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@�рметті о�ытушылар, 
�ымбатты студенттер!

Уважаемые преподаватели, 
дорогие студенты!

Бар ша ңыз ды Жа ңа жыл да ры ңыз бен құт тық тай мын!
Жа ңа жыл қар са ңын да ке тер жыл дың нə ти же ле рін қо ры тын ды лау, ке-

ле шек ке жос пар лар құ ру дəс түр ге ай нал ған. Өт кен жыл біз дің уни вер си-
те ті міз үшін өте ма ңыз ды, же міс ті жыл бол ды. ҚарМУ ұлт тық бі лім бе-
ру көш бас шы ла ры ның ара сын да өз ұс та ным да рын сақ тап, ака де ми ялық 
рей тин гте лайық ты та ны лып, ғы лы ми жə не бі лім бе ру қыз ме тін де жо ға-
ры көр сет кіш тер көр сет ті.
Оқы ту шы ла ры мыз бен сту дент те рі міз бү кіл Республика үшін ма ңы зы 

бар Президент Нұр сұл тан Əбі шұ лы Назарбаев ұсын ған қо ғам дық са на-
ны жаң ғыр ту бағ дар ла ма сын іс ке асы ру ға бел се не қа тыс ты. ҚарМУ ұжы-
мы мен қа зақ ті лі жа зу ын ре фор ма лау бойын ша қо мақ ты жұ мыс тар ат-
қа рыл ды.
Уни вер си тет те ла тын жа зу ымен ал ғаш қы оқу құ рал дар ды дайын дал-

ды, қа зақ əліп би ін ки рил ли ца дан ла тын жа зу ына тран сли те ра ци ялау ав-
тор лық бағ дар ла ма сы жа сал ды, қа зақ ті лі не оқу жə не ғы лы ми əде би ет-
тер дің үз дік үл гі ле рін ауда ру үшін аудар ма бю ро сы жұ мыс іс тей ді. Уни-
вер си тет тің осы жə не бас қа да же тіс тік те рі — бұл біз дің Қа зақ стан ның 
ру ха ни жаң ғы ру ының ма ңыз ды мін дет те рін ше шу ге қос қан үле сі міз.
Жа ңа жыл қар са ңын да ҚарМУ-дың оқы ту шы ла ры на, ға лым дар ға, қыз-

мет кер лер ге, сту дент тер ге өз бі лім ор да сы ның да му ына қо мақ ты үлес 
қос қан да ры үшін ал ғыс ай тқым ке ле ді. Сіз дер дің жұ мыс та ры ңыз, бі лім-
де рі ңіз, тə жі ри бе ле рі ңіз, ғы лы ми жə не əлеу мет тік же тіс тік те рі ңіз бі лім 
ор да сы ның жо ға ры бе де лін сақ тап, бо ла шақ қа се нім мен қа рауына, ал да-
ғы жыл дан жа ңа же ңіс тер мен же тіс тік тер ді кү туі не мүм кін дік бе ре ді.
Қым бат ты дос тар! Жа ңа жыл да сіз дер дің із гі ті лек те рі ңіз бен үміт те рі-

ңіз дің орын да лу ын жə не от ба сы лық та ту лық пен сүйіс пен ші лік, ден сау-
лық пен ба қыт ті лей мін!

Жа ңа жыл да ры ңыз бен!

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 нас ту па ющим Но вым го дом!
В пред но во год ние дни при ня то под во дить ито ги ухо дя ще го го да, стро-

ить пла ны на бу ду щее. Ми нув ший год был для на ше го уни вер си те та 
на сы щен ным и пло дот вор ным. КарГУ сох ра ня ет свои по зи ции в чис ле 
ли де ров на ци ональ но го об ра зо ва ния, дос той но пред став лен в ака де ми-
чес ких рей тин гах, де монстри ру ет вы со кие по ка за те ли науч ной и об ра зо-
ва тель ной дея тель нос ти.
На ши пре по да ва те ли и сту ден ты при ня ли са мое ак тив ное учас тие в 

ре али за ции зна чи мой для всей рес пуб ли ки Прог рам мы мо дер ни за ции 
об ще ствен но го соз на ния, пред став лен ной Пре зи ден том Нур сул та ном 
Аби ше ви чем Назарбаевым. Кол лек ти вом КарГУ про ве де на боль шая ра-
бо та по про ек ту ре фор ми ро ва ния гра фи ки ка зах ско го язы ка. В уни вер си-
те те под го тов ле ны пер вые учеб ные по со бия на ла тин ской гра фи ке, 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, фун кци они ру ет пе ре вод чес кое бю ро для пе ре во да на 
ка зах ский язык луч ших об раз цов учеб ной и науч ной ли те ра ту ры. Все эти 
и дру гие дос ти же ния уни вер си те та — это наш вклад в ре ше ние важ ней-
ших за дач ду хов ной мо дер ни за ции Казахстана.
В пред две рии Но во го го да я хо чу поб ла го да рить пре по да ва те лей, уче-

ных, сот руд ни ков, сту ден тов КарГУ за ве со мый вклад в раз ви тие род но го 
уни вер си те та. Ваш труд, зна ния, опыт, науч ные и об ще ствен ные дос ти-
же ния под дер жи ва ют вы со кую ре пу та цию ву за, поз во ля ют нам с уве рен-
ностью смот реть в бу ду щее, ожи дать от гря ду ще го го да но вых по бед и 
свер ше ний.
До ро гие друзья, я же лаю вам в но вом го ду ис пол не ния са мых за вет ных 

же ла ний и на дежд, люб ви, се мей но го уюта, здо ровья и счастья!
С Но вым го дом!

РЕК ТОР КАРГУ ИМ. АКА ДЕ МИ КА Е. А. БУ КЕ ТО ВА ПРО ФЕС СОР Е. К. КУ БЕ ЕВ

Жа�а жылдары�ызбен!Жа�а жылдары�ызбен!
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Пре зи дент тің «Бо ла шақ қа бағ дар: ру ха ни жаң ғы ру» ма қа ла сы — қа зақ елін, қа зақ ұл-
тын жа ңа бір бе лес ке шы ға ру ға ба ғыт тал ған бас ты да ба сым бет бұ рыс. Елім, же рім де ген 
жү рек ті де ұл тжан ды аза мат тар ды дүр сіл кін дір ген, ру хын ас қақ тат қан та ри хи құ жат.

Зи ялы қауым ның, ақын-жа зу шы лар дың:
Не ге ға на на шар ла ды ру хы мыз?
На шар ла са ру хы мыз — біз дер кім біз?
Нар жү гін дей, зіл дей ауыр осы ой дан
На мыс тан бай, иіл мей қа лай жүр міз?

Рух та ры ба ба лар дың бой дан кет ті,
Ра қым шы лық бұл күн де ой дан кет ті.
Ри ясыз жем қор лық пен на ша қор лық,
Ру ха ни ят тық са на мыз ды езіп біт ті, —

де ген си яқ ты күр сі не жаз ған ой-түр ткі ле рін ба ғам-
да сақ, ке ше гі ата-ба ба ла ры мыз ға қа ра ған да аза мат та-
ры мыз дың алаш тық арын ды ру хы пос тке ңес тік ке зең-
де де, кейін гі бір уақыт тар да да əл де қай да са ябыр ла на, 
тө мен деп кет ке ні бай қа ла ды.

Ға лым дар мен зерт те уші лер дің, зи ялы қауым мен 
қа рым ды қа лам гер лер дің түйін ді ұс та ным да ры мен 
ұсы ныс та рын ес ке ре бү гін гі міз ді са рап тап, ер те ңі міз-
ді ай қын дап бер ген Ел ба сы мыз дың бұл бағ дар ла ма-
сы — ха лық са на сын жаң ғыр ту, ұлт тық бі ре гей лік ті 
сақ тау, бо лаш ққа бас тау бо лар лық, бү кіл ха лық қол-
дар лық бағ дар. Əсі ре се, ла тын əліп биі не кө шу түйін-
де ме сі — ті лі міз дің төл та би ға тын сақ тау, түр кі лік тұ-
тас тық қа ұм ты лу, əлем дік ақ па рат ке ңіс ті гі не ену дің 
стра те ги ялық қа да мы.

Əліп би — адам ды сауат тан ды ру дың, сөй леу ті лін 
да мы ту дың ал ғаш қы ама лы екен ді гі əлем ге аян. Əр ел 
оқы мыс ты ла ры өз хал қы ның қа лауына қа рай, елі нің 
ерек ше лі гі не сай жа зу дың ең қо лай лы да оңай, ти ім-
ді де үнем ді дер лік тіл дік əліп пе сін таң дай ды. Сон дай 
əліп пе нің бі рі де бі ре гейі — ла тын əліп биі. Ла тын 
əліп биі біз дің за ма ны мыз дың бі рін ші 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. Бү гін гі таң да əлем де гі 
262 мем ле кет тің 186 (71 %) ла тын гра фи ка сын, ал қал-
ған 96 мем ле кет тің тек 12-сі (5 %) ға на ки рил ли ца жа-
зу ын пай да ла на ды екен. Де мек, ла тын əліп биі не кө-
шу — өр ке ни ет ке ұм ты лу. Ен де ше, Қа зақ стан хал қы-
ның көш тен қал май, бо ла шақ қа ұм ты луы заң ды лық.
Та рих қа көз жү гір тсек, қа зақ əліп биі дү ни ежү зі не 

кең та ра ған араб, ки рилл, ла тын гра фи ка сын ХХ ға сыр-
да пай да лан ған. Ла тын қар пін Алаш қай рат кер ле рі 
де қол дан ған. Сон дық тан, ол біз ге таң сық дү ние емес. 
Осы дан бір не ше жыл бұ рын Ел ба сы ның ла тын əліп-
биі не кө шу ту ра лы ал ғаш қы ой-пі кір ле рі ай тыл ға ны 
бел гі лі. Со дан бе рі ла тын гра фи ка сы жө нін де гі ой-тол-
ға ныс тар бас па бе тін де жиі рек жа ря лан ды. Ла тын ті лі-
не кө шу дің се беп те рі ай қын дал ды. Өр ке ни ет ті əлем дік 
аре на мен кі рі гу дің, көп тіл ді лік ті қа лып тас ты ру дың 
қа жет ті лі гі ай тыл ды. Ті лі міз дің ды быс тық жүйе сі не 
жа қын да та тын, оқу ды жə не жа зу ды үй ре ну ді едəуір 
же ңіл де те тін жа ңа əліп пе жа сау қа жет де ген тұ жы рым 
жа сал ды. Шар та рап пен қауышу ға осы əліп пе міз ар қы-
лы мол мүм кін дік ту атын ды ғы на на зар ауда рыл ды.

Президент 2017 жыл дың со ңы на дейін ға лым дар-
дың жə не жал пы жұр тшы лық тың кө ме гі мен қа зақ 
əліп биі нің жа ңа ла тын гра фи ка сы ның бі рың ғай стан-
дар тын қа был дау қа жет ті гін ба са ай тып, тап сы рыс 
бер ді. Сол уақыт тан бас тап ла тын қар пі не кө шу ту ра-
лы қы зу ой-тол ғау лар күр де ле не де кө бейе ба сы лым 
бет те рі нен орын ала, те ле ди дар ха бар ла ры нан ха лық 
тал қы сы на ұсы ныл ды. Қо ғам дық са на ны жаң ғыр ту 
жө нін де гі ко мис сия жа нын да ғы жұ мыс то бы на кі-
ре тін ға лым дар ал ға қойыл ған мақ сат қа сəй кес жа ңа 
қа зақ əліп биі нің жо ба сын дайын да ды. Қа зақ əліп би ін 
ла тын қар пі не кө ші ру — жа һан да ну дың дү ни ежү зі лік 
үде рі сі нің өр ке ни ет тік та ла бы, жа ңа лық-же тіс тік тер-
мен, ғы лым-бі лім мен қа рым-қа ты нас та бо лу үшін аса 
қа жет екен ді гін көп ші лік кө ңі лі не ұялат ты.

Жер гі лік ті жер лер де осы ке ле лі мə се ле жө нін де 
бас қос қан топ мү ше ле рі де əріп тес те рі нің ойын одан 
əрі да мыт ты. Мем ле кет тік тіл ді ла тын қар пі не кө ші-
ру дің ке зең-ке зе ңі мен іс ке асы ры ла тын ды ғын, сон дық-
тан аза мат тар ға оны иге ру дің аса қи ын дық ту дыр май-
тын ды ғын ке ңі нен əң гі ме леп, жал пы жұр тшы лық қа, 
жас жет кін шек тер дің са на сы на құя біл ді.

Тал қы лау ға қа ты су шы лар: «Ла тын əліп биі не кө-
шу — тіл са ла сын да ғы жүйе сіз дік тен ары лу да ғы анық 
та ай қын бас та ма. Жа ңа же тіс тік тер ге жет кі зер жел-
кен ді жа ңа лық. Қа зақ стан хал қы ның ру ха ни жаң ғы-
ру ға бет алуы. Ру ха ни жаң ғы ру — ұлт тық ко ды мыз-
дың жүйе ле не жаң ғы руы. Ұлт тық код бі рін ші ке зек-
те — ті лі міз де, одан соң салт-дəс тү рі міз де, мі не зі міз ді 
ай қын дай тын ді лі міз де, əде би ет-мə де ни еті міз де. Ұлы 
да ла мыз дың тағ лым ды та ри хын да ұл ты мыз дың мə де-
ни-ру ха ни бол мы сы — шу ақ ты шы рай мен шың да лып, 
қайы рым ды лық пен қа бы сып, із гі лік пен əдіп тел ген. 
Ұлт тық ко ды мыз да: адам гер ші лік пен адал дық, əді-
лет тік пен əдеп ті лік, игі лік пен ина бат ты лық, ақыл-
ды лық пен ал ғыр лық, па ра сат ты лық пен пайым ды-
лық ке ңі нен өріс те ген, мо лы нан қам тыл ған. Ұлт бо лу 
үшін, ең ал ды мен, оның ті лі бо лу ке рек. Тіл мен ұлт ты 
бір-бі рі нен ажы ра тып қа рау ға бол май ды. Бұл жаң ғы-
ру — қа зақ ті лі нің жа ңа бе ле сі. Ла тын əліп биі біз дің 

қа зақ тың ті лін сақ тау ға ті ке лей ық пал ете ді. Тіл — ха-
лық тың ке ле ше гі…» дей ке ле, ла тын қар пі не кө шу дің 
ти ім ді лі гі мен ма ңыз ды лы ғын көп те ген ав тор лар сен-
ді ре де сез ді ре, тар қа та ай тқа нын бай қа дық.

Əр түр лі пі кір-та лас нə ти же сін де ла тын қар пі не 
не гіз дел ген екі əліп би ге ба са на зар ауда рыл ды. Төл ды-
бы сы мыз ды диг раф тар мен (бір ды быс ты екі əріп тің 
тір ке сі мен бе ру) бел гі леу жə не екін ші сі апос троф тық 
бел гі (əрі пас ты, əрі пүс ті эле мент тер) дəйек ше ар қы лы 
бе ру, но қат қоя жа зу.

Көп ші лік диг раф жо ба сы ти ім сіз де ген пі кір біл-
дір ді. Ра сын да, «шаш» де ген сөз-»sha esh» (3 таң ба ар-
тық), «тə ңір шіл дік» — «ta en girshi el di ek» (6 таң ба ар-
тық), сон дай-ақ, «ас ха на» сө зін — «аша на», деп ұғып, 
«Ис қақ» сө зін — «ишак» деп ес туі мүм кін. Өте ың ғай-
сыз. Оқу шы жа за ал май, жаз са оқи ал май, оқы са тү сі-
не ал май тын жағ дай ға ду шар бо луы, бі лім нің де то лық 
бол мауы мүм кін. Осы орай да, кейі ні рек те ин тер нет те 
жа ри ялан ған «Ba ilaty» (авт. «бай ла тын») жо ба сы да 
ерек ше зер са лар лық нұс қа екен ді гін ес кер ге ні міз жөн.

Ал да əлі де та лай нұс қа лар бе рі луі мүм кін. Қай нұс-
қа сы ның дұ рыс-бұ рыс ты ғы на ма ман дар мен зерт те уші 
ға лым дар дың жан-жақ ты ай на лы сып, то лы ғы рақ ай-
тқа ны, нақ ты ой-пі кір ле рін біл дір ге ні жөн бо лар.

Мен ма те ма тик пін. Қа лай бол ған да да ла тын ға кө-
шу еш қан дай дə лел де уді қа жет ет пей тін ак си ома деп 
есеп тей ке ле, ла тын əліп биі мен жа зу ды шын жү рек-
тен жақ тай мын.

Иə, ла тын əліп биі нің ұсы ныл ған нұс қа ла ры қо ғам-
ның ти есі лі ба ға сын алу да. Со ны мен, жа ңа гра фи ка-
да ғы қа зақ əліп биі нің бі рың ғай стан дар тын əзір леу 
бойын ша ат қа рыл ған жұ мыс тың шы ға рыл ған қо-
ры тын ды сы мен та ны сып, Президент 2017 жыл ғы 26 
қа зан да ғы «Қа зақ ті лі əліп би ін ки рил ли ца дан ла тын 
гра фи ка сы на кө ші ру ту ра лы» Жар лық қа қол қой ды. 
Бұл құ жат тың елі міз ге өр ке ни ета ра лық жə не мə де-
ни ета ра лық өза ра əре кет тес тік пен сұх бат жо лы на 
қыз мет жа са ры анық. Жар лық пен дү ни еге ке ле тін 
əліп пе — ел мə де ни еті мен өр ке ни еті нің өл ше мі, со-
ны мен қа тар ұлт ты ай шық тай тын, ел дік ті ерек ше лей-
тін, тəуел сіз дік ті та ны та тын сим вол дар дың бі рі.

Соң ғы уақыт тар да бі лім са ла сын да ла тын əліп биі-
не кө шу ге орай бі раз кез де су лер ұйым дас ты рыл ды. 
Оған ма ман дар, зи ялы қауым, сту дент тер, оқу шы лар 
мен мұ ға лім дер, ата-ана лар мен ар да гер лер қа ты сып, 
ай тыл ған мə се ле лер ге зер са лып, өз ой ла рын біл ді ру-
де. Кез де су де бол ған 80 %-дан ас та мы ана ті лі міз ге тəн 
бар лық ерек ше лік тер сақ тал са, əсі ре се, төл ды быс та-
ры мыз дан айы ры лып қал мау ға на зар ауда рыл са ла-
тын əліп биі не кө шу ді бір ауыз дан қол дай тын ды ғын 
жə не ре фо ра ма ны жү зе ге асы ру ға өз үлес те рін қо су ға 
дайын екен дік те рін біл дір ді.

Осы ре фор ма ға қа тыс ты əр түр лі сұ рақ тар ту ын-
дап, оған мүм кін ді гін ше жауап тар бе ріл ді.

а) «Пре зи дент тің Жар лы ғы нан кейін жұр тшы лық-
тың ба ла ма ұсы ныс та ры еле усіз қа ла ма?» деп ма за сыз-
да ну шы лар бол ды.

— Бұл, əліп би дің түп кі лік ті үл гі сі қа был дан ды, ен ді 
еш нəр се өз гер мей ді де ген сөз емес. Əлі де бол са ти ім-
ді ұсы ныс тар, ой лы ой-түр ткі лер мен пайым ды пі кір-
лер ес ке ріл мек. Бел гі лі бір өт пе лі ке зең нен кейін қа зақ 
ті лі не, үн дес тік за ңы на лайық əліп би жа са ла тын бо-
ла ды. Ха лық қа лай тын, қо ғам да ке ңі нен тал қы ла нып 
ұсы ны лып отыр ған нұс қа қа был да на ды деп се не міз.

ə) «Осы ла тын əліп биі ал да ғы уақыт та ха лық қа қи-
ын дық ту ғыз бай ма, ке лең сіз жағ дай лар ға ұрын дыр май 
ма?» де уші лер де кез дес ті.

— Кез де су кеш те рін де, дөң ге лек үс тел дер де ере сек-
тер дің өте сер гек те қы зы ға қа рай ты ны на куə бол дық. 
Жет піс ке жет кен, одан ас қан ар да гер лер дің ла тын 
əліп би ін де сауат аш қа ны не сол қа ріп те жа зыл ған 
кі тап тар ды оқы ға нын ес ке алу ының да куə сі бол дық. 
Сө ре ле рін де сар ғая сақ тал ған кі тап тар ды əкеп көр се-
ту ші лер де кез дес ті. Сон дық тан, олар ға ла тын қар пін 
үй ре не оқу-жа зу дың он ша қи ын ды ғы бо ла қой мас. 
Үй ре ніп қа на қой май ба ла ла ры на, не ме ре-шө бе ле рі-
не үл гі-өне ге бо ла ты ны на се нім ді мін.
Жас бу ын қа зір ағыл шын ті лін үй ре ну де. Ла тын 

əріп те рі ағыл шын ті лін де қол да ны ла ды. Жас тар ла-
тын гра фи ка сын қа лай жа зу жə не оқу ке рек ті гін бі ле-
ді. Сон дық тан, қа зақ ті лі нің жа ңа əліп би ге ауысуы тың 
тех но ло ги ялар ды же тік мең гер ген өс ке лең ұр пақ ты 
қа жыт па сы анық. Қа зақ ті лін ла тын гра фи ка сы на кө-
ші ру жас тар ға шет тіл де рін үй ре ну ге сеп ті гін ти гі зіп, 
ғы лым мен бі лім са ла ла ры ның жа ңа үр діс те да му ына 
əсер ете рі сөз сіз. Бұл ре фор ма əр бір қа зақ стан дық аза-
мат тар үшін жа ңа мүм кін дік тер аш пақ.

б) «Бұ рын ғы бас па ар қы лы шы ға рыл ған құн ды лық та ры мыз-
ды жо ғал тып ал мас па екен біз?» деп қауіп те ну ші лер де бар.

— Əри не, мұн дай қауіп бір есеп тен орын ды да. Бі-
рақ, қа зір тех но ло ги ялық же тіс тік тер қа рыш тап да му-
да. Компь ютер дің түй ме тақ та ла ры, бағ дар ла ма лық 
қам та ма сыз ету кем де ген де екі тіл де жə не түр лі бел-
гі лер ді пай да ла ну ға мүм кін дік бе ре тін бол ған дық тан, 

тех ни ка лық тұр ғы дан ал ған да, за ма науи циф рлық 
ба сып шы ға ру тех но ло ги яла ры ла тын əліп би ін де ең-
бек тер ді қай та жаң ғыр ту ға мүм кін дік бе ре рі бел гі лі. 
«Абай жо лы» ро ма ны ның бі рін ші то мын 3-4 ми нут 
ара лы ғын да ла тын ға ауда рып ты. Ен де ше, аудар ма көп 
қи ын дық қа ұрын дыр мас. Тіп ті кей бі рі міз дің ең бек те-
рі міз ауда рыл май қал са да, 1986 жы лы Қай рат Рыс құл-
бе ков ай тқан дай, «Ер кек тоқ ты құр бан дық, ер кін дік ке, 
Құр бан мын мен ел үшін, өл мен тек ке» де ген дейін, 
мұн дай бү кіл ха лық қа ар нал ған өз ге ріс тің өр кен ді бо-
лу ына оң қа бақ та ны та, өкін бе ге ні міз жөн бо лар.

Клас си ка лық шы ғар ма лар ды, оқу лық тар мен оқу-
əдіс те ме лік құ рал дар ды ла тын ті лін де сөй ле ту ге қар-
жы қа рас ты рыл мақ. Тек же ке тұл ға ның ең бек те рін 
қай та жаң ғыр ту қар жы ға ті ре луі мүм кін. Бі рақ бə рін 
де уақыт рет ке кел ті ре рі бел гі лі.

в) «Шар та рап қа ша шы ра ған қан дас та ры мыз бар, 
олар дан ажы рап қал май мыз ба?» де уші лер дің де дауысы 
ес ті лу де.

— Рас, бү гін де біз ден тыс əлем нің əр түк пі рін де 
5 мил ли он ға жа қын қа зақ тұ ра ды. Жо ба мен оның 
80 пайы зы ла тын əліп би ін бұ рын нан қол да ну да. Де-
мек, ке рі сін ше, біз ла тын əліп биі не кө шу де сол қан-
дас та ры мыз бен жа қын да су оңай лау бол мақ.

Де сем де, мы на бас па бе тін де гі кей бір пі кір та лас-
тар кө ңіл ге ерік сіз қаяу тү сі рер дей. Əсі ре се, ел аға ла-
ры, та ны мал тұл ға лар дың, зи ялы бас шы лар дың кей-
бір ке ре ғар ой-түй сік те рі ой лан та ды. «Мек теп ди рек-
тор ла ры мен кез дес тім, бір сы нып та 5-7 оқу шы, олар ға 
оқу лық тар же тіс пей ді. Со лар ға оқу лық дайын дап бе рер-
лік қар жы жоқ та, ер тең бү кіл Қа зақ стан ның оқу шы-
ла ры ның оқу лы ғы на қар жат ты қай дан та ба ды?» де ген 
си яқ ты қи сын сыз пі кір ле рін біл ді ре ді. Ша ғын мек теп-
те гі кей бір сы нып тар да 5-7 оқу шы ның бо луы рас, бі-
рақ ол оқу лық жет пе ген дік тен емес. Бұл ла тын ға өту ге 
еш қан дай қа ты сы жоқ бас қа мə се ле. Сон дай-ақ, ер тең 
ла тын қар пі нен шо шын ған орыс тіл ді орыс-қа зақ тар 
мен бас қа лар опы ры ла кө шіп кет пей ме, бұ рын ғы ки-
рил лдік ба сы лым дар құн сыз да нып, жойыл май ма, ла-
тын ша жа за ал май тын дар, оқи ал май тын дар кө бейіп, 
сауат сыз дық қа ұшы ра май мыз ба, та ғы сол си яқ ты кү-
мəн дар ды тіл ге ти ек ету ші лер де бар. Осын дай орын-
сыз ой ла рын ор та ға тас та ушы лар бү гін ге дейін бай қа-
лу да. «Ше гір тке ден қо рық қан егін ек пес» де ген дейін, 
аяқ тан ша лу шы лар ға алаң дап, шы рыл да ған нан шо-
шып, қи ын дық тан қор қа бер сек, еш те ңе өз гер те ал ма-
сы мыз бел гі лі. Қы тай лар өз стра те ги ясын іс ке асы ру да 
«Анау не ай тар екен, мы нау қай тер екен?» де ген ой да 
бол май ты нын ес те ұс та ға ны мыз жөн.

Біз дің ел бұ дан да жауап ты, бұ дан да қи ын, жос-
пар лы эко но ми ка дан — на рық тық эко но ми ка ға өт ті. 
Ол да ға ла мат іс-əре кет ті қа жет етер лік күр де лі мə се ле 
бол ға нын бі ле міз. «Са бақ ты ине сə ті мен» де ген дейін, 
одан да өт тік. Сон дық тан да, əлі де бол са, ти іс ті ша ра-
лар ұйым дас ты ры лып, тү сі нік, үгіт-на си хат жұ мыс та-
ры жүр гі зіл ге ні өте дұ рыс. Əсі ре се, мұн дай мем ле кет-
тік күр де лі де ке ле лі мə се ле ге тіл жа на шыр ла ры ның 
гра фи ка лық тұр ғы да не сыр тқы кө рі ніс-көр кем ді гі не 
мəн бе ре, бол ма са өз ма ман ды ғы ның ма ңын да не өз 
абы ройын асы ру ды ой лай бір қыр мен қар ма ға ны жөн. 
«Бір жа ға дан бас, бір жең нен қол шы ға рып», еш қан-
дай жал тақ та усыз, бі рі ге қа ре кет қы лу ла ры қа жет. 
«Бұ дан да жа ман кү ні міз де той ға бар ған быз» де ген-
дейін, хал қы мыз со нау 1928-1932 жыл дар да ғы аш тық 
ала пат та да ла тын ға көш кен, 1940-1945 жыл дар да ғы 
зұл мат за ман да да ла тын нан ки рил ли ца ға көш кен. 
Яғ ни, бір кез де көш пе лі деп атал ған, сан қи ын дық ты 
жең ген біз дің ха лық тың жа ңа ба ғыт алу ға, жа ңа рып-
жаң ғы ру ға жі гер ле не қи мыл дай қа жы ма сы бел гі лі. 
Ен де ше, лин гвис те рі міз дің, оқы мыс ты ла ры мыз дың 
бə рі бі рі ге бас қо са, жан-жақ ты ке шен ді жо ба-нұс қа-
ны іс ке асы ру ын бү кіл ха лық кү ту де еке нін ес те ұс тай, 
бар лық қай шы лық қа шы дай жұ мыс жа са ға ны жөн.

Қи ын дық сыз өте тін ре фор ма бол май ды. Не нəр-
се кү рес пен ке ле ді. Дəл осы мə се ле қа жыр лы лық ты, 
жү рек ті лік ті қа жет ете, жі гер лі лік ке, күш ті кү рес ке 
ті рел мек. Бə рі міз бі рі гіп кү ре се бұл үл кен іс ті іс ке 
асы ру ымыз ке рек. Президент біз ге жол ашып бер ді…
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Айтайын дегенім…
Халы� жа�а �аріпке не 
дейді?

Пре зи ден ті міз ді� Жар-

лы �ы мен �а за� ті лі �ліпбиін 

кириллицадан ла тын графи-

ка сына к� ші ру ж� мыс та ры 

да бас та лып кет ті. Зи ялы 

�ауым �кіл де рі, тіл ма ман-

да ры, �о �ам �ай рат кер ле рі, 

ел бел сен ді ле рі б� �а ра лы� 

а� па рат �� рал да рын да �з 

ой ла рын ашы� ай тып, пі-

кір ле рін біл ді ру де. Ал �а ра-

пайым ха лы� ла тын �ар пі ні� 

ар ты� шы лы �ын же тік бі ле ді 

ме?

Ме ні� ойым ша, ха лы� �а б�л 

м� се ле жай лы то лы� м� лі мет 

�лі жет кі зіл ме ген. Кей оты-

рыс тар да �ы, к� ше де гі пі кір лер 

бойын ша біз ла тын ті лі не к� ше-

ді екен біз, бар лы� кі тап тар ла-

тын ті лі не ауда ры ла ды-мыс. Ал, 

шын м� нін де, ла тын ті лі емес, 

ла тын �а ріп те рі �ол да ныс �а 

кір гі зі ле ді. Бі ре улер бар лы �ын 

д� рыс т# сін се де оны� �и ын ды-

�ы к�п деп са най ды. Ара мыз да 

о�ы ма �ан да аза мат тар бар, 

олар �а тіп тен �и ын бо ла ды 

де ген пі кір лер де кез де се ді. 

Бі ра� к�п те ген �а лым дар ды� 

пі кі рін ес ке ре тін бол са�, ла тын 

�ліп биі не к� шу сон ша лы� ты 

�и ын ды� ту дыр май ды. %а лым-

дар ды� ай туы бойын ша, «Абай 

жо лы» ро ман-эпопеясын 5 ми-

нут та ла тын ша �а ріп пен жа зып 

шы �а тын �� рыл �ы лар да бар 

екен. (а зір гі ке зе� де бі лім са-

ла сын да �ы жа �а ре фор ма ны� 

ж# зе ге асы ры луы да, я� ни жа-

�ар тыл �ан бі лім маз м� ны осы 

ла тын �ліп биі не к� шу де �з 

#ле сін �о са ды де ген ой да мын. 

О�ан д� лел, бас тауыш бу ын нан 

бас тап тіл ді� #ш т� �ыр лы �ы ны� 

ба сым ды �ы ны� бас тау алуы.

«Бір �� ма ла� бір �а рын 

май ды ші рі те ді» де ген с�з бар. 

(а ра ха лы� ты ке рі #гіт теп ж#р-

ген дер ді� ойын ел �а мын ой-

лар аза мат тар, осы ше шім ді 

�а был дап, жа �а шыл ды� ен-

гі зіп отыр �ан адам дар ой лай 

ал май ды ма? Б�л бір к#н де 

ат#с ті ше ші ле сал �ан м� се-

ле емес, жан-жа� ты ой ла нып, 

зерт тел ген, са рап �а са лын �ан 

м� се ле. (а ра пайым ха лы� �а 

да ер кін дік бе рі ліп, ой ла рын 

ашы� жет кі зе ала тын дай ке� 

к� лем де гі тал �ы �а да са лын-

ды. Сон ды� тан, ар т�а тар тып, 

ке рі пі кір ай ту ды� еш ке ре гі 

жо� деп са най мын. «Ж� мы ла 

к� тер ген ж#к же �іл», «К�з — 

�ор �а�, �ол — ба тыр» деп да на 

хал �ы мыз ай т�ан дай, екі �ол-

ды сы ба нып, на� ты ны� �а дам-

мен ал �а ба сайы�!

�А ЛАМ ПЫР АБИЛ �А ЛИ ЕВА,
�Ж-11 ТО БЫ НЫ� СТУ ДЕН ТІ

Латын тіліне к�шу: 
жа�алы��а �мтылу, 
жан д"ниені жа�арту

Рухани жа	
ыру

Əліп би — ды быс ты таң ба лап жа зу ға, жа-
зу ой да ғы ны қа ғаз ға тү сі ру ге, тіл ді да мы ту-
ға ар нал ған қа ріп тер тіз бе сі
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12 ап ре ля 2017 г. Президент Рес пуб ли ки Казахстан Нурсултан Абишевич 
Назарбаев оп ре де лил, что к кон цу 2017 г. в тес ном вза имо дей ствии с уче ны ми и все-
ми пред ста ви те ля ми об ще ствен нос ти не об хо ди мо при нять еди ный стан дарт но во-
го ка зах ско го ал фа ви та и гра фи ки, тем са мым ини ци иро вав ак тив ную фа зу от ка за 
от ки рил ли цы и пе ре хо да к ис поль зо ва нию ла тин ской гра фи ки. Гла ва го су дар ства 
на пом нил, что еще в де каб ре 2012 го да им бы ла про воз гла ше на «Стра те гия-2050», 
ко то рой бы ло пре дус мот ре но пе рей ти с 2025 го да на ла тин ский ал фа вит, ког да во 
всех сфе рах жиз ни, в том чис ле в де лоп ро из вод стве, СМИ, в учеб ни ках бу дет ис поль-
зо вать ся ла тин ский шрифт. На днях под пи сан Указ Пре зи ден та о на ча ле пе ре хо да 
ка зах ско го язы ка на ла тин ский шрифт.

В раз ное вре мя и в раз ных ре ги онах для 
ка зах ско го язы ка ис поль зо ва лись и ис поль-
зу ют ся раз лич ные гра фи чес кие сис те мы. 
Пред ла га емый пе ре ход на ла ти ни цу мо-
жет стать уже треть им из ме не ни ем гра фи-
ки за не пол ные сто лет. А за всю ис то рию 
пись мен нос ти у ка за хов эта ре фор ма мо-
жет стать пя той по сче ту. Не муд ре но, что 
в «гра фи чес ких сра же ни ях» те ря ют ся ог-
ром ные плас ты куль тур но го нас ле дия, но 
сей час это важ ное стра те ги чес кое ре ше ние, 
ко то рое для мо ло де жи и бу ду ще го стра ны 
име ет без вся ко го пре уве ли че ния судь бо-
нос ный ха рак тер.
Ру ни чес кая пись мен ность по яви лась у 

пред ков ка за хов за 10 ве ков до по яв ле ния 
гру зин ско го и ар мян ско го пись ма и на 16 
сто ле тий рань ше ки рил ли цы. Пос ле то го 
как ара бы пов се мес тно ста ли ог нем и ме-
чом «нес ти куль ту ру в мас сы», ис лам сфор-
ми ро вал ся в ка че стве од ной из ми ро вых 
ре ли гий, ка за хи и дру гие тюркские на ро-
ды ста ли ис поль зо вать араб скую гра фи ку. 

По это му ка зах ская пись мен ность до ре-
во лю ции бы ла ос но ва на на араб ской вя зи, 
так как тра ди ци он ная ре ли гия ка за хов — 
ис лам, мы бы ли частью му суль ман ско го 
ми ра, и на ара би це мно го ве ков соз да ва-
лось пись мен ное ду хов ное нас ле дие на шей 
куль ту ры. Вы да ющий ся уче ный, ос но во-
по лож ник ка зах ской лин гвис ти чес кой на-
уки, раз ра бот чик пер во го на ци ональ но го 
ка зах ско го ал фа ви та Ах мет Бай тур сы ну лы 
по ло жил в ос но ву сво ей раз ра бот ки «тө те 
жа зу» — араб скую вязь. Но вый ал фа вит, 
по лу чив ший наз ва ние «Жа на ем ле» («Но-
вая ор фог ра фия»), до сих пор при ме ня ет ся 
ка за ха ми, жи ву щи ми в Ки тае, Аф га нис та-
не, Ира не и дру гих со сед них с Ка зах ста ном 
стра нах. В 1928 го ду араб ский ал фа вит был 
за ме нен ла ти ни цей, ко то рая, в свою оче-
редь, в 1940 го ду (во мно гом по по ли ти чес-
ким мо ти вам) ус ту пи ла свое мес то ки рил-
ли це.
Со вет ский ком му низм был ате ис ти чес-

ким, от ри цал ре ли гию и де лал все, что бы 

раз ру шить ре ли ги оз ную иден тич ность на 
сво ей тер ри то рии. Нуж но бы ло отор вать 
от араб ской вя зи, ко то рая, как из вес тно, 
нап ря мую свя за на с ис ла мом. Во мно гом 
с этой целью в Со вет ском Со юзе ста ли пе-
ре во дить пись мен ность сред не ази ат ских 
на ро дов на ев ро пе изи ро ван ную гра фи ку. 
В 1926 го ду в Ба ку про шел Пер вый тюр ко-
ло ги чес кий съезд, на ко то ром проз ву ча ло 
пред ло же ние пе ре вес ти все тюркские язы-
ки на ро дов СССР, ра нее ис поль зо вав ших 
араб скую вязь — ка за хов, аха сов, кир ги зов, 
уз бе ков, азер бай джан цев, — на ла тин скую 
гра фи ку. А пе ред вой ной бы ло при ня то 
ре ше ние о пе ре во де язы ков всех на ро дов 
СССР на ки рил ли чес кую гра фи ку, пос-
коль ку целью про воз гла ша лось фор ми ро-
ва ние «на ции еди но го Со вет ско го Со юза», 
го во ря щей на од ном — рус ском язы ке, и 
ки рил ли ца выс ту пи ла од ним из инстру-
мен тов та кой «со ве ти за ции».
Как из вес тно, пись мен ность у ка зах ско го 

на ро да за вре мя со вет ско го ре жи ма ме ня лась 
не од нок рат но. Но ни од на сме на ал фа ви та 
не бы ла ре ше ни ем са мо го ка зах ско го на ро-
да, все про ис хо ди ло под вли яни ем внеш-
них по ли ти чес ких и ис то ри чес ких фак то ров. 
Сам на род ни ког да се бе са мос то ятель но эти 
ал фа ви ты не вы би рал. А вот с пе ре хо дом на 
ла ти ни цу сей час си ту ация дру гая — это аб-
со лют но са мос то ятель ное ре ше ние, ко то рое 
срод ни са мо оп ре де ле нию.
В этой свя зи хо те лось бы на пом нить, 

что, нап ри мер, Тур ция пол ностью пе реш-

ла на ла тин ский ал фа вит за один год. До 
то го как прий ти к еди но му мне нию о не-
об хо ди мос ти пе ре хо да, там так же име ли 
мес то спо ры и дис кус сии, шел ши ро кий 
про цесс об суж де ния, об ще ствен но го ос ве-
ще ния этой проб ле мы. Но сам офи ци аль-
ный пе ре ход про изо шел в те че ние го да. 
Это слу чи лось бла го да ря то му, что Мус-
та фа Ке маль Ата тюрк под клю чил к это му 
весь ад ми нис тра тив ный ре сурс пра вя щей, 
куль тур ной и да же ре ли ги оз ной эли ты 
стра ны.
Са мый удач ный опыт пе ре хо да на ла ти-

ни цу из всех пос тсо вет ских тюр ко языч ных 
стран — в Азер бай джа не. По ло жи тель ный 
опыт Азер бай джа на — это ре зуль тат еще и 
внеш них фак то ров: куль тур ное со сед ство и 
вли яние Тур ции, ко то рая уже име ла мно-
го лет ний опыт пись ма на ла ти ни це; мо но-
язы ко вая си ту ация и т. д.
В зак лю че ние вы ра жаю со ли дар-

ность с мне ни ем ве ду щих спе ци алис тов 
Казахстана, что от ал фа ви та за ви сит бу ду-
щее язы ка; бу дет ли он даль ше раз ви вать ся 
по соб ствен но му уни каль но му пу ти. По-
это му я со вер шен но ис крен не убеж де на в 
не об хо ди мос ти пе ре во да ка зах ско го язы ка 
на ла тин ский шрифт.

З. Г. САК ТА ГА НО ВА,
Д. И. Н., ПРО ФЕС СОР, 

ДИ РЕК ТОР ЦЕН ТРА ЭТ НО КУЛЬ ТУР НЫХ 
И ИС ТО РИ КО-АН ТРО ПО ЛО ГИ ЧЕС КИХ ИС СЛЕ ДО ВА НИЙ 

КАРГУ ИМ. Е. А. БУ КЕ ТО ВА

В це лях про ве де ния ин фор ма ци он но-разъ яс ни тель ных ме роп ри ятий, нап рав-
лен ных на сво ев ре мен ное и ком плек сное ин фор ми ро ва ние сту ден чес кой мо ло-
де жи об ос нов ных по ло же ни ях прог рам мной статьи «Бо ла шақ қа бағ дар: ру ха ни 
жаң ғы ру», Пат ри оти чес ко го ак та «Мəң гі лік ел» 14 де каб ря в пресс-цен тре Двор ца 
сту ден тов сос то ял ся круг лый стол на те му «Не за ви си мый Казахстан гла за ми мо ло-
де жи. Но вый ка зах стан ский пат ри отизм» в рам ках Пат ри оти чес ко го ак та «Мəң гі-
лік Ел», прог рам мной статьи «Бо ла шақ қа бағ дар: ру ха ни жаң ғы ру».

Ор гко ми тет: Ко ми тет по де лам мо ло-
де жи, Сту ден чес кий пар ла мент КарГУ, от-
де ле ние МК «Жас Отан» КарГУ, сту ден чес-
кий ом буд смен КарГУ. Пред се да те лем на 
ме роп ри ятии стал Ка лы ков Абай Коб лан-
ди евич, про рек тор по вос пи та тель ной ра-
бо те и со ци аль ным воп ро сам, а мо де ра то-
ром выс ту пил Кен тбек Са ла ват Кам ши ба-
евич, до цент ка фед ры ис то рии Казахстана 
и Ас сам блеи на ро да Казахстана.
На круг лый стол бы ли приг ла ше ны Ма-

ла ев Ду ман Ба зар ке евич, ру ко во ди тель от-
де ла науч но-эк спер тно го соп ро вож де ния и 
ме то ди чес ко го обес пе че ния КГУ «Қо ғам-
дық ке лі сім» ап па ра та аки ма Ка ра ган дин-
ской об лас ти; Тур ла ев Ан дрей Вик то ро вич, 
про фес сор ка фед ры те ории и ис то рии го-
су дар ства и пра ва, кан ди дат юри ди чес ких 
на ук, до цент.
К учас тни кам круг ло го сто ла об ра тил ся 

Кен тбек С. К. Он под чер кнул, что в сов ре-
мен ном об ще стве пат ри оти чес кое вос пи-
та ние мо ло де жи при об ре та ет осо бое зна-

че ние. Воп ро сы пат ри оти чес ко го вос пи-
та ния мо ло до го по ко ле ния в ду хе люб ви 
к Ро ди не и пре дан нос ти Оте че ству, за ко-
но пос луш ных граж дан го су дар ства всег да 
сто яли в цен тре вни ма ния уче ных на про-
тя же нии всей ис то рии че ло ве че ства. Дос-
ти же ния пос лед них лет на шей стра ны под 
ру ко вод ством Пре зи ден та и взве шен но го 
кур са Пра ви тель ства на мо дер ни за цию 
эко но ми ки Казахстана да ли сту ден чес кой 
мо ло де жи сти мул хо ро шо учить ся, по-
яви лись пер спек ти вы и воз мож нос ти для 
твор чес ко го раз ви тия мо ло де жи, лич но го 
и про фес си ональ но го рос та и уве рен ность 
в свет лом бу ду щем. Как от ме че но в Пос ла-
нии: «Но вый ка зах стан ский пат ри отизм — 
ос но ва ус пе ха на ше го мно го на ци ональ но го 
и мно го кон фес си ональ но го об ще ства, и 
фун да мен том ка зах стан ско го пат ри отиз-
ма дол жно стать рав ноп ра вие всех граж-
дан Казахстана и их об щая от вет ствен ность 
за честь Ро ди ны». Сту ден чес кая мо ло дежь 
на се бе ощу ща ет оте чес кую за бо ту Пре-

зи ден та о по вы ше нии жиз нен но го уров ня 
мо ло де жи че рез воз мож ность по лу че ния 
выс ше го об ра зо ва ния на ос но ве гран тов и 
гиб кой сис те мы сту ден чес ко го кре ди то ва-
ния, по вы ше ния про фес си ональ но го уров-
ня сту ден тов, ста жи ро вок в ве ду щих ву зах 
даль не го и ближ не го за ру бежья, а так же 
учас тия в науч ных прог рам мах ву зов.
Выс туп ле ние спи ке ра под дер жа ла мо-

ло дежь. Так, Са ма тов Те мір лан, Президент 
Сту ден чес кой рес пуб ли ки «Сам рук», сту-
дент КГМУ, про чи тал док лад на те му «Не-
за ви си мость: оте че ствен ное здра во ох ра не-
ние». Те ма «Об ра зо ва ние как фун да мен-
таль ный фак тор ус пе ха в бу ду щем» бы ла 
рас кры та в выс туп ле нии Га ли Гуль бар шын, 
сту ден тки 1-го кур са юри ди чес ко го фа-
куль те та. О дос ти же ни ях Казахстана за 26 
лет не за ви си мос ти в сво ем док ла де рас ска-
за ла Тан ки ба ева Ди ана, ак ти вис тка 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.
Мо ло дежь не мень ше взрос лых вол ну ет 

бу ду щее на шей Ро ди ны. Граж да не на шей 
рес пуб ли ки хо тят жить в сво бод ной, эко-
но ми чес ки раз ви той стра не со спра вед ли-
вы ми за ко на ми, рав ны ми воз мож нос тя ми 
вне за ви си мос ти от со ци аль но го про ис-
хож де ния и на ци ональ ной при над леж нос-
ти. Как ска зал Президент Н. А. Назарбаев: 
«В на шем об ще стве не дол жно быть «лиш-
них» или «чу жих», «на ших» и «не на ших». 
Мы не мо жем ос тав лять за бор том ни од-
но го граж да ни на на шей стра ны, и все, кто 
пы та ют ся вбить клин в ме жэт ни чес кое сог-
ла сие на ции, дол жны прес ле до вать ся по 
за ко ну».
В об ще стве, где пра вит за кон и все рав-

ны пе ред ним, есть пер спек ти ва карь ер но-
го рос та, рав ных воз мож нос тей для всех, а 
так же приз на ния ми ро вым со об ще ством 
Казахстана как пра во во го го су дар ства. 
Стрем ле ние к дос ти же нию дос той но го 
мес та в ми ро вом со об ще стве, но са мое глав-
ное — сох ра нить все то, что бе реж но пе ре-
да ли нам на ши пред ки, — тра ди ции, обы-
чаи ка за хов, тер ри то ри аль ную це лос тность 
и су ве ре ни тет Рес пуб ли ки Казахстан.
В за вер ше ние круг ло го сто ла бы ла при-

ня та ре зо лю ция.

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

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. 
Во-пер вых, 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.

Во-вто рых, 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.
В-треть их, 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.
В-чет вер тых, 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 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,
ЗА МЕС ТИ ТЕЛЬ ДЕ КА НА ИС ТО РИ ЧЕС КО ГО ФА КУЛЬ ТЕ ТА ПО НАУЧ НОЙ РА БО ТЕ,

Л. И. ЗУ ЕВА,
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Мем ле кет бас шы сы «Бо ла шақ қа бағ дар: ру ха ни жаң ғы ру» ат ты ма қа ла сы ның «Ту ған 
жер» бағ дар ла ма сын да «Ту ған жер дің əр бір сайы мен қыр қа сы, тауы мен өзе ні та рих тан 
сыр шер те ді. Əр бір жер атауының төр кі ні ту ра лы та лай-та лай аңыз дар мен əң гі ме лер бар. 
Əр бір өл ке нің хал қы на су ық та па на, ыс тық та сая бол ған, есім де рі ел есін де сақ тал ған бір-
ту ар пер зент те рі бар. Осы ның бə рін жас ұр пақ бі ліп өсу ге ти іс» де ген бо ла тын. Жас ұр-
пақ бі луі ти іс ерек ше қа дір лі тұл ға ның бі рі — Тө ле ухан Ыс қа құ лы Əубə кі ров.

24 қа ра ша қа ра ша ңы ра ғы мыз ҚарМУ-дың тө-
бе сі көк ке же тіп, ба ла ша қу ан ған ес тен кет пес ай ту-
лы кү ні де сек, ар тық бол мас. Се бе бі би оло гия-ге ог-
ра фия фа куль те тін де гі сту дент тер дə ріс тың дай тын 
№11 ке ңей тіл ген дə ріс ха на ға ал ғаш қы зо оло гия ка-
фед ра сы ның мең ге ру ші сі, би оло гия ғы лым да ры-
ның кан ди да ты, до цент, бі лік ті де бі лім ді ұйым дас-
ты ру шы, ұс таз, ға лым Əубə кі ров Тө ле ухан Ыс қа құ-
лы ның аты бе ріл ді. Бұл із гі лік ті бас та ма ны ҚарМУ 
про фес со ры Қайыр жан Бе кі шев бас та ған екен. Ол 
кі сі ға лым есі мі нің еле ніп, дə ріс ха на ға атын бе ру 
жай лы ұсы ныс ты об лыс тық «Ор та лық Қа зақ стан» 
га зе ті не жа за ды. Көп ұза май уни вер си тет рек то ры 
Ер кін Қи но ятұ лы бұл ұсы ныс ты қол ға алып, нə ти-
же сін де мақ сат орын да лып, бі лім ор да сы бас шы-
лы ғы ның ті ке лей қол дауымен, ар дақ ты аза мат тың 
жа ры Бə тес апай дың, ба ла ла ры ның, ту ған-ту ыс-
та ры ның, за ман дас та ры ның, шə кірт те рі нің жə не 
ҚарМУ оқы ту шы ла ры мен сту дент те рі нің қа ты су-
ымен Т. Ы. Əубə кі ров атын да ғы №11 ке ңей тіл ген 
дə ріс ха на ның ашы лу сал та на ты өте ді.
Сал та нат ты жи ын да ға лым ның кө зін көр ген 

қа тар лас та ры, со ңы нан ер ген, бү гін де ғы лым жо-
лын да жүр ген шə кірт те рі тұл ға лы ға лым жай лы 
ес те лік тер ай тқан еді. Со лар дың бір па ра сы на тоқ-
тал сақ.
Бар са на лы ғұ мы рын ұс таз дық қыз мет ке ар нап, 

өмі рі нің 64 жы лын Қа ра ған ды мем ле кет тік уни вер-
си те ті мен бай ла ныс тыр ған, кү ні бү гін ге дейін жас 
ұр пақ қа бі лім бе ріп жүр ген ұла ғат ты ұс таз Ор тай 
Əб ді рах ма нұ лы өт кен күн дер ге орал ды:

— Мен Тө ле ухан ды 1949 жыл дан бе рі бі ле мін. 
Ал 1952 жы лы жа қы ны рақ та ныс тық. Мен ол кез-
де 3 кур ста оқи мын. Тө ле ухан бі тір ген нен кейін 
Қар ПИ-ға ба рып ор на лас ты. «Ор та лық Қа зақ стан», 
«Ин дус три аль ная Ка ра ган да» га зет те рін де 1952 жы-
лы бі ті рі сі мен Қа ра ған ды ға кел ді де ген жал ған ма-
ғұл мат бе ріл ген. Не гі зін де Тө ле ухан Абай атын-
да ғы пе да го ги ка лық ин сти тут та 2 жыл кө ле мін де 
қыз мет ат қа рып, со дан кейін ға на Қар ПИ-ға кел ген 
еді. 1954 жы лы жа ра ты лыс та ну фа куль те ті не Тө ле-
ухан Ыс қа құ лы мен қа тар көп те ген жас ма ман дар 
кел ді, сол жас ма ман ның бі рі мен едім. Мі не, сол 
жыл дан өмір ден оз ған ға шейін ара ла сып, бір ге 
жұ мыс іс те дік. Аға оқы ту шы, 2 жыл де кан ның кө-
мек ші сі бол ды. 1964 жы лы ғы лы ми жұ мы сы ның 
ба ға ла ну ына бай ла ныс ты дə ре же сі өсіп, ма ған өзі-
нің ор ны на де кан ның кө мек ші сі бо лу ым ды сұ ра-
ды. Мен 1969 жыл ға дейін сол қыз мет ті ат қар дым. 
Тө ле ухан үне мі жас тар ды ал ға тар тып, олар ға жол 
көр се ту ге ба рын са лып жү ре тін. Уни вер си тет бас-
шы сы Ев ней Арыс та нұ лы Бө ке тов ас пи ран ту ра ны 
ашу ар қы лы жас тар дың ғы лым мен ай на лы су ына 
зор мүм кін дік тер ту ғы з ды. Тө ле ухан 1967 жы лы 
өзі нің жер ле сі Тө кен Бал ма ғам бе тов ты, 1969 жы лы 
Қай рол ла Бе кі шев ті ша қы ра ды. Тə жік стан нан Бра-
ун де ген ға лым ды ша қыр та ды. Ол бі рін ші, ал өзі 
екін ші же тек ші бо ла ды.

1979 жы лы рек тор Ев ней Арыс та нұ лы Тө ле-
ухан Ыс қа құ лы ның 50 жыл дық ме рей тойын жо ға-
ры дең гей де уни вер си тет тің үл кен жи ынын да атап 
өт кі з ді. Ол кез де сон дай қа дір лі, дə ре же сі жо ға ры 
қыз мет кер лер дің ға на ме рей тойы уни вер си тет тің 
үл кен жи ынын да өт кі зі ле тін. Ал өз ге қыз мет кер-
лер ді кін фа куль тет те атап өте тін. Жи ын ды Ев ней 
Арыс та н ұлы ның өзі жүр гіз ді. Сол кез де гі тү сі ріл-
ген су рет тер мен де сақ тал ған.
Тө ле ухан өмір ден өтер ал дын да оны мен бір 

жұ мыс пен ақыл да су үшін ка фед ра ға бар ған едім. 
Ка фед ра да ғы лар оның шы ғып кет ке нін, бі раз дан 
соң ке ле ті нін айт ты. Мен со дан өзім нің бас қа жұ-
мыс та рым мен ай на лы сып кет тім. Тө ле ухан ға бар-

ған ша ру ам да есім нен шы ғып ке те ді. Оны «не ге 
кел ме ді, қай да?» деп те із де меп пін. Ал кейін оның 
ин сульт ал ға нын ес ті дім. Ол сол кез де рі пар тби ле-
тін жо ғал тып ал ған бо ла тын Сол тұс та біз ге пар-
тком нан ха бар ла сып, Тө ле ухан ның пар тби ле тін 
тап сы ру ын сұ рай ды. Ол оны үйі нен, бар лық жер-
ден із дей ді, бі рақ тап пай ды. Со дан сей фтің кіл тін 
əкел сін дей ді. Ол да үйін де бол май шы ға ды. Пар-
тком ның адам да ры банк тен сұ рас ты рып кө рің дер 
деп ке ңес бе ре ді. Бан кке бар дық ко мис сия құ рап, 
сей фті аш тыр та мыз, бі рақ ішін де пар тби лет жоқ. 
Он да тек ғы лы ми жұ мыс тар, са бақ тан қа лып қой-
ған оқы ту шы лар дан ал ған тү сі нік те ме лер ға на жа-
та ды. Ме нің ойым ша, ол осы жо ғал ған пар тби лет 
пен сей фтің кіл тін із деп уайым дап, оны кім алуы 
мүм кін, кім қас тық ой лап жүр де ген те рең ой мен 
өзін уайым ға са лып, осын дай жағ дай да өмір мен 
қош та сты. Бұл ме нің өзім нің кейін гі кез де рі ой лап 
жүр ген же ке ойым. Мүм кін бі ре улер кө ре ал ма-
ушы лық пен жо лын жап қы сы кел ді ме? Адам дар 
қыз мет ба бын да абы ройын кө те ру үшін не ше түр-
лі іс ке ба ра ды. Сон дай ой мен бі ре улер дің ұр лап 
алуы да əб ден мүм кін. Бұл жай лы ой лау не ба ла ла-
ры ның, не ме нің, не ка фед ра мең ге ру ші сі нің ойы на 
кел ме ген екен. Кейін гі уақыт тар да ұйық тар ал дын-
да жиі ой лап, мүм кін осы лай болған шы ғар деп 
те рең күр сі ніп қоя мын, — деп Ор тай ата ға лым ға 
де ген ұлы са ғы ныш пен сө зін аяқ та ды.
Ал Е. А. Бө ке тов атын да ғы ҚарМУ би оло гия фа-

куль те ті нің про фес со ры Қайыр жан Бе кі шев ға лым 
Тө ле ухан Əубə кі ров пен 1960 жыл дан бе рі та ныс 
екен. Он жыл дық мек теп ті Нұ ра ауда нын да бі ті-
ріп кел ген нен кейін 1960 жы лы жо ға ры оқу ор ны на 
оқу ға тү се ді. Сол кез де Тө ле ухан Ыс қа құ лы Қа ра-
ған ды мем ле кет тік пе да го ги ка лық ин сти ту ты ның 
би оло гия фа куль те тін де ұс таз дық қыз мет етіп жү-
ре ді. Бі лім ді, бі лік ті жан Қайыр жан аға ның ку ра то-
ры бол ған екен. Қайыр жан Бе кі шев оқу ды аяқ тап, 
жол да ма мен Нұ ра ауда ны на қыз мет ету ге ке те ді. 
Төрт жыл дан кейін жо ға ры оқу ор ны на оқы ту шы 
бо лып қыз мет ету ге ке ле ді.

— Мен кел ген де Тө ле ухан Ыс қа құ лы зо оло гия 
ка фед ра сы ның мең ге ру ші сі қыз ме тін ат қа рып 
жүр ген бо ла тын. Ол кі сі лер ар найы ірік те умен 
ме ні жұ мыс қа қа был да ды. Мен сол кез ден бү гін гі 
күн ге дейін ұс таз дық қыз мет ат қа рып ке ле мін. Ол 
кі сі мен 1969 жыл дан 1680 жыл ға дейін, яғ ни, дү ни-
еден өт ке нін ше бір ге қыз мет ат қар дық. Тө ле ухан 
Ыс қа құ лы ар қы лы көп нəр се ден ха бар дар бол дық, 
са бақ бе ру ді, жұ мыс іс те уді үй рен дік. Ұс та зым ка-
фед ра мең ге ру ші сі бо лып жүр ген де жас оқы ту шы-
лар ға дұ рыс бағ дар көр се тіп, олар ға ғы лым жо лын-
да үл кен би ік тер ді ба ғын ды ру ға зор үле сін ти гіз ген 
жан. Кан ди дат тық жұ мы сын сəт ті қор ғап шық қан 
соң док тор лық жұ мы сын жа зу ға кі рі се ді. 1982 жы-
лы Мəс кеу қа ла сын да КСРО ака де ми гі А. Се вер цев 
атын да ғы Эво лю ци ялық мор фо ло гия жə не жа ну-
ар лар эко ло ги ясы деп ата ла тын ғы лы ми ин сти тут-
та док тор лық дис сер та ци ясын дайын дап, би оло гия 
ғы лым да ры ның док то ры дə ре же сін қор ға мақ шы 
бо ла ды. Док тор лық жұ мы сын аяқ тап, ен ді қор-
ғайын деп жүр ге нін де дү ни еден өт ті. Не бə рі 54 жа-
сын да дү ни еден өт кен ға лым ның ар тын да өш пес 
мұ ра бо лып ес те лік те рі қал ды. Мі не, аға мыз дың 
ара мыз дан алыс та ға ны на да 34 жыл бол ды. Мен 
со ны ес ке ріп, есі мі өзі қыз мет ет кен ор та да елен сін 
деп «Ор та лық Қа зақ стан» га зе ті не ма қа ла жаз ған 
бо ла тын мын. Ма қа ла ны уни вер си те ті міз дің рек-
то ры Ер кін Қи но ятұ лы оқып, бұл жұ мыс ты де реу 
қол ға ал ды. Ға лым ның жа қын да ры на, жо ра-жол-
дас та ры на, жан-жақ қа дə ріс ха на ның ашы ла ты ны 
жай лы ха бар жі бе ріл ді, сал та нат ты рə сім мен аға-

мыз дың өзі ең бек ет кен фа куль тет дə ріс ха на сы на 
есі мі бе ріл ді. Мен ең бі рін ші ден уни вер си те ті міз-
дің рек то ры Ер кін Қи но ятұ лы на шек сіз ри за шы-
лы ғым ды біл ді ре мін. Осын дай игі іс ті елеп, қол ға 
ал ға ны үшін би оло гия-ге ог ра фия фа куль те ті нің 
аты нан ай тар ал ғы сы мыз шек сіз.
Ұла ғат ты ұс та зын əр кез үл гі тұ тып, шə кірт те рі-

не ай тып оты ра тын жан ның бі рі — ҚарМУ бо та ни-
ка ка фед ра сы ның про фес со ры Ай тба ла Іб жан қы зы 
Ах мет жа но ва. 1966 жы лы Алматы ның Абай атын-
да ғы пе да го ги ка лық ин сти ту тын тə мам да ған жас 
ма ман ми нистрлік тің нұс қауымен осын да жұ мыс-
қа ор на ла са ды. Ға лым мен та ныс ты ғы, мі не, осы кез-
ден бас тал ған екен.

— Ол кез де Тө ле ухан Ыс қа құ лы сын ды бі лім ді, 
бі лік ті, ғы лым да өз ор нын ойып ал ған кан ди дат тар 
аз еді. Сту дент тер көп бо ла тұ ғын, бір ауди то ри яда 
жүз ден аса сту дент оты ра тын. Бір ға на орыс то бы, 
қа зақ то бы бол ған жоқ. Бі лім ге су сап отыр ған сту-
дент тер те рең бі лім ді оқы ту шы лар дың дə ріс те рі не 
үз бей қа ты са тын. Оқы ту шы лар дың əр ай тқан сө зін 
жа ды мыз ға түйіп, сол кі сі лер ге қа рап бой тү зе дік. 
Сон дай көп жас қа үл гі, өне ге бо ла біл ген жан ның 
бі рі осы Тө ле ухан аға мыз еді. Ол кі сі те рең бі лім-
ді лі гі мен қа тар ұйым дас ты ру шы лық қа бі ле ті нің 
жо ға ры бо лу ымен де өз ге лер ден ерек ше ле ніп тұ-
ра тын. Ғы лы ми са пар лар мен бар ған жер ле рін де 
өзі си яқ ты бі лім ді ға лым дар мен кез де сіп, ке лі сіп, 
со лар ар қы лы із ба сар ла ры — жас оқы ту шы лар ға 
қол дау көр се тіп, кан ди дат тық дис сер та ция жа зу-
ына ғы лы ми же тек ші лер із деп та бу ға өте үл кен 
кө ме гін ти гі зе тін. Өзі нің 30 жыл дық қыз ме тін де 
қан ша ма ғы лым кан ди дат та рын шы ғар ды. Кан ди-
дат тық жұ мыс тар дың же тек ші сі бо лу үшін мін дет-
ті түр де док тор бо лу ке рек тін. Док тор лар мен ке-
лі сіп ке ле ді, өзі жас тар мен жұ мыс іс теп, олар дың 
қор ғай тын жұ мыс та ры на ба рын ша кө мек те се тін. 
Аб зал аза мат тың осын дай адам гер ші лік қа си етін, 
жақ сы лы ғын ес кер мей ке ту ге бол мас деп ой лай-
мын. Қа зір гі XX-XXI ға сыр дың қа тер лі ауру ла ры-
ның бі рі қант ди абе ті. Қал қан ша бе зі нің жұ мы сы на 
сыр тқы ор та ның əсе рі қан дай, со ған бай ла ныс ты 
қан дай өз ге ріс тер ге ұшы рай ты ны жайын да өте 
ауқым ды ке ре мет та қы рып та ғы лы ми жұ мы сын 
бас тап кет ті. Ол кі сі осы кез ге дейін ті рі бол ған да 
қан ша ма жас тар ды тəр би елеп, олар дан мық ты ма-
ман дар шы ға ра тын еді. Ол кі сі еш кім ді еш қа шан 
ұл тқа бөл мей тін, ұл тшыл дық қа си ет де ген бол май-
тын. Жі гер лі, же тек ке жа рай тын жас тар ды же тек-
теп, со лар дан қайт се де бір де ңе шы ға ру ға ты ры сып 
тал пы на тын. Жас оқы ту шы лар ды ши ра ту үшін ес-
кер мей са бақ та ры на кі ріп, кем ші лі гі бол са — ес ке-
ріп, жақ сы лы ғы бол са — асы рып оты ра тын. Мі не, 
осы лай аға лық кө ме гін көр се тіп, қол дап жү ре тін 
аға мыз дан ер те айы ры лы ға ны мыз біз ге де қи ын 
соқ ты. Ға лым ның сол кез де рі ай тқан ақыл да ры бү-
гін гі ғы лым жо лын да ғы азы ғы мыз бо лып отыр. Ол 
кі сі жоқ тан бар жа сай тын қа бі лет ті жан. Қа зір қа-
рап отыр са ңыз, та ри хи та би ғат му зейі Алматы да ғы 
Əл-Фа ра би атын да ғы Қа зҰУ мен біз дің ҚарМУ-да 
ға на бар. Сол му зей дің ір ге сін қа лап, ашу ына бір-
ден-бір се беп кер бол ған — Тө ле ухан Ыс қа құ лы 
Əубə кі ров. Осы му зей ге де ға лым ның есі мі бе ріл-
се, ар тық бол мас еді деп ой лай мын. Өте та лап шыл 
бол ды, өзі не де, өзін қор ша ған бар лық жан дар ға 
жо ға ры та лап қоя тын. Ға лым адам гер ші лі гі мен, 
жо март ты ғы мен, адал ды ғы мен, ғы лым ға, бі лім ге 
де ген сүйіс пен ші лі гі мен сөн бес сəу ле ге ай нал ған 
тұл ға. Бас қа ка фед ра дан бол сам да ме нің осын дай 
ұс таз дық жол ға тү суі ме кө ме гін ти гі зіп, жол көр-
сет ке нін, аға лық қам қор лық жа са ға нын еш қа шан 
ұмыт пай мын. Біз дің əр бір жет кен же тіс тік те рі міз-
ге жү ре гі жа ры лар дай шын ни еті мен қуа на бі ле тін. 
Мен 1977 жы лы кан ди дат тық дис сер та ция қор ға-
дым, ғы лы ми дə ре же ал ға ны мыз ға өте қат ты қу ан-
ға нын, əке лік, аға лық қам қор лы ғын нұр шаш қан 
жү зі нен-ақ бай қау ға бо ла тын. Жү ре гі кең, жү зі нен 
нұр тө гі ліп жү ре тін ерек ше жан еді. Осы би оло гия 
фа куль те ті нің ір ге сін қа ла ған бір ден-бір жан — Тө-
ле ухан Ыс қа құ лы аға мыз. Бү гін де бір дə ріс ха на ға 
осы кі сі нің есі мі бе рі ліп отыр. Бұл би оло гия-ге ог-
ра фия фа куль те ті нің ор тақ қуа ны шы деп бі ле мін.
Ха лық сүй ген ха кім бү гін де есі мі нің еле ніп жат-

қа ны на қуа нып бір аунап түс кен шы ғар. Көп ке, 
бас ты сы, бо ла шақ қа үл гі бо ла тын аза мат тың өмі рі 
кім ді де бол сын тол ған ды рып, қы зық ты рып əке те-
рі сөз сіз. Жо лын үл гі етіп ала тын ерек ше тұл ға лар-
дың бі рі — Тө ле ухан Ыс қа құ лы Əубə кі ров тың да ра 
да да на жо лы на са яха ты мыз осы мен аяқ тал ды.

ДИ ЯНА СА �ЫМ БЕ КО ВА,
�АРМУ СТУ ДЕН ТІ

Халы� с"йген хакім«@ыз — �мірді� 
�ызGалдаGы»

Мен қазақ қыздарына 

қайран қалам,

Жанары, жаны жаздай

жайраңдаған.

«Қыз өссе — елдің көркі» 

деген сөзді

Қапысыз қалай айтқан

қайран бабам?!

И�, ра сы мен-а� �а за� 

�ыз да ры н� зік тік пен с� лу-

лы� ты� сим во лы. Ар да� ты 

ана ла ры мыз бен �же ле рі-

міз ді� �ан ша ма кі тап �а ж)к 

бол �ан ер лі гі, па ра сат ты-

лы �ы, бой ла рын да �ы �ан-

ша ма �а дір лі �а си ет те рі 

б) гін гі �а за� �ыз да ры ны� 

да бойы нан та бы ла ды. *ыз 

ба ла �лт ты� бо ла ша �ы. Олар 

б) тін бір от ба сы ны� �йыт-

�ы сы, сол от ба сы ны� �р па-

�ы ны� бар т� лім-т�р би есі не 

жауап ты, �мір лік жо лын да 

)л кен мін дет ті ар �а ла �ан 

н� зік бол са да іш тей �ай сар 

жан дар. Бір �о лы мен бе сік-

ті, екін ші �о лы мен �лем ді 

тер бе те тін бо ла ша� ана лар 

біз ді� б) гін гі бой жет кен ару-

ла ры мыз.

Аяулы да �ым бат ты жан-

дар ды� �а лауымен, «1не ге» 

�ыз дар клу бы ны� �йым дас-

ты ру ымен (арМУ-ды� №5 жа-

та� ха на сын да «(ыз — �мір ді� 

�ыз �ал да �ы» ат ты д�� ге лек 

#с тел �т ті. 1мір ді� ал тын ді�-

ге гі бо ла тын ару ла ры мыз ды� 

�мір лік т�р би есі мен ру ха-

ни бай лы �ын жан дан ды рып, 

шы� дау ба ры сын да �т кі зіл ген 

іс-ша ра ны� �о на �ы — жас ке-

зін де «Ар �а аруы» ата �ы на ие 

бол �ан, бір не ше жыл дан бе-

рі (арМУ сту дент те рі не �а за� 

ті лі, т#р ко ло гия жай лы д� ріс 

о�ып, б# гін де к#н т�р ті бін де гі 

е� �зек ті, та� дыр шеш ті м� се-

ле — �а за� ті лін ла тын �ліп-

биі не к� ші ру ге #н �о сып ж#р-

ген Мар ха ба Ах мет �а ли �ы зы 

бо ла ша� �р па� ты� т� лім-т�р-

би есі ні�, салт-д�с т# рі ні� �ай-

ма �ы ны� б� зыл мауына б# гін гі 

ару лар ды� жауап ты екен ді гін 

�де мі мы сал дар кел ті ре оты-

рып ба ян да ды. Тек �ыз дар 

ара сын да �т кі зіл ген д�� ге лек 

#с тел де ару ла ры мыз �з де рін 

ма за ла �ан сан с� ра� �а жауап 

та алып #л гер ді. Ор та да ма �ыз-

ды м� се ле лер мен ма �ы на лы 

ой лар тал �ы �а са лы нып, ше-

ші мін тап ты. Кеш ті� со �ы �сем 

�н мен �сер лі ая� тал ды.

«	НЕ ГЕ» �ЫЗ ДАР КЛУ БЫ

Университет жа	алы�тары
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В кон це го да при ня то под во дить 
ито ги. А ког да есть что рас ска зать 
и об су дить, по яв ля ет ся же ла ние 
поз на ко мить с ито га ми как мож но 
боль ший круг лю дей. 25 де каб ря в 
КарГУ прош ло тор же ствен ное соб-
ра ние и праз днич ный кон церт. Наш 
уни вер си тет — это круп ней ший ре-
ги ональ ный вуз, и в его сте нах про-
хо дит не ма ло ин те рес ных со бы-
тий — меж ду на род ных и рес пуб ли-
кан ских кон фе рен ций, се ми на ров и 
пре зен та ций, твор чес ких кон кур сов 
и спор тив ных со рев но ва ний. И в 
пос лед ние дни ухо дя ще го го да при-
ня то наг раж дать и по ощ рять тех, 
кто в те че ние все го го да по ка зы вал 
вы со кие ре зуль та ты, дос ти же ни ями 
ко то рых вуз мо жет гор дить ся.

В КарГУ им. Е. А. Бу ке то ва в рам ках праз-
днич ных но во год них ме роп ри ятий сос то ялось 
наг раж де ние луч ших фа куль те тов, луч ших 
под раз де ле ний уни вер си те та, а так же бы ло 
наз ва но имя Че ло ве ка го да. На тор же ствен ном 
соб ра нии к сту ден там и сот руд ни кам КарГУ 
об ра тил ся рек тор про фес сор Е. К. Ку бе ев. Он 
поз дра вил всех с дос ти же ни ями, на ко то рые 
был бо гат ухо дя щий год, и по же лал всем но-
вых ус пе хов в го ду нас ту па ющем. А за тем на ча-
лась це ре мо ния наг раж де ния. И са мую пер вую 
но ми на цию, «Че ло век го да», ог ла сил сам Е. К. 
Ку бе ев.
В но ми на ции «Че ло век го да» на рав не с 

учеб но-ме то ди чес кой дея тель ностью учи ты ва-
лось ак тив ное учас тие в науч ной и об ще ствен-
ной жиз ни уни вер си те та, ра бо та со сту ден та ми. 
Фа куль те та ми на кон курс бы ло пред став ле но 
семь кан ди да тур. На ос но ве про ве ден но го ана-
ли за ле то пи си уни вер си те та за кон кур сный 
год, дос ти же ний сту ден тов, учас тия в ме роп-
ри яти ях меж ду на род но го и рес пуб ли кан ско го 
уров ня по бе ди те лем в но ми на ции по ито гам 
го ло со ва ния ста ла за ве ду ющая ка фед рой эко-
но ми ки и меж ду на род но го биз не са Ху са ино-
ва Жи бек Се итов на. Под ее не пос ред ствен ным 
ру ко вод ством в уни вер си те те на ча то дви же ние 
сту ден чес ких стар та пов, от крыт Центр мо ло-
деж но го пред при ни ма тель ства, про ве ден Рес-
пуб ли кан ский фо рум мо ло деж но го пред при-
ни ма тель ства, ко ман да «Энак тус КарГУ» за ня-
ла пер вое мес то на Меж ду на род ном кон кур се 
сту ден чес ко го пред при ни ма тель ства.
Наг раж де ние по бе ди те лей в но ми на ции 

«Учеб но-ме то ди чес кая ра бо та» про вел про-
рек тор по учеб ной ра бо те Кар гин С. Т. В рам-
ках учеб но-ме то ди чес кой ра бо ты оце ни ва лись 
ре зуль та ты дея тель нос ти 12 фа куль те тов уни-
вер си те та. За вы со кие ака де ми чес кие по ка за-

те ли и луч шие ре зуль та ты ВО УД дип ло мом 
и де неж ной пре ми ей был наг раж ден пе да-
го ги чес кий фа куль тет. За вклад в раз ви тие 
меж ду на род но го ака де ми чес ко го сот руд ни-
че ства дип ло ма и де неж ной пре мии удос то-
ен фа куль тет инос тран ных язы ков. За ре зуль-
та тив ное учас тие в пред мет ных олим пи адах 
дип лом и де неж ную пре мию по лу чил би оло-
го-ге ог ра фи чес кий фа куль тет. За ак тив ную 
раз ра бот ку учеб но-ме то ди чес ких из да ний 
дип ло мом и де неж ной пре ми ей наг ра ди ли 
юри ди чес кий фа куль тет.
Наг раж де ние «В рам ках науч но-ис сле до-

ва тельской ра бо ты» про вел про рек тор по 
науч ной ра бо те Ома ров Х. Б. Тут оце ни ва лись 
науч ные дос ти же ния про фес сор ско-пре по да-
ва тельско го сос та ва и сту ден тов фа куль те тов. 
За вы со кую вос тре бо ван ность науч ных и науч-
но-тех ни чес ких раз ра бо ток уче ных фа куль те-
та дип ло мом и де неж ной пре ми ей от ме ти ли 
хи ми чес кий фа куль тет. За пуб ли ка ци он ную 
ак тив ность про фес сор ско-пре по да ва тельско го 
сос та ва и обу ча ющих ся дип лом и де неж ную 
пре мию по лу чил фи зи ко-тех ни чес кий фа куль-
тет. За ук реп ле ние науч ной ре пу та ции уни-
вер си те та в меж ду на род ном со об ще стве дип-
ло мом и де неж ной пре ми ей был наг раж ден 
фа куль тет ма те ма ти ки и ин фор ма ци он ных 
тех но ло гий.
Для объ яв ле ния ре зуль та тов и вру че ния 

наг рад по бе ди те лям в рам ках вос пи та тель ной 
ра бо ты на сце ну вы шел про рек тор по вос пи та-
тель ной ра бо те и со ци аль ным воп ро сам Ка лы-
ков А. К. В рам ках вос пи та тель ной ра бо ты оце-
ни ва лась об ще ствен ная ак тив ность, ре зуль та-
ты твор чес кой и спор тив но-оз до ро ви тель ной 
ра бо ты. За вклад в ре али за цию Прог рам мной 
статьи Пре зи ден та Рес пуб ли ки Казахстан Н. А. 
Назарбаева «Ру ха ни жаң ғы ру» дип ло мом и де-

неж ной пре ми ей наг ра ди ли фи ло ло ги чес кий 
фа куль тет. За вклад в ре али за цию идеи «Мəң-
гі лік Ел» и пат ри оти чес кое вос пи та ние сту ден-
чес кой мо ло де жи дип ло мом и де неж ной пре-
ми ей был от ме чен ис то ри чес кий фа куль тет. 
За по пу ля ри за цию здо ро во го об ра за жиз ни 
в уни вер си тет ской сре де дип лом и де неж ную 
пре мию по лу чил фа куль тет фи зи чес кой куль-
ту ры и спор та. За про ве де ние ра бо ты по разъ-
яс не нию го су дар ствен ных прог рам мных до ку-
мен тов и ак тив ное учас тие в куль тур ной жиз-
ни уни вер си те та дип лом и де неж ную пре мию 
вру чи ли фа куль те ту фи ло со фии и пси хо ло гии.
Вру че ние наг рад по бе ди те лям в но ми на ции 

«Луч шее под раз де ле ние» про вел пер вый про-
рек тор Жу ма шев Р. М. В но ми на ции «Луч шее 
под раз де ле ние» оце ни ва лась эф фек тив ность 
ор га ни за ции тру да и вклад в раз ви тие уни вер-
си те та. По бе ди те лем в но ми на ции «Луч шее 
под раз де ле ние», об ла да те лем дип ло ма и де-
неж ной пре мии стал офис ре гис тра то ра. По 
ре зуль та там 2017 го да бы ла уч реж де на спе ци-
аль ная но ми на ция. «За ук реп ле ние по зи ций 
уни вер си те та в ин фор ма ци он ной сре де» дип-
ло мом и де неж ной пре ми ей наг ра ди ли кол-
лек тив Пресс-служ бы и спе ци алис тов учеб но го 
те ле ви де ния.
Кол лек тив и ру ко вод ство КарГУ еще раз 

поз дра ви ли всех по бе ди те лей, по же ла ли всем 
но вых дос ти же ний и по бед во имя раз ви тия 
уни вер си те та и Рес пуб ли ки Казахстан. В но-
вый год КарГУ им. Е. А. Бу ке то ва вхо дит с но-
вы ми пла на ми и про ек та ми, ко то рые бу дут 
осу ществлять ся бла го да ря вы со коп ро фес си-
ональ но му кол лек ти ву уче ных и ис сле до ва те-
лей, та лан ту и тру до лю бию сту ден тов и ма гис-
тран тов!

СОБ. ИНФ.

С 1 но яб ря по 8 де каб ря в КарГУ име-
ни ака де ми ка Е. А. Бу ке то ва был ре али зо-
ван про ект «Обу че ние оте че ствен ны ми и 
инос тран ны ми спе ци алис та ми по пе да го-
ги чес ким спе ци аль нос тям на ос но ве луч-
ших меж ду на род ных стан дар тов в об лас ти 
ме нед жмен та и под го тов ки кад ров».

В рам ках про ек та в наш вуз бы ло нап рав-
ле но два за ру беж ных эк спер та: Еле на Бе ло коз, 
к. п. н., до цент, на чаль ник Цен тра ин тер на-
ци она ли за ции об ра зо ва ния Грод нен ско го го-
су ни вер си те та им. Ян ки Ку па лы (Бе ла русь), 
и Phi lip pa Jo an Bur rows (Ан глия). А так же 
по про ек ту ра бо та ли три оте че ствен ных эк-
спер та: Жу су по ва За уре Ги на ятов на, ди рек-
тор шко лы-ли цея №84 г. Ас та ны; Мов ке ба ева 
Зуль фия Ах мет ва ли ев на, д. п. н., про фес сор, 
ди рек тор ре сур сно го кон суль та тив но го цен-
тра по ин клю зив но му об ра зо ва нию для ву зов 
РК и пре вен тив ной су ици до ло гии Каз НПУ 

им. Абая; Ир са ли ев Се рик Аз та евич, за мес ти-
тель пред се да те ля со ве та ди рек то ров, уп рав-
ля ющий ди рек тор Меж ду на род но го науч но го 
ком плек са «Астана». Ос нов ная цель се ми на-
ров, ко то рые про во ди ли вы со кок ва ли фи ци-
ро ван ные спе ци алис ты, — это по вы ше ние ка-
че ства под го тов ки кон ку рен тос по соб ных спе-
ци алис тов в об лас ти об ра зо ва ния, обу че ние 
и по вы ше ние ква ли фи ка ции пре по да ва те лей 
пе да го ги чес ких спе ци аль нос тей.
Об щее вре мя тре нин гов сос та ви ло 180 ча-

сов по сле ду ющим те мам: «Об нов ле ние со-
дер жа ния сред не го об ра зо ва ния», «Ин клю-
зив ное об ра зо ва ние», «Ме то ди ка раз ви тия 
кри ти чес ко го мыш ле ния», «Раз ви тие школь-
но го ли дер ства в сис те ме сред не го об ра зо ва-
ния», «Ме нед жмент в об лас ти об ра зо ва ния», 
«Трехъ языч ное об ра зо ва ние», «Сов ре мен ные 
под хо ды к оце ни ва нию учеб ных дос ти же ний 
уча щих ся». Об щее ко ли че ство учас тни ков, 
прос лу шав ших се ми на ры, сос та ви ло 284 че ло-

ве ка, из них 170 пре по да ва те лей и 114 сту ден-
тов и ма гис тран тов пе да го ги чес ких спе ци аль-
нос тей. По окон ча нии каж до го тре нин га про-
во ди лось ан ке ти ро ва ние слу ша те лей. Ана лиз 
ан кет по ка зал удов лет во рен ность со дер жа ни-
ем се ми на ров, уров нем их про ве де ния.

СОБ. ИНФ.

Student news
Новый закон 
и модернизация 
работы прокуратуры

В КарГУ им. ака де ми ка 

Е. А. Бу ке то ва сос то ялась 

встре ча про ку ро ра райо на 

име ни Ка зы бек-би г. Ка ра-

ган ды Кар жас па ева Д. С. 

со сту ден та ми юри ди чес ко-

го фа куль те та. Во встре че 

так же при ня ли учас тие про-

ку рор от де ла про ку ра ту ры 

райо на име ни Ка зы бек-би 

г. Ка ра ган ды Ах мет Б. Ж., де-

кан юри ди чес ко го фа куль те-

та Ко жах ме тов Г. З.

В хо де встре чи про ку рор 

райо на рас ска зал об ос нов-

ных нап рав ле ни ях но во го 

За ко на «О про ку ра ту ре», мо-

дер ни за ции про цес су аль ных 

ос нов пра во ох ра ни тель ной 

дея тель нос ти, а так же о про-

во ди мой тран сфор ма ции ор га-

нов про ку ра ту ры, нап рав лен-

ной на усо вер шен ство ва ние 

ра бо ты и адап та ции ее к сов-

ре мен ным ре али ям. В но вой 

вер сии за ко на оп ре де ле ны 

пре де лы и фор мы выс ше го 

над зо ра, уточ не ны его ос нов-

ные нап рав ле ния, ус та нов ле-

ны гра ни цы выс ше го над зо ра 

за соб лю де ни ем за кон нос ти 

в дея тель нос ти го су дар ствен-

ных ор га нов и субъ ек тов пред-

при ни ма тель ства. Пре дель но 

чет ко из ло же ны пол но мо чия 

(пра ва и обя зан нос ти) про-

ку ро ра, его от вет ствен ность, 

обоз на че ны за да чи про ку ра ту-

ры, ус та нов ле ны пра ва и обя-

зан нос ти про ве ря емых субъ-

ек тов, сок ра ще ны ос но ва ния 

для наз на че ния про ку ро ра ми 

про ве рок, а так же ос но ва ния 

для об ра ще ния про ку ро ров с 

ис ком в суд. За ко ном пре дус-

мот ре ны три фор мы над зо ра: 

про вер ка, ана лиз, оцен ка пра-

во вых ак тов, всту пив ших в за-

кон ную си лу. Скор рек ти ро ва на 

сис те ма пра во вых ак тов про-

ку ро ра. Из ак тов про ку рор ско-

го над зо ра (ре аги ро ва ния) ис-

клю че ны «пре дос те ре же ние» и 

«пред пи са ние».

Кро ме это го сту ден там 

разъ яс нен по ря док пос туп ле-

ния на служ бу в ор га ны про ку-

ра ту ры на при ме ре про ку ро ра 

от де ла Ах ме та Б. Ж., про шед-

ше го кон кур сный от бор в рам-

ках про ек та «В про ку ра ту ру — 

луч шие кад ры!».

В кон це встре чи де кан 

фа куль те та вы ра зил бла го-

дар ность за уде ля емое сту-

ден че ству ву за вни ма ние про-

ку ра ту ры райо на.

ИН ФОР МА ЦИЯ ПРЕ ДОС ТАВ ЛЕ НА 
ЮРИ ДИ ЧЕС КИМ ФА КУЛЬ ТЕ ТОМ

Итоги года подведены в КарГУ: названы лучшие из лучших

Международный проект по повышению 
квалификации педагогических кадров
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Ки елі Ар қа тө рін де Қа зақ стан Рес пуб ли ка сы ның Тəуел сіз ді гі не жə не Адам 
құ қы ғы кү ні не ар нал ған «Жаң ғы ру 3.0-Тұ рақ ты да му мақ сат та ры аясын да Smart-
жур на лис ти ка» ат ты IV Рес пуб ли ка лық Мо биль дік ме диа мек те бі нің ше бер лік 
са ғат та ры өт ті. Ша ра ға елі міз дің əр ай ма ғы нан жас ма ман дар қа ты сып, бі лім де-
рін бір ша ма же тіл ді ріп қайт ты.

Ақ па рат за ма нын да ақ па рат та ну шы 
тұл ға лар дың бі лік ті лі гі өте ма ңыз ды. Елі-
міз дің жас ма ман да ры бо ла шақ та ры на са-
пар ше гіп, елор да мыз Астана ның тө рін де 
бас қос ты. Жа лын дап тұр ған жас тіл ші ле-
рі міз өз за ма ны ның қа рым ды қа лам ге рі, 
қай рат ке рі бо лу ла ры үшін та ғы бір нақ-
ты қа дам жа са ды. Өз ма ман ды ғын сүйіп, 
өмір лік жо лы на азық ет кен жас тар өз де рі-
не, бо ла шақ та ры на де ген се нім де рін одан 
əрі нық тай түс ті.
Əл-Фа ра би атын да ғы Қа зҰУ-дың жур-

на лис ти ка фа куль те ті «Жур на лист» БАҚ 
ма ман да ры ның бі лік ті лі гін арт ты ру жə не 
ак кре ди та ци ялау ор та лы ғы ның ұйым дас-

ты ру ымен өт кен жи ын да елі міз дің жур на-
лист ма ман да рын да яр лай тын жо ға ры оқу 
орын да ры нан бі лік ті жас тар қа тыс ты. Екі 
күн ге жал ғас қан ме диа мек теп өз жұ мы сын 
«Мəс кеу» биз нес ор та лы ғы нан бас тап, «Еге-
мен Қа зақ стан» АҚ, «Қаз ме диаор та лығын-
да» жал ғас тыр ды. Ме диа мек теп тің екін ші 
кү ні жас да рын ды лар əлем ге əй гі лі «Dis ney» 
ком па ни ясы мен ті ке лей жұ мыс жа сай тын 
«Arai Me dia Gro up» ком па ни ясы ның қы зық-
ты жұ мыс ба ры сы мен жə не Ұлт тық Ака де-
ми ялық кі тап ха на қо рын да ғы кі тап тар мен 
ете не та ны сып қайт ты.
Ке мел ке ле шек — та лант ты тұл ға лар қо-

лын да. Ша ра ба ры сын да Гүл ми ра Сұл тан-

ба ева, «Ха бар» ар на сы ның аға ре дак то ры 
Ал ма Сай лау қы зы, Мей рам хан Жə пек, Ал-
мас Бо ла тұ лы сын ды спи кер лер өз тə жі ри-
бе ле рі мен бө ліс ті. Елі міз дің эка но ми ка сын 
да мы ту да «Ата ме кен» ҰҚП, бі лік ті лік ор-
та лы ғы ат қа рыл ған тын ды рым ды қыз мет 
ба ры сы на те рең тал дау жа сап, ма ман дық-
пен ұш тас тыр ды. Ада ми ка пи тал дың өсуі не 

үлес қо са тын эк спорт мə се ле сі де сөз етіл ді. 
Тың ақ па рат пен та ныс қан бо ла шақ ма ман-
дар ға Ме диа мек теп ке қа тыс қан ды ғын рас-
тай тын ар найы куə лік тер та быс етіл ді.

АНАР РЫС Д,У ЛЕТ �Ы ЗЫ,
«БА ЛА УСА» �А БЫР �А ГА ЗЕ ТІ НІ� ХАТ ШЫ СЫ,

�АРМУ СТУ ДЕН ТІ

Жастар тынысы

Уни вер си те ті міз де мем ле кет жə не қо ғам қай рат ке рі Жұ ма бек Тə ше нов жүл де-
сі не ар нал ған «Жыл дың үз дік ақы ны» ат ты жыр мү шай ра сы өт ті. Бұл жыр до да сы 
елі үшін адал қыз мет етіп, ба сын қауіп-қа тер ге тік кен Жұ ма бек Тə ше нов тың ісін 
ұр пақ қа үл гі етіп, ұлық тау, жас тар ға пат ри отиз мді на си хат тау, жас тар ара сын да-
ғы ақын дық өнер ді дə ріп теу, жас ақын дар ға қол дау көр се ту, ха лық тың мə де ни-ру-
ха ни аясын ке ңей ту мақ са тын да осы мен ал тын шы мəр те ұйым дас ты ры лып отыр.

Би ыл бұл сайыс қа 18-35 жас ара лы-
ғын да ғы жүз ден жүй рік, мың нан тұл-
пар деп та был ған же ті үміт кер қа тыс ты. 
Же ңім паз жа сы рын дауыс бе ру ар қы лы 
анық тал ды. Ба бы мен ба ғы қа тар шап қан 
Қа ра ған ды по ли тех ни ка лық уни вер си те-
ті нің оқы ту шы сы, ҚарМУ тү ле гі Ай за да 
Ра хым жан «Жыл дың үз дік ақы ны» ата лы-
мы бойын ша жүл де гер атан ды. Ма ра пат-
ты кеш тің ар найы қо на ғы ре тін де кел ген 
Қа зақ стан ның ең бек сі ңір ген қай рат ке рі, 
«Құр мет» ор де ні нің иеге рі, М. Ма қа та-
ев атын да ғы сый лық тың екі мəр те иеге рі 
Жүр сін Ер ман та быс та ды. Ал да ғы уақыт-
та же ңім паз дың жыр жи на ғы жа рық қа 
шы ға тын бо ла ды. «Сыр шыл ақын» ата-
лы мын ҚарМУ-дың фи ло ло гия фа куль те-
ті нің 4 курс сту ден ті Ерік На рын иелен ді. 

Со ны мен қа тар бар лық қа ты су шы лар ға 
ҚР ең бек сі ңір ген қай рат ке рі Рым ба ла 
Кен же ба ла қы зы өзі нің қар жы лай сый-
лық та рын та быс та ды. Қа ра ған ды об лы-
сы мə де ни ет бас қар ма сы ның бас шы лы ғы 
Ақер ке Əб ді кə рім мен Кам шат Ха сен ге 
ар найы сый лық та рын ұсын ды.
Осы ша ра ба ры сын да «Жас жа зу шы» 

ата лы мы бойын ша Бек зат Ал тын бек, 
«Жыл дың үз дік ай тыс кер ақы ны» Нұр мұ-
хам мед Бай сү гі ров, «Жыл дың үз дік қай-
рат ке рі» ата лы мы бойын ша Ер сін Мұ са-
бе ков ма ра пат тал ды.
Кеш со ңын да мə де ни мұ ра лар ды 

ұйым дас ты ру ға қол ұшын со зып, кө мек 
көр се тіп жүр ген бір не ше аза мат ма ра-
пат тал ды. Жұ ма бек Тə ше нов тың ұр пақ-
та ры ар найы қо нақ бо лып кел ген Жүр сін 

Ер ман ға ал ғыс біл ді ріп, иығы на ша пан 
жап ты. Жүр сін аға жас ақын дар ға өзі нің 
ба та сын бе ріп, із гі ті лек те рін біл дір ді. 
Осы кеш тің өтуі не ұйыт қы бо лып отыр-
ған ай тыс кер ақын, фи ло ло гия ғы лым да-
ры ның кан ди да ты, до цент Ай тбай Жұ ма-
ғұ лов тың ең бе гін ерек ше ба ға лап, ал ғы-
сын біл дір ді.

А� НИ ЕТ ЫС �А�,
�Ж-22 ТО БЫ НЫ� СТУ ДЕН ТІ

Қай та лан бас өмір ді «бес күн дік», «өт-
кін ші», «уақыт ша», «бір кем дү ние» дей-
міз. Осы сөз дер ге қа рап отыр сақ, бə рі нің 
тү бін де уақыт қа бай ла ныс ты бір те рең 
ой дың жат қа нын се зе міз. Уақыт… Иə, қа-
зір бар лы ғы уақыт ша. Қа зір ға на емес, ол 
мы на адам зат ба ла сы пай да бол ған нан 
бе рі ар ты нан қал май оны мен іле сіп жүр. 
Қан ша адам өмір ден өтіп, са ға ты тоқ та-

са да ол əлі ті рі. Оған өлім жоқ… Уақыт-
тың құ ді ре ті сон ша лық, оны қу ып же ту-
ге, қай та ру ға, тіп ті мы на əлем нің бар лық 
жа құ ты на ал мас ты ру ға еш қан дай да 
мүм кін ді гі міз жоқ! Зы мы рап өте тін бес 
күн дік жал ған, бір кем дү ни енің мə ні 
не? Бес күн дік бол сын, 1 са ғат тық бол сын 
өмір дің мə ні бар. Сон да оның мə ні не де? 
Мен үшін ең қи ын сұ рақ тың бі рі осы. Се-
бе бі оның жауабы тұ рақ сыз. Мен уақыт-
ша өмір де гі уақыт ша сұ рақ қа уақыт ша 
жауап бе рейін…

Өмір дің мə ні бə рі міз бі ле тін шы найы 
ба қыт та. Ба қыт ты, де ні сау адал ұр пақ 
тəр би елеп, олар дың өмір лік же тіс тік те рі-
не мар қаю да. Жа қын да рың ның аман ды-
ғын да, уайы мың ның жоқ ты ғын да. Бұ ның 
бə рі бір ба қыт қа си ып-ақ тұр. Бі рақ… бір 
өкі ніш ті сі, олар дың бə рі уақыт ша. Сон да 
да осы ба қыт пен өмі рі міз мəн ді. Осы нау 
өмір дің мə ні ба қыт бол са, ол не ге өмі рі-
міз де мəң гі тұ рақ та май ды екен? Мі не, бір 
жауап тан бір сұ рақ ту ды. Ба қыт тың тұ-
рақ тауы үшін уақыт ке рек. Өмі рі міз дің 

мə ні — ба қы ты мыз уақыт ша емес, мəң гі 
тұ рақ тап тұр са. Өмі рі міз дің əр бір сə ті 
тек ба қыт қа то лы бол са, уақы ты мыз ұр-
лан бай, бес күн дік бол са да əр кү ні міз 
ба ға лан са, мі не, осы өмір на ғыз мəн ді 
де сəн ді өмір. Уақыт ты ба ға лау, тұ рақ-
ты лық ба қыт тың се рі гі. Өзің қа ла ған дай 
уақы тың ды ұр лат пай өт кіз ген əр кү нің — 
өмір дің мə ні.

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

«Жылды� "здік а�ыны»

«Жа�Gыру 3.0-Т�ра�ты даму ма�саттары аясында Smart-журналистика»

Lмірді� мMні…

Жас �алам
Жа�а жыл — жа�а �адам, жа�а баGыт

К� �і лім ді шат ты� �а б� леп, ж) ре гі ме 
ерек ше жы лу лы� сый лай тын ме ре ке лер-
ді� бі рі — Жа �а жыл.

К�п те ген адам дар оны си �ыр мен сый-
лы� тар мен бай ла ныс ты ра ды. Бі рін ші ден, б�л 
�р дайым ме ре ке лік к� �іл-к#й ді ту ды ра тын 
ман да рин мен жа �а шыр ша ны� �ай та лан бас 
хош иісі. Д�л осы мез гіл де адам дар шын ж#-
рек тен олар ды� бар лы� ��н ды ма� сат та ры 
мен ар ман да ры орын да ла ты ны на се не ді.

Жа �а жыл — �лем ха лы� та ры #шін ор та� 
ме ре ке бол �ан ды �ы на �ат ты �уа на мын. Жа-
�ын да �ан сайын �ор ша �ан ор та да �з ге ріс тер 
бо лып жат �ан се кіл ді к� рі не ді. (�д ды к#л лі 
�лем ер те гі �ле мі не са яхат жа сай тын дай.

Fр ел де ол �р т#р лі жол мен той ла на ды ж�-
не �р от ба сы ны� да �зі ні� ерек ше д�с т#р ле-
рі бар. Мы са лы, Австра ли яда адам дар Жа �а 
жыл ды дос та ры мен жа �а жай лар да не ме се 
к�к ке шы� �ан да, сейіл-се ру ен де жи на лып 
той лай ды. Ал, Ита лия мем ле ке тін де осы ме-
ре ке 6 �а� тар да ата лып �ті ле ді. Б�л ел ді� 
азамт та ры Бе фа ну де ген �и ял-�а жайып ер-
те гі лер де гі дей пе рі �р бір пен де ге ж�л дыз дар 
мен сый лы� тар ды сый лай ды.

Мен б�л ме ре ке ні ж# ре гі мен ті ле гі бір #л-
кен от ба сым мен �т кіз ген ді жа� сы к� ре мін. 
Ж� не от ба сы м# ше ле рі ні� #й де бо лу ыны� 
ма �ы зы зор. Бір ге бол �ан кез де Жа �а жыл-
ды� дас тар хан жайып, �ы зы� ты та �ы рып-
тар да �� гі ме-д# кен �� ра мыз. Жыл сайын �ы 
д�с т#р лі та �ам дар ды дайын дап, бір-бі рі міз ді 
сый лы� пен �у ан ту �а ты ры са мыз. Ал са �ат он 
екі ге та яп �ал �ан кез де Ел ба сы мыз ды� ті ле-
гін ты� дау �а асы �а мыз.

ЗА РИ НА БА КИ РО ВА,
�Ж-11 ТО БЫ НЫ� СТУ ДЕН ТІ
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В рам ках Не де ли инос тран ных язы ков, ко то рая с ус пе хом прош ла на фа куль те те инос-
тран ных язы ков, сос то ялась олим пи ада по ан глий ско му и дру гим инос тран ным 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, а за вер ша ющим ме роп ри яти ем Не де ли инос-
тран ных язы ков стал язы ко вой твор чес кий кон курс Lin guа Star.

Язы ко вой твор чес кий кон курс Lin guа Star 
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.
Це ля ми и за да ча ми кон кур са ста ли раз-

ви тие твор чес ко го по тен ци ала сту ден тов и 
язы ко вых на вы ков, рас ши ре ние кру го зо ра. 
Каж дый год те ма ти ка кон кур са раз ная. Она 
всег да за ра нее об суж да ет ся пре по да ва те ля ми 
на за се да нии ка фед ры и оп ре де ля ет ся еди ног-
лас ным ре ше ни ем. В этом го ду те ма ти ка кон-
кур са — Swe et No vem ber. Сог лас но пра ви лам 
кон кур са в нем при ня ли учас тие 9 ко манд с 
эко но ми чес ко го, ис то ри чес ко го, би оло го-ге-
ог ра фи чес ко го фа куль те тов, а так же сту ден ты 
фа куль те та ма те ма ти ки и ин фор ма ци он ных 
тех но ло гии, фа куль те та фи ло со фии и пси хо-
ло гии. Выс туп ле ние ко манд оце ни ва ло жю-
ри, в сос та ве ко то ро го бы ли пре по да ва те ли 
ка федр фа куль те та инос тран ных язы ков, за-
ве ду ющая ка фед рой инос тран ных язы ков, сту-
ден тка 4-го кур са. Спе ци аль ным гос тем бы ла 
пред се да тель проф со юз но го ко ми те та на ше го 
уни вер си те та Уали ева Жан на Бо ра шев на, ко-
то рая вся чес ки фи нан со во под дер жи ва ет ме-
роп ри ятия на фа куль те тах.
За да ни ем для ко манд бы ло по ка зать фраг-

мент инос тран но го филь ма лю бо го жан ра. 
Сог лас но кри те ри ям ко ман дам не об хо ди мо 
бы ло по ка зать вла де ние инос тран ным язы ком, 
что вклю ча ло в се бя гра мот ность, бег лость, 
ин то на цию и пра виль ное про из но ше ние. 

По ка зать свое ак тер ское мас тер ство, твор чес-
кий под ход (ини ци атив ность, нас той чи вость, 
ис поль зо ва ние кос тю мов), а так же од ним из 
кри те ри ев бы ло соб лю де ние рег ла мен та. Оче-
ред ность выс туп ле ния ко манд оп ре де ли лась 
пу тем же ребь ев ки до на ча ла кон кур са.
Итак, пер вой выс ту пи ла ко ман да фа куль-

те та фи ло со фии и пси хо ло гии Spa ce ac tors. 
Выс туп ле ние ко ман ды бы ло ин те рес ным, жю-
ри при су ди ло 3-е мес то.
Ко ман да ис то ри чес ко го фа куль те та Ne me-

sis и ко ман да Stra ightfor ward, пред став ляв шая 
эко но ми чес кий фа куль тет, бы ли наг раж де ны 
дип ло ма ми 2-й сте пе ни. Выс туп ле ние ко ман-
ды бы ло очень ве се лым, ин те рес ным, за что 
сту ден ты удос то ились дип ло ма вто рой сте пе-
ни. А так же ко ман да Stra ightfor ward вы иг ра ла 
но ми на цию «Луч шее му зы каль ное соп ро вож-
де ние». Выс туп ле ние про дол жи ла ко ман да 
Chan ge, пред став ляв шая фа куль тет ма те ма ти-
ки и ин фор ма ци он ных тех но ло гий. Ко ман да 
би оло го-ге ог ра фи чес ко го фа куль те та Ro yals 
так же выс ту пи ла с фраг мен том инос тран но-
го филь ма. Выс туп ле ние этих двух ко манд не 
сов сем от ве ча ло тре бо ва ни ям и кри те ри ям 
кон кур са, вслед ствие че го они не бы ли наг-
раж де ны дип ло ма ми кон кур са. Ко ман дам вы-
ра зи ли бла го дар ность за учас тие. Свои ак тер-
ские уме ния и вла де ние ино языч ной речью 
по ка за ли в сво ем выс туп ле нии сту ден ты ко-
ман ды Ecffin dor. Ре бя та за ня ли так же третье 
мес то на кон кур се.

Ко ман ды Win ners и We are one удос то ились 
но ми на ций «Луч ший кос тю ми ро ван ный но-
мер» и «Луч шее ак тер ское мас тер ство».
И, на ко нец, по бе ди те лем кон кур са жю ри 

приз на ло ко ман ду эко но ми чес ко го фа куль те-
та Hand-in-Hand. Спе ци аль ный ку бок еже год-
но го язы ко во го твор чес ко го кон кур са в этом 
го ду бу дут дер жать у се бя ре бя та 1-го кур са 
эко но ми чес ко го фа куль те та. Ко ман де вру чи-
ли пе ре хо дя щий ку бок и дип лом I сте пе ни. 
Hand-in-Hand так же удос то илась но ми на ции 
«За вы со кий уро вень вла де ния инос тран ным 
язы ком».
Гость в ли це пред се да те ля проф со юз но го 

ко ми те та уни вер си те та Жан на Уали ева про-
из нес ла речь при вру че нии при зов по бе ди-
те лям и от се бя поб ла го да ри ла кол лек тив ка-
фед ры инос тран ных язы ков за вклад в раз ви-
тие трехъ языч но го об ра зо ва ния и вос пи та ние 
ин те ре са сту ден тов к изу че нию инос тран но го 
язы ка и вру чи ла бла го дар ность от име ни ко-
ми те та.
Мы, кол лек тив ка фед ры инос тран ных язы-

ков, в свою оче редь бла го да рим проф со юз ный 
ко ми тет за ока зан ную фи нан со вую под дер-
жку. И хо тим поб ла го да рить на ших сту ден тов 
за ак тив ность в про ве де нии ме роп ри ятий в 
рам ках Не де ли инос тран ных язы ков.

Г. Б. САР БА ЛА КО ВА,
ОТ ВЕТ СТВЕН НАЯ ЗА ВОС ПИ ТА ТЕЛЬ НУЮ РА БО ТУ 

КА ФЕД РЫ ИНОС ТРАН НЫХ ЯЗЫ КОВ

22 де каб ря науч но-ис сле до ва тельский 
центр «Тұл ға та ну» КарГУ име ни ака де ми ка 
Е. А. Бу ке то ва в рам ках ре али за ции стра те ги-
чес кой прог рам мы Пре зи ден та Рес пуб ли ки 
Казахстан Н. А. Назарбаева «Взгляд в бу ду-
щее: мо дер ни за ция об ще ствен но го соз на ния» 
про шел ІV Рес пуб ли кан ский ку рул тай мо ло-
дых ис сле до ва те лей «Бу ду щее на ции — в ду-
хов ном об нов ле нии».
На Ку рул тае ра бо та про хо ди ла по сле ду-

ющим нап рав ле ни ям: «Ту ған жер — ис то рия 

ма лой Ро ди ны»; «Сак раль ная ге ог ра фия и 
ис то ри чес кие па мят ни ки», «Казахстан в ми-
ро вом куль тур ном прос тран стве»; «100 но вых 
имен в ис то рии род но го края».
На Ку рул тай свои ра бо ты в ви де стен до вых 

док ла дов прис ла ли не толь ко сту ден ты, но и 
уче ни ки стар ших клас сов (9—11-х) об ще об ра-
зо ва тель ных школ, ли це ев и сту ден ты кол лед-
жей и ву зов, про шед шие от бор в сво их учеб-
ных за ве де ни ях. По бе ди те ли бы ли наг раж де-
ны гра мо та ми и дип ло ма ми.

В рам ках сог ла ше ния меж ду Ми нис тер ством 
об ра зо ва ния и на уки Рес пуб ли ки Казахстан и 
Ми нис тер ством че ло ве чес ких ре сур сов Вен гер-
ской Рес пуб ли ки о сот руд ни че стве в об лас ти 
об ра зо ва ния и на уки от 19 но яб ря 2013 го да вен-
гер ское пра ви тель ство пред ла га ет граж да нам 
Рес пуб ли ки Казахстан воз мож ность уча ство-
вать в сти пен ди аль ной прог рам ме Sti pen di um 
Hun ga ri cum на 2018-2019 учеб ный год. В рам ках 
прог рам мы вен гер ская сто ро на пре дос тав ля ет 
граж да нам Казахстана 200 гран тов по сле ду-
ющим прог рам мам: 90 гран тов по прог рам ме 

ба ка лав ри ата (ис кус ство, гу ма ни тар ные на-
уки, ма ши нос тро ение, сельское хо зяй ство, ин-
фор ма ци он ные тех но ло гии, ту ризм, му зы ка, 
сла вис ти ка); 90 гран тов по прог рам ме ма гис-
тра ту ры (гу ма ни тар ные и тех ни чес кие на уки, 
сельское хо зяй ство, ис кус ство); 20 гран тов по 
прог рам ме док то ран ту ры (по всем нап рав ле ни-
ям). Ин фор ма ция об ука зан ных гран тах раз ме-
ще на на веб-сай те www.sti pen di um hun ga ri cum.
hu. Срок он лайн-ре гис тра ции на вен гер ском 
сай те — до 16 фев ра ля, при ем па ке та до ку мен-
тов — до 23 фев ра ля 2018 го да.

АНОНС
Фонд имени Конрада Аденауэра 
приглашает студентов

С по мощью прог рам мы SUR 
PLA CE Фонд име ни Кон ра да Аде-
науэра ока зы ва ет под дер жку 
ода рен ным мо ло дым лю дям, 
стре мя щим ся не толь ко рас-
крыть свои спо соб нос ти в уче-
бе, но и го то вым пос вя тить свои 
зна ния, си лы и ини ци ати ву учас-
тию в по ли ти чес кой и со ци аль-
ной жиз ни сво ей стра ны.

Грант SUR PLA CE пред став ля-
ет со бой еже ме сяч ные без воз-
мез дные де неж ные вып ла ты, ко-
то рые при суж да ют ся сро ком на 
5 ме ся цев.

Кто мо жет при нять учас тие в 
кон кур се?

Сти пен ди ата ми фон да мо-
гут стать граж да не Рес пуб ли-
ки Казахстан, обу ча ющи еся 
на оч ных от де ле ни ях в ву зах 
Казахстана и про шед шие кон-
кур сный от бор. При суж де ние 
сти пен дий сту ден там пос лед не го 
кур са обу че ния воз мож но в ви де 
ис клю че ния. На мо мент по да чи 
до ку мен тов учас тник не дол жен 
быть стар ше 30 лет. Пред поч те-
ние при кон кур сном от бо ре от-
да ет ся сту ден там фа куль те тов 
об ще ствен ных и гу ма ни тар ных 
дис цип лин: по ли то ло гия, эко но-
ми ка и фи нан сы, уп рав ле ние, 
юрис пру ден ция, но вей шая ис то-
рия, жур на лис ти ка, фи ло со фия, 
ре ли ги ове де ние и т. д.

Кон кур сный от бор
Бу ду щие сти пен ди аты Фон да 

име ни Кон ра да Аде науэра про-
хо дят дву хэ тап ный кон кур сный 
от бор: по да ча па ке та до ку мен-
тов по спис ку, ука зан но му ни же, 
и со бе се до ва ние.

Где и как мож но при нять 
учас тие в кон кур се?

Для учас тия в от бо роч ном 
кон кур се не об хо ди мо пред ста-
вить сле ду ющие до ку мен ты:
• за пол нен ную ан ке ту кан ди-

да та с ак ту аль ной фо тог ра-
фи ей — фор му ан ке ты мож но 
ска чать на сай те www.kas.de/
ka sachstan;

• ре зю ме (нем. или англ. яз.);
• пись мо-обос но ва ние с крат-

ким из ло же ни ем це лей уче бы 
и пла нов по при ме не нию по-
лу чен ных зна ний в бу ду щей 
про фес си ональ ной дея тель-
нос ти (макс. 2 стр.) на нем. 
или англ. яз.;

• ко пии до ку мен тов об об ра зо-
ва нии (ко пии за чет ных кни-
жек и сер ти фи ка тов с пе ре-
во дом на нем. или англ. яз., 
за ве рен ные уни вер си те том);

• ко пия дип ло ма о выс шем об-
ра зо ва нии с при ло же ни ем 
(для сту ден тов ма гис тра ту ры, 
док то ран ту ры) с пе ре во дом 
на нем. или англ. яз.;

• ре ко мен да ции от двух пре по-
да ва те лей ву за на нем. или 
англ. язы ках с ука за ни ем 
кон так тно го те ле фо на и/или 
ад ре са элек трон ной поч ты, в 
ко то рых да ет ся оцен ка учас-
тия пре тен ден та на сти пен-
дию в учеб ной, по ли ти чес кой 
или со ци аль ной дея тель нос-
ти;

• справ ка с мес та уче бы (с пе-
ре во дом на нем. или англ. 
яз.).
Пол ный па кет до ку мен тов 

при сы лать толь ко по поч те на 
ад рес: пред ста ви тель ство Фон да 
име ни Кон ра да Аде науэра в Ка-
зах ста не: 010001 г. Астана, пр-т 
Ка бан бай-ба ты ра, 6/3-83, «на 
кон курс SPS»

Пос лед ний срок по да чи до ку-
мен тов: 15.01.2018 (поч то вый 
штем пель от прав ки)

Пред ста ви тель ство Фон да 
им. Кон ра да Аде науэра в Ка зах-
ста не: тел. +7(7172) 925-630, 
e-ma il: sps-kaz@kas.de, сайт 
www.kas.de/ka sachstan/

Творческий конкурс для студентов:
заговорить по-английски

Курултай молодых исследователей

Гранты на обучение в Венгрии
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Өмір де гі көп те ген ма ман дық тар дың 
ішін де қа жыр лы та бан ды лық ты, ерек ше 
икем ді лік ті, зор ше бер лік ті, пейіл ді шə-
кір тжан ды лық ты қа жет ете тін ол — ұс-
таз бо лу. Өй тке ні, мұ ға лім үне мі шə кірт-
те рі мен қа рым-қа ты нас та бо ла оты рып, 
біл сем, үй рен сем де ген ба ла ар ма ны мен 
оның бо ла шақ тағ ды ры на бас шы лық ету-
ді мой ны на ала тын ма ман. Кейін гі ұр-
пақ қа із қал дыр ған ұс таз — на ғыз ұс таз.
Өмір де еш қа шан да ұмы тыл май тын 

адам дар бо ла ды. Се бе бі қан дай қи ын дық-
тар ға қа ра мас тан, со нау 1990 жыл да ры 
Ор та лық Қа зақ стан да ге ог раф ма ман да-
рын да яр лау ға ар нал ған ар найы ка фед ра-
ны ұйым дас ты ру шы, өзі нен кейін бір не ше 
шə кірт тер ді тəр би еле уші, пе да гог, ға лым, 
Е. А. Бө ке тов атын да ғы ҚарМУ про фес со ры 
Мұ рат хан Қо жах ме тұ лын үл кен са ғы ныш-
пен, ыс тық ықы лас пен ес ке ала мыз. Ұла ғат-
ты ға лым-тə лім гер дің ара мыз дан кет ке ні не 
бір не ше ай дың жү зі бо лып қал ды…
Осы жыл дың жел тоқ сан айын да Е. А. Бө-

ке тов атын да ғы Қа ра ған ды мем ле кет тік 
уни вер си те ті би оло гия-ге ог ра фия фа куль-
те ті нің ге ог ра фия ка фед ра сын да сал та нат-
ты кеш өт кі зіл ді. «Ру ха ни жаң ғы ру» бағ дар-
ла ма сы аясын да уни вер си тет тің Ғы лыми 
ке ңі сі нің қол дауымен Ор та лық Қа зақ стан 
өңі рін де ал ғаш ге ог раф ма ман да рын да яр-
лай тын ге ог ра фия ка фед ра сын ұйым дас-
ты ру шы, 20 жыл дай ка фед ра мең ге ру ші сі 
қыз ме тін ат қар ған, Қа зақ стан Рес пуб ли ка-
сы Бі лім жə не ғы лым ми нистрлі гі нің құр-
мет гра то ма сы иеге рі, ҚР бі лім бе ру ісі нің 
құр мет ті қыз мет ке рі, Е. А. Бө ке тов атын да-

ғы Қа ра ған ды мем ле кет тік уни вер си те ті не 
ең бе гі сің ген қыз мет кер ата ғы ның иеге рі, 
ге ог раф-ға лым, ге ог ра фия ғы лым да ры ның 
кан ди да ты, ҚарМУ про фес со ры Мұ рат хан 
Қо жах ме тұ лы атын да ғы дə ріс ха на ашыл ды.
Сал та нат ты түр де ата улы дə ріс ха на ның 

қы зыл лен та сын ҚарМУ-дың бі рін ші про-
рек то ры про фес сор Р. М. Жұ ма шев пен 
Жо ға ры оқу ор ны ның үз ді гі, ҚарМУ-дың 
құр мет ті про фес со ры О. А. Аб драх ма нов 
қи ды. Тəр би елік мə ні бар жи ын ға уни вер си-
те ті міз дің тəр бие жұ мы сы жə не əлеу мет тік 
мə се ле лер жө нін де гі про рек то ры А.Қ. Қа-
лы ков, би оло гия-ге ог ра фия фа куль те ті нің 
де ка ны С. А. Тал жа нов, ҚарМУ про фес со-
ры Қ. Б. Бе кі шев, ге ог ра фия ка фед ра сы ның 
мең ге ру ші сі К. М. Ак пам бе то ва, би оло гия-
ге ог ра фия фа куль те ті нің про фес сор лық-
оқы ту шы лар құ ра мы, Қа зақ ге ог ра фи ялық 
қо ға мы ның ви це-пре зи ден ті С. И. Жү сі пов, 
Қа ра ған ды ме ди ци на кол лед жі нің ди рек-
то ры А. Нұр бе ков, С. Сей фул лин атын да-
ғы об лыс тық қа зақ дра ма те ат ры ның əр ті сі 
К. Н. Жұ ма бе ков, Қа зақ стан та ри хы жə не 
Қа зақ стан хал қы Ас сам бле ясы ка фед ра сы-
ның мең ге ру ші сі Ж.Ə. Жұ ма бе ков, Қа ра ған-
ды об лыс тық бей не леу өне рі мұ ра жайы ди-
рек то ры ның орын ба са ры Т. Т. Ар ша бе ков, 
Қа ра ған ды эко но ми ка лық уни вер си те ті нің 
до цен ті С. У. Жет пі сов, мар құм ның аяулы 
жа ры Кла ра апай, ұл да ры мен ке лін де рі, 
не ме ре ле рі, жа қын ту ыс та ры, əріп тес те рі, 
шə кірт те рі жə не би оло гия-ге ог ра фия фа-
куль те ті нің сту дент те рі қа тыс ты.

Ұла ғат ты ұс таз ға ар нал ған дə ріс ха на ның 
рес ми ашы лу ынан кейін жи ыл ған қауым 
Мұ рат хан Қо жах ме тұ лы ның қыс қа ша өмір-
ба яны мен та ныс ты. Кеш қо нақ та ры аб зал 
аза мат тың адам гер ші лік қа си етін, ақ жар-
қын мі не зін, елі не, же рі не де ген зор сүйіс-
пен ші лі гін, бі лім ді лі гін ай та оты рып, ұла-
ғат ты ұс таз дың ең бек жо лын жас тар ға үл-
гі-өне ге ет ті. За ман дас та ры ге ог раф ға лым-
ның ғы лым жо лын жас ке зі нен таң да ға нын, 
қа жы май-тал май із ден ге нін, зерт те ге нін, 
ең бек тен ге нін, дос тық қа де ген адал ды ғын, 
тə лім ді тə лім гер бол ған ды ғын ес ке тү сір ді. 
Жұ байы Кла ра апай осы із гі лік ті ша ра ны 
ұйым дас ты ру ға қол дау та ныт қан уни вер си-
тет пен фа куль тет ұжы мы на, со ны мен қа тар 
сал та нат ты кеш ті ұйым дас тыр ған ге ог ра фия 
ка фед ра сы ның ұжы мы на ал ғы сын біл дір ді.
Бү гін гі күн де про фес сор Мұ рат хан Қо-

жах ме тұ лы атын да ғы дə ріс ха на ның іші 
ерек ше бір жы лу лық ты та ны та тын дай əсер 
қал ды ра ды. Се бе бі дə ріс ха на ға кі ре бе ріс те 
ге ог ра фия ка фед ра сы ның негізін қа ла ушы 
ұла ғат ты ұс таз дың ғы лы ми ең бек те рі не 
ар нал ған ар найы «бұ рыш» орын ал са, дə-
ріс ха на ның тө рі нен үш тіл де көр кем дел ген 
ға лым ның биб ли ог ра фи ясы ерек ше көз ге 
тү се ті ні анық. Ата улы дə ріс ха на ның өзі за-
ма науи та лап тар ға сай ар найы ге ог ра фи-
ялық құ рал-жаб дық тар мен жаб дық тал ған, 
бо ла шақ ге ог раф ма ман да рын да яр ла уда 
жə не ге ог ра фия са ла сын да ғы ғы лы ми жас 
ға лым дар ды ұш қын да ту да өзін дік үле сін 
қо са ды де ген үміт те міз.

Өмі рі нің соң ғы кү ні не дейін ге ог ра фия 
ка фед ра сын да ең бек ет кен Мұ рат хан ағай-
дың соң ғы ғы лы ми бей не сі көз ал ды мыз да 
тұр ған дай, се бе бі ка фед ра мыз дың дəл тө-
рі не Мұ рат хан Қо жах ме тұ лы ның жар қын 
пор тре ті ілін ді. Елі міз дің ер те ңі — жас сту-
дент қауымы на ғыз ұс таз, сүйік ті жар, адал 
дос, та лант ты ға лым ның бей не сін мəң гі ес те 
сақ тай ды деп се не мін.
Же ке өзім Ор та лық Қа зақ стан да ұс таз 

ұйым дас ты рып кет кен үл кен ша ңы рақ — 
ге ог ра фия ка фед ра сын да қыз мет жа сай ты-
ным ды, ға лым мен бір ка фед ра да əріп тес 
бол ға ным ды, шə кір ті бол ға ным ды мақ тан 
тұ та мын. Мұ рат хан ағай өз кə сі бін, өз ғы-
лы ми ба ғы тын, тə лім-тəр бие бер ген шə кірт-
те рін, өз ка фед ра сын жо ға ры тұт қан аб зал 
жан бол ған дық тан, осын ша ма қа дір-қа си ет-
ке, құр мет ке ие бо луы біз ді қу ан та ды. Қа ра-
пайым, адам гер ші лі гі жо ға ры аяулы ұс таз-
дың есі мі ке лер ұр пақ тың жа дын да сақ та ла-
ты ны анық!

Г. М. ЖАН ГО ЖИ НА,
БИ ОЛО ГИЯ-ГЕ ОГ РА ФИЯ ФА КУЛЬ ТЕ ТІ ДЕ КА НЫ НЫ� О�У ІСІ Ж	 НІН-

ДЕ ГІ ОРЫН БА СА РЫ, ГЕ ОГ РА ФИЯ КА ФЕД РА СЫ НЫ� А�А О�Ы ТУ ШЫ СЫ, 
ЖА РА ТЫ ЛЫС ТА НУ �Ы ЛЫМ ДА РЫ НЫ� МА ГИС ТРІ

(Жал ға сы. Ба сы өт кен сан да)
Ту ын ды ла ры же ке кі тап бо лып шық па ған ай-

тыс ақын да ры ның бі рі — Құл ту ма ақын. Ға лым 
«Ойы ұш қыр, өле ңі сұ лу Құл ту ма ақын» ат ты 
жи нақ қа ен ген же тін ші кі та бын да (III том) Құл-
ту ма Өте мі сұ лын өзі жа са ған за ман ның пер зен ті, 
өзі өмір сүр ген дəуір дің өнер па зы: ақы ны, əн ші сі, 
ком по зи то ры ре тін де жо ға ры ба ға ла ған. Та бан ды 
зерт те уші нің пайым дауын ша, өнер ада мы ның 
өр ге жү зуі өз бойын да ғы шы ғар ма шы лық күш ке, 
өзі өс кен ұлт тық ор та ға, өнер-бі лім дə нін сеп кен 
жан ға ру ха ни азық бе ріп, ой-қия лын да мыт қан 
ту ыс қан ха лық тар дың озық адам да ры ның із гі 
ық пал да ры мен ты ғыз бай ла ныс ты. Асы лы, қа зақ 
топ та рын да ғы озық бұ қа ра шыл иде ялар дың қа-
рыш тай да му ының ең күш ті се бе бі өр ке ни ет ті ел-
дер мə де ни же тіс тік те рі нің ар қа сы, ХІХ ға сыр дың 
екін ші жар ты сын да жа са ған ре во лю ци яшыл-де-
мок рат тар иде ясы на сүйен ген орыс тың бай клас-
си ка лық əде би еті, өне рі. Шо қан, Ыбы рай, Абай-
лар ды ту ғыз ған əде би ор та қан дай де сек, Бір жан, 
Ақан, Кұл ту ма, та ғы бас қа өнер паз дар дың же-
тіс тік те рі де сол қауым ға ұш та са ды. Ав тор дың 
көр сет ке нін дей, ұлы Абай қа зақ по эзи ясын да 
жа ңа лық жар шы сы бо лып, оның ре алис тік бе тін 
аш са, му зы ка өне рі нің қа зақ то пы ра ғын да ғы жа-
ңа ба ғы тын Бір жан, Ақан, Құл ту ма бас тап бе ре ді. 
Бұ лар дың өне рі міз ді да мы ту да ғы əсер ле рі, олар-
дың өс кен ор та ла ры, ал ған өне ге ле рі шы ғар ма-
шы лық та ры ның қай нар кө зі — бə рі са бақ тас деп 
ой түйін дей ді ав тор.

Қа зақ əде би етін де гі тұ ны ғы лай лан ба ған, өзі-
не тəн қуа ты мен ар на сы на сый май бу ыр қа нып 
та сып жат қан сон дай та за бұ лақ тар дын бі рі — 
Мақ сұт Бай сейі тов по эзи ясы. Ке ңес тік ке зең нің 
уақыт уысы нан шы ғар май, шы ғар ма шы лық ты 
тар шең бер ге қа лап кой ған ке зін де де ел дің, қо-
ғам ның өсіп-өр кен деуіне ке са пат ты ке сі рі ти ген 
кер тар тпа тір ші лі гін ас тар лап бол са да ре тін 
тауып, қи ын нан қи ыс ты рып, жал ған ның жа-
ры ғы на шы ғар ған шайыр лар бол ға ны бел гі лі. 
Со лар дың қа та рын да қай сар ақын Мақ сұт Бай-
сейі тов тың да бол ға нын зерт те уші-ға лым мақ тай, 
ма дақ тай жаз ды. Ға лым ның бұл ең бе гі не да рын-
ды ақын Мақ сұт Бай сейі тов тың өмі рі мен са-
яси-əлеу мет тік ли ри ка сы, та би ғат пен ма хаб бат 
ли ри ка ла ры көп теп та бы ла тын шы ғар ма ла ры 
ар қау бол ды. Ға лым ның бұл ғы лы ми-əде би мо-
ног ра фи ясын Ар қа ның ақ бе рен ақы ны ның əр қа-
шан да қа дір мен тұ та тын оқыр ман да ры на та тым-
ды тар туы деп са нау ға бо ла ды.

«Ақын-ақ еді (Мақ сұт Бай сейі тов тың по эзи-
ясы ха қын да)» ат ты се гі зін ші кі тап та өмір ден ер-
те өт кен Мақ сұт Ыбы райұ лы Бай сейі тов өзі нің 
уақы тын күт кен Алаш тың ақ бе рен ақы ны бол-
ған ды ғы дə ріп тел ген.
Төр тін ші том ға ен ген то ғы зын шы кі тап та 

Алаш тың жүз жыл да бір ту ар алып тұл ға сы Жұ-
ма бек Тə ше нев тің қа зақ та ри хын да ғы ор ны су-
рет тел ген. Ав тор дың көр сет ке нін дей, қа зақ тың 
қа дым за ма ны нан бер гі та ри хын да қа дау-қа дау 
тұл ға лар аз бол ма ған. Қол бас та ған ай мүйіз сер-

ке лер, топ қа тү сіп, сөз жа рыс тыр ған айыр кө мей 
ше шен дер, үйір лі жыл қы мен ке ле лі түйе жу сат-
қан бай-бағ лан дар да бар шы лық. Олар дың ішін-
де, əсі ре се, са яси қай рат кер лер дің ерен ең бек те рі, 
өл ше усіз ер лік те рі ерек ше.

Со лар дың ара сын да өзін ше оқ шау, би ік шың 
іс пет ті бо лып кө рі не тін бір тұл ға бар. Ол хал қы-
мыз дың ар дақ ты ұл да ры ның бі рі — Жұ ма бек 
Ах ме тұ лы Тə ше нев, ке зін де Қа зақ стан ның Ми-
нистрлер Ке ңе сі нің жə не Жо ғар ғы Ке ңес Пре зи-
ди умы ның тө ра ға лы ғы на дейін кө те ріл ген қо ғам 
қай рат ке рі.

Бі рақ Тə ше нев тің ор ны да усыз бө лек. Бү гін-
де əр қа зақ оның есі мін мақ та ныш пен ай тып, елі 
үшін ет кен ең бе гін аңыз-жыр ете ді. Сон дық тан да 
Жұ ма бек Тə ше нев тің есі мі қа зақ та ри хы на ал тын 
əріп пен жа зы луы ке рек. Бү гін бол ма са да ер тең. 
Оған біз шү бə сіз се не міз. Егер де елі міз он дай 
аза ма тын еле ме се, та рих тө рі нен ойып тұ рып 
орын бер ме се, қа зақ тың бо ла ша ғы күң гірт, — 
деп ой қо ры та ды ав тор.

Осы том да ғы «Ұр пақ тан-ұр пақ қа жет кен ұлы 
жы ра улар дың тол ғау ла ры» ат ты онын шы кі тап-
та ав тор жы ра улар по эзи ясы ның алар ор нын 
ерек ше ба ға ла ған. Жы ра улар дың қа шан да ел дің 
бір лі гін ой лап, ха лық тың жо ғын жоқ та ған ды ғы 
ай тыл ған. Олар по эзи ялық жыр лар ды су ырып 
сал ма тү рін де шы ға рып, көп жыл дар бойы сол 
шы ғар ма лар ұр пақ тан-ұр пақ қа ауыз ша же тіп 
отыр ған. Жы рау де ген сөз дің өзі «жыр» де ген нен 
шық қан, өлең ші жыр шы де ген ма ғы на ны біл-
дір ген. Сол кез де гі көп те ген жы ра улар тек қа на 
өлең ші, жыр шы ға на емес, со ны мен қа тар олар 
тай па лар дың кө сем де рі, жауын гер лер дің же тек-
ші сі, ба тыр бол ған ды ғы ту ра лы ой түйін дел ген.
Да ра өзі бе сін ші том ды құ ра ған он бі рін ші кі-

тап ел дің бір лі гін ой лап, ха лық тың жо ғын жоқ-
та ған жыр алып та ры на ар нал ған. Өз ге ха лық тар 
се кіл ді та рих та қа зақ тар дың да елі нің, же рі нің 
бет-бей не сін, бол мы сын, қа дір-қа си етін өзін дік 
ұлт тық ерек ше лік те рін ай шық тап тұ ра тын, жұр-
ты ның мақ та ны шы на ай нал ған, маң дайы на біт-
кен ту ма та лант, оқы ған, өмір де то қы ға ны көп 
аяулы пер зент те рі аз бол ма ға ны ақи қат. Олар 
өз де рі өмір сүр ген ке зең дер де хал қы ның бет ке 
ұс тар зи ялы ла ры бол ды. Мə де ни ет тің əр са ла сы-
ның өкіл де рі бол ған олар дың өз хал қы ның мақ-
та ны шы на ай нал ға ны на та рих та, ел аузын да қал-
ған есім де рі дə лел. Тек соң ғы екі ға сыр да ғы ла рын 
ата сақ, олар: ға лым-эт ног раф Шо қан, ағар ту шы 
Ыбы рай; қа зақ по эзи ясы ның клас си гі, да ныш пан 
Абай, ақын-фи ло соф Шə кə рім, Бір жан сал, Ақан 
се рі, Үкі лі Ыбы рай, Құр ман ға зы, Əли хан, Ах мет, 
Мағ жан дар си яқ ты ұлт мақ та ныш та ры бол ды. 
Абай дан кейін гі да рын ды су рет кер лер — Шə кə-
рім Құ дай бер діұ лы, Мəш һүр Жү сіп Кө пейұ лы, 
Үкі лі Ыбы рай Сан ды байұ лы, Нар ман бет Ор-
ман бе тұ лы, Сұл тан мах мұт То рай ғы ров, Қа сым 
Аман жо лов, Мұ қа ға ли Ма қа та ев деп атап өтіл ген, 
олар дың əр қай сы сы ның шы ғар ма шы лық жо лын 
зерт те уші-ға лым же ке тал да ған.
Ал тын шы том ға он екін ші кі тап ен ген, ол 

«Қа зақ елі нің ұлы ой шыл да ры мен ға лым да ры» 

деп ата лып, он да əй гі лі тұл ға лар дың ең бек те рі 
са ра лан ған. Ор та ға сыр лар да адам зат бі лі мі нің 
мо лайып, ақыл-па ра са ты ның же ті луі не ора сан 
зор ең бек сі ңір ген ғұ ла ма лар — Қа зақ то пы ра ғы-
нан шық қан да ныш пан пер зент тер: Əбу На сыр 
əл-Фа ра би, Жү сіп Ба ла са ғұн, Мах мұт Қаш қа ри, 
Қо жа Ах мет Ясауи, Өтей бой дақ Ті леу қа бы лұ лы, 
Мұ хам мед Хай дар Ду ла ти, Қа дыр ға ли Жа ла ири, 
т. б. бол ға ны ай тыл ған.

Он то ғы зын шы ға сыр да ғы ағар ту шы-де мок-
рат тар — Шо қан Уəли ха нов, Ыбы рай Ал тын са-
рин, Абай Құ нан ба ев — Ұлт ғы лы мы ның ба сын да 
тұр ды. Олар дың шы ғар ма шы лық та ры на, ғы лы-
ми ең бек те рі не өзек бол ған мə се ле лер — мəң гі лік 
та қы рып тар, жан жə не тəн мен жа ра тыл ған адам 
ба ла сы ның ру ха ни өмі рін де мəң гі лік бо ла тын 
дің гек ті мə се ле лер екен ді гі көр се тіл ген.

Жи ыр ма сын шы ға сыр да өмір кеш кен М. Ты-
ныш ба ев, Х. Дос мұ ха ме дов, С. Ас фен ди яров (Ас-
пан ди яров), Қ. Сəт ба ев, Ə. Мар ғұ лан, К. Мың ба ев, 
Е. Бек ма ха нов, т. б. сын ды ға лым дар кə сі би қа зақ 
ғы лы мы ның ір ге та сын қа лау ға зор ең бек сі ңір ге ні 
ту ра лы қо ры тын ды жа сал ған. Ра сын да да, Ал тай-
дан Аты рау ға дейін гі ұлан ғайыр ке ңіс тік те ғұ мыр 
кеш кен қа зақ елі нің зи ялы аза мат та ры ның те-
рең ге мең зей тін бас та ула ры, отан дық ғы лым ның 
күр де лі өт кен жо лы жə не оның же тіс ті гі мен ме-
же лі та быс та ры жайын да жан-жақ ты сөз ете тін 
осы ба сы лым ның қа жет екен ді гі өзі нен-өзі тү сі-
нік ті бол са ке рек.
Же тін ші том ның ал ғаш қы кі та бы «Хан Ке не 

кө те рі лі сі нің қа һар ман сар да ры — Мəн жі ба тыр» 
(он үшін ші кі тап) деп ата ла ды жə не он да ав тор 
бір не ше жыл дар бойы дайын да ған осы ең бе гін-
де қа лың қа зақ ты ат қа қон дыр ған ұлт-азат тық 
кө те рі ліс тің бас сар дар ла ры ның бі рі, ақ тық де мі 
біт кен ше Ке не хан ның ең се нім ді се рі гі бо ла біл-
ген мың ба сы — Мəн жі Күр жі кейұ лы ба һа дүр 
жай лы сыр шер ткен. Ке не са ры ның құр ме ті не 
бө лен ген Мəн жі ба тыр дың хан сар баз да рын да-
яр лап, жат тық ты рып, дайын да уда ғы сар дар лы ғы 
бір бө лек; жек пе-жек ке шы ғып, жау жық қа ны бір 
бө лек; же ке шауып, шеп бұз ға ны бір бө лек деп 
ай тыл ған.

Про фес сор Р. С. Ка ре нов тің бұл ең бе гін де 
1837 жыл ғы əді лет тік жо лын да ғы кө те рі ліс те Ке-
не са ры хан ның бет ке ұс тар сар баз да ры ның бі рі 
Мəн жі Күр жі кейұ лы бол ға ны ту ра лы жан-жақ ты 
дə лел ден ген. Кі тап та көр се тіл ген дей, 1838 жыл ғы 
əй гі лі Ақ мо ла бе кі ні сін алу шай қа сын да 23 жас-
та ғы Мəн жі өзі нің ерен ер лі гі мен та ныл ған жə не 
жүз ба сы ата ғы на ие бол ған.

Ке не са ры Қа сы мұ лы мен бір ге са ры да ла-
ның ша ңын шы ға рып ат үс тін де өт кіз ген Мəн жі 
ба тыр дың ту ға ны на 2015 жы лы 200 жыл тол ды. 
Ол өз хал қы ның сүйік ті пер зен ті бо ла тұ ра, Ке-
не са ры хан за ма нын да ғы азат тық пен бос тан дық 
иде ясын бү гін гі ұр пақ қа жет кіз ген ді гі ай тыл ған. 
Қа зір гі тəуел сіз мем ле ке ті міз де гі қа зақ стан дық 
пат ри отизм ру хы өз бас тауын осын дай та ны мал 
пер зент тер дің ғұ мы ры нан, өне ге лі іс те рі мен 
абы рой лы та ғы лы мы нан ала ды, — де ген тұ жы-
рым жа сал ған.

Ға лым ның «Əке ру хы мен сыр ла су» ат ты мо-
ног ра фи ясы (он төр тін ші кі тап) қа зақ ұл ты мен 
қа зақ от ба сы ның ті лі мен ді лі, мақ сат-мұ ра ты, 
көз қа ра сы, ұс та ны мы ес ке рі ліп қа лың оқыр ман 
қауым ға ар на лып жа зыл ған өте құн ды ең бек 
екен ді гін ай рық ша ай тып өт кен жөн. Кі тап та ав-
тор Се мей яд ро лық по ли го ны ның қа зақ хал қы на 
əкел ген зар дап та ры на же ке тоқ тал ған. Се мей жə-
не Пав ло дар об лыс та ры ның ра ди аци ялық сəу ле-
ле нуі нің ық па лы на ұшы ра ған ха лық тың са нын да 
шек бол ған жоқ.

Мо ног ра фи яда тə лім-тəр би енің, дос тық пен 
ту ыс қан дық ты ны ғай та тын ма ңы зы жө нін де ег-
жей-тег жей лі жа зыл ған. Ав тор дың пайым дауын-
ша, бү гін де ағайын ның ба сын бі рік ті ріп, ақыл 
ай та тын ақ са қал дар дың да азайып кет кен ді гі рас. 
Кі тап та діл дің дің ге гі — дін ту ра лы да əң гі ме қоз-
ғал ған. Ке ңес тік ке зең де гі он да ған жыл дар бойы 
ді ни се нім, ар-ож дан бос тан ды ғы на қойы лып 
кел ген шек те улер, əсі ре се, ис лам ілі мі не ерек ше 
сал қы нын ти гіз ге ні бел гі лі.

«Ше ру бай Би бол дыұ лы — жоң ғар шап қын-
шы лы ғы за ма ны ның алып ба тыр ла ры ның бі ре-
гейі» ат ты кі тап та (он бе сін ші кі тап) ұзақ жыл дар 
бойы ел жа ды нан шық пай есі мі аңыз ға ай нал ған 
жоң ғар шап қын шы лы ғы за ма ны ның атақ ты ба-
ты ры жай лы ег жей-тег жей лі кең кө лем де жа-
зыл ған. Ше ру бай Би бол дыұ лы ның өмі рі, қай рат-
кер лік, ба тыр лық жол да ры ар найы зерт тел ген 
бұл ең бек ба тыр дың 325 жыл дық ме рей тойы на 
ар нал ған.

Бө ген бай, Қа бан бай ба тыр лар дың кол ас тын-
да топ тас қан 29 сар дар дың бі рі — Ар ғын Ше ру бай 
ба тыр жайын да аңыз-əф са на ға бер гі сіз əң гі ме лер, 
ес те лік тер, жыр-дас тан дар, ғы лы ми-зерт теу ма-
қа ла лар жа рық көр ген ді гі пайым дал ған. Оның 
үс ті не 2020 жы лы жоң ғар шап қын шы лы ғы мен 
бас қын шы лы ғы на қар сы қа зақ жұр ты жап пай 
кө те ріл ген, хал қы мыз дың та ри хын да жа ңа ке зең-
нің, бос тан дық пен тəуел сіз дік тің тың дəуірі нің 
бас тауы — Аңы ра қай шай қа сы на 290 жыл то ла-
тын ды ғы ес ке са лын ған. Бұл бо дан дық тан құ тыл-
ған Қа зақ елі нің жа ңа ел бо лып ұйым да су ының 
ал ғаш қы бас пал да ғы екен ді гі ай тыл ған. Сон дық-
тан осы нау ай ту лы оқи ға қар са ңын да бар ғұ мы-
рын ат тың жа лын да, жел дің өті мен жау оғы ның 
қар сы бе тін де өт кіз ген ер Ше ру бай ға ар нап ес-
кер ткіш ор нат пақ бол ған игі іс жа на шыр ла ры на 
Қа ра ған ды не ме се Абай қа ла сын да ар найы орын 
бел гі леп бе ру, əри не, еш кім ге сал мақ тү сір мей ді. 
Со ған аудан, об лыс бас шы ла ры ше шім шы ға рып 
рұқ сат бе ру ке рек деп ой лай мыз, — де ген қо ры-
тын ды жа са ған.

Қо ры та ай тқан да, көр нек ті ға лым Ра шит Əл-
Ка ре ни дің (Ка ре нов тің) ұзақ жыл дар бойы зер-
де леп жаз ған ең бек те рі нің көп том ды жи на ғы 
қо ғам ның əлеу мет тік та лап та ры на жауап бе ре тін, 
əсі ре се, өс ке лең жас тар үшін та ғы лым дық ма-
ңы зы зор, ру ха ни жаң ғы ру та лап та ры үр ді сі нен 
шы ға тын құн ды лық бо лып та бы ла ты нын ауыз 
тол ты рып ай ту ға бо ла ды.

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.
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Зерделі зерттеулерді� к�птомды� жинаGы

�стаз та
ылымы
«Шə кір тсіз ұс таз — тұл» деп ай та-

тын да на хал қы мыз дың на қыл сөз де рі 
ерік сіз ден ес ке тү се ді.
Сіз дің жар қын бей не ңіз, адам гер ші лік 

қа си еті ңіз бен тə лім гер лік тəр бие ңіз біз 
си яқ ты ге ог ра фия са ла сын да ғы қыз мет 
жа сап жүр ген шə кірт те рі ңіз дің мəң гі жү-
ре гін де сақ та ла ды…
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— Аға, өзі ңіз жай лы, ба ла лық ша ғы ңыз 
жай лы ай та отыр са ңыз?

— Мен 1952 жы лы 17 ақ пан да Шет ауда нын-
да дү ни еге кел дім. Ба ла лық ша ғым сол ки елі 
өл ке де өт ті. Əкем мар құм пі ра дар кі сі бо ла тын, 
анам тө ре нің қы зы, Қар қа ра лы ның ту ма сы. Біз 
от ба сын да төрт ағайын ды мыз. Адам ның ең ба-
қыт ты ке зі ба ла лық ша ғы ғой. Біз де доп қу ып, 
асық ой нап ер жет тік. Ауыл дың ша ғын мек-
те бін де бі лім ал дық. Ол кез де спор тзал ауыл 
ба ла сы ның орын дал мас ар ма ны тұ ғын. Мек-
теп те ба ла лар дың ал ды да, со ңы да бол ма дым, 
ор та ша дең гей лі оқу шы лар дың қа та рын то-
лық тыр дым. Ин же нер бол сам деп ар ман дай-
тын мын. Адам ның қа лауы қай кез де де бо ла 
бер мей ді ғой, қар жы лық, тұр мыс тық мə се ле-
лер ар ма ным ды бас қа ар на ға ба ғыт та ды. Ки елі 
қа ра ша ңы рақ Қа ра ған ды мем ле кет тік уни вер-
си те ті не оқу ға түс тім. Ин же нер емес, де не шы-
нық ты ру пə ні мұ ға лі мі атан дым. Бү гін де осы 
ма ман дық ты игер ге ні ме еш өкін бей мін, қай та 
қуа на мын. Жа сым ал пыс тың бе сеуінен ас са да 

жү гі ріп, са лауат ты өмір сал тын ұс та нып жү-
руі ме ал ған бі лі мім мен ма ман ды ғым ті ке лей 
əсер ет ті. Мей рам, Қай рат, Тал ғат де ген үш ұл-
дың əке сі мін, Ди яс, Аң сар де ген екі не ме рем 
бар. Олар да спор тқа жа қын.

— Қа ра пайым доп қу ып жүр ген ауыл ба-
ла сы ма ра фон шы де ген атақ қа қа лай жет ті?

— 1983 жы лы Қа ра ған ды ға кө шіп кел дік. 
Дəл сол жы лы Қа ра ған ды да Фе до ров ма ра фо-
ны бол ды. Со ған қа ты сып, екін ші орын ды же-
ңіп ал дым. Же ңіс ме нің қы зы ғу шы лы ғым ды 
оятып, оны одан əрі да мы ту ға сеп ті гін ти гіз ді. 
Мі не, сол кез ден кү ні бү гін ге дейін осы са ла-
мен ай на лы сып ке ле мін.

— Ма ра фон жо лын да жет кен же тіс тік те-
рі ңіз?

— Алыс қа шық тық ты ба ғын ды ру жа сы кел-
ген адам үшін оңай дү ние емес. 60 ма ра фон ға 
қа тыс тым. 2006 жы лы Үн діс тан ның Бан глор 
қа ла сын да өт кен XIV Азия бі рін ші лі гін де 
қо ла жүл де ні алап, ха лы қа ра лық дə ре же де-
гі «Мас тер-Ат ле тик» ата ғын иелен дім. Би ыл 
Санкт-Пе тер бур гте өт кен «Өмір жо лы» ат ты 
ма ра фон да 42 ша қы рым қа шық тық ты 4 са ғат 
53 ми нут та ба ғын дыр дым. Жа қын да Шым кент 
қа ла сын да ғы «Ro yal Club» ұйы мы ның бас та-
ма сы мен өт кен ма ра фон да бі рін ші орын ды 

иелен дім. Осы жел тоқ сан айын да Мəс ке удің 
Зе ле ног рад қа ла сын да өт кен ма ра фон ға қа ты-
сып қайт тым.

— Бə рі міз де пен де міз, өмір дің кей бір 
сəт те рін де «əт те ген-ай!» дей тін де кез де рі-
міз бо ла ды. Сіз дің өмір жо лы ңыз да сон дай 
жағ дай лар орын ал ды ма?

— Əри не, бол ды жə не бо ла ды да. Се бе бі 
өмір за ңы со лай. Əр адам ның тағ ды ры на не 
жа зыл ға нын біл мей міз ғой. Же ке өмі рім де үш 
рет сон дай құ бы лыс орын ал ды. Қа ра жат мə-
се ле сі не бай ла ныс ты ше тел дер де өтіп жат қан 
ма ра фон дар дан үміт үзіп қал дым. Егер де меу-
шім бол ған да, ал дың ғы шеп тен кө рі ніп, ел ге 
же ңіс пен ора лар ма едім, кім біл ген?

— Бос уақы ты ңыз ды қа лай өт кі зе сіз?
— Мен не гі зі өмір ге қат ты қы зы ға мын. Адам 

жас ке зін де уақыт тың қа ді рін тү сін бей ді екен. 
Ен ді, мі не, кə рі лік со ны ұқ ты рып жат қан дай. 
Қо лым бос кез де қыс та шаң ғы те бу мен ай на-
лы са мын, та би ғат та се ру ен деп, му зы ка тың да-
ған ды ұна та мын. Ара сын да би лей ті нім де бар.

— Өмі рі ңіз ге кө ңі лі ңіз то ла ма?
— Тағ ды ры ма дəн ри за мын. Бас ты сы, ке у-

дем де жа ным, бойым да ыс тық қа ным, жа ным-
да қол дау көр се тер жан жа рым мен ба ла ла-
рым бар. Адам қыс мез гі лін де ап пақ қар дың 

үс ті не із қал дыр ға ны се кіл ді мен де бұл өмір де 
өз ізім ді қал дыр дым деп ой лай мын. Егер де-
меу ші та бы лып жат са, ал да ғы уақыт та əлем дік 
ку бок қа қа тыс сам де ген ни етім бар.

— Жас тар ға ай та ры ңыз бар ма?
— Əл бет те, ел ер те ңі бо ла шақ жас тар. Қа-

зір гі жас тар тех но ло ги ясы да мы ған ақ па рат 
дəуірі нің төл пер зент те рі. Да му — жақ сы үр-
діс. Де ген мен жас тар дың əлеу мет тік же лі лер ді 
шек тен тыс көп пай да ла нуы кө ңі лі ме қон бай-
ды. Бар лы ғы сол те ле фон ға тел мі ріп оты ра ды. 
Осы қа си ет тер ден аз да бол са ары лып, спорт 
жа ғы на кө ңіл бөл се де гім ке ле ді. Ең бас ты сы, 
əр кім нің өмі рі өз қо лын да, қа лай өмір сү ре-
мін де се де өз ер кі. Де ні сау адам — та би ғат тың 
ең қым бат же мі сі. Жас та ры мыз осы ны тү сін се 
екен.

— Əң гі ме ңіз ге көп рақ мет! Же ңіс тен же-
ңіс ке же те бе рі ңіз!

АНАР ОРА� БАЙ,
ФИ ЛО ЛО ГИЯ ФА КУЛ ТЕ ТІ НІ� 1 КУРС СТУ ДЕН ТІ

«Дені сау адам — табиGатты� е� �ымбат жемісі»
Елі міз тəуел сіз дік ал ған жыл дан бас тап мə де ни еті міз жан да нып, бі лім бе ру ісі өр-

кен деп, спорт са ла сы қа рыш тап да мып ке ле ді. Осы са ла лар бойын ша ел ме рейін 
ас қақ та тып, көк ту ымыз ды жел бі ре тіп жүр ген тұл ға лар да же тер лік. Сон дай жан-
ның бі рі — өмір дің қыс қа, жол дың ұзақ еке нін тү сін ген Тө ле утай Жа ман бек аға мыз.

Жастар тынысы
Ерік Сей се нұ лы На ры нов 

1997 жы лы Қар қа ра лы ауда ны, Қа-
сым Аман жо лов атын да ғы ауыл-
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, фи ло ло гия фа куль-
те ті нің 4 курс сту ден ті. Өлең де рі 
об лыс тық, рес пуб ли ка лық ба сы-
лым дар да, «Жыр — Тұ мар» ақын-
дар жыр топ та ма сын да жа рық қа 
шық қан. Би ыл ғы Ж. Тə ше нов жүл-
де сі не ар нал ған «Жыл дың үз дік 
ақы ны» мү шəй ра сын да «Жыл дың 
сыр шыл ақы ны» ата лы мын же ңіп 
ал ған жа лын ды жас. «Мұ қа нов кө-
ше сін де…» ат ты по эзи ялық жыр 
ке ші өт кен. Ал ғаш қы өлең де рі не 
қа зақ по эзи ясы ның аға бу ын өкіл-
де рі жақ сы ле біз біл дір ген.

�а ра ша пан
Қа ра ша пан —
Жауын да əкем, сауын да ше шем ки-
ген,
Сол ша пан ның қой ны на ше кер де 
үй гем.
Жа мау-жа мау біз көр ген ба ла лық-
тай,
Қай да қал ды ша па ным кө шер де үй-
ден.

Əкем қой шы — əкем нің тая ғы нан,
Ат үс тін де күн жү деп, ай ары ған.
Қа ра ша пан ішін де та лай қо зы,
Кө зін ашып нық тұр ған аяғы нан.

Біз де со лай…

Бөл ме міз ге бас сұқ са ұрын нан күз,
Қа ра ша пан ішін де жы лын ған быз.
Қа ра ша пан іші нен сыз əлем ге,
Мейі рім мен қа рай тын су ын ған жүз.

Қа ра ша пан се кіл ді жа ным жа мау,
Са ғы ныш боп ке удем де жа ғыл ды 
алау.
Жұл ды зы көп мы на түн сон дай жы-
лы,
Жа мау-жа мау ша пан ды жа мыл ған-
ау!

�� ла быз
«Қа лың қаз құ ла быз сыз бол мас»
Ха лық ма қа лы

Сар баз дар дай ай ды ны на серт бе ріп,
Құ ла зы ған тір ші лік ке көз тас тап
Ке уде ле рін кек ке ріп.
Көк тем ді із деп біз жақ та ғы бар лық 
қу,
Құ ла быз ға кет ті еріп

Тə ңір жар боп
Жо лың бол сын, құ ла быз!
Қаң қы лың да көк тем жай лы жыр-
аңыз.
Қайың дар ды са ғы ныш тан сар ғай-
тып,
Тұ рып ал ды мы на, күз!

Ті леуің ді ті ле уде
Өз ор нын да қа лып көл.
Қал ған көл ді жұ ба ту ға
Жа мы ра сып ба рып ты ел.
Са ғын дыр ған бей қам кө ңіл көк тем ді,
Əн қып ай тып ту ған жер ге алып кел.

Ту ған жер дің ал дын да ғы
Біт пес бо рыш, са ғы ныш,
Екеуі де сы ңар жүк.
Ал адам дар са ғын ба са
Се беп сіз ден жы лар ма, ұқ!
Жы лап тұ рып қа на тың ның ас тын да
Қауыр сы ның ды та ғып ал дым тұ мар 
қып.

Өзің жай лы
Жұл дыз дар мен түн жа зып,
Сəу ле ле рін ай ды ны ңа ма ты рып
Жар қы ра ған күн жа зып.
Олар ды да те бі рент ті са ғы ныш
Қауыр сын дай ма мық əрі тым нə зік.

Құ ла бы зым
Мəң гі са быр, тө зім мен,
Ай ды ның мен қо сы лып
Ха бар кү тем өзің нен.
Сен кет ке лі қа мы сың ды жас та нып,
Жы лы, жұм сақ тө се гім нен бе зін гем.

Жер құш са да жа пы рақ,
Бей қам емес,
Оның да бір бар мұ ңы,
Əл де не ні ама нат тап өзі ңе
Қа ра жер ден ең соң ғы рет қар ғы ды.
Қа на ты ңа ар тыл ға нын тү сін сен
Жа пы рақ тың үм бе ті нің тағ ды ры.

Қош ай ты сып өзің мен
Қыр ба сы на сал ған еді он шал із,
Аяған дай он шал ды
Жа урат па ған он ша күз.
Шат күн дер дің əнін шыр қап қаң-
қыл дап,
Өзі ңе еріп ке тіп еді он то ғыз.

Со ры мұз боп қа тып ты,
Се нен қал ған ай дын сол,
Қан дай ға на күй ке шер деп ой лап ең,
Құ ла бы зы нан ай рыл са ол.
Сен көк тем мен ора лар сың бір кү ні,
Ал он то ғыз орал май ды қай ғым сол.

зіл ген �міт
Өт кен тү ні
Көз жа сы на тол ты рып тү нек ішін,
Ха бар күт ті ол се нен, бі ле мі сің?
Үз бе де сем та мыр лы гүл үмі тін,
Тə кап па рым ми ық тан кү ле мі сің?!
Ең бол ма са xа бар лас, өті не мін,
Сен деп соқ қан жұп-жұ мыр жү ре гі 
үшін.

Көр ме дің бе, біл мей мін, біл ме дің бе?
Са ған де ген се зім нің сəу ле, нұ ры,
Ша шы ла тын жы ми ып күл ге нін де.

Өкі ніш пен мұң дар дан бу кет жа сап,
Өк сік ке ліп сөз сал ған сол мұң лық қа,
Əл де кім ге сөз са лып жүр ге нің де.

Ер шын бол са жа ры мен кү тер елі,
Бір жыл бол сын, о мей лі он жыл 
бол сын,
Үміт бер сең ол се ні кү тер еді.
Се ні күт кен азап ты са ғат тар да,
Бі ре улер ге сый ла ған ра ушан гүл дің,
Жү ре гін кеп шан ши ды ті ке не гі.

Те ре зе ден қар сы алып мұң лы кү зін,
Шық пай жүр деп ес ті дім бөл ме сі-
нен.
Жы лат па са ма xаб бат өр не сі мен?
Бі ре улер ге қыр дан гүл үзіп жү ріп,
Үзіп ал дың үмі тін ке уде сі не

�сем
Ұй қы ла рым
Тыр на ғы на түн дер дің ілін бе ген,
Се ні ой ла ған кү нім мен тү нім де 
өлең.
Түн гі ас пан нан жұл дыз боп ағып тү-
сіп,
Ті ле гің ді ес ти ін кү бір ле ген.

Ға шық пын мен
Жы ла рым ды біл мей мін кү ле рім ді,
Бір тəт ті мұң ішім де дүр өріл ді,
Кө зің де гі ға жайып тұң ғи ық қа,
Жұ лып тас тай сал дым мен жү ре гім-
ді.

Қа ра ша да
До ғар ма дым ой ла уды се ні мүл де,
Қа ра ша да же лік кен же лі гім не?!
Қа ра ша ға жа ным ды ама нат тап,
Қар боп еріп ке тейін ері нің де.

Көп қа рай сың
Ас пан да ғы ай ол се нің се рі гің бе?
Ал, жү ре гің жер дің қай бө лі гін де?
Тə кап пар лау қа рай сың көк жи ек ке,
Ол се бе бі өзің нің ері нің де.

Күн сəу ле сін
Кір пі гі деп шең бер дің мен сін бей сің.
Зау кө гі нен түс сін не сөн сін дей сің.
Ажа рым ды тəрк ет се бай тақ əлем,
Кір пі гі ме ілі ніп көр сін дей сің.

Төрт мұxит та
Қай та ру ға бай лы ғын сал ған кү шін,
Со лар ді кі ға жайып мар жан ті сің.
Та лай-та лай арал дар қыр шын ке тіп,
Су ас тын да сен үшін қал ған тү сін!

Жа ны ңа егіз
Ар ман да рың нəп-нə зік гүл ге мə лім.
Сы бы рың ды жет кі зер жұл дыз дар ға,
То заң гүл дер. Үр ле бə рін.
Құр бан мын мен сен де гі ті лек үшін,
Сы быр лай ғой — ама нат түн ге жа-
ным!

* * *
«…Ма xаб бат үшін тағ ды рын қи ып 
уыз дай,
Сен дер ді кү тіп ра ушан дар күл лі 
сап та тұр»

Ми рас Асан

(От жү ре гің) ме ні де аң сар бүр күн,
Құ ша ғы на тұт қын боп кəу сар мұң-
ның.
Бір күн де рі тағ ды ры тү сі ңе енер,
Сен қо қыс қа тас та ған ра ушан гүл дің.

Жаз саң өлең —
Біз бар ма ған дəмxа на ата ула ры,
Сол өлең ге сүй сі ніп жа тар бə рі.
Ға шы ғы на қо сыл ды деп ес ті дім,
Біз бар ма ған ки но ның қа һар ма ны.

Ма xаб бат ол —
Мен іше тін ша рап тың ащы дə мі,
Де нем жы лып кө зі ме жас тұ на ды.
Ма xаб бат ол — ра ушан ның ті ке не гі,
Ті ке нек тен сен аулақ қаш тың əрі.

Мен өзің ді əлі де аң сап жүр мін,
Құ ша ғы на тұт қын боп кəу сар мұң-
ның.
Көз жа сы на тұр май ды біз дің тағ дыр,
Тағ ды ры ның ал дын да ра ушан гүл-
дің.

�а �аз �ша�
Қа ғаз ұшақ —
Ар ман да рым жа зу лы қа на тың да,
Ға шы ғым ның есі мі қа на тың да.
Ғұ мыр əнім, қа лық тап жүр екен сің,
Көк ас пан ның не шін ші қа ба тын да?!

Ма ған бір сəт үңі ліп қа ра сын деп,
Тыр на лан ған жаз сын шы жа ра сын 
деп,
Қа на тың нан там шы лап мөл дір жа-
сың,
Өр та улар дың шы ңы на қо на сың кеп.

Қан дай ға жап
Ар ман кө гін ке зе ал саң ба ла құ сап,
Сор боп біт пей ба сы ма са на лы шақ.
Өсек-аяң, зұ лым дық, күн шіл дік тен,
Бə рі нен де би ік ұш, қа ғаз ұшақ.

Құс тың жо лы —
Сен ұша тын ай лақ ол
Бо ял ған то заң нұр ға.
Ар қау бо лып қан ша ма ға зал жыр ға,
Шоқ жұл дыз ға тұ та нып қос қа на ты,
Сан мың ұшақ аға ды көз ал дым да.
Сен құ ла ма!

М�� гі бо рыш
Ол жі гі тін ар тық сүй ген көк тем нен,
Сол се зім ді се зе ал са ғой от ке удем.
Шы да, жа ным, ора лам көк тем де,
Əс кер жақ тан xат-xа бар лар көп кел-
ген.

Көз ал ды нан та лай көк тем өт кен-ді,
Өт кен күн де көк тем жай лы жоқ бел-
гі.
Бі рақ, сол жыл тір ші лік пен бар 
адам,
Дəл сол қыз дай кү те ал ма ды көк тем-
ді.

Қыс та кет ті із деп ата-қо ны сын,
Де ген дейін « ен ді мұн да, жоқ ісім».
Көк тем кел ді көк бе ре тін ки іп ап,
Абы рой мен өтеп бо лып бо ры шын.

Жан бар ма екен са ғы ныш қа тө зе ал-
ған?!
Тез қауышу — қыз да өз ге жоқ ар ман.
Мəң гі лік ке тү ңіл ді ріп көк тем нен,
Ма xаб ба ты та быт пе нен орал ған.

Жер тө сін де соқ ты жү рек сы ңа ры,
Дүр сі лі нен селт ет ті əлем құ ла ғы.
Қай тқан құс тың ес тіп тұ рып шат ты 
əнін,
Күз де кет кен ақ қаз дар дай жы ла ды.

Руx ты сар баз не ні ой ла ды өтер де?!
Мұң лық ға шық кім ді ой ла ды өтер-
де?!
Ма xаб бат тың ал дын да ғы бо ры шын,
Мəң гі лік ке кет ті ме екен өте уге?!

* * *
Ша шың ды се нің көр пе қып,
Ұй қы ға ке тер тір ші лік.
Оты ңа ла улап өр те ніп,
Ке ле ді та ғы күн шы ғып.

Гүл дер де са ған елік теп,
Əр таң да би леп жай қа лар.
Нө се рін бұлт тар тө гіп кеп,
Өзің ді кө ріп жай та бар.

Се ні ой лап өт се бір кү нім,
Ке уде ме дүр сіл сый май ды үн.
Ба қыт тың те ріп түр-тү рін,
Өзі ңе гүл қып сый лай мын

Тол қи ды кө ңіл көл де рі,
Тол қу дың сы рын түн біл ген.
Өзің ді, жа ным көр ге лі
Қа нат сыз ұшып жүр мін мен!

Сені ойлаGан к"нім мен т"нім де �ле� Жыр — жауVар
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С 27 но яб ря по 17 де каб ря на фа куль те те инос тран ных язы ков КарГУ им. 
ака де ми ка Е. А. Бу ке то ва сре ди уча щих ся 10-11-х клас сов школ и 1-2-го кур-
сов кол лед жей Ка ра ган ды и Ка ра ган дин ской об лас ти про во дил ся он лайн-
кон курс пе ре вод чи ков Top Transla tor 2017.

Це ля ми и за да ча ми кон кур са бы ли 
по вы ше ние прак ти чес ко го ин те ре са 
уча щих ся к ан глий ско му язы ку; со-
вер шен ство ва ние ка че ства под го тов ки 
спе ци алис тов; рас ши ре ние язы ко во го 
за па са уча щих ся; раз ви тие твор чес-
ких спо соб нос тей и прак ти чес ких на-
вы ков уча щих ся в об лас ти пись мен-
но го пе ре во да с ан глий ско го язы ка на 
рус ский и с рус ско го язы ка на ан глий-
ский.
В кон кур се при ни ма ли учас тие на-

чи на ющие пе ре вод чи ки — уча щи еся 
10-11-х клас сов школ и 1-2-го кур сов 
кол лед жей. Кон курс про во дил ся за-
оч но.
Для учас тия в кон кур се не об хо ди мо 

бы ло в срок до 26 но яб ря от пра вить в 
ад рес ор га ни за то ров за яв ку на учас тие, 
а за тем вы пол нить пе ре вод с ан глий-
ско го язы ка на рус ский от рыв ка тек ста 
из ху до же ствен ной ли те ра ту ры и пе-
ре вод с рус ско го язы ка на ан глий ский 
ма те ри ала ин фор ма ци он но го ха рак-
те ра.
При ре гис тра ции ра бот каж до му 

учас тни ку прис ва ивал ся пер со наль-
ный но мер, ко то рый выс тав лял ся на 
лис тах с пе ре во да ми. Все прис лан ные 

пе ре во ды про ве ря лись на ан тип ла ги ат. 
Го то вые пе ре во ды при ни ма лись до 10 
де каб ря.
Оце ни ва ло ра бо ты про фес си ональ-

ное жю ри из пре по да ва те лей ка фед-
ры инос тран ной фи ло ло гии и пе ре-
вод чес ко го де ла КарГУ им. ака де ми ка 
Е. А. Бу ке то ва. Ос нов ны ми кри те ри-
ями оцен ки бы ли точ ность пе ре да чи 
смыс ла и сти ля ори ги на ла, пе ре да ча 
в пе ре во де нас тро ения и об раз ной 
сис те мы ори ги на ла, от сут ствие смыс-
ло вых не точ нос тей в тек сте пе ре во да, 
от сут ствие ре че вых и грам ма ти чес ких 
оши бок, вла де ние куль ту ро ло ги чес-
кой и стра но вед чес кой ин фор ма ци ей, 
ин те рес ные ин ди ви ду аль но-ав тор ские 
ре ше ния, соб лю де ние тре бо ва ний к 
офор мле нию.
В ад рес ор га ни за то ров кон кур са 

пос ту пи ла 61 за яв ка из 24 об ра зо ва-
тель ных уч реж де ний го ро да Ка ра ган-
ды и об лас ти, в свя зи с чем бы ло ре ше-
но раз бить всех учас тни ков на 2 груп-
пы и вы би рать по бе ди те лей в каж дой 
из них.
С 11 по 17 де каб ря жю ри оце ни ва ло 

ра бо ты учас тни ков и под во ди ло ито ги. 
По бе ди те ля ми кон кур са ста ли:

1. Ка те го рия «Гим на зии, ли цеи и 
кол лед жи»

1-е мес то — Ис лам Жан сая, кол-
ледж ак ту аль но го об ра зо ва ния «Бо ла-
шак» (пре по да ва тель — Абил ма жин 
Ай дын Аман жо ло вич)

2-е мес то — Би ке ева Алия, КГУ 
«Гим на зия №3» (пре по да ва тель — Ла-
су ко ва Люд ми ла Алек сан дров на)

2-е мес то — Ма хам ба ева Асель, ГУ 
«Спе ци али зи ро ван ная шко ла-ин тер-
нат «Да рын» (пре по да ва тель — Прош-
ко Тать яна Алек се ев на)

3-е мес то — Бо ла то ва Ақер ке, кол-
ледж ак ту аль но го об ра зо ва ния «Бо ла-
шак» (пре по да ва тель — Абил ма жин 
Ай дын Аман жо ло вич)

3-е мес то — Мар ты нен ко Ило на, 
НИШ ХБН г. Ка ра ган ды (пре по да ва-
тель — Ес ма гу ло ва Ай ге рим Бо та-кы-
зы)

3-е мес то — Арын га зи на Аида, ГУ 
«Спе ци али зи ро ван ная шко ла-ин тер-
нат «Да рын» (пре по да ва тель — Шай-
хут ди нов Ра дик Га фу ро вич)

2. Ка те го рия «Сред ние об ще об ра-
зо ва тель ные шко лы»

1-е мес то — Ха рась кин Кон стан тин, 
КГУ «Сред няя об ще об ра зо ва тель ная 
шко ла-ли цей №58» (пре по да ва тель — 
Пет рук на Ре ги на Ви гир да сов на)

2-е мес то — Дос бе ко ва Джа ми ля, 
КГУ «Сред няя об ще об ра зо ва тель ная 
шко ла №17» (пре по да ва тель — Ива но-
ва Ма ри на Сер ге ев на)

3-е мес то — Ха нат Жан сая, КГУ 
«Опор ная шко ла (ре сур сный центр) 
на ба зе сред ней шко лы №1 пос. Оса-
ка ров ка» (пре по да ва тель — Му рат бек 
Нур гуль)
Ин фор ма ция об ито гах кон кур са 

бы ла ра зос ла на всем учас тни кам по 
элек трон ной поч те, а так же вы ло же-
на на сай те «Язы ко вая шко ла КарГУ»: 
eduls.ksu.kz. По бе ди те ли бы ли наг-
раж де ны дип ло ма ми.
От всей ду ши поз драв ля ем по бе ди-

те лей кон кур са и их пре по да ва те лей! 
Же ла ем им даль ней ших твор чес ких 
ус пе хов в сфе ре пе ре во да! Бу дем ра ды 
ви деть учас тни ков кон кур са сре ди сту-
ден тов КарГУ!

МА ТА СО ВА И. Н.,
СТ. ПРЕ ПО ДА ВА ТЕЛЬ КА ФЕД РЫ ИНОС ТРАН НОЙ ФИ ЛО ЛО ГИИ 

И ПЕ РЕ ВОД ЧЕС КО ГО ДЕ ЛА 
КАРГУ ИМ. Е. А. БУ КЕ ТО ВА

Секреты мастерства и творческого 
долголетия от Зинаиды Чумаковой

14 де каб ря в КарГУ им. Е. А. Бу ке то ва прош ла встре ча 
с ла уре атом Меж ду на род ной ли те ра тур ной пре мии име-
ни К. Си мо но ва по этес сой Зи на идой Супь янов ной Чу ма-
ко вой. Это ли те ра тур ный псев до ним пре дан ной до че ри 
че чен ско го на ро да Зул пы Супь янов ны Джаб ра ило вой.

Она яв ля ет ся зас лу жен ным ра бот ни ком РК, об ла да те лем 
зва ния Ми нис тер ства куль ту ры «Ма де ни ет кай рат ке ри», по-
этом и про за иком, чле ном Со юза пи са те лей Казахстана и 
Рос сии, ав то ром се ми книг сти хов и про зы, а так же ла уре-
атом меж ду на род ной ли те ра тур ной пре мии и об ла да те лем 
зо ло той ме да ли име ни Кон стан ти на Си мо но ва, ла уре атом 
ли те ра тур ной пре мии и об ла да те лем ор де на име ни Гав ри ила 
Дер жа ви на. Ее сти хи пе ре ве де ны на ка зах ский, че чен ский, 
польский, ук ра ин ский, чеш ский, бе ло рус ский язы ки. Мно гие 
из них по ло же ны на му зы ку и зву чат как ро ман сы и эс трад-
ные пес ни. В 2006 го ду вы шел ее пер вый аль бом по эта-пе-
сен ни ка «Ре нес санс мо ей ду ши», ку да вош ли 23 пес ни.

На про тя же нии 13 лет яв ля ет ся ав то ром и ве ду щей те леп-
рог рам мы «Твор че ство» на жез каз ган ском те ле ка на ле «Ди-
дар», пред се да те лем го род ско го клу ба твор чес кой ин тел ли-
ген ции.

В сис те ме куль ту ры Зи на ида Супь янов на ра бо та ет уже 
35 лет, прой дя путь от ху до же ствен но го ру ко во ди те ля двор-
ца до на чаль ни ка го род ско го от де ла куль ту ры. Она ре жис сер, 
сце на рист и ве ду щая мно гих го род ских и об лас тных праз дни-
ков, фес ти ва лей и кон кур сов. В нас то ящее вре мя ра бо та ет 
ди рек то ром Жез каз ган ско го ис то ри ко-ар хе оло ги чес ко го 
му зея. 10 лет эта та лан тли вая жен щи на воз глав ля ла Жез-
каз ган ский об лас тной об ще ствен но-куль тур ный центр че чен-
цев и ин гу шей «Вай нах». Она бы ла чле ном Ас сам блеи на ро да 
Казахстана пер во го со зы ва, де ле га том Пер во го фо ру ма на-
ро да Казахстана. Судь ба по да ри ла ей не за бы ва емые встре чи 
с из вес тней ши ми людь ми Чеч ни и Ин гу ше тии: Рус ла ном Ауше-
вым, Мах му дом Есен ба евым и др.

Она и сей час под дер жи ва ет са мую тес ную связь со сво ими 
со оте че ствен ни ка ми, пред ста ви те ля ми твор чес кой ин тел ли-
ген ции — му зы кан та ми, по эта ми, ком по зи то ра ми, Со юзом 
пи са те лей, ве ду щи ми жур на ла ми рес пуб лик. Школь ни ки Чеч-
ни объ яви ли ее жен щи ной 21-го ве ка. Зи на ида Супь янов на 
Чу ма ко ва на про тя же нии дол гих лет за ни ма ет ся изу че ни ем 
по ли ти чес ких реп рес сий 20-го ве ка. Ею соб ра ны ма те ри алы 
по спец пе ре се лен цам ко рей ско го, не мец ко го, гре чес ко го и 
польско го на ро дов, а так же на ро дов Се вер но го Кав ка за. Она 
ра бо та ла в круп ней ших ар хи вах Рос сии, Казахстана, Ук ра-
ины. Встре ча лась со спец пе ре се лен ца ми Чеч ни и Ин гу ше тии, 
зак лю чен ны ми Степ ла га, Кар ла га, ис то ри ка ми и оче вид ца ми 
мно гих по ли ти чес ких про цес сов, по се ти ла ряд ис то ри чес ких 
му зе ев ближ не го и даль не го за ру бежья, в том чис ле му зеи-
ме че ти в Тур ции, Егип те, Тур кес та не. На хо ди лась в го ря чих 
точ ках во ен ных кон флик тов Се вер но го Кав ка за и Прид нес-
тровья. За эти го ды ею под го тов ле но бо лее 20 пуб ли ка ций на 
дан ную те му, та ких как «Стра ны да ле кие и близ кие» («Жез каз-
ган ская прав да», 1980), «Из ис то рии че че но-ин гуш ско го на ро-
да» («Жез каз ган ская прав да», 1990), «Ком мен та рии из лиш ни» 
(«Цен траль ный Ка зах стан», 1996), «И боль, и скорбь на ро да» 
(«Цен траль ный Ка зах стан», 1997), «Мгно венья раз да ют ко му 
по зор, ко му бес славье, а ко му — бес смер тие» («Цен траль ный 
Ка зах стан», 1997) и др. Она под го то ви ла ряд ав тор ских те ле-
пе ре дач о куль ту ре и ис кус стве на ро дов Казахстана, о жер-
твах по ли ти чес ких реп рес сий, о зак лю чен ных Степ ла га.

Дру гим нап рав ле ни ем в об лас ти ис сле до ва тельской ра бо-
ты Зи на иды Чу ма ко вой яв ля ет ся ис лам ская ре ли гия. С этой 
целью она по се ти ла мно же ство ме че тей Егип та, Си рии, Тур-
ции, бе се до ва ла с прос лав лен ны ми бо гос ло ва ми, изу ча ла 
тру ды ве ли ких уче ных, в том чис ле Все мир но го ис лам ско го 
уни вер си те та, Ас сам блеи ис лам ской мо ло де жи, из да ла ряд 
ста тей: «Ис лам — ре ли гия ра зу ма», «Ис то рия ис лам ских имен», 
«Про рок Му хам мед», «Двад цать ра ка тов та ра уха» и др. С 2006 
го да Зи на ида Чу ма ко ва яв ля ет ся ди рек то ром Жез каз ган-
ско го ис то ри ко-ар хе оло ги чес ко го му зея. Она — ав тор ря да 
му зей ных про ек тов: «Их име на — на ули цах на ше го го ро да», 
«Ус ко ре ние. Про рыв. Мо дер ни за ция», «Имя на скри жа лях ис-
то рии», «Аул — зо ло тая моя ко лы бель».

Ей при над ле жат так же мно гие твор чес кие раз ра бот ки ин-
те рак тив ных эк скур сий с при ме не ни ем спе цэф фек тов «звук 
и свет», ку да вхо дят го ло са ис то ри чес ких лич нос тей, сказ ки о 
жи вой при ро де, слайд-филь мы, те ат ра ли зо ван ные фраг мен-
ты по мо ти вам ле генд с учас ти ем ак те ров те ат ра и му зей ных 
ра бот ни ков. Зи на ида Супь янов на — ре дак тор книг «Опа лен-
ные Аф га ном», «Па мять сер дца», под го тов лен ных твор чес ким 
кол лек ти вом му зея, спе ци аль ных му зей ных бук ле тов по ар хе-
оло гии, па мят ни кам, эт ног ра фии. Твор чес кий и ор га ни за тор-
ский опыт и та лант за ин те ре со вал сту ден тов КарГУ. Они за да-
ва ли мно го воп ро сов, ин те ре со ва лись сек ре том твор чес ко го 
дол го ле тия и оп ти миз ма. Не зря го во рят, что нет лен на ли те-
ра ту ра, по ка ее тво рят та кие мас те ра — чис тые сер дцем и 
по мыс ла ми, ка кой, не сом нен но, яв ля ет ся и на ша ге ро иня — 
оду хот во рен ная жен щи на, вид ный об ще ствен ный де ятель и, 
ко неч но же, яр кий и са мо быт ный по эт Зи на ида Чу ма ко ва.

ИН ФОР МА ЦИЯ ПРЕ ДОС ТАВ ЛЕ НА ФИ ЛО ЛО ГИ ЧЕС КИМ ФА КУЛЬ ТЕ ТОМ

Конкурс для будущих переводчиков

29 де каб ря 2017 го да в КарГУ име ни ака де ми ка Е. А. Бу ке то ва сос то ялась 
пре зен та ция че ты рех учеб ных по со бий, из дан ных на ла тин ской гра фи ке, 
и мо биль но го при ло же ния на iOS-плат фор ме — прог рам мы тран сли те ра-
ции с ки рил ли цы на ла ти ни цу.

Пе ре вод ка зах ско го язы ка на ла-
ти ни цу — это ис то ри чес кая не об хо-
ди мость для Казахстана, это до пол-
ни тель ная воз мож ность ин тег ри ро-
вать ся в ми ро вое науч ное и об ра зо-
ва тель ное прос тран ство. Вве де ние 
ла тин ской гра фи ки даст дол гов ре мен-
ный эф фект, пос коль ку по дав ля ющее 
боль шин ство спе ци али зи ро ван ной 
ли те ра ту ры, ме то ди чес ких по со бий 
из да ны на ан глий ском язы ке ли бо с 
ис поль зо ва ни ем ла тин ской гра фи ки.
В рам ках ре али за ции прог рам-

мы пе ре хо да ка зах ско го язы ка на 
ла ти ни цу пре по да ва те ля ми КарГУ 
им. академика Е. А. Бу ке то ва под го-
тов ле ны и из да ны че ты ре эк спе ри мен-
таль ных учеб ных по со бия на ла тин-
ской гра фи ке: Al geb ra, Di’ffe ren ci’alyq 
ten’dey’ler, Ele men tarlyq ma te ma ti ka, 
In je ner li’k re olo gia. Цель соз да ния дан-
ных по со бий — зна ком ство сту ден тов 
и ма гис тран тов с ос но ва ми со от вет-
ству ющих учеб ных дис цип лин.
Учеб ное по со бие Al geb ra да ет 

пред став ле ние об ос но вах ал геб ры в 
рам ках уни вер си тет ской прог рам мы 
ба ка лав ри ата. Дан ный объ ем ин фор-

ма ции зат ра ги ва ет сле ду ющие те мы: 
ал геб ра мат риц и ос нов ные свой ства 
оп ре де ли те лей, ли ней ные прос тран-
ства и их пре об ра зо ва ния, не ко то рые 
ос нов ные све де ния те ории групп, ко-
лец и по лей, а так же ос но вы те ории 
ком плек сных чи сел. Ав то ры это го 
по со бия — Еш ке ев А. Р., Ка сы ме то-
ва М. Т., Ша ма та ева Н. К., Ба зыл жа но-
ва А. С.
В учеб ном по со бии Ele men tarlyq 

ma te ma ti ka рас смот ре ны сле ду ющие 
раз де лы: ариф ме ти ка, ал геб ра ичес-
кие, тран сцен ден тные, по ка за тель ные 
и ло га риф ми чес кие урав не ния и не-
ра вен ства, их сис те мы, пла ни мет рия 
и сте ре омет рия. В по со бии из ло жен 
те оре ти чес кий ма те ри ал и при ве де-
ны спо со бы ре ше ния урав не ний и 
не ра венств, воп ро сы для пов то ре ния, 
за да ния для са мос то ятель но го ре ше-
ния. Ав то ры по со бия: Ах ма но ва Д. М., 
Ке неш А. С., Кер ве нев К. Е., Ко сы ба-
ева У. А., Сыз ды ко ва Н. К., Ше ги ро-
ва Д. К.
В учеб ном по со бии Di’ffe ren ci’alyq 

ten’dey’ler из ло же на те ория и ме то ды 
ре ше ний диф фе рен ци аль ных урав не-

ний пер во го и выс ше го по ряд ка, сис-
тем диф фе рен ци аль ных урав не ний, 
те ория ус той чи вос ти и кра евые за да-
чи. На ря ду с те ори ей при во дят ся при-
ме ры ре ше ний урав не ний раз лич ных 
ви дов. Ав то ры по со бия: Сма тов Т. С., 
Аль ги бе ко ва М. С., Жан бу си но ва Б. Х., 
Ис ка ко ва Г. Ш., Орум ба ева Н. Т.
В учеб ном по со бии In je ner li’k re-

olo gi’a при ве де ны ос но вы ин же нер-
ной ре оло гии пи ще вых ма те ри алов. 
Под роб но рас смот ре ны про цес сы 
струк ту ро об ра зо ва ния пи ще вых масс, 
ме то ды и при бо ры для оп ре де ле ния 
струк тур но-ме ха ни чес ких свойств пи-
ще вых ма те ри алов в це лях кон тро ля 
ре гу ли ро ва ния и уп рав ле ния по ка за-
те ля ми сырья го то вой про дук ции на 
ста ди ях тех но ло ги чес ко го про цес са. 
Так же при ве де ны ре зуль та ты об ра-
бот ки мо ло ка элек тро им пульсным 
ме то дом. Ав то ры по со бия: Ну суп бе-
ков Б. Р., Кар тба ева Г. Т., Ха се нов А. К.
Во вре мя пре зен та ции про де-

монстри ру ют ра бо ту мо биль но го 
при ло же ния для тран сли те ра ции с 
ки рил ли цы на ла ти ни цу на iOS-плат-
фор ме. При ло же ние раз ра бо та но 
сту ден том фа куль те та ма те ма ти ки и 
ин фор ма ци он ных тех но ло гий Ай да-
ми ром Ас кер та ем.

СОБ. ИНФ.

Учебные пособия на латинице изданы в КарГУ
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В це лях со вер шен ство ва ния мер по про-
ти во дей ствию кор руп ции, по вы ше ния 
вни ма ния в сре де сту ден чес кой мо ло де жи 
к проб ле мам рас прос тра не ния кор руп ции 
в рам ках ак ции «Чис тая сес сия» 21 де каб-
ря 2017 го да сос то ял ся кон курс пла ка тов на 
те му «Кор руп ции — нет!» сре ди сту ден тов 
уни вер си те та.

По ито гам кон кур са мес та рас пре де ли лись 
сле ду ющим об ра зом.
І мес то — Бе си мо ва Ай на гуль, сту ден тка 

пе да го ги чес ко го фа куль те та, груп па Диз-31;
ІІ мес то — Иль ясо ва Анар, сту ден тка эко-

но ми чес ко го фа куль те та, груп па УА-21;
ІІ мес то — Ке нес Нурсултан, сту дент пе да-

го ги чес ко го фа куль те та, груп па ИИЧ-31;

ІІІ мес то — Аб дра ева Ди ана, Бек тур сын 
Бек нур, сту ден ты юри ди чес ко го фа куль те та, 
груп па Ю-30;
ІІІ мес то — Аб ла ев Аль фа ра би, сту дент пе-

да го ги чес ко го фа куль те та, груп па ИИЧ-12;
ІІІ мес то — Ку жа но ва Ка ри на, сту ден тка 

юри ди чес ко го фа куль те та, груп па Ю-16;
ІІІ мес то — Се ра ли Жан сая, сту ден тка юри-

ди чес ко го фа куль те та, груп па Ю-14;
ІІІ мес то — Труб ни ков Глеб, сту дент юри-

ди чес ко го фа куль те та, груп па Ю-15.
Па мят ны ми по дар ка ми и бла го дар ствен-

ны ми пись ма ми за ак тив ное учас тие в кон-
кур се наг раж де ны сле ду ющие сту ден ты: 
Мол да га ли ева Ай зат, Та лап бек Шы рын, Сай-
рам ба ева Айа на, На уке Аяулым, Ро ман Гуль-
нур, Орын бай Са ра, Рах ма тул ла Са пар кул, 

Егин ба ева Ди ана, Ауел кул Ул жал гас, Бо лат 
Бал гын, Бер ди га ли ева Мол дир, Ли сиц кая Эл-
ли на, Мор ков кин Па вел, Жан ды ба ева Ма ди на, 
Ро ма нен ко Ва ле рия, Ми ро нен ко Да на, Ра ма-
за нов Ди нис лам, Ку нус пе ко ва Ай ге рим, Тай 
Ев ге ний, Луш ни ко ва На та лия, Ки рин Ки рилл, 
Жан бер шин Аза мат, Пак Мак сим, Ку сай нов 
Да урен, Оте ба ева Ай да на, Яны шин Ста нис лав, 
Биль Анас та сия, Ба лауова Асель, Гай фут ди но-
ва Ви олет та, Бо ран ба ев Те мір хан, Ри за Са ра, 
Сер ке бай Ма ли ка, Ба лым бе то ва Ак бо та, Нур-
пе исо ва Жан сая.
Поз драв ля ем по бе ди те лей и учас тни ков 

кон кур са, же ла ем но вых твор чес ких ус пе хов!

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

23 де каб ря на ба зе СОШ №16 
ка фед рой ан глий ско го язы ка и 
лин гво ди дак ти ки бы ла ор га ни зо-
ва на и про ве де на ко ман дная ин-
те рак тив ная иг ра Qu est сре ди уча-
щих ся 11-х клас сов.

В ко ман дной иг ре при ня ли 
учас тие уче ни ки сред них школ 
№5, 16, КГУ «Гим на зия №39», КГУ 
«Гим на зия №93», КГУ «Шко ла-ли-
цей №101», СШИ им. Н. Нур ма-
ко ва.
Иг ра сос то яла из шес ти уров-

ней. За да ча учас тни ков сос то яла 

в том, что бы отыс кать за вет ные 
ко ды в за га дан ных ло ка ци ях и вы-
пол нить за да ния на ан глий ском 
язы ке лин гвос тра но вед чес ко го 

ас пек та и на сме кал ку. Фи наль-
ным за да ни ем бы ло рас шиф ро-
вать пос ло ви цы и по го вор ки с 
по мощью ко дов, ко то рые бы ли 

по лу че ны в хо де вы пол не ния за-
да ний.
По ито гам всех уров ней пер-

вое мес то по лу чи ла ко ман да СОШ 
№16, вто рое мес то — СШИ им. Н. 
Нур ма ко ва, третье мес то — ШЛ 
№101.
По бе ди те ли бы ли от ме че-

ны дип ло ма ми пер вой, вто рой 
и третьей сте пе ни и па мят ны ми 
при за ми. Ос таль ные ко ман ды бы-
ли наг раж де ны сер ти фи ка та ми 
учас тия в ин те рак тив ной иг ре и 
по ощ ри тель ны ми при за ми.

БА КЕ НО ВА А. М., КУЛ ТА НО ВА Ж. М.,
ПРЕ ПО ДА ВА ТЕ ЛИ 

ФА КУЛЬ ТЕ ТА ИНОС ТРАН НЫХ ЯЗЫ КОВ

Сов ре мен ный Казахстан — это уни каль ное по сво ему на ци ональ но му сос та ву го су дар ство, 
изо би лу ющее пред ста ви те ля ми мно же ства кон фес сий, мир но со сед ству ющих друг с дру гом. 
Но, как и в лю бой мно го на ци ональ ной стра не, у жи те лей Казахстана воз ник ла не об хо ди-
мость ве де ния гра мот но го меж ре ли ги оз но го и меж куль тур но го ди ало га. Это объ яс ня ет ся 
тем, что во вза имо от но ше ни ях меж ду пред ста ви те ля ми раз лич ных ре ли ги оз ных кон фес сий 
пос те пен но ста ли про яв лять ся та кие не га тив ные мо мен ты, как чув ство пре вос ход ства од ной 
кон фес сии над дру гой, ис хо дя щее из убеж де ния, что толь ко од на (их) ве ра яв ля ет ся ис тин-
ной. А это уже да ет бла го дат ную поч ву рос ткам ре ли ги оз но го экстре миз ма и всем вы те ка-
ющим из это го раз ру ши тель ным для спо кой ной жиз ни об ще ства пос лед стви ям.

Сре ди ве ру ющих Казахстана есть пос ле до ва-
те ли прак ти чес ки всех ми ро вых и об ще из вес тных 
ре ли гий: ис ла ма, хрис ти ан ства (пра вос ла вия, ка-
то ли циз ма, про тес тантских те че ний), буд диз ма. 
Да же в не ма лом ко ли че стве при сут ству ют пос-
ле до ва те ли иуда из ма, ин ду из ма, древ них по ли-
те ис ти чес ких куль тов и не ко то рых сов ре мен ных 
но во об ра зо ва ний. Та кое кон фес си ональ ное раз-
но об ра зие поп рос ту не мо жет всег да су ще ство-
вать в спо кой ном сос то янии, осо бен но учи ты вая 
ог ром ное ко ли че ство раз лич ных ре ли ги оз ных 
фор ми ро ва ний (а их в стра не бо лее 3000), чью 
дея тель ность про кон тро ли ро вать пол ностью не-
воз мож но. Но ес ли ра бо та дан ных ор га ни за ций 
за кон на, то на сай тах, да и с по мощью за ру беж-
ных мис си оне ров ве дет ся про па ган да идей ра ди-
каль но го ис ла ма и про чих аг рес сив ных экстре-
мистских те че ний, к ко то рым, к со жа ле нию, очень 
чув стви тель на имен но мо ло дежь. Это объ яс ня ет ся 
тем, что на не ок реп шую пси хи ку мож но очень ус-
пеш но воз дей ство вать, вво дя мо ло до го че ло ве ка в 
сос то яние, близ кое к гип но зу. Ни для ко го не сек-
рет, что имен но по это му ли де ры экстре мистских 

ор га ни за ций за ин те ре со ва ны в прив ле че нии мо-
ло де жи к дес трук тив ной дея тель нос ти ре ли ги оз-
но-по ли ти чес ких экстре мистских ор га ни за ций. 
Из-за этой тен ден ции зна чи тель ной проб ле мой 
для мно гих го су дарств, в час тнос ти Казахстана, в 
це лях обес пе че ния даль ней ше го бе зо пас но го и 
прог рес сив но го раз ви тия мно го кон фес си ональ-
но го го су дар ства яв ля ет ся соз да ние стой ко го им-
му ни те та у мо ло де жи к про па ган де ре ли ги оз но-
по ли ти чес ких экстре мистских ор га ни за ций.
В свя зи с этим Президент при нял в 2012 го ду 

очень важ ный до ку мент — «Со ци аль ная мо дер ни-
за ция Казахстана: 20 ша гов к Об ще ству все об ще го 
тру да». В ней го во рит ся о не об хо ди мос ти прив ле-
че ния сту ден чес кой и без ра бот ной мо ло де жи к 
тру до ус трой ству, а так же рас смат ри ва ют ся пу ти 
осу ществле ния дан ной прог рам мы. Труд на бла го 
об ще ства, а так же для соб ствен но го ма те ри аль но-
го обес пе че ния дол жен под нять пат ри оти чес кое 
чув ство и са мо иден ти фи ка цию но во го по ко ле ния. 
Не да ром ведь го во рят, что труд об ла го ра жи ва ет. 
А без дей ствие и праз дное про жи га ние жиз ни без 
ка ких-ли бо це лей не из беж но при во дит к то му, 

что не ок реп ший ра зум ста но вит ся по дат ли вым 
к вли янию сом ни тель ных и экстре мистских ор га-
ни за ций.
Как мы ви дим, хо тя проб ле ма ре ли ги оз но го 

экстре миз ма сре ди ка зах стан ской мо ло де жи сто-
ит не слиш ком ос тро, она все же есть. По офи ци-
аль ным дан ным, око ло 15% не офи тов по па да ют 
под вли яние нед ру же ствен ных, экстре мистских 
форм ве ро уче ния. К счастью, в на шей стра не идет 
ак тив ная ра бо та по вы яв ле нию экстре мистских 
ор га ни за ций, к то му же гла ва го су дар ства Н. А. 
Назарбаев во всех сво их пос ла ни ях осо бо под чер-
ки ва ет пот реб ность в уси ле нии про фи лак ти ки 
всех форм экстре миз ма в об ще стве, осо бен но в 
мо ло деж ной сре де. Удар ны ми тем па ми идет раз-
ра бот ка гос прог рам мы по борь бе с ре ли ги оз ным 
экстре миз мом и тер ро риз мом. Мож но ска зать, 
что Казахстан уве рен но сто ит на пу ти ре ше ния 
дан ной проб ле мы.

РАХ МЕ ТУЛ ЛИ НА М. А.,
ОМА РО ВА Г. Н.,

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

Student news
Соревнования 
по армрестлингу

8 де каб ря Сту ден чес ким 
пар ла мен том КарГУ, спор тив-
ным сек то ром сту ден чес ко го 
со ве та об ще жи тия №2 ор га-
ни зо ва ны и про ве де ны со-
рев но ва ния по ар мрес тлин гу, 
пос вя щен ные праз дно ва нию 
Дня Пер во го Пре зи ден та, Дня 
Не за ви си мос ти Рес пуб ли ки 
Казахстан. Со рев но ва ния про-
ве ли сту ден ты вто ро го кур са 
фи зи ко-тех ни чес ко го фа куль-
те та Ди ман Рус тем и Бе ке шев 
Ас лан. По ито гам со рев но ва-
ний по бе ди те ля ми ста ли сту-
ден ты 1-го кур са фа куль те та 
ма те ма ти ки и ин фор ма ци он-
ных тех но ло гий: 1-е мес то — 
Кал дан бе ков Али бек; 2-е 
мес то — Жу ма нов Ер нар; 3-е 
мес то — Аши ров Сейт.

Чемпион из КарГУ
Сту дент пер во 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 Ни ки та Амос кин за нял I 
мес то 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. В сос тя-
за ни ях при ня ли учас тие око ло 
300 спортсме нов из Азер бай-
джа на, Бе ла ру си, Бель гии, 
Ве ли коб ри та нии, Казахстана, 
Мол до вы и Рос сии, мно гие из 
них — при зе ры меж ду на род-
ных чем пи она тов и куб ко вых 
тур ни ров. Сме шан ная па ра 
Ни ки та Амос кин и Анас та сия 
Дол га нюк, нес мот ря на мо ло-
дость, уже не раз по беж да ли 
на меж ду на род ных со рев но-
ва ни ях, они чем пи оны Азии, 
брон зо вые при зе ры мо ло деж-
но го чем пи она та ми ра по ак-
ро ба ти ке. Ни ки та приз на ет ся, 
что ак ро ба ти кой ув лек ся слу-
чай но — при шел в нее пря ми-
ком из гре ко-рим ской борь-
бы. Для борь бы по на до би лась 
рас тяж ка, и бы ло ре ше но вре-
мен но от дать маль чи ка на ак-
ро ба ти ку, что бы под тя нуть фи-
зи чес кую фор му — сбро сить 
вес и наб рать мы шеч ную си лу. 
В ито ге тре ни ров ки в гим нас-
ти чес ком за ле его так ув лек ли, 
что борь бу Ни ки та бро сил и в 
де вять лет вплот ную за нял ся 
ак ро ба ти кой. Как и боль шин-
ство, на чи нал с ин ди ви ду аль-
ных за ня тий на ак ро ба ти чес-
кой до рож ке, а по том тре не ры 
ре ши ли, что он от лич но под хо-
дит для пар ных выс туп ле ний, и 
по доб ра ли пер вую парт нер шу. 
Сей час Ни ки та про дол жа ет 
ус пеш но выс ту пать на меж ду-
на род ных со рев но ва ни ях и ус-
пеш но учить ся в КарГУ.

СОБ. ИНФ.
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Ең бек ет кен жыл да ры на көз жү гір тсек, 
өзін дік ор нын қа лып тас тыр ған, сый лы, 
та рих бет те рі не есі мі үл кен əріп пен жа-
зы ла тын асыл жан. Ең бек жо лын əуелі 
Қа ра ған ды об лы сы Нұ ра ауда нын да ғы 
Куй бы шев ор та мек те бін де ди рек тор дың 
оқу ісі жө нін де гі орын ба са ры қыз ме ті-
нен бас тап, кейін Ба лық ты көл ор та мек-
те бі нің ди рек то ры қыз ме тін ат қа ра ды. 
1969 жы лы Қа ра ған ды пе да го ги ка лық ин-
сти ту ты ұжы мы ның ша қы руы бойын ша 
кон кур сқа қа ты на сып, хи мия-би оло гия 
фа куль те ті не оқы ту шы, кейін Қа ра ған ды 
мем ле кет тік уни вер си те ті нің оқы ту шы сы 
бо лып та ғайын дал ды. Қай ре кең қан дай 
жағ дай бол са да қа ра нар дай ауыр жүк-
ті еш мойы май кө тер ген қа жыр лы ең бек 
иесі. Өз ісі не бе ріл ген, жа ңа лық ты жат-
сын бай қа был дай тын, шə кірт те рі нің жа-
ны на нұр құйып, өмір ге өзі ба қыт ты бо-
лып, өз ге лер ді де ба қыт қа жет кіз сем деп 
жү ре тін Қайыр жан Бе кі шұ лы ның жө ні де 
бө лек, жо лы да бө лек. Оның ғы лым жо-
лы на тү сіп оқы ту шы лық кə сі би лі гін бас-
та ған ке зең — 1975-1978 жыл да ры Мəс кеу 
қа ла сын да А. Н. Се вер цев атын да ғы ғы лы-
ми-зерт теу ин сти ту ты ның ас пи ран ту ра-
сын ой да ғы дай аяқ тап, 1979 жы лы кан ди-
дат тық дис сер та ци ясын сəт ті қор ғап шық-
қан нан кейін бас тал ды. Сол жы лы КСРО 
жо ға ры жə не ар найы бі лім ми нистрлі гі-
нің жол да ма сы мен Қа ра ған ды мем ле кет-
тік уни вер си те ті не аға оқы ту шы бо лып 
қа был дан ды. Адам жұ мы сы ның нə ти же-
сін өзі нен гө рі өз ге лер жақ сы бі ле ді. Зи-
ялы жан дар дың жет кен же тіс ті гі, абы рой-
лы ең бе гі еш қа шан ас пап пен өл шен бей ді, 
ада ми бей не сі мен да ра ла на ды. Осын дай 
қа жыр лы ең бек тің ар қа сын да біз дің өңі-
рі міз ге ға на емес, бү кіл рес пуб ли ка ға бел-
гі лі 80 жыл дай та ри хы бар, бір та лай əй гі-
лі адам дар бі лім ал ған уни вер си те ті міз де 
Қайыр жан Бе кі шұ лы бү гін гі күн ге дейін 
ең бек етіп ке ле ді. Құ пи ясы түп сіз əлем ді, 
те рең иірім ді өмір ді та ну дың қай нар кө-
зі — бі лім бол са, оны оқу шы ның бойы на 
да ры та тын тұл ға — ұс таз еке нін бə рі міз 
жақ сы бі ле міз. Үз дік сіз оқып өмір бойы 
үй ре ну ден, бі лі мін те рең де ту ден жа лық-
пай тын, шы ғар ма шы лық қа ұм ты ла тын 
ұс таз ға на за ман та ла бы мен да му ына іле-
се ала ды. Бұл атал ған ерек ше қа си ет тер-
дің бар лы ғын сол ұс та зы мыз дың бойы нан 
та бу ға бо ла ды. Ең бек ет кен осы жыл дар 
ара лы ғын да Қайыр жан Бе кі шұ лы ұс таз-
дық пен қа тар бір не ше қыз мет тер ат қар-
ды. Атап ай та тын бол сақ, 1982-1989 жыл-
да ры Қа ра ған ды пе да го ги ка лық ин сти-
ту ты ның би оло гия-хи мия фа куль те ті нің 
де ка ны, 1993-1998 жыл да ры ҚарМУ-да 
тəр бие жə не əлеу мет тік мə се ле лер бойын-
ша про рек тор, 1998-2002 жыл да ры би ло-
ло гия-ге ог ра фия фа куль те ті нің де ка ны 
қыз ме тін ат қар ды. 180-нен ас там ғы лы ми 
ма қа ла лар, мо ног ра фи ялар мен оқу лық-
тар ав то ры. Ха лы қа ра лық Ев ра зия эко ло-
гия ака де ми ясы ның ака де ми гі, ҚР жа ра-
ты лыс та ну ұлт тық ака де ми ясы ның кор-
рес пон дент-мү ше сі, 1997 жы лы ҚР Бі лім 
жə не ғы лым ми нистрлі гі құр мет гра мо-
та сы мен, 2002 жы лы Қа ра ған ды об лы сы 
əкі мі нің Құр мет гра мо та сы мен, 2014 жы-
лы Қа ра ған ды қа ла сы əкі мі нің мақ тау гра-
мо та сы мен ма ра пат тал ды. «ҚР Бі лім бе ру 
ісі нің құр мет ті қыз мет ке рі», «Ы. Ал тын-
са рин» төс бел гі сі мен, Ха лы қа ра лық яд-
ро ға қар сы Се мей-Не ва да қоз ға лы сы ның 
20 жыл дық, 25 жыл дық ме ре ке лік ме даль-
да ры мен, 2013 жы лы «Құр мет» ор де ні мен 
ма ра пат тал ды. Е. А. Бө ке тов атын да ғы 

ҚарМУ-дың ең бек сі ңір ген қыз мет ке рі, 
2013 жы лы ҚР «Жо ға ры оқу ор ны ның үз-
дік оқы ту шы сы» мем ле кет тік гран ты ның 
иеге рі атан ды. Та лай са на лы ұр пақ ты 
тəр би еле уде өз үле сін қос қан ар да гер ұс-
та зы мыз дың мақ тан тұ тар шə кірт те рі де 
же тер лік. Ол сту дент тер дің ғы лы ми жұ-
мыс та ры на бел сен ді бас шы лық жа сай ды. 
Оның же тек ші лі гі мен дайын дал ған сту-
дент тер дің ғы лы ми ба ян да ма ла ры жыл 
сайын ғы уни вер си тет те өте тін кон фе рен-
ци ялар да жүл де лі орын ға ие бо ла ды. Бо-
ла шақ ұр пақ тəр би еле уде жə не оқы ту да 
қос қан үле сі үшін жə не ғы лы ми же тіс тік-
те рі мен та быс та ры, қо ғам дық өмір ге бел-
се не қа тыс қа ны үшін көп те ген ме даль дар 
мен ор ден дер жə не ал ғыс хат тар иелен-
ді. Қай ре кең са на лы ғұ мы рын ұс таз дық-
қа ар нап, өне ге лі ұр пақ тəр би елеп, өз 
ма ман ды ғы на адал ды ғын сақ тап, үне мі 
шə кірт те рі мен қа рым-қа ты нас та бо лып, 
біл сем, үй рен сем де ген сту дент тің сыр лы 
ар ма ны на же тек ші лік ету ді мой ны на ал-
ған адам. Ар да гер ұс таз дың əсер лі үн мен, 
асық пай мə нер леп сөй ле ген сө зі нен əр бір 
сту ден тке де ген қам қор лық тың, да на ой-
дың ыс тық ықы ла сы се зі ле ді. Ол өз ең бек 
жо лын да та лай бе лес ке шы ғып, құр мет-
ке бө лен ді. Ұс таз дық жол ды абы рой мен 
жал ғас ты рып, та лай шə кірт тəр би еле ді.
Қайыр жан Бе кі шұ лы ның шы ғар ма шы-

лық қыз ме ті нің ба ғыт та ры ұшан-те ңіз. Ол 
қо ғам дық, ұс таз дық қыз мет те рі мен қа тар 
ғы лы ми-зерт теу, оқу-əдіс те ме лік жұ мыс-
тар мен бел се не ай на лы са оты рып, бір не-
ше оқу лық тар, оқу құ рал да рын, мо ног-
ра фи ялар жаз ды. Қайыр жан Бе кі шұ лы-
ның — фи зи оло гия, зо оло гия, би оло гия, 
эко ло гия жө нін де гі 180-нен ас там оқу лық-
тар дың, оқу құ рал да ры ның, мо ног ра фи-
ялар дың, ғы лы ми ма қа ла лар дың ав то ры. 
Ең ірі ең бек те рін ай тар бол сақ, «Пай да лы 
жəн дік тер» (оқу лық, 2006 ж.), «По лез ные 
на се ко мые» (учеб ник, 2010 г.), Н. Т. Ер жа-
нов жə не Т. Б. Бал ма гам бе тов пен бір ле сіп 
жаз ған «Омыр тқа лы лар зо оло ги ясы» (оқу-
лық, 2012 ж.), А. Е. Қоң қа ба ева, Қ. А. Нұр-
лы ба ева жə не Т. М. Ты ке жа но ва мен бір ле-
сіп шы ғар ған «Жа ну ар лар фи зи оло ги ясы» 
(оқу құ ра лы, 2014 ж.). Оның бі лім мен ғы-
лым жо лы на ба ғыт тал ған сар қыл мас күш-
жі ге рі мен ұйым дас ты ру шы лық та лан ты 
ка фед ра лар дың жə не фа куль тет тің əрі қа-
рай же ті луі не ық пал жа са ды.
Ға лым ның ден қойып тың ғы лық ты 

зерт те ген мə се ле сі — эко ло гия та қы ры бы. 
Эко ло гия проб ле ма ла ры ның күр де ле нуі 
мен ши еле ні суі жə не олар дың жа һан дық 
эко ло ги ялық дағ да рыс қа ұла суы — осы-
ның бар лы ғы ға лым дар дың қор ша ған 
ор та ның бұ зы лу се беп те рін зерт те умен 
жə не ол мə се ле лер ді ше шу жол да рын із-
дес ті ру мен ты ғыз ай на лы су ға мəж бүр ет ті. 
Сон дық тан Қай рол ла Бе кі шұ лы екеуіміз 
осы дан он да ған жыл дар бұ рын-ақ осы 
өт кір эко ло гия мə се ле ле рін зерт теп, зер-
де лей бас та дық. Нə ти же сін де, 1996 жы лы 
Алматы ның «Дəуір» бас па сы нан «Эко ло-
ги ялық ме нед жмент» кі та бы жа рық көр-
ді. Кі тап та ада ми фак тор дың қор ша ған 
ор та ға əсе рі, өнер кə сіп тің жə не ауыл ша-
ру ашы лы ғы өн ді рі сі нің адам зат тың тір ші-
лік ету ор та сы на ық пал ету ерек ше лік те рі 
көр се тіл ді. Кейін нен еке уміз дің «Кен жұ-
мыс та ры нан бү лін ген жер лер ді ре куль-
ти ва ци яла удың эко ло ги ялық-эко но ми-
ка лық мə се ле ле рі» (2013 ж.), ға лым ның 
Қ. Д. Аса нов пен бір ле сіп жаз ған «Эко ло-
ги яның ру ха ни өрі сі» (2014 ж., 2016 жы лы 
өң де ліп қай та ба сыл ған) ат ты кең кө лем ді 

мо ног ра фи яла ры жа рық көр ді. Бұл зерт-
те улер де би ос фе ра ның лас та нуы — адам-
ның іс-əре ке ті нің нə ти же сін де би ос фе ра да 
зи ян ды зат тар мөл ше рі нің кө беюі, жа ңа 
хи ми ялық қо сы лыс тар дың пай да бо луы, 
тем пе ра ту ра ның кө те рі луі нен, кли мат тың 
өз ге руі нен бо ла ты ны көр се тіл ді. Олар дың 
не гіз гі се беп те рі өнер кə сіп тің (əсі ре се ми-
не рал ды ре сур стар ды өн ді ру дің) тез қар-
қын ды да муы, ауыл ша ру ашы лы ғы мен 
күн де лік ті тұр мыс та хи ми ялық тех но ло-
ги ялар ды ке ңі нен пай да ла ну, ха лық са ны-
ның өсуі жə не ур ба ни за ци яла ну (қа ла лар-
дың өсуі) екен ді гі пайым да ла ды.
Би ос фе ра да жыл сайын тү зі ле тін жүз-

де ген мың тон на əр түр лі хи ми ялық қо сы-
лыс тар дың көп ші лі гі би оло ги ялық жə не 
фи зи оло ги ялық жол мен ыды рай тын ды-
ғы ай ты лып, осы зат тар дың ша ма дан тыс 
жи нақ та лу ымен (мы са лы, пес ти цит тер, 
по лих лор ди фе нил дер, т. б.) жə не та би ғи 
ыды рау ме ха низ мде рі не ме се сі ңі ру қа бі-
ле ті бар зат тар дың əсе рі нен (ты ңай тқыш-
тар, ауыр ме тал лдар) та би ғи жүйе лер мен 
олар дың би ос фе ра да ғы бай ла ныс та ры бұ-
зыл ған ды ғы көр се тіл ген. Би ос фе ра да ғы 
зат ай на лы мы на бір не ше мил ли он тон на 
хлор лы ор га ни ка лық қо сы лыс тар дың ен-
гі зі луі, бір жа ғы нан жа ну ар лар дың көп-
те ген түр ле рі нің жойы лу ына, ежел ден 
қа лып тас қан тро пи ка лық тіз бек тер дің 
үзі луі не, со ның нə ти же сін де би оце ноз дар-
дың бұ зы лу ына əкел се, екін ші жа ғы нан 
ұсақ жəн дік тер мен мик рор га низ мдер дің 
ша ма дан тыс кө беюіне əке ліп соқ ты ра-
тын ды ғы дə лел ден ген. Ағаш жə не қаз ба 
отын дар ды (кө мір, мұ най) не гіз гі қу ат кө зі 
ре тін де пай да ла ну ат мос фе ра ның зи ян ды 
газ дар мен жə не шаң-то заң дар мен лас та-
ну ының бас ты кө зі бо лып та бы ла тын ды-
ғы жан-жақ ты не гіз дел ген. Ми не рал ды 
ре сур стар ды кең кө лем де байыр ғы тех но-
ло ги ялар мен иге ру көп те ген ай мақ тар да 
жер ре сур ста ры ның бү лі нуі не əке ле тін ді гі 
пайым да лып, олар ды ре куль ти ва ция-ла-
удың озық за ма науи тə сіл де рі ұсы ныл ған.
Би ос фе ра лас та ну ының та ғы бір қауіп ті, 

қа тер лі кө зі — қор ша ған ор та да ра диоак-
тив ті қал дық тар дың жи нақ та луы бо лып 
та бы ла тын ды ғы көр се тіл ген. Атал ған 
қи ын шы лық тар дан шы ғу дың бас ты жо-
лы — «жа сыл эко но ми ка ға» кө шу екен ді гі 
пайым дал ған. «Жа сыл эко но ми ка» өмір 
сү ру дің жо ға ры дең гейін, қа зір гі жə не бо-
ла шақ та ғы ұр пақ тың мүд де сі үшін жер 
ас ты жə не жер үс ті та би ғи ре сур ста рын 
ба рын ша ти ім ді пай да ла ну ды, та би ғат ты 
пай да ла ну əрі қор ғау дың ха лы қа ра лық 
эко ло ги ялық мін дет те ме ле рі нақ ты көр се-
тіл ген Рио-де Жа ней ро, Сток гольм Дек ла-
ра ци яла рын бас шы лық қа ала оты рып, іс-
ке асы ру ды та лап ете тін эко но ми ка ре тін-
де си пат тал ған. Қа зақ стан Рес пуб ли ка сы 
үшін «жа сыл эко но ми ка ға» кө шу əлем нің 
бə се ке ге ба рын ша қа бі лет ті 30 елі нің қа та-
ры на кі ру ту ра лы мақ са тын қам та ма сыз 
ету дің құ ра лы на ай на луы қа жет ті гі не гіз-
дел ген. Ұлт тық эко но ми ка ның сек тор ла-
рын «жа сыл эко но ми ка» прин цип те рі не 
кө ші ру ши кі зат тық-ре сур стық ба за ны 
үнем де уге, қор ша ған ор та ның лас та ну 
дə ре же сін тө мен де ту ге, эко но ми ка ны жа-
ңар ты ла тын энер гия көз де рін пай да ла ну-
ға кө ші ру ге, қо сым ша жұ мыс орын да рын 
ашу ға, қал дық тар ды ти ім ді бас қа ру ға то-
лы ғы мен мүм кін дік бе ре тін ді гі ал ға тар-
тыл ған.
Қайыр жан Бе кі шұ лы ның та ғы бір қа си-

еті — ел өмі рі нің қо ғам дық ма ңыз ды мə-
се ле ле рі не əр дайым үн қо сып оты ра тын 

ұл тжан ды ға лым екен ді гі. Со ның ай қын 
ай ға ғы ның бі рі жу ыр да ға на рес пуб ли ка-
лық «Еге мен Қа зақ стан» га зе тін де Ел ба сы-
ның «Бо ла шақ қа бағ дар: ру ха ни жаң ғы ру» 
ма қа ла сы ның өмір шең ді гін қу ат тап жаз-
ған «Би ос фе ра да жаң ғы руы қа жет» де-
ген ма қа ла сы ның жа ри яла нуы. Ма қа ла да 
ав тор да му дың дің ге гі — ру ха ни бай лық-
тар екен ді гі, де ген мен қор ша ған ор та да, 
та би ғи жа ра ты лыс та жа ңа рып, жаң ғы-
рып отыр ға ны аб зал де ген тұ жы рым ды ой 
пайым да ған. Ма қа ла да сон дай-ақ адам-
дар дың сал ғырт ты ғы мен бей қам ды ғы нан 
бас тау ал ған эко ло ги ялық күр де лі аху ал-
ды та би ғи қал пы на қайы ра тү сі ру осы са-
ла да ғы ға лым дар мен ма ман дар ды соң ғы 
жыл да ры те рең тол ған ды рып жүр ге ні, өн-
ді ріс тің да муы мен өнер кə сіп орын да ры-
ның ұл ғаюы, тех ни ка ны пай да ла ну шы лар 
са ны ның өсуі се кіл ді өр ке ни ет үр ді сі мен 
үн дес ша ру алар, екін ші жа ғы нан, та би-
ғат ты та мыл жы ған та за күй де қал ды ру ға 
ке рі əсе рін ти гі зіп отыр ған ды ғы ай тыл ған. 
Нұ ра өзе ні нің су ын Қа ра ған ды жə не Те-
мір та удан құйы ла тын өнер кə сіп сар қын-
ды ла ры нан ке шен ді түр де та зар ту қа жет-
ті гі көр се тіл ген. Ға лым дар дың зерт те уле-
рі не қа ра ған да, Нұ ра өзе ні нің та ба нын да 
мың да ған тон на сы нап қал дық та ры шө-
гіп жа тыр. Бұ ған кі нə лі деп «Кар бид» АҚ, 
«Ар се лор Мит тал Те мір тау» АҚ деп ашық 
ай тқан. Қа зір гі уақыт та Қа ра ған ды об лы-
сын да өнер кə сіп пен ауыл ша ру ашы лы ғын 
да мы ту дан бұ рын эко ло ги ялық сал да рын 
ес кер мес тен, та би ғи ре сур стар ды бей-бе-
ре кет пай да ла ну дан ту ын да ған күр де лі 
эко ло ги ялық аху ал орын алып отыр ған-
ды ғы на алаң да ушы лық біл ді ріл ген. Осы-
ған бай ла ныс ты эко ло ги ялық қауіп сіз-
дік өте ма ңыз ды жə не ол үшін қор ша ған 
ор та ға ба рын ша ан тро по ген дік əсер ету 
сал да ры нан же ке тұл ға ны, қо ғам ды жə не 
мем ле кет ті қор ғау ды қам та ма сыз ете тін 
ке шен ді ша ра лар ды тұ рақ ты түр де іс ке 
асы ру қа жет ті гі ал ға тар тыл ған.
Өн ді ріс ті өл ке міз де осын дай ой ды 

он ға, са на ны сан ға бө ле тін сал мақ ты əрі 
түйін ді ша ру алар ды оң тай лы ше шу де 
жү зе ге асы ры лып жат қан ша ра лар дың 
бар еке ні де кү мəн сіз. Бү гін де бұл проб-
ле ма ны іші на ра бол са да ше шу ба ғы тын-
да «ҚР Ақ мо ла, Шы ғыс Қа зақ стан, Пав ло-
дар, Қа ра ған ды об лыс та ры жə не Астана 
қа ла сы ның тұ рақ ты да муы үшін қор ша-
ған ор та ны жақ сар ту» ат ты Үкі мет жо ба-
сы на үміт ар тыл ған.
Қо ры та ай тқан да, Қайыр жан Бе кі шұ-

лы ның өмі рі на ғыз май тал ман ма ман ның, 
елі міз дің аб зал аза ма ты ның өне ге сі. Ұла-
ғат ты ға лым Ота ны мыз дың өр кен деуі мен 
хал қы мыз дың игі лі гі жо лын да та лай іс 
ат қар ды. Өмір де гі тұр мыс-тəр би есі, же ке 
ба сы ның кір шік сіз ді гі, от ба сы, қа тар жүр-
ген əріп тес те рі, ті лек тес дос-жа ран да ры 
үшін де зор мақ та ныш, абы рой, жас ұр-
пақ үшін на ғыз өмір мек те бі еке ні да усыз.
Құр мет ті Қайыр жан Бе кі шұ лы! Сіз-

ді 75 жас қа то луы ңыз бен шын жү рек тен 
құт тық тай мыз. Сіз ге жə не от ба сы ңыз ға 
шат тық, ба ян ды ба қыт, зор ден са улық ті-
лей оты рып, өмір дің бар лық та лап та рын 
қы зық тап, Ал ла ның бер ген жа сын жа сап, 
кі сі лік кел бе ті ңіз ден тан бай, не сі бе дəу ле-
ті ңіз дің ар та бе руі не шын жү рек тен ті лек-
тес піз!

Р. С. КА РЕ НОВ,
�АРМУ-ДЫ� МЕ НЕД ЖМЕНТ КА ФЕД РА СЫ НЫ� МЕ� ГЕ РУ ШІ СІ, 

ЭКО НО МИ КА �Ы ЛЫМ ДА РЫ НЫ� ДОК ТО РЫ, 
ПРО ФЕС СОР

Lмір жолы �неге
Ұс таз — адам дар дың өмір ге көз қа ра сын, бір-бі рі не де ген сый-құр мет се зі мін қа лып тас ты ра тын, адам гер ші лік тің нұ-

рын тө ге тін адам. Өмір де гі көп ма ман дық тар дың ішін де жан-жақ ты бі лім ді лік ті, па ра сат ты лық ты, дү ни ета ным ның 
кең ді гін, ше бер лік ті, жауап кер ші лік ті, мейі рім ді лік ті қа жет ете тін ма ман дық — ұс таз дық. Шə кірт те рін бі лім нə рі мен 
су сын да тып тə лім-тəр бие бе ру, жақ сы қа си ет тер ді бойы на да ры тып, адам гер ші лік ті рух та ба ғыт-бағ дар бе ру де ұс таз-
дың ең бе гі зор. Осы бір қы зы ғы нан гө рі қи ын ды ғы мол қыз мет са ла сы на бар ғұ мы рын ар нап, тал май, қа жы май ең бек 
етіп ке ле жат қан тұл ға — ака де мик Е. А. Бө ке тов атын да ғы Қа ра ған ды мем ле кет тік уни вер си те ті нің про фес со ры, ар-
да гер ұс таз Қайыр жан Бе кі шұ лы. Бі лім ді де бі лік ті ұс таз, дар хан пейіл ді, кең жү рек ті, ерен ең бек шіл, бай ла мы бе рік, 
ойы өт кір атақ ты ға лым би ыл 20 қаң тар да 75 жас қа тол ға лы отыр.
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В КарГУ име ни Е. А. Бу ке то ва сос то ялась Меж ду на род ная науч но-прак ти чес кая 
кон фе рен ция «Проб ле мы и пер спек ти вы раз ви тия сту ден чес ко го спор та», при уро-
чен ная ко Все мир но му дню на уки.

Кон фе рен ция ор га ни зо ва на и про ве де-
на фа куль те том фи зи чес кой куль ту ры и 
спор та КарГУ им. Е. А. Бу ке то ва.
В ра бо те кон фе рен ции при ня ли учас тие 

235 науч ных и прак ти чес ких ра бот ни ков 
в об лас ти фи зи чес кой куль ту ры, спор та 
и на чаль ной во ен ной под го тов ки, а так же 
об ра зо ва тель ных уч реж де ний Рес пуб ли ки 
Казахстан, Рос сий ской Фе де ра ции, Мон го-
лии, Ук ра ины.
На от кры тии кон фе рен ции с при вет-

ствен ным сло вом выс ту пил пер вый про-
рек тор КарГУ им. ака де ми ка Е. А. Бу ке то ва 
док тор ис то ри чес ких на ук, про фес сор Р. М. 
Жу ма шев.
Де кан фа куль те та фи зи чес кой куль-

ту ры и спор та КарГУ им. ака де ми ка Е. А. 
Бу ке то ва кан ди дат пе да го ги чес ких на ук, 
про фес сор Н. Р. Ра ма шов оз ву чил поз дра-
ви тель ные пись ма пред се да те ля со ве та ди-
рек то ров УОР РФ док то ра пе да го ги чес ких 
на ук, про фес со ра Г. З. Кар на ухо ва и де пу-
та та Ма жи ли са РК, олим пий ско го чем пи-
она С. Ж. Са пи ева.
Сре ди гос тей кон фе рен ции при сут-

ство ва ли Шус то ва Еле на Вик то ров на (кан-

ди дат пе да го ги чес ких на ук, до цент, за ве-
ду ющая ка фед рой спор та Мос ков ско го 
го су дар ствен но го об лас тно го уни вер си-
те та); Ба буш кин Ген на дий Дмит ри евич 
(док тор пе да го ги чес ких на ук, про фес сор 
Си бир ско го го су дар ствен но го уни вер си-
те та фи зи чес кой куль ту ры и спор та); Ди-
ор ди ца Ла ри са Вла ди ми ров на (кан ди дат 
пе да го ги чес ких на ук, до цент Сур гут ско го 
го су дар ствен но го пе да го ги чес ко го уни-
вер си те та); Со ко лов ская Ла ри са Вла ди-
ми ров на (кан ди дат пе да го ги чес ких на ук, 
до цент Сур гут ско го го су дар ствен но го пе-
да го ги чес ко го уни вер си те та); Са лов Вла-
ди мир Юрь евич (док тор пе да го ги чес ких 
на ук, про фес сор За пад но-Ка зах стан ско-
го го су дар ствен но го уни вер си те та им. М. 
Уте ми со ва); Ха се нов Тал гат Бо ла то вич 
(пред се да тель Со юза ве те ра нов и ин ва ли-
дов вой ны в Аф га нис та не «Ар да гер» г. Ка-
ра ган ды); Бал га бе ко ва Тать яна Вла ди ми-
ров на (ди рек тор СОШ №58 г. Ка ра ган ды); 
Су хо ру ко ва На талья Ев гень ев на (кан ди дат 
пе да го ги чес ких на ук, ру ко во ди тель Уп-
рав ле ния фи зи чес кой куль ту ры и спор та 
Ка ра ган дин ской об лас ти); под пол ков ник 

Аб ди ке шев Нур жан На рик ба евич, на чаль-
ник от де ла по вне вой ско вой под го тов ке 
Де пар та мен та по де лам обо ро ны Ка ра ган-
дин ской об лас ти.
По ито гам кон фе рен ции ав то ры всех 

105 ста тей по лу чи ли пе чат ный сбор ник и 
сер ти фи кат об учас тии в кон фе рен ции. На 
зак ры тии кон фе рен ции бы ла ог ла ше на 

ре зо лю ция, ос нов ны ми по ло же ни ями ко-
то рой бы ли воп ро сы со вер шен ство ва ния 
сту ден чес ко го спор та и во ен но-пат ри оти-
чес ко го вос пи та ния мо ло де жи в Рес пуб ли-
ке Казахстан.

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

Ви рус им му но де фи ци та че ло ве ка — 
это ви ру сы, вы зы ва ющие мед лен но 
прог рес си ру ющее за бо ле ва ние — ВИЧ-
ин фек цию.

Ви рус по ра жа ет клет ки им мун ной сис-
те мы че ло ве ка, в ре зуль та те ра бо та им-
мун ной сис те мы уг не та ет ся, и раз ви ва ет ся 
син дром при об ре тен но го им мун но го де-
фи ци та (СПИД). Ор га низм боль но го те ря-
ет воз мож ность за щи щать ся от ин фек ций 
и опу хо лей. Воз ни ка ют оп пор ту нис ти чес-
кие за бо ле ва ния, ко то рые не ха рак тер ны 
для лю дей с нор маль ным им мун ным ста-

ту сом. Без вра чеб но го вме ша тель ства оп-
пор ту нис ти чес кие за бо ле ва ния вы зы ва ют 
смерть па ци ен та в сред нем че рез 9-11 лет 
пос ле за ра же ния. При про ве де нии ан ти-
рет ро ви рус ной те ра пии про дол жи тель-
ность жиз ни па ци ен та мо жет быть прод-
ле на до 70-80 лет. Вак ци ны про тив ВИЧ не 
су ще ству ет.
Ви рус мо жет пе ре да вать ся че рез пря-

мой кон такт пов реж ден ной сли зис той обо-
лоч ки или пов реж ден ной ко жи здо ро во го 
че ло ве ка с би оло ги чес ки ми жид кос тя ми 
за ра жен но го че ло ве ка: кровью, пред се мен-
ной жид костью (вы де ля ющей ся на про-
тя же нии все го по ло во го ак та), спер мой, 
сек ре том вла га ли ща и груд ным мо ло ком. 
Пе ре да ча ви ру са мо жет про ис хо дить при 
не за щи щен ном аналь ном, ва ги наль ном 
или ораль ном сек се.
Пе ре да ча ви ру са про ис хо дит с боль шей 

ве ро ят ностью при ис поль зо ва нии за ра-
жен ных игл и шпри цев (осо бен но пот ре-

би те ля ми инъ ек ци он ных нар ко ти ков), а 
так же при пе ре ли ва нии кро ви (в слу чае на-
ру ше ния ме ди цин ским пер со на лом ус та-
нов лен ных про це дур про вер ки до нор ской 
кро ви). Так же пе ре да ча ви ру са мо жет про-
изой ти меж ду ма терью и ре бен ком во вре-
мя бе ре мен нос ти, ро дов (за ра же ние че рез 
кровь ма те ри) и при груд ном вскар мли ва-
нии (при чем как от за ра жен ной ма те ри к 
здо ро во му ре бен ку че рез груд ное мо ло ко, 
так и от за ра жен но го ре бен ка к здо ро вой 
ма те ри че рез по ку сы ва ние гру ди во вре мя 
кор мле ния).
Ви рус не пе ре да ет ся воз душ но-ка пель-

ным пу тем, бы то вым пу тем, при соп ри-
кос но ве нии с не пов реж ден ной ко жей, че-
рез уку сы на се ко мых, сле зы, слю ну. Это го 
не про ис хо дит по то му, что кон цен тра ция 
ви ри онов ВИЧ в этих жид кос тях ни же ин-
фи ци ру ющей до зы, а так же из-за то го, что 
слю на — аг рес сив ная сре да, раз ру ша ющая 
сво ими фер мен та ми ви ри оны ВИЧ.

На се год няш ний день ВИЧ-ин фек ция 
рас прос тра не на в Цен траль ной Азии и 
Вос точ ной Ев ро пе, зна чи тель но ни же рас-
прос тра не на в Вос точ ной Азии, Се вер ной 
Аф ри ке и на Ближ нем Вос то ке.
Ана лиз кро ви поз во ля ет об на ру жить 

ан ти те ла к бел кам ви ру са (ИФА), ре ак цию 
ан ти тел на бел ки ви ру са. Оп ре де ле ние ви-
рус ной наг руз ки поз во ля ет су дить о ста дии 
за бо ле ва ния и эф фек тив нос ти ле че ния.
Про фи лак ти кой ВИЧ-ин фек ции яв ля-

ет ся здо ро вый об раз жиз ни. Важ но пом-
нить: хо ро шо под да ет ся ле че нию за бо ле ва-
ние, вы яв лен ное на ран ней ста дии!
Эф фек тив ность борь бы с этой бо лезнью 

во мно гом за ви сит от со ли дар ной от вет-
ствен нос ти каж до го граж да ни на на ше го 
об ще ства. Это под ра зу ме ва ет соб лю де ние 
эле мен тар ных норм лич ной ги ги ены и здо-
ро во го об ра за жиз ни.

К. С. БАЛ МА ХА НО ВА,
ГЛ. СПЕ ЦИ АЛИСТ 

УП РАВ ЛЕ НИЯ ОХ РА НЫ ОБ ЩЕ СТВЕН НО ГО ЗДО РОВЬЯ 
РАЙО НА ИМ. КА ЗЫ БЕК-БИ Г. КА РА ГАН ДЫ 

Еже год но 1 де каб ря в со от вет ствии с ре ше ни ем Все мир ной ор га ни за ции здра-
во ох ра не ния (ВОЗ) и Ге нас сам блеи ООН от ме ча ет ся Все мир ный день борь бы с 
син дро мом при об ре тен но го им му но де фи ци та. Этот день — пер вый из все мир ных 
дней борь бы с ка ки ми-ли бо за бо ле ва ни ями, и на се год ня свя зан ные с ним ме роп ри-
ятия про во дят ся бо лее чем в 190 стра нах.

Да та 1 де каб ря бы ла выб ра на по то му, 
что она идет пос ле боль шин ства на ци ональ-
ных и осен них праз дни ков, но до праз дно-
ва ния Рож де ства и Но во го го да. В каж дом 
го ду вы би ра ет ся те ма, нап ри мер, в пер вые 4 
го да бы ли та кие те мы: «Об ще ние», «Мо ло-
дежь», «Жен щи ны и СПИД» и «Раз де ле ние 
проб ле мы». В 2017 го ду те ма — «Уси ле ние 

воз дей ствия (на эпи де мию СПИ Да) че рез 
проз рач ность, под от чет ность и парт нер-
ство» (в США), «Мое здо ровье — это мое 
пра во».
Сту ден ты КарГУ ак тив но при со еди ня-

ют ся к меж ду на род но му со об ще ству и про-
во дят ме роп ри ятия, пос вя щен ные борь бе с 
этим страш ным за бо ле ва ни ем.

15 но яб ря 2017 го да ак ти вис ты Мо ло-
деж но го кры ла «Жас Отан» сов мес тно с 
об ще ствен ным объ еди не ни ем «Сау Ұр-
пақ» ор га ни зо ва ли и про ве ли ак цию «Я 
ЗА#про фи лак ти ка ВИЧ», при уро чен ную к 
Все мир но му дню борь бы со СПИ Дом. Ак-
ция прош ла в тор го вых до мах Ка ра ган ды, 
на рын ке «Шы ғыс». Целью ме роп ри ятия 
ста ло разъ яс не ние спо со бов пе ре да чи ВИЧ, 
прив ле че ние мо ло де жи к здо ро во му об ра-
зу жиз ни.

29 но яб ря в ДДиЮ ОО «Сау Ұр пақ», ОЦ 
СПИД Ка ра ган дин ской об лас ти сов мес тно с 
от де ле ни ем Мо ло деж но го кры ла «Жас Отан» 
КарГУ при под дер жке фи ли ала пар тии 
«Нұр Отан» райо на име ни Ка зы бек-би про ве-
ли мас штаб ную ак цию «Пра во на здо ровье», 

при уро чен ную к Все мир но му дню борь бы со 
СПИ Дом. В за вер ше ние ме роп ри ятия во лон-
те рам, чле нам от де ле ния бы ли вру че ны дип-
ло мы от глав но го го су дар ствен но го са ни тар-
но го вра ча Ка ра ган дин ской об лас ти.
Мно же ство лю дей обес по ко ены эпи де-

ми ей СПИ Да, т. к. до сих пор не най де но 
сред ство от не го, а зна чит, ник то из нас не 
за щи щен от ВИЧ-ин фек ции. Сту ден ты сде-
ла ли это ме роп ри ятие еще од ним эта пом 
ра бо ты сре ди мо ло де жи, оче ред ным ша гом, 
приб ли жа ющим ко нец эпи де мии. Та кие 
ме роп ри ятия — это де монстра ция от вет-
ствен нос ти пе ред об ще ством.

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

О совершенствовании студенческого спорта

Залог успеха — своевременность

Студенты против СПИДа
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Та рих сыз бо ла шақ жоқ. Та рих қой на ула ры нан сыр шет кен, жас зерт те уші лер дің 
ба сын қос қан құ рыл тай Қа ра ған ды мем ле кет тік уни вер си те ті нің та рих фа куль те-
тін де осы мен төр тін ші мəр те өтіп отыр. Ел ба сы ның стра те ги ялық ма ңы зы бар «Бо-
ла шақ қа бағ дар: ру ха ни жаң ғы ру» бағ дар ла ма сын іс ке асы ру мақ са тын да «Тұл ға та-
ну» ғы лы ми-зерт теу ор та лы ғы ның ұйым дас ты ру ымен өт кен «Ұлт бо ла ша ғы ру ха ни 
жаң ғы ру да» ат ты рес пуб ли ка лық жас зерт те уші лер дің құ рыл тайы на Қа ра ған ды ай-
ма ғы нан бө лек елі міз дің өз ге де қа ла ла ры нан кел ген оқу шы лар мен сту дент тер өз 
жо ба ла рын ұсын ды.

Н�р са хан Ах мет �ы зы, «Тұл ға та ну» ғы-
лы ми-зерт теу ор та лы ғы ның директоры:

— Құ рыл тай — қа зақ тың жи на лып, 
ақыл да сып, дə ре же-же тіс тік те рін тал қы-
лай тын жи ыны. Біз дің құ рыл тай өзі нің есі-
гін жас зерт те уші лер ге төр тін ші рет ашып, 
олар ға ғы лым əле мі не жол нұс қау да. Би-
ыл ғы құ рыл тай дың не гіз гі мақ са ты — Ел-
ба сы мыз дың «Бо ла шақ қа бағ дар: ру ха ни 
жаң ғы ру» бағ дар ла ма сын жас тар ара сын-
да жаң ғыр ту. Құ рыл тай ға жас із дем паз 
та лап кер лер өте көп кел ді. Кей бі ре уле рі 
он лайн тү рін де өз жо ба ла рын жі бер ді, біз 
олар ды қа рап, ба ға лап, ма ра пат та дық. Құ-
рыл тай өз мақ са ты на жет ті, жас тар «Ру ха-
ни жаң ғы ру» бағ дар ла ма сын жан-жақ ты 
тал қы лай ал ды. Та ри хи тұр ғы дан сауат-
ты лық та рын дə лел деп, бо ла шақ қа үл кен 
тə жі ри бе жи нақ та ды. Бұл құ рыл тай ал да-
ғы жыл дар да да өзі нің жал ға сын та ба ды. 
«Кон фе рен ция», «съезд» де ген нен гө рі осы 
ата-ба ба мыз ай тып кет кен «құ рыл тай» де-
ген сөз ді тіл дік қол да ны сы мыз ға ен гі зіп, 
жаң ғыр тсақ, ру ха ни тұр ғы дан жан да на 
тү сер едік. 1992 жы лы бү кіл əлем қа зақ та-
ры ның құ рыл тайы бол ған кез де біз дің ру-
хы мыз жаң ғыр ды. Сон дық тан да осы атау ға 
тоқ та лып, бо ла шақ та да үл кен жо ба лар ды, 
ғы лы ми бас қо су лар ды осы лай құ рыл тай 
де ген та ри хи ата умен жаң ғыр тпақ пыз.
Осы дан үш жыл бұ рын ғы құ рыл тай-

ға тө мен гі сы нып тың да оқу шы ла ры қа-
тыс қан бо ла тын. Би ыл ғы зерт те уші лер дің 
айыр ма шы лы ғы — қа ты су шы лар ғы лы ми 
жұ мыс тың, зерт те удің не екен ді гін тү сін-
ген де рін, жұ мыс жа сап, ауқым ды жо ба-
лар ды қор ғай ала тын дық та рын, бас ты-
сы, та рих қа де ген қы зы ғу шы лық та ры зор 
екен дік те рін көр сет ті. Оқу шы лар ғы лы ми 
жо ба жа зу ға ма шық та нып қал ған да рын 
дə лел де ді. Олар ға дұ рыс ба ғыт бе ре біл сек, 
осын дай құ рыл тай лар ды ізін су ыт пай жиі 
ұйым дас ты рып отыр сақ, бү гін гі жас зерт-
те уші лер ден үл кен ға лым дар шы ға ды де-
ген ой да мын.

С� ния Ке �ес, Қы зы лор да қа ла сын да-
ғы №8 По ли на Оси пен ка атын да ғы ор та 
мек теп тің 7 сы нып оқу шы сы:

— Ғы лы ми жо бам ның та қы ры бы: «Қор-
қыт ата ның на қыл сөз де рі нің жас өс пі рім-

дер ді тəр би еле уде алар ор ны». Бұл та қы-
рып ты Қор қыт ата Сыр елі нің пер зен ті 
бол ған дық тан таң да дым. Жас тар Қор қыт 
ата мыз дың на қыл сөз де рі нің тəр би елік мə-
нін, құн ды лы ғын тү сін се дей мін.

*а жы гел ді Шам был, Қа ныш Иман-
тайұ лы Сəт ба ев атын да ғы №7 мек теп-
ли цейі нің 11 сы нып оқу шы сы:

— Жез қаз ған қа ла сы ның на мы сын ар-
қа лап кел дім. Құ рыл тай жо ға ры дең гей де 
өт ті жə не де өте да рын ды да та лап ты жас-
тар мен та ныс тым. Ме нің мақ са тым — құр 
өзім нің жо бам ды, ма қа лам ды көр се ту ға на 
емес, бір жа ғы нан та лап ты жас зерт те уші-
лер мен та ны су. Олар дың із де ніс те рі мен, 
жа ңа шыл ды ғы мен та ны су. Осын да кел ген 
əр бір қа ты су шы жас зерт те уші өз же рі нің 
тө ре сі, сұң қа ры. Əр бір жер дің жақ сы сын 
алып, кең бай тақ дар хан да ла мыз дың не бір 
жер ле рі мен, та ри хы мен те ре ңі нен та ны-
сып, бойы ма ата-ба ба мыз дың бойын да ғы 
рух ты сі ңі ріп, ру ха ни жаң ғыр дым. Құ рыл-
тай ұйым дас ты ру шы ла ры на ал ғы сым ды 
біл ді ре мін.

Ай н�р Са �ат �ы зы, Н. Нұр ма қов атын-
да ғы №2 ма ман дан ды рыл ған мек теп-
ин тер на ты жас зерт те уші ле рі нің же-
тек ші сі:

— Құ рыл тай ға біз жыл сайын қа ты са мыз. 
Ал ғаш қы құ рыл тай М. Шо қай ға ар нал ған 
бол са, екін ші құ рыл тай Алаш қай рат кер-
ле рі не ар нал ды. Би ыл ғы жыл ғы құ рыл тай 
«Ру ха ни жаң ғы ру» бағ дар ла ма сы мен бай-
ла ныс ты. Бе ріл ген үш та қы рып бойын ша 
ар найы өзі міз дің жо ба ла ры мыз ды алып 
кел дік. Та қы рып та ры на ке лер бол сақ, «Жа-
нын да жүр жақ сы адам» та қы ры бы на жо-
ба мыз дың кейіп ке рі етіп мек те бі міз де 
ди рек тор лық қыз мет ат қар ған, бі лім са-
ла сы на ең бе гі сің ген Əшім Үсен тай Мұ қа-
тайұ лын ал дық. Сол та қы рып та ғы екін ші 
жо ба мыз дың кейіп ке рі — мек те бі міз де гі 
та рих пə ні нің ұс та зы Ырым тай Қап пас қы-
зы. Бі лім са ла сы май тал ман да ры ның өне-
ге лі өмі рін үл гі ре тін де көр се ту оқу шы лар-
дың да бо ла шақ та осын дай жақ сы аза мат 
бо лып өсуі не сеп ті гін ти гі зе ді. Та ғы да екі 
жо ба мыз бар: «Ту ған жер дің тағы лы мы» 
деп ата ла ды. Əр түр лі на қыл сөз дер ен гі зіл-
ген ар найы ап па рат ты аял да ма лар ға ор на-

тып қоя мыз. Аял да ма да ав то бус кү тіп тұр-
ған адам дар жəй тұр май, на қыл сөз дер ді 
оқып, өз де рі не тағы лым ал сын де ген ой да 
жа са ған бо ла тын быз. Екін ші жо ба мыз қа-
зақ мультфильмде рін жа сау ға ар на ла ды. 
Та ри хи түр лі та қы рып тар ды қам ти тын 
мулть фильмдер оқу шы ның ақ па рат ты тез 
қа был дауына, жа ды на жақ сы сақ тауына 
үл кен пай да сын ти гі зе ді. Осы тү сін дір ме-
лі мультфильмдер ар қы лы өте əсер лі, ма-
ғы на лы қы зық ты са бақ тар өт кі зе міз. Жо-
ба мыз да ғы жа ңа шыл дық тар ле гі осы лар. 
Бо ла шақ бі лім ді жас тар дың қо лын да, та-
рих қа де ген қы зы ғу шы лық ар тсын де ген 
ни ет пен оқу шы ла ры мыз дың жа са ған жо-
ба ла ры бү гін гі құ рыл тай да еле ніп, өз мақ-
са ты на жет ті.

Ма ди на Бо лат �ы зы, та рих фа куль те-
ті нің аға оқы ту шы сы, та рих ғы лым да-
ры ның ма гис трі:

— Құ рыл тай жо ға ры дең гей де өт ті. Əділ 
қа зы лар ал қа сы ның мү ше ле рі нақ ты та-
ныс ты рыл ма ды, олар құ пия түр де кез кел-
ген жо ба қор ғау шы ға ба рып сұ рақ қойып, 
оның жо ба сы мен та ныс ты. Жас зерт те уші-
лер елі міз дің та ри хын, салт-дəс тү рін дə ріп-
теп, ға лым бо ла мын де ген ас қақ ар ман да-
рын ар қа лап кел ген екен. Олар дың бо ла-
ша ғы жар қын бо ла ты ны на се не мін.

*а нат С� дуа �а с� лы, ар хе оло гия-эт-
но ло гия жə не Отан та ри хы ка фед ра сы-
ның мең ге ру ші сі:

— ҚарМУ-дың та рих фа куль те ті мен 
«Тұл ға та ну» ғы лы ми-зерт теу ор та лы ғы ның 
ұйым дас ты ру ымен өтіп жат қан төр тін ші 
құ рыл тайы мыз ға 40-тан ас там мек теп оқу-
шы ла ры жə не өзі міз дің уни вер си тет тің 
5 фа куль те ті нен бір не ше сту дент қа тыс ты. 
Та қы рып та ры əр алу ан бол ға ны мен, мақ-
сат та ры, түп кі түйін де рі бір. Бə рі озық 
шық қан жо ба лар, олар ды ба ға лау қи ын ға 
соқ ты. Бү гін гі жас зерт те уші лер ден үл кен 
ға лым дар шы ға ды де ген ой да мын.
Құ рыл тай да ҚарМУ-дың ха лы қа ра лық 

қа ты нас тар фа куль те ті нің 2 курс сту дент-
те рі Франция елі мен Қа зақ елі нің мə де-
ни етін, та ри хын, салт-дəс түр ле рін зерт теп, 
зер де леп, екі ел ара сын да ғы қа рым-қа ты-
нас ты бей не ле ген өте қы зық ты ба нер ла ры-
мен жə не де өз де рі нің ерек ше фран цуз дық 
ки ім үл гі ле рі мен көз ге түс ті. Та рих фа куль-
те ті нің жа лын ды жас та ры қа ты су шы лар ға 
ар нап кон церт тік бағ дар ла ма ұйым дас-
тыр ды.
Бап та нып шауып, бақ та ры жан ған 

же ңім паз дар ма ра пат тал ды. Жас зерт-
те уші лер өз де рі нің қа ты су ымен өт кен 
құ рыл тай дың одан əрі де жал ға сын тап-
қа нын қа лай тын дық та рын ай тып, өз-
де рін дей жас тар ды та рих қой науына 
жа сы рыл ған құн ды мұ ра лар ды зерт теп, 
зер де ле уге ша қыр ды.
Отан… Ата ме кен… Ата жұрт… Та-

рих… Бұл қай құ лақ қа да жа ғым ды ес-
ті лер асыл ұғым дар. Қа зақ елі өзі нің 
ба ға сы на же тіп, өзін ба ға ла та біл ген 
қай сар ха лық. Біз та ри хы мыз дың түп 
та мы ры мен та ны сып, ру хы мыз ды 
жаң ғыр тсақ, на зыз ру ха ни бай ха лық 
бо ла мыз. Біз ді байы тар бай лы ғы мыз 
жет кі лік ті. Ол сан кі тап қа жүк бол-
ған та рау-та рау та ри хы мыз. Құ рыл-
тай дың да құр бос қа өт пей, жас тар ға 
үл кен пат ри от тық се зім сый ла ға ны-
на кү мə нім жоқ. Мен де, қа ты су шы-
лар да, қа зы лар да, ұйым дас ты ру шы-
лар да құ рыл тай дан үл кен əсер мен 
қайт ты.

ДИ ЯНА ЖЕТПІСБАЙ�ЫЗЫ,
�АРМУ СТУ ДЕН ТІ

Сананы жа�Gырту �аGидалары
Ел ба сы 2012 жыл �ы �з Жол дауын-

да «Біз ге е� озы� �лем дік т� жі ри бе 
не гі зін де мем ле кет тік аудит ті� ке-
шен ді ж)йе сін �� ру �а жет» деп атап 
�т кен, ал «Бо ла ша� �а ба� дар: ру ха ни 
жа� �ы ру» ат ты ба� дар ла ма лы� ма-
�а ла сын да «жа �а ма ман дар ашы�-
ты�, праг ма тизм мен б� се ке лік �а-
бі лет си я� ты са на ны жа� �ыр ту ды� 
не гіз гі �а �и да ла рын �о �ам да ор ны�-
ты ра тын бас ты к)ш ке ай на ла ды» 
де ген бо ла тын. «Мем ле кет тік аудит» 
ма ман ды �ын та� да �ан жас тар Пре-
зи ден ті міз ді� б�л с�з де рін �мір лік те-
мір �а зы� ре тін де �с та на ды.

Атал �ан ма ман ды� елі міз де гі жо �а ры 
о�у орын да ры ба ка лав ри ат ма ман ды�-
та ры ны� ті зі мін де гі жа �а ма ман ды� ты� 
бі рі. Жа �а ма ман ды� кез дей со� пай да 
бол �ан жо�. Ай ту лы ма ман ды� б# гін гі 
за ман ны� с� ра ны сы на ие. (а за� стан-
ды� �о �ам ны� да муы мем ле кет тік бас-
�а ру ды� жа �а фор ма тын та лап ете ді. 
Fлем ні� к�п те ген мем ле кет те рін де гі дей 
мем ле кет тік аудит ин сти ту ты �ар жы лы� 
т�р тіп ті жа� сар туы, мем ле кет тік �а ра-
жат тар мен мем ле кет ак тив те рін ти ім ді 
бас �а руы ти іс.

Эко но ми ка сы да мы �ан �з ге мем ле-
кет тер де гі дей біз ді� ел де де мем ле кет 
�а ра жат та рын ж�м сау #нем ді лі гін, сын-
дар лы лы �ын тал дау мен ба �а лау ж#р гі-
зу ді� на� ты �а жет ті лі гі бар. Мем ле кет тік 
аудит �ре кет ету ді� бар лы� ба �ыт та рын 
�ам ти тын аудит объ ек ті ле рі ні� �ыз ме тін 
то лы� тек се ру ді �ам ти ды.

Осы �ан бай ла ныс ты мем ле кет тік 
аудит сыр т�ы мем ле кет тік аудит ж� не 
іш кі мем ле кет тік аудит т# рін де ж#р гі зі ле-
ді. Сыр т�ы мем ле кет тік аудит мем ле кет-
ті� �лт ты� �ауіп сіз ді гін ж� не ха лы� ты� 
�мір с# ру жа� дай ла ры са па сы ны� ди-
на ми ка лы� �су ін �ам та ма сыз ету ма�-
са тын да �ар жы лы�, та би �и, �н ді ріс тік, 
а� па рат ты� си я� ты �лт ты� ре сур стар ды 
ти ім ді ж� не за� ды бас �а ру ды тал дау, ба-
�а лау ж� не тек се ру мін дет те рін ше ше ді. 
Іш кі мем ле кет тік аудит мем ле кет тік ак-
тив тер ді� са� та лу ын, к�р се ті ле тін мем-
ле кет тік �ыз мет ті� са па сын, �ыз мет ті 
�йым дас ты ру ды� іш кі #р діс те рі ні� ти ім-
ді лі гін, бас �а ру шы лы� а� па рат та ры ны� 
ж� не �ар жы лы� есеп бе ру ді� шы найы-
лы �ы н� ти же ле рі ні� мем ле кет тік аудит 
объ ек ті ле рі ні� же тіс тік те рін тал дау, ба-
�а лау ж� не тек се ру мін дет те рін ше ше ді.

Мем ле кет ке �а зір мем ле кет тік аудит-
ті� ж� не �ар жы лы� ба �ы лау ды� жо-
�ар �ы ор га ны ре тін де Есеп ко ми те ті не, 
же ке ауди тор лы� ком па ни ялар �а, жер-
гі лік ті де� гей де гі ре ви зи ялы� ко мис си-
ялар �а, іш кі мем ле кет тік аудит бойын ша 
�кі лет ті ор ган дар �а мем ле кет тік ауди-
тор лар �а жет.

Мем ле кет тік ауди тор т�уел сіз дік, объ-
ек тив ті лік, к� сі би бі лік ті лік, �� пи ялы лы�, 
а�и �ат ты лы�, ашы� ты�, жа ри ялы� си я�-
ты мем ле кет тік аудит пен �ар жы лы� ба-
�ы лау �а �и да ла рын �с та нуы �а жет.

Мем ле кет тік аудит пен �ар жы лы� ба-
�ы лау ды� атал �ан �а �и да ла ры Е. А. Б�-
ке тов атын да �ы (а ра �ан ды мем ле кет-
тік уни вер си те ті ні� «Мем ле кет тік аудит» 
ма ман ды �ын да о�и тын сту дент тер ді� — 
ашы� ты�, праг ма тизм, б� се ке лік �а бі-
лет си я� ты са на ны жа� �ыр ту �а �и да ла-
ры на с�й кес ке ле ді.
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