де ген се нім де мін!

АЛ МАЗ МЫР ЗАХ МЕТ,
«�А СЫМ» РЕС ПУБ ЛИ КА ЛЫ� ;ДЕ БИ-�О �АМ ДЫ� ЖУР НА ЛЫ, ЖАУАП-

ТЫ ХАТ ШЫ, �А ЗА� ;ДЕ БИ ЕТІ КА ФЕД РА СЫ НЫ� А�А О�Ы ТУ ШЫ СЫ

Ата-ба ба ла ры мыз дың қа ны мен, аға-апа ла ры мыз-
дың жа ны мен кел ген азат тық — біз үшін ки елі ұғым. 
Жат та ке тіп ба ра жат қан же рі не, есең гі реп, еңі ре ген 
елі не қор ған бол ған, ар тын да қа лар ұр па ғы үшін жан 
бе рі сіп, қан тө гіс кен ер ле рі міз дің есі мі мəң гі ел есін-
де. Қа зір гі таң да 16-17 жел тоқ сан тəуел сіз дік мей ра-
мы бо лып жа ри ялан ды. Сон дық тан жел тоқ сан айы-
ның 16 жұл ды зы ның қа сі рет ті күн еке нін жа ды мыз да 
бе рік сақ тап қа на қой май, еге мен дік ке қол жет кі зу 
жо лын да ғы жет кен же тіс ті гі міз, үміт-іс тер дің ақ тал-
ған, ар ман дар дың орын дал ған кү ні екен ді гін де се зі-
нуі міз ке рек.

26 жыл бойы на ата лып өте тін бұл ұлы күн де не бір іс-
ша ра лар жа са лып, əр жыл сайын үл кен дə ре же де Қа зақ-
стан ның жер ата улы түк пір-түк пі рін де той ла на ды, ұлт 
ұлан да рын да бір сəт ес ке ала мыз. Сон дай іс-ша ра лар-
дың ал ғаш қы ла ры ның бі рі бо лып Қа ра ған ды мем ле кет-
тік уни вер си те ті нің тө рін де — 8 оқу ғи ма ра тын да жел-
тоқ сан айы ның 7 жұл ды зын да «Тəуел сіз дік ке тағ зым» 
ат ты кеш өт ті. Ме ре ке лік са ғат тың не гіз гі иде ясы —Се-
рік бай Мей рам бе ков аға мыз. «Ұла ғат» өнер клу бы ның 
же тек ші сі, ақын Қай рат Ас қа ров тың ұйым дас ты ру ымен 
клуб қа мү ше бар лық сту дент тер ат са лыс ты. Тəуел сіз-
дік ті тəу етіп, сол бір аза лы да қа за лы күн дер дің азап ты 
сəт те рін көз ал ды мыз ға кел тір ген дей бол ды. Əп ке-ана-
ла ры мыз дың жан мен тəн қи на лы сын, пат ша лық тар дың 
оз быр лық та рын қойы лым мен жақ сы су рет те ді. Тəуел сіз-
дік та қы ры бын да ғы пат ри от тық əн дер шыр қа лып, кү ңі-
рен ген күй ой нал ды. Мың бұ рал ған би ші қыз да ры мыз 
на қы шы на кел ті ріп би би ле ді. Қа ла мы ұш қыр ақын жан-
ды қыз-жі гіт тер сол та қы рып та жү ре гі нен шық қан өлең-
де рін оқы ды. Ең ма ңыз ды сы, қы зыл за ман ның құр ба ны 
бол ған, азат тық үшін кү рес кен, біз ге еге мен дік та ңын 
сый ла ған Лəз зат Аса но ва əп ке міз дің ана сы Ал ты най Қал-
мет қы зы жə не тың да ған ның са на сы мен на мы сын оята-
тын əн дер дің бі рі əрі бі ре гейі «Жел тоқ сан же лі» əні нің 

ав то ры, со ны мен қа тар орын да ушы сы, саз гер Əби ір бек 
Ті нə ли ев аға мыз кеш қо на ғы бол ды. Ха лық қо ше ме ті не 
бө лен ген Ал ты най ана мызбен, Əби ір бек аға мыз бен жа-
қы ны рақ та ны су сту дент тер үшін ға на емес, ұс таз дар ға 
да үл кен мəр те бе бол ға ны хақ. Кеш қо нақ та ры ой ла ры на 
түр ткі бол ған сауал да рын қойып, тұ щым ды жауап ал ды. 
Құр мет ті қо нақ та ры мыз сол бір қа сі рет ті күн дер де кеш-
кен күй ле рін, өз бас та ры нан өт кен оқи ға ла рын ба ян дап, 
са ли қа лы, əң гі ме ле рін ай тып, ті лек-ни ет те рін, ақыл-ке-
ңес те рін біл дір ді. Со ңы нан ес те лік су рет ке түс ті. Мі не-
кей, қа зақ жұр ты үшін күн тіз бе де гі ма ңыз ды да та ға орай 
іс-ша ра лар ай дың ба сы нан-ақ өт кі зі лу де.

«Тағ дыр дың те зі нен, то зақ тың өзі нен аман-сау қал ған» 
ха лық на ғыз ұлы ха лық емес пе? Көр ген ауыр хик ме ті нен 
кейін бор дай то зып, жоқ бо лып кет пей, бір лі гін, еге мен-
ді гін, ел ді гін сақ тап қал ды. Со ла қай са ясат тың зар да бын 
тар тқан ел дің ең се сі би ік бү гін де. Өт кен күн дер өк сік 
кер неп өкін дір се де бо ла шақ қа ба тыл қа рай мыз. Ал, ке-
ше гі от ты күн де жа нын пи да ет кен аға-апа ла ры мыз дың 
ру хы на бас иіп, ер лік те рін өс ке лең ұр пақ қа на си хат тап 
жү ру біз дің па ры мыз. Қас тер лі күн ді қас тер лейік, қа ді-
рін бі лейік!

АЗИ ЗА АСЫЛ ХА НО ВА,
�АРМУ СТУ ДЕН ТІ

Тұң ғыш Президент кү ні 
2012 жыл дан бе рі той ла нып ке-
ле ді. Елі міз ді бас қа рып отыр ған 
тұң ғыш Президент Нұр сұл тан 
Əбі шұ лы Назарбаев мем ле ке ті-
міз дің көр кеюі, өр кен деуі жо-
лын да тал май ең бек ет ті. Ел ба сы 
үшін төл ме ре ке нің ен гі зі луі бар-
ша мыз ды қу ант ты. Ел ба сы мыз-
дың же тіс тік те рі мол. Қа зақ стан-
ның тəуел сіз мем ле кет ке ай на лар 
жыл да рын да, қи ын-қыс тау кез-
дер де хал қы на рух-жі гер бе ріп, 
түс кен ең се ні бір кө те ріп сал ды. 
Тəуел сіз дік ал ға лы 26 жыл өтіп-
ті. Осы 26 жыл ішін де Нұр сұл тан 
Əбі шұ лы ай қын са ясат пен, нақ ты 
жос пар мен та лай бе лес тер ді ба-
ғын ды рып, Қа зақ стан мем ле ке тін 
озық ел дер қа та ры на шы ғар ды.

Қа зір гі күн ге дейін Президент 
көп те ген іс тер жа са ды. Елі міз дің 
жа һан ға та ны луы үшін «Қыс қы 
Ази ада» спорт тық жа рыс та ры өт ті, 
«ЭК СПО-2017» көр ме сін ұйым дас-
ты рып, өз мə ре сін абы рой мен жет-
кіз ді, 12 жыл ішін де Астана қа ла сы 
бой кө тер ді, ал бү гін гі кү ні «Ла тын 
əліп би ін» ен гіз ді. Хал қы мыз ға па-
на, жас тар ға аға бол ған Ел ба сы іс-
тің дұ рыс-бұ рыс ты ғын бі ле оты рып, 
мем ле ке ті міз ді «Қа зақ стан-2050» 
стра те ги ялық жос па ры мен да мы ған 
мем ле кет тер қа та ры ның ал ды на бір-
тін деп, асық пай адым дап ба ру ына 
кі рі сіп кет кен. Қа зір ел эко но ми ка сы 

мен əлеуеті, мə де ни еті мен əде би еті 
да мып, ті лі мен ді лі тұ рақ тал ған бай-
тақ Қа зақ стан ға ай на лып отыр мыз.

«Тө бе сіз жер бол май ды, тө ре-
сіз ел бол май ды». Ке ше гі тар жол, 
тай ғақ кеш кен за ман нан еге мен дік 
ал ған ға дейін нұр лы бо ла шақ қа же-
те леп, та лай ға сыр лар бойы ар ман-
да ған ба ба лар ті ле гін орын дап, Қа-
зақ стан ды төр ткүл дү ни еге паш ет-
кен Нұр сұл тан ата мыз ға жұр ты ның 
ай тар ал ғы сы ұшан-те ңіз.
ХХІ ға сыр — да мы ған за ман. Осы 

да мы ған за ман да əлі күн ге дейін 
кей бір ел дер де со ғыс, атыс бо лып 
жа тыр. Мұ ның бə рі не ден? Əри-
не, бас шы ның өз хал қын бас қа ра 
ал мауынан, сол жұр тын ой ла ма ға-
ны нан, елі нің бо ла ша ғы на алаң да-
мауынан. Ал, біз дің бас шы мыз, жо-
ға ры да ай тып өт кен дей, өз елі нің 
арт та қал мауын қа да ға лап, бей біт-
ші лік ті, те пе-тең дік ті са қа та ған, бар 
əлем нің Қа зақ стан ды мойын дауын 
аң са ған, хал қы нан бұ рын өзі нің жа-
ны күйе тін жұ мыс ат қар ған ұлы 
қай рат кер, да на пер зент.
Əр қа зақ стан дық Пре зи ден ті міз-

бен мақ та на оты рып, ой ға ал ған ісін 
жал ғас ты ра бі луі қа жет. Қа зақ елі-
нің абы ройын ас қақ тат қан тұң ғыш 
През ден ті міз — қа зақ та ри хын да 
ал тын əріп тер мен жа зы ла тын ерек-
ше тұл ға.

АЙ ДА НА ШЫ НАТ БАЙ,
�Ж-12 ТО БЫ НЫ� СТУ ДЕН ТІ

Аман гел ді Құ рақ бай, «Да на лар 
сө зі — ақыл дың кө зі» рес пуб ли ка-
лық бай қауының же ңім па зы.

Тіл ші: Ең ал ды мен, өзі ңіз жай лы 
ай тып кет се ңіз? Қай жақ тың ту ма-
сы сыз? Қа зір гі таң да не мен ай на лы-
са сыз?

— Ке ше гі діл мар Шоң мен Бай да лы 
би лер ден нəр ал ған То қа де ген жұрт-
тан та рай тын, Са ры ар қа ның кін ді гі — 
ки елі Жа ңа ар қа ның ту ма сы мын. Сол 
жақ та Ес ке ней де ген ауыл да ту ып-өс-
тім, бі лім ал дым. Сөй тіп, ар ман қу ып 
Ев ней Арыс та нұ лы Бө ке тов атын да ғы 
Қа ра ған ды мем ле кет тік уни вер си те-
ті нің фи ло ло гия фа куль те ті не оқу ға 
түс тім. Мұ ға лім бо лу де ген ол өзім нің 
ба ла күн гі ар ма ным еді. Қай са ла да 
жүр сем де ел дің қа же ті не жа рап, ха-
лық қа қыз мет ету — бас ты па ры зым. 
2014 жы лы оқу ды тə мам да ған соң мы-
сы ме нен кү мі сін кү бі де гі қы мыз ша са-
пыр ған кен ді қа ла Сəт ба ев ша һа ры на 
ке ліп, №19 мек теп те мұ ға лім бол дым. 
Би ыл дан бас тап, мем ле кет тік қыз мет-

ке ауыс тым. Сəт ба ев қа ла сы əкім ді гі-
нің іш кі са ясат бө лі мі нің бас ма ма ны 
қыз ме тін ат қа рып жа тыр мын.
Тіл ші: Қаз дауыс ты Қа зы бек би-

дің 350 жыл ды ғы на ар нал ған «Да-
на лар сө зі — ақыл дың кө зі» ат ты 
рес пуб ли ка лық ше шен дік өнер 
бай қауын да бас жүл де ні ұтып ал ған 
екен сіз. Бай қау қа лай, кім нің ұйым-
дас ты ру ымен өт ті?

— Қа ра ған ды об лы сы əкім ді гі нің 
ұйым дас ты ру ымен өт кі зіл ген бұл 
бай қау ға об лыс тың өзі нен 52 үміт кер 
тір ке ліп ті. Əри не, оның бар лы ғын 
рес пуб ли ка лық қа жі бе ре ал май ды, 
сол се беп ті, ірік теу жүр гі зіл ді. Ол да 
өз ал ды на дəл 3 ке зең нен тұр ды. І ке-
зең — та ныс ты ру, ІІ ке зең — Қа зы бек 
би дің ше шен дік сөз де рі нен үзін ді лер-
ді мə нер леп оқу, ІІІ ке зең — ше шен дік 
ар нау, ше шен дік тол ғау, ше шен дік дау 
мə се ле ле рі не бай ла ныс ты та қы рып тар 
бойын ша бір-бі рі нен асып тү се тін дей 
біл гір лік, діл мар лық ше шен дік та ны-
та жə не та қы рып ты бү гін гі күн мен са-
бақ тас ты ра оты рып өз ой ла рын ор та ға 
са лу. Ірік теу ке зе ңі нен де бас жүл де ні 
ен ші леп, сөй тіп рес пуб ли ка лық бай-
қау ға жол да ма ал ған жайым бар. Бұл 
жер де де бас жүл де ма ған бұйы рып ты.

Тіл ші: Сол кез де қан дай əсер де бол-
ды ңыз? Жал пы, бай қау əділ өт ті ме?

— Сай дың та сын дай са қа дай сай ла-
нып кел ген əр об лыс тың ұл-қыз да рын 
көр ген де, шы ны мен, ба сын да үрей ба-
сым бол ды. Өңі рі міз дің на мы сын қор-
ғап шық қан нан кейін жауап кер ші лік-
тің жү гі өте ауыр еке нін та ғы се зін дім. 

Сол се беп ті жа рыс тың қай ке зе ңін де 
бол ма сын ба рым ды са лу ға ты рыс тым. 
Əри не, бас жүл де ні ұтып ал ған кез де 
ерек ше қуа ныш бол ды, елім нің үмі тін, 
жа қын да рым ның се ні мін ақ тап шық-
қа ным үшін өзім ді ба қыт ты се зін дім. 
Сөз сіз, бай қау жо ғар ғы дə ре же де өт ті. 
Қа зы лар ал қа сы үміт кер лер өне рін ба-
ға лау ке зін де сөй леу ше бер лі гі не, сөз 
қол да ны сы на, дауыс мə не рі мен тіл 
та за лы ғы на, ой дың жүйе лі лі гі не көп 
мəн бер ді.
Тіл ші: Мұн дай бай қау лар ға жиі 

қа ты са сыз ба?
— Жоқ, жиі қа ты са мын деп ата ал-

май мын. Бай қау дың со ңы нан қу ып, 
із деп жүр мей мін, бі рақ мүм кін ді гін-
ше осын дай рес пуб ли ка лық дең гей-
де гі бай қау лар ға қа ты сып тұр ған ды 
жөн кө ре мін. Ең ал ғаш тə жі ри бем де 
2012 жы лы Шым кент қа ла сын да рес-
пуб ли ка лық ше шен дік өнер сайы-
сын да өнер көр сет кен бо ла тын мын. 
Об лыс тың на мы сын қор ғап, ар найы 
«Əй те ке би» ата ғын алып қайт тым. 
Оқу шы, сту дент ке зім де көр кем сөз, те-
атр, ақын дар бай қау ла ры на жиі қа ты-
сып тұр ға ным та ғы бар.

Тіл ші: Əде би ет ке, ше шен дік 
өнер ге де ген қы зы ғу шы лы ғы ңыз 
қа лай оян ды?

— Ен ді, оқы ған мен то қы ған — екі 
бө лек дү ние. Кіш кен тайы мыз дан ата-
əже нің со ңы нан еріп жүр дік. Ауыл дың 
қа зы на лы қа ри яла ры ның ай тқа нын 
тың дап өс тік. Біз дің ба ла ке зі міз де қа-
зір гі дей əлеу мет тік же лі лер не ме се та-
ғы да бас қа кө ңіл кө те ре тін дү ни елер 

бол ған жоқ. Біз дің бас ты ерек ше лі гі-
міз — кі тап оқып, өлең-жыр жат тап 
жа ры су бо ла тын. Сол кез ден оқып-то-
қы ға ны мыз бойы мыз ға сі ңе бер ді. Кең 
та би ғат аясын да жү ріп қой ба ға мыз. 
Ауыл дың та би ға ты да кө кі рек кө зің-
ді аша ды екен. Со дан кейін өзі сөз 
де, бас қа сы да өзі нен-өзі қа лып та сып, 
бойың нан ағы лып, іш кі жан дү ни ең-
нен шы ға бе ре ді. Əй тпе се, пə лен дей 
бір ар найы осы ше шен бо лайық не-
ме се бір та ма ша сөй лейін де ген дей 
мақ сат бол ған жоқ. Оқып-то қы ған ның 
нə ти же сі деп ой лай мын.
Тіл ші: Бо ла шақ қа қан дай жос па-

ры ңыз бар? Ма ман ды ғы ңыз бойын-
ша жұ мыс жа са май сыз ба ен ді?

— Бас ты сы, қай са ла да жүр ге нің 
емес, ел ге, ха лық қа қыз мет ету. Бо ла-
шақ та мем ле кет тік қыз мет ті əрі қа рай 
жал ғас ты рып, сол жол да өсіп-өр кен-
деу. Пе да го ги ка са ла сы нан да бас тар-
тып отыр ға ным жоқ. Қа зір мек теп тен 
ша ма лы са ғат алып, осы са ла да да 
өзім ді да мы ту да мын. Би ыл ка те го рия-
ға да бе ріп қой дым, яғ ни, пе да го ги ка 
мен мем ле кет тік қыз мет ті қа тар алып 
жү ре мін де ген ой да мын. Пə лен дей ал-
ға қой ған мақ сат əзір ге жоқ, за ман ның 
ағы мы мен ке ле жа тыр мын.
Тіл ші: Осы əде би ет, өнер жо лын-

да жүр ген, түр лі бай қау лар ға қа ты-
сып, бақ сы нап жүр ген жас тар ға 
қан дай ке ңес бе рер еді ңіз?

— Əри не, ақыл ай ту оңай ғой. Де-
ген мен, жа рыс тың ке зе ңін де ға на 
дайын дал мау ке рек, со ған ға на ар найы 
сөз жат тай тын бол са ңыз, сіз дің бə рі бір 

де шы найы іш кі бол мы сы ңыз ды бе ре 
ал май сыз. Сон дық тан үне мі жат тап, 
үне мі оқып, қа за қи тұр ғы да да дү ни-
еге кел ген де əр нəр се ні өзі міз дайын-
дап жү руі міз ке рек. Адам де ген нің де 
қуа ты оты ра ды екен. Сол бойы мыз-
да ғы ак ку му ля тор дың қуа тын қа лай 
тол ты ра мыз? Ол осын дай дəс түр лі əн 
тың дау ар қы лы, қа за қи дү ни елер оқу 
ар қы лы, ата-ба ба лар дың жо лын қуу 
ар қы лы, ұс тан ған сал ты мен та ны су 
ар қы лы, со ны ша ма-шар қы ңыз кел-
ген ше əр бір жер де орын дау ар қы лы 
біз бойы мыз ға осы құн ды лық тар ды 
сі ңі ріп, ұлт тық бол мыс пе нен өзі міз ге 
күш бе ре міз. Он дай адам қай ке зең де 
бол сын, мей лі бай қау да да оның бойы-
нан, сөй ле ген сө зі нен, іс-əре ке ті нен кө-
рі ніп тұ ра ды. Сон дық тан, бар лы ғы на 
сəт ті лік ті лей мін! Елі міз дің бо ла ша-
ғы — жас тар дың қо лын да! Сон дық тан, 
қа зақ ша оқу дан, қа зақ ты та ну дан тан-
бай, ел үшін аян бай қыз мет ету қа жет 
деп есеп тей мін.

С5Х БАТ ТАС �АН: М	Л ДІР Н5Р ЛАН �Ы ЗЫ,
�Ж-22 ТО БЫ НЫ� СТУ ДЕН ТІ
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22-24 но яб ря в выс та воч ном цен тре «Көр ме» г. Ас та ны прош ла XV Ка зах стан ская меж-
ду на род ная выс тав ка «Об ра зо ва ние и на ука — 2017», ор га ни зо ван ная меж ду на род ной выс-
та воч ной ком па ни ей «Ата кент-Эк спо». КарГУ им. Е. А. Бу ке то ва был наг раж ден дип ло мом 
ви це-ми нис тра об ра зо ва ния и на уки Рес пуб ли ки Казахстан «За учас тие в XV Меж ду на род-
ной выс тав ке «Об ра зо ва ние и на ука — 2017», а так же дип ло ма ми ор га ни за то ра выс тав ки, 
ди рек то ра МВК «Ата ме кен-Эк спо» «За мно го лет нюю под дер жку и вклад в раз ви тие об ра-
зо ва тель ной выс тав ки» и «За вы со кую науч ную ре пу та цию в ми ро вом со об ще стве».

Глав ные це ли и за да чи выс тав ки сос то яли 
в де монстра ции дос ти же ний в об лас ти со дер-
жа ния всех уров ней об ра зо ва ния; про па ган де 
про фес сий и спе ци аль нос тей, не об хо ди мых 
для эко но ми чес ко го и со ци аль но го рос та 

стра ны; рас ши ре нии меж го су дар ствен но го 
сот руд ни че ства в сфе ре об ра зо ва ния и на уки.
Выс тав ка зас лу жи ла ста тус ав то ри тет ной 

пло щад ки и яв ля ет ся од ним из глав ных со-
бы тий в Ка зах ста не не толь ко для рос сий ских, 
но и дру гих инос тран ных об ра зо ва тель ных 
ор га ни за ций, что соз да ет ус ло вия для ак ти-
ви за ции меж ву зов ско го и меж лич нос тно го 
сот руд ни че ства на ев ра зий ском прос тран стве. 
В сов ре мен ном ми ре очень мно гое оп ре де ля-
ет ся раз ви ти ем сис те мы об ра зо ва ния и на уки. 
Дан ная выс тав ка и в этом го ду ста ла эф фек-
тив ной ком му ни ка ци он ной плат фор мой для 
ре ше ния важ ней ших воп ро сов про фес си-
ональ ной ори ен та ции ка зах стан ской мо ло де-
жи и прод ви же ния но вых об ра зо ва тель ных 
тех но ло гий. На выс тав ке бы ло пред став ле но 

17 уни вер си те тов Рос сии, а так же бы ли раз ме-
ще ны стен ды ву зов Че хии, Тур ции, Поль ши и 
Казахстана, в ра бо те выс тав ки при ня ли учас-
тие бо лее 70 ве ду щих ор га ни за ций, вклю чая 
выс шие учеб ные за ве де ния.

СОБ. ИНФ.

В це лях по ощ ре ния уче ных, науч ных ра бот ни ков науч ных ор га ни за ций, внес ших 
вклад в раз ви тие на уки и тех ни ки, Ми нис тер ство об ра зо ва ния и на уки Рес пуб ли ки 
Казахстан при су ди ло го су дар ствен ные науч ные сти пен дии.

Го су дар ствен ные науч ные сти пен дии при-
суж да ют ся уче ным и науч ным ра бот ни кам, 
ак тив но уча ству ющим в про ве де нии фун да-
мен таль ных или прик лад ных ис сле до ва ний в 
при ори тет ных для го су дар ства нап рав ле ни ях, 
под го тов ке науч ных кад ров, та лан тли вым мо-
ло дым уче ным в воз рас те до 35 лет вклю чи-
тель но, ак тив но уча ству ющим в про ве де нии 
ис сле до ва ний по ре ше нию науч ных проб лем 
и по лу чив шим приз на ние науч ной об ще-
ствен нос ти.
В Ка зах ста не имен ные пре мии уче ным 

при суж да ют ся с 2010 го да. Еже год но прис ва-
ива ют 75 го су дар ствен ных науч ных сти пен дий, 
ко то рые бу дут вып ла чи вать ся еже ме сяч но до 
ок тяб ря 2018 го да.
В со от вет ствии с при ка зом ми нис тра об-

ра зо ва ния и на уки Рес пуб ли ки Казахстан 

№599 от 28 но яб ря 2017 го да «О при суж де нии 
имен ных пре мий 2017 го да в об лас ти на уки и 
го су дар ствен ных науч ных сти пен дий» 7 пре-
по да ва те лей КарГУ име ни ака де ми ка Е. А. Бу-
ке то ва ста ли об ла да те ля ми го су дар ствен ных 
науч ных сти пен дий. Го су дар ствен ной науч ной 
сти пен дии для уче ных и спе ци алис тов, внес-
ших вы да ющий ся вклад в раз ви тие на уки и 
тех ни ки, удос то ена Амер ха но ва Шам сия Кен-
же га зи нов на, док тор хи ми чес ких на ук, про-
фес сор ка фед ры фи зи чес кой и ана ли ти чес кой 
хи мии.
Го су дар ствен ных науч ных сти пен дий для 

та лан тли вых мо ло дых уче ных удос то ены: Ту-
суп бе ко ва Ай ну ра Кайыр жа нов на, док тор 
PhD, до цент ка фед ры ра ди офи зи ки и элек-
тро ни ки; Демь яно ва Юлия Алек сан дров на, 
ма гистр гу ма ни тар ных на ук, стар ший пре по-

да ва тель ка фед ры жур на лис ти ки; Мир зах ме-
тов Ал маз Амир бе кұ лы, ма гистр пе да го ги чес-
ких на ук, стар ший пре по да ва тель ка фед ры 
ка зах ской ли те ра ту ры; Бур ке ева Гуль сым Ка-
ба ев на, док тор фи ло со фии PhD, стар ший пре-
по да ва тель ка фед ры ор га ни чес кой хи мии и 
по ли ме ров; Ми на ева Еле на Вик то ров на, кан-
ди дат хи ми чес ких на ук, до цент ка фед ры ор га-
ни чес кой хи мии и по ли ме ров; Ами ров Ер лан 
Ша ре фо вич, пре по да ва тель ка фед ры ар хе оло-
гии, эт но ло гии и оте че ствен ной ис то рии.

СОБ. ИНФ.

В рам ках ком плек са ме роп ри ятий, 
пос вя щен ных пе ре во ду ка зах ской пись-
мен нос ти на ла ти ни цу, в КарГУ им. Е. А. 
Бу ке то ва сос то ял ся круг лый стол «Науч-
но-ме то ди чес кое обес пе че ние пе ре во да 
ка зах ской пись мен нос ти на ла тин скую 
гра фи ку» с учас ти ем уче ных-фи ло ло гов, 
пред ста ви те лей го сор га нов, док то ран тов, 
ма гис тран тов, сту ден тов.

В хо де ра бо ты круг ло го сто ла об суж да лись 
воп ро сы, свя зан ные с ак ту аль ностью вве де ния 
но во го гра фи чес ко го стан дар та, ме то ди кой 
обу че ния ка зах ско му язы ку на ос но ве ла тин-
ской гра фи ки, ис то ри ей фун кци они ро ва ния 
ла тин ско го ал фа ви та в Ка зах ста не.
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.
В нас то ящее вре мя уче ны ми уни вер си те та 

про во дит ся ра бо та по науч но-ме то ди чес ко му 

обес пе че нию пе ре во да ка зах ско го язы ка на ла-
тин скую гра фи ку. Та ким об ра зом, уни вер си-
тет ское со об ще ство КарГУ на де ле под дер жи-
ва ет ут вер жден ную Пре зи ден том прог рам му 
пе ре во да го су дар ствен но го язы ка на ла ти ни цу.

ИН ФОР МА ЦИЯ ПРЕ ДОС ТАВ ЛЕ НА ФИ ЛО ЛО ГИ ЧЕС КИМ ФА КУЛЬ ТЕ ТОМ
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В КарГУ им. ака де ми ка 

Е. А. Бу ке то ва 8-9 де каб ря 

сос то ялась Рес пуб ли кан-

ская сту ден чес кая науч но-

прак ти чес кая кон фе рен ция 

«Казахстан — мое Оте че ство», 

пос вя щен ная ре али за ции 

идей прог рам мы «Ру ха ни жа(-

)ы ру».

Как от ме че но в прог-

рам мной статье Пре зи ден-

та Рес пуб ли ки Казахстан 

Н. А. Назарбаева: «Осо бое 

от но ше ние к род ной зем ле, 

ее куль ту ре, обы ча ям, тра ди-

ци ям — это важ ней шая чер-

та пат ри отиз ма. Это ос но ва 

куль тур но-ге не ти чес ко го ко да, 

ко то рый лю бую на цию де ла ет 

на ци ей, а не соб ра ни ем ин ди-

ви дов». В ра бо те кон фе рен ции 

боль шое вни ма ние от ве де но 

пат ри оти чес ко му вос пи та нию. 

Ка зах стан ский пат ри отизм — 

это но вая па ра диг ма го су-

дар ствен ной по ли ти ки и иде-

оло гии на шей стра ны. Он 

от но сит ся к ос но во по ла га-

ющим прин ци пам на ше го го су-

дар ства.

Ор га ни за то ром кон фе рен-

ции ста ла ка фед ра ис то рии 

Казахстана и Ас сам блея на ро-

да Казахстана КарГУ им. ака-

де ми ка Е. А. Бу ке то ва. В прог-

рам му кон фе рен ции вклю чи ли 

бо лее 60 док ла дов по ак ту-

аль ным проб ле мам сов ре-

мен ной ис то рии Казахстана. 

Ра бо та кон фе рен ции прош ла 

по сле ду ющим нап рав ле ни ям: 

«Ак ту аль ные проб ле мы сов ре-

мен ной ис то рии Казахстана»; 

«Мо дер ни за ция об ще ствен-

но го соз на ния и ду хов ное 

об нов ле ние»; «Сак раль ные 

мес та и ду хов ные свя ты ни 

Казахстана»; «Мес то и роль Ас-

сам блеи на ро да Казахстана 

в ук реп ле нии об ще ствен но го 

сог ла сия».

В ра бо те кон фе рен ции при-

ня ли учас тие сту ден ты ву зов 

Ка ра ган ды, Ас та ны, Алматы, 

Кос та ная, Пав ло да ра, Ар ка лы-

ка и др.

На международной выставке 
отмечены достижения КарГУ

Ученые КарГУ получили государственные именные стипендии

Научно-методическое обеспечение 
перевода казахской письменности 
на латинскую графику
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Ел эко но ми ка сын кө те ру де ша ғын жə не ор та биз нес ті да мы ту ал ға қойыл ған. Осы ған орай ар қа да елі міз дің 
жас кə сіп кер ле рі бас қос ты. Рес пуб ли ка лық жас тар кə сіп кер лі гі фо ру мы ал ғаш рет ака де мик Е. А. Бө ке тов атын-
да ғы Қа ра ған ды мем ле кет тік уни вер си те тін де өт ті. Оған елі міз дің түк пір-түк пі рі нен жо ға ры оқу орын да ры мен 
мек теп қа быр ға сын да оқи тын 200-ден аса жас кə сіп кер кел ді. Екі күн ге со зыл ған фо рум ал дың ғы қа тар лы кə сіп-
кер лер тə жі ри бе сі мен бө лі се тін, ал бас та ма шыл жас тар тың иде яла рын ұсы на тын алаң ға ай нал ды.

Ша ра ҚарМУ «Enac tus» ко ман да сы ның бес жыл ды ғы на 
ар найы ұйым дас ты ры лып отыр. Ме рей той аясын да уни-
вер си те ті міз де жас тар кə сіп кер лі гі нің ор та лы ғы ашыл ды. 
Ор та лық үш құ ры лым нан тұ ра ды. Мұн да биз нес-мек теп, 
биз нес-ин ку ба тор жə не коуор кинг ор та лы ғы бар. Биз нес-
мек теп те сту дент тер кə сіп кер лік ту ра лы ақ па рат ала тын 
бол са, биз нес-ин ку ба тор да бұл ақ па рат ты іс жү зін де жүр-
гі зе ді. Яғ ни, компь ютер де гі ар найы ба дар ла ма ар қы лы өз 
иде яла ры на биз нес-жос пар құ ра ды. Одан соң коуор кинг 
ор та лық та жо ба сын іс ке асы ра ды. Ор та лық қа ҚарМУ-да бі-
лім алып жат қан кез кел ген сту дент ке ле ала ды. Тек, «Enac-
tus» то бы на тір кел се бол ға ны. Өзі нің биз нес иде ясы, жо ба-
сы бол са, оны шың дап жү зе ге асы ру ына сеп ті гін ти гі зе ді. 
Ай та ке тейік, ор та лық тың көз тар тар түр лі-түс ті ин терь-
ері ҚарМУ «Enac tus» то бы жас та ры ның иде ясы мен жү зе-
ге ас қан. Əр қа быр ға да кə сіп пен ай на лыс қы сы ке ле тін дер 
үшін түр лі ақ па рат тар, қы зық ты су рет тер, топ мү ше ле-
рі нің ала қан із де рі бей не лен ген. Атақ ты кə сіп кер лер дің 
кі тап та рын оқып, тал қы лай тын ар найы бөл ме ле рі де бар. 
Бо ла шақ та кə сіп кер бо лу ды ар ман дай тын жас тар осын да 
топ тас қан. Топ мү ше ле рі жа са ған «My Jent» жо ба сы жас 
кə сіп кер лер дің өнім де рі қойыл ған көр ме де та ныс ты рыл-
ды. Олар жент тен жа сал ған піс пе нан ды өз қол да ры мен пі-
сір ген. Фо рум ба ры сын да бас қа да түр лі ша ра лар өт кі зіл ді. 
Enac tus Ka zakhstan пре зи ден ті Аль би на Ер жа но ва, Ұлт тық 
кə сіп кер лер па ла та сы ның бас қар ма тө ра ға сы ның орын ба-
са ры Нұ рым Аб ды қа лы қов, «Шұ бар көл кө мір» АҚ бас шы-
сы Ке маль Ус ма нов сын ды ал дың ғы қа тар лы кə сіп кер лер 
мен кə сі бін жа ңа бас та ған жас тар ке ліп, сту дент тер ге кə сіп 
бас та удың қыр-сы рын үй рет ті. Тре нинг ба ры сын да өз тə-
жі ри бе ле рі мен бө лі сіп, жас тар дың биз нес-жо ба ла ры ның 

көр ме-та ныс ты ры лы мы на қа зы лық ет ті. Сон дай-ақ, фо рум 
аясын да ал дын ала жа ри ялан ған эс се бай қауының нə ти же-
сі жа ри яла нып, қа ты су шы лар ара сын да ло то рея ойын да-
ры ой на тыл ды. Же ңім паз дар ға де ме уші лер та ра пы нан ба-
ға лы сый лық тар та быс тал ды. Ал ай ту лы ша ра со ңын да əр 
қа ты су шы ар найы сер ти фи кат қа ие бол ды.

«Enac tus» ҚарМУ ко ман да сы ның жо ба лар жайын да-
ғы ви це-пре зи ден ті Сұл тан ға ли Асан: «Мен тə жі ри бе 
жи нау үшін жə не бо ла шақ та кə сіп кер бо лу үшін «Enac-
tus» то бы на қо сыл дым. Біз дің жар қын жо ба ла ры мыз дың 
бі рі — жент піс пе нан да ры. Бұл піс пе нан дəс түр лі жент 
жа сау тех но ло ги ясын мо дер ни за ци ялау нə ти же сін де шық-
қан жо ба. Се бе бі, көп те ген Қа ра ған ды тұр ғын да ры жə-
не Сол түс тік ай мақ тың тұр ғын да ры жент тің не екен ді гін 
біл мей ді. Ол — қа зақ тың ұлт тық та ға мы. Біз сол дəс түр лі 
та ғам ды жа һан дан ды ру үшін қай та дан жаң ғыр тып, піс пе 
нан ре тін де ха лық қа ұсы нып отыр мыз. Піс пе нан дар дың 
құ ра мын дайын дау ба ры сын да жар ты лай дайын дал ған 
өнім жа са дық. Жар ты лай фаб ри кат пен піс пе нан не ме се 
энер ге ти ка лық кок тейль, қуы рыл ған бал мұз дақ ты жа сай 
ала сыз. Осын дай же тіс тік тер ге жет ке ні міз ке ле шек те гі жо-
ба ла ры мыз дың са па лы бо ла тын ды ғын дə лел дей ді. Бү гін 
біз дің жо ба мыз үл кен дə ре же де. Се бе бі, бү кіл рес пуб ли-
ка дан жи нал ған сту дент тер біз дің жо ба мыз ды кө ріп қа на 
қой май, одан дəм тат ты», — деп ал да ғы уақыт та да «Enac-
tus» ко ман да сы ның бұ дан да би ік бе лес тер ді ба ғын ды ра ты-
ны на се нім біл дір ді.

АЯЖАН МА ДИ БЕ КО ВА,
ЖУР НА ЛИС ТИ КА Б	 ЛІ МІ НІ�

3 КУРС СТУ ДЕН ТІ

К!сіпкер болам десе�із…
Фоторепортаж
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В КарГУ про шел тра ди ци он ный Фо рум сту ден тов 
«Мы — бу ду щее Казахстана», пос вя щен ный Меж ду на род-
но му дню сту ден тов. Это ме роп ри ятие с осо бым не тер пе-
ни ем жда ли пер во кур сни ки, так как 17 но яб ря во Двор це 
сту ден тов в рам ках фо ру ма бы ли про ве де ны сле ду ющие 
ме роп ри ятия: зак ры тие ак ции «Здрав ствуй, пер во кур-
сник — 2017!»; наг раж де ние учас тни ков и по бе ди те лей 
кон кур са «Жас та лап — Мо ло дое да ро ва ние» — 2017» и 
праз дни ка «Пос вя ще ние в сту ден ты». Еще од ной яр кой 
ак ци ей стал «Кюй-тар тыс». Эта му зы каль ная ак ция прош-
ла в рам ках ре али за ции На ци ональ ной идеи «Мəң гі лік 

ел», прог рам мы ду хов но го об нов ле ния «Ру ха ни жаң ғы ру». 
Кюй-тар тыс про ве ден с целью про па ган ды в сту ден чес кой 
сре де му зы каль но-ху до же ствен но го нас ле дия Казахстана, 
при об ще ния сту ден чес кой мо ло де жи к му зы каль но-ху до-
же ствен но му твор че ству в жан ре кюя. В ак ции при ня ли 
учас тие на род ный фольклор ный ан самбль «Са рын» Двор-
ца сту ден тов КарГУ, а так же сту ден ты фа куль те тов, вла-
де ющие иг рой на ка зах ских му зы каль ных инстру мен тах. 
Бы ли ис пол не ны про из ве де ния ка зах ских ком по зи то ров-
кюй ши Кур ман га зы, Тат тим бе та, Да улет ке рея, Ди ны Нур-
пе исо вой, Нур ги сы Тлен ди ева и др.

На форуме студентов наградили первокурсников
Фоторепортаж
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Қа ра ша айы ның 30-шы жұл ды зы уни вер си те ті міз де жа ны мен тə нін ғы лым мен бі лім ге, 
па ра сат ты лық қа, адал дық қа ар на ған тех ни ка ғы лым да ры ның док то ры, про фес сор, Жо-
ғар ы мек теп ха лы қа ра лық ака де ми ясы ның ака де ми гі, Қа зақ стан Рес пуб ли ка сы Жа ра ты-
лыс та ну ғы лым да ры ака де ми ясы ның ака де ми гі, ҚР Жо ғары мек теп ғы лым ака де ми ясы-
ның кор рес пон дент-мү ше сі, ҚР Пе да го ги ка ғы лым да ры ака де ми ясы ның құр мет ті ака де-
ми гі, «Па ра сат» ор де ні нің иеге рі Жам был Сəу ле бе кұ лы Ақыл ба ев ты ес ке алу ға ар нал ған 
«Па ра сат ты ға лым» ат ты ай мақ тық ғы лы ми-тə жі ри бе лік кон фе рен ция өт ті.

Ақыл ба ев Жам был Сəу ле бе кұ лы 1938 жы лы 
Шет ауда ны ның Ақ су-Аюлы се ло сын да дү ни еге 
кел ген. Жам был Сəу ле бе кұ лы — ұла ғат ты ұс таз, 
ға жап ға лым, ар дақ ты аза мат, Ор та лық Қа зақ-
стан жо ға ры оку орын да ры рек тор ла ры ай мақ-
тық ке ңе сі нің тө ра ға сы. ҚарМУ-да аға оқы ту шы, 
де кан ның орын ба са ры, те ори ялық фи зи ка ка-
фед ра сы ның мең ге ру ші сі, фи зи ка фа куль те ті нің 
де ка ны, уни вер си тет тің ғы лы ми жұ мыс тар жө-
нін де гі жə не оқу ісі жө нін де гі про рек то ры, 1991-
2004 жыл да ры Е. А. Бө ке тов атын да ғы Қа ра ған-
ды мем ле кет тік уни вер си те ті нің рек то ры бо лып 
қыз мет ет кен. 70-тен ас там ғы лы ми жə не ғы лы-
ми-əдіс те ме лік жұ мыс тар дың ав то ры, өнер та бы-
сы үшін 10-ға жу ық ав тор лық куə лік ал ған. Жам-
был Сəу ле бе кұ лы Ах мет Бай тұр сы нов атын да ғы 
ал тын ме даль мен, со ны мен қа тар он жыл дық тың 
ең үз дік рек то ры де ген құр мет ке ие бол ған қай-
та лан бас тұл ға. Моң ғо лия елі нің 70-тен ас там 
сту ден тін Қа зақ стан да оқу ға қа был дап, олар дың 
жағ дайын жа сап, ба рын ша кө мек бер ген, осы 
жақ сы лы ғы үшін Моң ғо лия елі нің ор де ні мен ма-
ра пат тал ған. Шет ауда ны ның құр мет ті аза ма ты.
Бү гін де ға лым ның бұл фə ни ден оз ға ны на ту-

ра 10 жыл то лып отыр. Со ған орай Е. А. Бө ке тов 
атын да ғы Қа ра ған ды мем ле кет тік уни вер си те ті-
нің рек то ры Ер кін Қи но ятұ лы Кө бе ев бас та ған 
ұйым дас ты ру шы лар то бы осы үл кен ес ке алу 
жи ынын ес те қа лар лық тай етіп өт кіз ді. Атал мыш 
кон фе рен ция ға ға лым мен қыз мет тес бол ған жо-
ра-жол дас та ры, жа қын да ры, ба ла лық ша ғы ның 
куə сі бол ған дос та ры, об лыс тық зи ялы қауым 
өкіл де рі тү гел ге жу ық жи нал ды. Жи ын да па ра-
сат ты ға лым ның өмі рі мен ең бек жо лы, ең бек те-
рі жай лы ке ңі нен əң гі ме бол ды. Кон фе рен ци яны 
Қа ра ған ды мем ле кет тік уни вер си те ті нің бі рін ші 
про рек то ры Рым бек Мұ ра тұ лы аш ты. Жи нал ған 

жұрт ға лым ның өмі рі жай лы əзір лен ген «Пе да-
гог. Тə лім гер. Ға лым» ат ты де рек ті фильмді та ма-
ша лап, Жам был Сəу ле бе кұ лын өз қа тар ла ры нан 
қай та көр ген дей бол ды. Ке ле сі сөз ке зе гі ға лым-
ның ба ла кү нен бір ге өс кен, бір ге оқы ған жа қын 
до сы Қа сым бек Ме диұ лы на бе ріл ді. Ға лым ның 
до сы ес ке алу кон фе рен ци ясын ұйым дас тыр ған 
ҚарМУ ұжы мы на ал ғыс ай тып, до сы ның өмір ден 
өт ке нін қа лай ес ті ге ні жай лы айт ты. Об лыс тық 
мəс ли хат тың хат шы сы боп іс теп жүр ген ке зін де 
пар ла мент тік жи ын да сөз сөй леуі ке рек бо ла ды 
да Жам был Сəу ле бе кұ лы мен бір ге Шет ауда ны на 
ба ра ал май қа лып қоя ды. Сол жи ын да до сы ның 
өмір ден өт ке нін ес тіп, оны мен бір ге бар ма ға ны на 
əлі күн ге дейін өкі не ті нін айт ты. Жам был Сəу ле-
бе кұ лы ның жас ке зі нен өте зе рек, өмір ге құш тар, 
кі тап ты көп оқи ты нын, мек теп те оқу шы лар дың 
ең ал ды бол ға нын, ма те ма ти ка пə ні нен есеп тер ді 
өте жақ сы шы ға ра ты нын жə не спор тпен де ай-
на лыс қа нын, оның ішін де шах мат пен, жү зу мен 
жə не та удан шаң ғы мен сыр ға на ған ды жақ сы кө-
ре ті нін, мұн дай жан ның көп ке үл гі бо лу ға лайық 
еке нін ай тып өт ті.
Қар МТУ про фес со ры Арыс тан Иба тол ла 

Дайы рұ лы өз ке зе гін де Жам был Сəу ле бе кұ лын 
қа ра пайым, іш кі-сыр тқы бол мы сы адам ды бір 
көр ген нен-ақ сүй сін ді ре тін деп си пат тап бер ді. 
Рес пуб ли ка лық, ха лы қа ра лық қо ғам қай рат ке рі 
ре тін де қа зақ елі нің жо ғар ғы бі лім бе ру са па сы 
мен дə ре же сін үл кен бе лес тер ден көр се ту ге аян-
бай те рін тө гіп, қо мақ ты үлес қос қа нын ес ке ріп, 
қа ла кө ше ле рі нің бі рі не Жам был Сəу ле бе кұ лы-
ның есі мі бе ріл се де ген үл кен ой тас та ды.
Жам был Сəу ле бе кұ лы көп ба ла лы от ба сын-

да өсе ді. От ба сы ның қа мын ой лап өс кен жас 
Жам был сол кез ден-ақ үл кен жауап кер ші лік ті 
мой ны на алып, от ба сы ның ті ре гі, қам қор шы сы 

бо ла ды. Жи ын да ға лым ның қа рын да сы Ма рал 
Сəу ле бек қы зы ның бей не үн деуі кө рер мен на-
за ры на ұсы ныл ды. Фи зи ка жə не на но тех но ло-
гия ка фед ра сы ның про фес со ры, ф-м.ғ.к. Ли дия 
Иль ина мен ра ди офи зи ка жə не элек тро ни ка 
ка фед ра сы ның про фес со ры, ф-м.ғ.к. Қа нат Ер-
ма ған бе тов Жам был Ақыл ба ев тың қай та лан бас 
тұл ға еке нін жə не де ол кі сі нің ерен ең бек те рі нің 
бү гін гі күн ге, бо ла шақ қа ауадай қа жет екен ді гін 
ай та кет ті. Шет ауда ны бі лім бө лі мі нің бас шы сы 
Ел дос Жа рыл ға пұ лы ту ған жер дің то пы ра ғы на 
аунап өс кен өз елі нің мақ та ны шын ес ке алу ға 
ұйым дас ты ры лып отыр ған кон фе рен ция ұйым-
дас ты ру шы ла ры на аудан аты нан үл кен ал ғы сын 
біл дір ді. 2015 жы лы Шет ауда нын да ғы М. Горь-
кий атын да ғы мек теп атауы Жам был Сəу ле бе кұ-
лы Ақыл ба ев атын да ғы мек теп-гим на зия бо лып 
өз гер тіл ген екен.

«Ер есі мі ел есін де» де ген, елі міз өз ұла нын 
ес ке алып, па ра сат ты ға лым ның ерен ең бе гі не 
сүй сі ну ден еш жа лық қан емес. Кон фе рен ция өз 
мақ са ты на же тіп, Жам был Сəу ле бе кұ лы ның есі-
мі та ғы бір рет жаң ғыр ды.

ДИ ЯНА ЖЕТ ПІС БАЙ �Ы ЗЫ,
�АРМУ СТУ ДЕН ТІ

Елі міз де үш тіл ді бі лім бе ру өзек ті мə се ле ге ай на лып, бү гін гі таң да жо ға ры бі лім бе-
ру жүйе сін де бас ты ба ғыт тар дың бі рі бо лып та бы ла ды. Үш тіл де оқы ту — за ман та ла бы 
де сек, оның не гіз гі мақ са ты: бір не ше тіл ді мең гер ген, əлеу мет тік жə не кə сіп тік бағ дар ға 
қа бі лет ті, мə де ни ет ті тұл ға ны да мы ту жə не қа лып тас ты ру.

Сту дент тер дің кə сі би дайын ды ғы ның про це сі 
оқу-тəр бие үр ді сі нің пе да го ги ка лық те ори ясы мен 
тə жі ри бе сін де еле улі өз ге ріс тер мен қо са жү ре ді. 
Жа ңа маз мұн, жа ңа ше шім, жа ңа құ қық, өз ге қа-
ты нас тар ұсы ны ла ды. Бі лім маз мұ ны жа ңа про-
цес су ал дық іс кер лік тер мен, ақ па рат тар ға сүйе ну 
қа бі лет те рін да мы ту мен, бі лім бе ру бағ дар ла ма ла-
рын да ра лан ды ру ға ерек ше кө ңіл ауда ра оты рып 
ғы лым жə не тə жі ри бе мə се ле ле рі нің шы ғар ма шы-
лық ше ші мі мен байи ды. Мұ ның ай ға ғы көп тіл ді 
бі лім бе ру жүйе сін қа лып тас ты ру үде рі сін де көп-
мə де ни ет ті, жан-жақ ты же тік тіл дік тұл ға ны қа-
лып тас ты ру ға жə не да мы ту ға бейім де лу ді ны ғай ту 
бо лып та бы ла ды.
Үш тіл дік ту ра лы Қа зақ стан Рес пуб ли ка сы ның 

Пре зи ден ті Н. Ə. Назарбаев бі лім жə не ғы лым са-
ла сы қыз мет кер ле рі нің III съезін де сөй ле ген сө зін-
де: «Ағыл шын ті лі нің қа жет ті лі гі əлем ге тəн қа жет-
ті лік, бү гін гі күн та ла бы. Ал орыс ті лін жақ сы бі-
лу — біз дің бай лы ғы мыз» де се, 2007 жыл ғы «Жа ңа 
əлем де гі жа ңа Қа зақ стан» ат ты Жол дауын да: «Қа-
зақ стан бү кіл əлем де хал қы үш тіл ді пай да ла на тын 
жо ға ры бі лім ді ел ре тін де та ны лу ға ти іс. Бұ лар: 
қа зақ ті лі — мем ле кет тік тіл, орыс ті лі — ұл та ра-
лық қа ты нас ті лі жə не ағыл шын ті лі — жа һан дық 
эко но ми ка ға ой да ғы дай кі рі гу ті лі» де ген бо ла тын.
Қа зір гі кез де Қа зақ стан Рес пуб ли ка сы ның Пре-

зи ден ті Н. Ə. Назарбаев тың қа зақ стан дық тар дың 
үш тіл ді ер кін мең ге руі ту ра лы иде ясын жү зе ге 
асы ра оты рып, Е. А. Бө ке тов атын да ғы Қа ра ған ды 
мем ле кет тік уни вер си те ті жо ға ры оқу ор ны кө ле-
мін де ма ман дар ды да яр лау бойын ша қа зақ, орыс 
жə не ағыл шын тіл де рін те рең де ту ге ба ғыт тал-
ған көп тіл ді бі лім бе ру бағ дар ла ма ла рын ен гі зу 
бойын ша жұ мы сын жал ғас ты ру да. Біз дің уни вер-
си тет рес пуб ли ка да ғы көп тіл ді бі лім бе ру бағ дар-
ла ма сы ен гі зіл ген, «Үш тұ ғыр лы тіл» жо ба сын іс ке 

асы ру да ба за лық жо ға ры оқу ор ны бо лып са на ла-
ды. ҚарМУ-дың ғы лы ми жəне бі лім бе ру ба сым-
дық та ры ның бі рі — бұл ака де ми ялық үш тіл ді лік ті 
əдіс те ме лік жəне ғы лы ми қам та ма сыз ету са ла сы.

Бү гін гі кү ні көп тіл ді бі лім бе ру бағ дар ла ма ла ры 
бі лім бе ру, жа ра ты лыс та ну ғы лым да ры, тех ни ка-
лық жə не гу ма ни тар лық ғы лым дар ба ғы ты бойын-
ша 20-дан ас там ма ман дық ты қам ти ды. 5В011000 — 
Фи зи ка, 5В011200 — Хи мия, 5В011300 — Би оло гия, 
5В011100 — Ин фор ма ти ка жə не фи зи ка, ин фор ма-
ти ка ма ман дық та ры бойын ша көп тіл ді кад рлар ды 
дайын дау үш тіл де бі лім бе ру ді да мы ту дың Жол 
кар та сы ның бү гін гі та лап та ры на сай екен ді гін атап 
өту ке рек, осы ған сəй кес рес пуб ли ка мыз дың мек-
теп те рін де осы пəн дер ді ағыл шын ті лін де оқы ту 
жү зе ге асы ры лу да. Уни вер си тет те көп тіл ді бі лім 
бе ру дің оқу үде рі сін рет тей тін іш кі нор ма тив тік 
құ жат тар ға сəй кес, көп тіл ді лік бағ дар ла ма ла ры 
бойын ша ма ман дар да яр лау ти іс ті оқу-əдіс те ме лік 
ба за ны қа жет ете тін ағыл шын ті лін де оқы ты ла тын 
ба за лық жə не бейін дік пəн дер ді оқы ту ды қам ти ды.
Көп тіл ді бі лім бе ру стра те ги ясын же тіл ді-

ру мақ са тын да фа куль тет тер де үш тіл де — қа зақ, 
орыс, ағыл шын тіл де рін де оқы та тын, ең бек на ры-
ғын да ма ман дар дың сұ ра ны сын арт ты ра тын көп-
тіл ді топ тар қа лып тас ты ра оты рып, көп тіл ді бі лім 
бе ру аясын да оқу про це сін ұйым дас ты ру бойын ша 
оқу-əдіс те ме лік ба за ны ны ғай ту ал ға қойыл ды. Ма-
ман дар ды да яр ла удың əр түр лі са ла ла рын да оқу-
əдіс те ме лік құ рал дар ды əзір леу жə не ба сы лым нан 
шы ға ру үшін тұ рақ ты жұ мыс жүр гі зі лу де.
Көп тіл ді оқы ту ды жү зе ге асы ру бойын ша уни-

вер си тет тің про фес сор лық-оқы ту шы лар құ ра мы-
мен осы үде ріс ті оқу-əдіс те ме лік қам та ма сыз ету 
бойын ша көп жұ мыс ат қа рыл ды де сек ар тық ай-
тпай мыз. Жа ңа мін дет тер ді ес ке ре оты рып, кейін гі 
жыл да ры тіл дік пəн дер бойын ша оқу-əдіс те ме лік 

ке шен дер қай та қа рас ты ры лып, ағыл шын ті лін де-
гі бар лық ар найы пəн дер бойын ша оқу-əдіс те ме лік 
ке шен дер əзір лен ді, ҚР БҒМ-нің гри фі мен үш тіл ді 
тер ми но ло ги ялық сөз дік тер ба сы лып шық ты, оқу 
жə не оқу құ рал да ры, қа зақ, орыс жə не ағыл шын 
тіл де рін оқы ту бойын ша прак ти кум дар, элек трон-
дық оқу құ рал да ры, со ны мен қа тар ағыл шын ті-
лін де оқы ты ла тын ба за лық жə не бейін дік пəн дер 
бойын ша оқу-əдіс те ме лік əде би ет тер жа ри ялан ды.
Көп тіл ді оқы ту бағ дар ла ма сын одан əрі ен гі зу-

ді жү зе ге асы ру бойын ша ағыл шын ті лін де ар найы 
пəн дер бойын ша оқу лық тар ды, оқу құ рал да рын, 
үш тіл ді тер ми но ло ги ялық сөз дік тер ді əзір ле уді 
жə не са тып алу ды жос пар лау да ал ға қойыл ған. 
Ағыл шын ті лін де оқы ты ла тын не гіз гі жə не бейін дік 
пəн дер ді оқу-əдіс те ме лік қам та ма сыз ету ді тал дар 
бол сақ, Е. А. Бө ке тов атын да ғы Қа ра ған ды мем ле-
кет тік уни вер си те ті кі тап ха на сы оқу-əдіс те ме лік 
əде би ет тер мен қо са элек трон дық та сы мал да ғыш-
тар ре сур ста ры мен қам та ма сыз етіл ген. Де ген мен, 
ағыл шын ті лін де гі оқу-əдіс те ме лік əде би ет тің жет-
кі лік сіз ді гі нен фа куль тет тер ше тел бас па гер ле рі нің 
оқу əде би ет те рін са тып алу ға өті нім дер ар қы лы да 
қол жет кі зу де.

Ж. Г. ШАЙ ХЫ ЗА ДА,
ШЕ ТЕЛ ТІЛ ДЕ РІ КА ФЕД РА СЫ НЫ� МЕ� ГЕ РУ ШІ СІ,

Б. Б. АХ МЕ ТО ВА, А. А. АБ ДРА ЗА КО ВА,
ШЕ ТЕЛ ТІЛ ДЕ РІ КА ФЕД РА СЫ НЫ� А�А О�Ы ТУ ШЫ ЛА РЫ

Парасатты Bалым

�арМУ-да $штілді білім беруді о�у-!дістемелік �амтамасыз ету

А�параттар тас�ыны
Т'; (ыш Президент к= ні-

не орай та рих фа куль те тін де 
д?; ге лек =с тел ?т ті. Атал мыш 
ша ра (а EарМУ сту дент те рі мен 
>а тар «Бо ла ша>» уни вер си те-
ті ні; сту дент те рі де >а тыс ты.

7ш спи кер Ел ба сы мыз ды( 
ал )а <ой )ан ма< сат-м=д де сін 
ба рын ша жан-жа< ты т= сін ді ру-
ге ты рыс ты. Олар: «Ата-ба ба мыз 
а< най за ны( ?шы мен, а< бі лек-
ті( к= ші мен, ас <а< рух пен алып 
бер ген е( =л кен д@ ре же міз — 
Т@уел сіз ді гі міз ді( т? )ы рын тB-
мен т= сір мей, да мы )ан 50 ел ді( 
<а та ры на <о сып, елім, же рім деп 
ке ле жат <ан Н?р с?л тан Dбі ш? лы 
Назарбаев <а ай тар ал )ы сы мыз 
шек сіз! «Бо ла ша< — жас тар-
ды( <о лын да» деп жол дау жі бе-
ріп, жас тар )а ар ты лып отыр )ан 
се нім мен =міт ті( би ік еке нін 
?)ын ды рып, ке ле ше гі міз ді( ке-
мел, бо ла ша )ы мыз ды( жар <ын 
бо луы ті ке лей жас тар )а бай ла-
ныс ты еке нін ба сып ай т<ан пат-
ша мыз ды( ере( е( бе гін <а шан 
да ба )а лап, Bс ке ле( ?р па< <а т=-
сін ді ру біз ді( мін де ті міз. Dсі ре се, 
д@л осы ме ре ке жо )а ры де( гей-
де той ла нуы ке рек», — деп т? жы-
рым жа са ды.

P. S.: Оты рыс та ай тыл )ан @р 
пі кір, @р сBз ру хы мыз ды( одан 
@рі жо )а ры лауына =л кен сеп ті гін 
ти гіз ді. Жа лын ды жас тар мен кB-
кі ре гі ояу, кB зі ашы< жан дар ды( 
ен ді гі ма< са ты —да мы )ан 30 ел-
ді( ал ды( )ы <а та ры нан ойып т?-
рып орын алу мен <а тар, бі лім ді, 
па ра сат ты адам бо лып <а лып та-
сып, елі міз ді( одан @рі кBр кейіп, 
Hа за< ста ны мыз ды( м@р те бе сін 
жо )а ры ла тып, КBк Ту ымыз ды( 
@р дайым би ік те жел бі реуіне <ол-
дан кел ген ні( бар лы )ын жа сау! 
Мі не, ке ше ата-ба ба мыз а( сап 
кет кен ?р па< — б= гін гі к=н ні( 
бей не сі, ер те( гі к=н ні( жа ры< 
с@у ле сі.

Жі гер лен ді ріп, ер те( ні( бе рік 
ір ге та сын <а лай тын жас тар еке-
нін жан-жа< ты =гіт тей тін осын-
дай іс-ша ра лар ле гі @лі де жал )а-
сын та ба ды.

АЙЫМ СЕ РІК �Ы ЗЫ,
«�Ж-12» ТО БЫ НЫ� СТУ ДЕН ТІ, 
«STU DENT CLUB» 5ЙЫ МЫ НЫ�, 

«�АЙЫ РЫМ ДЫ ЖАН ДАР» ТО БЫ НЫ� ЖЕ ТЕК ШІ СІ

А�параттар аBыны
«Сыбайлас жем�орлы��а 
�арсы саясат туралы 
45 минут»

2017 жыл )ы 29 <а ра ша да 
бі лім бе ру ме ке ме ле рін де ж=р гі-
зі ле тін сы бай лас жем <ор лы< <а 
<ар сы іс-<и мыл жB нін де гі мем-
ле кет тік са ясат аясын да Hа за<-
стан Рес пуб ли ка сы ны( бар лы< 
аума )ын да )ы о<у орын да рын да 
«Сы бай лас жем <ор лы< <а <ар-
сы са ясат ту ра лы 45 ми нут» ат ты 
сы бай лас жем <ор лы< <а <ар сы 
ак ция Bт ті. Біз ді( уни вер си тет 
атал )ан іс-ша ра ны Bт кі зу ге бел-
сен ді т=р де ат са лыс ты. Сы бай-
лас жем <ор лы< <а <ар сы са )ат 
ше( бе рін де ака де ми ялы< топ-
тар да осы та <ы рып бойын ша 
ку ра тор лы< са )ат тар Bт кі зі ліп, 
2015-2025 жыл дар )а ар нал )ан 
Сы бай лас жем <ор лы< <а <ар сы 
стра те гия ж@ не «100 на< ты <а-
дам» Mлт жос па ры тал <ы лан ды.

Ш. Т. БАЙ КЕН ЖИ НА,
�О �АМ ДЫ� КЕ �ЕС ХАТ ШЫ СЫ

Университет жа�алы�тары
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Жо ла ман Əйткен Тө ле утайұ лы — 
1996 жы лы 18 на урыз да Пав ло дар об лы-
сы, Ба янауыл ауда нын да дү ни еге кел ген. 
Е. А. Бө ке тов атын да ғы Қа ра ған ды мем ле-
кет тік уни вер си те ті нің фи ло ло гия фа куль-
те ті нің сту ден ті. «Жыр жа за мын жү ре гім-
нен» ат ты жыр жи нақ тың ав то ры. Өлең де рі 
«Жыр-Тұ мар» жи на ғын да, рес пуб ли ка лық, 
об лыс тық га зет-жур нал дар да жа рық көр ген.

— Жо ла ман Əй ткен «Қай те мін» жы рын да: 
«Дү ни еден ға пыл өт сем, Та был ды лар дай ұй қы дан 
оян бай қал сам, па ры зым өтел мей қал са, анам ның 
сү ті ақ тал май, əкем нің ізі сақ тал май қал са қай те-
мін, ме нің өле ңім жа зыл май, қа ры зым өтел мей 
қал са қай те мін?» Ғұ мыр бер Ал ла пен де ңе құл-
шы лық етер? — дей ді. Мұ сыл ман шы лық ті лек.

«Өмір-ай» өле ңі нің соң ғы бір шу ма ғын 
оқы ған адам ақын ойын то лық тү сі нейін деп 
тұр ған дай. Сон дық тан со ны жаз сам да же тер:

«Пай да сыз ағаш өнім бе ре тін,
Қо ғам да қа лай кө ңіл де не мін.
Та на ға жек кен со қа дай бо лып,

Өтіп ба ра ды өмір де ге нің». 
Əде мі са лыс ты ру.
Ке ле сі бір «Аял да ма» жы рын да жү ріп-тұ ру, 

күн кө ріс ра ха тын кө ре ал май, өмір ден өтіп, елі-
ме өлең бо лып ора ла мын дей ді. То рық қан кө-
ңіл. Ал «Түс те» Қор қыт, Воль тер, Ав густ, Ван гер, 
Бет хо вен, Мо царт, Де кард, Мен де ле ев, Бұ хар 
да на лық та ры ның өмір де дə лел де ніп жат қа нын 
тү сі ніп, оң қы ры на аунап тү сіп, дұ ға сын оқи ды. 
Ақын дық тың пси хо ло ги ялық ше бер лі гі — осы!

БА ЯНАУЫЛ А�ЫН ДА РЫ НЫ� АН ТО ЛО ГИ ЯСЫ 
«БА ЯН — ЖЫР» КІ ТА БЫ НАН, 2017 Ж.

— Жо ла ман мыр за, жа қын да «Жү рек кіл-
ті» ат ты ал ғаш қы жыр ке ші ңіз өт ті, құт ты 
бол сын! Жыр ке ші де мек ші, жа зу ды қа шан 
бас та ды ңыз?

— Рақ мет! Жа зу ды ба ла ке зім нен бас та дым. 
Əри не, тыр на қал ды жыр ла рым əл сіз бол ды. 
Тұң ғыш рет өлең де рім мек теп қа быр ға сын да 
жүр ген де жи нақ бо лып ба сыл ды. Ал шы ғар ма-
шы лық жол дың сал ма ғы өте ауыр. Ұзақ жол ға 
шық қан да атым ды бол дыр тпау ға ты ры са мын.

— Жыр ке шін өт кі зу жай лы ой қай дан 
кел ді? Жыр ке ші ңіз ді Алматы да да өт кі зіп 
кел ді ңіз, жал пы кеш тен ал ған əсе рі ңіз қан-
дай? Алматы сіз ді қа лай қар сы ал ды?

— Жыр ке шін өт кі зу ойы — ме ні кі емес. Ең 
ал ғаш қол ға ал ған Ал маз Мыр зах мет аға мыз 
бо ла тын. Ма ған тек бұл «не үшін ке рек» де ген 
се кіл ді сұ рақ тар ға жауап із деу ға на қал ды. Ал-
ла ға шү кір, кеш ой да ғы дай өт ті. Қа сым да жү ріп 
де ме ген, алыс та жү ріп ті лек ші бол ған аға-іні, əп-
ке-қа рын дас тар ға ал ғы сым шек сіз! Ал, Алматы-
да ғы кеш ке ке ле тін бол сақ, ол жақ та Ба янауыл 
ақын да ры мен «Ба ян-Жыр» ақын дар ан то ло ги-
ясы ның тұ сауын кес тік. Жақ сы са пар бол ды.

— Өзі ңіз жай лы ай тып өт се ңіз?
— Жал пы, мен, 1996 жы лы 18 на урыз да Ба-

янауыл ауда нын да дү ни еге кел дім. Ел қа тар лы 
2003 жы лы Ш. Ай ма нов атын да ғы Ба янауыл 
қа зақ гим на зи ясы ның та бал ды ры ғын ат та дым. 
Үй дің кен же сі мін. Ал дым да үш əп кем мен бір 
ағам бар. 2014 жы лы ар ман қу ып Қа ра ған ды 

қа ла сы на кел дік. Жал пы, Қа ра ған ды əде би ор-
та сы се беп бол ды деп ой лай мын. Қа зір гі таң да 
Қа ра ған ды мем ле кет тік уни вер си те ті, фи ло ло-
гия фа куль те ті нің сту ден ті мін.

«Жі гіт ке же ті өнер де аз» деп жа та ды 
ғой. Ақын дық тан бас қа қыр ла ры ңыз?

— Бос уақыт та спор тқа əуес піз. Фут бол ды, 
тен нис ті сүйіп ой най мын. Үн де ме уді де өнер ге 
жат қыз са ңыз, ол да бір қы рым шы ғар.

— Өмір за ңы мен өнер за ңын да ғы қа ра-
ма-қай шы лық тар ту ды ра тын қи ын дық тар-
ға қа лай қа рай сыз?

— Жал пы, қа ра ма-қай шы лық бол ға ны дұ-
рыс. Ол — со ны сы мен қы зық. Қи ын шы лық қа 
ке ле тін бол сақ, өте жақ сы қа был дай мын. Ал ла 
адам ға кө те ре ал май тын жүк жүк те мей ді. Ар-
қа ла ға ным — өзі ме ти іс ті сі.
Қа зақ по эзи ясын да ғы бү гін гі ең мық ты ақын-

да ры мыз дың бі рі Есен ға ли Ра уша нов: «Мен 
өлең ту ра лы еш кім мен, ешуа қыт та ашы лып 
сөй лес кен емес пін. Сөй лес пей мін де», — деп еді.

— Сіз кім мен сөй ле се сіз, əл де сіз де ақын 
аға ңыз си яқ ты өлең де гі сы ры ңыз ды еш кім-
ге аш пай сыз ба?

— Өлең ту ра лы өлең де жүр ген жан дар мен 
сөй ле се тін шы ғар мын. Қа дір ақын «Өмір дің 
ай тпа де ге нін, өлең ге ай тып қойып пын» де ге-
нін дей, өлең де гі сыр ға кел сек, жа сы ра ты ным 
жоқ.

— Өмір де ба ғын дыр ғы ңыз ке ле тін шың 
қан дай? Мақ са ты ңыз не?

— Өмір де ба ғын ды ра тын шың же тер лік. 
Бəл кім, ар ман дар орын да лу үшін ай тыл мауы 
ке рек шы ғар. Ар ман да ры ма ке ші гіп бол сын 
қол жет кі зіп ке ле мін. Мақ са тым — ұл тым ның 
ұлы бо лу.

— Кө ңіл бө ліп сұх бат тас қа ны ңыз ға рақ-
мет! Шы ғар ма шы лық та та быс ті лей мін!

С5Х БАТ ТАС �АН: МУ НИ РА МЕЙ РАМ БЕ КО ВА,
�Ж-22 ТО БЫ НЫ� СТУ ДЕН ТІ

Т�с
Қай фəни үстем?!
Кей нəпсі досқа айналды 

жай тани түскен.
Ғафлет ұйқыға амалсыз 

тереңнен батып,
Шошып ояндым қым-қуыт

шайтани түстен.
…басқа бүйірмен,
Кездерім көп пе 

жалғанда босқа күйінген.
Дұғамды оқып қайтадан көз ілемін де,
Рахмани түсті көремін 

досқа сүйінген.
Ұйқы да — парыз!
Қорқыттың көрі — 

түстегі бейкүнə аңыз.
Вольтер мен Август, 

Вагнер мен Бетховен, Моцарт,
Керек десеңіз, 

Декарт та ұйқыға қарыз.

Түстер де — өңге,
Ақындар көрген 

айналар түстер өлеңге.
Отырмас едік кен санап кестеге қарап,
Қарт Менделеев 

сол түні түс көрмегенде.

Қорқыт бабам да,
Өз көрін көрген əр жерден жортып 
ғаламда.
Тым ұсақталып кетпес 

еді ұрпағы ханның,
Бұқар Жырауға 

сол түсін жорытпағанда.

Жақсы, жаманға жорытсаң, 
сол бұрын келген,

Түстер — ақиқат.

Өлшенбес ол ғылымменен.
Дұғамды оқып тағы да ұйқыға кеттім,
Оң қырымменен.

А��ан ж�лдыз
Жанарыма о, ғажап, жарық түскен,
Алқаларын пəк аспан тағыпты іштен.
Мені ойлап əлдекім жылайды үнсіз,
Шоқ жұлдызға көз тастап ағып түскен.

Жұлдыз ақты,
жүрегім дірілдеді,
Ит тірлігі біреудің сүрілмеді.
Бірақ бүгін ешкімнің өлгені жоқ,
Бірақ бүгін ешкім де тірілмеді.

Балалық-ай, жұлдызды санаушы едім,
Бір тілектің болғанын қалаушы едім.
Аққан жұлдыз, білдім бе, оқ екенін -
Бұзып шыққан жын үшін алау шебін.

Балгер — сорлы, ғайыппен араласқан,
Хабаршы жын ат-тонын ала қашқан.
От пен нұрдың айқасқан алаңында,
Жанына ем іздейді жаралы аспан.

Жаралы аспан, осылай, тұнжырады,
Жаңбыр жауса, 

дейсің бе кім жылады?!
Жер бетінде қаза көп, мола да көп,
Таусылмады аспанда жұлдыз əлі.

Жанарыма о, ғажап жарық түскен,
Алқаларын пəк аспан тағыпты іштен.
Мені ойлап əлдекім жылайды үнсіз,
Шоқ жұлдызға көз тастап ағып түскен.

Ж�лдыз жорамал
Ба лық тар. Сіз қа лай бол са да, рен-

жіт кен дос та ры ңыз бен қай та та ту-
ла сы ңыз, ал кеш ке жа ры ңыз бен рен жі-

се сіз. Бү гін бір пай да ға ке не ле сіз. Жа ңа 
өз ге ріс тер ді қа был да удан қо рық па ңыз.

Газет бетінен
Ойыма келіп қонақ-арманым,
Шашудан қиял орап алғанмын.
Қайда барсам да ұрынған көзге,
Оқыдым жұлдыз жорамалдарын.
Көңілім көкке қалықтар ма еді?!
Жұлдызым қайсы?!
Балықтар ма еді?!
Анықтар ма еді болашағымды,
Не дейді екен жарықтар елі?!

Достар арасын дұрыста дейді,
Əйеліңменен ұрыспа дейді.
Төсекте қанша жатсаңыздағы,
Бүгін бір пайда, ырыс бар дейді.

Оқыдым-дағы көңілім түсті,
Жорамалсыз-ақ өмірім күшті.
Жатсынып тұрды астролог сөзін,
Аллаға деген сенімім ішкі.

Досымдай артпас өзге ешкім сенім,
Ренжіткен жатқа сөз де естірмедім.
Қабырғамменен керіспек түгіл
Жар болар жанды кездестірмедім.

Аспан ғажабын көрмеді жандар,
Жорамалдағы келмеді сандар.
Жұлдыздар біткен жол көрсетеді,
Адаспас үшін жердегі жандар.

Сезім айнасы
Əлемде жоқ қой мінсіз адамың,
Дəлелде деме текке кеп.
Мен саған сосын гүлсіз барамын,
Үнсіз қаларсың өкпелеп.

Солып қалады гүл де арада,
Мəңгілік нені сағындық?!

Күншілдер көрер күнге қарама,
Айға қара да, жанымды ұқ.

Жанымды ұқ менің, ұққың келсе егер,
Өзгелер анық ұқпасы.
Биікке бірге шыққың келсе егер,
Жүректің, міне, тұтқасы.

Биікке шықсақ тек сенің арқаң,
Құлап та қалар кезіміз.
Өмір сүргенге жеп-жеңіл, қалқам,
Қиындататын өзіміз.

Тағдырды адам сүрген бе жазып,
Басқа жол шаршап іздеме.
Аруды сүйдім гүлден де нəзік,
Солмайтын қыста, күзде де.
Сəуле боп кіріп кей түнгі шақта,
Жанымда гүлдей жайнашы.
Кіршіксіз таза кейпіңді сақта,
Махаббатымның айнасы.

%мір-ай
Қыранның тайып бастан бағы да,
Тауықтарың мəз шашқан тарыға.
Мысықтың мысы жетіп барысқа,
Айналды барыс жасқаншағыңа.

Ер өлер тиіп оғы айналып,
Ездің алда нық жолы сайланып.
Қорқақ батыр боп жалған сөзімен,
Батырдың жатыр қолы байланып.

Елін сүйгенді ел көтереді,
Елімсіз толдым деу бекер еді.
Қарапайым боп қара тайым жүр,
Көк есек неге кеуде кереді?!

Бағаламай біреу бастағы барды,
Үмітін үзіп тастады тағы.
Қаттыдан қорқып күн кешіп біреу,

Жайсаң жандарды жастанып алды.

Тынымсыз елім түнді тосады,
Білімсіздерің үлгі жасады.
Жұлдызға қарай ұмтылып біреу,
Жердегі əсем гүлді басады.

Пайдасыз ағаш өнім беретін,
Қоғамда қалай көңілденемін.
Танаға жеккен соқадай болып,
Өтіп барады өмір дегенің…

Аялдама
Сезімнен не күт демекпіз,
Қарсы оған жоқ амалым да.
Таңертең кетіп себепсіз,
Бір кеште ораламын ба?!

Қыс. Дала. Аялдама. Жол.
Ақ боран өбіп кеп ұрған.
Мен мінем баяу ғана сол,
Кез келген көлікке тұрған.

Ойларым алысып барад,
Мұң қосып бақытқа ептеп.
Автобус жарысып барад,
Беймəлім бағытқа беттеп.

Көлікте үсіп барамын,
Мұңдар мен қаяу қамаған.
Мен сосын түсіп қаламын,
Белгісіз аялдамадан.

Ақшам шақ. Меңіреу дала.
Айналам қайта түн болды.
Мейірімді кейбіреу ғана,
Көрсетер қайтатын жолды.

Мені елім оңалып, күтіп,
Мен жайлы айтар ол əнін.
Өмір боп жоғалып бітіп,
Өлең боп қайта ораламын.

Ака де мик Е. А. Бө ке тов атын да ғы ҚарМУ-дың БƏД ка фед ра сы ның бас шы лы ғы мен «Жас 
сұң қар» ұйы мы 1 курс сту дент те рін қа был дай оты рып есеп бер ді. Осы ша ра аясын да бір 
ап та кө ле мін де уни вер си те ті міз де түр лі спорт тық ойын дар мен əс ке ри жат ты ғу лар жүр гі-
зіл ді. Отан сүй гіш тік, пат ри от тық рух қа тəр би елей тін іс-ша ра лар Ел ба сы мыз дың «Ру ха ни 
жаң ғы ру» бағ дар ла ма сы мен Тұң ғыш Президент кү ні жə не Тəуел сіз ді гі міз дің 26 жыл ды ғы 
аясын да ұйым дас ты рыл ды.

«Жас Сұң қар» 2011 жы лы əс ке ри-спорт тық 
клуб ре тін де ір ге та сы қа лан ды. Құ рыл ға ны на 
аз ға на уақыт өт се де клуб ді ни экстре мизм 
мен тер ро риз мге қар сы ал ғы шарт тар ды үй ре-
тіп, са лауат ты өмір сал тын ұс та уды на си хат тау 
жо лын да то ла ғай ша ру аның ба сын қайы рып, 
тын ды рым ды жұ мыс тар жүр гі зіп ке ле ді.
Ал ғаш қы кү ні ант қа был дау рə сі мін де был-

тыр ғы жы лы ат қа рыл ған іс ке есеп бе рі ліп, ал-
да ғы уақыт та өт кі зі ле тін іс-ша ра лар ды кең тал-
қы ла ды. Сал та нат ты жи ын ның шы мыл ды ғын 
тəр бие ісі жө нін де гі про рек тор Абай Қо бы-
лан дыұ лы ашып бер ді. Жи ын ға де не мə де ни еті 

жə не спорт фа куль те ті нің де ка ны, про фес сор 
Нұр ман бек Ра ма шов, де не мə де ни еті ілі мі мен 
əдіс те ме сі жə не спорт тық дайын дық ка фед ра-
сы ның мең ге ру ші сі, про фес сор Бо жиг Жан бо-
лат, ҚарМУ кə сі по дақ ко ми те ті нің тө райы мы 
Жан на Уали ева, Қа ра ған ды қа ла сын да ғы Ауған 
со ғы сы «Ар да гер» ұйы мы тө ра ға сы ның орын-
ба са ры Сер гей Сах нов, БƏД жə не же ке сайыс 
ка фед ра сы фи ли алы — №16 ЖОББМ ал ғаш қы 
əс ке ри дайын дық оқы ту шы сы Ма нар бек Ос па-
нов пен об лы сы мыз дың Қор ға ныс де пар та мен-
ті нің бас па сөз хат шы сы Ал ма гүл Ор ман құ ло ва 
қа ты сып, əс ке ри-спорт тық жа рыс тың жос па-

рын қа рас тыр ды. Қа ра ған ды қа ла сы мек теп-
те рі нің оқу шы ла ры ара сын да өт кен жа рыс тың 
сал та нат ты ашы лу ына БƏД жə не же ке сайыс 
ка фед ра сы мең ге ру ші сі Қа нат Са ды қов өзі нің 
үл кен үле сін қос ты. Жа рыс қа мек теп оқу шы-
ла ры ға на қа ты сып қа на қой май, ҚарМУ-дың 
12 фа куль те ті нен спор тсүй гіш сту дент тер де 
қа тыс ты. Ша ра БƏД ма ман ды ғы ның сту дент-
те рі нен жа сақ тал ған «Құр мет қа рауыл ро та-
сы ның» көр нек ті көр се ті лі мі мен бас тау ал ды. 
Спорт ала ңын да əсем əн орын да лып, 2016 жы-
лы Ита ли яда өт кен əлем чем пи она ты нан «Жыл 
спор тшы сы атан ған, əлем дік клас стың спорт 
ше бе рі, қа ра бел беу иеге рі Əлия Сү лей ме но ва 
тай кван до дан өз өне рін көр се тіп, сту дент тер ді 
қы зық ты ра түс ті. Сайыс қа қа ты су шы лар ұзын-
дық қа се кі ру, дартс ату, əуе вин тов ка сын көз деу 
жə не ар қан тар тыс ойын да ры бойын ша бақ 
сы нас ты. Топ іші нен үз дік атан ған дар ар найы 
дип лом дар мен ма ра пат тал ды.

Тұң ғыш Президент кү ні мен Тəуел сіз дік тің 
26 жыл ды ғы на ар нал ған ауқым ды сайыс мұ-
ны мен тоқ та мақ емес. БƏД бас шы лы ғы ал да 
ат қа ры ла тын ша ра ла ры мен бө лі сіп, бар ша 
сту дент тер ді қу ант ты.

АНАР ОРА� БАЙ,
АЙ ДА НА ШЫ НАТ БАЙ,

�АРМУ СТУ ДЕНТ ТЕ РІ

Ж$рек кілті

Отаншылды� рухтаBы «Жас СE��арды�» жар�ын істері

Жастар тынысы
Mле� — Oмір
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В этом го ду ис пол ни лось 60 лет из вес тно му уче но му Мыр за ба еву Ама наю Бай ту ру мо ви чу. Все зна-
ют о нем как об из вес тном уче ном-эко ло ге. Его тру ды из вес тны да ле ко за пре де ла ми рес пуб ли ки. Но 
ма ло кто зна ет, что Ама най Бай ту ру мо вич ув ле чен спор том, име ет мно же ство наг рад и дос ти же ний 
прак ти чес ки во всех ви дах спор та.

На ли чие у че ло ве ка та лан та — 
это за ме ча тель но. Но важ нее то, 
ку да и с ка кой целью он нап ра вит 
свой та лант. Ама най Бай ту ру мо-
вич — имен но тот че ло век, ко то-
рый та лан тлив не толь ко в науч-
ных изыс ка ни ях, но и в спор те. 
Он раз нос то рон не раз вит: Ама-
най Бай ту ру мо вич — не удер жи-
мый бас кет бо лист, за бив ной фор-

вард в фут бо ле, са мый быс трый 
в бе ге, стой кий в лыж ной гон ке, 
нет ему рав ных и на во лей боль-
ной пло щад ке. В ка ком бы ви-
де спор та ни при ни мал учас тие 
Ама най Бай ту ру мо вич, его всег да 
от ли ча ет си ла ду ха, вы нос ли вость 
и усер дие. Но са мым глав ным 
ка че ством яв ля ет ся его уме ние 
спло тить кол лек тив, нас тро ить 

на по бе ду и быть при ме ром для 
каж до го! «Глав ное не по бе да, а 
учас тие» — это не его де виз. Ес ли 
Ауже ке вы хо дит на по ле, то глав-
ное для не го — это по бе да и толь-
ко по бе да. Эти ка че ства и по мо га-
ют ему в жиз ни — быть всег да в 
аван гар де, с лег костью пре одо ле-
вать труд нос ти, быть яр ким при-
ме ром для мо ло де жи.
Ама най Бай ту ру мо вич — бес-

смен ный ка пи тан би оло го-ге ог-
ра фи чес ко го фа куль те та. Под его 
на ча лом фа куль тет не раз за во-
евы вал при зо вые мес та, ста но вил-
ся чем пи оном Пер вен ства КарГУ 
им. ака де ми ка Е. А. Бу ке то ва. Он 
при ни ма ет учас тие и в го род ских, 
рес пуб ли кан ских со рев но ва ни-
ях. Ка пи тан ко ман ды ве те ра нов 
КарГУ, выс ту па ющей в пер вен-
стве Ка ра ган дин ской об лас ти. Он 
за чи на тель и ор га ни за тор Рес-
пуб ли кан ско го тур ни ра по во лей-
бо лу, ко то рый тра ди ци он но про-
хо дит в мае в Кар ка ра лин ске, на 
ма лой ро ди не уче но го.

Ама най Бай ту ру мо вич влюб-
лен в спорт, он бес ко неч но ве рен 
сво ему де лу, пос то ян но при ум-
но жа ет свой та лант и при но сит 
поль зу лю дям. Спорт пов ли ял 
на его ста нов ле ние и со вер шен-
ство ва ние. Воз мож но, имен но 
по это му он ус пеш но сов ме ща ет 
науч ную и пе да го ги чес кую дея-
тель ность, ак тив но уча ству ет в 
фор ми ро ва нии но вых пер спек-
тив ных науч но-об ра зо ва тель ных 
прог рамм. Осо бо хо те лось бы 
от ме тить его лич ные ка че ства. 
Ама най Бай ту ру мо вич добр и 
ве ли ко ду шен, от зыв чив во всем. 
Хо те лось бы по же лать юби ля ру 
дол гих лет жиз ни и но вых вы сот в 
науч ных изыс ка ни ях, а так же яр-
ких спор тив ных по бед!

М. К. ЖУ МА БЕ КОВ,
ЗАВ. КА ФЕД РОЙ ЖУР НА ЛИС ТИ КИ

Од ним из важ ных ас пек тов в об лас ти мо дер ни за ции ка зах стан ско го об ще ства выс ту па ет по-
ли ти ка в об лас ти язы ка. Осо бое вни ма ние это му воп ро су уде ля ет Н. А. Назарбаев, ко то рый от-
ме ча ет, что по ли языч ное об ра зо ва ние зас лу жи ва ет осо бо го под хо да и прис таль но го вни ма ния.

В сов ре мен ном муль ти куль тур ном прос-
тран стве как ни ког да ак ту аль на проб ле ма 
соп ря жен нос ти язы ков, по иск эф фек тив ных и 
жиз нес по соб ных прог рамм в об лас ти язы ков. 
Зна ние инос тран но го язы ка да ет воз мож ность 
не толь ко по лу чать зна ния, но и при кос нуть ся 
к куль ту ре то го на ро да, язык ко то ро го ты изу-
ча ешь. По ни мая всю важ ность дан но го воп ро-
са, ка фед ра инос тран ных язы ков в пе ри од с 20 
по 24 но яб ря про ве ла став шую уже тра ди ци-
он ной Не де лю инос тран ных язы ков. Прог рам-
ма вклю ча ла ряд ме роп ри ятий: олим пи ада 
по ан глий ско му, не мец ко му и фран цуз ско му 
язы кам, круг лый стол на те му «Пе ре вод ка-
зах ской пись мен нос ти на ла тин скую гра фи ку: 
проб ле мы и пер спек ти вы» со сту ден та ми 1-го 
и 2-го кур сов уни вер си те та и уча щи ми ся стар-
ших клас сов сред ней шко лы им. Н. Нур ма ко-
ва. За вер ше ни ем Не де ли инос тран ных язы ков 
стал язы ко вой твор чес кий кон курс Lin guа Star.
На круг лом сто ле бы ла за яв ле на ак ту аль-

ная те ма се год няш не го дня — пе ре вод ка зах-
ской пись мен нос ти на ла тин скую гра фи ку. 
Го во ри ли о проб ле мах и пер спек ти вах пе ре-
хо да на ла тин скую гра фи ку. От ме ча лось, что 
ре фор ма ка зах ско го язы ка обус лов ле на ис то-
ри чес ки ми пред по сыл ка ми, глав ной целью 
ее яв ля ет ся по вы ше ние гло баль ной кон ку рен-
тос по соб нос ти. Пе ре ход на ла тин скую гра фи-
ку поз во лит не толь ко мо дер ни зи ро вать ка-
зах ский язык, но и рас крыть все его бес цен ное 
бо гат ство, на коп лен ное ве ка ми. Язык яв ля ет-
ся не толь ко сред ством ком му ни ка ции, но и 
мощ ным сред ством ду хов но го воз рож де ния и 
ук реп ле ния на ци ональ ной иден тич нос ти.
Сле ду ющим ме роп ри яти ем Не де ли инос-

тран ных язы ков ста ла уни вер си тет ская сту ден-
чес кая олим пи ада по инос тран ным язы кам: 
ан глий ско му, не мец ко му, фран цуз ско му язы-
кам сре ди сту ден тов не язы ко вых спе ци аль нос-
тей. В олим пи аде при ня ли учас тие 109 сту ден-
тов, из них 67 с ан глий ским, 29 с не мец ким и 
13 с фран цуз ским язы ка ми обу че ния. Олим-
пи ада сос то яла из трех ту ров: лек си ко-грам-
ма ти чес кий тест с мно же ствен ным вы бо ром 
от ве та, ауди ро ва ние и кон троль по ни ма ния 
со дер жа ния прос лу шан но го тек ста, го во ре ние 
на пред ло жен ную те му. Учас тни ки олим пи-
ады дол жны бы ли по ка зать уме ние из ла гать 
мыс ли на инос тран ном язы ке со от вет ствен но 
нор мам язы ка; под дер жи вать бе се ду на за дан-

ную те му; со от но сить язы ко вые сред ства с кон-
крет ны ми сфе ра ми, си ту аци ями и за да ча ми 
об ще ния; под твер ждать све де ния, вы ра жать 
прось бу. Луч ше всех с пос тав лен ны ми за да ча-
ми спра ви лись сту ден ты, ко то рым бы ли вру-
че ны дип ло мы I, II, III сте пе ни.
Ан глий ский язык
I мес то — Дур ма гам бе то ва Ай ге рим, фа-

куль тет ма те ма ти ки и ин фор ма ци он ных тех-
но ло гий (пре по да ва тель Иб ра ева Э. С.).

II мес то — Же ни сов Иль яс, юри ди чес кий 
фа куль тет (пре по да ва тель Ул жа ба ева А. Г.).

II мес то — То ка ре ва Ан на, фа куль тет фи ло-
со фии и пси хо ло гии (пре по да ва тель Ара бад-
жи К. Д.).

III мес то — Ха се но ва Ма ди на, юри ди чес-
кий фа куль тет (пре по да ва тель Софь ина И. И.).

III мес то — Сар сем ба ев Шың ғыс, фа куль тет 
ма те ма ти ки и ин фор ма ци он ных тех но ло гий 
(пре по да ва тель Али ба ева Н. А.).
Ан глий ский язык сре ди спе ци аль нос тей «меж-

ду на род ное пра во», «меж ду на род ные от но ше ния», 
«ту ризм», «ми ро вая эко но ми ка»:

I мес то — Ма гай Ксе ния, эко но ми чес кий 
фа куль тет (пре по да ва тель Шай хы зы да Ж. Г.).

II мес то — Сайед Сьюзан, ис то ри чес кий 
фа куль тет (пре по да ва тель Бог да но ва А. А.).

III мес то — Кыз ба ла На зер ке, эко но ми чес-
кий фа куль тет (пре по да ва тель Шай хы зы да Ж. 
Г.).
Не мец кий язык
I мес то — Ешут ки на Да рия, юри ди чес кий 

фа куль тет (пре по да ва тель Жу ма ка но ва Л. Т.).
II мес то — Об ла чен ко Ксе ния, фи ло ло ги-

чес кий фа куль тет (пре по да ва тель Ан дре ева 
О. А.).

III мес то — Ба ки ше ва Ай да на, эко но ми чес-
кий фа куль тет (пре по да ва тель Кас ка та ева Ж. 
А.).
Фран цуз ский язык
I мес то — Əші ра ли ева Нур гул, юри ди чес-

кий фа куль тет (пре по да ва тель Рах ме тул ли на 
М. А.).

II мес то — Жет пис ба ев Мар лен, эко но ми-
чес кий фа куль тет (пре по да ва тель Рах ме тул-
ли на М. А.).

III мес то — Эн гельс Ме ру ерт, эко но ми чес-
кий фа куль тет (пре по да ва тель Рах ме тул ли на 
М. А.).
За вер ше ни ем Не де ли инос тран ных язы-

ков стал язы ко вой твор чес кий кон курс Lin guа 

Star, ко то рый про во дит ся еже год но сре ди сту-
ден тов 1-го кур са не язы ко вых спе ци аль нос тей 
КарГУ им. Е. А. Бу ке то ва. Глав ной целью кон-
кур са яв ля лось раз ви тие твор чес ко го по тен-
ци ала сту ден тов, раз ви тие язы ко вых на вы ков, 
рас ши ре ние кру го зо ра. В язы ко вом твор чес-
ком кон кур се Lin guа Star при ня ли учас тие 
9 ко манд, пред став ляв шие эко но ми чес кий, 
ис то ри чес кий, би оло го-ге ог ра фи чес кий фа-
куль те ты, а так же фа куль те ты ма те ма ти ки и 
ин фор ма ци он ных тех но ло гий, фи ло со фии и 
пси хо ло гии.
По ито гам кон кур са по бе ди ли 5 ко манд, 2 

ко ман ды вы иг ра ли но ми на ции.
I мес то и пе ре хо дя щий ку бок Lin guа Star, а 

так же но ми на цию «За вы со кий уро вень вла де-
ния инос тран ным язы ком» по лу чи ла ко ман да 
эко но ми чес ко го фа куль те та Hand in hand.

II мес то по де ли ли ко ман ды Ne me sis ис то-
ри чес ко го фа куль те та и Stra ightfor ward эко-
но ми чес ко го фа куль те та. Ко ман да Stra ightfor-
ward так же удос то илась но ми на ции «Луч шее 
му зы каль ное соп ро вож де ние».

III мес то вы иг ра ли Spa ce ac tors, пред став-
ляв шие фа куль тет фи ло со фии и пси хо ло гии, 
и ко ман да Ecffin dor эко но ми чес ко го фа куль-
те та.
Ко ман да Win ners по лу чи ла дип лом в но-

ми на ции «Луч ший кос тю ми ро ван ный но-
мер». Ко ман да We are one удос то илась но ми-
на ции «Луч шее ак тер ское мас тер ство».
Всем ко ман дам-по бе ди те лям бы ли вру че-

ны дип ло мы и при зы.
За кон чи лась Не де ля инос тран ных язы ков. 

Под ве де ны ито ги, наз ва ны по бе ди те ли. На-
де ем ся, что дан ное ме роп ри ятие ста нет но-
вым тол чком к изу че нию инос тран ных язы ков. 
Как от ме чал Род жер Бэ кон: «Зна ние язы ков — 
дверь к муд рос ти». При зы ва ем сту ден тов при-
об щать ся к кла де зю муд рос ти — изу че нию 
инос тран ных язы ков!

Г. С. ТЫН БА ЕВА,
О. А. АН ДРЕ ЕВА,

ПРЕ ПО ДА ВА ТЕ ЛИ КА ФЕД РЫ ИНОС ТРАН НЫХ ЯЗЫ КОВ

«Талантливый человек талантлив во всем»

Сколько языков ты знаешь, столько раз ты человек

Student news
В память об ученом 
и наставнике

30 но яб ря 2017 го да КарГУ 
им. Е. А. Бу ке то ва про вел ре ги-
ональ ную науч но-прак ти чес кую 
кон фе рен цию «Па ра сат ты )а лым», 
пос вя щен ную па мя ти пе да го га, 
уче но го, рек то ра КарГУ име ни 
Е. А. Бу ке то ва с 1991 по 2004 г., 
док то ра тех ни чес ких на ук, про-
фес со ра, ака де ми ка Меж ду на-
род ной ака де мии выс шей шко лы, 
ака де ми ка Ака де мии ес те ствен-
ных на ук Рес пуб ли ки Казахстан, 
чле на-кор рес пон ден та Ака де-
мии выс шей шко лы Рес пуб ли ки 
Казахстан, по чет но го ака де ми ка 
Ака де мии пе да го ги чес ких на ук 
Рес пуб ли ки Казахстан, ка ва ле-
ра ор де на «Па ра сат» Акыл ба-
ева Жам бу ла Са уле бе ко ви ча. В 
ра бо те кон фе рен ции при ня ли 
учас тие из вес тные оте че ствен-
ные уче ные, род ные и близ кие 
Ж. С. Акыл ба ева. Науч ная прог-
рам ма кон фе рен ции вклю ча ла 
в се бя док ла ды ве ду щих за ру-
беж ных и ка зах стан ских уче ных, 
по ли ти чес ких и об ще ствен ных 
де яте лей. В хо де кон фе рен ции 
сос то ялась де монстра ция до ку-
мен таль но го филь ма «Пе да гог. 
Нас тав ник. Уче ный».

Гранты от фонда «Тайбурыл»
Фонд «Тай бу рыл» приг ла ша ет 

сту ден тов КарГУ им. ака де ми ка 
Е. А. Бу ке то ва уча ство вать в кон-
кур сах на по лу че ние сти пен дий 
и гран тов. Бла гот во ри тель ный 
фонд Ta iburyl ра бо та ет уже 5 лет 
и спе ци али зи ру ет ся на под дер-
жке та лан тли вой мо ло де жи, сту-
ден тов со слож ным ма те ри аль-
ным по ло же ни ем, обу ча ющих ся 
в выс ших учеб ных за ве де ни ях 
стра ны. Бо лее под роб ная ин-
фор ма ция со дер жит ся на сай те 
фон да www.ta iburyl.kz.

В ян ва ре — фев ра ле 2018 го да 
фонд пла ни ру ет объ явить кон курс 
на вы де ле ние 2 гран тов на обу-
че ние в ма гис тра ту ре в Kingsto-
ne Uni ver sity (UK). Ос нов ные тре-
бо ва ния для учас тия в кон кур се: 
быть граж да ни ном Казахстана; не 
иметь су ди мос ти и/или ад ми нис-
тра тив ных взыс ка ний; учить ся на 
оч ном от де ле нии вы пус кно го кур-
са ба ка лав ри ата ву за РК по про-
филь ным спе ци аль нос тям; иметь 
ре зуль тат по IELTS 6/7 бал лов; 
не ра бо тать на ос но ве тру до во го 
до го во ра, кро ме как в уни вер-
си те те. В кон кур се дол жны уча-
ство вать сту ден ты про филь ных 
спе ци аль нос тей: 5В071900 — 
«Ра ди отех ни ка, элек тро ни ка и 
те ле ком му ни ка ции»; В070300 — 
«Ин фор ма ци он ные сис те мы»; 
В070400 — «Вы чис ли тель ная 
тех ни ка и прог рам мное обес пе че-
ние»; 5В070200 — «Ав то ма ти за-
ция и уп рав ле ние».

Грант вклю ча ет в се бя не 
толь ко пла ту за обу че ние, но и 
все рас хо ды по про жи ва нию, 
пе ре ле ту, по куп ке учеб ных по-
со бий и дру гих нак лад ных рас-
хо дов. Бо лее под роб ная ин фор-
ма ция бу дет пред став ле на в 
ян ва ре 2018 го да. Приг ла ша-
ем сту ден тов при нять ак тив ное 
учас тие в кон кур се. Кон так тное 
ли цо — Свет ла на Ер ме ко ва, ис-
пол ни тель ный ди рек тор, тел. 
+7 771 501 9137, e-ma il: svet-
la na.yer me ko va@gma il.com, ta-
iburvl.kz@gma il.com.

СОБ. ИНФ.

Наука и образование
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С 24 по 25 но яб ря 2017 го да КарГУ име ни ака де ми ка Е. А. Бу-
ке то ва про во дил Рес пуб ли кан ский фо рум мо ло деж но го пред-
при ни ма тель ства.

Цель про ве де ния фо ру ма — 
раз ви тие по тен ци ала мо ло де жи 
в сфе ре пред при ни ма тель ства и 
ин но ва ций, обу че ние раз ра бот-
ке и прод ви же нию стар та пов, 
транс ферт пе ре до вых зна ний и 
опы та эф фек тив но го биз не са.
Фо рум про во дит ся в рам ках 

меж ду на род но го про ек та Enac-
tus в свя зи с пя ти ле ти ем учас-
тия ко ман ды КарГУ в дан ном 
про ек те. Enac tus — меж ду на род-
ная не ком мер чес кая ор га ни за ция, 
приз ван ная вдох но вить сту ден тов 
на улуч ше ние ми ра пос ред ством 
пред при ни ма тельских дей ствий. 
Ор га ни за ция пре дос тав ля ет плат-
фор му для ко манд вы да ющих-
ся сту ден тов с целью соз да ния 
про ек тов в сфе ре раз ви тия со об-
ществ, ко то рые ста вят соб ствен-
ную изоб ре та тель ность и та лан ты 
лю дей для улуч ше ния их средств 
к су ще ство ва нию. Ру ко во ди мые 
пре по да ва те ля ми и под дер жи ва-
емые биз нес-ли де ра ми, сту ден ты 
при ни ма ют вид пред при ни ма-
тельско го под хо да, ко то рый да ет 
лю дям воз мож ность уча ство вать в 
их соб ствен ном ус пе хе.
В ра бо те фо ру ма при ня ли 

учас тие пред ста ви те ли МОН РК, 
аки ма та Ка ра ган дин ской об лас-
ти, На ци ональ ной па ла ты пред-
при ни ма те лей «Ата ме кен», АО 
«Фонд раз ви тия пред при ни ма-
тель ства «Да му», АО «НК «Со-
ци аль но-пред при ни ма тельская 
кор по ра ция «Са ры ар ка», На-
ци ональ но го офи са Enac tus Ka-
zakhstan, биз нес-со об ще ства, ко-
манд — учас тниц ву зов рес пуб-
ли ки.

«Се год ня на ря ду с клас си чес-
ки ми уни вер си тет ски ми дис-
цип ли на ми в КарГУ мы обу ча ем 
сту ден тов пред при ни ма тель ству, 
раз ви ва ем биз нес-мыш ле ние, 
спо соб ству ем ком мер ци али за-
ции этих про ек тов, — рас ска зал 
пер вый про рек тор КарГУ Рым бек 
Жу ма шев. — В те че ние пос лед них 
пя ти лет на ши сту ден ты ак тив-
но уча ству ют в меж ду на род ной 
прог рам ме Enac tus. Сту ден ты ус-
пеш но раз ра ба ты ва ют и ре али-
зу ют соб ствен ные биз нес-про ек-
ты, нап рав лен ные на по вы ше ние 
уров ня и ка че ства жиз ни лю дей, 
имея при этом ба гаж из по лу чен-
ных гран тов и по бед на меж ду на-
род ных кон кур сах. Опыт по ка зы-
ва ет, что очень нем но гие сту ден-
ты рас смат ри ва ют пред при ни ма-
тель ство как спо соб пос тро ения 
соб ствен ной ус пеш ной карь еры, 
при чи на это го — в не дос тат ке 
зна ний и при ме ров для под ра-
жа ния, не по ни ма нии су ти пред-
при ни ма тельской дея тель нос ти. 
По это му в на шем уни вер си те те 

бы ла раз ра бо та на и внед ре на в 
учеб ные пла ны всех 80 спе ци аль-
нос тей ба ка лав ри ата дис цип ли на 
«Прик лад ной биз нес», ко то рую 
сту ден ты изу ча ют на треть ем кур-
се. Кро ме то го, в учеб ные пла ны 
всех 50 спе ци аль нос тей ма гис-
тра ту ры вклю че на дис цип ли на 
«Ком мер ци али за ция ре зуль та тов 
науч ной и науч но-тех ни чес кой 
дея тель нос ти». Эти но вые биз-
нес-ори ен ти ро ван ные дис цип ли-
ны на це ле ны на фор ми ро ва ние 
пред при ни ма тельско го мыш ле-
ния и прак ти ки ра бо ты стар та-
пов. Мы прив ле ка ем ус пеш ных 
биз нес ме нов к учеб но му про цес-
су — они про во дят тре нин ги и 
мас тер-клас сы, от кры ва ем фи-
ли алы вы пус ка ющих ка федр на 
пред прия ти ях и в биз нес-ор га ни-
за ци ях, на ла же но сот руд ни че ство 
с ре ги ональ ной па ла той пред-
при ни ма те лей «Ата ме кен».
Президент На ци ональ но го 

офи са Enac tus Ka zakhstan док тор 
фи ло соф ских на ук, член Со ве та 
по мо ло деж ной по ли ти ке при 
Пре зи ден те РК Аль би на Ер жа-
но ва при еха ла в Ка ра ган ду с ра-
дос тной вестью: ее ор га ни за ция 
бук валь но на днях бы ла приз на-
на луч шей НПО стра ны в рам ках 
прог рам мы «Ру ха ни жаң ғы ру»: «В 
сен тяб ре в Лон до не сос то ял ся ми-
ро вой чем пи онат уни каль ных биз-
нес-идей Enac tus, где на шу стра ну 
пред став ля ла ко ман да Ка зах ско го 
гу ма ни тар но-юри ди чес ко го ин-
но ва ци он но го уни вер си те та из 
Се мея. Ре бя та за ня ли третье при-
зо вое мес то в от бо роч ной ли ге и 
вер ну лись с тро фе ем — это на ша 
серь ез ная по бе да. Ведь ко ман ды 
пред став ля ют не идеи или биз нес-
пла ны, а де монстри ру ют кон крет-
ные ре зуль та ты сво ей ра бо ты. Мы 
ра ды ви деть ак тив ное раз ви тие 
мо ло деж но го пред при ни ма тель-
ства и са мое глав ное — за ин те ре-
со ван ность на ших биз нес-пар тне-
ров в том, что бы по лу чить за ме-
ча тель ные кад ры. На про тя же нии 
де ся ти лет мы наб лю да ем, как 
мно гие вы пус кни ки идут по пу-
ти пред при ни ма тель ства и час то 
от ка зы ва ют ся от очень соб лаз ни-
тель ных пред ло же ний, ко то рые 
пос ту па ют им пря мо на со рев но-
ва ни ях, по то му что хо тят про дол-
жать соб ствен ное де ло. Ми ро вая 
ста тис ти ка по ка зы ва ет, что 26% 
учас тни ков прог рам мы Enac tus 
идут в биз нес, а ос таль ные ус тра-
ива ют ся на от лич ные дол жнос ти. 
К при ме ру, экс-ка пи тан ко ман ды 
КарГУ Ай ге рим Ка ри ба ева и еще 
шесть сту ден тов сра зу же пос ле 
чем пи она та бы ли приг ла ше ны на 
ра бо ту круп ной тор го вой ком па-
ни ей».

На фо рум при еха ли 17 ко-
манд из раз ных ре ги онов стра-
ны. Свои биз нес-идеи пред став-
ля ли сту ден ты Алматы Ме нед-
жмент Уни вер си те та, Ал ма тин-
ско го тех но ло ги чес ко го уни вер-
си те та, го су дар ствен но го уни вер-
си те та им. Ша ка ри ма (г. Се мей), 
Ев ра зий ско го на ци ональ но го 
уни вер си те та им. Гу ми ле ва, За-
пад но-Ка зах стан ско го ин но ва ци-
он но-тех но ло ги чес ко го уни вер си-
те та, Ка зах ско го аг ро тех ни чес ко-
го уни вер си те та им. Сей фул ли на, 
Кар ГТУ, КЭУ Каз пот реб со юза, 
Кок ше та ус ко го уни вер си те та им. 
Ва ли ха но ва, Кы зы лор дин ско-
го уни вер си те та им. Кор кыт-ата, 
Пав ло дар ско го пе да го ги чес ко го 
ин сти ту та и уни вер си те та им. То-
рай гы ро ва, Каз ГЮУ, Цен траль но-
Ка зах стан ской ака де мии, Юж но-
Ка зах стан ско го уни вер си те та им. 
Ауэзо ва и пе да го ги чес ко го уни-
вер си те та. Прог рам ма фо ру ма 
вклю ча ла круг лый стол по проб-
ле мам и пер спек ти вам раз ви тия 
мо ло деж но го пред при ни ма тель-
ства, тре нин ги мен то ров, спе ци-
аль ные кон кур сы, Re ading Club, 
выс тав ку про дук ции мо ло дых 
на чи на ющих пред при ни ма те лей, 
яр мар ку биз нес-идей в рам ках 
Шко лы мо ло до го пред при ни ма-
те ля НПП «Ата ме кен», ак тив ные 
раз вле че ния.
Ди рек тор па ла ты пред при ни-

ма те лей Ка ра ган дин ской об лас-
ти «Ата ме кен» Ер нар Куль пе исов 
по де лил ся мне ни ем: «Мо ло дежь 
яв ля ет ся на ибо лее зна чи мым 
зве ном в пред при ни ма тельской 
сре де, ведь имен но се год няш ние 
сту ден ты бу дут оп ре де лять об лик 
на шей стра ны уже че рез 10 лет. 
По это му на ба зе ка федр трех ву-
зов Ка ра ган ды от кры ты фи ли алы 
па ла ты по спе ци аль нос тям «эко-
но ми ка» и «фи нан сы», на пред-
прия ти ях про хо дит ста жи ров ка 
и за щи та дип лом ных про ек тов. 
С 1 сен тяб ря 2016 го да в учеб ный 
курс кол лед жей внед рен курс 
«Ос но вы пред при ни ма тельской 
дея тель нос ти», в 23 кол лед жах от-
кры ты биз нес-шко лы. Свы ше 50 
слу ша те лей этих школ уже от кры-
ли свое де ло. В рам ках про ек та 
«Шко ла мо ло до го пред при ни ма-
те ля», ини ци иро ван но го па ла той, 
прош ли обу че ние 65 сту ден тов из 
5 кол лед жей и двух ву зов. В по-
мощь на чи на ющим биз нес ме нам 
в фев ра ле в Ка ра ган де был от крыт 
Центр об слу жи ва ния пред при-
ни ма те лей, где лю бой мо жет по-
лу чить кон суль та ции по от кры-
тию, ве де нию биз не са, на пи са нию 
биз нес-пла на, со ве ты юрис тов 
и на ло го вых спе ци алис тов. Там 
же ор га ни зо ван биз нес-класс, где 
про во дит ся обу че ние по про ек-
там «Биз нес-со вет ник», «Биз нес-
рост», кур сы бух гал те ров и мар-
ке то ло гов. По рес пуб ли ке толь ко 

со вто рой чет вер ти это го учеб но го 
го да на ча ли пре по да вать в шко лах 
курс «Ос но вы пред при ни ма тель-
ства и биз не са», тог да как в Ка ра-
ган дин ской об лас ти уже два го да 
биз нес-шко лы бан ков ско го кол-
лед жа и КарГУ ра бо та ют на ба зе 
че ты рех школ».
Поч ти 500 мо ло дых пред при-

ни ма те лей обу че ны по про ек там 
«Биз нес-со вет ник» и «Бас тау-биз-
нес» толь ко в этом го ду. По лу чив 
весь спектр обу ча ющих прог рамм, 
мо ло дой пред при ни ма тель мо-
жет вос поль зо вать ся фи нан со вой 
под дер жкой и инстру мен та ми 
пра ви тель ствен ных прог рамм 
«До рож ная кар та биз не са — 2020» 
и «Прог рам ма раз ви тия про дук-
тив ной за ня тос ти и мас со во го 
пред при ни ма тель ства». По пер-
вой прог рам ме бо лее 100 мо ло-
дых пред при ни ма те лей по лу чи-
ли гран ты, суб си дии и га ран тии, 
а так же кре ди ты на пол то ра мил-
ли ар да тен ге. По вто рой прог рам-
ме бо лее 750 пред при ни ма те лей 
по лу чи ли мик рок ре ди ты. Кро ме 
то го, еже год но про во дит ся кон-
курс на со ис ка ние гран та аки ма 
Ка ра ган дин ской об лас ти на раз-
ви тие и под дер жку мо ло деж но го 
пред при ни ма тель ства на се ле. В 
этом го ду 10 со ис ка те лей уже по-
лу чи ли гран ты на сум му 3,5 мил-
ли она тен ге».
Ди рек тор по кор по ра тив ным 

ком му ни ка ци ям кор по ра ции 
ERG Фа ти ма Ко са ева на кон крет-
ном при ме ре по яс ни ла, по че-
му мо ло де жи ос тро не об хо ди мо 
учить ся пред при ни ма тель ству. 
По ее сло вам, в бли жай шие го-
ды пред прия тия Ев ра зий ской 
груп пы ждет ав то ма ти за ция, вле-
ку щая за со бой выс во бож де ние 
боль шо го ко ли че ства ра бо чей 
си лы. И ес ли ны неш ние спе ци-
алис ты бу дут пос те пен но ухо-
дить на пен сию, то для мо ло дых 
нет ни ка кой пер спек ти вы. Что 
де лать вы пус кни кам в мо но го ро-
дах, где та кие пред прия тия гра-
до об ра зу ющие? «Мы для се бя 
по ня ли: един ствен ный от вет на 
вы зов без ра бо ти цы — это толь ко 
раз ви тие пред при ни ма тель ства, 
преж де все го, мо ло деж но го. Об 

этом го во рит ся в прог рам ме «Ру-
ха ни жаң ғы ру»: мо ло дые лю ди 
дол жны уметь от ве чать вы зо вам 
вре ме ни, пе рес тра ивать свое соз-
на ние, ду мать о бу ду щем», — по-
яс ни ла Ф. Ко са ева.
В рам ках фо ру ма сос то ялась 

офи ци аль ная пре зен та ция и 
от кры тие Цен тра мо ло деж-
но го пред при ни ма тель ства 
КарГУ им. Е. А. Бу ке то ва. Он 
вклю ча ет в се бя биз нес-шко лу, 
мо ло деж ный биз нес-ин ку ба тор, 
ка би нет прик лад ной эко но ми-
ки и биз не са, биз нес-ла бо ра то-
рию, пло щад ку для ко вор кин га, 
а так же эко но ми чес кий де бат-
ный клуб. Центр дол жен уко ре-
нять пред при ни ма тельский дух 
и соз да вать экос ре ду, рас по ла-
га ющую мо ло дых уче ных к биз-
нес-ини ци ати вам и внед ре нию в 
жизнь ин но ва ций.
На чи на ющие пред при ни ма-

те ли — чле ны ко ман ды Enac tus 
КарГУ — рас ска за ли о сво ей 
ра бо те. Как обе ща ют мо ло дые 
пред при ни ма те ли из КарГУ, 
весь ма ско ро на при лав ках ма-
га зи нов мож но бу дет уви деть их 
изоб ре те ние — пе ченье из жен-
та. С этим ав тор ским про ек том 
сту ден ты КарГУ уже не од нок рат-
но вы иг ры ва ли рес пуб ли кан ские 
и меж ду на род ные олим пи ады. 
На чи на ющие биз нес ме ны пос та-
ви ли се бе цель мо ди фи ци ро вать 
это блю до, что бы по пу ля ри зи-
ро вать его сре ди ка зах стан цев. В 
про цес се раз ра бот ки они из го то-
ви ли не прос то пе ченье, а уни вер-
саль ный по лу фаб ри кат. Из не го 
мож но при го то вить пе ченье са-
мос то ятель но до ма с лю бы ми до-
бав ка ми, а так же, сме шав его с во-
дой или мо ло ком, по лу чить энер-
ге ти чес кий кок тейль. Кро ме то го, 
на ос но ве по лу фаб ри ка та и сгу-
щен ки сде лать хит се зо на — жа-
ре ное мо ро же ное. Пе ченье бу дет 
про из во дить ся на ба зе ком би на та 
об ще ствен но го пи та ния КарГУ и 
рас прос тра нять ся по всей рес-
пуб ли ке. Это от лич ный при мер 
то го, как кре атив ная идея мо жет 
стать ос но вой но во го биз не са.

СОБ. ИНФ.

Молодые предприниматели встретились на форуме в Караганде
Cобытие
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Ал ғаш қы том ды «Қа зақ тың үш ұлы кө-
се мі» жə не «Əрі кө сем, əрі ше шен Бай да лы 
би» ат ты қос кі тап құ ра ған. Ал ғаш қы кі тап 
үш тұл ға ның — Қа зақ тың туы мен ұра ны-
на ай нал ған Абы лай хан ның, ер лер дің ері — 
Ке не са ры хан ның, дү ние жү зі не əй гі лі тұл ға 
Əли хан Бө кей ха нов тың өмір ле рі мен шы-
ғар ма шы лық қыз мет те рін зерт те уге ар нал-
ған.
Кі тап та отар шыл дар дың құл дық ез гі сі 

қа зақ ты есең гі рет ке ні сон ша лық, ол өзін-өзі 
би лей ал май тын, өз де не сін өзі нің ыр қы на 
көн ді ре ал май тын дə ре же сіз бо лып қал-
ға ны көр се тіл ген. Ен де ше, қа за ғы мыз дың 
мəр те бе сін кө те ріп, оның те ре зе сін өр ке ни-
ет ті ел дер мен те ңес ті ру жо лын да ғы ұлы кү-
рес əр бір қа зақ тың ба сын да ғы ен жар лы ғын, 
ын та сыз ды ғын, жа утаң көз жа сық ты ғын, бір 
сөз бен ай тқан да, өз де не сін өзі нің ыр қы на 
көн ді ре бі лу ден бас тал са аб зал, — деп көр-
сет кен ав тор.
Кі тап та сон дай-ақ ел бас қа ру — екі нің бі-

рі нің қо лы нан ке ле бер мей тін бі ре гей өнер 
екен ді гі ай тыл ған. Абы лай хан орыс пен қы-
тай си яқ ты ара нын аш қан екі мем ле кет тің 
ор та сын да отыр са да еш қай сы сы на хал қын 
кі ріп тар ет пе ді, есе де жі бер ме ді. Осы ең бе-
гі үшін Алаш жұр ты оны ақ ки гіз ге кө те ріп, 
хан сай лай ды. Де ген мен, Абы лай хан кү ні 
ке ше ге дейін та рих тан өзі нің əділ ба ға сын 
ал май кел ді, — деп ой түйін дей ді ав тор.
Ел та ри хын да XVIII ға сыр дың екін ші 

жар ты сы мен XIX ға сыр дың ба сы ерек ше 
ке зең бо лып са на ла ды. Бұл тұс та қа зақ же рі 
орыс пат ша лы ғы на күш пен қа ра ты ла бас-
та ды. Жа ңа əкім ші лік ок руг тар құ ры лып, 
би лік ке пат ша би лік те рі көп теп та ғайын да-
ла ды. Осы тұс та Ке не са ры Қа сы мұ лы бас та-
ған қа зақ хал қы ның ұлт-азат тық қоз ға лы сы 
орыс пат ша лы ғы ның отар лау са яса ты на 
қар сы өр бі ді.
Бі рін ші кі тап та ғы үшін ші кө сем — Əли-

хан Нұр мұ ха ме дұ лы Бө кей ха нов. Ол еуро-
па лық тəр бие ал ған, еура зи ялық дең гей де гі 
эн цик ло пе дист-ға лым, қо ғам қай рат ке рі 
еді. Əли хан қа зақ са ха ра сын да ғы ұлт-азат-
тық қоз ға лы сын еуро па лық де мок ра ти ялық, 
кон сти ту ци ялық, пар ла мент тік кү рес жо-
лы на ба ғыт та ған ды ғы көр се тіл ген.
Ав тор дың пайым дауын ша, кей бір Абы-

лай мен Ке не са ры хан дар ға ар нал ған ғы лы-
ми ең бек тер ді бы лай қой ған да біз осы кез ге 
дейін Қа зақ стан ның ға сыр лық та ри хи-мə де-
ни қо ры на үлес қос қан ұлы тұл ға лар бей-
не сін жа сай ал май жат қа ны мыз ды ашық 
мойын дау ке рек. Осы жағ дай ды ес ке ре оты-
рып, ав тор бұл ең бе гін қа зақ тың елім деп 
еңі реп өт кен үш ары сы на, кө се мі не — Абы-
лай хан ға, Ке не са ры сұл тан ға, Əли хан Бө-
кей хан ға ар на ған.
Екін ші «Əрі кө сем, əрі ше шен Бай да лы 

би» кі та бын да еге мен ді гі міз ді кө ре ал май 
ар ман да кет кен Бай да лы би Бек шеұ лы ба-
ба мыз бір аудан, бір об лыс емес, исі қа зақ-
тың мақ тан етер, ас пан ға кө те ріп, əс пет тер 
да ныш пан ұлы екен ді гі ай тыл ған.
Зерт те уші-ға лым ның көр сет ке нін дей, 

Бай да лы би Бек шеұ лы қа зақ елі нің аза-
мат тық та ри хы мен ауыз ша жə не жаз ба ша 
əде би етін де еле улі орын ала тын ірі тұл ға-
лар дың бі рі. Ол — қа зақ хал қы ның көр нек ті 
қо ғам қай рат кер ле рі нің бі рі, бі лік ті би, ой-
шыл ақын, атақ ты ше шен, ке зін де Абы лай 
хан ның ті ке лей ақыл шы сы бол ған адам, 
Хан қа сын да ғы се гіз би дің ең бе дел ді бас 
биі бол ған, не бір ши еле ніс кен ел дауы, жер 
дауы, же сір дауы — Бай да лы ал ды нан ше-
шім тауып отыр ған.
Бай да лы Бек шеұ лы Ал ла та ға ла ның 

бер ген ерен қа си ет те рі не ие бо лып ту ған-
ды ғын ба ла кү ні нен бас тап-ақ ел-жұр ты на 
та ны тып, адам өмі рін де адал ең бек, та за нə-

сіп, те рең ой, əділ дік қа на бо луы ке рек ті гін 
уағыз дап, өз ба сы осы төрт қа ғи да ның құ лы 
бо лып өт кен жан. Бай да лы би дің бұл дү-
ни еден өт ке ні не екі ға сыр дай уақыт өт се де 
оны ел ұмыт пай əлі күн ге шейін қа дір леп, 
қас тер леуі — оның би ік па ра сат ты лы ғы ның 
ай ға ғы іс пет ті.
Сон дық тан қа зақ тың Үш жү зін ұлы бір-

лік ке, ын ты мақ қа үн деп өт кен Бай да лы би-
дің мұ рат та рын же те тү сі ніп, оның мұ ра-
сын жан-жақ ты зер де леу бү гін гі ұр пақ үшін 
өте жауап ты па рыз, — деп өс ке лең жас тар 
ал дын да үл кен мін дет қойыл ған. Бай да лы 
Бек шеұ лы ның би лік те рін та ри хи-құ қы-
лық жа ғы нан тал да удың ай рық ша ма ңы зы 
бар екен ді гі ай тыл ған. Та ри хи ма те ри ал дар 
мен фак ті лер дің не гі зін де жа сал ған мұн дай 
тал дау қа зақ қауым дас ты ғын да өзін дік оры-
ны бар са яси-əлеу мет тік тұл ға, би лер мен 
ше шен дер дің ат қа ра тын рө лі мен та ны су ға 
мүм кін дік бе ре ті ні, олар дың бү гін гі ұр пақ 
өте мі не де жа рай тын ұла ғат ты сөз де рі нің 
қа дір-қа си етін са ра лау ға жол аша ты ны ту-
ра лы қо ры тын ды жа сал ған.
Екін ші том ға ен ген үшін ші кі тап та XX 

ға сыр дың ал ғаш қы ши ре гін де-ақ қа зақ 
зи ялы ла ры ның қа та ры А. Бай тұр сы нов, 
М. Жұ ма ба ев, Ж. Дос мұ ха ме дов, Х. Дос-
мұ ха ме дов, Ə. Бө кей ха нов, Қ. Сəт ба ев, 
Ж. Ай мауытов, В. Қа ра та ев, М. Ты ныш ба ев, 
М. Шо қай, Ə. Ди ва ев, М. Ду ла тов, С. Ас фен-
ди яров, Т. Рыс құ лов, С. Қо жа нов, Н. Тө ре құ-
лов, М. Əуезов, Ə. Ер ме ков си яқ ты та ғы да 
бас қа са ясат, əде би ет пен мə де ни ет, ғы лым 
са ла сын да он да ған де мок ра ти ялық ба ғыт та-
ғы Алаш ар да ге р лері мен то лық қа ны ай тыл-
ған. Олар да бір ға на ұлы мақ сат бол ға ны, 
ол ха лық тың са на сын ояту, Ор та ға сыр лық 
мүл гу ден арыл тып, өнер-бі лім де рін, да мы-
ған ха лық тар дың қа та ры на қо сы лу ар қы лы 
ұлт тың тəуел сіз ді гі не қол жет кі зу екен ді гі 
көр се тіл ген. Олар бо дан дық бұ ғау дың əй-
теуір бір уақыт та үзі ле ті ні не сен ді, сон дық-
тан сол күн ге ту ған хал қын жет кі зу ге бар 
күш-жі гер ле рін жұм са ды, — деп пайым-
дай ды ав тор.
Қа зақ хал қы ның ұлт тық, са яси са на сын 

қа лып тас ты ру да ғы ең би ік бе лес бол ған XX 
ға сыр ба сын да ғы осы бір қа зақ зи ялы ла ры 
ал дың ғы қа тар лы то бы ның са яси қыз ме ті 
де, құ қық тық көз қа рас та ры да, тіп ті ғы лы-
ми, əде би мұ ра ла ры да ұзақ жыл дар бойы 
жа бық та қы рып са на лып, зер де лі зерт теу-
лер ге ны сан бо ла ал ма ды. Олар сыз қа зақ 
та ри хы — тұл, ал тын де ге ні күл еді. «Алаш» 
пар ти ясын сыз са яси кү рес та ри хын, «Ала-
шор да» үкі ме тін сіз эко но ми ка лык ілім дер 
мен ре фор ма лар та ри хын, «Алаш ав то но-
ми ясын сыз» Қа зақ стан мем ле кет ті лі гі нің 
не гі зін, Алаш ар да гер ле рі өмі рін сіз ұлт 
та ри хын жа сау, мем ле кет тік ті лі міз дің та-
ри хын қа лып тас ты ру мүм кін емес еді. Сон-
дық тан да соң ғы жыл да ры Алаш кө сем де рі 
мен көш бас шы ла ры ту ра лы едəуір жа зыл-
ды. Де ген мен де, олар дың мем ле кет қай-
рат кер лі гі іс те рін де əлі де түйін дей тү се тін, 
анық тап, ашы ғын ай та тын жай лар же тер-
лік. Əсі ре се, 1937-1939 жыл да ры ерек ше 
қар қын алып, ха лық ты жап пай қу ғын-сүр-
гін ге ұшы рат қан реп рес сия са яса ты — ұлт-
тық та ри хы мыз дың ең қа ра лы, ең қа сі рет ті 
бет те рі қа та ры нан орын ала ды. Та бан ды 
зерт те уші өз ең бек те рін де ұл ты мыз дың зи-
ялы қауымын, бар ша кө зі ашық аза мат та-
рын ба удай жа пыр ған «ұлы тер рор дың» əлі 
де ай тыл май жат қан кө лең ке лі бет те рі аз 
емес екен ді гін ашып жаз ған.
Əл-Ка ре ни ең бек те рін де гі кейіп кер лер 

мен тұл ға лар адам дық, иман ды лық, тө зім-
ді лік, қай сар лық жа ғы нан ыл ғи да жо ға ры 
тұ ра ды. Бі рақ бə рі нен де біз ге қым бат ты-
сы — ав тор дың ең бек те рін де гі би ік рух. Ол 

қай тұл ға ны жаз са да, бі рін ші орын ға рух ты 
шы ға ра ды. Жа зу шы ға лым ның зерт теп жаз-
ған кейіп кер ле рі ру хы би ік адам дар. Осы 
құ ді рет ті күш олар ды кез-кел ген уақыт та 
кез-кел ген ты ғы рық тан алып шы ға ды. Мы-
са лы, Алаш қай рат ке рі Имам Əлім бе ков 
жайын да жа зыл ған «Алаш азат ты ғы ның 
ақиы ғы Имам Əлім бе ков» ат ты кі та бы (2-ші 
том, төр тін ші кі тап) со ның ай ға ғы. Се бе бі, 
Имам Əлім бе ков өт кен ға сыр дың бас ке зін-
де Алаш қоз ға лы сы ның ру хы би ік өкіл де рі-
нен бо ла тын жə не ол ту ра лы жа зыл ған шы-
ғар ма лар не кен-са яқ тын.
Зерт те уші-ға лым Қа ра ған ды өңі рін де ту-

ған, қа зақ тың Жа қып, Əли хан, Ах мет, Мір-
жа қып, Жү сіп бек, Мағ жан, Əлім хан, Мұс-
та фа Шо қай си яқ ты алып тары мен бір жол, 
бір ті лек, бір мақ сат, бір ни ет те бо ла біл ген, 
Имам Əлім бе ков си яқ ты асыл аза ма тын ес-
ке тү сі ре ді.
Кі тап та қа зақ кө гін де жар қы рап кө рін-

ген осы нау Алаш жұл дыз да ры ның ұлық ты-
ғы мен кі шік ті гін, олар дың өз де рі нен кейін-
гі жа мы рай өр ген да рын ды тол қын ның дүр 
етіп, жаң быр дан соң ғы көк шал ғын дай қау-
лап өсуі не игі əсе рін ти гіз ге нін қа рас тыр-
ған. Ав тор дың ойын ша, өмір дің күн гейі нен 
кө лең ке сін, тəт ті сі нен ащы сын, же ңі лі нен 
ауырын көп көр се де мойы ма ған адам ның 
бі лім-бі ті мі кейін гі бу ын-ұр пақ қа ғиб рат, 
үл гі-өне ге бо луы ке рек. Ав тор дың бұл мо-
ног ра фи ялық зерт теуі, бі рін ші ден, Алаш 
көш бас шы ла ры ның са яси көз қа рас та ры 
мен олар дың ел азат ты ғы жо лын да аян бай 
кү рес ке нін көр се ту та қы ры бы на ар нал ған 
зерт теу бо лу ымен, екін ші ден, түр лі тың ар-
хив де рек те рін кел ті руі мен, Алаш қай рат-
кер ле рі нің ең бек те рін жан-жақ ты қа рас ты-
ру ымен ерек ше ле не тін ең бек. Бұл кі тап тың 
та ғы бір бас ты ерек ше лі гі — Алаш та ну ды 
қа лып тас ты ру ға ба ғыт тал ған ең бек екен ді гі-
не, Алаш қоз ға лы сы ның та ри хы мен елі міз-
дің бү гін гі ру ха ни жаң ғы ру үр ді сі ара сын да 
өза ра үн дес тік, бай ла ныс пен са бақ тас тық 
ба рын көр се ту — бұл са бақ тас тық тың өзе-
гі — ұлт тық-мем ле кет ті лік мə се ле сі не үлес 
қо су ын да. Ав тор дың ойын ша, өмір дің күн-
гейі нен кө лең ке сін, тəт ті сі нен ащы сын, же-
ңі лі нен ауырын көп көр се де мойы ма ған 
те ге урі ні мық ты, ру хы өжет Алаш тың кө сем 
жан да ры ның ада ми бол мыс-бі ті мі кейін гі 
бу ын — ұр пақ қа ғиб рат, үл гі-өне ге бо луы 
ке рек.
Қа зір гі ке зең — біз өз та ри хы мыз ды жал-

тақ сыз зерт теп, ті лі міз дің, өне рі міз дің те-
рең та мыр ла рын та ну ға кі ріс кен кез. Ру ха ни 
жаң ғы ру ке зе ңі. Ен ді біз мə де ни өмі рі міз ге 
қа ра таң ба сал ған, ұлы аза мат та ры мыз ды 
қия нат тап лас та ған, пə ле-жа ла жа бу ар-
қы лы қыр ғын ға ұшы рат қан сұм дық тар ды 
ашық жа ри ялай мыз. Сон да өл ге ні міз ті рі-
ліп, өш ке ні міз қай та жан ған дай ра хат-қуа-
ныш қа бө ле не міз. Мі не ки, сол қай та ті ріл-
ген, қай та жан ған оты мыз дың бі рі — даң қты 
жыр лар дың ав то ры, жар ты ға сыр дан аса 
атын да атау ға рұқ сат етіл мей кел ген Мағ-
жан Жұ ма ба ев. Зерт те уші Əл-Ка ре ни өзі нің 
«Ал дас па ны Алаш тың ақын Мағ жан» ат ты 
кі та бын да (3-ші том, бе сін ші кі тап) Мағ жан 
по эзи сы ның түп кі, өзек ті ерек ше лік те рін 
қа зір гі тəуел сіз та ным тұр ғы сы нан қа рас-
тыр ғаны орын ды деп са най ды. Кі тап та ав-
тор М. Жұ ма ба ев тың қи лы өмі рі мен, ауқы-
мы кең шы ғар ма шы лы ғы мен та ны су ға, əде-
би жə не бас қа да мұ ра ла рын оқып, та нып, 
бі лу, на си хат тау ға ха лық ты жұ мыл ды ру ға 
бас ты на зар аудар ған; ал, жас тар ға Мағ жан 
се кіл ді алып тар дың жан-жақ ты тұл ға сын, 
өлең дік тіл шұ рай лы ғын, сөз бай лы ғын, те-
ңеу, об раз, ою-өр нек кес те ле рін тай ға таң-
ба бас қан дай етіп, ми ына сі ңі ріп, жү ре гі не 
жет кі зіп оқы ту ке рек деп үн деу тас тай ды. 

Ав тор дың пайым дауын ша, мағ жан та ну де-
ге ні міз — қа зақ та ну, ұлт ты, өзі міз ді та нып, 
бі лу де ген сөз бен па ра-пар.
Мағ жан та ну дың бел ор та сын да Əли хан 

Бө кей хан, Мұх тар Əуезов, Ах мет Бай тұр сы-
нов, Мір жа қып Ду ла тов, Мұс та фа Шо қай, 
Жү сіп бек Ай мауытов, Сма ғұл Сə дуа қа сов, 
Қош мұ хам бет Ке мең ге ров, Нə зір Тө ре құ-
лов, Ғаб бас Тоғ жа нов, Сə бит Мұ қа нов жə не 
та ғы бас қа лар дың тұр ған ды ғын ай та ке ліп, 
жи нақ ав то ры осы ті зім нің өзі-ақ атал ған 
адам дар дың қа зақ та ри хы нан, қа зақ əде би-
еті нен, ұлт тық ақыл-ой дың та ри хы нан ала-
тын ор ны на қа рап-ақ, Мағ жан ның бей не сі не, 
ақын ды ғы на де ген ықы лас тың жə не қар сы-
лық тың қан ша лық ты күш ті бол ға нын ша ма-
лау ға бо ла ды» деп қо ры тын ды жа са ған.
Ға лым ның қа ла мы нан ту ын да ған шы ғар-

ма ла ры ның көп ші лі гі нің бір ерек ше лі гі — 
тағ дыр тау қы ме ті нің сал да ры нан есім де рі 
ел ге ете не та ныс бо ла қой ма ған ақын дар-
дың ең бек те рін жа рық қа шы ға ру ға ат са лы-
суы жə не мұ ны олар дың ме рей той ла ры на 
орай жа ри ялап оты руы. Мы са лы, XIX жə-
не XX ға сыр лар дың то ғы сын да өмір сүр ген 
өрен де ерен көр нек ті ақын дар дың бі рі Бай-
сал байұ лы Ах мет бек тің ту ға ны на 130 жыл 
то лу ына орай Ра шит Əл-Ка ре ни (Ка ре нов) 
«Кө мейі нен жыр тө гіл ген Ах мет бек ақын» 
кі та бын (3-ші том, ал тын шы кі тап) жа рық қа 
шы ғар ған еді.
Кі тап та ав тор ақын ның бү кіл са на лы өмі-

рін де қа лың бұ қа ра ха лық жа ғын да бо лып, 
оның жо ғын жоқ тап, мұ ңын мұң дап, мүд-
де сін қор ғап өт кен ді гін, ақын ның өмір сүр-
ген ке зін де гі қо ғам да ғы ке лең сіз дік ті, ха лық 
ба сын да ғы ауыр тпа лық ты, сол дəуір де гі кө-
кей кес ті мə се ле лер ді өз жы ры ның та қы ры-
бы ет кен ді гін тұң ғыш рет кең кө лем де ғы лы-
ми-пуб ли цис ти ка лық, та ным дық тұр ғы да 
зерт теп жаз ды. Ақи қат ты ай ту ға кел ген де, 
Əл-Ка ре ни ға лым əді лет тің жа ғы на шы ғып 
оты ра ды. Мы са лы, ту ын ды ла ры еш бір жер-
де жа рық көр ме ген осы Ах мет бек ақын ның 
шы ғар ма ла рын ерін бей тір нек теп, жи нап 
өлең дер жи на ғын жа рық ка шы ға руы.
Өт кен ға сыр лар да өмір сүр ген бір қа тар 

қа зақ ақын да ры ның, қа лам гер жа зу шы-
лар дың көп те ген ту ын ды ла ры ұзақ уақыт 
за ман те зі не орай жұр тшы лық қа ке ңі нен 
жа рия бол мауы, əде би-ғы лы ми ай на лым ға 
кеш қо сы луы, сон дай-ақ, ұс тан ған ба ғыт-
бағ да ры ке ңес тік иде оло ги ямен үй лес пе ген 
кей бір шы ғар ма шыл тұл ға лар дың ең бек-
те рі нің жа рық көр меуі, жал пы əде би мұ ра 
мə се ле сі нің иге рі лу ін бір ша ма қи ын дат қа-
ны ай дай анық. Ел тəуел сіз ді гі мен жа ры-
са жет кен жап пай жа ри ялы лық бұ рын ғы 
мұн дай жа сан ды ке дер гі лер дің бə рін алып 
тас та ды. Қол дан жа са лып кел ген күл лі кер-
те іс ке рі ысы рыл ды. Нə ти же сін де — асы ға 
кү тіп, аң сай қауыш қан мол қа зы на ға ки лік-
тік. Та лай арыс тар дың ашыл май кел ген ең-
бек те рі есі гін аш ты. Бі рақ бү гін де бі ре удің 
шы ғар ма сы бі ре уге те лі ніп, бұ рын нан бел-
гі лі шы ғар ма лар дың жа ңа ав то ры та бы лып 
де ген дей, сырт көз ге бі лін бе се де осы са ла-
ға қа ты сы бар адам дар се зіп жүр ген қы зық 
«қойыр тпақ тар» да кө рін бей қа лып жат қан 
жоқ. XIX ға сыр дың екін ші жар ты сы мен XX 
ға сыр дың бас тап қы ши ре гін де өмір сүр ген 
кей бір ақын-жы ра улар дың со ңын да қал ған 
мұ ра лар дың осы ған са бақ та са тын мы сал-
да рын кез дес ті ре ала мыз. Қай та лан бас көр-
нек ті ақын Бай сал байұ лы Ах мет бек тің мұ-
ра сы да бұ дан сырт тұ ра ал май ды.
Ты ным сыз зерт те уші ға лым ның «Кө-

мейі нен жыр тө гіл ген Ах мет бек ақын» ат ты 
кі та бын жа рық қа шы ғар ған нан кейін, Ах-
мет бек ақын қай та ті ріл ген дей бол ды. Өйт-
ке ні Ах мет бек Бай сал байұ лы жал ған жа-
ла мен «ха лық жауы» ата нып, көп жыл дар 
бойы шы ғар ма ла ры тұр мақ, есі мін ауыз ға 
алу дың өзі қыл мыс қа те лі ніп, бү гін гі ұр-
пақ тың зер де сі не жет пей қал ды. Осы ған 
орай, біз бұл ең бе гі міз де Ах мет бек Бай сал-
байұ лы ның со ңы нан қал ған мол дү ни есі нің 
бір қа та рын ға на ық шам дап бол дық, — деп 
шын дық тың бе тін аша ды ав тор.

(Ма қа ла ның со ңы га зет тің ке ле сі са-
нын да жа рық кө ре ді)

М. І. ;Б ДУ ОВ,
ФИ ЛО ЛО ГИЯ ФА КУЛЬ ТЕ ТІ НІ� ДЕ КА НЫ,

�А ЗА� ;ДЕ БИ ЕТІ КА ФЕД РА СЫ НЫ� ПРО ФЕС СО РЫ, Ф.�. Д.

Зерделі зерттеулерді� кOптомды� жинаBы
Да рын ды ға лым, дүйім ел ге та ны мал бі лік ті зерт те уші, пуб ли цист, ше жі ре ші, атақ ты алаш-

та ну шы, ұла ғат ты ұс таз Ра шит Əл-Ка ре ни (Ка ре нов) — ғы лы ми-пе да гог тік, ұйым дас ты ру шы-
лық, қо ғам дық қыз мет ті ғы лым ның бір не ше са ла ла ры мен ше бер ұш тас ты ра біл ген ғұ ла ма 
ға лым. Оның қа ла мы нан ту ған ғы лы ми, ғы лы ми-əдіс те ме лік, ғы лы ми-көп ші лік ке ар нал ған 
ең бек те рі кө тер ген мə се ле ле рі нің өт кір лі гі мен, нақ ты лы ғы мен, жа ңа лы ғы мен ерек ше ле не ді. 
Оның ішін де ға лым ның жет кі лік ті дə ре же де көп ай на лыс қан са ла сы ның бі рі — қа зақ əде би еті 
мен қа зақ елі нің та ри хи мə се ле ле рі, олар да ғы кей бір «ақ таң дақ тар ды» тың тұр ғы дан зерт теп, 
қа рас ты ру. Ға лым ның оқыр ман қауым ға ұсы нып отыр ған же ті том дық таң да ма лы шы ғар ма-
лар жи на ғы на ав тор дың əр жыл да ры жа зыл ған əде би жə не та ри хи жан рда ғы кі тап та ры ен ген.

М#дени м%ра
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Круг лый стол
В це лях раз ви тия твор чес ких ка честв, ини-

ци атив и твор че ства сту ден тов уни вер си те та 
че рез вов ле че ние их в об ще ствен ную, твор-
чес кую и со ци аль но зна чи мую дея тель ность, 
за щи ты прав сту ден тов че рез ор га ни за цию 
ра бо ты сту ден чес ких объ еди не ний, ко ор ди-
на ции и по мо щи в ор га ни за ции ра бо ты сту-
ден чес ко го са мо уп рав ле ния 17 но яб ря 2017 г. в 
рам ках фо ру ма «Біз — Қа зақ стан ның бо ла ша-
ғы мыз!» — «Мы — бу ду щее Казахстана!» сос-
то ял ся круг лый стол на те му «Сту ден чес кое 
са мо уп рав ле ние: проб ле мы и пер спек ти вы 
раз ви тия». Для учас тия в круг лом сто ле бы ли 
приг ла ше ны: КЭУ Каз пот реб со юза, Ка ра ган-
дин ский го су дар ствен ный ме ди цин ский уни-
вер си тет, Ак тю бин ский ре ги ональ ный го су-
дар ствен ный уни вер си тет име ни К. Жу ба но ва, 
Ка зах ский го су дар ствен ный жен ский пе да го-
ги чес кий уни вер си тет (г. Алматы).
В хо де ра бо ты круг ло го сто ла с док ла да ми 

выс ту пи ли: Ка рим хан Жа ния, пред се да тель 
КДМ фи ло ло ги чес ко го фа куль те та, де пу тат 
Сту ден чес ко го пар ла мен та КарГУ, сту ден тка 
3-го кур са; То пар ба ева Ай жан, ак ти вист Сту-
ден чес ко го пар ла мен та КарГУ, сту ден тка 1-го 
кур са юри ди чес ко го фа куль те та; Ка ра ку ло ва 
Арай лым, за мес ти тель ру ко во ди те ля от де ле-
ния МК «Жас Отан» КарГУ, де пу тат мо ло деж-
но го мас ли ха та г. Ка ра ган ды; Ка ли ев Жан дос, 
ак ти вист МК «Жас Отан» КарГУ. Те ма ми их 
док ла дов ста ли ос нов ные проб ле мы вос пи та-
тель но го про цес са в ву зах и пу ти их ре ше ния, 
сту ден чес кое са мо уп рав ле ние, дея тель ность 
от де ле ния МК «Жас Отан». В за вер ше ние 
круг ло го сто ла учас тни ка ми бы ла при ня та ре-
зо лю ция.

Ди ало го вые пло щад ки
В рам ках фо ру ма для сту ден тов бы ли ор-

га ни зо ва ны ди ало го вые пло щад ки со сту-

ден чес кой мо ло дежью. Спи ке ра ми бы ли 
приг ла ше ны: Ма зи тов Вя чес лав Ни ко ла евич, 
де пу тат Ка ра ган дин ско го го род ско го мас ли-
ха та; Сыз ды ко ва Сай ран Би га ли ев на, де пу-
тат Ка ра ган дин ско го го род ско го мас ли ха та; 
Аби ше ва Ве ра Ту ке нов на, док тор фи ло ло ги-
чес ких на ук, про фес сор ка фед ры жур на лис-
ти ки фи ло ло ги чес ко го фа куль те та КарГУ им. 
Е. А. Бу ке то ва; Ба ту рин Вла ди мир Сте па но-
вич, док тор фи ло соф ских на ук, про фес сор 
ка фед ры фи ло со фии и те ории куль ту ры фа-
куль те та фи ло со фии и пси хо ло гии КарГУ 
им. Е. А. Бу ке то ва, ме ди атор, кон флик то лог; 
Ла ри онов Алек сандр Вик то ро вич, со вет ник 
ге не раль но го ди рек то ра ТОО «Энер го сис те-
мы ЭЛ ТО»; Жу су пов Абы лай хан Кай ра то-
вич, ка зах стан ский бок сер, брон зо вый при-
зер ЧМ 2017 г.; Но сы ре ва Еле на Ана толь ев на, 
ди рек тор об ще ствен но го объ еди не ния «Сау 
Ұр пақ»; Куд ря ко ва Ири на Ни ко ла ев на, врач-
эпи де ми олог Ка ра ган дин ско го об лас тно го 
цен тра по про фи лак ти ке и борь бе со СПИ-
Дом.

Спор тив ная эс та фе та
В рам ках фо ру ма сос то ялась эс та фе та меж-

ду сту ден та ми, про жи ва ющи ми в об ще жи ти-
ях уни вер си те та. Це ля ми про ве де ния спар-
та ки ады ста ла про па ган да здо ро во го об ра за 
жиз ни, а так же фи зи чес кое раз ви тие сту ден-
чес кой мо ло де жи, прив ле че ние в спор тив ные 
сек ции. В под го тов ке ме роп ри ятия при ня ли 
учас тие ак ти вис ты уни вер си те та, ка фед ра 
фи зи чес ко го вос пи та ния, сту ден чес кие со ве-
ты об ще жи тий КарГУ. По ито гам эс та фе ты 
пер вое мес то за ня ло об ще жи тие №1; вто рое 
мес то — об ще жи тие №2; третье мес то — об-
ще жи тие №6.

Ли те ра тур но-му зы каль ный ве чер
В це лях вы яв ле ния и под дер жки на ибо-

лее та лан тли вых пред ста ви те лей твор чес кой 
мо ло де жи уни вер си те та, раз ви тия твор чес-
ко го по тен ци ала, при об ще ния сту ден че ства 
к ху до же ствен но му твор че ству, прив ле че ния 
к об ще ствен ной, куль тур ной жиз ни уни вер-
си те та был про ве ден ли те ра тур но-му зы каль-
ный ве чер «Ең се сі би ік Елім бар» сре ди сту-
ден тов, про жи ва ющих в об ще жи ти ях уни-
вер си те та. По ито гам твор чес ко го кон кур са 
по бе ди те ля ми ста ли: I мес то — Тле ули нов 
Зан гар (об ще жи тие №5), сту дент 3-го кур са 
фи ло ло ги чес ко го фа куль те та; II мес то — Ер-
ман Бауыр жан (об ще жи тие №3), сту дент 3-го 
кур са фи ло ло ги чес ко го фа куль те та, обу ча-
ющий ся по прог рам ме «Мəң гі лік ел жас та-
ры — ин дус трия ға» со ци аль но го про ек та 
«Сер пін»; IIІ мес то — Ху ан Та на тар (об ще жи-
тие №5), сту дент пе да го ги чес ко го фа куль те-
та, обу ча ющий ся по прог рам ме «Мəң гі лік ел 
жас та ры — ин дус трия ға» со ци аль но го про-
ек та «Сер пін-2050». По бе ди те ли и учас тни ки 
кон кур са бы ли наг раж де ны цен ны ми при за-
ми, а так же бла го дар ствен ны ми пись ма ми 
рек то ра уни вер си те та.

Ре ги ональ ный де бат ный тур нир
18 и 19 но яб ря 2017 г. в КарГУ им. Е. А. 

Бу ке то ва сос то ял ся ре ги ональ ный де бат ный 
тур нир на те му «Бо ла шақ жас тар дың қо лын-
да!» — «Бу ду щее в ру ках мо ло де жи!». Це ли 
тур ни ра: про па ган да сре ди сту ден чес кой 
мо ло де жи Прог рам мы Пре зи ден та РК Н. 
А. Назарбаева «Бо ла шақ қа бағ дар: ру ха ни 
жаң ғы ру»; по пу ля ри за ция де бат но го дви-
же ния сре ди мо ло де жи; раз ви тие ора тор-
ско го мас тер ства сре ди мо ло де жи; соз да ние 
ус ло вий для ин тел лек ту аль но го раз ви тия 
мо ло де жи; об суж де ние ак ту аль ных проб-
лем в раз лич ных нап рав ле ни ях и от рас лях 
по ли ти ки, эко но ми ки, со ци аль но го раз ви-
тия го ро да Ка ра ган ды и стра ны в це лом. В 
тур ни ре при ня ли учас тие сту ден ты Кар ГТУ, 
Ка ра ган дин ско го го су дар ствен но го ин дус-
три аль но го уни вер си те та г. Те мир тау, КЭУ 
Каз пот реб со юза, Ка ра ган дин ско го го су дар-
ствен но го ме ди цин ско го уни вер си те та, уча-
щи еся Назарбаев Ин тел лек ту аль ной шко лы, 
ли цея №2 г. Ка ра ган ды, гим на зий №38, 45. 
По ито гам де бат но го тур ни ра по бе ди те ля-
ми в рус ской ли ге ста ли: I мес то — КГИУ 
г. Те мир тау; ІІ мес то — сбор ная КарГУ им. 
Е. А. Бу ке то ва и ли цея №2 г. Ка ра ган ды; ІІІ 
мес то — НИШ; ІV мес то — КГМУ. Зва ние 
луч ше го спи ке ра по лу чил Ефи зов Да вид, 
уча щий ся гим на зии №38. В ка зах ской ли ге 
бы ли оп ре де ле ны сле ду ющие по бе ди те ли: І 
мес то — КарГУ; ІІ мес то — КЭ УК; ІІІ мес то — 
КарГУ; ІV мес то — КарГУ. Зва ние «Луч ший 
спи кер» бы ло прис во ено Са яха ту Дауылу, 
сту ден ту КарГУ им. Е. А. Бу ке то ва, а луч шим 
судьей стал Ра хим жан Омир жол, сту дент 
КГИУ г. Те мир тау.

С 23 по 25 но яб ря 2017 го да в це лях вов ле че ния сту ден чес кой мо ло де жи в твор чес кую 
дея тель ность, вы яв ле ния и под дер жки та лан тли вой мо ло де жи, сти му ли ро ва ния твор чес-
кой ак тив нос ти сту ден тов уни вер си те та, обу ча ющих ся по со ци аль но му про ек ту «Сер-
пін» «Мəн гі лік ел жас тар — ин дус трия ға!», в учеб ных кор пу сах уни вер си те та сос то ял ся 
фес ти валь «Ала ман».

В нас то ящее вре мя для раз ви тия прог рам-
мы «Сер пін» — «Мəң гі лік ел жас та ры — ин-
дус трия ға!» про во дит ся ак тив ная рек ру тин-
го вая кам па ния, поз во ля ющая мо ло де жи из 
тру до из бы точ ных тер ри то рий прой ти обу-
че ние в ву зах и кол лед жах тех ре ги онов, где 
наб лю да ет ся не дос та ток ква ли фи ци ро ван ных 
кад ров. В ре али за ции про ек та уча ству ют 22 
ву за и 54 кол лед жа. Об щее ко ли че ство сту-
ден тов, обу ча ющих ся по прог рам ме «Сер пін», 
сос тав ля ет бо лее 12 000. По про ек ту «Сер пін» 
пре дус мот ре но не толь ко обу че ние, но так же 
обес пе че ние жиль ем и со дей ствие в тру до ус-
трой стве, че му спо соб ству ет ду аль ная сис те ма 
об ра зо ва ния. Бо лее то го, прог рам мой про во-

дит ся боль шая вос пи та тель ная ра бо та. В свя-
зи с этим ос нов ной упор де ла ет ся на са мо раз-
ви тие мо ло де жи, со ци аль ную вов ле чен ность 
в об ще ствен ные де ла и раз ви тие твор чес ко го 
по тен ци ала.
Кон курс «Ала ман» про во дил ся на го су-

дар ствен ном язы ке по 5 нап рав ле ни ям: «Ма-
ман ды ғым — мақ та ны шым!», «Ме нің мақ тан 
тұ тар ме кен де рім!», «Бо ла шақ тың ма ман ды ғы 
қан дай?», со рев но ва ния по во лей бо лу и фут-
бо лу. На илуч шие ре зуль та ты по ка за ли би-
оло го-ге ог ра фи чес кий, фи зи ко-тех ни чес кий 
фа куль те ты, фа куль тет ма те ма ти ки и ин фор-
ма ци он ных тех но ло гий, хи ми чес кий, ис то ри-
чес кий, фи ло ло ги чес кий фа куль те ты, а так же 

фа куль тет инос тран ных язы ков. Фес ти валь 
«Ала ман» в оче ред ной раз про де монстри-
ро вал, нас коль ко та лан тли вая у нас мо ло-
дежь. Кон курс по да рил важ ный твор чес кий 
им пульс, ко то рый под тал ки ва ет сту ден тов к 
даль ней ше му рас ши ре нию ин тел лек ту аль ных 
го ри зон тов, со вер шен ство ва нию мас тер ства и 
ус пеш ной дея тель нос ти в выб ран ном про фес-
си ональ ном нап рав ле нии.

Student news

«Закон и я»
29 но яб ря в ком на те от ды-

ха об ще жи тия №5 Ко ми те том 

по де лам мо ло де жи сов мес тно 

с юри ди чес ким фа куль те том 

ор га ни зо ва на и про ве де на 

ин тел лек ту аль но-пра во вая иг-

ра «За кон и я», при уро чен ная 

к праз дно ва нию Дня Пер во го 

Пре зи ден та, Дня Не за ви си-

мос ти Рес пуб ли ки Казахстан. 

По ито гам кон кур са по бе ди те-

ля ми ста ли:

I мес то — ко ман да Law-

yerstar юри ди чес ко го фа куль-

те та;

ІІ мес то — ко ман да «РО УГ» 

фа куль те та фи ло со фии и пси-

хо ло гии;

ІІІ мес то — ко ман да Se ven 

Lols юри ди чес ко го фа куль те та;

ІІІ мес то — ко ман да Shi ne 

фа куль те та инос тран ных язы-

ков.

К детям — 
с подарками!

27 но яб ря Аль ян сом сту-

ден тов КарГУ сов мес тно со 

сту ден чес ким ом буд сме ном 

КарГУ ор га ни зо ва на и про ве-

де на бла гот во ри тель ная ак-

ция в спе ци али зи ро ван ном 

дет ском до ме «Ша па гат». Ак-

ция при уро че на к праз дно ва-

нию Дня Пер во го Пре зи ден та, 

а так же Дня Не за ви си мос ти 

Рес пуб ли ки Казахстан. В ме-

роп ри ятии уча ство ва ли 10 сту-

ден тов раз ных фа куль те тов. 

Ак ти вис ты вмес те с деть ми иг-

ра ли в иг ры, про ве ли кон цер-

тную прог рам му. Де тям вру чи-

ли по дар ки: ко ляс ки, хо дун ки, 

одеж ду, сла дос ти, фрук ты и 

т. д., за куп лен ные из средств, 

соб ран ных ак ти вис та ми Ко ми-

те та по де лам мо ло де жи и Аль-

ян са сту ден тов Казахстана по 

Ка ра ган дин ской об лас ти.

ИН ФОР МА ЦИЯ ПРЕ ДОС ТАВ ЛЕ НА 

КО МИ ТЕ ТОМ ПО ДЕ ЛАМ МО ЛО ДЕ ЖИ

Хроники Форума студентов КарГУ

Фестиваль «Аламан» выявляет творческий и научный потенциал молодежи

Студенческая жизнь
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Student news
Гордимся спортсменами!

Сбор ные ко ман ды КарГУ в ре ги ональ-
ном эта пе чем пи она та по бас кет бо лу в 
рам ках На ци ональ ной сту ден чес кой ли ги 
за ня ли I мес то в ди ви зи он ном эта пе сре ди 
уни вер си те тов Ка ра ган ды, про хо див шем с 
13 по 15 но яб ря.

Поз драв ля ем сту ден та 2-го кур са фа-
куль те та фи зи чес кой куль ту ры и спор та 
КарГУ Жаб бо ро ва Сан жа ра, за няв ше го I 
мес то в ве со вой ка те го рии +100 кг на чем-
пи она те Рес пуб ли ки Казахстан по дзю до, ко-
то рый про хо дил в Ак то бе с 10 по 13 но яб ря.

Поз драв ля ем сту ден тку 4-го кур са фа-
куль те та фи зи чес кой куль ту ры и спор та 
КарГУ им. Е. А. Бу ке то ва То ре го жи ну Ай-
ге рим, за няв шую III мес то в ве со вой ка-
те го рии 48 кг на чем пи она те Рес пуб ли ки 
Казахстан по дзю до в Ак то бе.

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 Ни-
ки ту Амос ки на с за ня тым І мес том на чем пи-
она те Рес пуб ли ки Казахстан по спор тив ной 
ак ро ба ти ке, про шед шем в Пав ло да ре 20-25 
но яб ря. А так же поз драв ля ем Ни ки ту с I мес-
том, за ня тым на меж ду на род ном тур ни ре по 
спор тив ной ак ро ба ти ке, пос вя щен ном па мя-
ти Л. И. Лив ши ца, ко то рый про шел в Мин ске 
6-8 де каб ря.

Антикоррупционная акция
29 но яб ря в рам ках про во ди мой 

го су дар ствен ной по ли ти ки по про ти-
во дей ствию кор руп ции в уч реж де ни ях 
об ра зо ва ния в Рес пуб ли ке Казахстан 
пов се мес тно прош ла ак ция «45 ми нут 
об ан ти кор руп ци он ной по ли ти ке». Наш 
уни вер си тет при нял ак тив ное учас тие в 
про ве де нии ак ции. В рам ках ан ти кор руп-
ци он но го ча са в ака де ми чес ких груп пах 
бы ли про ве де ны ку ра тор ские ча сы на 
дан ную те ма ти ку, об суж да лась Ан ти кор-
руп ци он ная стра те гия на 2015-2025 го ды 
и План на ции «100 кон крет ных ша гов».

Ш. Т. БАЙ КЕН ЖИ НА,
СЕК РЕ ТАРЬ ОБ ЩЕ СТВЕН НО ГО СО ВЕ ТА

В КарГУ им. ака де ми ка Е. А. Бу ке то ва про шел День карь еры 
для вы пус кни ков пе да го ги чес ких спе ци аль нос тей 2018 го да.

В Дне карь еры при ня ли учас-
тие пред ста ви те ли 50 ор га-

ни за ций об ра зо ва ния и бо лее 
350 сту ден тов вы пус кных кур-
сов пе да го ги чес ких спе ци аль-
нос тей. Цель ме роп ри ятия — 
оз на ко мить вы пус кни ков с ва-
кан си ями в об ра зо ва тель ных 
уч реж де ни ях ре ги она, с дей-
ству ющи ми го су дар ствен ны ми 
прог рам ма ми по со дей ствию 
в тру до ус трой стве, а так же это 
шанс поз на ко мить ся с ве ду щи-
ми ор га ни за ци ями, фир ма ми 
и пред прия ти ями Ка ра ган дин-
ской об лас ти, рас прос тра нить 
свое ре зю ме, прой ти пред ва ри-
тель ное со бе се до ва ние. Для ра-
бо то да те лей это воз мож ность 
на ла дить де ло вые кон так ты, 
зак лю чить до го во ры с пер спек-
тив ны ми мо ло ды ми спе ци-
алис та ми.

В Дне карь еры при ня ли учас-
тие Уп рав ле ние об ра зо ва ния 
Ка ра ган дин ской об лас ти, уп-
рав ле ния физ куль ту ры и спор та, 
от де лы об ра зо ва ния Ка ра ган ды, 
Те мир тау, Шах тин ска, Са ра ни, 
Бал ха ша, Сат па ева, район ные 
от де лы об ра зо ва ния Ка ра ган-
дин ской об лас ти, об ра зо ва тель-
ные уч реж де ния Ка ра ган ды, го-
ро дов-спут ни ков.
Тор же ствен ное от кры тие ме-

роп ри ятия на ча лось с при вет-
ствен но го сло ва и. о. рек то ра 
Жу ма ше ва Рым бе ка Му ра то ви ча. 
Он рас ска зал о том, что осо бая 
мис сия на ше го уни вер си те та ре-
али зу ет ся в ин тег ра ции на уки и 
об ра зо ва ния, ко то рая слу жит ос-
но вой ди на мич но го раз ви тия об-
ще ства. Клас си чес кие уни вер си-
те ты, к чис лу ко то рых от но сит ся 
КарГУ им. Е. А. Бу ке то ва, вы пол-

ня ют важ ней шую об ще ствен ную 
и куль тур ную мис сию. Они яв-
ля ют со бой при мер без за вет но го 
слу же ния иде алам на уки и прос-
ве ще ния, воп ло ще ния ин тел-
лек ту аль ной сво бо ды, ве со мо го 
вкла да в ус той чи вое раз ви тие 
го су дар ства и об ще ства, вос пи-
та ния мо ло до го по ко ле ния. На 
тор же ствен ном от кры тии так же 
выс ту пи ли Му ха ме ди на Асем 
Сен би-кы зы, ме то дист от де ла 
об ра зо ва ния Жа на ар кин ско го 
райо на, с док ла дом «О тру до ус-
трой стве мо ло дых спе ци алис тов 
по го су дар ствен ной прог рам ме 
«С дип ло мом в се ло!»; Бит нер 
Ири на Сер ге ев на, за мес ти тель 
ди рек то ра по про филь но му обу-
че нию гим на зии №3 г. Ка ра ган-
ды, рас ска за ла об опы те нас тав-
ни че ства в гим на зии «Шко ла пе-
да го ги чес ко го мас тер ства».
Пос ле тор же ствен но го от кры-

тия пред ста ви те ли ор га ни за ций 
об ра зо ва ния про ве ли со бе се до-

ва ние с вы пус кни ка ми, оз на ко-
ми ли с ва кан си ями, зак лю чи ли 
пред ва ри тель ную до го во рен-
ность о про хож де нии пе да го ги-
чес кой прак ти ки.

ИНФОРМАЦИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНА 
ЦЕНТРОМ КАРЬЕРЫ И ТРУДОУСТРОЙСТВА

Əр адам ның ерек ше ес те лік те рі мен 
жат та лып қа ла тын сту дент тік шақ еш қа-
шан ұмы тыл май ды. Қы зы ғы мен шы жы-
ғы мол сту дент тік ке зең əр дайым əсер лі 
де қы зық ты əң гі ме нің ар қауы бо ла ры хақ. 
Бү гін гі кү ні сту дент тің əр кү ні ме ре ке дей 
өт се де, күн тіз бе де бел гі лен ген олар дың 
ар найы өзін дік мей ра мы бар. Ол — 17 қа-
ра ша кү ні не бел гі лен ген ха лы қа ра лық 
сту дент тер кү ні. Осы атау лы күн ге орай 
кə сі би орыс ті лі пə ні нің мұ ға лі мі Дəуір 
Ос па но ва ның же тек ші лі гі мен М-203 жə не 
Мех-209 то бы ның сту дент те рі «Кө те рің кі 
кө ңіл, сту дент тік өмір» ат ты ша ғын ме ре-
ке лік кон церт ұйым дас тыр ды. Бұл ме ре ке-
лік кон церт ті сту дент тік өмір дің ал ғаш қы 
бас пал да ғын да жүр ген «Ма те ма ти ка жə не 
ақ па рат тық тех но ло ги ялар» фа куль те ті-
нің 1 курс сту дент те рі не ар на дық. Ме ре-
ке лік кон цер ті №2 жа тақ ха на да өт кі зу ді 
дұ рыс көр дік. Мұн да ғы мақ са ты мыз — үйі-
нен алыс та жүр ген сту дент те рі міз ді сер гі-
тіп, кө ңіл де рін кө те ру еді.

Ме ре ке лік іс-ша ра мыз ға кə сі би орыс ті лі пə ні-
нің мұ ға лім де рі Ə. М. Ал да жа ро ва ны, Ж. С. Джу-
ма диль ди но ва ны жə не ТТиТ-11, ОПД-11 то бы ның 
сту дент те рін қо нақ ре тін де ша қыр дық. Ке ші міз ді 
сту дент тік өмір ге бас қан қа дам да ры нық бол сын 
де ген ни ет пен фа куль те ті міз дің 1 курс сту дент те рі-
нің тұ са ула рын ке су рə сі мі мен бас та дық. Əсел Ма-
таш қы зы мен Жан на Са ят қы зы сту дент тер ді төл 
ме ре ке ле рі мен құт тық тап, М-203 то бы ның сту ден ті 
Б. Иман бе ко ва ке ші міз дің шы мыл ды ғын əсем əні-
мен ашып бер ді. Со ны мен қа тар Мех-209 то бы ның 
сту ден ті Н. Тоқ мыр за ги та ра мен кө ңіл ді əн орын дап, 
М-203 то бы ның би ші қыз да ры би тар ту ет ті. Сон-
дай-ақ сту дент те рі міз дің бі лім де рін арт ты ру жə не 
қа ла мыз ды, уни вер си те ті міз ді та ныс ты ру мақ са тын-
да ойын дар ұйым дас ты рыл ды. «Құ пия ұяшық тар» 
ойы ны ның сұ рақ та ры на уни вер си те ті міз ге, қа ла-
мыз ға бай ла ныс ты, со ны мен қа тар ло ги ка лық сұ рақ-
тар да ен гі зіл ген бо ла тын. Сту дент тер бі лім ді лік те-
рін көр се тіп, жауап та ры мен көп ші лік тің кө ңі лі нен 

шы ға ал ды. Со ны мен қа тар, ба ла лық шақ пен бай-
ла ны сы бар «Кро ко дил» ойы ны ұйым дас ты рыл ды. 
Сту дент те рі міз бел сен ді лік те рін көр се тіп, ба ла лық 
шақ та рын ес те рі не тү сір ді.

Ке ші міз ша ғын бол са да өте кө ңіл ді өт ке ні анық. 
Кеш ке кел ген қо нақ та ры мыз рақ ме тін ай тып, ал ған 
əсер ле рі мен бө ліс ті. Осын дай ша ғын кө ңіл ді кеш тер 
көп теп ұйым дас ты ры лып тұр са де ген ұсы ныс та рын 
да ай тып қал ды. Əри не, өте орын ды ұсы ныс. Сту-
дент тік өмі рі міз ді кө ңіл ді əрі ұм тыл мас тай етіп өт-
кі зуі міз ке рек.

Осын дай та ма ша кеш ті ұйым дас ты ру ту ра лы ой 
сал ға ны үшін Дəуір ұс та зы мыз ға үл кен ал ғыс біл дір-
гі міз ке ле ді. Біз ой ла ған мақ са ты мыз ға жет тік. Жа ңа 
ор та ға ен ді сі ңі сіп ке ле жат қан сту дент те рі міз бен 
жа қын нан та ны сып, жүз де рі не күл кі сый ла дық. Біз 
фа куль те ті міз ге түс кен сту дент тер ді қуа на қар сы 
алып, аға лық-апа лық ақы лы мыз ды ай тып, жол көр-
се ту ге, со ны мен қа тар жүз де рі не күл кі сый лау ға əр-
қа шан дайын быз.

Сту дент тік өмір — адам ның жас тық қуа ты та сып, 
шар шау мен уайым ды біл мей, із де ну мен, үй ре ну мен, 
та ны су мен, та бы су мен өте тін ша ғы. Бұл кез бі лім ке-
ңіс ті гің, кө ңіл көк жи егің ке ңіп, ма хаб бат пен ға шық-
тық оты ның да ыс ты ғы на күйіп, жа лы ны на шар пы-
лып жү ре тін кез. Осын дай ерек ше, қай та лан бас шақ-
та ры ңыз ды қы зық қа то лы етіп өт кі зі ңіз дер де гі міз 
ке ле ді. Із гі ті лек пен М-203 то бы ның сту дент те рі.

Г: ЛІМ �А СЫ МО ВА,
МА ТЕ МА ТИ КА Ж; НЕ А� ПА РАТ ТЫ� ТЕХ НО ЛО ГИ ЯЛАР ФА КУЛЬ ТЕ ТІ,

М-203 ТО БЫ НЫ� СТУ ДЕН ТІ

Қа зақ хал қы бі лек тің кү ші мен, най за ның ұшы мен тəуел сіз дік ке қол жет кіз ген сəт тен 
бе рі көп те ген та ри хи оқи ға лар ды бас тан ке шір ді. Жас мем ле ке ті міз қы сыл та яң ке зең-
дер ден тай сал май өтіп, са яси, эко но ми ка лық тұр ғы дан көп те ген же тіс тік тер ге же тіп, 
қа зір гі таң да əлем дік сах на дан ойып алар лық тай бе дел ді орын ға ие. Бұл, əри не, Пре зи-
ден ті міз Н. Ə. Назарбаев тың кө ре ген са яса ты ның ар қа сы деп бі ле мін. Өз елін жар қын 
бо ла шақ қа бас тап ке ле жат қан Ел ба сы ның ға лам дық ма ңы зы зор бас та ма ла ры мем ле ке-
ті міз дің да му ына зор ық па лын ти гі зіп, ха лы қа ра лық дең гей де мойын дал ды.

Cо лар дың бі рі де бі ре гейі — 1991 жы лы ҚР Пре-
зи ден ті нің жар лы ғы мен Се мей по ли го ны жа бы лып, 
Қа зақ стан өз ер кі мен яд ро лық қа ру дан бас тар тқан 
ал ғаш қы мем ле кет ре тін де та рих та қал ды. Мы са лы, 
əлем де яд ро лық қа ру сыз дан ған тек 5 ай мақ бар. Со-
лар дың қа та рын да «Ор та лық Ази яда ғы яд ро лық қа-
ру дан азат ай мақ» ке лі сім шар ты осы дан он жыл бұ-
рын қа был дан ған еді. Се мей по ли го ны əлем бойын-
ша 4 орын иелен ге ні не қа ра мас тан, мұн дай ше шім 
қа был дау əр кім нің қо лы нан ке ле бер мей ті ні сөз сіз.

Нұр сұл тан Əбі шұ лы 1994 жы лы Еура зия ода ғы 
си яқ ты ха лы қа ра лық құ ры лым ды дү ни еге əкел ген 

бас та ма шы. Со ны мен қа тар, Ел ба сы ның бас та ма-
сы мен 1996 жы лы «Шан хай бес ті гі» де ген ата умен 
ха лы қа ра лық Шан хай Ын ты мақ тас тық Ұйы мы құ-
рыл ды. Көр ші лес мем ле кет тер ара сын да өза ра се-
нім, дос тық, та ту лық қа рым-қа ты нас тар ды ны ғай-
ту да, са яси, са уда-эко но ми ка лық, ғы лы ми-тех ни ка-
лық, бі лім бе ру, қу ат кө зі, кө лік, эко ло ги ялық жə не 
өз ге де са ла лар да ти ім ді əріп тес тік ша ра ла рын да-
мы ту да, ор тақ күш жұм сап ай мақ тық бей біт өмір ді, 
қауіп сіз дік ті жə не тұ рақ ты лық ты қам та ма сыз ету де 
бұл ұйым ның ма ңы зы зор. Одан бө лек, мем ле кет 
бас шы сы БҰҰ Бас Ас сам бле ясы ның 47-сес си ясын-

да құ ру ды ұсын ған Ази яда ғы өза ра ық пал дас тық 
пен се нім ша ра ла ры жө нін де гі ке ңес (АӨСШК) іс 
жү зін де жұ мыс іс тей бас та ды. Қа зақ стан бас шы сы 
бас та ма ның не гіз гі мə ні əлем нің өз ге өңір ле рі не қа-
ра ған да əлі ти іс ті те ті гі қа лып та сып бол ма ған Азия 
құр лы ғын да қауіп сіз дік ті қам та ма сыз ету дің ық-
пал ды əрі əм бе бап құ ры лы мын қай та құ ру ға де ген 
ұм ты лыс еке нін атап көр сет ті. Бас тап қы ке зең нің 
өзін де АӨСШК иде ясы құр лық та ғы са яси аху ал ға 
ық пал ете ала тын ха лы қа ра лық ұйым дар мен бір қа-
тар Ази ялық мем ле кет тер та ра пы нан қол дау тап ты.

Пре зи ден ті міз мə де ни ет тер дің, дін дер дің, өр-
ке ни ет тер дің жүйе лі сұх бат та су ын жол ға қою ға 
көп кө ңіл бөл ді. 2003, 2006, 2009 жыл да ры Астана да 
əлем дік жə не дəс түр лі дін дер көш бас шы ла ры ның 
съез де рі та быс ты өт ті. Қа зақ стан Пре зи ден ті нің ойы 
бойын ша бір-бі рі ту ра лы жал пы ас пек ті лер мен дəл 
мə лі мет тер не гі зін де құ рыл ған əлем жə не дəс түр лі 
дін ли дер ле рі ара сын да ғы ке ліс сөз өза ра ын ты мақ-
тас тық үшін кең бо ла шақ қа жол ашып, біз дің за ма-
ны мыз да зом бы лық, фа на тизм, экстре мизм жə не 
тер ро ризм си яқ ты те ріс кө рі ніс тер ді бол дыр мау ға 
сеп ті гін ти гі зе ді.

Сон дай-ақ, бір не ше ай бұ рын ға на сəт ті аяқ тал-
ған «ЭК СПО-2017» ха лы қа ра лық ма ман дан ды рыл-
ған көр ме сі де елі міз дің абы ройын бі раз ас қақ тат ты. 
Бұл көр ме ні Елор да мыз Астана да өт кі зу — Қа зақ-
стан ның не гіз гі ірі жо ба ла ры ның бі рі бо лып та бы ла-
ды. Көр ме нің «Бо ла шақ энер ги ясы» ат ты та қы ры бы 
ең үз дік əлем дік энер гия сақ тау тех но ло ги ясын, бү-
гін де бар ба ла ма лы энер гия көз де рін пай да ла ну да 
жа ңа əзір ле ме лер мен тех но ло ги яны пай да ла ну ға, 
ел дің өн ді ріс тік қуа ты мен ғы лы ми ба за сын за ма-
науи тех но ло ги ялық жаң ғыр ту ға мүм кін дік бер ді.

Ел ба сы ның сын дар лы са яса ты — елі міз дің үй-
ле сім ді жə не қар қын ды да му ының мыз ғы мас те мір-
қа зы ғы. «Бо ла шақ — жас тар дың қо лын да» де мек ші, 
əр бір қа зақ ба ла сы өзін ұл тжан ды мын деп ұғы нып, 
тəуел сіз ел дің ай қын мақ сат та ры мен жі гер ле ніп, 
тек қа на ал ға ұм ты луы қа жет. Ота ны мыз дың да му 
жо лын да аян бай ең бек ет сек, ал да та лай бе лес тер ді 
ба ғын ды рып, Қа зақ стан ның жа һан дық бас та ма лар-
да ғы рө лі одан сайын ар та тү се ті ні не кə міл се не мін!
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