
ЖАСТАР �ЛЕМІ
МИР МОЛОДЕЖИ

№2 (270) 27.02.2018

Академик Е. А. Б�кетов атында�ы �ара�анды мемлекеттік университетi * Карагандинский государственный университет имени академика Е. А. Букетова

Тарихты� шынды�ы, 
�мірді� шынды�ы

бет. 2
Главная тема: О новых 
возможностях развития 
в условиях четвертой 
промышленной 
революции

стр. 4-5
Университет 
ма6танышы

бет. 6
«Лучший 
преподаватель вуза — 
2017»

стр. 7
Бірлік туын биік 
>ста�андар

бет. 10

Будущее науки — 
за молодыми!

стр. 12

A>рметті Bріптестер, 
6ымбатты студенттер!

Уважаемые коллеги,
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1972 жыл дың 1 на уры зын да көп те ген жыл дар бойы Ор та лық Қа зақ стан ның ал дың-
ғы қа тар лы жо ға ры оқу ор ны жə не елі міз де гі ең ірі уни вер си тет тер дің бі рі — бі лім ор-
да мыз дың жар қын та ри хы бас тал ды. Е. А. Бө ке тов атын да ғы ҚарМУ — ин но ва ци ялық 
да му жə не қо ғам мен мем ле кет тің өмі рі не бел сен ді қа ты су ға ба ғыт тал ған бай ғы лы ми 
дəс түр ле рі бар клас си ка лық уни вер си тет. Бү гін де бұл бə се ке ге қа бі лет ті ма ман дар ды 
да яр ла удың жо ға ры са па сын тұ рақ ты түр де қам та ма сыз ете тін са па лы бі лім бе ре тін 
жə не ғы лы ми ке шен, Мем ле кет бас шы сы Нұр сұл тан Əбі шұ лы Назарбаев пен елі міз-
дің жо ға ры мек те бі нің ал ды на қойыл ған мін дет тер ді ше шу ге та быс ты қа ты су да.
ҚарМУ оқы ту шы ла ры мен қыз мет кер ле рін құт тық тай мын, бі лім ор да сы бү гін де 

Қа зақ стан да ғы үз дік уни вер си тет тер дің бе де лі не ие! Сіз дер дің ма ман дық та ры ңыз-
ға де ген адал дық, жан қи яр лық ең бек те рі ңіз, жо ға ры кə сі би лік оқы ту мен зерт те удің 
лайық ты дең гейін қам та ма сыз ету ге, өзек ті ин но ва ци ялық жо ба лар ды жү зе ге асы ру-
ға, бі лім мен ғы лым ның ал дың ғы қа та рын да қа лу ға мүм кін дік бе ре ді. Біз дің бір лі гі 
жа рас қан сту дент тік қауым дас тық ты да құт тық тай мын! Сіз дер дің жас тық жа лын да-
ры ңыз, ын та-құл шы ныс та ры ңыз, мақ сат кер лік қа си ет те рі ңіз, оқу, ғы лым, шы ғар ма-
шы лық са ла сын да ғы та быс ты же тіс тік тер ге қол жет кі зу ге де ген ықы лас та ры ңыз уни-
вер си тет өмі рін шы найы, сер пін ді əрі қы зық ты ете ді.
Е. А. Бө ке тов атын да ғы ҚарМУ са па лы бі лім алып, кə сіп тік өмір ге се нім ді жол да ма 

ал ған қа зақ стан дық тар дың бір не ше ұр па ғын бі рік тір ді. Бү гін де уни вер си тет уақыт-
тың жа ңа сын-қа тер ле рі не лайық ты жауап бе ре оты рып, та быс ты да му да, бо ла шақ қа 
се нім мен қа рай ды.
Уни вер си тет кү нін де, құр мет ті əріп тес тер жə не қым бат ты сту дент тер, сіз дер ге ден-

са улық, аман дық, бар лық бас та ма ла ры ңыз ға сəт ті лік ті лей мін. Ал ки елі қа ра ша ңы-
ра ғы мыз — Е. А. Бө ке тов атын да ғы Қа ра ған ды мем ле кет тік уни вер си те ті одан əрі гүл-
де ніп, бі лім бе ру мен ағар ту са ла сын да жа ңа же тіс тік тер мен та быс тар ға же те бер сін.

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

1 мар та 1972 го да на ча лась слав ная ис то рия на ше го уни вер си те та, ко то рый на про-
тя же нии де ся ти ле тий ос та ет ся ве ду щим ву зом Цен траль но го Казахстана и од ним из 
круп ней ших уни вер си те тов стра ны. КарГУ им. Е. А. Бу ке то ва — это клас си чес кий уни-
вер си тет с бо га ты ми науч ны ми тра ди ци ями, ори ен ти ро ван ный на ин но ва ци он ное раз-
ви тие и ак тив ное учас тие в жиз ни об ще ства и го су дар ства. Се год ня это мощ ный об ра-
зо ва тель ный и науч ный ком плекс, ко то рый ста биль но обес пе чи ва ет вы со кое ка че ство 
под го тов ки кон ку рен тос по соб ных спе ци алис тов, ус пеш но уча ству ет в ре ше нии за дач, 
пос тав лен ных пе ред выс шей шко лой стра ны гла вой го су дар ства Нур сул та ном Аби ше-
ви чем Назарбаевым.
Поз драв ляю пре по да ва те лей и сот руд ни ков КарГУ, бла го да ря ко то рым уни вер си-

тет по пра ву поль зу ет ся ав то ри те том од но го из луч ших ву зов Казахстана! Ва ша пре-
дан ность про фес сии, са мо от вер жен ный труд, вы со кий про фес си она лизм поз во ля ют 
обес пе чи вать дос той ный уро вень обу че ния и науч ных ис сле до ва ний, ре али зо вы вать 
ак ту аль ные ин но ва ци он ные про ек ты, ос та вать ся в аван гар де об ра зо ва ния и на уки.
Поз драв ляю на ше друж ное сту ден чес кое со об ще ство! Ва ша мо ло дость, эн ту зи азм, 

це ле ус трем лен ность, же ла ние до би вать ся яр ких ус пе хов в уче бе, на уке, твор че стве де-
ла ют жизнь уни вер си те та по-нас то яще му жи вой, ди на мич ной и ин те рес ной.
КарГУ им. Е. А. Бу ке то ва объ еди нил нес коль ко по ко ле ний ка зах стан цев, по лу чив-

ших в его сте нах ка че ствен ное об ра зо ва ние и на деж ную пу тев ку в про фес си ональ ную 
жизнь. Се год ня уни вер си тет дос той но от ве ча ет на но вые вы зо вы вре ме ни, ус пеш но раз-
ви ва ет ся и уве рен но смот рит в бу ду щее.
В День уни вер си те та я же лаю вам, ува жа емые кол ле ги и до ро гие сту ден ты, здо ровья, 

бла го по лу чия, уда чи во всех ва ших на чи на ни ях. А на ше му об ще му до му — Ка ра ган-
дин ско му го су дар ствен но му уни вер си те ту им. Е. А. Бу ке то ва — даль ней ше го проц ве-
та ния, но вых дос ти же ний и ус пе хов в бла го род ном де ле об ра зо ва ния и прос ве ще ния.

РЕКТОР КАРГУ ИМ. АКАДЕМИКА Е. А. БУКЕТОВА ПРОФЕССОР Е. К. КУБЕЕВ
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Ел ба сы Нұр сұл тан Əбі шұ лы Назарбаев тың «Тəуел сіз дік дəуірі» ат ты кі та бын да еге мен 
елі міз дің тəуел сіз дік ал ған жыл дар дан бер гі да му та ри хы то лы ғы мен қам тыл ған. Кі тап та 
жас мем ле ке ті міз үшін аса ма ңыз ды елі міз дің са яси, эко но ми ка лық жə не əлеу мет тік өмі-
рін де гі бар лық үде ріс те рі нің ті ке лей қа ты су шы сы, бас та ма шы сы бол ған Тұң ғыш Пре зи-
ден ті міз дің көз қа рас та ры бе ріл ген. Нұр сұл тан Əбі шұ лы елі міз дің сын дар лы жыл дар да ғы 
жү ріп өт кен да му жо лын ба ян дай ке ле, мем ле кет тің бас шы сы ре тін де қы сыл та яң та ри хи 
сəт те аса үл кен жауап кер ші лік пен ше шім қа был да ға ны ту ра лы мə лім дей ді.

Тəуел сіз ді гі міз ді жа ри яла ған жыл дар дан бас-
тал ған мем ле кет та ри хын да ғы жаң ғы ру ке зең де рі, 
əлеу мет тік-са яси, эко но ми ка лық оқи ға лар тұ тас 
бір дəуір дің же тіс ті гін көр се те ді. Тəуел сіз мем ле-
кет құ ру жо лын да қо ғам шеш кен мін дет тер дің 
қа та рын да əлем дік қо ғам дас тық та ғы өзі нің рө-
лін тү сі ну мін де ті тұр ды. «Тəуел сіз дік тің 26 жы-
лы — адам зат өр ке ни етін де гі ға ла мат жа һан дық 
өз ге ріс тер дəуірін де гі біз дің хал қы мыз дың мық-
ты мем ле кет құ ру жə не ба қу ат ты өмір ге же ту 
жо лын да ғы кү ре сі нің ше жі ре сі. Бұл жыл дар 
таң ға жайып құ бы лыс — та ри хи уақыт тың жыл-
дам дауын көр сет ті» — деп атап өте ді ав тор. Кі-
тап та тəуел сіз мем ле кет тің қа лып та су ке зең де рі, 
тағ дыр шеш ті ше шім дер дің қа лай жү зе ге ас қа ны 
жай лы ба ян дал ған. Оқыр ман қауым Пре зи дент-
тің тəуел сіз дік жыл да ры жай лы жаз ған ой-тол-
ғам да ры мен қа тар ат қа рыл ған игі іс тер, көп те ген 
қа зақ стан дық тар ға бей мə лім əлеу мет тік жə не 
са яси құ бы лыс тар ту ра лы ке ңі нен бі ле тү се ді. Ел-
ба сы қи ын-қыс тау сол жыл дар да өзі мен бір ге ел 
мүд де сі үшін қыз мет ет кен ел аға ла ры қи ын да 
көп ке зең дік жұ мыс тар ды абы рой мен ең сер ге-
нін атап ай та ды. Бү гін де, біз Ел ба сы жо лы ның 
ти ім ді лі гі не көз жет кіз дік. Əлем дік жə не қа зақ-
стан дық эко но ми ка ны те рең тал дау ға не гіз дел ген 
Пре зи дент тің кө ре ген дік қа си еті оған жа һан дық 
өз ге ріс тер ді жү зе ге асы ру мүм кін ді гі не се ніп қа-
на қой май, сон дай-ақ қа был дан ған мақ сат тар ды 
жү зе ге асы ру үшін Қа зақ стан хал қын бі рік ті ру-
ге де мүм кін дік бер ді. Тəуел сіз дік тің ал ғаш қы 

жыл да ры — Тəуел сіз Қа зақ стан ның не гіз гі де-
мок ра ти ялық құн ды лық та рын қа лып тас тыр ған 
тағ дыр шеш ті жыл дар бо лып та бы ла ды. Осы ке-
зең де елі міз əлем дік қо ғам дас тық мойын дай тын 
та быс ты же тіс тік тер ге қол жет кі зу ге мүм кін-
дік бе ре тін стра те ги ялар қа был дан ды. «Қа зақ-
стан-2030» Стра те ги ясын мер зі мі нен бұ рын жү-
зе ге асы ру мем ле ке ті міз дің əлем де гі ең да мы ған 
50 ел дің қа та ры на кі руі не мүм кін дік ту ғыз ды. 
Бү гін де Қа зақ стан пос тке ңес тік ке ңіс тік те та ны-
мал көш бас шы ел дер дің қа та рын да, қауіп сіз дік-
ті, эко но ми ка лық тұ рақ ты лық ты ны ғай ту ға жə не 
ха лы қа ра лық ын ты мақ тас тық ты да мы ту ға ба ғыт-
тал ған көп те ген үде ріс тер дің бас та ма шы сы бо-
лып та бы ла ды. Қа зақ стан ның ЕҚЫҰ-да ғы тө ра ға-
лы ғы, Астана Сам ми ті, Ис лам Ын ты мақ тас ты ғы 
Ұйы мы, Шан хай ын ты мақ тас тық ұйы мы, Ази-
яда ғы өза ра ық пал дас тық жə не се нім ша ра ла ры 
жө нін де гі ке ңес, Еура зи ялық эко но ми ка лық одақ, 
ЭК СПО-2017 — əріп тес тік пен се нім са яса ты ның 
ма ңыз ды нə ти же сі не ай нал ды. Мұ ның бə рі мем-
ле кет тік құ ры лым ды тү бе гей лі өз гер ту сіз мүм кін 
бол мас еді. Тəуел сіз дік тің ал ғаш қы жыл да рын да 
үш мил ли он нан ас там қа зақ стан дық тың тал қы-
лауымен Ата За ңы мыз қа был дан ды, өр ке ни ет ке 
бет бұр ған дағ да рыс жыл да ры өзі нің өмір шең ді-
гін дə лел де ген эко но ми ка ре фор ма лан ды, банк 
жүйе сі құ ры лып, ұлт тық ва лю та ен гі зіл ді, ше-
тел дік ин вес ти ци ялар тар тыл ды. Ұлт тық ва лю-
та ның енуі тəуел сіз дік ны ша ны на жə не тү бе гей-
лі на рық тық ре фор ма лар дың ке пі лі не ай нал ды, 

тең ге ні ен гі зу нақ ты қа жет ті лік бол ды. Алай да 
сол 1993 жы лы осы ба тыл бас тал ған іс тің та быс-
ты лы ғы на де ген жауап кер ші лік тің бар ауыр тпа-
лы ғы бір адам ның мой ны на түс ті, ха лық ты өз 
ше ші мі нің дұ рыс ты ғы на сен ді ріп қа на қой май, 
тең ге ні ны ғай тып, айыр бас та лым ды ету ге ти іс 
бол ды. Бү гін де Мем ле кет бас шы сы қа зақ стан-
дық тең ге əлем дік ақ ша та ри хын да өзін дік ор нын 
иелен ге нін мақ та ныш пен ай та ала ды. Бар ша қа-
зақ стан дық тар мақ тан ете тін елор да мыз Астана-
ға ар нал ған бө лім ді ерек ше се зім мен оқи сың. 
Қа зақ стан хал қы үшін Астана ел дің қа лып та суы 
мен өр кен деуінің ны ша ны на ай нал ды, ха лы қа ра-
лық қо ғам дас тық бей біт ші лік пен ке лі сім қа ла сы 
ре тін де мойын да ды. Сол аума лы-төк пе лі тоқ са-
нын шы жыл дар да елор да ны Алматы дан Ақ мо-
ла ға кө ші ру ту ра лы ше шім нің дұ рыс ты ғы на, бұл 
Қа зақ стан ның жар қын бо ла ша ғы үшін жа са лып 
отыр ған сəт ті қа дам еке ні не ха лық ты сен ді ру аса 
қи ын бол ға ны кі тап та ба ян да ла ды. Елі міз дің та-
ри хын да ал ғаш рет Астана ны кө ші ру жə не оны 
са лу ту ра лы са яси ма ңы зы зор ұлы ше шім ұлт-
тық мүд де ге не гіз дел ді. Елор да ның ауысуы Қа-
зақ стан ның эко но ми ка сын қал пы на кел ті ру ге 
үл кен ық пал ет ті. Елор да хал қы ның кө пұлт ты си-
па ты көп эт нос тық мем ле кет құ ру да ғы ба ғы тын, 
Қа зақ стан да ғы ха лық тар дың дос ты ғын ны ғай ту 
са яса тын рас тай ды. Ше ші мін тап қан жə не бо ла-
шақ қа жос пар лан ған мін дет тер дің ауқым ды лы-
ғы таң қал ды ра ды. Пре зи дент ті ар хи тек ту ра лық 
жə не ком му ни ка ция мə се ле ле рі мен қа тар қа-
зақ тар ға тəн қо нақ жай лы лық пен мейі рім ді лік ті 
ға на емес, сон дай-ақ өн ді ріс тік, ин тел лек ту ал-
дық жə не шы ғар ма шы лық мə де ни ет ті қам ти тын 
елор да ның мен та ли те тін қа лып тас ты ру мə се ле сі 
де алаң дат ты. Астана да өт кен бар лық əлем дік 
фо рум дар жа һан дық са яси тұ рақ ты лық ты, ді ни 
тө зім ді лік ті жə не ха лы қа ра лық ке лі сім ді сақ тау-
ға ба ғыт тал ған. Бұл Ел ба сы са яса ты ның жар қын 

бір кө рі ні сі. Зи ят кер лік əлеует қа зір гі за ман ғы 
əлем дік эко но ми ка ның ең құн ды ре сур ста ры ның 
бі рі бо лып та бы ла ды. Ол зи ят кер лік ең бек дағ-
ды ла рын да мы та тын жо ға ры бі лім бе ру жүйе сі 
ар қы лы қа лып та са ды. Президент бі лім ді, озық 
ой лай ала тын аза мат тар ға на Қа зақ стан ды жо-
ға ры да мы ған мем ле кет ке ай нал ды ра ала ды деп 
жа за ды. Уни вер си тет қо ғам дас ты ғы Ел ба сы ның 
бұл сө зін сту дент жас тар ға қа ра та ай тқан ті ке лей 
үн деуі ре тін де қа был дай ды. Тəуел сіз дік жыл да-
рын да Тəуел сіз Қа зақ стан ның не гіз гі құн ды лық-
та ры мен тəр би елен ген қа зақ стан дық жас ұр пақ 
елі нің жар қын бо ла ша ғы үшін аян бай ең бек ету-
ге дайын. Ел ба сы ның «Тəуел сіз дік дəуірі» кі та бын 
оқу ар қы лы жас ұр пақ отан сүй гіш тік қа си етін 
одан əрі да мы та тү се ті ні сөз сіз. Оқи ға лар дың ба-
ян да луы, өзек ті лі гі, нақ ты лы ғы, ав тор дың те рең 
ма ғы на лы өзін дік ұс та ным да ры ның сақ та луы 
елі міз дің жү ріп өт кен жо лын ке ңі нен тү сі ну ге, ат-
қа рыл ған іс тер ге ба ға бе ріп, бо ла шақ қа се нім мен 
қа рау ға мүм кін дік бе ре ді.

Е.�. К	 БЕ ЕВ,
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

Өт кен жы лы бар ша Қа зақ стан хал қы ның ұлық ме ре ке сі Тəуел сіз дік кү ні қар са ңын да Астана да Ел-
ба сы Нұр сұл тан Əбі шұ лы Назарбаев тың «Тəуел сіз дік дəуірі» ең бе гі нің жа рық кө руі қо ғам ға ру ха ни 
сіл кі ніс əкел ді. Ел ба сы ның «Тəуел сіз дік дəуірі» кі та бы — тұ тас бір дəуір дің та ри хын қам ты ған құн ды 
та ри хи де рек тер ге то лы ең бек. Он да Еге мен дік ал ған жас мем ле кет тің 1991 жыл дар дан бер гі қо ғам-
дық-са яси, əлеу мет тік-эко но ми ка лық жə не мə де ни-ру ха ни да муы та рих тың да му заң ды лы ғы үде рі сі-
мен пуб лицис ти ка лық жанр əді сін де қа лың оқыр ман қауым ға же ңіл жет кі зі ліп ба ян да ла ды. Тіп ті, əр 
жыл дар да ғы мем ле кет да му ының ста тис ти ка лық есеп те рі, стра те ги ялық жос пар ла ры мен елі міз дің 
тағ дыр шеш ті əр бір ше ші мі, же тіс ті гі мен же ңі сі кі тап та тү гел қам тыл ған. Бір сөз бен ай тқан да, та ри-
хи дəуір мен па ра-пар уақыт ішін де қа лып тас қан мем ле кет құр ған Қа зақ елі нің тəуел сіз дік жыл да рын-
да ғы та ри хы жа зыл ған сал мақ ты эн цик ло пе ди ялық ше жі ре сі са на ла ды.

Сон дық тан да бұл кі тап бү гін гі күн де ғы лы ми-
зерт теу ин сти тут та ры мен са рап шы лық ор та лық-
тар да жə не ЖОО-да кең ауқым ды тал қы ла улар ға 
өзек бо лып, қо ғам ның зор қы зы ғу шы лы ғын ту ды-
рып отыр. «Тəуел сіз дік дəуірі» ең бе гі ту ра лы пі-
кір біл ді ріп, ма қа ла лар жа ри яла ған ав тор лар дың 
бар лы ғы кі тап тың ір ге лі эн цик ло пе ди ялық ең бек 
еке нін, он да елі міз дің жа ңа тəуел сіз да му дəуірін де 
жү ріп өт кен жо лы ның нақ ты та ри хи де рек тер мен 
фак ті лер ге сүйе ніп, шы найы ба ян дал ға ны ту ра лы 
өз де рі нің оң ба ға ла рын бе ру де.

Осы орай да ақ пан айын да Е. А. Бө ке тов атын да-
ғы Қа ра ған ды мем ле кет тік уни вер си те ті нің Қа зақ-
стан та ри хы жə не Қа зақ стан хал қы Ас сам бле ясы ка-
фед ра сы про фес сор лық-оқы ту шы лар құ ра мы ның 
ұйым дас ты ру ымен «Ел ба сы Н. Ə. Назарбаев тың 
«Тəуел сіз дік дəуірі кі та бы — Тəуел сіз дік эн цик ло-
пе ди ясы» та қы ры бын да дөң ге лек үс тел өт кі зіл ді. 
Іс-ша ра ға Қа ра ған ды об лы сы əкі мі ап па ра ты ның 
Қо ғам дық ке лі сім мем ле кет тік ме ке ме сі нің бө лім 
бас шы сы Ду ман Ма ла ев, Қа ра ған ды қа ла сы бі лім 
ме ке ме ле рі нің бас шы ла ры: Сəн Із тө леуова, Сəу-
ле Із тө леуова, Жа нар Сə лім ба ева, об лыс жə не қа ла 
мек теп те рі нің та рих шы мұ ға лім де рі ке ліп қа ты сып, 
өз де рі нің та рап та ры нан қос қан ке ле лі ой-пі кір ле рін 
ор та ға са лып, дөң ге лек үс тел жұ мы сы ның ой да ғы-
дай өтуі не үлес те рін қос ты.

Ғы лы ми-та ным дық сал ма ғы мен тəр би елік ма-
ңы зы зор жи ын ның мо де ра тор лық тіз гі нін ал ған ка-
фед ра мең ге ру ші сі, та рих ғы лым да ры ның кан ди да-
ты, до цент Жам был Жұ ма бе ков: «Тəуел сіз дік дəуірі» 
кі та бы та ри хи пуб ли цис ти ка жан рын да жа зыл ған, 
ол елі міз дің жа ңа та ри хы мен оның ер те ңі не де ген 
ав тор дың көз қа ра сын та ны та ды. Ең бек те 1990-шы 
жыл дан мем ле кет да му ының тұ тас бір ке зе ңі нен 
бер гі, Еге мен мем ле кет тің не гі зі қа лан ған күн нен 
бас тап, оның қа лып та суы мен 26 жыл дық тəуел сіз-

дік дəуірін де гі іш кі жə не сыр тқы сын-қа тер лер ді 
ең се ру ге бай ла ныс ты қа был дан ған ше шім де рі нің 
мəн-маз мұ ны мен те тік те рі ег жей-тег жей лі ба ян да-
ла ды. «Тəуел сіз дік дəуірі» кі та бы шын мə нін де мем-
ле ке ті міз дің бү гін гі да му ын жан-жақ ты қам ти оты-
рып, өзек ті мə се ле лер ге ғы лы ми тұ жы рым дар жа са-
лын ған Қа зақ стан ның қа зір гі за ман та ри хы», — дей 
ке ле, ба ян да ма жа сау ке зе гін про фес сор Ва ле рия 
Вик то ров на Ко зи на ға бер ді. Про фес сор Ва ле рия 
Вик то ров на «Мем ле кет бас шы сы Н. Ə. Назарбаев-
тың «Тəуел сіз дік дəуірі» кі та бы — Тəуел сіз Қа зақ-
стан Рес пуб ли ка сы ның эн цик ло пе ди ясы» та қы ры-
бын да жа са ған ба ян да ма сын да 1990 жыл дар дың 
ба сын да еге мен дік тің ал ғаш қы жыл да рын да ғы 
орын ал ған əлеу мет тік-эко но ми ка лық қи ын шы лық-
тар ды ең се ру де жыл дам, уақы ты мен дер ке зін де 
ше ші мін тауып отыр ған Ел ба сы ның ерен ең бе гі не 
тоқ тал ды. Қа зақ стан хал қы Ас сам бле ясы ор га ны-
ның Қа зақ стан қо ға мы ның іш кі тұ рақ ты лы ғы мен 
ха лық тың бір лі гін ны ғай ту да ғы ат қа рып жат қан 
жұ мы сы ның жол ға қойы лып, бү гін гі күн де гі іш-
кі са ясат та ғы же міс ті қыз ме ті нің жол ға қойы луы 
да Ел ба сы ның кө ре ген са яса тын да ғы іс-əре ке ті нің 
же мі сі еке нін дөң ге лек үс тел жұ мы сын да ба са ай-
тып, ғы лы ми дə лел де рі мен ба ян да ма сын да не гіз деп 
отыр ды. Əлеу мет тік-эко но ми ка лық жағ дай дың күр-
де лі лі гі не қа ра мас тан жар қын бо ла шақ жо лын да ғы 
праг ма ти ка лық бол жа улар ға сүйен ген Ел ба сы ның 
1995 жы лы Қа зақ стан Рес пуб ли ка сы ның Астана сын 
Алматы дан Ақ мо ла ға ауыс ты ру ту ра лы Жар лы ғы 
ға сыр дың стра те ги ялық ше ші мі бо лып та бы ла ты-
нын ба ян да ды. Мо де ра тор Ж. Жұ ма бе ков тан сөз 
ке зе гін ал ған осы жол дар дың ав то ры өзім «Ел ба сы 
Н. Ə. Назарбаев тың «Тəуел сіз дік дəуірі» ең бе гі қа-
зір гі Қа зақ стан та ри хы ның де рек кө зі» ат ты ба ян да-
мам ды дөң ге лек үс тел жұ мы сы на қа ты сып отыр-
ған дар дың ал ды на ұсын дым. Ел ба сы кі та бы ның 

Қа зақ стан та ри хы ғы лы мы үшін де рек көз ре тін де 
құн ды лы ғы мен ма ңы зы зор са на ла ды. Се бе бі ең бек-
те тəуел сіз дік жыл да рын да ғы елі міз дің жү ріп өт кен 
тұ тас та ри хы та ри хи пуб ли цис ти ка лық жан рмен 
ба ян да ла ды. Ғы лым жо лын да ғы ұс та зым, «Күл те-
гін» сый лы ғы ның иеге рі про фес сор Са тай Сыз ды-
қов тың «Ең бек те Қа зақ стан ның да му үл гі сі нің эво-
лю ци ялық та ри хы на не гіз дел ген тəуел сіз дік ше жі-
ре сі жа зы ла ды» де ген ғы лы ми пі кі рі нің Ел ба сы ның 
«Тəуел сіз дік дəуірі» кі та бын да ғы та рих қа, са ясат қа, 
мем ле кет да му ына бай ла ныс ты жа зыл ған та ри хи 
тұ жы рым да ры ар қы лы ұлт тық та рих ты зер де ле удің 
те ори ялық-ме то до ло ги ялық əді сін қа лып тас ты ру-
мыз ке рек еке нін дөң ге лек үс тел жұ мы сы на қа ты-
сып отыр ған ұс таз дар қауымы на жет кі зу ді мақ сат 
ет тім. Бұл ең бек ті ор та бі лім бе ру жүйе сін де гі мек-
теп тер де гі оқу шы лар ға тү сін ді ру де бел гі лі бір əдіс-
те ме лік жə не əдіс на ма лық не гіз дер ге сүйе ніп, бі лім 
алу шы лар дың жү ре гі не жол та бу ға бо ла ды. Ай ту лы 
ең бек «Мəң гі лік Ел» жал пыұ лт тық иде ясын жү зе ге 
асы ру ға ұм тыл ған хал қы мыз дың эн цик ло пе ди ялық 
та ри хи ше жі ре сі, 4 ірі бө лім де гі 32 па раг раф пен 
260 та қы рып — тұ тас дəуір дің та ри хын қам ты ған 
құн ды шы ғар ма. Осы ең бек те гі атал ған 260 та қы-
рып ты уни вер си тет, кол ледж, мек теп тер де гі бі лім 
алу шы лар Қа зақ стан та ри хы пə ні нен эс се, шы ғар ма 
жə не ғы лы ми жо ба, кур стық, дип лом жұ мыс та рын 
жа зу ба ры сын да ке ңі нен қол да на ала ды. «Тəуел сіз дік 
дəуірі» кі та бы өзек ті мə се ле лер ге ғы лы ми тұ жы рым-
дар жа са лын ған Қа зақ стан ның қа зір гі за ман та ри хы, 
«Мəң гі лік Ел» мұ ра ты ның құн ды лық та ры на сүйен-
ген, тəуелсіз қа зақ елі нің та ри хы то лық қам тыл ған, 
оқи ға лар же лі сі бі рі нен соң бі рі са бақ та сып жа зыл-
ған құн ды ту ын ды. Ел ба сы Н. Ə. Назарбаев кі та бын-
да та қы рып ата ула ры на ерек ше мəн бе рі ліп, жа ңа 
та ри хы мыз дың құн ды лық та ры на не гіз дел ген, оқи ға-
лар нақ ты əрі дəл су рет тел ген Сон дық тан ең бек те гі 
оқи ға лар ды де рек тік қор есе бін де Қа зір гі за ман ғы 
Қа зақ стан та ри хы пə нін жүр гіз ген де ке ңі нен пай да-
ла ну ымыз ға бо ла тын тап тыр май тын эн цик ло пе дия.

Қа ра ған ды қа ла сы бі лім бө лі мі не қа рас ты 
№36 ме теп тің ди рек то ры Сəу ле Із тө леуова өз ба ян-
да ма сын да Ел ба сы ның «Тəуел сіз дік дəуірі» кі та бын-
да ғы та қы рып тар бойын ша Қа ра ған ды қа ла сы ның 
мек теп те рін де гі жо ға ры сы нып оқу шы ла ры на шы-
ғар ма, эс се жұ мыс та рын жаз ғы зу дың жол да рын 
көр сет ті. Ата-ана лар ко ми те ті мен бір ле сіп сы нып 
же тек ші ле рі нің «Тəуел сіз дік дəуірі» ең бе гі бойын-

ша тəр бие са ғат та рын өт кі зу дің нə ти же сі жас тар-
дың бойын да ғы пат ри от тық рух ты ны ғай та ты нын 
жет кіз ді. №53 мек теп-ли цейі нің бас шы сы Сəн Із-
тө леуова Ел ба сы ның «Тəуел сіз дік дəуірі» кі та бын 
жан-жақ ты на си хат тау жас тар дың бойын да ғы ру-
ха ни-ин тел лек ту ал дық əлеуетін да мы та ты нын жə не 
ең бек те гі ба ян дал ған та ри хи фак ті лер дің Қа зақ стан 
та ри хы пə нін жүр гі зу де кө ме гі зор бо ла ты нын қо-
ры тын ды лап айт ты. Дөң ге лек үс тел жұ мы сын да 
пі кір ай тқан №44 не гіз гі мек теп тің бас шы сы Жа-
нар Сə лім ба ева: «Тəуел сіз дік дəуірі» кі та бы бү гін гі 
күн де гі бі лім бе ру маз мұ нын жаң ғыр ту ба ры сын да 
ма ңыз ды рөл ат қа ра ды, се бе бі ең бек те гі та ри хи мағ-
лұ мат тар оқу шы лар ға Қа зақ стан та ри хы ның да му 
үде ріс те рін тү сі ну ге, ой тал қы сы нан өт кі зу ге мүм-
кін дік бе ре ді», — деп шы ғар ма құн ды лы ғы ның жо-
ға ры еке нін айт ты.

Дөң ге лек үс тел жұ мы сын да құн ды пі кір ле рін 
ор та ға сал ған өз ге де қа ты су шы лар дың сөй ле ген 
сөз де рін де Ел ба сы ның «Тəуел сіз дік дəуірі» кі та-
бын да ба ян дал ған оқи ға лар Қа зақ стан хал қы үшін 
дəуір лік оқи ға лар мен өріл ген тəуел сіз дік тің ши рек 
ға сыр дан ас там уақыт ішін де гі жа сам паз дық, ке лі-
сім жыл на ма сы, бұл бе лес тің бас ты же тіс ті гі — елі-
міз дің бү гі ні мен бо ла ша ғы ның бе рік ір ге та сы қала-
нға ны жет кізлі ді.

Ел ба сы ның «Тəуел сіз дік дəуірі» кі та бы ның құн-
ды лық та рын на си хат тау ға ар нал ған іс-ша ра ның 
қо ры тын ды сын да елі міз дің қа лып тас қан жа ңа жа-
һан дық аху ал жағ дайын жаң ғыр та оты рып, əлем-
де гі ба рын ша да мы ған мем ле кет тер қа та ры нан бо-
ла шақ та орын ала ты ны на қал тқы сыз сен дік. Се бе бі 
оған «Мəң гі лік Ел» иде ясы ның құн ды лық та ры ның 
ама на ты на адал дық та ны тып отыр ған Қа зақ стан 
хал қы ның ру ха ни жə не ин тел лек ту ал дық əлеуеті нің 
ор ны мен жа сам паз дық рух қа не гіз дел ген қуа ты не-
гіз бо ла ды.
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Да мы ған ел дер де жақ сы дəс түр бар. Ол — əлем дік құн ды лық тар ды тез иге ру. Жа ңа лық тар-
мен жа ры са оты рып, жыл да мы рақ сол əре кет тер ді іс ке асы ру. Өр ке ни ет де ге ні міз дің өзі — за-
ма науи құ бы лыс тар ды заң ды түр де ор та ға бейім деу еке ні мə лім. Біз дің қа зақ қо ға мы, жа сы-
ра ты ны жоқ, əр нəр се ден ке шеуіл деп «еш тен кеш жақ сы» деп ұзын ар қан, кең тұ сау ға са лып 
кел ді. Да ла мыз қан дай кең бол са, пейіл-ни еті міз де сон дай. Ал іс ке кел ген де жай ба ра қат тық 
та ны тып, іс ке тез кі рі су ден аулақ қа ша мыз. Қа зір гі за ман «сен тұ ра тұр, мен атып алайын» деп 
ке зек кү те тін уақыт емес. Əлем дік ке ңіс тік жан та лас та, қар ба лас та. Ке ше гі өгіз ар ба мен отар-
ба ның ке зі өт кен. Ке ңес тік ке зең нің баяу тір лі гі де көз ден бұл бұл ұш ты. Бү гін гі ақ па рат ағы мы-
на іле су үшін аса шап шаң дық, зу ыл да ған жыл дам дық қа жет. Осы орай да ту ған хал қын, қа зақ 
елін да мы ған 30 ел дің қа та ры на қо сам деп ұлы бас та ма кө тер ген Ел ба сы Нұр сұл тан Назарбаев-
тың «Бо ла шақ қа бағ дар: ру ха ни жаң ғы ру» ат ты ма қа ла сын да қа зақ ті лін ки рил ли ца дан ла тын 
гра фи ка сы на кө ші ру ту ра лы мə се ле кө те ріл ді.

Бұл үр діс ал ғаш рет 1993 жы лы бас тал ған. Сол 
жы лы Түр кия елін де Қа зақ стан, Өз бек стан, Қыр-
ғыз стан, Түр кі мен стан, Əзір бай жан жə не тү рік ға-
лым да ры бас қо сып, бү кіл түр кі ха лық та ры на ор-
тақ 34 əріп тен тұ ра тын үл гі ні ор та ға сал ған. Одан 
кейін Ұлт тық Ғы лым ака де ми ясы ның ака де ми гі 
Əб дуə ли Қай да ров 24 əр пі бар қа зақ нұс қа сын 
дайын да ған. Ал, со дан бе рі 2013 жыл ға дейін жүз-
ден аса жо ба лар қа рас ты ры лып ты.

Екін ші бір адым — 2006 жы лы Қа зақ стан хал қы 
Ас сам бле ясы ның XII сес си ясын да Ел ба сы мыз ла-
тын гра фи ка сы на кө шу ту ра лы зерт те уді тап сыр-
ды. Осы ған орай Бі лім жə не ғы лым ми нистрлі гін-
де ар найы ко мис сия құ рыл ды. Оның жұ мы сы на 
рес пуб ли ка ның та ны мал тіл ға лым да ры мен бір ге 
қо ғам дық ин сти тут тар дың ма ман да ры тар тыл ды. 
XX ға сыр дың 20-30-шы жыл да рын да ғы ла тын əліп-
биі не кө шу та ри хы зерт тел ді.
Үшін ші ке зең — 2013 жы лы жа сал ды. Ол — 

Пар ла мент Мə жі лі сі нің əлеу мет тік-мə де ни да му 
ко ми те ті рес пуб ли ка лық ғы лы ми кон фе рен ция 
өт кіз ген ді гі еді.

Мі не, ши рек ға сыр ға со зыл ған бұл бас та ма-
ның осы нау үш ке зе ңі нен кейін гі қо ры тын ды сөз-
ді Ел ба сы Н. Назарбаев өзі нің ағым да ғы жыл дың 
сəуір айын да ғы ма қа ла сын да нақ ты лап айт ты. Сəл 
үзін ді кел тір сек: «2025 жыл ға қа рай іс қа ғаз да рын, 
мер зім ді бас па сөз ді, оқу лық тар ды, бə рін де ла тын 
əліп биі мен ба сып шы ға ра бас тау ға ти іс піз.

2017 жыл дың аяғы на дейін ға лым дар дың кө ме-
гі мен, бар ша қо ғам өкіл де рі мен ақыл да са оты рып, 
қа зақ əліп биі нің жа ңа гра фи ка да ғы бі рың ғай стан-
дарт ты нұс қа сын қа был дау ке рек. 2018 жыл дан 
бас тап жа ңа əліп би ді үй ре те тін ма ман дар ды жə не 
ор та мек теп тер ге ар нал ған оқу лық тар ды дайын-
дау ға кі рі суі міз қа жет. Ал да ғы 2 жыл да ұйым дас-
ты ру жə не əдіс те ме лік жұ мыс тар жүр гі зі лу ге ти іс. 
Əри не, жа ңа əліп би ге бейім де лу ке зе ңін де бел гі лі 
бір уақыт ки рил ли ца ал фа ви ті де қол да ны ла тұ-
ра ды. Екін ші ден, қо ғам дық жə не гу ма ни тар лық 
ғы лым дар бойын ша «Жа ңа гу ма ни тар лық бі лім. 
Қа зақ ті лін де гі 100 жа ңа оқу лық» жо ба сын қол ға 
ала мыз», — де ген Ел ба сы ның жос пар лы ойын ха-
лық қы зу қол да ды. Сан алу ан ой-пі кір лер ор та ға 
түс ті. Көп ші лік тің жан-жақ ты тал қы сы нан кейін 
Жар лық қа қол қойыл ды. Күн тəр ті бін де тұр ған 
өзек ті мə се ле өмір лік кү ші не ен ді. Ен ді гі жер де 
бұл үр діс ті ха лық бо лып қол дап, аяғы нан тік тұр-
ғы зу ке рек.

Ла тын əліп биі не кө шер ал дын да, жал пы осы 
«Ла тын» де ген сөз қай дан шық ты? Ла тын де ген 
ел бар ма? Та рих та бол ған ба? Осын дай сауал дар 
ал ды мыз дан шы ға ры да сөз сіз ғой. Сон дық тан да, 
ла тын атауына, оның шы ғу та ри хы на да аз дап тоқ-
та ла кет сек, ар ты ғы бо ла қой мас.

Ежел гі тіл дер ту ра лы сөз қоз ғал ған да, ең ал-
ды мен ес ке ла тын мен грек тіл де рі ке ле ді. Əри не, 
грек ті лін де жə не оның əр түр лі ди алек ті ле рін де 
грек тер сөй лей ті ні тү сі нік ті, ал ла тын ті лі рим-
дік тер дің ті лі бол ды. Мұн да ен ді: «не ге рим дік тер 
ла тын ті лін де сөй ле ді?» де ген сұ рақ пай да бо ла ды. 
Ла тын ті лі (Lin qua La ti na) — бұл ежел гі Ла ция (La-
ti um) тұр ғын да ры ның ті лі. Ла ция — са би нян дар 
же рі мен, Эт ру рия жə не Кам па ни ямен шек тес кен 
Ита ли яның ор та сын да ғы кі ші гі рім ай мақ. Ла ци-
яның тұр ғын да ры ла тын дар (La ti ni), ал олар дың 
ті лі ла тын ті лі (Lin qua La ti na) деп атал ды. Ла тын 
ті лі Еуро па ның ежел гі мə де ни ет ті ха лық та ры ның 
тіл де рі қа та ры на жат қы зы ла ды. Жал пы та ра ған 
лин гвис ти ка лық клас си фи ка ция бойын ша ла-
тын ті лі өлі (яғ ни, қа зір гі кез де қол да ныл май тын) 
ита ли лік тіл дер ге жа та ды. Ита ли лік тіл дер қа та-
ры на Ита ли яда б. з. д. І ғ. екін ші ши ре гі нен б. з. 
І ғ. ара лы ғын да ме кен де ген ежел гі ита ли лік тай па 
тіл де рі жа та ды (та рих қа мə лім оск, умбр, си кул, 
жə не т. б). Ита ли лік тіл үн діеуро па лық тіл то бы на 
жа та ды, со ны мен қа тар, бұл топ қа грек ті лі, үн ді 
тіл де рі, иран дық, сла вян дық, бал тық, гер ман дық 
тіл дер жа та ды. Ла тын ті лі нің атауы Тибр өзе ні нің 
тө мен гі ағы сын да ор на лас қан Ла ци ум (La ti um) та-
ри хи ай ма ғын да ме кен де ген ежел гі ита ли лік ла-
тын тай па сы мен ты ғыз бай ла ныс ты. Ла ци ум ның 
ор та лы ғы б. з. д. VIII ғ. ла тын тай па сы не гі зін қа ла-
ған Рим қа ла сы бол ды. Оның не гі зін ла тын дар мен 
са бин дік ауыл дар дан тұр ған, ал са яси жə не мə де-
ни жа ғы нан грек тер мен эт рус кі лер үс тем дік ет ті. 
Б. з. д. 753 жы лы Рим нің қа лып тас қан уақы тын да 
мем ле кет тің бас ты құ ра мын ита лик тер құ рап, екі 
ди алек ти ка лық топ — ла тын-фа ли лік жə не оск-
ум бри лік топ тар ды қа лып тас ты рыл ған-ды.
Ла тын дар ал ға шын да ежел гі Ла ция тер ри то-

ри ясын да өмір сүр ген, оның ше ка ра ла ры — Тибр 
жə не Ани ен өзен де рі, Апе нин, Вольск та ула ры 
мен Ти ренн те ңіз ара лы ғы. Рим дік жа улап алу 
со ғыс та ры ке зін де олар дың ті лі бү кіл Ита лия-
ға, кейін бү кіл ан тик əле мі не та ра ған. Ла тын ха-
ты ежел гі рим дік тер мен пай да ла ны лып, Ба тыс 
Еуро па ха лық та ры ның көп те ген хат та ры ның не-

гі зі бол ған. Ла тын ал фа ви ті ал ғаш қы уақыт та көп 
түр лі ал фа вит тер дің бір тү рі еді, ал фи ни ки лік ал-
фа вит ті грек тер мен бас қа ха лық тар мен қа был да-
нып алу дың нə ти же сін де қа лып тас тыр ды. Ла тын 
жа зу ын ба тыс грек тік жа зу ға жа қын жə не шы ғыс 
грек тік иони лік ал фа вит тен ерек ше ле не тін Эт руск 
ал фа вит те рі нің бі рі де қол да ныл ған. Көп те ген 
əріп тер дің жа зы луы ата лып кет кен ал фа вит тер де 
өз ге ріс сіз сақ тал са, осы əріп тер дің ды быс тық ма-
ғы на сы өз ге ріс ке ұшы ра ған. Ла тын ал фа ви ті ежел-
гі грек ал фа ви ті не ұқ сас ке ле ді. Ан ти ка лық та ри хи 
əдеп ке сəй кес жа зу өне рі Ла ци ум ге грек тер мен 
Пе ло пон нес тен əке лін ген, олар Рим ор та лы ғын да 
ор на лас қан Па ла ни ге кө шіп қо ныс тан ған. Ла тын 
ал фа ви ті мен жа зуы пай да бо лу ының əр түр лі нұс-
қа ла ры бар. Ең кең та рал ған нұс қа ла ры на сəй кес 
ла тын жа зуы б. з. д. IX ғ. қа лып тас қан грек ал фа вит 
жа зу ының не гі зін де жа сал ған. Се бе бі, Ита ли яның 
оң түс тік бө лі гін де бұ рын нан көп те ген грек қа ла ла-
ры мен тұр ғы лық ты ай мақ та ры ор на лас қан жə не 
грек тер мен ла тын дар ара сын да мə де ни бай ла ныс 
ер те ор на ты лып, тұ рақ ты бол ған. Мы са лы, Рим 
қа ла сы ның ма ңын да ор на лас қан Га бий қа ла сын да 
да грек мə де ни еті үс тем дік етіп, он да ан ти ка лық 
аңыз дар ға сəй кес ке ле шек Рим нің не гі зін қа ла-
ушы лар — Ро мул мен Рем сауат ал ған.

Əри не, ла тын жаз ба сы тез пай да бол ды деп 
ай ту ға бол май ды, тіл қа лып та су жо лын да бар лық 
про цес тер ұзақ қа со зы ла ды, кей де көп те ген мың-
жыл дық тар ара лы ғын да қа лып та са ды, ла тын ті лі 
мен ла тын ал фа ви ті де баяу жə не өз ре ті мен да-
мы ды. Ла тын ал фа ви ті нің қа зір гі біз ге үй рен шік ті 
аяқ тал ған тү рі б. з. д. VI-III ғ.ғ. қа лып тас қан. Ла-
тын жаз ба сы ның ал ғаш қы ес кер ткіш те рі (тас та ғы 
жə не əр түр лі нəр се лер де гі жаз ба лар) ежел гі грек 
жа зу ымен ту ыс ты ғын көр се те тін ар ха ика лық əріп 
жаз ба сы мен ерек ше ле не ді. Көп те ген ежел гі ла тын 
жаз ба ла ры жа зу ды оң нан сол ға қа рай жаз ған, тек 
б. з. д. IV ғ. жа зу сол жа ғы нан оң ға қа рай ба ғыт та-
лып тұ рақ ты ор на тыл ды.

Мі не, кө не за ман нан сыр шер те тін та ри хи 
де рек тер осы лай дей ді. Бір ға жа бы, осы ең кө не 
тіл — иесі жо ғал ға ны мен өзі өш пей уақыт пен жа-
ры сып, кө ге ре-көк теп бү гін гі за ман ға жет ті. Қа зір 
Жер ша рын ме кен де ген қан ша ма мем ле кет тер дің 
жар ты сы нан кө бі, əлем ха лық та ры ның 70 % — нан 
ас та мы ла тын гра фи ка сын қол да на ды екен.

Ел ба сы өзі нің ма қа ла сын да: «Біз уақыт ұт-
тыр май, бұл жұ мыс ты осы бас тан қол ға алу ымыз 
ке рек. Біз осы нау ауқым ды жұ мыс ты бас тау ға 
қа жет ті дайын дық жұ мыс та ры на қа зір ден кі рі се-
міз. Үкі мет қа зақ ті лін ла тын əліп биі не кө ші ру дің 
нақ ты кес те сін жа сауы ке рек. Ла тын ша ға кө ші ру-
дің те рең ло ги ка сы бар. Бұл қа зір гі за ман ғы тех-
но ло ги ялық ор та ның, ком му ни ка ци яның, сон-
дай-ақ, XXI ға сыр да ғы ғы лы ми жə не бі лім бе ру 
про це сі нің ерек ше лік те рі не бай ла ныс ты. Мек теп 
қа быр ға сын да ба ла ла ры мыз ағыл шын ті лін оқып, 
ла тын əріп те рін он сыз да үй ре ніп жа тыр. Сон дық-
тан, жас бу ын үшін еш қан дай қи ын дық, ке дер гі-
лер бол мақ емес», — деп атап көр сет ке ні, біз дің 
ке ле ше гі міз — жас ұр пақ тан көп үміт кү те тін ді гі 

екен ді гі да усыз. Ел ба сы ай тқан дай, бү гін гі жас бу-
ын бұл та ри хи үр діс ке тез икем де ле ді, тіп ті дайын 
тұр де уге де не гіз бар. Ал ор та бу ын мен біз дің аға 
бу ын ның дайын ды ғы қа лай? Ен ді осы ған сəл аял-
дайық.

Ме нің ма ман ды ғым — би олог, эко лог. Осы 
жа ра ты лыс та ну са ла сы мен ай на лыс қа ны ма 
50 жыл дан асып ты. Өмір де гі жар ты ға сыр дан ас-
там тə жі ри бе ме қа рап отыр сам, Ке ңес тік ке зең-
нің де, Тəуел сіз дік тұ сы ның да бі раз дү ни еле рін 
кө ріп пін. Екі қо ғам ға да ең бек ет тім. Сол ұзын-
со нар ең бек жо лым да, əсі ре се, біз дің са ла да ла-
тын қар пі не қа тыс ты сөз дер жиі қол да ны ла ды 
екен. Мə се лен, ге ог ра фи яда — жер-су, ор ман-то-
ғай, тау-тас ата ула ры, би оло ги яда — өсім дік тер 
ат та ры, зо оло ги яда — бар лық сис те ма ти ка, аң-
құс тар мен жан-жа ну ар лар ата ула ры, ана то ми-
яда — адам ағ за ла ры, ме ди ци на да — бү кіл ауру 
ат та ры мен дə рі-дəр мек тер дің бə рі ла тын ша сы-
мен бір ге ай ты лып, ла тын қар пі мен қо са таң ба-
ла на ды. Бұ ған ма те ма ти ка түр ле рі мен хи мия, 
фи зи ка ны қо сы ңыз. Олар да ла тын ша ға жа қын 
жү ре ді. Бұл — біз дің аға бу ын ның ба сы нан өт-
кен өмір лік тə жі ри бе ден алын ды. Ал қа зір гі 
компь ютер, ұялы те ле фон дар, жа ңа ин но ва ци-
ялар, əлем де гі озық тех но ло ги ялар дың бар лы-
ғы ла тын ша ға икем дел ген. Бү гін гі таң да Жер 
жү зі не үс тем дік құ рып тұр ған ағыл шын ті лі де 
осы ла тын ша ның бір ағайы ны. Бұ ған дə лел ре-
тін де, Ел ба сы мыз дың та ғы бір пайым ды пі кі рі не 
құ лақ тү рейік. «Күл лі жер жү зі біз дің көз ал ды-
мыз да өз ге ру де. Əлем де ба ғы ты əлі бұ лың ғыр, 
жа ңа та ри хи ке зең бас тал ды. Күн са нап өз ге ріп 
жат қан дү бір лі дү ни еде са на-се зі мі міз бен дү-
ни ета ны мы мыз ға əб ден сі ңіп қал ған тап та урын 
қа ғи да лар дан арыл ма сақ, көш ба сын да ғы ел-
дер мен те ре зе міз ді те ңеп, иық түйіс ті ру мүм кін 
емес. Өз ге ру үшін өзі міз ді мық тап қол ға алып, 
за ман ағы мы на икем де лу ар қы лы жа ңа дəуір-
дің жа ғым ды жақ та рын бой ға сі ңі руі міз ке рек». 
Шын ды ғын да, бү гін гі жа һан да ну дəуірін де бə се-
ке лес тік ке қа бі лет ті ел дер ға на ал ға озып, хал қы-
ның тұр мыс-тір ші лі гін тү зей ала ды. Кез кел ген 
мем ле кет тің са яса ты да, мə де ни еті де, эко но ми-
ка сы да тіл ге тəуел ді. «Ті лің дұ рыс бол са, өмі рің 
де, кө ңі лің де дұ рыс бо лар» дей тін қа ра пайым 
қа ғи да бар. Дəл қа зір гі əлем де бо лып жат қан өз-
ге ріс тер мен құ бы лыс тар ға тө теп бе ру үшін қа-
зақ ұл ты жə не бар лық қа зақ стан дық тар осы нау 
та ри хи жол ды таң дап, ки рил ли ца дан — ла тын-
ша ға же дел көш ке ні аб зал. Бұ рын ғы за ман ғы кө-
шу ден гө рі бұл жол ғы кө шіс тез əрі жыл дам іс ке 
аса тын си яқ ты. Се бе бі, қа зір гі тех но ло ги ялар-
дың ың ғайы мен адам дар дың бейім де лу үр ді сі 
бұ рын ғы ға қа ра ған да тез əрі жыл дам.
Түйін деп ай тқан да, төр ткүл дү ние қол да нып 

отыр ған ла тын қар пі не қа дам ба сып, кө шіп, өмі рі-
міз ге ор нық ты ру — бү гін гі за ма на та ла бы, уақыт-
тың сұ ра ны сы. Бə се ке ге қа бі лет ті əлем ал пауыт та-
ры мен дең гей лес бо лу үшін «Тəуекел. Ал ға, Қа зақ-
стан!» деп ті ке тар та бер сек, Тəуел сіз елі міз дің көк 
бай ра ғы онан сайын би ік тей бе ре рі сөз сіз.

�АЙЫР ЖАН БЕ КІ ШЕВ,
�АРМУ ПРО ФЕС СО РЫ

Сме на ал фа ви та — это мо дер ни за ци он-
ный про ект, нап рав лен ный на ре фор ми ро-
ва ние стра ны. Как мы зна ем из ра бот те оре-
ти ков ис сле до ва ния на ций и на ци она лиз ма, 
сме на ал фа ви та — один из эф фек тив ней ших 
инстру мен тов «констру иро ва ния» еди ной на-
ции.

Ла ти ни ца даст каж до му из нас боль ше воз-
мож нос тей в поз на нии, так как в ми ре боль ше 
стран, ис поль зу ющих ла ти ни цу. Ду маю, что 
это вли яние про цес са гло ба ли за ции. Пер вым 
ша гом был пе ре ход на трехъ язы чие, а вто рой — 
пе ре ход на ла ти ни цу. И этот про цесс не из бе-
жен.

Во-пер вых, пе ре ход на ла ти ни цу об лег чит 
изу че ние ка зах ско го язы ка, так как ис чез нет 
проб ле ма со спе ци фи чес ки ми зву ка ми.

А во-вто рых, ла ти ни ца бу дет спо соб ство вать 
быс тро му ос во ению ан глий ско го язы ка.

В-треть их, ла тин ский ал фа вит бу дет спо соб-
ство вать изу че нию науч ных тру дов, на пи сан ных 
на ла ти ни це, и ос во ению но вых компь ютер ных 
тех но ло гий.

Пе ре ход на ла ти ни цу — это сбли же ние 
Казахстана с ми ро вым со об ще ством, в ко то ром 
боль шин ство стран ис поль зу ет имен но эту пись-
мен ность.

В Ка зах ста не очень раз ви то об ра зо ва ние, в 
том чис ле на ан глий ском язы ке — мо ло дежь 
зна ет ан глий ский, она дос та точ но прод ви ну та в 
этом де ле. По это му для бу ду щих по ко ле ний и 
мо ло дых лю дей пе ре ход на ла ти ни цу не сос та вит 
осо бо го тру да.

СА БИ РО ВА РАЙ ХАН ШАЙ ХЫ ШЕВ НА,
ЗА ВЕ ДУ ЮЩАЯ КА ФЕД РОЙ ПСИ ХО ЛО ГИИ КАРГУ ИМ. Е. А. БУ КЕ-

ТО ВА, КАН ДИ ДАТ ПСИ ХО ЛО ГИ ЧЕС КИХ НА УК, ДО ЦЕНТ
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12 ян ва ря 2018 го да в Ка ра ган дин-
ском го су дар ствен ном уни вер си те те им. 
Е. А. Бу ке то ва сос то ялось соб ра ние тру-
до во го кол лек ти ва, пос вя щен ное об суж-
де нию по ло же ний Пос ла ния Пре зи ден-
та Рес пуб ли ки Казахстан — Ли де ра на-
ции Нур сул та на Аби ше ви ча Назарбаева 
«Но вые воз мож нос ти раз ви тия в ус ло ви-
ях чет вер той про мыш лен ной ре во лю-
ции». В рам ках дан но го соб ра ния рек тор 
КарГУ про фес сор Ку бе ев Е. К. выс ту пил 
с док ла дом, где бы ли про ана ли зи ро ва ны 
ос нов ные те мы Пос ла ния. Мы пред ла га-
ем вам вы дер жки из его выс туп ле ния.

Пос ла ние на ше го Пре зи ден та Нур сул-
та на Аби ше ви ча Назарбаева «Но вые воз-
мож нос ти раз ви тия в ус ло ви ях чет вер той 
про мыш лен ной ре во лю ции» пос вя ще но то-
му, что нам не об хо ди мо сде лать для ус пе ха 
в стре ми тель но из ме ня ющем ся ми ре, ми ре 
чет вер той про мыш лен ной ре во лю ции.
От кры вая Пос ла ние, гла ва го су дар ства от-

ме тил дос ти же ния не за ви си мо го Казахстана, 
приз нан ные меж ду на род ным со об ще ством. 
В 2017 го ду Казахстан стал не пос то ян ным 
чле ном Со ве та бе зо пас нос ти ООН. В ян ва ре 
2018 го да Казахстан — стра на — пред се да-
тель Со ве та бе зо пас нос ти. Мы ста ли пер вым 
го су дар ством сре ди стран СНГ и Вос точ ной 
Ев ро пы, ко то рое ми ро вое со об ще ство из бра-
ло для про ве де ния Все мир ной спе ци али зи-
ро ван ной выс тав ки «ЭК СПО».
Наш уни вер си тет го то вил ся к это му 

со бы тию на про тя же нии нес коль ких пос-
лед них лет. С глу бо ким удов лет во ре ни ем 
хо чу от ме тить, что мы не толь ко по се ти ли 
выс тав ку, но и при ня ли учас тие в ее про ве-
де нии. Это и пред став лен ные на выс тав ке 5 
ин но ва ци он ных про ек тов уче ных КарГУ им. 
Е. А. Бу ке то ва, и ра бо та сту ден тов-во лон те-
ров, и ли ди ру ющие по зи ции в I Рес пуб ли-
кан ском мо ло деж ном кон кур се «Мо ло дежь 
G-Glo bal», при уро чен ном к выс тав ке.
Очень цен но, что все про во ди мые в 

стра не ме роп ри ятия и ре фор мы опи ра-
ют ся, преж де все го, на соб ствен ный опыт 
и пот реб нос ти са мо го Казахстана, ко то-
рый дви жет ся в сто ро ну де мок ра ти чес ко го 
раз ви тия. Президент при вел убе ди тель ные 
циф ры, под твер жда ющие тра ек то рию эко-
но ми чес ко го рос та стра ны. Так, «по ито гам 
го да рост ва ло во го внут рен не го про дук та 
сос та вил 4%, а про мыш лен но го про из вод-
ства — бо лее 7%. При этом в об щем объ еме 
про мыш лен нос ти об ра ба ты ва ющий сек-
тор пре вы сил 40%. Бла го по луч ное раз ви тие 
Казахстана поз во ли ло сфор ми ро вать ся сред-
не му клас су. Бед ность сок ра ти лась в 13 раз, 
уро вень без ра бо ти цы сни зил ся до 4,9%».
При этом гла ва го су дар ства пре дос те-

ре га ет, что дос ти же ния стра ны — это не 
га ран тия зав траш них ус пе хов. Для то го 
что бы раз ви вать ся да лее, не об хо ди мо ре-
шить ком плекс стра те ги чес ки важ ных за-
дач. Нурсултан Абишевич оп ре де лил де-
сять круп ных нап рав ле ний, на ко то рых на-
до сос ре до то чить ся. Я вни ма тель но изу чил 
Пос ла ние и счи таю, что уни вер си тет мо жет 
при нять учас тие в ре али за ции прак ти чес ки 
каж до го нап рав ле ния, обоз на чен но го Пре-
зи ден том.
Так, «в 2018 го ду не об хо ди мо на чать раз-

ра бот ку третьей пя ти лет ки ин дус три али за-
ции, пос вя щен ной ста нов ле нию про мыш-
лен нос ти «циф ро вой эпо хи». Что это зна чит 
для нас?
Бу дет сти му ли ро вать ся транс ферт но-

вых тех но ло гий, про из во дить ся циф ро-
ви за ция пред прия тий, раз ра ба ты вать ся 
но вые ло гис ти чес кие схе мы, воз рас тет 
спрос на ин жи ни рин го вые ус лу ги. Опыт 
пе ре до вых стран по ка зы ва ет, что все эти про-
цес сы ве дут к выс во бож де нию тру до вых ре-
сур сов, это один из ос нов ных рис ков. Зна чит, 
бу дет фор ми ро вать ся по ли ти ка пе ре обу че-
ния, тру до ус трой ства, при об ре те ния но вых 
ком пе тен ций, оп ре де ле ния иных стан дар-
тов ка че ства спе ци алис тов. Президент пря-
мо за яв ля ет о не об хо ди мос ти «адап ти ро вать 

сис те му об ра зо ва ния, ком му ни ка ции и сфе-
ру стан дар ти за ции под пот реб нос ти но вой 
ин дус три али за ции». По ла гаю, что в пер вую 
оче редь бу дут ме нять ся про фес си ональ ные 
стан дар ты и сам ре гистр вос тре бо ван ных спе-
ци аль нос тей, не сом нен но, воз рас тет роль до-
пол ни тель но го и осо бен но он лайн-обу че ния.
В от но ше нии даль ней ше го раз ви тия ре-

сур сно го по тен ци ала Президент ак цен ти ру-
ет вни ма ние на пе ре ос мыс ле нии уп рав ле ния 
при род ны ми ре сур са ми, ис поль зо ва нии ис-
точ ни ков аль тер на тив ной во зоб нов ля емой 
энер гии, не об хо ди мос ти вло же ний в зе ле-
ные тех но ло гии. Ос тро сто ит воп рос ути ли-
за ции бы то вых от хо дов, в этой сфе ре так же 
нуж ны но вые тех но ло гии.
В уни вер си те те ра бо та в этом нап рав-

ле нии уже на ча та, я имею в ви ду про ек ты 
на ших уче ных, та кие как «Ав то ма ти зи ро-
ван ная про мыш лен ная ус та нов ка по очис-
тке и умяг че нию сточ ных вод пред прия тий» 
(ру ко во ди те ли — Ома ров Х. Б., Пу дов А. 
М.), «Би отоп ли во вто ро го по ко ле ния для ав-
тот ран спор та из мно го лет них тра вя нис тых 
рас те ний Казахстана» (ру ко во ди тель — Мер-
ха ту лы Н.). По при ори те ту «Уп рав ле ние от-
хо да ми» сот руд ни ка ми ЛИП «ФХМИ» пред-
ло жен про ект «Раз ра бот ка плаз мо хи ми чес-
кой ус та нов ки для по лу че ния син тез-га за 
из уг ле во до род ных и сельско хо зяй ствен ных 
от хо дов».
И вновь Президент от ме ча ет не об хо ди-

мость ак ту али за ции за ко но да тель ства, в 
том чис ле Эко ло ги чес ко го ко дек са. Осо-
бое вни ма ние уде ле но в Пос ла нии раз ви тию 
аг роп ро мыш лен но го ком плек са. И это не 
слу чай но. Обес пе че ние про до воль ствен ной 
бе зо пас нос ти — од но из важ ней ших ус ло-
вий не за ви си мос ти стра ны. В этой свя зи 
Президент ста вит за да чу раз ви тия аг рар ной 
на уки. Ко неч но, в пер вую оче редь это ка са ет-
ся аг рар ных уни вер си те тов, но и мы не дол-
жны ос тать ся в сто ро не. В Пос ла нии ска за но 
о внед ре нии ин но ва ци он ных тех но ло гий в 
эту сфе ру, это и «ум ный по лив», и бес пи лот-
ная тех ни ка, и ин тел лек ту аль ные сис те мы 
вне се ния ми не раль ных удоб ре ний, и дру-
гое. Мы уже сей час прод ви га ем на ры нок 
про ект «Ин тел лек ту аль ные вы со ко эко но-
мич ные гид ро ге ли на ос но ве не на сы щен ных 
по ли эфир ных смол для рас те ни евод ства и 
улуч ше ния поч вы» (ав тор: про фес сор Бур ке-
ев М. Ж.).
Еже год но 150 мил ли ар дов тен ге бу дет ин-

вес ти ро ва но в тран спор тно-ло гис ти чес кую 
струк ту ру. Бу дут ос тро вос тре бо ва ны ана ли-
ти ки, спе ци алис ты в сфе ре циф ро вых тех но-
ло гий.
Ко неч но, с осо бым вни ма ни ем и я, и, по-

ла гаю, каж дый из вас изу чи ли седь мое нап-
рав ле ние «Че ло ве чес кий ка пи тал — ос но-
ва мо дер ни за ции», в ко то ром Президент 
из ла га ет свое ви де ние даль ней ше го раз ви тия 
об ра зо ва ния, здра во ох ра не ния, со ци аль ной 
сфе ры.
Для нас край не важ но, что глав ным на 

но вом эта пе раз ви тия стра ны по-преж не му 
ос та ет ся че ло век, граж да нин Казахстана, во 
бла го ко то ро го внед ря ют ся но вей шие дос ти-
же ния во все сфе ры со ци аль но-эко но ми чес-
кой жиз ни. Пе ред об ра зо ва тель ным со об-
ще ством гла ва го су дар ства ста вит за да чу 
соз да ния «соб ствен ной пе ре до вой сис те-
мы об ра зо ва ния, ох ва ты ва ющей граж дан 
всех воз рас тов». Президент еще раз ак цен-

ти ру ет вни ма ние на том, что толь ко спо-
соб ность че ло ве ка к пос то ян но му раз ви тию, 
об нов ле нию зна ний и на вы ков обес пе чит 
лич ный жиз нен ный ус пех, а стра не — проц-
ве та ние.
Мы очень вни ма тель но сле дим за все ми 

из ме не ни ями в сис те ме об ра зо ва ния. На-
ибо лее кар ди наль ные сдви ги се год ня ка са-
ют ся сис те мы дош коль но го и сред не го об-
ра зо ва ния. Из Пос ла ния сле ду ет, что уже к 
1 сен тяб ря 2019 го да бу дут внед ре ны еди ные 
стан дар ты прог рамм для ран не го раз ви тия 
де тей. К 2021 го ду бу дет за вер шен пе ре ход 
на об нов лен ное со дер жа ние сред не го об ра-
зо ва ния. «Это аб со лют но но вые прог рам мы, 
учеб ни ки, стан дар ты и кад ры», — ска зал гла-
ва го су дар ства. В этой свя зи он ста вит за да чи: 
пе рес мот реть под хо ды к обу че нию и рос ту 
ква ли фи ка ции пе да го гов, раз ви вать пе да го-
ги чес кие ка фед ры и фа куль те ты, уси ли вать 
ка че ство пре по да ва ния ма те ма ти чес ких и 
ес те ствен ных на ук на всех уров нях об ра зо ва-
ния.
Во всех ре ги онах на ба зе двор цов школь-

ни ков бу дут соз да ны дет ские тех но пар ки и 
биз нес-ин ку ба то ры со всей не об хо ди мой 
ин фрас трук ту рой, вклю чая компь юте ры, ла-
бо ра то рии, 3D-прин те ры. Кста ти, еще од на 
воз мож ность для тру до ус трой ства на ших 
вы пус кни ков.
Да лее Ел ба сы вновь ука зы ва ет на то, что 

бу ду щее ка зах стан цев — за сво бод ным 
вла де ни ем ка зах ским, рус ским и ан глий-
ским язы ка ми. В этом про яв ля ет ся за бо та 
Пре зи ден та о дос той ном бу ду щем мо ло дых 
ка зах стан цев. «Иде алом на ше го об ще ства 
дол жен стать ка зах ста нец, зна ющий свою ис-
то рию, язык, куль ту ру, при этом сов ре мен-
ный, вла де ющий инос тран ны ми язы ка ми, 
име ющий пе ре до вые и гло баль ные взгля-
ды». В уни вер си те те ус пеш но про дол жа ет ся 
ра бо та по под го тов ке трехъ языч ных кад ров. 
Вы пус кни ки, ос во ив шие эту прог рам му, ус-
пеш но тру до ус тра ива ют ся, они мо биль ны, 
по лу ча ют до пол ни тель ные ква ли фи ка ции, 
охот но вос при ни ма ют луч ший за ру беж ный 
опыт. На сов ре мен ном эта пе уни вер си тет 
прис ту пил к под го тов ке пе да го гов, ко то рые 
бу дут пре по да вать в шко лах би оло гию, хи-
мию, ин фор ма ти ку, ма те ма ти ку на ан глий-
ском язы ке.
Зная пот реб нос ти школ ре ги она в учи-

те лях раз лич но го про фи ля, вла де ющих ан-
глий ским и ка зах ским язы ка ми, мы ве дем 
це ле нап рав лен ную ра бо ту по их под го тов ке. 
Внед ря ет ся но вая ме то ди ка изу че ния ка зах-
ско го язы ка для рус ско языч ных школ.
Се год ня вы яви лась ос трая пот реб ность 

ре ги она в учи те лях рус ско го язы ка, а с уче-
том то го, что с 2016 го да рус ский язык изу ча-
ет ся в ка зах ских шко лах с пер во го клас са, эта 
пот реб ность рас тет.
Из Пос ла ния вид но, что Президент бо ле-

ет ду шой за раз ви тие ка зах ско го язы ка, за то, 
что бы наш язык был сов ре мен ным, тер ми но-
ло ги чес ки точ ным и бо га тым. По его мыс ли, 
пе ре ход на ла тин ский ал фа вит спо соб ству-
ет ре ше нию это го воп ро са. Пер вые ша ги, 
сде лан ные в этом нап рав ле нии, от ве ча ют 
ожи да ни ям об ще ства и наш ли са мый по-
зи тив ный от клик. Нап ри мер, пре по да ва те-
ли ма те ма ти чес ко го и фи зи ко-тех ни чес ко го 
фа куль те тов КарГУ пред при ня ли весь ма ус-
пеш ную по пыт ку из да ния учеб ных по со бий 
на ла тин ской гра фи ке. И в це лом мы го то вы 

са мым ак тив ным об ра зом уча ство вать в ра-
бо те по пе ре во ду ка зах ской пись мен нос ти на 
ла тин скую гра фи ку.
Пе ред выс шей шко лой так же сто ит за-

да ча осу ще ствить по этап ный пе ре ход на 
ан глий ский язык прик лад ных науч ных ис-
сле до ва ний. Для это го не об хо ди мо ак тив но 
ре али зо вы вать сов мес тные про ек ты с ве-
ду щи ми за ру беж ны ми уни вер си те та ми и 
ис сле до ва тельски ми цен тра ми, круп ны ми 
пред прия ти ями. Со фи нан си ро ва ние со сто-
ро ны час тно го сек то ра дол жно стать обя за-
тель ным тре бо ва ни ем для всех прик лад ных 
науч но-ис сле до ва тельских раз ра бо ток. Чле-
ны рек то ра та и, на де юсь, кол лек ти вы фа-
куль те тов зна ют, что эти воп ро сы мы под-
роб но об суж да ем на за се да ни ях.
Фор ми ру юща яся се год ня но вая па ра-

диг ма об ра зо ва ния всех уров ней ис клю ча ет 
инер тность, неп ро фес си она лизм, не ком-
пе тен тность, что объ ек тив но спо соб ству ет 
по вы ше нию ее ро ли в ка че стве од но го из 
стра те ги чес ких ре сур сов стра ны. Как под чер-
ки ва ет Нурсултан Абишевич, «к сфе ре об ра-
зо ва ния по ра от но сить ся как к от дель ной от-
рас ли эко но ми ки со сво ими ин вес ти ци он ны-
ми про ек та ми и эк спор тным по тен ци алом». 
Се год ня об ра зо ва ние приз ва но фор ми ро вать 
цен нос тные при ори те ты мо ло де жи, ори ен-
ти ро вать мо ло дых лю дей в ди на мич ном ми-
ре, обес пе чи вать их про фес си ональ ную и ин-
фор ма ци он ную мо биль ность. Ос нов ная цель 
та ко го об ра зо ва ния зак лю ча ет ся в раз ви тии 
лич нос ти, спо соб ной ста вить и дос ти гать 
дос той ные жиз нен ные це ли, гиб ко и эф фек-
тив но дей ство вать в но вых ус ло ви ях.
Президент от ме ча ет не об хо ди мость рос-

та ре ги ональ ных до хо дов, в час тнос ти, он 
ука зы ва ет, что «од ним из пер спек тив ных 
ис точ ни ков для лю бо го ре ги она яв ля ет-
ся раз ви тие въез дно го и внут рен не го ту-
риз ма, соз да юще го се год ня каж дое де ся тое 
ра бо чее мес то в ми ре». Сей час в уни вер си-
те те ве дет ся под го тов ка по спе ци аль нос тям 
«ту ризм» и «со ци аль но-куль тур ный сер вис». 
В бли жай шее вре мя вос тре бо ван ность вы-
пус кни ков этих спе ци аль нос тей зна чи тель но 
воз рас тет. Воз мож нос ти на шей об лас ти, са-
мой боль шой в Ка зах ста не, в этом от но ше-
нии прак ти чес ки не рас кры ты.
Борь бе с кор руп ци ей и обес пе че нию 

вер хо вен ства за ко на пос вя ще на де вя-
тая за да ча Пос ла ния. Внут рен няя пос ту па-
тель ная ди на ми ка раз ви тия стра ны тре бу ет 
адек ват но го пра во во го обес пе че ния и ук реп-
ле ния го су дар ствен ных ин сти ту тов, прав и 
за кон ных ин те ре сов че ло ве ка и граж да ни на.
Мы пос ле до ва тель но про во дим ан ти кор-

руп ци он ную по ли ти ку. Глав ным ус ло ви ем, 
пре пят ству ющим кор руп ци он ным про яв ле-
ни ям, яв ля ет ся проз рач ность дея тель нос ти 
всех под раз де ле ний уни вер си те та, вы со кое 
ка че ство учеб но го про цес са, объ ек тив ность 
ито го во го кон тро ля. Се год ня каж дый сту-
дент вла де ет не об хо ди мы ми пра во вы ми зна-
ни ями в этом воп ро се, для это го на ми раз-
ра бо тан Ко декс кор по ра тив ной эти ки, Пра-
ви ла ака де ми чес кой чес тнос ти раз ме ще ны в 
лич ном ка би не те пре по да ва те ля и сту ден та. 
Чес тность, по ря доч ность, тру до лю бие и есть 
важ ные сос тав ля ющие та ко го вы со ко го по-
ня тия, как пат ри отизм.
Од ним из на ибо лее зри мых сим во лов 

на шей не за ви си мос ти, гор достью всех 
ка зах стан цев ста ла на ша сто ли ца Астана. 
Мы зна ем, как мно го сил вло жил наш Ел-
ба сы в соз да ние сто ли цы, сей час он ста вит 
за да чу «на ос но ве опы та Ас та ны сфор ми ро-
вать «эта лон ный» стан дарт «смарт си ти» и 
на чать рас прос тра не ние луч ших прак тик и 
об мен опы том меж ду го ро да ми Казахстана». 
Как де пу тат об лас тно го мас ли ха та я знаю, 
что в на шем го ро де есть мно го воз мож нос-
тей улуч ше ния жиз ни ка ра ган дин цев. Мы 
на де ле спо соб ству ем то му, что бы на ша Ка-
ра ган да ста ла луч ше, я имею в ви ду и бла-
го ус трой ство тер ри то рии уни вер си те та, и 
ре монт всех кор пу сов и об ще жи тий. У нас 
еще мно го пла нов в этом нап рав ле нии, и мы 
сде ла ем все, что бы их осу ще ствить.
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В сво ем Пос ла нии к на ро ду Казахстана «Но вые 
воз мож нос ти раз ви тия в ус ло ви ях чет вер той про-
мыш лен ной ре во лю ции» Президент Нурсултан 
Абишевич Назарбаев сфор му ли ро вал 10 ос нов ных 
це лей, сто ящих пе ред рес пуб ли кой в ус ло ви ях чет-
вер той про мыш лен ной ре во лю ции. Важ но, что, обоз-
на чая даль ней шие ша ги на пу ти Казахстана в чис ло 
на ибо лее раз ви тых стран ми ра, Пос ла ние пос ле до-
ва тель но раз ви ва ет по ло же ния пре ды ду щих стра те-
ги чес ких до ку мен тов, учи ты ва ет опыт их прак ти чес-
кой ре али за ции. Глав ные сос тав ля ющие, ко то рые 
про дол жат оп ре де лять нап рав лен ность раз ви тия 
Казахстана, — это не об хо ди мость ак тив но го внед ре-
ния ин но ва ци он ных тех но ло гий во все сфе ры жиз ни 
го су дар ства и ши ро кая со ци аль ная от вет ствен ность.

Президент обос но вы ва ет глу бо ко вза имос вя зан-
ные за да чи по вы ше ния эф фек тив нос ти эко но ми ки. 
Это ин фор ма ти за ция и циф ро ви за ция про из вод-
ствен ных про цес сов; при ори тет ность эко ло ги чес кой 
и энер ге ти чес кой бе зо пас нос ти во всех сек то рах про-

из вод ства и, преж де все го, в сфе ре ос во ения при род-
ных ре сур сов Казахстана; внед ре ние пе ре до вых биз-
нес-мо де лей.
Не об хо ди мость обес пе че ния сов ре мен ной эко но-

ми ки вос тре бо ван ны ми науч но-тех ни чес ки ми ин но-
ва ци ями и вы со кок ва ли фи ци ро ван ны ми кон ку рен-
тос по соб ны ми тру до вы ми ре сур са ми тре бу ет фор-
ми ро ва ния ин тел лек ту аль но, фи зи чес ки и ду хов но 
раз ви то го граж да ни на. Это вновь ста вит воп рос о 
пер вос те пен ной зна чи мос ти на ци ональ но го об ра-
зо ва ния, на ко то рую об ра ща ет вни ма ние Пре зи дент. 
Его ко неч ная цель — обес пе чить но вое ка че ство че-
ло ве чес ко го ка пи та ла, со от вет ству юще го ус ло ви ям 
пос тин дус три аль но го об ще ства: воз рас та юще го вли-
яния ин фор ма ци он но-тех но ло ги чес ких фак то ров 
на ско рость об нов ле ния рын ка тру да, его струк ту ры, 
тре бо ва ний и зап ро сов. По ми мо пре дос тав ле ния 
не об хо ди мых зна ний и фор ми ро ва ния про фес си-
ональ ных ком пе тен ций вуз дол жен спо соб ство вать 
раз ви тию уме ний сту ден та в об лас ти пос то ян но го 
и неп ре рыв но го обу че ния, са мо об ра зо ва ния, от ко-
то рых бу дут в даль ней шем за ви сеть спо соб нос ти вы-
пус кни ков к мо биль нос ти и адап тив нос ти на ди на-

мич ном рын ке тру да, их ре аль ная под го тов лен ность 
к тру до ус трой ству и бу ду щей карь ере.

Ис пол не ние в пол ном объ еме со ци аль ных обя-
за тельств го су дар ства бу дет спо соб ство вать сох ра не-
нию бла гоп ри ят ной со ци аль ной сре ды, со ци аль но го 
са мо чув ствия граж дан. Нурсултан Абишевич оз ву-
чил по ка за те ли ди на ми ки рос та со ци аль ных вып лат 
в Ка зах ста не, со об щил о пла ни ру емом по вы ше нии 
пен сий, ок ла дов учи те лей и ра бот ни ков дру гих бюд-
жет ных сфер. Со ци аль ная от вет ствен ность так же 
дол жна стать глав ным прин ци пом оз до ров ле ния 
бан ков ской сис те мы стра ны, биз не са в це лом.

Ре ше ние де ся ти пос тав лен ных Пре зи ден том за-
дач ста нет ос но вой об нов лен ной мо де ли раз ви тия 
на шей стра ны, от ве ча ющей сов ре мен ным тре бо-
ва ни ям к гло баль ной кон ку рен тос по соб нос ти, даст 
воз мож ность ре али зо вать тот «ис то ри чес кий шанс» 
воз мож нос ти рос та, о ко то ром го во рит гла ва го су-
дар ства.

ЖУ МА ШЕВ Р. М.,
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

В оче ред ном Пос ла нии Президент Нурсултан 
Назарбаев обоз на чил 10 ос нов ных за дач, ко то рые 
пред сто ит ре али зо вать «в ус ло ви ях чет вер той про-
мыш лен ной ре во лю ции». Ведь имен но в этом прог-
рам мном до ку мен те Президент на шей стра ны ста-
вит чет кие це ли как на се год няш ний день, так и на 
бли жай шее бу ду щее.

За пос лед ний год про де ла на вну ши тель ная ра-
бо та по воп ло ще нию в жизнь за дач, ко то рые ста вит 
пе ред на ми Ел ба сы. Был за дан вы со кий старт, и ка-
зах стан цам бы ло не об хо ди мо уз нать о том, ка кие 
так ти чес кие ша ги бу дут пред при ня ты в даль ней шем 
для вы пол не ния ам би ци оз ных це лей.

В чис ле клю че вых при ори те тов раз ви тия гла ва 
го су дар ства осо бо вы де лил но вые ин дус трии, ко то-
рые фор ми ру ют ся с при ме не ни ем циф ро вых тех-
но ло гий. Се год ня на вол не но вой эко но ми чес кой 
ре аль нос ти в ми ре про ис хо дит то таль ный всплеск 
циф ро ви за ции ком му ни ка ций. Во мно гих стра нах 

стре ми тель но рас ши ря ет ся ис поль зо ва ние мо биль-
ных тех но ло гий, ко то рые в це лом соз да ют но вую 
ре аль ность с но вым фор ма том пот ре би тельско го 
по ве де ния, от но ше ни ем к день гам и пла теж ным ус-
лу гам. Да и са ми вза имо от но ше ния меж ду субъ ек та-
ми выс тра ива ют ся на со вер шен но иных прин ци пах. 
При этом пер вы ми эти но ва ции ус ва ива ют гло баль-
ные пла теж ные и тех но ло ги чес кие плат фор мы. На 
их ос но ве соз да ют ся мас со вые пла теж ные про дук ты, 
фор ми руя тем са мым кон ту ры бу ду щей пла теж ной 
сис те мы. С уче том этих тен ден ций нет сом не ния 
в том, что со зи да ние ос нов циф ро вой эко но ми ки в 
Ка зах ста не не сет каж до му че ло ве ку свою до лю благ, 
зна ния и ма те ри аль ные вы го ды.
Ака де ми чес кое ву зов ское со об ще ство всег да осоз-

на ва ло свою от вет ствен ность пе ред го су дар ством в 
фор ми ро ва нии но вых по ко ле ний граж дан — пат ри-
отов сво ей стра ны. КарГУ им. ака де ми ка Е. А. Бу ке-
то ва ре ша ет за да чи мо дер ни за ции выс ше го об ра зо-
ва ния Казахстана с уче том ми ро вых тен ден ций и по-
вы ше ния ка че ства под го тов ки кад ров в со от вет ствии 
с со ци аль ным за ка зом об ще ства. Глав ная цель этих 

и дру гих науч но-об ра зо ва тель ных про ек тов КарГУ 
им. ака де ми ка Е. А. Бу ке то ва — ин тег ра ция в об лас-
ти об ра зо ва ния, на уки и прак ти ки ра ди по вы ше ния 
ка че ства под го тов ки спе ци алис тов вы со ко го клас са.

Кол лек тив КарГУ им. ака де ми ка Е. А. Бу ке то ва 
еди но душ но под дер жи ва ет идеи гла вы го су дар ства и 
за ве ря ет: сво им ежед нев ным тру дом бу дем ак тив но 
спо соб ство вать ре али за ции пос тав лен ных Нур сул та-
ном Назарбаевым за дач на бла го проц ве та ния на ше-
го су ве рен но го Казахстана.

Каж дое из нап рав ле ний прог рам мы, оз ву чен ной 
в Пос ла нии Пре зи ден та РК Нур сул та на Назарбаева, 
яв ля ет ся зна чи мым и мас штаб ным, и все прог рам-
мные за да чи, пос тав лен ные гла вой го су дар ства, по 
пле чу ка зах стан цам.
То есть те ку щий мо мент — это и ис то ри чес кий 

шанс пой мать вол ну уда чи, и вмес те с тем это боль-
шая от вет ствен ность для все го об ще ства пе ред бу ду-
щим за ус пех всей эко но ми чес кой по ли ти ки.

ЖУ МА БЕ КОВ М. К.,
ЗАВ. КА ФЕД РОЙ ЖУР НА ЛИС ТИ КИ КАРГУ ИМ. АКА ДЕ МИ КА Е. А. БУ КЕ ТО ВА

Жыл ба сын да Ел ба сы Қа зақ стан хал қы на ке зек ті 
Жол дауын жа рия ет ті. Жар қын бо ла шақ қа бас тай-
тын ба тыл қа дам дар ды ар қау ет кен бұл Жол да удың 
да ма ңы зы ерек ше. Президент қар қын ды эко но ми-
ка лық да му жо лы на бет ал ған елі міз дің 2050 жыл-
ға дейін гі ұзақ мер зім ді Да му стра те ги ясын жү зе ге 
асы рып, Жүз нақ ты қа дам Ұлт жос па ры бойын ша 
ре фор ма лар ды сəт ті жүр гі зіп, ин дус три ялан ды ру 
са ла сын өр кен де ту жо лын да да жүйе лі жұ мыс тар ат-
қар ға нын атап айт ты. Өт кен жы лы Үшін ші жаң ғы ру 
аясын да Ру ха ни жаң ғы ру ба ғы ты бойын ша ке шен ді 
іс-ша ра лар ат қа ры лып, «Циф рлық Қа зақ стан» бағ-
дар ла ма сы қа был дан ды. Ал би ыл ғы Жол дау Төр тін-
ші Ин дус три ал ды Ре во лю ция жағ дайын да ғы ел дің 
да му ына ар на ла ды. Ел ба сы ал да ғы уақыт та ат қа ры-
ла тын 10 не гіз гі тап сыр ма ға тоқ тал ды. Сол не гіз гі 
тап сыр ма лар дың бі рі — «Ада ми ка пи тал — жаң ғы ру 
не гі зі. Бі лім бе ру дің жа ңа са па сы».
Бі лім қай кез де де ма ңыз ды. Бі лім, ғы лым сыз да-

му жоқ. Бұл жол ғы Жол дауын да да Ел ба сы бі лім мə-
се ле сі не ба са на зар аудар ды. Бі лім нің не гі зі мек теп-
тен қа ла на ды. Осы ны бас ты на зар да ұс тан ған Мем-
ле кет бас шы сы мұ ға лім мəр те бе сін арт ты ру бү гін гі 
да мы ған ел дер дің қа та ры на қо сы лу ға ті ке лей ық пал 
ете ті нін ай та ке ле, бі лім бе ру дің жа ңар тыл ған маз-

мұ ны на көш кен, яғ ни ха лы қа ра лық стан дарт тар ға 
сай ке ле тін бі лім ді, бі лік ті ұс таз дар дың лауазым дық 
жа ла қы сын ағым да ғы жыл дың 1 қаң та ры нан бас тап 
30 пайыз ға кө бей ту ді тап сыр ды. Бұл ен ді ұс таз ең бе-
гі оның бі лі мі мен, бі лік ті лі гі мен өл ше ніп, со ған сай 
ба ға ла на ды де ген сөз.

«Мем ле кет жас тар ға ал ғаш қы ма ман дық ты 
бе ре ді. Үкі мет бұл мін дет ті орын дау ға ти іс. Ор та 
мек теп пен кол лед ждер жə не жо ға ры оқу орын да-
ры үз дік оқы ту шы ла ры ның ви де оса бақ та ры мен 
ви де олек ци яла рын Ин тер нет те ор на лас ты ру ке-
рек. Бұл бар лық қа зақ стан дық тар ға, оның ішін де 
шал ғай да ғы ел ді ме кен тұр ғын да ры на озық бі лім 
мен құ зы рет ті лік ке қол жет кі зу ге жол аша ды», де-
ді Ел ба сы. Жо ға ры бі лім бе ру ісін де жа сан ды ин-
тел лек тпен жə не «үл кен де рек тер мен» жұ мыс іс теу 
үшін ақ па рат тық тех но ло ги ялар бойын ша са па лы 
бі лім ал ған тү лек тер дің са нын арт ты ру қа жет ті гі-
не тоқ та ла ке ле, «Осы ған орай ме тал лур гия, мұ-
най-газ хи ми ясы, аг роө нер кə сіп ке ше ні, био жə не 
IT-тех но ло ги ялар са ла ла рын зерт теу ісін де ба сым-
дық бе ре тін жо ға ры оқу ор ны ғы лы мын да мы ту 
ке рек. Қол дан ба лы ғы лы ми-зерт те улер ді ағыл шын 
ті лі не бір тін деп кө ші ру ді жү зе ге асы ру та лап еті-
ле ді. Жо ға ры оқу орын да ры ше тел дер дің же тек ші 

уни вер си тет те рі мен, ғы лы ми ор та лық та ры мен, ірі 
кə сі по рын да ры мен жə не тран сұлт тық кор по ра-
ци яла ры мен бір лес кен жо ба лар ды бел сен ді түр-
де жү зе ге асы руы қа жет», де ді Ел ба сы. Жас та ры-
мыз дың ғы лым ға де ген қы зы ғу шы лы ғын арт ты ру, 
жас ға лым да ры мыз ға қол дау көр се ту мақ са тын да 
жүйе лі са ясат жүр гі зі ле ті нін жə не ғы лы ми грант-
тар аясын да кво та бө лу ке рек ті гін ал ға тарт ты. Бі-
лім бе ру са ла сы на өзі нің ин вес ти ци ялық жо ба ла-
ры мен эк спорт тық əлеуеті бар эко но ми ка ның же-
ке са ла сы ре тін де қа рай тын кез дің кел ге нін, бі лім 
бе ру бағ дар ла ма ла рын жа сау ба ры сын да жо ға ры 
оқу орын да ры на кө бі рек құ қық бе рі ліп, олар дың 
ака де ми ялық ер кін ді гі заң на ма лық тұр ғы дан бе-
кі ті луі ке рек ті гі ай тыл ды. Оқы ту шы лар дың қай та 
да яр лық тан өтуі не күш са лу, жо ға ры оқу орын да-
ры на ше тел дік ме нед жер лер ді тар ту, əлем дік уни-
вер си тет тер дің кам пус та рын ашу — бү гін гі күн нің 
қа жет ті лі гі. Ел ба сы өз Жол дауын да мə де ни еті мен 
иде оло ги ясы да мы ған əлеуеті мық ты, ру ха ни тұр-
ғы дан жан-дү ни есін жаң ғыр тқан, өзі нің шық қан 
те гін, та ри хын, ті лін, ді нін бі ле тін, за ман ға сай 
бейім дел ген, бір не ше тіл ді ер кін мең гер ген озық 
ой лы қа зақ стан дық қо ға мы мыз дың иде алы на ай-
на луы ти іс екен ді гін қа дап айт ты.

Г. М. СМА �- ЛО ВА,
�А РМУ ТА РИХ ФА КУЛЬ ТЕ ТІ НІ+ ДЕ КА НЫ 

Ел ба сы Н. Ə. Назарбаев тың хал қы мыз дың са яси-эко но ми ка лық, əлеу мет тік-ру ха ни да-
му ының нақ ты он ба ғы тын ай қын да ған Жол дауы елі міз де үл кен, ауқым ды іс тер дің бас та-
лу ына тың сер пін бе ре рі сөз сіз. Тəуел сіз дік тің екін ші 25 жыл ды ғы на қа дам ба сып отыр ған 
елі міз үшін Пре зи ден ті міз дің бұл Жол дауы Қа зақ стан хал қы на үл кен сер пі ліс ту ғы зып, 
тың иде ялар ға ұм ты лу ына, ру ха ни да му ына жа ңа қар қын бе ре ді.

Əсі ре се, оқу-ағар ту са ла сын да ең бек етіп 
жүр ген ұс таз дар қауымы үшін Жол да уда ғы же-
тін ші ба ғыт — ада ми ка пи тал са па сын жақ сар-
ту жө нін де гі ой ла ры, атап ай тқан да, бі лім бе-
ру жүйе сі нің рө лі ту ра лы ай тқан сөз де рі қы зу 
қол дау ға ие бо лу да. Ел ба сы ның бұ рын ғы Жол-
да ула рын да ай тқан: «Біз дің мін де ті міз — бі лім 
бе ру ді эко но ми ка лық өсу дің жа ңа мо де лі нің 
ор та лық бу ыны на ай нал ды ру. Оқы ту бағ дар-
ла ма ла рын сы ни ой лау қа бі ле тін жə не өз бе-

ті мен із де ну дағ ды ла рын да мы ту ға ба ғыт тау 
қа жет», — де ген сөз де рі əлі күн ге күн тəр ті бі-
нен тү пей ке ле жат қан өзек ті мə се ле лер дің бі-
рі екен ді гі ақи қат. Ел ба сы Жол дауын да ай тыл-
ған не гіз гі он ба ғыт уақыт та ла бы нан ту ын дап 
отыр ған ұсы ныс тар деп қа был дай мыз. Сон дай-
ақ, мек теп тер дің жə не мұ ға лім дер дің дең гейі, 
əсі ре се ауыл мен қа ла да əр түр лі екен ді гі, бі лік-
ті пе да гог тар дың же тіс пе уші лі гі ту ра лы ай тқан 
ой ла ры көп тен кө те рі ліп ке ле жат қан мə се ле-

лер дің оң ше ші мін та бу ына мұ рын дық бо ла ры 
сөз сіз.
Сон дай-ақ, Жол дау ба ғыт та рын да кел ті ріл ген 

өнер кə сіп, өн ді ріс ошақ та ры, циф рлы Қа зақ стан, 
оқу-ағар ту мə се ле ле рі мен тұр ғын үй, адам ден-
са улы ғын жақ сар ту ға ба ғыт тал ған ба ғыт тар да 
ха лық тың кө ңі лі нен шық қа ны сөз сіз. 2050 жыл ға 
дейін ха лық тың əл-ауқа тын арт ты ра оты рып, да-
мы ған 30 ел дің қа та рын да бо лу ды діт те ген стра-
те ги ялық жос пар дың өмір шең ді гін ел Тəуел сіз ді-
гі нің 26 жыл дық ше жі ре сі нен анық аң ға ру ға бо-
ла ды. Қо ры та ай тқан да, Ел ба сы Н. Ə. Назарбаев-
тың БАҚ-ы ар қы лы бе ріл ген дəс түр лі Жол дауы 
елі міз үшін жар қын бо ла шақ қа апа рар иігі іс тер-
дің ба ян ды бас та ма сы деп бі ле міз.

�ОЙ ЛЫ БАЙ АСА Н- ЛЫ,
ФИ ЛО ЛО ГИЯ �Ы ЛЫМ ДА РЫ НЫ+ ДОК ТО РЫ,

�АРМУ ПРО ФЕС СО РЫ

Резолюция
соб ра ния кол лек ти ва пре по да-
ва те лей, сот руд ни ков и сту ден-
тов КарГУ им. Е. А. Бу ке то ва, 
пос вя щен но го разъ яс не нию 
ос нов ных по ло же ний Пос ла-
ния Пре зи ден та Рес пуб ли ки 
Казахстан Нур сул та на Аби ше-
ви ча Назарбаева на ро ду 
Казахстана «Но вые воз мож нос-
ти раз ви тия в ус ло ви ях чет вер-
той про мыш лен ной ре во лю ции» 
и ме рам по его ре али за ции.

Про фес сор ско-пре по да ва-
тельский сос тав, сот руд ни ки, сту-
ден ты и ма гис тран ты КарГУ им. 
Е. А. Бу ке то ва, об су див Пос ла ние 
Пре зи ден та Нур сул та на Аби ше ви-
ча Назарбаева на ро ду Казахстана, 
одоб ря ют и все це ло под дер жи ва-
ют все по ло же ния Пос ла ния.

В ини ци ати вах гла вы го су дар-
ства за ло жен ус пех ре али за ции 
стра те ги чес ких прог рамм «Ка зах-
стан-2050: но вый по ли ти чес кий 
курс сос то яв ше го ся го су дар ства», 
Пла на на ции «100 кон крет ных 
ша гов по ре али за ции пя ти ин-
сти ту ци ональ ных ре форм», Пат-
ри оти чес ко го ак та «М	� гі лік Ел», 
нап рав лен ных на по вы ше ние ка-
че ства жиз ни и бла го сос то яния 
всех ка зах стан цев.

Кол лек тив уни вер си те та в 
пол ной ме ре раз де ля ет мысль 
Пре зи ден та о том, что ре ше ние 
в бли жай шие де ся ти ле тия 10 
при ори тет ных за дач, обоз на-
чен ных в Пос ла нии, поз во лит 
Ка зах ста ну вой ти в чис ло ли де-
ров но во го ми ра.

Кол лек тив уни вер си те та при-
мет са мое ак тив ное учас тие в 
ре ше нии пос тав лен ных Пре зи ден-
том за дач по под го тов ке кад ров 
но вой фор ма ции, про ве де нию 
науч ных ис сле до ва ний, ори ен ти-
ро ван ных на пот реб нос ти ка зах-
стан ской эко но ми ки, уси ле нию 
ин но ва ци он ной сос тав ля ющей 
об ра зо ва ния, внед ре нию но вых 
тех но ло гий. Пре по да ва те ля ми 
уни вер си те та бу дет про ве де на 
боль шая ра бо та по под го тов ке 
вы пус кни ков, обу чен ных ин фор-
ма ци он ным тех но ло ги ям, ра бо те 
с ис кус ствен ным ин тел лек том и 
«боль ши ми дан ны ми». Кол лек тив 
уче ных уни вер си те та вне сет свой 
вклад в раз ви тие ву зов ской на уки 
с при ори те том на ис сле до ва ния 
в ме тал лур гии, неф те га зо хи мии, 
АПК, био- и IT-тех но ло ги ях. В уни-
вер си те те бу дет про дол же на ак-
тив ная ре али за ция сов мест ных 
про ек тов с ве ду щи ми за ру беж ны-
ми уни вер си те та ми и ис сле до ва-
тельски ми цен тра ми, круп ны ми 
пред прия ти ями. Бу дет про дол же-
на ра бо та по ре али за ции прог-
рам мы «Ру ха ни жа� �ы ру».

Вос пи ты вая ка зах стан ский 
пат ри отизм, мы про дол жим в 
сте нах уни вер си те та фор ми-
ро ва ние нрав ствен ной и граж-
дан ской по зи ции мо ло до го по-
ко ле ния на ос но ве цен нос тей 
не за ви си мо го Казахстана, пат-
ри оти чес ко го ак та «М78 гі лік Ел».

В КарГУ име ни Е. А. Бу ке то ва 
раз ра бо тан план ме роп ри ятий по 
ре али за ции Пос ла ния Пре зи ден та 
Рес пуб ли ки Казахстан Нур сул та на 
Аби ше ви ча Назарбаева «Но вые 
воз мож нос ти раз ви тия в ус ло ви-
ях чет вер той про мыш лен ной ре-
во лю ции», в ре али за ции ко то ро го 
при мет учас тие весь кол лек тив 
уни вер си те та.

ПРИ НЯ ТО НА ОБ ЩЕМ СОБ РА НИИ КОЛ ЛЕК ТИ ВА 
КАРГУ ИМ. АКА ДЕ МИ КА Е. А. БУ КЕ ТО ВА 
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Түй те Ел дос Ер ға зыұ лы, фи ло ло гия фа куль те ті де ка ны ның тəр бие ісі жө нін де гі орын-
ба са ры, ф.ғ.к., қа зақ тіл бі лі мі ка фед ра сы ның до цен ті. Ғы лым мен тех ни ка са ла сын да ғы 
же тіс ті гі үшін ҚР Тұң ғыш Пре зи ден ті — Ел ба сы қо ры Сый лы ғы ның ла уре аты атанды.

Тіл ші: Ма ра пат жай лы қыс қа ша ай тып 
өт се ңіз

— ҚР Тұң ғыш Пре зи ден ті — Ел ба сы қо ры 
мə де ни ет пен өнер, ғы лым мен тех ни ка са ла-
сын да жо ға ры же тіс тік ке жет кен жас тар ды 
осы мен онын шы рет ма ра пат тап отыр. Бұл 
ма ра пат 40 жас қа дейін гі жас тар ға бе рі ле ді. 
Соң ғы бес жыл да ғы же тіс тік те рі бойын ша бір 
жо ба ұсы на ала ды. Осы ған дейін елі міз ге та ны-
мал Д. Құ дай бер ге нов, Ə. Ка ри мов, Н. Əлім-
жа нов, А. Пла то нов, Ə. Са ға то ва, С. Бай ғо жин, 
Қ. С. Мұ сайын, Ж. Жа рыл ға пов жə не та ғы бас-
қа да та лант ты жас тар ал ған. Би ыл 120 өті ніш 
тү сіп, со ның 21-і же ңіс ке же тіп, ла уре ат атан-
дық. 12-сі мə де ни ет жə не өнер са ла сы нан, 9-ы 
ғы лым мен тех ни ка са ла сы нан. Ма ра пат ты ми-
нистрлер, де пу тат тар, өнер са ла сы ның үз дік те-
рі мен қо ғам қай рат кер ле рі та быс та ды.
Тіл ші: Бұл ма ра пат қа ие бол ған да қан-

дай се зім де бол ды ңыз?
— Əри не, бұл кез де гі жай-күй ді жай ға на 

сөз бен си пат тау мүм кін емес! Шын мə нін де-
гі ғы лым ның нə ти же сі — ел да му ының бас ты 
ке пі лі. Осы орай да, Ел ба сы мыз Нұр сұл тан 
Əбіш ұлы Назарбаев əр кез де жас тар дың ғы-
лым мен ай на лы су ын қол дап, жет кен же тіс-
тік те рі үшін өз қам қор лы ғын та ны тып оты-
ра ты ны біз ді қу ан та ды. Ғы лым мен тех ни ка 
са ла сын да ғы же тіс ті гім үшін ҚР Тұң ғыш 
Пре зи ден ті — Ел ба сы қо ры Сый лы ғы ның ла-
уре аты ата ну — мен үшін үл кен же тіс тік, мар-

қай та тын мəр те бе! Бұл ма ра пат біз ді əлі та лай 
асу лар дан асу ға, би ік бе лес тер ді ба ғын ды ру ға 
же те лей ді, шы ғар ма шы лы ғы мыз ды шың дау ға 
ша быт бе ре ді, Тəуел сіз елі міз дің кө гін де ер кін 
сам ғау ға қа нат тан ды ра ды!
Тіл ші: Қан дай жо ба ұсын ды ңыз жə не 

жа ңа шыл ды ғы не де бол ды?
— Мен «Пси хи ка лық жай-күй лер ата ула-

ры ның лин гвос ти лис ти ка лық си па ты» ат ты 
мо ног ра фи ям ды ұсын дым. Тіл үне мі қо ғам 
да мы ған сайын өз ге ріп оты ра тын құ бы лыс 
бол ған дық тан, лин гвис ти ка қа рас ты ра тын мə-
се ле лер де уақыт өт кен сайын күр де ле не бе ре-
ді. Қа зақ тіл бі лі мі ХХ ға сыр дың со ңы на дейін 
тіл ді жүйе ре тін де қа рас ты рып, оның тек құ-
ры лым дық мə се ле ле рі мен ай на лы сып кел ді. 
Ан тро поө зек тік ұс та ным дар ға не гіз дел ген қа-
зір гі гу ма ни тар лық ғы лым дар па ра диг ма сын-
да лин гвис ти ка ның ор ны ерек ше, се бе бі осы 
за ман ғы зерт те улер де тіл жүйе сін де гі бар лық 
бір лік тер адам, оның сөй леуі, жай-күйі, ин-
тен ци ясы тұр ғы сы нан қа рас ты ры ла ды. Бұл 
орай да ана ті лі міз де түр лі кон траст се зім-
дер ді бас тан өт ке ру нə ти же сін де ту ын дай тын 
пси хи ка лық жай-күй лер ді лин гвис ти ка лық 
жə не тіл ден тыс құ рал дар ар қы лы бе ру жол-
да ры ның ар найы зерт те луі ғы лы ми ең бе гім-
нің өзек ті лі гін та ны та ды.
Бү гін де бір ға на ғы лым ше ше ал май тын 

күр де лі зерт те улер екі то ғыс қан ғы лым ның 
ор тақ ны са ны на ай нал ды. Осы орай да біз қа-
рас ты рып отыр ған мə се ле ні тек тіл бі лі мі ға на 
емес, пси хо ло гия, фи зи оло гия, фи ло со фия да 
қа рас ты ра ды. Де мек, адам ды то лы ғы мен та-
нып, бі лу үшін, оның сөй леу əре ке тін дұ рыс 
тү сі ну үшін жан-жақ ты бі лім қа жет. Өй тке ні 
адам тіл ар қы лы тек ба ян дап, ха бар лап қа на 
қой май ды, объ ек тив ті шын дық қа көз қа ра-
сын, се зі мін де жет кі зе ді, яғ ни тіл адам ның 
кө ңіл-күйін, пси хи ка лық тол ға ны сын, се зі мін 
біл ді ре тін не гіз гі құ рал бо лып са на ла ды. Осы 
рет те ұлт тық та ным ға не гіз дел ген адам ның 
пси хи ка лық жай-күй ле рін ті лі міз де гі қыз ме-
тін, ма ғы на сы ның бе рі лу жол да рын анық тау, 
олар дың (пси хи ка лық жай-күй лер дің) тіл дік 
бір лік тер жə не тіл дік емес амал дар ар қы лы 
бе рі лу ін зерт теу ке рек бол ды. Адам ның бір 
күй де бо луы не ме се бір күй ден екін ші күй ге 
өтуі, жай-күй мен іс-əре кет тің бай ла ны сы си-
яқ ты мə се ле лер ге се беп бо ла тын жағ дай лар 
бү гін де пе да гог үшін де, пси хо лог ма ман үшін 
де аса қа жет. Пси хи ка лық жай-күй лер ді құ-

ры лым дық, се ман ти ка лық тұр ғы дан қа рас ты-
ру олар дың тіл дік та би ға тын те ре ңі рек ашу ға 
мүм кін дік бе ре ді.
Тіл ші: Сіз үшін же тіс тік де ген не жə не ол 

не ден тұ ра ды?
— Же тіс тік де ге ні міз — бас та ған ісің со ңы-

на дейін же тіп, нə ти же лі бо луы. Ол мен үшін 
мақ сат, əре кет жə не нə ти же ден тұ ра ды.
Тіл ші: Сіз дің ты ным сыз жұ мыс іс теуіңіз-

ге не се беп жə не ша бы ты ңыз дың қай нар 
кө зі не?

— Ме нің ты ным сыз жұ мыс іс теуіме не гіз гі 
се беп уни вер си тет те гі оқы ту шы лық қыз ме тім. 
Сту дент тер мен күн де лік ті ты ғыз қа рым-қа ты-
на сым. Біл ге нім ді олар ға үй ре тіп, ақыл-ке ңе-
сім ді бе ріп оты ру, олар ды шы ғар ма шы лық қа 
ба улу. Ака де мик Бө ке тов тің сө зі мен ай тқан да, 
«Мен ек кен дəн нің бі реуі өз же мі сін бе ріп жат-
са» ма ған одан ар тық ба қыт жоқ!
Ша бы тым ның не гіз гі қай нар кө зі — өз ма-

ман ды ғы ма де ген сүйіс пен ші лік, ай на лам да-
ғы адам дар дың жы лы көз қа ра сы, бер ген оң 
ба ға сы, от ба сым ның аман ды ғы жə не елім нің 
ты ныш ты ғы!
Тіл ші: Жас тар ға қан дай ақыл-ке ңес бе-

рер еді ңіз?
— «Елім ма ған не бе ре ді» деп қол жайып 

отыр май, «Мен елім нің игі лі гі үшін не іс тей 
ала мын» де ген қа ғи дат пен өмір сү рің дер де-
гім ке ле ді. Жас тар бай бол сын, күш ті бол сын 
əрі бі лім ді бол сын! Алаш зи ялы сы А. Бай тұр-
сы нұ лы сө зі мен ай тқан да: «Бай бо лу үшін — 
кə сіп ке рек, күш ті бо лу үшін — бір лік ке рек, 
бі лім ді бо лу үшін — оқу ке рек».
Өз бе ті мен бі лім алып, өзін-өзі да мы тып, 

өзін-өзі шы ғар ма шыл жə не жан-жақ ты тұл ға 
ре тін де қа лып тас ты рып жат қан жас тар ға ай-
та рым, ба ба мыз əл-Фа ра би «адам ға 1 пайыз 
ға на та лант бе рі ле ді, қал ған 99-ы ең бек пен 
ке ле ді» — дей ді. Сон дық тан ғы лым ды «те ңіз» 
деп елес тет сек, кө бе лек қа на ты мен су сеп кен-
дей бір там шы бол са да елі ңе пай даң ды ти гі-
зіп жат саң, сол бə рі міз үшін үл кен ба қыт бо-
лып са нал мақ. Ты ным сыз ең бек қа на адам ды 
«то лық адам» ете ді.
Тіл ші: Сұқ ба ты ңыз ға көп рақ мет!

�АРМУ БАС ПА С	З �ЫЗ МЕ ТІ

Жа қын да Е. А. Бө ке тов атын да ғы Қа ра ған ды мем ле кет тік уни вер си те ті мен А. Құ нан-
ба ев атын да ғы Са ран гу ма ни тар лық-тех ни ка лық кол лед жі сту дент те рі ара сын да «Сту-
дент тік өмір — кө те рің кі кө ңіл» де ген та қы рып та Кө ңіл ді тап қыр лар сайы сы өт ті.

Өмір дің ең та ма ша ке зе ңі — сту дент тік 
шақ. Осы жас тық тың жай ма-шу ақ ке зе ңін 
бас тан өт ке ріп жүр ген жа лын ды жас тар жа-
рыс қа ерек ше дайын дық пен кел ге нін ə де ген-
нен-ақ аң ғарт ты. Бұл жо лы екі бі лім ор да сы-
ның сай дың та сын дай ірік тел ген сайыс кер ле рі 
Ел ба сы мыз дың би ыл ғы «Төр тін ші өнер кə сіп-
тік ре во лю ция жағ дайын да ғы да му дың жа ңа 
мүм кін дік те рі» ат ты Жол дауына са яхат жа-
сап қайт ты. Бі лі мі мен мойын да тып, ше шен-
ді гі мен, тап қыр лы ғы мен көз ге түс кен, өне рі-
мен кө рер мен нің таң дайын қақ тыр ған, қыс қа 
қайыр ған да, ҚарМУ-дың на мы сын қол дан 

бер ме ген біз дің жі гіт тер — «Ар ман шыл дар» 
ко ман да сы бі рін ші орын ды же ңіп ал ды. Ко-
ман да мү ше ле рі ал ғыс хат тар мен ма ра пат-
та лып, сый лық та үлес ті ріл ді. Осы сайыс қа 
ар найы кел ген ки елі қа ра ша ңы рақ тың тү-
ле гі, «Қа ра ған ды об лы сы ның жас тар са яса ты 
мə се ле ле рі жө нін де гі бас қар ма сы» ММ ба ла-
лар жə не жас тар дың үкі мет тік емес ұйым да-
ры мен жұ мыс жө нін де гі бө лім нің бас ма ма ны 
Сəт ті бай Жү ні сов өнер паз қыз-жі гіт тер ді құт-
тық тап, олар ға ақ жол ті ле ді. Сту дент тер дің 
шы ғар ма шы лық əлеуетін да мы та тын, «сөз 
тап қан ға қол қа жоқ» де ген, сөз тап қыш ты ғын 

жа ни тү се тін, өзі не де ген се нім ді лі гін арт ты-
ра тын, ең бас ты сы, кө ңіл-күй ді кө те ріп, жан-
ды жа ды ра тып, жүз ге күл кі үйі ре тін осын дай 
ша ра лар жиі өтіп тұр са, нұр үс ті не нұр бо лар 
еді.
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«Studentmedia.kz» 
порталы ашылды

Жас тар <а ар нал <ан «Stu dent-
me dia.kz» пор та лы ашыл ды

�а ра �ан ды да жас тар �а ар-
нал �ан «Stu dentme dia. kz» ат ты 
а� па рат ты�-та ным ды� пор тал 
ашыл ды. Пор тал о�ыр ман да рын 
т$ ра� ты а� па рат тан ды ра тын — 
�арМУ-ды� жур на лис ти ка ма-
ман ды �ын да бі лім алып жат �ан 
сту дент тер. Сайт 7 ай дар дан 
т$ ра ды: «STU DENTLI FE», «Жа-
�а лы� тар», «Əде би ет», «Спорт», 
«�ы зы� ты де рек тер», «Ви део», 
«Ки но». Б$л сту дент тер ге ар нал-
�ан ды� тан, сту дент �мі рі не �а-
тыс ты бар лы� а� па рат ты, ал да �ы 
уа�ыт та бо ла тын іс-ша ра лар ды, 
бай �ау лар ды бір не ше ай дар-
ша лар дан т$ ра тын «STU DENTLI-
FE» ай да ры нан та ба ала сыз. 
Сон дай-а�, əлем де гі, елі міз де гі, 
ша Qа ры мыз да �ы со� �ы жа �а-
лы� тар ды осы сайт тан бі лу ге 
бо ла ды.»Сайт ты ашу �а м/м кін дік 
бер ген �арМУ-ды� жур на лис ти-
ка ка фед ра сы ны� ме� ге ру ші сі 
Мей рам Ке �е с$ лы на ал �ы сым ды 
біл ді ре мін. М$н дай пор тал сту-
дент тер ге бі лім де рін же тіл ді ру 
/шін, та ным ды а� па рат тар мен 
ал ма су /шін �те �а жет», — дей-
ді жо ба же тек ші сі, жур на лист 
Г/л ми ра Са быр �ы зы. Жа �а дан 
ашыл �ан пор тал Instag ram, Fa-
ce bo ok, Te leg ram, You Tu be же лі-
ле рін де ж$ мы сын ж/р гі зіп отыр. 
Е� бас ты сы, кез кел ген сту дент 
�а ла �ан та �ы рып та ма �а ла жа-
зып, сай т�а жа ри ялай ала ды. 
Сауат ты жа зыл �ан ма �а ла лар 
мін дет ті т/р де �з о�ыр ма ны на 
жол та ба ды. Сай т�а ма �а ла бе-
ру бойын ша stu dentme dia@ma il. 
ru пош та сы на, Instag ram же лі-
сін де stu dentme dia. kz па ра� ша-
сы на, What sapp: 87078813416 
(Аяжан) н� мі рі не жаз са �ыз дар 
бо ла ды.

ЕР БОЛ ЕР БО ЛАТ, �АРМУ СТУ ДЕН ТІ
Айтайын дегенім…

А6пан табысты ай
И7, а> пан та быс ты ай. ?й-

тке ні б@л ап та да <ы кAн дер ді8 
Bз сы ры бар. «А> ша лы ай», 
«С7т ті лік сим во лы» @<ым да ры-
мен >ан ша лы> ты та ныс сыз? 
Eл де мAл де бей ха бар сыз ба? 
Олай бол са бі лу ге асы <ы 8ыз!

Zлем де сіз бен біз бі ле бер-
мей тін, біл сек те еле мей тін д/ ни-
елер к�п. М	 се лен, осы жыл �ы 
а� пан айын да 4 д/й сен бі, 4 сей-
сен бі, 4 с	р сен бі, 4 бей сен бі, 
4 ж$ ма, 4 сен бі ж	 не 4 жек сен-
бі бар. 4 са ны ге омет ри яда «те-
пе-те� дік пен т$ ра� ты лы� ты�» 
бел гі сі, с	т ті лік ті� сим во лы. Сол 
се беп ті, осы жыл ды� осы айын-
да ой �а ал �ан ісі �із ді жа� сы лы�-
пен бас тап, �з кəсі бі �із ді �ол �а 
ал са �ыз, ісі �із ал �а бас па�. Ол 
�з ке зе гін де мін дет ті т/р де н	 ти-
же бе ре рі аны�. «Адал ат �а рыл-
�ан ж$ мыс тар с	т ті ая� та ла ды, 
есе сі не мо хи на ция �а бар �ан дар 
лайы� ты жа за сын ала ды», — 
дей ді ну ме ро лог ма ман дар.

АНАР ОРА� БАЙ, �АРМУ СТУ ДЕН ТІ

Жастар тынысы
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На за се да нии при сут ство ва ли: Жу ма шев Р. 
М. — пред се да тель Об ще ствен но го со ве та, пер-
вый про рек тор, чле ны Об ще ствен но го со ве та: 
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., на чаль ник 
от де ла пра во во го обес пе че ния и внут рен не го 
ауди та За ха ро ва С. В., на чаль ник уп рав ле ния 
пер со на лом Жу ма жа но ва З. Г., пред се да тель 
ОО «Ло каль ный про фес си ональ ный со юз пре-
по да ва те лей, сот руд ни ков КарГУ име ни ака де-
ми ка Е. А. Бу ке то ва» Уали ева Ж. Б., на чаль ник 
учеб но-ме то ди чес ко го уп рав ле ния Га го ли на С. 

В., зав ка фед рой граж дан ско го и тру до во го пра-
ва Киз дар бе ко ва А. С., ди рек тор Ка ра ган дин-
ско го об лас тно го фи ли ала АО «Рес пуб ли кан-
ская те ле ра ди окор по ра ция «Ка зах стан» Дю се-
та ев Б. С., сек ре тарь Об ще ствен но го со ве та, спе-
ци алист-юрист от де ла пра во во го обес пе че ния 
и внут рен не го ауди та Бай кен жи на Ш. Т.
На за се да нии бы ли рас смот ре ны сле ду-

ющие воп ро сы.
1. О вы пол не нии Пла на ра бо ты Об ще ствен-

но го со ве та на I по лу го дие. Док лад чик — сек ре-
тарь Об ще ствен но го со ве та Бай кен жи на Ш. Т.

2. О про ек те Ан ти кор руп ци он ной стра-
те гии КарГУ им. Е. А. Бу ке то ва. Док лад чик — 
пред се да тель проф ко ма Уали ева Ж. Б.

3. Об об ра ще ни ях в Об ще ствен ный со вет. 
Док лад чик — сек ре тарь Об ще ствен но го со ве та 
Бай кен жи на Ш. Т.

4. О ре зуль та тах зим ней сес сии. Док лад-
чик — на чаль ник УМУ Га го ли на С. В.
По ито гам за се да ния чле ны Об ще ствен но го 

со ве та пос та но ви ли:
1. Рас смот реть воз мож ность вклю че ния в 

сос тав Об ще ствен но го со ве та ан ти кор руп ци он-
но го ом буд сме на — Май ше ки на И. Е., а так же 
ру ко во ди те ля Пресс-служ бы КарГУ им. Е. А. 
Бу ке то ва Хлеб ни ко ва И. Д.

2. Под го то вить до ку мен ты для рас смот ре-
ния на уче ном со ве те вто ро го из да ния Ан ти-
кор руп ци он ной стра те гии уни вер си те та на 
2015-2025 гг.

СОБ. ИНФ.

9 ян ва ря сос то ялась встре ча пред се да те ля Ко ми те та по за ко но да тель ству и су деб но-
пра во вой ре фор ме Ма жи ли са РК Нур ла на Ма жи то ви ча Аб ди ро ва с про фес сор ско-пре по-
да ва тельским сос та вом и сту ден чес кой мо ло дежью КарГУ им. Е. А. Бу ке то ва.

Ма жи лис мен яв ля ет ся уро жен цем Ка ра ган-
дин ской об лас ти и очень хо ро шо зна ком с дос-
ти же ни ями и проб ле ма ми ре ги она. Нур лан 
Ма жи то вич окон чил Ка ра ган дин скую выс шую 
шко лу Ми нис тер ства внут рен них дел СССР. 
Сей час он уже док тор юри ди чес ких на ук, про-
фес сор. В 1982-1997 го дах ра бо тал в Ка ра ган-
дин ской выс шей шко ле МВД СССР. А в 1997-м 
ушел на го су дар ствен ную служ бу, где на чи нал 
с дол жнос ти сек ре та ря Го су дар ствен ной ко-
мис сии Рес пуб ли ки Казахстан по кон тро лю за 
нар ко ти ка ми. В те че ние 10 лет Аб ди ров за ни-
мал раз лич ные дол жнос ти. Был за мес ти те лем 
пред се да те ля Агент ства Рес пуб ли ки Казахстан 
по борь бе с нар ко ма ни ей и нар ко биз не сом, ра-
бо тал в сек ре та ри ате Со ве та бе зо пас нос ти Рес-
пуб ли ки Казахстан, за ни мал дол жность за ве ду-
юще го сек ре та ри атом Со ве та бе зо пас нос ти РК. 
С 2009 го да стал де пу та том Ма жи ли са РК чет-
вер то го со зы ва и уже тре тий срок вы пол ня ет 
по ру че ния сво их из би ра те лей. С 25 мар та 2016 
го да де пу тат Ма жи ли са Н. М. Аб ди ров стал 
пред се да те лем Ко ми те та по за ко но да тель ству 
и су деб но-пра во вой ре фор ме.
На встре че с про фес сор ско-пре по да ва-

тельским сос та вом и сту ден та ми КарГУ им. Е. 
А. Бу ке то ва ма жи лис мен под нял раз лич ные 
воп ро сы, ка са ющи еся из ме не ния не ко то рых 
за ко но да тель ных ак тов Рес пуб ли ки Казахстан. 

В час тнос ти, бы ли зат ро ну ты из ме не ния в На-
ло го вом ко дек се. Ме ня ет ся иде оло гия — те-
перь она бу дет нап рав ле на на за щи ту ин те-
ре сов доб ро со вес тно го на ло гоп ла тель щи ка. 
Так же но вый ко декс пре дус мат ри ва ет сти му-
ли ро ва ние раз лич ных сек то ров эко но ми ки и 
уп ро ще ние ад ми нис три ро ва ния. Те перь оно 
бу дет мо ти ви ро вать са мос то ятель ную уп ла-
ту на ло гов. Как от ме чал ра нее ми нистр на ци-
ональ ной эко но ми ки Ти мур Су лей ме нов, в 
пер вую оче редь ко декс нап рав лен на раз ви-
тие ма ло го и сред не го биз не са — в час тнос ти, 
пред ла га ет ся но вый, аль тер на тив ный ре жим 
на ло го об ло же ния. Сог лас но но во му ко дек су 
все не яс нос ти и не точ нос ти бу дут тол ко вать ся 
в поль зу на ло гоп ла тель щи ков. Так же пред ла-
га ет ся не при ме нять штра фы и пе ни, ес ли на-
ло гоп ла тель щик дей ство вал в со от вет ствии с 
разъ яс не ни ем на ло го во го ор га на, по ко то ро му 
впос лед ствии из ме ни лась по зи ция. А биз не су 
пре дос та вят боль ше вре ме ни для изу че ния из-
ме не ний за ко но да тель ства.
Ко неч но же, на встре че под ни ма лась те ма 

о нап рав ле ни ях прог рам мы «Ру ха ни жан ғы-
ру», по то му что она име ет пря мое от но ше ние 
к фор ми ро ва нию но во го фор ма та граж да ни на 
Казахстана. Бы ли наз ва ны шесть нап рав ле ний 
мо дер ни за ции соз на ния как для об ще ства в 
це лом, так и для каж до го ка зах стан ца: кон ку-

рен тос по соб ность, праг ма тизм, сох ра не ние на-
ци ональ ной иден тич нос ти, культ зна ния, эво-
лю ци он ное раз ви тие Казахстана, от кры тость 
соз на ния.
Вмес те со слу ша те ля ми ма жи лис мен об су-

дил воп рос о том, ка кие из ме не ния пла ни ру-
ют внес ти в за кон о про ти во дей ствии кор руп-
ции ка са тель но час тно го сек то ра. Он от ме тил, 
что од ним из ус ло вий ис ко ре не ния бы то вой 
кор руп ции яв ля ет ся оп ти ми за ция и пол ная 
ав то ма ти за ция про цес сов ока за ния го сус луг, 
объ еди не ние, фор ми ро ва ние ин фор ма ци он-
ных баз с их пуб лич ным дос ту пом. Бо лее то го, 
за ко но да тель ство фор ми ру ет ся сей час в та ком 
нап рав ле нии, что бы обес пе чить от кры тость 
ра бо ты ква зи го су дар ствен но го и час тно го сек-
то ра, осо бен но в час ти про ве де ния гос за ку пок, 
а в но вых про ек тах так же осо бое вни ма ние уде-
ля ет ся пред сто яще му в 2020 го ду все об ще му 
дек ла ри ро ва нию до хо дов и рас хо дов.
В кон це встре чи сту ден ты пред ло жи ли де-

пу та ту рас смот реть воз мож ность про хож де ния 
прак ти ки в Ма жи ли се РК для вы пус кни ков ву-
зов.

СОБ. ИНФ.

Де сять пре по да ва те лей КарГУ им. Е. А. Бу-
ке то ва ста ли об ла да те ля ми зва ния «Луч ший 
пре по да ва тель ву за 2017 го да». За все вре мя 
про ве де ния кон кур са 149 пре по да ва те лей 
КарГУ по лу чи ли это по чет ное зва ние.

По ито гам рес пуб ли кан ско го кон кур са об ла-
да те ля ми зва ния «Луч ший пре по да ва тель ву за — 
2017» ста ли 200 че ло век из 58 выс ших учеб ных 
за ве де ний стра ны. В кон кур се уча ство ва ли 444 
пре тен ден та из 84 ву зов рес пуб ли ки. При этом 
35% пре тен ден тов име ют науч но-пе да го ги чес кий 
стаж ме нее 15 лет, что поз во ли ло ох ва тить боль ше 
мо ло дых спе ци алис тов, от ме ти ли в пресс-служ бе 
Ми нис тер ства об ра зо ва ния и на уки РК.
В этом го ду дея тель ность пре по да ва те лей оце-

ни ва лась по ак ту али зи ро ван ным ка че ствен ным 
и ко ли че ствен ным по ка за те лям ра бо ты пре тен-

ден тов. В том чис ле раз ра бот ка, учас тие и из да-
ние учеб ни ков, мо ног ра фий, учеб ных по со бий на 
ан глий ском язы ке; на ли чие сер ти фи ка та об ус-
пеш ном про хож де нии обу че ния по кур су на ба-
зе плат фор мы мас со вых от кры тых он лайн-кур сов 
на инос тран ном язы ке по про фес си ональ ной дея-
тель нос ти и т. д. Так же впер вые оце ни вал ся го до-
вой план-гра фик ра бот пре тен ден тов, пре дус мат-
ри ва ющий мо ни то ринг ис пол не ния со ис ка те лем 
всех зап ла ни ро ван ных ви дов ра бот. Грант да ет 
пре по да ва те лям ву зов воз мож ность прой ти ста-
жи ров ку в ве ду щих уни вер си те тах ми ра с целью 
про ве де ния науч но-ис сле до ва тельских ра бот и 
по вы ше ния ква ли фи ка ции.

КарГУ поз драв ля ет по бе ди те лей кон кур са:
Абу ля исо ву Л. К., кан ди да та хи ми чес ких на ук, 

ас со ци иро ван но го про фес со ра, про фес со ра ка-
фед ры фи зи чес кой и ана ли ти чес кой хи мии;

Аман жо ло ву Б. А., кан ди да та юри ди чес ких 
на ук, до цен та ка фед ры уго лов но го пра ва и кри-
ми но ло гии;
Ам ри ну М. С., кан ди да та ис то ри чес ких на ук, 

до цен та ка фед ры ар хе оло гии, эт но ло гии и оте че-
ствен ной ис то рии;
Дю се ке еву А. Т., кан ди да та хи ми чес ких на ук, 

до цен та ка фед ры не ор га ни чес кой и тех ни чес кой 
хи мии;
Жар тай Ж. М., стар ше го пре по да ва те ля ка фед-

ры эко но ми ки и меж ду на род но го биз не са;
Зей ни де но ва А. К., док то ра фи ло со фии (PhD) 

по спе ци аль нос ти «фи зи ка», и. о. за ве ду юще го 
ка фед рой ра ди офи зи ки и элек тро ни ки;
Му се но ву Э. К., кан ди да та фи зи ко-ма те ма ти-

чес ких на ук, до цен та ка фед ры фи зи ки и на но тех-
но ло гий;
Ома ше ву А. В., кан ди да та хи ми чес ких на ук, до-

цен та ка фед ры ор га ни чес кой хи мии и по ли ме ров;
Ос па но ва Г. М., док то ра фи ло со фии (PhD) по спе-

ци аль нос ти «эко но ми ка», стар ше го пре по да ва те ля 
ка фед ры эко но ми ки и меж ду на род но го биз не са;
Та те еву А. Б., кан ди да та хи ми чес ких на ук, до-

цен та, про фес со ра ка фед ры хи ми чес кой тех но ло-
гии и неф те хи мии.

СОБ. ИНФ.

Новости университета
Наблюдательный совет 
наметил планы развития

3 фев ра ля сос то ялось за се да-
ние Наб лю да тель но го со ве та КарГУ 
им. ака де ми ка Е. А. Бу ке то ва под 
пред се да тель ством ви це-ми нис тра 
об ра зо ва ния и на уки Рес пуб ли ки 
Казахстан Ас ха та Ка на то ви ча Ай ма-
гам бе то ва. Наб лю да тель ный со вет 
дей ству ет в ву зе с 2014 го да. В его 
сос та ве 15 че ло век. Кро ме то го, есть 
че ты ре не за ви си мых наб лю да те ля. 
Пред се да те лем Наб лю да тель но го 
со ве та КарГУ им. Е. А. Бу ке то ва яв-
ля ет ся Ас хат Ай ма гам бе тов. В его 
сос тав вхо дят так же пред ста ви те ли 
биз не са, науч ных за ве де ний. В их 
чис ле пред се да тель Ко ми те та со-
ци аль ной по ли ти ки биз не са НПП 
РК «Ата ме кен» Тал гат Дос ке нов, 
ди рек тор Ка ра ган дин ско го об лас-
тно го фи ли ала АО «На род ный банк 
Казахстана» Гуль на ра Ра та ева, пред-
се да тель прав ле ния АО «Фонд на уки» 
Ану ар бек Сул тан га зин, ди рек тор 
Фон да под дер жки пред при ни ма тель-
ства Сай ран Сыз ды ко ва, ди рек тор 
Назарбаев Ин тел лек ту аль ной шко лы 
Ка ра ган ды Ра виль Яку пов и др.

На за се да нии под ни ма лись воп-
ро сы даль ней ше го раз ви тия уни-
вер си те та, ус пеш ной ре али за ции 
науч ных про ек тов и воз мож нос тей 
до пол ни тель но го фи нан си ро ва-
ния ис сле до ва тельской дея тель-
нос ти уче ных, о пер спек ти вах 
ре али за ции прог рамм ву за, свя-
зан ных с Пос ла ни ем Пре зи ден та РК 
Н. А. Назарбаева «Но вые воз мож-
нос ти раз ви тия в ус ло ви ях чет вер-
той про мыш лен ной ре во лю ции».

Пер вый про рек тор уни вер си те-
та Жу ма шев Р. М. от чи тал ся о вы-
пол не нии ре ше ний и ре ко мен да ций 
Наб лю да тель но го со ве та КарГУ им. 
Е. А. Бу ке то ва. Чле ны со ве та зас-
лу ша ли фи нан со вый от чет и ана-
лиз сос то яния науч ных про ек тов 
и прог рамм, фи нан си ру емых из 
рес пуб ли кан ско го бюд же та. КарГУ 
в нас то ящее вре мя ре али зу ет 28 
про ек тов гран то во го фи нан си ро-
ва ния, а так же од ну прог рам му це-
ле во го фи нан си ро ва ния науч ных 
ис сле до ва ний.

По ито гам за се да ния бы ли вы-
ра бо та ны пред ло же ния по при ори-
тет ным нап рав ле ни ям дея тель нос-
ти уни вер си те та и на ме че ны пла ны 
ра бо ты Наб лю да тель но го со ве та на 
2018 год.

КарГУ приглашает 
на дистанционные курсы

КарГУ им. Е. А. Бу ке то ва ор га-
ни зу ет дис тан ци он ные кур сы по-
вы ше ния ква ли фи ка ции по те ме 
«Раз ра бот ка элек трон ных учеб ных 
по со бий». Дис тан ци он ные кур сы 
по вы ше ния ква ли фи ка ции — это 
гиб кое со че та ние са мос то ятель-
ной поз на ва тель ной дея тель нос ти 
слу ша те лей с раз лич ны ми ис точ-
ни ка ми ин фор ма ции, учеб ны ми 
ма те ри ала ми, спе ци аль но раз-
ра бо тан ны ми по дан но му кур су; 
опе ра тив ное и сис те ма ти чес кое 
вза имо дей ствие с ве ду щим пре-
по да ва те лем кур са, кон суль тан-
та ми-ко ор ди на то ра ми; груп по вая 
ра бо та по ти пу обу че ния в сот руд-
ни че стве с учас тни ка ми дан но го 
кур са, ис поль зуя все мно го об ра зие 
проб лем ных, ис сле до ва тельских, 
по ис ко вых ме то дов в хо де ра бо ты 
над со от вет ству ющи ми мо ду ля ми 
кур са.

Про дол жи тель ность кур сов — 
4 не де ли (108 ча сов). Сто имость 
обу че ния — 13 600 тен ге. Сро ки 
про ве де ния ус та нав ли ва ют ся по 
до го во рен нос ти. Кур сы вклю ча ют 
в се бя ин фор ма ци он ный или обу-
ча ющий блок, про ек тную дея тель-
ность в груп пах, пре зен та цию груп-
по вых ра бот и вы пус кную ра бо ту по 
те ма ти ке кур са.

Пол ная ин фор ма ция по тел.: 
8(7212) 77-01-76, 8 701 462 5457, 
8 700 475 6427, е-ma il: fpk555@
ma il.ru. Для учас тия в кур сах ре гис-
три ро вать ся по ссыл ке http://co ur-
ses.ksu.kz/.

Общественный совет подвел итоги

Изменения в законодательстве обсудили 
на встрече с мажилисменом

«Лучший преподаватель вуза — 2017»

Новости университета
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Ма лень кий са мо лет соч но го зе ле но го цве та при зем лил ся в аэро пор ту Ка ра ган ды, на этот раз он при вез на гос-
теп ри им ную ка зах стан скую зем лю пя те рых сту ден тов и ру ко во ди те ля из да ле ко го си бир ско го го ро да для про-
хож де ния пе да го ги чес кой прак ти ки.

Это уже пя тая по сче ту меж ду на род ная прак ти ка для 
сту ден тов фа куль те та инос тран ных язы ков Но во си бир ско-
го го су дар ствен но го пе да го ги чес ко го уни вер си те та. Пер-
вые прак ти кан ты во гла ве со сво им бес смен ным ру ко во ди-
те лем, до цен том ка фед ры ан глий ско го язы ка Кше нов ской 
Уль яной Ле они дов ной, по бы ва ли в Ка зах ста не в 2014 го-
ду — имен но тог да они при еха ли в КарГУ им. Е. А. Бу ке то-
ва по прог рам ме сту ден чес кой мо биль нос ти для про хож-
де ния пе да го ги чес кой прак ти ки.

 Уль яна Ле они дов на Кше нов ская, до-
цент ка фед ры ан глий ско го язы ка ФИЯ 
НГПУ:

«Воз мож ность про хож де ния прак-
ти ки за ру бе жом — это уни каль ный 
шанс на коп ле ния опы та, про фес си-
ональ но го рос та, по лу че ния но вых впе-
чат ле ний, пог ру же ния в куль ту ру и 

язык дру гой стра ны. Для на ших сту ден тов это от лич ный 
шанс при ме нить на прак ти ке по лу чен ные зна ния, за явить 
о се бе как о по тен ци аль ном пер спек тив ном пе да го ге, поз-
на ко мить ся с об ра зо ва тель ны ми сис те ма ми дру гих стран, 
най ти дру зей, усо вер шен ство вать на вы ки ком му ни ка ции в 
меж куль тур ной сре де».
Ме то ди чес кую под дер жку от при ни ма ющей сто ро ны 

все эти го ды ока зы ва ют пре по да ва те ли ка фед ры ан глий-
ско го язы ка и лин гво ди дак ти ки. Ру ко во ди те ли прак ти ки от 
КарГУ и НГПУ — Ка газ ба ев Жан быр бай Ах ме то вич, Ес ка-
зи но ва Жа нар Ама та ев на и Кше нов ская Уль яна Ле они дов-
на — ра бо та ют в сот руд ни че стве, по мо гая сту ден там-прак-
ти кан там пре одо леть раз ли чия в сис те мах об ра зо ва ния 
двух стран, осо бен нос тях ме то ди ки пре по да ва ния в шко ле, в 
офор мле нии от чет ной до ку мен та ции, яв ля ясь под дер жкой 
и опо рой, а так же при ме ром для под ра жа ния.

 Ар тем Ку щак, сту дент 5-го кур са ФИЯ 
НГПУ:

«Я бла го да рен на ше му ру ко во ди те-
лю от НГПУ Уль яне Ле они дов не Кше-
нов ской, ко то рая про ве ла не ве ро ят ную 
ра бо ту по ак ту али за ции прак ти ки для 
сту ден тов, заж гла пре по да ва тельский 
ого нек в на ших сер дцах и нас толь ко 

под ня ла сте пень на шей лич ной от вет ствен нос ти за ре зуль-
та ты про ве ден ных уро ков, что для каж до го из нас в те че ние 
этих двух не дель пре по да ва тельская дея тель ность в шко ле-
ин тер на те име ни Н. Нур ма ко ва ста ла цен тром Все лен ной».

Фа куль те ты инос тран ных язы ков КарГУ и НГПУ как на 
эта пе под го тов ки, так и на эта пе ре али за ции прак ти ки 
про во дят ог ром ную ра бо ту. Сту ден ты го то вят ся к про хож-
де нию прак ти ки заб ла гов ре мен но, у се бя до ма, уча ству ют 
в спе ци али зи ро ван ных ме то ди чес ких се ми на рах, про во ди-
мых для них Уль яной Ле они дов ной, под би рая ин те рес ные 
ма те ри алы для уро ков, про ду мы вая внек лас сные ме роп-
ри ятия; они зна ют, что три не де ли пре бы ва ния в Ка ра ган-
де бу дут для них очень на сы щен ны ми и пло дот вор ны ми: 
прак ти кан ты бу дут про во дить уро ки, пе ре ни мать опыт 
ве ду щих школ Ка ра ган ды, по вы шать ква ли фи ка цию на 
пе да го ги чес ких се ми на рах, при ни мать учас тие во внек лас-
сной жиз ни шко лы и по се щать за ня тия в уни вер си те те.

Фа куль тет инос тран ных язы ков КарГУ всег да от крыт 
для си бир ских сту ден тов — здесь ре бя та мо гут по се тить за-
ня тия, поз на ко мить ся со сту ден та ми Казахстана и дру гих 
стран, най ти дру зей. 

С но вы ми друзь ями из Казахстана и Ки тая

Глав ное для си би ря ков-прак ти кан тов — это, ко неч-
но, ба за прак ти ки. Вот уже нес коль ко лет об лас тная 
шко ла-ин тер нат для ода рен ных де тей име ни Н. Нур ма-
ко ва гос теп ри им но при ни ма ет у се бя рос сий ских прак-
ти кан тов. 

 Крис ти на Пан кра то ва, сту ден тка 5-го 
кур са ФИЯ НГПУ:

«Пе да го ги чес кая прак ти ка в шко-
ле им. Нур ма ко ва прош ла очень 
ин те рес но и эф фек тив но. С пер во-
го дня мы вклю чи лись в учеб ный 
про цесс и с ин те ре сом про во ди-
ли каж дый день прак ти ки. Шко ла 

им. Нур ма ко ва, не сом нен но, яв ля ет ся об раз цом для 
под ра жа ния. Ме то ди ки, ко то рые ре али зу ют ся в этой 
шко ле, эф фек тив ны и сов ре мен ны, а пе да го ги чес кий 
сос тав и са ми уча щи еся при вет ли вы и от кры ты для 
об ще ния. Мно гие пред ме ты в шко ле пре по да ют ся на 
ан глий ском язы ке, и не воз мож но не от ме тить, что вла-
де ние деть ми инос тран ным язы ком на хо дит ся на очень 
вы со ком уров не. За три не де ли прак ти ки в шко ле им. 
Нур ма ко ва я по лу чи ла бес цен ный опыт, ко то рый при-
го дит ся мне в бу ду щем».

 Алек сан дра Ску ра то ва, сту ден тка 5-го 
кур са ФИЯ НГПУ:

«Ду ма ла ли я, что от крою для се-
бя стра ну, в ко то рой до это го бы ла не 
один де ся ток раз, с но вой сто ро ны? 
Ка за лось бы, ну что та ко го сверхъ-
ес те ствен но го и не обыч но го мож но 
най ти в стра не, ко то рую ты, ка жет-

ся, так хо ро шо зна ешь. От вет я по лу чи ла в пер вый же 
день пре бы ва ния в шко ле им. Нур ма ко ва: это мес то и 
есть неч то уни каль ное и осо бен ное, мес то, ат мос фе ра в 
ко то ром вдох нов ля ет на пе да го ги чес кие под ви ги, мес то, 
ко то рое раз ру ша ет сте ре оти пы о сред нем об ра зо ва нии. 
Здесь хо чет ся тво рить и удив лять. Две не де ли бес сон ных 
но чей за сос тав ле ни ем пла нов, тон ны рас пе ча ток, вол-
не ние пе ред уро ка ми — все это сто ило ре зуль та та. Да-
же за га доч ная так со но мия Блу ма на ча ла про яс нять ся в 
мо ем соз на нии и при об ре тать смысл во вре мя про хож-
де ния прак ти ки. Са мое глав ное, что де ти здесь от кры ты 
все му но во му, жи во ре аги ру ют на проб лем ные воп ро сы, 
не бо ят ся выс ка зы вать свое мне ние, ува жа ют учи те ля. 
Все это зна чи тель но уп ро ща ет ра бо ту пе да го га, осо бен-
но мо ло до го и не опыт но го».

Из Новосибирска в Караганду за знаниями
Фотозарисовка
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Под го тов ка к уро ку

На уро ке

Во вре мя внек лас сных ме роп ри ятий

Сту ден ты Но во си бир ско го го су дар ствен но го пе да го ги-
чес ко го уни вер си те та ак тив но пе ре ни ма ли опыт пред мет-
ни ков-ру ко во ди те лей, ко то рым очень бла го дар ны. 

 Ар тем Ку щак:
«Я очень бла го да рен сво ему пре по-

да ва те лю-пред мет ни ку Жет пис ба евой 
Жас мин Се рик ха нов не, ко то рая да ва ла 
мне пол ную твор чес кую сво бо ду при 
про ве де нии уро ков. Она мас тер сво его 
де ла, я гор жусь тем, что про хо дил у нее 
прак ти ку!»

 Анас та сия Шки ти на:
«От все го сер дца бла го да рим ди-

рек то ра, весь пе да го ги чес кий сос тав 
шко лы и де тей за теп лый при ем и ока-
зан ную нам под дер жку. Мы не си де ли 
сло жа ру ки, а при ла га ли все уси лия, 
что бы оп рав дать воз ло жен ные на нас 
на деж ды. Спа си бо Вик то ро ву Ви та лию 

Вла ди ми ро ви чу за про фес си она лизм и под дер жку».

 Крис ти на Пан кра то ва:
«Мой пе да гог-пред мет ник Бай жа ка-

но ва Ай ге рим Ка на тов на — это стро-
гий и в то же вре мя доб рый нас тав ник. 
Имен но та ким и дол жен быть учи тель. 
От дель ное спа си бо Кла ре Ха ми тов не 
за за бо ту, она нас всег да вы ру ча ла».

Во вре мя пре бы ва ния в Ка зах ста не сту ден ты-прак ти-
кан ты за го ре лись же ла ни ем изу чать и ак тив но поз на вать 
куль ту ру стра ны и ее на ро да. Сту ден ты по се ти ли сто ли-
цу Казахстана и по ра зи лись ее мо ну мен таль ной кра со той, 
пос та ра лись ос мот реть все дос топ ри ме ча тель нос ти и да же 
на ча ли изу чать ка зах ский язык.

В Ас та не

 Дарья Кол мо го ро ва:
«Впе чат ли ла не толь ко шко ла с ее 

ме то ди ка ми и ум ны ми деть ми, но и 
лю ди в стра не в це лом: их гос теп ри-
им ство, доб ро же ла тель ное от но ше ние, 
го тов ность по мочь, от кры тость, от зыв-
чи вость и об щи тель ность. 
По ми мо то го что мы по лу чи ли 

ко лос саль ный пе да го ги чес кий опыт, нам уда лось поз на-
ко мить ся с куль ту рой Казахстана. Уди ви ли не бос кре бы 
сто ли цы в со че та нии с вос точ ным ко ло ри том, ар хи тек ту-
ра ме че тей, на ци ональ ные тан цы, пес ни и му зы каль ные 
инстру мен ты, бо лее то го, мы да же ви де ли ру сал ку в оке-
ана ри уме! Нель зя не от ме тить тра ди ци он ную кух ню, я 
впер вые поп ро бо ва ла беш бар мак — это очень вкус но.
Не ос тал ся в сто ро не и ка зах ский язык, хо чу ска зать рах-

мет всем пре по да ва те лям и ор га ни за то рам за та кую воз-
мож ность об ме на опы том и куль ту рой. Я по лу чи ла мо ре 
по ло жи тель ных эмо ций и яр ких впе чат ле ний!»

С ка ки ми же эмо ци ями по ки да ют Казахстан сту ден ты 
из Си би ри?

 Ар тем Ку щак:
«Спа си бо все му ка зах ско му на ро ду! 
Дей стви тель но, эта прак ти ка прош-

ла очень эф фек тив но, ин тен сив но и 
ве се ло! Пер вая оз на ко ми тель но-эк-
скур си он ная не де ля рез ко сме ни лась 
ка лей дос ко пом бес сон ных но чей, про-
ве ден ных за под го тов кой к уро кам, не-

до воль ством со бой и стрем ле ни ем стать луч ше. В пос лед-
нюю не де лю бы ло грус тно, ведь мы уже при вя за лись к де-
тям, к лю дям. 
Все вре мя, по ка мы на хо ди лись в Ка зах ста не, ок ру жав-

шие нас по ка зы ва ли нам, нас коль ко стра на прог рес сив на, 
ори ен ти ро ва на на об ра зо ва ние, а так же эко но ми чес ки и 
ду хов но ус пеш на. Мне при ят но ви деть, что в сфе ре об ра-
зо ва ния Казахстан про во дит за пад но ори ен ти ро ван ные 
ре фор мы и пре дель но ухо дит от со вет ской сис те мы об-
ра зо ва ния. Так, все ес те ствен но-науч ные пред ме ты в шко-
лах Казахстана пре по да ют ся на ан глий ском язы ке, а стар-
шек лас сни ки го то вят ся к сда че меж ду на род но го эк за ме на 
IELTS для пос туп ле ния в за ру беж ные ву зы. На уро ках ан-
глий ско го язы ка фрон таль ная ра бо та ми ни ми зи ру ет ся, а 
де ти учат ся кри ти чес ки мыс лить и оце ни вать сво их то ва-
ри щей. На де юсь, что спус тя пять-де сять лет этот под ход 
и фи нан со вые вло же ния при не сут свои пло ды, и ры нок 
тру да Казахстана ра душ но при мет но вых вы со кок ва ли фи-
ци ро ван ных спе ци алис тов».

 Алек сан дра Ску ра то ва:
«На вол не но во го по ли ти чес ко го 

кур са, ори ен ти ро ван но го на За пад, об-
ра зо ва тель ные уч реж де ния Казахстана 
ос та ют ся хра ни те лем тра ди ций и куль-
ту ры сво его на ро да, вмес те с тем неп-
рес тан но дви га ясь впе ред и раз ви ва ясь. 
Этот опыт стал для ме ня по ка за тель-

ным, от крыл гла за на то, кем я дей стви тель но хо чу быть и в 
ка кой ат мос фе ре ра бо тать пос ле окон ча ния уни вер си те та. 
Я бла го дар на всем, кто дал нам воз мож ность при об рес ти 
дан ный опыт, на де юсь, что сот руд ни че ство меж ду на ши ми 
куль ту ра ми про дол жит ся в том же клю че как в гло баль-
ном, так и в ло каль ном смыс ле».

Фотозарисовка
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Бү кіл қа зақ стан дық бір лік тің бі ре гей мо де лін қа лып тас ты ру да Қа зақ стан хал қы Ас сам бле ясы на 
ма ңыз ды рөл бе ріл ген. 2015 жыл дың 27 та мы зы нан бас тап бі лім ор да мыз да ғы Қа зақ стан та ри хы 
ка фед ра сы Қа зақ стан та ри хы жə не Қа зақ стан хал қы Ас сам бле ясы ка фед ра сы бо лып өз гер тіл ді. Ка-
фед ра ның қыз ме ті елі міз дің та ри хын зерт теп, зер де ле уге жə не Қа зақ стан хал қы Ас сам бле ясы ның 
қыз ме тін на си хат тап, сту дент тер ге пат ри от тық рух та тə лім-тəр бие бе ру ге ба ғыт тал ған. Жа қын да 
екі жыл ішін де та лай же тіс тік ке же тіп, үл кен нə ти же көр сет кен ұйым ның бү гін гі ты ныс-тір ші лі гі, 
ал да ғы жос па ры мен та ны сып қайт тық. Əр ша ра ның ба сы-қа сын да жү ре тін жас оқы ту шы Əй ге рім 
Бай ма ғам бе то ва біз ді қуа на қар сы ал ды.

— Əң гі ме міз ді ка фед ра ның жұ мыс ба ры сы-
нан бас та сақ?

— Екі жыл кө ле мін де бір не ше із гі лік ті ша ра-
ның ба сын қайыр дық. Бо ла шақ қа жос пар лап 
отыр ған іс-ша ра ла ры мыз да же тер лік. Та рих 
фа куль те ті нің Қа зақ стан хал қы Ас сам бле ясы ка-
би не ті бү гін де бір лік пен ын ты мақ, із гі лік оша ғы-
на ай на лып үл гер ді. Біз кім-кім ді бол сын жы лы 
жүз бен құ шақ жая қар сы ала мыз. Та ту лық пен 
ке лі сім — қо ғам тұ рақ ты лы ғы. Ел ішін де ауыз-
бір ші лік ті сақ тау, ты ныш ты ғы мыз ды ғұ мыр лы 
ету — біз дің бас ты мақ са ты мыз. Дос тық қо лын 
ұсын ған жан дар ға есі гі міз əр кез ашық. Ка би нет-
те кі ші гі рім кі тап ха на мыз бар. Іші мар жан сөз ге 
тұ ны кі тап тар та рих тың та мы ры на те рең бой ла-
тып, ру ха ни жан дү ни ені байы тып, бе ре ке, ырыс-
құт тың бар лы ғы бір лік тен бас та ла ты нын та ғы бір 
мəр те ес ке са ла ды. Бұл кі тап тар дың көп ші лі гін 
Астана дан ар найы ал ғыз дық, си рек кез де се тін, 
із деп жү ріп оқи тын кі тап тар. Шет ел ден кел ген 
қа дір лі қо нақ та ры мыз тар ту ет кен кі тап тар да 
бар. Олар ды оқы ту шы лар мен сту дент тер қы зы-
ғу шы лық та ны тып оқу ға алып тұ ра ды. Біз екі тіл-
де сту дент тер мен оқы ту шы лар дың қа ты су ымен 
жə не ша һа ры мыз да ғы Қо ғам дық ке лі сім ұйы мы-
мен бір ле се қа ла лық, об лыс тық, рес пуб ли ка лық 
дең гей де ауқым ды іс-ша ра лар өт кі зу ді дəс түр ге 
ай нал дыр дық. Дөң ге лек үс тел ба сын да ке ле лі ой-
лар ай тып, пі кір ал ма су ар қы лы бі лі мі міз ді же-
тіл ді ріп, бір лі гі міз ді одан əрі ны ғай та тү се міз. Əр 
оқу жы лы ның ба сын да жыл дық жос пар құ ры ла-
ды. Алай да уақыт пен са на са мыз, қо ға мы мыз да 
орын ал ған оқи ға лар ға өзін дік үн қо сып, дер ке-
зін де сту дент тер ге ба ғыт-бағ дар бе ріп оты ра мыз.

— Ка фед ра ның бас ты мақ са ты қан дай?
— Ка фед ра ның жауап ты ма ма ны ре тін де ай-

тар бол сам, біз де ғы лы ми көз қа рас тан гө рі ру ха-
ни ба ғыт ба сым. Мұн дай ка фед ра лар тек қа на біз-
де емес, Қа зақ стан ның əр ай ма ғын да бар. Бас ты 
мақ сат та ры мыз дың бі рі: жас бу ын ға, сту дент тер-

ге бей біт ші лік біз ден бас та ла ды, бей біт өмір сү ру 
ха лық тар дос тас ты ғы ның ке пі лі де ген дей тү сі нік-
тер ді тү сін ді ру. Өзім Ас сам блея, ха лық тар дос-
ты ғы жай лы əр түр лі кон фе рен ци ялар ға қа ты са-
мын. Əр бас қо су дан жан дү ни ем байып қай та ды. 
Адам гер ші лік, мейі рім ді лік, та ту лық, қам қор-
лық сын ды із гі қа си ет тер адам ның өмір ге де ген 
көз қа ра сын өз гер те ді. Бір жыл кө ле мін де жүз ден 
ас там ша ра ға қа ты са мыз. Кө бі не се иде оло ги ялық 
жə не ру ха ни ба ғыт та жұ мыс жа сай мыз. Сту дент-
тер дің көз қа ра сы мен, ойы мен са на сып, олар ды 
да үл кен жо ба лар ға дайын дай мыз. Жан-жақ тан 
кел ген құр мет ті қо нақ тар ды сту дент тер мен кез-
дес ті ру ге ты ры са мыз. Мə се лен, өт кен жыл дың 
сəуір айын да еш ша қыр ту сыз өз ер кі мен Қа-
ра ған ды қа ла сы на Украина ның Қа зақ стан да ғы 
ел ші сі Во ло ды мыр Джид жо ра мыр за ке ліп, əр-
түр лі ша ра лар ға қа ты сып, та рих фа куль те ті нің 
сту дент те рі мен, оқы ту шы ла ры мен кез де су өт кіз-
ді. Ел ші ка фед ра ның да му ына жақ сы көз қа ра сын 
біл ді ріп кет ті. Сон дай-ақ, қыр күйек айы ның он 
то ғы зын да не міс про фес со ры Альфред Ай сфельд 
те біз ге ат ба сын бұр ды. Атақ ты ға лым бұ рын да-
ры өзі міз дің Қа ра ған ды ша һа рын да өмір сүр ген 
екен. Гер ма ни ядан Қа зақ стан ға кө шіп кел ген қа-
зақ тар дың жағ дайын, кө шіп ке лу са яса тын, бар-
лы ғын зерт теп, үл кен ең бек жаз ған ға лым өзі нің 
кі та бын та ныс тыр ды. Оның бір да на сын осын да-
ғы із де ну ші жас тар оқы сын деп осы ка би не ті міз ге 
сый лап кет ті.

— Өз де рі ңіз дің дəс түр лі іс-ша ра ла ры ңыз 
бар ма?

— Жыл да іс-ша ра лар дың түр-тү рін өт кі зе тін 
ка фед ра ның дəс түр лі ша ра ла ры ның бі рі — оқу 
жы лы ның ба сын да ҚарМУ-дың 1 курс сту дент-
те рі не ку ра тор лық са ғат өт кі зе міз. Біз 130-дан 
ас там ұлт ты бауыры мыз ға бас қан пейі лі кең да-
на ха лық пыз. Əсі ре се біз дің Қа ра ған ды об лы сын-
да өз ге ұлт өкіл де рі өте көп қо ныс тан ған. 1 курс 
сту дент те рі не Ас сам блея, ха лық тар дос тас ты ғы 

ұғым да рын те ре ңі нен ұғын ды ру, өз ге ұлт өкіл де-
рі не де ген жақ сы көз қа рас қа лып тас ты ру, олар-
дың та ри хы на тоқ та лып өту, өз ге ұлт өкіл де рі нің 
сту дент те рі мен тіл та бы су, олар мен дос тық қа-
рым-қа ты нас та бо лу — бар лы ғы осы ша ра да қа-
ра лып өте ді. Со ны мен қа тар жыл сайын сту дент-
тер ара сын да рес пуб ли ка лық «Қа зақ стан — ме нің 
Ота ным» ат ты кон фе рен ция ұйым дас ты ры ла ды. 
Осы оқу жы лын да кон фе рен ция ға Қа зақ стан ның 
əр ай ма ғы нан 100-ге тар та сту дент кел ді. 87 ма қа-
ла тың дал ды. Кон фе рен ци яның бас ты мақ са ты: 
сту дент тер мен жұ мыс іс теу, бей біт ші лік ті на си-
хат тау, ұр пақ қа тə лім ді тəр бие бе ру.

— Оқу шы лар мен, мек теп ұс таз да ры мен жұ-
мыс жа сай сыз дар ма?

— Əл бет те, мек теп мұ ға лім де рі мен мық ты 
бай ла ныс ор на ту ар қы лы жұ мы сы мыз дың са па-
сын арт ты ра мыз. Мек теп пен жо ға ры оқу ор ны 
бір ле сіп жұ мыс ат қар ған кез де жас ұр пақ тың 
бі лі мі мен тə лім-тəр би есі оң жол ға қойы ла ды. 
Олим пи ада лар ұйым дас ты ра мыз. Был тыр мек-
теп оқу шы ла ры ара сын да об лыс тық жас зерт те-
уші лер сайы сын өт кіз дік. Оның ішін де Ас сам бле-
яны зерт теп, жо ба жа зып, қор ға ған оқу шы лар 
көп бол ды. Оқу шы лар біз ар қы лы, ұс таз да ры 
ар қы лы мек теп ке зі нен бас тап Ас сам блея ұғы-
мын те ре ңі нен тү сі ніп, бі ліп жат са, оның өзі біз 
үшін үл кен мəр те бе. Біз оқу шы лар мен жұ мыс 
жа сау ға, ха лық тар дос тас ты ғын ны ғай ту ға əр қа-
шан дайын быз.

— Өз ге ұлт өкіл де рі сту дент те рі мен қа лай 
жұ мыс жа сай сыз дар?

— ҚарМУ-да бі лім ала тын өз ге ұлт өкіл де-
рі нің сту дент те рі өз де рін өте бел сен ді көр се-
те бі ле ді. Біз де олар ды ба рын ша тар тып, бар 
біл ге ні міз ді үй ре те міз. Олар дың біз өт кі зе тін 
іс-ша ра лар ға де ген қы зы ғу шы лы ғы ба сым. Өз 
қа ла ула ры мен із де ніп, Қа зақ стан мен өз ел де-
рі нің дос тық қа рым-қа ты на сы жай лы ма ғұл-
мат тар жи нақ тап, қа зақ хал қы на де ген ерек ше 
құр ме тін біл дір ген де, өз ге ұлт өкі лі бо ла тұ ра 
өз де рін «қа зақ пыз» де ген де, шы ны ке рек, қат-
ты қуа на мыз. Біз үшін қа зақ сту дент те рі мен 
өз ге ұлт сту дент те рі нің еш айыр ма сы жоқ. 
Бар лы ғын бір дей тең кө ре міз.

— 1 на урыз сіз дер дің ұжым ның мей ра мы 
де сек те бо ла ды. Бұл ай ту лы күн ді қа лай атап 
өте сіз дер?

— Сө зі ңіз ге қо сы ла мын, 1 на урыз біз үшін 
ма ңыз ды күн. Бұл кү ні біз дөң ге лек үс тел ба-
сы на қа дір лі қо нақ та ры мыз ды ша қы рып, ел 
ер те ңі, бей біт өмір жай лы ой өр бі те міз. «Бір-
лік бар жер де — тір лік бар». Бар лы ғы мыз осы 
кү ні бір ша ңы рақ ас ты на жи на лып, ор тақ 
мей ра мы мыз ды үл кен дə ре же де атап өте міз. 
Се бе бі біз дің ар ман-мақ са ты мыз бір. Ұра ны-
мыз: «Мəң гі лік ел дің бей біт аза мат та ры ның 
қа та ры кө бейе бер сін! Ха лық тар дос тас ты ғы 
ны ғая түс сін!»

— Сұқ ба ты ңыз ға рақ мет! Ел игі лі гі үшін ат-
қа ра тын жұ мыс та ры ңыз же міс ті бол сын!

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

Ақ пан айын да ака де мик Е. А. Бө ке тов атын да ғы Қа ра ған ды мем ле кет тік уни вер си те-
тін де «Ру ха ни жаң ғы ру» бағ дар ла ма лық ма қа ла сы не гі зін де «Төр тін ші ин дус три ал ды ре-
во лю ция жағ дайын да ғы да му ба ғыт та ры» ат ты дөң ге лек үс тел өт ті.
Өзек ті та қы рып ты ар қау ет кен дөң ге лек үс тел-

ге ҚарМУ тəр бие ісі жə не əлеу мет тік мə се ле лер 
жө нін де гі про рек тор А.Қ. Қа лы қов, Қа ра ған ды 
қа ла сы Жас тар ре сур стық ор та лы ғы ның ди рек-
то ры Б. П. Бек мур за ев, т.ғ. к., Қа зақ стан та ри хы 
жə не ҚХА ка фед ра сы ның до цен ті С.Қ. Кентбек, 
ЖІЖК ма ма ны, Қа зы бек би ауда ны бойын ша 
«Жас Отан» ЖҚ ат қа ру шы хат шы сы А. Б. Ка бе ге-
нов жə не ҚарМУ сту дент те рі қа тыс ты.
Та рих шы ұс таз С.Қ. Кен тбек «Дəс түр лі Жол-

дау елі міз дің стра те ги ялық да му ының не гі зі» ат ты 
ба ян да ма сы ба ры сын да Жол да удың не гіз гі ба сым 
ба ғыт та ры на тоқ тал ды. Бо ла шақ қа бағ дар бе ре тін, 

жар қын бо ла шақ қа бас тай тын Жол дау ға бір кі сі-
дей ат са лы су қа жет ті гін, ер тең гі жар қын бо ла шақ 
жас тар дың бі лі мі мен, бі лі гі мен, көп тіл ді бі луі мен 
ті ке лей бай ла ныс ты еке нін, өр ке ни ет жо лы на өту 
үшін аян бай ең бек ету ке рек ті гін ба са ай тып өт ті. 
«Тəуел сіз ел міз!» деп ай ту бір мə се ле, ал Тəуел сіз-
дік тің ту ын тік ұс тап, оның та мы рын те рең де тіп, 
жа пы ра ғын жай қал ту екін ші мə се ле еке ні не тоқ-
тал ды. Эко но ми ка фа куль те ті нің 1 курс сту ден ті 
Қа ра көз Ті леу қа был «Ел ба сы ның Жол дауы он 
ба ғыт қа ба сым дық бе ре тін ел ер те ңі нің кө рі ні сі» 
ба ян да ма сын да ең ма ңыз ды он қа дам ның же тін-
ші қа да мы на ай рық ша тоқ та лып, бі лім бе ру дің 

жа ңа са па сы жай лы өзін дік ұсы ныс та рын біл дір-
ді. Бар лық жас та ғы аза мат тар ды қам ти тын бі лім 
бе ру ісін де өзін дік жүйе ні құ ру ды же дел де ту 
қа жет ті гі не тоқ тал ды. Фи ло ло гия фа куль те ті нің 
2 курс сту ден ті Н. Аб дул лин «Цифр лық Қа зақ-
стан» ке шен ді бағ дар ла ма сы» ба ян да ма сын да бұл 
бағ дар ла ма жай ға на да му шы ел дер дің ше ру ін 
жал ғас ты рып, со лар мен бір ге сəн қу ған би кеш тің 
жа са ға нын қай та лау емес, түп кі мақ са ты те рең, 
ха лық тың өмір сү ру дең гейін жо ға ры са ты ға кө те-
ру, көп те ген əлеу мет тік мə се ле лер дің оң ше ші мін 
та бу ға зор мүм кін ші лік тер жа сау екен ді гін ашып 
айт ты. Би оло гия-ге ог ра фия фа куль те ті нің 2 курс 
сту ден ті, ҚарМУ «Жас Отан» ЖҚ бө лім ше сі нің 
бас шы сы Н. Ра хим ге рей «Бо ла шақ қа бағ дар төр-
тін ші мо дер ни за ци ямен» ат ты ба ян да ма сын да 
ха лық мем ле кет тің бас ты қоз ғау шы кү ші еке нін 
ай та ке ле, Ел ба сы мыз дың дəс түр лі Жол дауы əр 
кез де де ел дің да му ына зор ық пал ет ке нін, ал да ғы 
уақыт та да Жол да уда көр се тіл ген да му ба ғыт та-
ры бойын ша игі лік ті іс тер ат қа ры ла ты нын, Джон 

Кен не ди жə не Джон Кейнс ай тқан дай, «Мем ле кет 
ма ған не бер ді деп емес, мен мем ле кет ке не бе ре 
алам деп өмір сү ру ке рек» де ген қа нат ты сө зін 
жас тар дың са на сы на сі ңі ре тін бол сақ, осы ба ғыт-
тар ды іс жү зін де да мы ту ға қо ғам бо лып жұ мы-
лып əре кет ете тін бол сақ, ай ту лы Жол дау та бы сы-
мыз дың ұйыт қы сы, жа сам паз ды ғы мыз дың ел ші сі 
бол мақ» деп өз ойын түйін де ді. Дөң ге лек үс тел 
со ңын да қа рар қа был дан ды.

�АРМУ БАС ПА С	З �ЫЗ МЕ ТІ

2018 жыл дың 16 ақ па нын да Е. А. Бө ке тов атын да ғы Қа ра ған ды мем ле кет тік уни вер си-
те ті нің та рих фа куль те тін де «Тұл ға та ну» ғы лы ми-зерт теу ор та лы ғы мен «Жас Алаш» сту-
дент тер үйір ме сі нің ұйым дас ты ру ымен Мұ қа ға ли Ма қа та ев тың 87 жыл ды ғы на ар нал ған 
«Жыр жүй рі гі — Мұ қа ға ли» ат ты əде би-саз ды по эзия ке ші өт ті. Кеш тің мақ са ты — ақи ық 
ақын ның ту ын ды ла ры ар қы лы сту дент тер ді ұл тжан ды лық қа, əсем дік ке тəр би елей оты-
рып, по эзия əле мі нің сы рын ашу.
Кеш ба ры сын да «Тұл ға та ну» ғы лы ми-зерт теу 

ор та лы ғы ның ди рек то ры, та рих ғы лым да ры ның 
кан ди да ты, до цент Нұр са хан Ах мет қы зы Бей-
сен бе ко ва по эзия ке шін ұйым дас ты ру да ғы бас ты 
мақ сат М. Ма қа та ев шы ғар ма шы лы ғын өс ке лең 
ұр пақ ара сын да ке ңі нен на си хат тау екен ді гін 
атап көр сет ті жə не бұл игі лік ті ша ра ның осы дан 
бір не ше жыл бұ рын қол ға алы нып, дəс түр ге ай-
нал ға нын ай та ке ле, та рих шы сту дент тер ге шы-
найы ал ғы сын біл ді ріп, ақи ық ақын ес те лік те рі-
мен бө ліс ті.

«15 жыл бойы та рих фа куль те тін де М. Ма қа-
та ев тың ту ған кү нін атап өту дəс түр ге ай нал ған. 
Өй тке ні, Мұ қа ға ли Ма қа та ев жə не бас қа да қа-
зақ ақын да ры, ма хаб бат пен сүйіс пен ші лік ті ға на 
жыр ла ған жоқ, бү гін гі ұр пақ қа үл гі бо ла тын дос-
тық ты жыр ла ды. Яғ ни, олар дың мақ са ты — азат 
ел дің ба ла ла ры ның бі лім ді бол ған да рын, олар-
дың жар қын бо ла ша ғын кө ру бол ды. Сол ар ман-
дар дың бар лы ғы ның нə ти же сі ре тін де осы кеш ті 
ұйым дас ты рып, бү гін гі жас бу ын ның по эзия ға 
де ген қы зы ғу шы лы ғын, құр ме тін көр сет кі міз кел-
ді. Дəс түр лі ша ра та рих шы лар тек қа на та рих ты 
емес, бір уақыт по эзи яның құ ді ре тін се зін сін де-

ген мақ сат та ұйым дас ты ры ла ды, тəр би елік мə ні 
өте зор. Мұ қа ға ли дың ту ған кү ні — 9 ақ пан да 
№41 мек теп те ақын ға ар нап əде мі кеш өт кіз дік. 
Ал да ғы уақыт та осын дай по эзия ке шін Н. Нұр-
ма қов атын да ғы №2 қа зақ ор та мек теп-ин тер на-
тын да да өт кіз сек деп жос пар лап отыр мыз. Қа-
зір гі таң да Мұ қа ға ли дың жы рын біл мей тін ба ла 
жоқ де сек те бо ла ды. Сон дай жас ұр пақ тар біз дің 
ор та мыз ға ке ліп отыр. Мі не, Мұ қа ға ли дың жы-
ры ның құ ді ре ті де осын да, оның ру хы ның өл мей-
ті ні де осын да», — де ді Н. Бей сен бе ко ва.

Мұ қа ға ли ақын ның рө лін Та рих (гу ма ни тар-
лы)—26 то бы ның сту ден ті Асыл мұ рат Ша ки мұ-
рат сом да са, ақын ның жа ры Ла шын рө лін де осы 
ма ман дық тың 1 курс сту ден ті Ақ бо та Ұл ты ке ева 
ой на ды. Ша ра ба ры сын да та рих фа куль те ті нің 
сту дент те рі «Мұ қа ға ли Ма қа та ев тың жа зу шы-
лар мен кез де суі» ат ты қойы лы мын қой ды. Жи-
нал ған қауым ға ақын ның өмі рін ба ян дай тын 
«Мұ қа ға ли шын ды ғы» ат ты де рек ті фильм жə не 
«Жас Алаш» ғы лы ми-зерт теу клу бы мү ше ле рі-
нің ат са лы су ымен дайын дал ған «Мұ қа ға ли Ма-
қа та ев — қа зақ по эзи ясы ның Хан Тə ңі рі» слайд 
ма те ри ал да ры ұсы ныл ды. Жи ын ның шы мыл ды-

ғы кеш ке ар найы дайын да лып кел ген оқу шы лар, 
сту дент тер дің ақын өлең де рін мə нер леп оқуы мен 
ашыл ды. Атап ай тқан да, Жа ңар қа ауда ны Ю. Га-
га рин атын да ғы ор та мек теп тен кел ген кіш кен тай 
бүл дір шін Гү лім Асыл бек қы зы Сəр сен бай «Ақ-
қу лар ұйық та ған да» по эма сын орын дап, жү рек-
ті ел жі ре тіп ға на қой май, кө зі міз ге жас кел тір ді. 
6 сы нып оқу шы сы ның бұл ша ра ға үл кен қы зы ғу-
шы лық пен ке ліп, ақын ға де ген құр ме ті оның бұл 
шы ғар ма ны на қы шы на кел ті ре кө рер мен ге жет-
кі зу ін де бол ды. Бұл рет те мек теп мұ ға лі мі, ғы лы-
ми же тек ші сі Кен же гүл Сəр сен бай қы зы Ис ка ко-
ва ға да Е. А. Бө ке тов атын да ғы ҚарМУ-дың та рих 
фа куль те ті аты нан үл кен ал ғыс біл ді ріл ді.

Фи ло ло гия фа куль те ті нің сту дент те рі «Мұ-
қа ға ли ға ар нау», та рих фа куль те ті нің 1 курс 
сту дент те рі Қа ру Ны ғы ма нов «Шы да», Əлия Қа-
на пия «Са ған сы рым бұл», Ақа рыс Бай ба ты ров 
«Шə міл ге жаз ған ха ты», Ару жан Сак ку ло ва «Үш 
ба қы тым», 4 курс сту ден ті На ға шы бай То ба на за-
ров «Ана шым» ат ты ту ын ды ла рын көп ші лік ке 
ұсын ды. 1 курс сту ден ті Əді лет Мол да бек ақын-
ға шы ғар ған өлең де рін мə нер леп оқып, жұр-
тшы лық на за ры на ұсын ды. Со ны мен қа тар, сту-
дент тер тек өлең оқып қа на қой май, сах на лық 
қойы лым ға ке зек бе ріп, ак тер лік ше бер лік те рін 
де көр сет ті. Нə зік жан ды ақын ның жү ре гі нің шы-
найы ің кəр лік се зі мі мен жа зыл ған «Ма хаб бат 
ди ало гы» ат ты ту ын ды ны Əлия Қа на пия, Мұ хам-
мед қа ли Жай ла убай ке ре мет сом дап, шы ғар ма-
шы лық та рын ор та ға сал ды.

«На ғыз қа зақ қа зақ емес, на ғыз қа зақ — дом-
бы ра» де мек ші, ар найы Тəт тім бет атын да ғы 
Қа ра ған ды өнер кол лед жі нен кел ген Нұр бо лат 
Ұзақ бай ақын сө зі не жа зыл ған таң да ма лы «Қа-
зақ стан», «Ша шың нан иіс кейін» əн де рін на қы-

шы на кел ті ре орын дап, жи нал ған қауым ның 
ыс тық ықы ла сы на бө лен ді. Та рих фа куль те ті нің 
4 курс сту ден ті Ма ди яр Ба ке нов «Шəм ші ге ар-
нау», «Шу дың бойын да» ат ты өлең де рін орын да-
ды. 1 курс сту дент те рі «Сар жай лау» хо рын ұсын-
ды.

Кеш со ңын да «Тұл ға та ну» ғы лы ми-зерт теу 
ор та лы ғы ның ди рек то ры, т.ғ. к., до цент Нұр са хан 
Ах мет қы зы Бей сен бе ко ва кө рер мен дер ге ал ғыс 
біл ді ріп, жас жет кін шек тер дің мұ ны мен шек те-
ліп қал май ты нын, ше бер лік те рін шың дай тү се-
тін ді гін жет кіз ді. Кеш те ерек ше өнер ле рін та ныт-
қан сту дент тер ге мақ тау қа ға зы тап сы рыл ды.

По эзия ке шін де қа на тын кең ге жайып, өмі рін 
өлең мен өр біт кен сөз зер ге рін ұр па ғы осы лай ес-
ке ала ды. Ақын ның са на ға жа рық сəу ле тү сі ре тін 
жыр ла ры жұр тшы лық жа дын да дəл осы лай мəң-
гі жа сай бер мек.

М. С. АМ РИ НА,
АР ХЕ ОЛО ГИЯ, ЭТ НО ЛО ГИЯ Ж4 НЕ ОТАН ТА РИ ХЫ КА ФЕД РА СЫ, Т.�. К., ДО ЦЕНТ
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* * *
Мен он үш жа сым да,
Ба ла ша ойын құр ма дым.
Мұ ға ли ма қыз ды ра сын да,
Күн діз де түн де жыр ла дым.

Ба рып та жүр дім бай қат пай,
Бір құш сам екен деп ті леп.
Жа нын да тұр сам, жай тап пай,
Олай да бұ лай кеп кү лед (і).

Жа сым да кі ші аз да ған,
Мұ ға лім жү рек иесі.
Маң дайы ма да жаз ба ған,
Он үш те отау иесін.

Тіз гі нін тарт тым атым ның,
Өш пе ген се зім, маз да ған.
Құ ты рып жү ріп, қа тын ның
Қа ла сы жұ ға жаз да ған.

Бар ма дым со дан ба ла ға,
Жұқ ты рам ба деп пə ле сін.
Көр ші ме бар сам, да ла да
Кем пі рі қай тқан шал отыр,
Сұ лу дан кү тіп дə ме сін.

* * *
Тағ ды ры ма ана шым алаң да ма!
Жас тол тыр ма мен үшін жа нар ға да.
Ба ты раш жоқ, өмір дің бəй ге сі нен
Əлі та лай ке ле ді ба лаң да ра.

Құ ла гер дей өмір де ша бам дүр кін,
Көр сет пе сін еш кім де ма ған құл қын.
Ай ла лы түл кі бол ған бұл за ман ға
Та зы бо лып, əке шім, ша бам бір күн.

Жау де ге нің жар ас ты тұр-ау, сі рə,
Адым ды аң дып жүр ме екен, сы на ушым, ə?
Ал ты алаш ты де мей мін, ар қа жұр тын,
Қа ра та тын күн ту ар бір аузы ма.

Сө зім тү зу, емес пін өзім бұ зық,
Он төр тім де сал ған тын тө зім құ рық.
Жи ыр ма ның шы ғып ап бір шы ңы на,
Отырм əке,
Қы рық тың қа ма лы на кө зім сү зіп.

* * *
Мен ақын емес пін, қа те лес пе қа ра ғым,
Ақын рө лін сом дай ды от ой на ған жа на рым.
Əке ме нен ана ның ақ тау үшін үмі тін
Тағ ды ры на тап бол дым мейі рі мі жоқ қа ла ның.

Мен ақын емес пін, олай де ме шы ра ғым,
Мойы ны ма тақ па ғам ақын дық тың тұ ма рын.
Не гі зі біз еке уміз, ішім де бар бір тұл ға,
Ақ па рақ қа тү сі рем со ның ай тқан жыр-əнін.

Мен көп сөй лейм, ал ол бол са бұйы ғы,
Қы зық емес тіп ті оған бұл қо ғам ның ти ыны.
Көк ас пан мен та лас қан Хан-Тə ңір ді мен сін бес,
Ке удем де гі жү рек қой, ол адам ның биі гі.

Мен ақын емес пін, ақын көр ме өті нем,
Ақын дар ды жек кө рем ке уде со ғып кө кі ген.
Ішім де гі ұлы ақын, ол ай та ды, мен жа зам,
Ке лі сім шарт та біз де гі дəл осы лай бе кі ген.

А� та бан
Ша ша сы на шаң жұқ пас, Ақ та бан-ай,
Үмі тің ді иең де ақ та ма ды-ай.
Қа па бо лып тұр мы сың бай ла уда сен,
Қа па боп мен де ке лем бақ қа қа рай.

Ақ та бан, жел жет кіз бес жез киі гім,
Се нің де, ме нің де бар өз биі гім.
Бал қан ды ас тым, ба сы нан Ақ со раң ның,
Ала тау ға тү сіп жүр көз қиы ғым.

Се ні де са ғын ды ғой са ры да ла шын,
Жүй рі гім, қай тіп ба сам жан-жа ра сын?
Сүй рі гім өмір ат ты ала ман ға,
Қай те міз, жа бы лар ды таң да ға сын.

Саң ла ғым, ар бас пайық əпен де мен,
Жағ дайың қа лай өзі жат ел ме нен?

Біз дік қал сол бая ғы, əлі жүр міз
Құ да лық қа тү се ал май пə тер ме нен.

* * *
Өкі ніш пен ес ке тү сіп өт ке нім,
Өзек ті өр теп, се зім ді ат тап кет ке нің.
Біз сол кү ні қош тас қа лы, қас қайып,
Қар сы ал дым нан ке уде ке ре өт пе дің.

Та лай таң ды кө зім ді іл мей атыр дым,
Та лай күн ді се ні ой ла умен ба тыр дым.
Бі лем, бі лем, ой ла ма дың сен, қал қам,
Сүй ге ні не ай на лам деп ақын ның.

Ес те лік тен қал ма ған дай ес те түк,
Мұ қа нов ты ке шем со сын кеш те тіп.
Бұл ға сыр да, қыр сы ғым-ау, бі ле жүр,
Се ні сүй ген бір-ақ ақын ес ке тіп.

А-�а
Шың ға алып шы ғар екен қай та ла бым,
Кел мей ді ізін өз ге нің қай та ла ғым.
Тір лік бойы се ні ой лап, таң ал дын да,
Өлең өріп көз іл сем, жай та ба мын.

Өт кен күн дер орал са есі ме дүр,
Тол қы ны мен тер бей ді есіл өмір.
Ал ла ал дын да ай та ал ман, өз ал дың да,
Арым та за, сон дық тан ке ші ре біл.

Жа ным ның сен бі лер сің ке рек емін,
Тағ ды ры ма тап бол дың не ге ме нің?!
Жи hан кез кеп сұ ра са, сен дер едім,
Əлем нің се гі зін ші ке ре ме тін.

* * *
Қа раң ғы түн, отыр мын Тə ңір мен тіл де сіп,
Пе ріш те құй ған зəм-зəм нан бір ге ішіп.
Пе рі лер жүр, аяғы на ора лып пе ріш те нің,
Тү сі нік сіз өза ра үн де сіп.

Пе ріш те жұл дыз ға асып тұр ған да бі ле гін,
Ба ка лы ма у құйып кет ті, пе рі де тауып бір ебін.
Ащы нып жұ тып кеп қал ған да, бір жұл дыз ақ ты,
Ен ді оны күт пей мін,
Орал ма сын бі ле мін.

Кө зі ме жас тол ды, ті ліп өт ті пе рі у-ы жұ-
лы ным ды,
Пе ріш тем-ау, тез əкел шы ры ның ды.
Өзе гім өр те ну де, сол өр тке
пе рі қы зы,
Тұ та тып отыр, əне, шы лы мым ды.

Қол соз дым пе ріш те ме «кел ші ен ді» деп,
Ол өк пе лі, тұ рып ем тең сел дім кеп.
Құс жо лын да ба ра ды ол қа нат қа ғып,
Ке уде де гі дүр сіл ге құ лақ түр мей,
Біз осы лай қош тас тық ең соң ғы рет.

* * *
Күз кел се бол ға ны, бақ та ғы қайың-
дай қа ла мын то на лып,
Со сын кеп жы лу лық із дей мін көр-
пем нен ора нып.

Қал ты рап жа там да ке те мін ұй қы ға,
Жы лу жоқ өмір ден бір сəт ке жо ға лып.

Түс кө ріп жа та мын бей кү нə сə би дей 
ұй қы да бал бы рап,
Мін ге нім ас ты ма жал тар тып ар ғы мақ.
Оң жақ та жол сіл теп пе ріш тем,
Сол жақ та пе рі отыр, шаш та ры жал бы рап.

Ап пақ бір қа рия шық ты да ал дым-
нан, де ді ол «қа ра ғым»,
— Жол бол сын, жө нің ді айт?
— бел гі сіз қай жақ қа ба ра рым.
Жа қын дап кел ді де, қо лы мен ұс та ды 
сұп-су ық,
Мен шо шып оян дым жас то лып жа-
на рым.

Күз кел се бол ға ны, бақ та ғы қайың-
дай қа ла мын то на лып,
Со сын кеп жы лу лық із дей мін көр-
пем нен ора нып.
Қал ты рап жа там да ке те мін ұй қы ға,
Жы лу жоқ өмір ден бір сəт ке жо ға лып.
Мен қай та ке ле мін со дан соң жы лу 
жоқ өмір ден жы лу жоқ өмір ге ора лып.

* * *
Сен өк пе леп, ме нің кет ті ты ны шым,
Өкі ніш тің не еке нін рас ұғып.
Қо лым жет пес жұл дыз дар дың бі рі сің,
Оны қай тем жа сы рып.

Өк пе ле умен қа шан ғы өс тіп өтер міз,
Сүй ген де рін өк пе ле тер əр ер кек.
Шын ға шық тар қо сы ла рын, екеуіміз,
Ке тейік ші дə лел деп.

Ба қыт де ген оңай лық пен ке ле ме?
Шар шап біт тім күй бең нен.
Өк пе, ре ніш де ген де рің не ме не?
Ар тық емес сүй ген нен.

Тек сен сүй ші, жүр сең да ғы ел сіз де,
Жүр ген ді қой өк пе леп.
Мы на қо ғам, ақыл дым-ау, сен сіз де,
Ақын дар ды жек кө ред.

* * *
Кө зім ді іл мей қар сы ала мын таң нұ рын,
Бір мен үшін бо лып кет кен күн дей түн.
Жү ре гім де қа лып қой ған бар мұ ңым,
Бір құ дай дан бас қа еш кім біл мей тін.

Кей де қи нап жі бе ре ді тұл тір лік,
Қи ын дық қа шы дай бе ру мүм кін бе?
Ын тық етіп тағ ды ры ма мың гүл ді,
Ғайып бо лып кет сем, шір кін, бір түн де.

Өмі рім нің жап сам со лай түн ді гін,
Ме ні кү тіп сар ға яр ма қыр гү лі?
Жұл дыз са нап қай тайық шы, жүр, кү нім,
Шоқ жұл дыз ға ай на лар мын бір кү ні.

Поэзия Bлемі
Б>л кDн — 
М>6а�алиды� кDні!

А> пан айы ны8 9-шы ж@л-
ды зы >а за> ты8 ма8 дайы на 
біт кен на <ыз ли рик а>ын дA-
ни еге кел ген кAн. �а за> >а 
>а ра Bле8 ді @<ын дыр <ан М@-
>а <а ли Ма >а та ев ты8 ту <а-
ны на — 87 жыл!

С�з ді� �$ ді ре тін мен М$-
�а �а ли Ма �а та ев ты� �ле�-
де рі нен се зін гем. По эзия �а 
�а шы� �ыл �ан да оны� �ле �і! 
Со дан бе рі, н$р жауып т$р �ан 
к�к тем де де, г/л те ре бар �ан 
б�к тер де де, �о �ы ра улат �ан 
ас пан ды, най за �ай шан шып 
�т кен де де мен М$ �а �а ли ды 
есі ме ала мын! �аз бауыр б$лт-
тар ма� �ан да да, ор ман �а жаз-
да бар �ан да да, �а ра ша кел ген 
ша� тар да да, �$ ла зып т$р �ан 
ба� тар да да, жа пы ра� жай рап 
жат �ан да да, �$ рай лар сы�-
си �а� �ан да да, а� $л па жер ді 
жап �ан да да, а�аш тар сыр �а 
та� �ан да да, бо за рып ат �ан а� 
та� да да мен М$ �а �а ли ды есі-
ме ала мын!

Ше ше ні� ки есін де, дос ты� 
�а си етін де, жа� сы мен жа ман-
ны� ар ты�-кем ші лі гін де мен 
М$ �а �а ли ды� жы ры нан $� тым! 
Отан ды мен М$ �а �а ли ды� �ле-
�і мен с/й дім! М$ �а �а ли ды� 
с� зі мен �а шы� бо лып, оны� 
жыр ла ры мен с/йік ті жан ды 
са �ын дым! А� �у лар $йы� та �а-
ны мен жы ла уды да /й рен дім! 
Алай-д/ лей к/й ге де мен оны� 
�ле� де рі мен ене тін бол дым! 
Мі не, а�и ы� а�ын ны� ме ні� 
	ле мім де гі ор ны би ік! Ол мен 
/шін �$ ді рет! Ол мен /шін Эве-
рест! Ол мен /шін yмір!

«Уа, ж$р тым!
Ке шір ме ні?
Ке шір ме ні?
З	 ре дей �ы лы �ы� жо� мен 

сен бе ген,
Жа су да мын жа ным мен к�р-

сем деп ем.
Жа сым нан жа ман ды� ты 

же� сем деп ем,
Жа сыр май б	 рін ай тып 

бер сем деп ем.
Жа ман ды� к� ре ал май сы� 

сен се� ме нен
yзі� ні� �а лы бы� мен �л-

шен ген ем,
Ама нат бір �зі �е �л сем де-

нем.
Ама нат бір �зі �е жы рым — 

сы рым,
Ама нат асау — ж/ рек жы-

рым-жы рым!»
Б$л �а тар лар «М$ �а �а ли ды 

о�и т/с, ама на ты на �ия нат жа-
са ма» деп т$ ра тын дай к� рі не ді. 
Мен по эзия �а �а шы� бол �а-
лы 7 жыл! Zлем ді мен с�з бен 
та нып ж/р мін! С�з �$ ді ре тін 
$�ын дыр �а ны� /шін ра� мет, 
Алы бым!

СЫМ БАТ СА НАТ �Ы ЗЫ,
�АРМУ СТУ ДЕН ТІ

Жалынды жас
Бек Но ғай байұ лы 1997 жыл-

дың 15 на уры зын да Қа ра ған ды 
об лы сы, Қар қа ра лы ауда ны, Те-
рек ті ауылын да дү ни еге кел-
ген. Қа зір гі таң да Е. А. Бө ке тов 
атын да ғы ҚарМУ-дың 3 курс 
сту ден ті. Ай мақ тық, об лыс тық 
ақын дар мү шай ра сы ның жүл-
де ге рі. Өлең де рі «Жыр-Тұ мар» 
жас ақын дар кі та бы на ен ген. 
Бір не ше об лыс тық га зет-жур-
нал дар да жа рық көр ген.

Жастар тынысы

Ки ім кие бі лу де өнер. Ки ім кию мə де ни еті де ген ұғым сіз ге та ныс 
па?.. Бү гін де ки ім кию мə де ни етін əр кім өзін ше тү сі не ді. Тех но ло гия 
да мы ған, жан-жақ пен бай ла ныс ер кін ор на ған осы за ман адам да рын 
сəн əле мі са ғат са нап өз гер ту де. Сəн де ніп, сəн ді жүр ген, əри не, жақ сы. 
«Адам көр кі шү бе рек» де ген, алай да сəн қу ып, шек тен шы ғып кет пеу 
ке рек си яқ ты. Бү гін гі нің кей адам да ры ның ки ген киі мі не қа рап кə дім-
гі дей қар ным аша ды. Қа ді рін қа шы ра тын ки ім ді не үшін ки іп ал ды 
екен деп қын жы ла сың.
Сəн — əлеу мет тік ма ңы зы бар құ-

бы лыс. Сəн мен стиль дің ор ны ерек-
ше. Се бе бі сол ар қы лы адам мə де ни-
ет пен өр ке ни ет ұш тас қан за ман да 
өзі нің дə ре же сін көр се те ді. Қа зір гі 
таң да ха лық тың сəн ге де ген қы зы-
ғу шы лы ғы, тал ға мы ХХ ға сыр мен 
са лыс тыр ған да əл де қай да жо ға ры. 
Қо ғам үне мі жаң ғы рып, жа ңа ру үс-
тін де. Уақыт тың ағы мы мен ки ім кию 
мə де ни еті де өз ге ру де. Кей де сүйі не-
сің, кей де күйі не сің. Ашық-ша шық 
ки ін ген сəн қой лар са ны ның ар тып 
ке ле жат қа ны қор қы ныш ұяла та ды.
Сəн нің сіз бен біз біл мей тін ба-

ғыт та ры, үл гі ле рі бар. Не гі зі сəн 
екі ба ғыт та ай рық ша көз ге тү се-
ді: бі рін ші сі — өт кен ге не гіз дел ген, 
екін ші сі — бо ла шақ қа не гіз дел ген. 
Ал ғаш қы ба ғыт кө не дəуір ки ім үл-
гі ле рін қам ти ды. Зерт те улер нə ти-
же сі не сүйе не тін бол сақ, ки ім нің 
қа ра пайым тү рі со нау па ле олит 
дəуірін де пай да бол ға ны ай ты ла ды. 
Ки ім нің ар найы үл гі ле рі қа лып тас-
па ған кез. Ер лер мен əйел дер дің 
ки ім де рі бір, өң де уді қа жет ет пей-
ді. Қо ғам дық ой дың да муы əсе рі нен 
не олит те бү гін гі күн ге дейін өзек ті-
лі гін жой ма ған ки ім үл гі сі нің не гі зі 
қа лан ды. Бұл ке зең де ки ім түр ле рі 
əйел дер мен ер лер үшін ар найы 
ті гі ле бас тай ды. Сəн ұғы мын еуро-
па лық тар қа лып тас тыр ған. Ер аза-
мат тар аң дар дың тіс те рі нен əр түр лі 
əше кей-бұйым дар жа сап, мойын-
да ры на та ғып, оң иық та ры на те рі-
ден ті гіл ген ки ім дер ді жауып алу ды 
сəн ге ай нал дыр ған. Біз дің дəуірі-

міз ге дейін гі 2900 жыл да ры те рі ден, 
кейі ні рек ма та дан ті гіл ген бел дем-
ше лер пай да бол ған. Те мір дəуірі 
тұ сын да грек тер бел дік ті ой лап тап-
қан. Плащ, ха лат ату лы да осы кез-
де ті гі ліп, ер адам дар бас та ры на ал-
тын обо док, əйел дер қауымы же ңіл 
тəж тақ қан. 1350 жыл да ры Франция, 
Ита лия су рет ші ле рі гиль ди ялар 
мен цех тар аш қан. Мі не, осы кез ден 
бас тап сəн əле мі ерек ше қар қын-
мен да мы ған. «Мо да» де ген тү сі нік 
Ке ңес үкі ме ті не 1900 жыл да ры кел-
ген. Крис ти ан Ди ор, Поль Пу аре, 
Ко ко Ша нель дің «кіш кен тай қа ра 
көй лек» ұғы мы да сол жыл дар да 
қа лып тас қан. Олар бү гін ге дейін өз 
брен дін жо ғал тқан емес. Сол се беп-
ті де на рық та үл кен сұ ра ныс қа ие.
Бо ла шақ қа не гіз дел ген стиль — 

бұл бү гін де адам зат ба ла сы ның қол-
да нып жүр ген ки ім үл гі ле рі. Кө бі не 
ба тыс тық үл гі ге жа қын. Стиль клас-
си ка лық, ро ман ти ка лық, спорт тық, 
фольклор лық деп бө лі не ді. Клас-
си ка лық стиль — сəн əле мін де гі өз-
ге ріс тер ге он ша бе рі ле бер мей тін 
ың ғай лы ки ім тү рі. Спорт тық стиль 
кө бі не спор тпен ай на лыс қан да, са-
яхат қа шық қан да ки юге ың ғай лы. 
Ро ман ти ка лық стиль — адам бей не-
сі нің көр кем ді гін аша тын, сүй кім ді-
лік сый лай тын стиль. Фольклор лық 
стиль ұлт тық на қыш та ғы өр нек тер-
мен, оюлар мен бе зен ді рі ле ді.
Ал сіз қай стиль мен киі не сіз?..

АНАР ОРА� БАЙ,
�АРМУ СТУ ДЕН ТІ

СBн — с>лулы6 символы

Жер та ри хы аңыз ға, ел ше жі-
ре сі ер лік ке то лы. Ал Қар қа ра лы 
та ри хы — те рең нен та мыр тар-
тқан та усыл мас жыр, сар қыл мас 
сыр. Қар қа ра лы ше жі ре сі мəң-
гі лік мөл дір ма хаб бат жə ді ге-
рі «Қо зы Көр пеш — Ба ян сұ лу» 
жы рын да, бел гі лі «Сұ лу шаш» 
дас та нын да жар қын жыр ла нып, 
ұр пақ тан ұр пақ қа ұла ғат үл гі сін 
да ры тып ке ле ді. «Əр кім ге ту ған 
же рі — Мы сыр ша һа ры» дей ді 
да на хал қы мыз. Қар қа ра лы — біз-
дің адал ба қан дің ге гі міз, ақ бо-
са ға мыз. Күл лі қа зақ ба ла сы ның 
қа зы на лы қа ра ша ңы ра ғы — Қар-
қа ра лы ның ір ге та сы 1824 жы лы 
қа лан ған еді. Со дан бе рі екі ға-
сыр дай уақыт өт ті. Осы мер зім де 
көп те ген ұр пақ ал мас ты, ата жо-
лы ба ла мен жал ғас ты. Бұ ған кө-
не та рих куə. Өт кен жо лы мыз ды, 
жет кен же рі міз ді са на сүз гі сі нен 
өт кі зіп, бұ рын ғы ға бар лау жа сау 
ба ры мыз ды ба ға лау ға, жо ғы мыз-
ды са ра лау ға мүм кін дік бе ре ді. 
Ен де ше, ел ше жі ре сі не қыс қа ша 
шо лу жа сап кө ре лік.
Үл кен көл — Қар қа ра лы ға жа-

қын ор на лас қан жə не ха лық тың 
жиі ба рып де ма ла тын ор ны. Ол 
Қар қа ра лы дан 2,5 ша қы рым қа-
шық тық ты алып жа тыр. Көл дің 
аума ғы — 2,5 шар шы ша қы рым, те-
рең ді гі ша ма мен 4,6 метр, суы тұ щы 
сар ғыш-жа сыл түс тес бо лып ке ле ді. 
Өзен нің жа ға лауына қа рай тү бі қат-
ты, кей же рі құм ды, ал ор та тұ сын-
да — тү бі лай лы-қо рыс ты бол са 
шы ғыс жақ жа ға лауы қа лың қа мыс-
ты бо лып ке ле ді. Су ға тү сіп, дем алу 
үшін өзен нің сол түс тік жə не ба тыс 
жа ға лауын таң да ған жөн.

Шай тан көл — та би ғат ты сүю ші 
көп ші лік ке өзі нің əсем сұ лу лы ғы-
мен та ныс. Ол Қар қа ра лы қа ла-
сы нан 6 ша қы рым қа шық тық та. 
Оған апа ра тын сүр леу жол Кар-
ка ра лин ка бұ ла ғы ның бойы мен 
жо ға ры өр лей ді жə не осы жер ден 
қыл қан жа пы рақ тың иісі не то лы 
ас қақ та ған қа ра ғай лы ор ман бас-
та ла ды. Шай тан көл — жар тас тар 
мен жас қа ра ғай лар дың ара сы нан 
ке нет тен кө рі не ді. Оның ені — 70, 
ұзын ды ғы — 50 ша қы рым ша ма-
сын да. Құз ды тас тар мен су дың 
са ры-жа сыл тү сі, жел дің кү ші мен 
ыр ға ла ған қа ра ғай дың ызы ңы та-
улар дың ор та сы на ор на лас қан 
Шай тан көл дің сы ры мен құ пи-
ялы ғын арт ты рып, осы көл ту ра-
лы түр лі аңыз дар дың тууына əсер 
ете ді.
Құ нан бай қа жы ме ші ті — Абай-

дың əке сі Құ нан бай 1849 жыл ға 
дейін То бық ты бо лы сы ның уп ра-
ви те лі лауазы мын ат қа рып, со дан 
кейін 1852 жыл дың со ңы на дейін 
Қар қа ра лы ду анын да аға сұл тан 
бол ған. Осы ке зең де Құ нан бай Өс-
кен байұ лы Қар қа ра лы да ғы мұ сыл-
ман жұр ты үшін ме шіт сал ғыз ған. 
Құ нан бай ме ші ті иман ды лық мен 
адам гер ші лік тің ор ны, əр түр лі ұлт-
тық дəс түр лер дің ор та лы ғы бол ған. 
Со вет үкі ме ті ке зе ңін де бұл дəс-
түр лер ге тыйым са лы нып, əсем ар-
хи тек ту ра да ғы ме шіт үйі бұ зы лып, 
түр лі ша ру ашы лық үйі, ме ке ме лер-
ге ай на лып, ақы ры өзі нің ал ғаш қы 
кел бе тін жо ғалт ты. Қа зір Қа зақ стан 
тəуел сіз дік ал ған уақыт тан бе рі ме-
шіт үйі қай та дан ал ғаш қы қал пы на 
кел ті рі ліп, мұ сыл ман дар дың сүйік-
ті ор ны на ай нал ды. Ха лық тың əдет-
ғұр пын, дəс тү рін сүйе тін дер осы 
ме шіт тен та бы ла ды.

ЖА НЕТ ТА ТО КЕ НО ВА,
�Б-11 ТО БЫ НЫ+ СТУ ДЕН ТІ

Аты�нан 
айналайын, 
Aар6аралым!

Ту�ан жер
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В 2017 го ду Республика Казахстан ока за лась в цен тре гло баль но го вни ма ния и прис таль-
но го ин те ре са все го ми ра бла го да ря про ве де нию Меж ду на род ной спе ци али зи ро ван ной 
выс тав ки «ЭК СПО-2017». Вы бор те ма ти ки — «Энер гия бу ду ще го» — обес пе чил глу бо кую 
со раз мер ность ме роп ри ятия с про цес са ми, иду щи ми в от рас лях гло баль ной эко но ми ки. 
Выс ту пая на зак ры тии выс тав ки, Президент Казахстана Н. А.Назарбаев осо бо под чер кнул, 
что она «ока за ла по ло жи тель ный муль тип ли ка тив ный эф фект и да ла тол чок даль ней ше-
му раз ви тию эко но ми ки на шей стра ны».

Меж ду на род ная спе ци али зи ро ван ная выс-
тав ка прош ла в Ас та не с 10 июня по 10 сен тяб-
ря 2017 го да. В EX PO 2017 при ня ли учас тие 115 
го су дарств и 22 меж ду на род ные ор га ни за ции. 
Выс тав ку по се ти ло бо лее 3 млн че ло век.

КарГУ им. Е. А. Бу ке то ва це ле нап рав лен но 
и сис тем но про во дил ра бо ту по под го тов ке к 
учас тию в этом на ци ональ ном про ек те. На-
ши уче ные и сту ден ты при ни ма ли ак тив ное 
учас тие в про во ди мых на уров не рес пуб ли ки и 
ре ги она ме роп ри яти ях, ре али зу емых под эги-
дой ЭК СПО. Ру ко вод ством уни вер си те та бы ли 
вы де ле ны сред ства, бла го да ря че му выс тав ку 
смог ли по се тить бо лее 790 пре по да ва те лей, 
сот руд ни ков и 3350 сту ден тов.

По ре зуль та там I Рес пуб ли кан ско го мо ло-
деж но го кон кур са «Мо ло дежь G-Glo bal», пос-
вя щен но го ЭК СПО-2017, ко ман да КарГУ им. 
Е. А. Бу ке то ва за ня ла 2-е мес то в но ми на ции 
«Луч ший штаб G-Glo bal» и наг раж де на сер ти-
фи ка том на сум му 250 000 тен ге. Так же Меж-
ду на род ным сек ре та ри атом G-Glo bal стар ший 
пре по да ва тель ка фед ры эко но ми ки и меж ду-
на род но го биз не са Жар тай Жа ни бек наг раж-
ден гра мо той в но ми на ции «Луч шая пуб ли ка-
ция» на те му «Но вый Шел ко вый путь» и цен-
ным при зом — но ут бу ком.

С 10 июня по 10 сен тяб ря 2017 го да от КарГУ 
им. Е. А. Бу ке то ва на ЭК СПО-2017 бы ло нап-
рав ле но 68 во лон те ров из чис ла обу ча ющих ся. 
Они прош ли от бор, ко то рый про во дил ся в 2 
эта па. Ос нов ны ми тре бо ва ни ями к во лон те рам 
бы ли: ус пеш ное про хож де ние тес ти ро ва ния на 
зна ние ка зах ско го, рус ско го и ан глий ско го язы-
ков, зна ние ис то рии Казахстана и тра ди ций ка-
зах ско го на ро да.
В 2017 го ду с целью соз да ния ус ло вий для 

эф фек тив ной ре али за ции по тен ци ала и пред-
при ни ма тельских ини ци атив мо ло де жи, прак-
ти чес ко го вов ле че ния мо ло де жи в биз нес соз-
дан Центр мо ло деж но го пред при ни ма тель-
ства.
Центр мо ло деж но го пред при ни ма тель ства 

вклю ча ет в се бя: Биз нес-шко лу, Мо ло деж ный 
биз нес-ин ку ба тор, пло щад ку сo-wor king, ин-
тел лек ту аль ные клу бы (эко но ми чес кий де бат-
ный клуб, Re ading club, Клуб Exchan ges (по об-
ме ну зна ни ями, опы том и иде ями).

Ко ман да сту ден тов Enac tus КарГУ, пред-
став лен ная обу ча ющи ми ся эко но ми чес ко го и 
би оло го-ге ог ра фи чес ко го фа куль те тов (эд вай-
зе ры — к. э. н., до цент Ху са ино ва Ж. С., к. э. н., 
до цент Акы ба ева Г. С., м. э. н., стар ший пре по-
да ва тель Жар тай Ж. М.), за ня ла 3-е мес то в Ли-
ге на На ци ональ ных иг рах сту ден чес ко го пред-
при ни ма тель ства Enac tus Ka zakhstan Na ti onal 
EX PO 2017, про шед ших в Алматы, и одер жа ла 
по бе ду в спе ци аль ном кон кур се «Как на кор-
мить Казахстан — 2», ко то рый вто рой год под-
ряд про во дит ся в рам ках На ци ональ но го куб ка 
сту ден чес ко го пред при ни ма тель ства Enac tus 
Ka zakhstan.
Сту ден чес кая ко ман да КарГУ (Ка ри ба ева А. 

Б., Жа уса но ва Д. Г., Асан С. Д.) за ня ла 1-е об ще-
ко ман дное мес то на IX Меж ду на род ном чем-
пи она те «Мо ло дежь и пред при ни ма тель ство — 
2017» (г. Го мель, Республика Бе ла русь) сре ди 30 
ко манд стран СНГ. Науч ные ру ко во ди те ли — к. 

э. н., до цент Ху са ино ва Ж. С., стар ший пре по-
да ва тель, м. э. н. Жар тай Ж. М.
По ре зуль та там еже год но го Рес пуб ли кан-

ско го кон кур са на луч шую науч но-ис сле до ва-
тельскую ра бо ту сре ди сту ден тов ву зов РК по 
ес те ствен ным, тех ни чес ким, со ци аль но-гу ма-
ни тар ным и эко но ми чес ким на укам в 2017 го-
ду при зо вых мест удос то ены 38 сту ден тов по 22 
спе ци аль нос тям: 1-е мес то — 5, 2-е мес то — 15, 
3-е мес то — 16, гра мо та — 2.

По бе ди те ля ми рес пуб ли кан ско го кон кур-
са «Уче ные бу ду ще го», уч реж ден но го Фон дом 
Пер во го Пре зи ден та Рес пуб ли ки Казахстан — 
Ли де ра на ции, приз на ны сту ден ты КарГУ им. 
Е. А. Бу ке то ва: Са быр Ақ сұң қар Қуа ныш қы зы 
(хи ми чес кий фа куль тет, науч ный ру ко во ди-
тель — д. х. н., про фес сор Амер ха но ва Ш. К.) и 
Анар бек Ду лат Ай тбе кұ лы (юри ди чес кий фа-
куль тет, науч ный ру ко во ди тель — к. ю. н., про-
фес сор Иль ясо ва Г. А.).

Ре али зу емые КарГУ им. Е. А. Бу ке то ва 
науч но-тех ни чес кие ме роп ри ятия поз во ля ют 
соз дать бла гоп ри ят ную сре ду для про ве де-
ния фун да мен таль ных, прик лад ных и дру гих 
ис сле до ва ний мо ло ды ми уче ны ми уни вер си-
те та.
По ито гам внут ри ву зов ско го сту ден чес ко го 

кон кур са фун да мен таль ных ис сле до ва ний, ор-
га ни зо ван но го Со ве том мо ло дых уче ных уни-
вер си те та, по бе ди те ля ми ста ли сле ду ющие 
про ек ты: «Ис сле до ва ние ре ак ции тран сан ну-
ляр ной кар бо цик ли за ции гер мак ра но вых сес-
кви тер пе но вых g-лак то нов» (сту ден ты Жо ра бе-
ков Р. Н., Жан то ре Ж. Ж., Қа сы мо ва А. М., Нур-
га ли ева Э. Е., Ны каш Г. С. под ру ко вод ством 
ма гис тра, стар ше го пре по да ва те ля ка фед ры 
не ор га ни чес кой и тех ни чес кой хи мии Ома ро-
вой А. Т.) и «Ақ қыш сұйық өнім ді өң де удің жа-
ңа ин но ва ци ялық əді сі» (сту ден ты Мам бе тов С. 
С., Сыз ды ка нов С. К., Ума ров А. Б., Бож бан ба ев 
С. М., Сма гу ло ва Д. К. под ру ко вод ством док-
то ра PhD, стар ше го пре по да ва те ля ка фед ры 
ин же нер ной теп ло фи зи ки им. про фес со ра Ж. 
С. Акыл ба ева фи зи ко-тех ни чес ко го фа куль те та 
Ха се но ва А. К. На каж дый про ект сме та рас хо-
дов сос та ви ла 1 029 556 тен ге.
По про ек ту «Ис сле до ва ние ре ак ции тран-

сан ну ляр ной кар бо цик ли за ции гер мак ра но-
вых сес кви тер пе но вых g-лак то нов» изу че ны 
сте ре ос пе ци фич ные ре ак ции внут ри мо ле ку-
ляр ной кар бо ка ти он ной ске лет ной пе рег руп-
пи ров ки Е,Е-гер мак ра но ли да хан фил ли на. 
Раз ра бо та ны пре па ра тив ные ме то ды син те за 
«ба зо во го» ди ено во го цис-гва яно ли да на ос но ве 
дос туп но го Е,Е-гер мак ра ди ено ли да хан фил ли-
на. По про ек ту «Ақ қыш сұйық өнім ді өң де удің 
жа ңа ин но ва ци ялық əді сі» ис сле до ва но вли-
яние им пульсно го раз ря да на сос тав мо ло ка. 
Ре зуль та ты ис сле до ва ния по ка за ли, что пос ле 
элек тро им пульсной об ра бот ки мас со вые до ли 
жи ра и бел ка ис ход но го сырья сох ра ня ют ся.

Сту ден ты и ма гис тран ты уни вер си те та яв-
ля ют ся ак тив ны ми учас тни ка ми еже год ной 
ре ги ональ ной науч но-прак ти чес кой кон фе-
рен ции ма гис тран тов и сту ден тов «Бу ке тов-
ские чте ния», пос вя щен ной па мя ти пер во го 
рек то ра уни вер си те та ака де ми ка Ев нея Ар ста-
но ви ча Бу ке то ва. В 2017 го ду в ее ра бо те на ря ду 

с ма гис тран та ми и сту ден та ми КарГУ при ня-
ли учас тие обу ча ющи еся Ар ка лык ско го го су-
дар ствен но го пе да го ги чес ко го ин сти ту та им. 
Ы. Ал тын са ри на, Цен траль но-Ка зах стан ской 
ака де мии, Ка ра ган дин ской ака де мии МВД РК 
име ни Бей се но ва, КЭУ Каз пот реб со юза.

В 2017 го ду мо ло дые уче ные воз гла ви ли 
ру ко вод ство 6 фи нан си ру емых науч ных про-
ек тов: «Но вые оп ти чес ки ак тив ные сре ды на 
ос но ве ла зер ных кра си те лей и ме тал ли чес ких 
на нос трук тур» (ру ко во ди тель — к. ф.-м. н., до-
цент Ай му ха нов А. К.), «Изу че ние сов мес тно го 
осаж де ния со лей ди кар бо но вых кис лот-эле-
мен тов, об ра зу ющих мно го эле мен тные ок си ды 
с вы со ко тем пе ра тур ной сверхпро во ди мостью» 
(ру ко во ди тель — к. х. н., до цент Дю се ке ева А. 
Т.), «Изу че ние сов ре мен но го сос то яния по-
пу ля ций эн де мич ных рас те ний Се вер но го и 
Цен траль но го Казахстана и раз ра бот ка ме то-
дов сох ра не ния ге не ти чес ко го ма те ри ала» (ру-
ко во ди тель — к. б. н., до цент Тле уке но ва С. У.), 
«Ис сле до ва ние про цес са ком мер ци али за ции 
ин но ва ций в Рес пуб ли ке Казахстан с целью 
вы яв ле ния проб лем и раз ра бот ки ме ха низ ма 
эф фек тив но го уп рав ле ния ин но ва ци он ным 
про цес сом» (ру ко во ди тель — к. э. н., до цент 
Мам ра ева Д. Г.), «Пе ров скит ные сол неч ные 
ячей ки на ос но ве тон ких пле нок ZnO» (ру ко во-
ди тель — док тор PhD, до цент Афа нась ев Д. А.), 
«Раз ра бот ка на нос трук ту ри ро ван ных гра фе-
но вых пле нок для фо то воль та ики» (ру ко во ди-
тель — док тор PhD, до цент Се ли вер сто ва Е. В.).

Важ ным кри те ри ем оцен ки дея тель нос ти 
мо ло дых уче ных яв ля ет ся ко ли че ство ра бот, 
опуб ли ко ван ных в жур на лах с им пакт-фак то-
ром. Так, в 2017 го ду мо ло ды ми уче ны ми на ше-
го уни вер си те та в со ав тор стве опуб ли ко ва но 
179 (в Thom son Reu ters — 147, в Sco pus — 32) 
науч ных ста тей в жур на лах с им пакт-фак то-
ром. Сов мес тно с науч ны ми нас тав ни ка ми 
опуб ли ко ва но 14 мо ног ра фий.
Го су дар ствен ных науч ных сти пен дий для та-

лан тли вых мо ло дых уче ных удос то ены Ту суп-
бе ко ва Ай ну ра Кайыр жа нов на — док тор PhD, 
до цент ка фед ры ра ди офи зи ки и элек тро ни ки; 
Демь яно ва Юлия Алек сан дров на — ма гистр 
гу ма ни тар ных на ук, стар ший пре по да ва тель 
ка фед ры жур на лис ти ки; Мир зах ме тов Ал маз 
Əмір бе кұ лы — ма гистр пе да го ги чес ких на ук, 
стар ший пре по да ва тель ка фед ры ка зах ской 
ли те ра ту ры; Бур ке ева Гуль сым Ка ба ев на — 
док тор PhD, стар ший пре по да ва тель ка фед ры 
ор га ни чес кой хи мии и по ли ме ров; Ми на ева 
Еле на Вик то ров на — кан ди дат хи ми чес ких 
на ук, до цент ка фед ры ор га ни чес кой хи мии и 
по ли ме ров; Ами ров Ер лан Ша ре фо вич — пре-
по да ва тель ка фед ры ар хе оло гии, эт но ло гии и 
оте че ствен ной ис то рии.

Чет ве ро мо ло дых уче ных вош ли в чис ло 
об ла да те лей гран тов Рес пуб ли кан ско го кон-
кур са МОН РК «Луч ший пре по да ва тель ву-
за — 2017»: Зей ни де нов Асыл бек Кал ке но вич, 
док тор PhD, за ве ду ющий ка фед рой ра ди офи-
зи ки и элек тро ни ки, Жар тай Жа ни бек Ма ра ту-
лы, ма гистр, стар ший пре по да ва тель ка фед ры 
эко но ми ки и меж ду на род но го биз не са; Ос па-
нов Га лым Мей ра мо вич, док тор PhD, стар ший 
пре по да ва тель ка фед ры эко но ми ки и меж ду-
на род но го биз не са; Дю се ке ева Ал ма гуль Тар-
би ев на, кан ди дат хи ми чес ких на ук, до цент ка-
фед ры не ор га ни чес кой и тех ни чес кой хи мии.
Ак тив ное учас тие мо ло дых уче ных и сту ден-

че ства на ше го уни вер си те та в науч ных и науч-
но-тех ни чес ких ме роп ри яти ях рес пуб ли ки и 
за ру бежья спо соб ству ет фор ми ро ва нию бу ду-
ще го ин тел лек ту аль но го по тен ци ала КарГУ и 
Рес пуб ли ки Казахстан в це лом.

ОМА РОВ Х. Б.,
ПРО РЕК ТОР ПО НАУЧ НОЙ РА БО ТЕ, ЧЛЕН-КОР РЕС ПОН ДЕНТ НАН РК, 

ДОК ТОР ТЕХ НИ ЧЕС КИХ НА УК, ПРО ФЕС СОР

Анонс

«Букетовские чтения — 
2018»

Со вет мо ло дых уче ных 

КарГУ им. ака де ми ка Е. А. Бу-

ке то ва сов мес тно с Науч-

ной ас со ци аци ей сту ден тов 

и ма гис тран тов про во дит 

ре ги ональ ную науч но-прак-

ти чес кую кон фе рен цию ма-

гис тран тов и сту ден тов «Бу ке-

тов ские чте ния — 2018».

Кон фе рен ция прой дет в два 

эта па. По ито гам 1-го эта па от-

би ра ют ся луч шие ра бо ты в ко-

ли че стве не бо лее 8 док ла дов 

от каж до го фа куль те та. Отоб-

ран ные ра бо ты не об хо ди мо 

пред ста вить в Центр ком мер-

ци али за ции тех но ло гий.

2-й этап кон фе рен ции 

про во дит ся по че ты рем сек-

ци ям:

• «Ак ту аль ные воп ро сы ес те-

ствоз на ния»;

• «Ак ту аль ные проб ле мы гу-

ма ни тар ных на ук»;

• «Проб ле мы со ци аль но-пе-

да го ги чес ких на ук»;

• «Ак ту аль ные воп ро сы эко-

но ми ки и пра ва».

В хо де 2-го эта па бу дет про-

во дить ся окон ча тель ное под-

ве де ние ито гов по ука зан ным 

нап рав ле ни ям в сле ду ющих 

но ми на ци ях: «Ак ту аль ность 

науч ной проб ле мы», «Прак ти-

чес кая зна чи мость ра бо ты», 

«Ори ги наль ность идеи» (1-е 

мес то — один дип лом; 2-е мес-

то — два дип ло ма; 3-е мес то — 

три дип ло ма). Ав то ры от ме чен-

ных док ла дов наг раж да ют ся 

дип ло ма ми I, II, III сте пе ни за 

ра бо ту в каж дой сек ции и гра-

мо та ми КарГУ им. Е. А. Бу ке то-

ва. Док ла ды учас тни ков 2-го 

эта па кон фе рен ции бу дут опуб-

ли ко ва ны в сбор ни ке ма те ри-

алов кон фе рен ции.

Учас тие в кон фе рен ции мо-

гут при ни мать толь ко сту ден ты 

и ма гис тран ты, учас тие ППС 

ог ра ни чи ва ет ся науч ным ру ко-

вод ством.

Справ ки по те ле фо ну 77-

04-25 — пред се да тель СМУ 

Бал та бе ков Ас хат Се кер ба-

евич, пред се да тель НАСМ 

Ра но ва Гуль ден Аман ба ев на 

(ЦКТ, гл. корп., каб. 206).

Карагандинский государственный университет:
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Уже на про тя же нии про дол жи тель но го вре ме ни ста рей ши на эко но ми чес кой на уки, 
док тор эко но ми чес ких на ук, про фес сор, ака де мик Меж ду на род ной ака де мии ин фор ма ти-
за ции и ака де мик Меж ду на род ной ака де мии на уки и прак ти ки ор га ни за ции про из вод ства, 
по чет ный ра бот ник об ра зо ва ния Рес пуб ли ки Казахстан Р. С. Ка ре нов пло дот вор но за ни ма-
ет ся изу че ни ем ро дос лов ной ка за хов. Им на пи са но и опуб ли ко ва но свы ше ста науч ных и 
науч но-по пу ляр ных ра бот и ста тей по рас смат ри ва емой проб ле ме.

В ука зан ных мо ног ра фи чес ких ис сле до ва ни ях 
ав то ром сде ла на по пыт ка свес ти в еди ное це лое 
ле ген ды, пес ни, ус тные ска за ния, пе ре да вав ши еся 
из по ко ле ния в по ко ле ние. Эти из да ния внес ли 
оп ре де лен ный вклад в раз ви тие эт ног ра фи чес кой 
на уки, ут вер див про фес со ра Р. С. Ка ре но ва как 
хо ро ше го зна то ка ка зах ско го фолькло ра.

Знать ше жи ре — уси ли вать ге но фонд
Бе зус лов но, изу че ние ис то рии сво его про ис-

хож де ния — очень ув ле ка тель ное и ин те рес ное 
де ло. Ро дос лов ные пред ков боль шей частью ос-
но ва ны на все воз мож ных слу хах и пе ре да ва лись 
из по ко ле ния в по ко ле ние по доб но сказ кам и ус-
тным пре да ни ям. При этом воп ро сы эт ни чес ко-
го сос та ва и рас се ле ния ка за хов яв ля ют ся частью 
об щей проб ле мы ре ше ния эт но ге не за ка зах ско го 
ро да. Соз на вая всю важ ность этой проб ле мы, ака-
де мик Р. С. Ка ре нов в сво их ис сле до ва ни ях ог ра-
ни чи ва ет ся в ос нов ном вы яс не ни ем эт ни чес ко го 
сос та ва ка за хов Сред не го жу за, а так же райо нов 
рас се ле ния его ро дов и пле мен. Это в ко неч ном 
сче те в ком плек се с ис то ри чес ки ми, ар хе оло ги-
чес ки ми, эт ног ра фи чес ки ми, лин гвис ти чес ки ми, 
ан тро по ло ги чес ки ми, ге ог ра фи чес ки ми и со ци-
аль но-эко но ми чес ки ми изыс ка ни ями по мог ло 
ему в ре ше нии слож но го воп ро са о про ис хож-
де нии ка зах ско го на ро да, зас та ви ло вплот ную 
за нять ся изу че ни ем ис то рии каж до го ка зах ско го 
ро да. По мне нию уче но го, ка за хи — это един-
ствен ная на ция, сох ра нив шая свою ис то рию в 
ви де ро доп ле мен но го дре ва — Ше жи ре. Зна ние 
се ми ко лен пред ков са мо по се бе — ве ли кое де ло. 
Это пос то ян ное уси ле ние сво его ге но фон да, эта-
кая ес те ствен ная се лек ция эт но са.
Как из вес тно, ге не алог-лю би тель опе ри ру ет 

очень уз ким кру гом из вес тных ему ис точ ни ков и 
при этом пол ностью до ве ря ет им, осо бен но ес ли 
соз да те лем то го или ино го ге не ало ги чес ко го па-
мят ни ка был ка кой-ни будь ав то ри тет ный лич но 
для не го че ло век. Науч ный же под ход зак лю ча-
ет ся в том, что бы мак си маль но учесть дос туп ные 
в на ше вре мя пер во ис точ ни ки по изу ча емо му 
воп ро су, срав нить их меж ду со бой, про ана ли зи-
ро вать ка че ство со дер жа щей ся в каж дом из них 
ин фор ма ции — нас коль ко она дос то вер на и сов-
па да ет со све де ни ями дру гих ис точ ни ков — и вы-
яс нить, в чем эти ма те ри алы до пол ня ют и уточ ня-
ют друг дру га. Толь ко на ос но ве их со пос та ви тель-
но го ана ли за и со дер жа тель но го син те за мож но 
по лу чить бо лее или ме нее объ ек тив ную кар ти ну.

Пять пос ту ла тов Р. Ка ре но ва
На ос но ве кри ти чес ко го ис поль зо ва ния всех 

дос туп ных ис точ ни ков, ар хив ных до ку мен тов, а 
так же оте че ствен ной и за ру беж ной (осо бен но 
рос сий ской) ли те ра ту ры про фес сор Р. С. Ка ре-
нов в сво их мо ног ра фи ях и стать ях пос та вил цель 
дать по воз мож нос ти раз вер ну тое пред став ле ние 
об эт ни чес ком сос та ве ка за хов Сред не го жу за, а 
так же по ка зать кар ти ну рас се ле ния и пе ре ме-
ще ния от дель ных ро дов и пле мен на тер ри то-
рии Казахстана в раз лич ные ис то ри чес кие пе ри-

оды. При вы яс не нии эт ни чес ко го сос та ва ка за хов 
Сред не го жу за ав тор при дер жи ва ет ся сле ду ющих 
науч но-ме то до ло ги чес ких по ло же ний.

— На про тя же нии мно го ве ко вой ис то рии 
каж дое пле мя, каж дый род ви до из ме нял ся в за-
ви си мос ти от эко но ми чес ких и по ли ти чес ких 
фак то ров. Так, со во куп ность эко но ми чес ких, со-
ци аль ных, во ен но-по ли ти чес ких фак то ров яви-
лась при чи ной обо соб ле ния трех групп пле мен и 
об ра зо ва ния в на ча ле ХVI ве ка на их ос но ве трех 
ка зах ских жу зов: Стар ше го, ос нов ные ко чевья ко-
то ро го на хо ди лись в Се ми речье; Сред не го, рас по-
ло жен но го се вер нее озе ра Бал хаш, гор ной гря ды 
Ка ра тау с ко чевь ями в сте пях Цен траль но го и Се-
ве ро-Вос точ но го Казахстана, и Млад ше го — в За-
пад ном Ка зах ста не. Сло во «жуз» оз на ча ет «часть», 
«сто ро на». В ос но ве об ра зо ва ния жу зов ле жа ло 
объ еди не ние от дель ных ро дов и пле мен в пле-
мен ные со юзы.

— В про цес се ге не зи са про ис хо ди ло вза имов-
ли яние от дель ных пле мен, иног да от лич ных по 
сво ему про ис хож де нию, шло ук руп не ние ро до-
вых групп, при ни мав ших эт но ним бо лее силь-
но го пле ме ни, ро да. В ре зуль та те на ше го су дар-
ство бы ло соз да но 43 пле ме на ми: 25 из них — из 
Млад ше го жу за, 6 — из Сред не го жу за, 12 — из 
Стар ше го жу за. В сос тав Сред не го жу за вош ли 
сле ду ющие пле ме на: ар гын, ке рей, най ман, кип-
чак, кон рат, уак.

— Ар гы ны за ни ма ли на иболь шую часть Сред-
не го жу за. Их пред ста ви те ли пре об ла да ли в 
Кар ка ра лин ском, Пав ло дар ском, Ак мо лин ском, 
Ат ба сар ском, Кок че тав ском и Пет ро пав лов ском 
уез дах. Ар гы ны рас се ли лись в Се ми па ла тин ском 
уез де. Пред ста ви те ли это го пле ме ни оби та ли на 
зем лях Млад ше го жу за в Тур гай ском уез де (по 
ре ке Тур гай и ее при то кам), на вос то ке Кус та най-
ско го уез да, а так же на Сыр дарье. Ке реи за ни ма-
ли юго-вос ток Усть-Ка ме но гор ско го и Кар ка ра-
лин ско го уез дов, се вер Ак мо лин ско го и вос ток 
Кок че тав ско го уез дов. Ке реи за пад ной час ти Пет-
ро пав лов ско го уез да име ли со ро ди чей на зем лях 
Млад ше го жу за. Най ма ны рас се ли лись на боль-
шей час ти Зай сан ско го, Усть-Ка ме но гор ско го и 
Се ми па ла тин ско го уез дов, в цен тре Пав ло дар-
ско го уез да меж ду ле во бе режь ем Ир ты ша и ре ки 
Чи дер ты. Ими бы ли на се ле ны юг Ат ба сар ско го 
уез да и за пад ная его ок ра ина, а так же поч ти весь 
Леп син ский уезд, от но ся щий ся к Стар ше му жу зу. 
Кип ча ки за ни ма ли зем ли на се ве ре Пав ло дар ско-
го и юге Ом ско го уез дов. На иболь шая часть рас-
се ли лась на зем лях Млад ше го жу за, в Кус та най-
ском уез де, на вос то ке и юге Тур гай ско го уез да и 
от дель ны ми груп па ми вдоль Сыр дарьи. Кон ра ты 
оби та ли на зем лях Млад ше го жу за в райо не Тур-
кес та на, к се ве ру, вос то ку и югу от не го. Уаки рас-
се ли лись от дель ны ми ос тров ка ми вдоль Ир ты ша, 
в Пав ло дар ском, а так же в Се ми па ла тин ском уез-
дах, на вос то ке Пет ро пав лов ско го уез да. Та ко ва в 
об щих чер тах бы ла кар ти на рас се ле ния пле мен 
Сред не го жу за.

— Пле мя ар гын сос тав ля ет зна чи тель ное чис-
ло жи те лей Сред не го жу за. Имя их — си но ним 

Сред не го жу за. Пле мя ар гын под раз де ля ет ся на 
шесть ос нов ных по ко ле ний: Мей рам, Ак-со фы, 
Ка ра-со фы, Те мир-со фы, Са ры-со фы и На дыр-
со фы. В свя зи с этим в на ро де го во рят: «Ар ғын 
бол саң ал тау бол» («Ар гы ны толь ко из шес ти 
по ко ле ний»). Де ти стар ше го сы на Ар гы на Мей-
ра ма со би ра тель но на зы ва ют ся «Бай би ше ба ла-
сы» (де ти стар шей же ны). Эта груп па сос то яла из 
ро дов: Ку ан дык, Су юн дык, Бе ген дык, Ше ген дык и 
Ка ра ке сек. Ос таль ные из пле ме ни ар гын по име-
ни их ма те ри бы ли объ еди не ны в груп пу Мо мын. 
Пред ки Мо мы нов раз вет вля ют ся на семь ро дов 
(«Семь Мо мы нов»): Ба сен те ин, Ка ра ул, Аты гай, 
Кан жи га лы, То бык ты, Са ры-же тым и Шак шак. 
Их еще на зы ва ют «То кал Ар гын», т. е. де ти млад-
шей же ны.

— Се год ня у нас в рес пуб ли ке осо бый смысл и 
раз ви тие по лу ча ет ро до ло гия, ведь прак ти чес ки 
каж дый ка зах по фак ту рож де ния уже впи сан в 
ог ром ное дре во, но ся щее наз ва ние Ше жи ре. В 
от ли чие от пред ста ви те лей ев ро пей ских и про-
чих на ро дов, у ко то рых пра во вес ти ге не ало гию 
име ли лишь арис ток ра ты, или «бе лая кость», для 
каж до го ка за ха это вхо ди ло в обя зан ность. По чи-
та ние да ле ких и близ ких пред ков, зна ние пра от-
цов до седь мо го ко ле на и соб лю де ние ря да ри ту-
алов, свя зан ных с этим, бы ло и еще ос та ет ся от ли-
чи тель ной чер той «на ро да из трех жу зов».
Под во дя ито ги вы шес ка зан но му, нам хо те-

лось бы от ме тить, что пос тав лен ная ака де ми ком 
Р. С. Ка ре но вым в сво их ра бо тах кон крет ная цель 
оп ре де ли ла ос нов ные за да чи вы пол нен но го ис-
сле до ва ния: на ос но ве изу че ния ис то ри ко-фи ло-
соф ских, ре ли ги оз ных и дру гих ис точ ни ков ус та-
но вить ло ги чес кую связь вре мен и на ро дов, по-
пы тать ся пред ста вить по лу чен ную ис то рию ро да 
че ло ве чес ко го в ви де ис то ри ко-фи ло соф ской схе-
мы, ре али зо вать по лу чен ную ис то ри ко-фи ло соф-
скую схе му ис то рии че ло ве чес ко го об ще ства в ви-
де науч но-ме то ди чес ко го по со бия при изу че нии 
ис то рии Казахстана.

Роль лич нос ти в ис то рии
Проб ле ма, цель и за да чи ис сле до ва ния поз-

во ли ли сфор му ли ро вать ги по те зу ис сле до ва ния: 
ес ли каж дый че ло век бу дет осоз на вать свою при-
час тность к все мир но му ис то ри чес ко му про цес су, 
свое ис то ри чес кое пред наз на че ние, то это бу дет 
спо соб ство вать по вы ше нию ду хов нос ти че ло ве-
чес ко го об ще ства.
Науч но-прак ти чес кая цен ность ис сле до ва ний 

Р. С. Ка ре но ва по изу че нию ро дос лов ной ка за хов 
сос то ит в том, что он учи ты ва ет роль лич нос ти в 
ис то рии, Ше жи ре со дер жит ха рак те рис ти ки от-
дель ных ис то ри чес ких де яте лей, жив ших в каж-
дый кон крет ный ис то ри чес кий пе ри од. При этом 
ком по нов ка Ше жи ре пре дус мат ри ва ет ори ги-
наль ность пред став лен ных ха рак те рис тик в ви де 
ри со ван ных пор тре тов, выс ка зы ва ний и афо риз-
мов.
Ос нов ным и не ос по ри мым дос то ин ством Ше-

жи ре яв ля ет ся его наг ляд ная ин тер пре та ция еди-
ных пред став ле ний ав то ра о ро ли и мес те каж до-
го от дель но го че ло ве ка во все мир ном ис то ри чес-
ком про цес се.
Ви ди мо, сле ду ет сог ла сить ся с мне ни ем мас-

ти то го уче но го о том, что Ше жи ре всег да име ло 
под со бой неч то боль шее, чем прос тая таб ли ца 
или за учен ные на изусть семь (ре же две над цать) 
имен бли жай ших по вре ме ни пред ков. Оно нес-
ло и про дол жа ет нес ти мно го ве ко вую на уку су-
ще ство ва ния, жиз нен ный опыт де сят ков по ко-
ле ний пра от цов, го во ря сов ре мен ным язы ком, 
гро мад ный не оце ни мый ар се нал ге не ти чес кой 
ин фор ма ции. И глав ное — это бы ло на зи да ние 
по том кам, каж дый из ко то рых не толь ко дол жен 
гор дить ся пред ком, но и по ка зы вать сво ими пос-
туп ка ми, что дос то ин при над ле жать к то му или 
ино му ро ду и в кон це кон цов прев зой ти ве ли ко го 
прап ра де да.
В прин ци пе, о Ше жи ре мож но го во рить 

еще мно го. Но мы до ба вим лишь од но. Иван, 
не пом ня щий род ства, — это тра ге дия, нон-
сенс. Зна ние се мей ных ро дос лов ных не об хо ди-
мо, что бы чув ство вать свое мес то во вре ме ни и 
прос тран стве.

З. Г. САК ТА ГА НО ВА,
ДОК ТОР ИС ТО РИ ЧЕС КИХ НА УК, 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 

Анонс
Международная 
конференция 
для педагогов

Ми нис тер ство об ра зо ва ния 
и на уки Рес пуб ли ки Казахстан, 
КарГУ им. ака де ми ка Е. А. Бу-
ке то ва, пе да го ги чес кий фа-
куль тет, фонд ре аби ли та ции 
де тей «РУХ» 19-20 ап ре ля про-
во дят Меж ду на род ную науч но-
прак ти чес кую кон фе рен цию 
«Об нов ле ние со дер жа ния об-
ра зо ва ния в ус ло ви ях мо дер-
ни за ции об ще ствен но го соз-
на ния».

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

На кон фе рен ции пла ни ру ет-
ся ра бо та сле ду ющих сек ций:

1. Мо дер ни за ция об ще-
ствен но го соз на ния в ус ло ви ях 
неп ре рыв но го об ра зо ва ния.

2. Проб ле мы ху до же ствен-
но-эс те ти чес ко го вос пи та ния.

3. Те ория и прак ти ка обу че-
ния в на чаль ной шко ле в ус ло-
ви ях об нов ле ния со дер жа ния 
об ще го сред не го об ра зо ва-
ния.

4. Ин клю зив ное об ра зо ва-
ние: ме то до ло гия, прак ти ка, 
тех но ло гия.

Для учас тия в ра бо те кон-
фе рен ции приг ла ша ют ся оте-
че ствен ные и за ру беж ные 
уче ные, пре по да ва те ли ву зов, 
кол лед жей, учи те ля школ, ли-
це ев, гим на зий, вос пи та те ли 
дет ских са дов, прак ти чес кие 
ра бот ни ки, док то ран ты и ма-
гис тран ты. Пред став лен ные 
ма те ри алы бу дут опуб ли ко ва-
ны до на ча ла ра бо ты кон фе-
рен ции.

Ус ло вия учас тия: для учас-
тия в кон фе рен ции не об хо-
ди мо не поз днее 20.03.2018 
нап ра вить в ор гко ми тет за яв-
ку (об ра зец за яв ки при ла га-
ет ся), кви тан цию об оп ла те и 
текст на элек трон ном но си те-
ле.

При ни ма ют ся ма те ри алы 
ак ту аль ные, те оре ти чес ки и 
прак ти чес ки зна чи мые, ори ги-
наль ные, не пуб ли ко вав ши еся 
в дру гих из да ни ях. Ор гко ми тет 
ос тав ля ет за со бой пра во от-
бо ра док ла дов на кон фе рен-
цию.

Пла та за про езд, про жи ва-
ние, пи та ние про из во дит ся за 
счет учас тни ков кон фе рен ции.

Ор га ни за ци он ный взнос 
сос тав ля ет 3500 тен ге.

Ад рес ор гко ми те та: 
Республика Казахстан, 
100026, г. Ка ра ган да, ул. Кар-
бы ше ва, 7, пе да го ги чес кий 
фа куль тет КарГУ име ни ака де-
ми ка Е. А. Бу ке то ва, те ле фон 
8(7212) 35-11-55, де ка нат. 
8 701 277 8549 — Иша нов 
Пир ма гам бет Зульпха ро вич, 
зам де ка на по науч ной ра бо те 
пе да го ги чес ко го фа куль те та.
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Қа зір гі ке зең де еге мен ді елі міз дің қай са ла сын да, қай дең гейін де бол сын ұл ты на адал қыз мет 
жа сап жүр ген аза мат тар аз емес. Адам гер ші лік пен ар-ож дан ды өмі рі нің бас ты те мір қа зы ғы на 
ай нал дыр ған сон дай жан ның бі рі — жо ға ры бі лім ді ма ман, бі лік ті ұйым дас ты ру шы, ауыл ша-
ру ашы лық ғы лым да ры ның кан ди да ты, до цен ті, «Уни вер си тет тің ең бек сі ңір ген қыз мет ке рі», 
«Уни вер си тет тің 40 жыл дық ме да лі нің иеге рі» Те мір ға ли Қы рық байұ лы Ша уше ков. Ағым да ғы 
жыл дың ақ па нын да та лай жыл дан бе рі бір ша ңы рақ ас тын да ең бек етіп ке ле жат қан əріп тес 
інім адам ның да на лы ғы ар та тын ал пыс де ген асу дан асып, ақ са қал дық 70 жас қа аяқ ба сып отыр.

Те мір ға ли Қы рық байұ лы 1948 жыл дың 10 ақ па-
нын да Бұ қар жы рау ауда ны ның Ала бас ел ді ме ке-
нін де жыл қы шы жа нұя сын да дү ни еге кел ген. Та лай 
аб зал аза мат ты дү ни еге əкел ген қа си ет ті жер дің то-
пы ра ғын да аунап өс кен ба ла Те мір ға ли дың ба ла лық 
ша ғы со ғыс тан кейін гі жоқ шы лық пен жай күй зе лі сі 
қос өк пе ден қыс қан қи ын-қыс тау ке зең мен тұс па-тұс 
ке ле ді. Кіш кен тайы нан тар шы лық ты кө ріп өс кен 
оны өмір ер те есейт ті. Үй дің үл ке ні бол ған дық тан 
ата-ана сы Қы рық бай ата мен Рə би ға апай оған зор се-
нім ар тып, кең да ла ның то пы ра ғын шаң да тып, ауыл 
ара сын да жү гі ріп жү ріп өс кен ұл да рын бе сін ші сы-
нып тан бас тап орыс ша тіл сын дыр сын, оқы ған үл кен 
адам бол сын деп Қа ра ған ды қа ла сын да ғы №33 мек-
теп ке бе ре ді. Ағайын да ры ның үйін де жа тып оқы ған 
Те мір ға ли жал тақ бол ған жоқ. Жан дү ни есі ай на дай 
та за, кіш кен тайы нан ең бек ке еті үй рен ген ол үй 
ша ру асы на қол ға быс етіп, ту ыс та ры ның кө ңі лі нен 
шық қан екен. 10 жыл дық ты бі тір ген соң ар ман қу-
ып Алматы ға ат та на ды. Əке сі нің ай ту ымен 1966 жы-
лы Алматы да ғы ауыл ша ру ашы лық ин сти ту ты ның 
аг ро но мия бө лі мі не оқу ға тү сіп, 1971 жы лы қы зыл 
дип лом ды ма ман ата на ды. Өкі ніш ке орай əке сі Қы-
рық бай ұлы ның мық ты ма ман бол ға нын кө ре ал май 
кет ті. 1970 жы лы 49 жас қа қа ра ған ша ғын да өмір ден 
өт ті. 10 ба ла ның ауыр тпа шы лы ғын ше ше сі Рə би ға 
жал ғыз өзі ар қа лап қа ла бер ді. Те мір ға ли үй дің тұң-
ғы шы бол ған дық тан əке ге ар ты ла тын мін дет тің ен ді 
өзі не жүк тел ге нін се зі ніп, жат пай-тұр май ең бек ет ті.

Оқу бі тір ген соң от ба сы лық жағ дайы на бай ла-
ныс ты Қа ра ған ды об лыс тық ауыл ша ру ашы лық қыз-
мет кер ле рі мен жұ мыс шы ла ры ның кə сі по да ғын да 
бө лім бас ты ғы, 1974—1976 жыл да ры Уль янов ауда-
ны на қа рас ты ХХ партсь езд атын да ғы сов хоз да бас аг-
ро ном қыз ме тін ат қа ра ды. 1976 жы лы В. Р. Виль ямс 
атын да ғы егін ша ру ашы лық Қа зақ ғы лы ми-зерт теу 
ин сти ту ты на ас пи ран ту ра ға тү сіп, оны 1979 жы лы 
аяқ тай ды. 1979-1981 жыл да ры Қа ра ған ды мем ле кет-
тік уни вер си те ті нің бо та ни ка ка фед ра сын да аға ин-
же нер қыз ме тін ат қа ра ды.

1982 жы лы Қас ке лең де ор на лас қан ауыл ша ру-
ашы лық ғы лым ака де ми ясы ның Із ті леу Абу ға ли ев 
ака ди ми гі бас қар ған ауыл ша ру ашы лық ғы лы ми-
зерт теу ин сти ту тын да кан ди дат тық дис сер та ци яны 
ой да ғы дай қор ғап шық ты. Сол кез де аты жер ге түс-
пей тұр ған да қыл жү ге рі еді. Ғы лы ми жұ мы сы на 
өзек ті мə се ле ні ар қау ет кен — «Оң түс тік аудан дар-
да жү ге рі ні өсі ру тə сі лі» де ген та қы рып ты алуы да 
жай дан-жай емес. Ғы лы ми ке ңес ке қа ты сып, Те мір-
ға ли дің бір ауыз дан қор ға ға ны на куə бол дым. Ол 
кез де мен би оло гия фа куль те ті нің күн діз гі бө лі мін де 
де кан бо лып іс тей тін едім. Ме нің бар ға ны ма Те мір-
ға ли да жə не бір не ше жыл бір фа куль тет те оқы ған 
ауыл ша ру ашы лық ғы лым ака де ми ясы ның ака де ми-
гі а. ш.ғ. д., про фес сор Із ті леу Абу ға ли ев те қуа нып 
қал ды, бұл Тем ке ңе то сын сый бол ды. Те мір ға ли дің 
бі рін ші оп по нен ті біз ге са бақ бер ген Қа зақ ССР ғы-
лым ака де ми ясы ның ака ди ми гі Ға каз Би яшев екен, 
біз ді ұмыт пап ты, бір-бі рі міз дің жағ дай ла ры мыз ды 
сұ ра сып, шүйір ке ле сіп қал дық. Те мір ға ли Қы рық-
байұ лы Ша уше ков 1982 жыл дан аға оқы ту шы, до-
цент тік, одан дайын дық бө лі мі мең ге ру ші сі нің орын-
ба са ры, 1992-1994 жыл да ры би оло гия-ге ог ра фия 
фа куль те ті нің де ка ны, 2002-2006 жыл да ры бо та ни ка 
ка фед ра сы ның мең ге ру ші сі қыз мет те рін ат қар ды. 
Те мір ға ли Қы рық байұ лы 2002-2006 жыл да ры бо та-
ни ка ка фед ра сы ның мең ге ру ші сі қыз ме тін ат қар ған 

кез де оқу-əдіс те ме лік жə не тəр би елік жұ мыс тар ды 
кү шей ту мақ са тын да сол уақыт та ғы бо та ни ка ка-
фед ра сы фа куль тет тің та ри хи да му ына ық пал ет ті, 
көр нек ті құ рал дар мен, құ рыл ғы лар мен қам та ма сыз 
етіл ді. Бар лық пəн дер бойын ша ка фед ра да оқу-əдіс-
те ме лік ке шен жə не да ла лық пе да го ги ка лық өн ді ріс-
тік прак ти ка лар дың жет кі лік ті ұйым дас ты ры лу ына 
бай ла ныс ты сту дент тер дің өз ара сын да ка фед ра да 
жүр гі зі ле тін прак ти ка лық са бақ тың са па сы мен мə-
ні арт ты. Дип лом дық жұ мыс ты қор ғау да оқы ту дың 
тех ни ка лық құ рал да рын ке ңі нен қол да ны лу ына 
қа рай сту дент тер дің əдіс те рі кү шей ді. Бо та ни ка ка-
фед ра сы мық ты ма ман дар да яр лап, фа куль тет тің 
да му ына ба рын ша жағ дай ту ғыз ды. Ка фед ра би олог, 
эко лог, фер мер, зо отех ник, би отех ник ма ман дар ды 
дайын дап, қа нат тан дыр ды. Олар бү гін де рес пуб ли-
ка мыз дың бар лық ай мақ та рын да абы рой лы қыз мет-
тер ат қа ру да.
Те мір ға ли Қы рық байұ лы Ша уше ков көп жыл дар 

бойы би оло гия-ге ог ра фия фа куль те ті пар тия ұйы-
мы ның хат шы сы, уни вер си тет тік ғы лы ми ке ңес тің 
мү ше сі, об лыс тық, қа ла лық мас ли хат тың сай лау ко-
мис си ясы ның жə не Пар ла мент пен Қа зақ стан Рес-
пуб ли ка сы Пре зи ден ті нің сай лау ко мис си ясы ның 
мү ше сі қыз мет те рін абы рой мен ат қар ды. Ка фед ра-
да қа зақ, орыс бө лім де рі не «То пы рақ та ну», «То пы-
рақ би оло ги ясы», «Қа зақ стан то пы рақ та ры», «То-
пы рақ тар ге ог ра фи ясы», «Фер мер лік іс тің не гіз де рі», 
«Өн ді ріс тех но ло ги ясы» пəн де рі бойын ша дə ріс тер 
өт кіз ді. Со ны мен қа тар фа куль тет те «Фер мер» жə не 
«Зо отех но ло гия» бө лім де рі нің ашы лу ына ті ке лей се-
беп ші бол ған жан.
Те мір ға ли Қы рық байұ лы ғы лы ми жə не пе да го-

ги ка лық дə ре же сін кө те ру мақ са тын да 3-4 жыл да 
бір рет Мұ ға лім дер дің бі лік ті лік дə ре же сін кө те ру 
ин сти ту тын да бі лім же тіл ді ріп оты ра ды. Оның өн 
бойын да ке ре мет адам гер ші лік қа си ет тұ нып тұр, 
бел сен ді өмір лік ұс та ным ға ие жан. Ғы лым мен бі лім 
бе ру жүйе сі не өз үле сін қо сып, еле улі ең бек сі ңі ріп 
жүр ген ел ге бел гі лі аза мат. Оның іні лі гі мен қайы-
рым ды лы ғы, аға лы ғы мен ақыл шы лы ғы, қам қор лы-
ғы, бі лі мі мен па ра сат ты лы ғы, ни еті əде мі үй ле сі мін 
тап қан.
Те мір ға ли Қы рық байұ лы би оло гия фа куль те-

ті нің ғи ма ра ты ның ма ңын рет ке кел ті ру де қы ру ар 
жұ мыс ат қар ды. Жа тақ ха на мен №3 ғи ма рат ара лы-
ғы на сту дент тер жү ре тін тро ту ар ды жə не те мір қой-
ма ны са лып, бо ла шақ бо та ни ка ба ғы на қа жет ті қан-
ша ма қа ра ші рік, қа ра то пы рақ тар жет кі зіп, олар ды 
жайып, бір не ше су жү ре тін арық тар қаз ғыз ды рып, 
бо ла шақ са ябақ тың тер ри то ри ясын рет ке кел ті ру де 
көп ең бек сі ңір ді.
Те мір ға ли Қы рық байұ лы бар са на лы ғұ мы рын 

ғы лым ға, зер де леп, зерт те уге, бі лім ге ар на ды. Қа си-
ет ті то пы рақ тың қа ді рін же те тү сін ген ол қо ғам дық 
іс-ша ра лар ға да бел се не ара ла сып, ел мүд де сі үшін 
аян бай ең бек ет ті. Жас тайы нан ха лық игі лі гі үшін 
кү рес кен Бұ қар жы рау ба ба сы ның ру ха ни бол мы сын 
өзі не үл гі етіп, ауыл ақ са қал да ры ның ай тқан ата лы 
сө зін ба ла кез ден жа ды на түйіп өс кен Тем кең қа ра 
жер дің қа си етін қай кез де де қа дір лей тін. Жас тар ға 
əр кез өмір дің ащы сы мен тұ щы сын, ақ пен қа ра сын 
ажы ра тып, ке ле лі əң гі ме лер ай тып оты ра ды.
Те мір ға ли Қы рық байұ лы жо ғар ға дə ре же лі ма-

ман. Ол кі сі көп те ген ма қа ла лар дың ав то ры. Со-
лар дың ішін де «Қа зақ стан ның жа зық тық жер ле рі-
нің то пы рақ та нуы», «То пы рақ та ну пə ні нің да ла лық 

прак ти ка ға ар нал ған əдіс те ме лік нұс қауы» ат ты ең-
бек те рін ерек ше атап ай ту ке рек. Қа зақ стан ұлт тық 
ғы лым ака де ми ясы ның ака де ми гі З. Дүй сем бе ков 
жə не про фес сор С. Тай жа нов пен бір ге «То пы рақ та-
ну не гіз де рі» ат ты оқу лық шы ғар ған. Тем кең ауыл ды 
жер лер де тұ ра тын жас тар дың оқу ға де ген құл шы ны-
сын оятып, та би ғат ана ны аялап, қа си ет ті қа ра жер-
дің қа си етін тү сі не тін мық ты ма ман бо лып шы ғу ла-
ры на ат са лы сып жүр ген жан ның бі рі. Те мір ға ли ға 
қа рап, ұс таз бен шə кірт ара сын да ғы сый лас тық тың 
жар қын үл гі сі осын дай бо луы ке рек де ген ой ке ле-
ді. Шə кірт жү ре гі не жол та ба бі ле тін мық ты пе да гог. 
Əде би кі тап тар ды өте көп оқи ды, оқы ға ны да, то қы-
ға ны да мол. Кей өне ге лі əң гі ме лер ді, ға лым дар дың 
ай тқан да рын əкеп, «мы на ны оқы ңыз шы!» деп та ра-
тып жү ре ді. Са бақ ба ры сын да эко ло ги ялық мə се ле-
лер ді ар қау ет кен ма қа ла лар ды сту дент тер мен бір ге 
тал дап оты ра ды. Жер ді рет сіз пай да ла нып, жыр тып 
тас та удың нə ти же сін де то пы рақ эро зи ясы на ұшы-
рап, пай да ға жа ра май қал ған Шет ауда ны ның бі раз 
же рін ауыл ша ру ашы лық ғы лым да ры ның кан ди да ты, 
до цент З. И. Ис ка ков пен бі рі гіп, көп жыл дық бұр-
шақ тұ қым дас өсім дік тер ді ас тық тұ қым дас өсім дік-
тер мен ара лас ты рып егу ар қы лы то пы рақ ты қал пы-
на кел ті ру де ма ңыз ды жұ мыс тар ат қар ға нын атап 
ай ту ке рек.

«Ын ты мақ ырыс əке ле ді» де ген, Қы рық бай ұр-
пақ та ры ын ты мақ ты қауым. Осы əулет ке Те мір ға ли 
өзі нің ісі мен, сө зі мен бас шы лық ете тін се кіл ді. Көп 
оқып, көп із ден ген, ең бек тен ген жан қа шан да мұ-
ра ты на же те ді де ген қа ғи да ны өмір лік ұс та ны мы на 
ай нал дыр ған аб зал аза мат тың ту ған-ту ыс та ры ның 
ор та сын да ға на емес, əріп тес те рі, за ман дас та ры ара-
сын да да мəр те бе сі үс тем, бе де лі би ік. Кі сі лік пен 
кі ші лік нұ ры тұ ла бойын да тө гі ліп тұ ра тын ас қар 
та удай аза мат, өзі нен кі ші лер ге ақыл шы, ті рек, өмір-
ле рін де гі тө ре ші сі Те мір ға ли Қы рық байұ лы Ша уше-
ков ты 70 жас қа тол ған тор қа лы тойы мен шын жү-
рек тен құт тық тай мыз. Əр кім де ба ла сын жа нын дай 
жақ сы кө ре ді, Тем кең нің қы зы Анар ға де ген əке лік 
қам қор лы ғы ерек ше, қо лы бос кез де қы зын мейір ле-
не маң дайы нан иіс ке уге асы ғып тұ ра ды. Не ме ре сін 
уақы тын тауып қа ла да ғы түр лі спорт тық үйір ме лер-
ге апа рып, де не құ ры лы сын жа сы нан шы нық ты рып 
жүр. «Үл кен ге құр мет, кі ші ге ізет» де ген ата тəр би-
есін өн бойы на сі ңі ріп өс кен не ме ре сі көр ген жер де 
біз бен аман да сып, ізет ті лік та ны та ды. Біз Тем ке ңе 
күш-қу ат ты бо лы ңыз, ғұ мы ры ңыз ұзақ, кө рер қуа-
ны шы ңыз мо лы нан бол сын, ме рейі ңіз əр уақыт та үс-
тем, қа дір-қа си еті ңіз зор бол сын де мек піз. Жет піс тен 
же ліп өте тін, сек сен нен се кі ріп, тоқ сан ға тоқ тат пай, 
жүз ге бі рақ же туі ңіз ге шын жү рек тен ті лек тес піз.

ОР ТАЙ АБ ДРАХ МА НОВ,
ЖО �А РЫ О�У ОР НЫ НЫ+

«О�У FЗ ДІ ГІ Ж4 НЕ �-Р МЕТ ТІ �ЫЗ МЕТ КЕ РІ»,
�АРМУ-ДЫ+ Е+ БЕК СІ +ІР ГЕН �ЫЗ МЕТ КЕ РІ

Қо ғам дық ма ра пат тар мен атақ тар жө нін де гі Рес пуб ли ка лық 
ке ңес қо ғам дық не гіз де гі «Қа зақ стан ның үз дік пе да го гы» құр мет ті 
ата ғы на бі лім са ла сы қыз мет кер ле рі нің кан ди да ту ра ла рын ұсы-
ну бас тал ға нын ха бар лай ды. Қо ғам дық ма ра пат тау ға бай ла ныс ты 
ұсы ныс тар ды қа рас ты ру, ше шім қа был дау Ма ра пат тау Ал қа сы ар-
қы лы жү зе ге асы ры ла ды.

Кан ди дат >а >ойы ла тын та-
лап тар:

1. Жас ұр пақ қа бі лім бе ру мен 
олар ды тəр би елеу үде рі сін ұйым-
дас ты ру да ғы ай ту лы же тіс тік те рі;

2. Шə кірт тер дің пəн дік, шы ғар-
ма шы лық, өнер, спорт бойын ша 
бел сен ді лі гін да мы ту да ғы та быс та-
ры;

3. Бі лім бе ру ор ган да ры мен 
ұйым да рын да 10 жə не одан да көп 
жыл ең бек өті лі бо лу ға ти іс.

4. «Бі лім бе ру са ла сы ның үз ді гі» 
құр мет ті ата ғы на рес ми ор ган дар 
мен қо ғам дық ұйым дар, мек теп 
ди рек то ры мен мек теп тің ата-ана-
лар ко ми те ті, заң ды тұл ға лар мен 
же ке тұл ға лар кан ди дат тар ұсы на 
ала ды.

5. «Бі лім бе ру са ла сы ның үз ді гі» 
құр мет ті ата ғы Ұс таз дар кү ні жə не 
«На урыз мей ра мы» қар са ңын да бе-
рі ле ді. Тап сы ру мер зі мі қо сым ша 
ха бар ла на ды.

6. Атақ қа ұсы ну көр се тіл ген ме-
ре ке лік да та ға екі ап та қал ған ға 
дейін жал ға са ды.

7. Атақ қа үміт кер лер ту ған жы лы, 
бі лі мі, ең бек өті лі, ұс таз дық са на ты, 
бұ рын ал ған наг ра да ла ры, шə кірт те-
рі нің түр лі бай қау лар да ғы же тіс тік-
те рі, бас па сөз де гі жа ри яла ным да ры 
көр се ті ліп ма ра пат па рақ ша сын 
тол ты ра ды. Он да ақ па рат ты рас тай-
тын бі лім ме ке ме сі бас шы сы ның қо-
лы мен мө рі бо луы мін дет ті.

8. Құр мет ті атақ бе ріл ген ма ра-
пат та лу шы ға осы атақ тың бе ріл ген-

ді гін ай ғақ тай тын Куə лік пен «Бі лім 
бе ру са ла сы ның үз ді гі» ме да лі қо са 
тап сы ры ла ды.

9. Мін дет ті ұйым дас ты ру жар на-
сы — 40 мың тең ге.

10. Құ жат тар ma ra patkz_bi lim@
ma il. ru элек трон дық ад ре сі не жі бе-
рі ле ді. Ұйым дас ты ру жар на сы ның 
тө лен ген ді гін рас тай тын чек тү бір-
те гі нің кө шір ме сін сіз ұсы ныс тар қа-
рас ты рыл май ды.

11. Ұйым дас ты ру жар на сы тө-
мен де гі рек ви зит тер бойын ша тө ле-
не ді:

«Астана Ме диа Пресс» ЖШС
БИН 050340027219
Алматы қ., Жі бек жо лы, 50, 6 қа-

бат, 601 офис.
Еура зия бан кі, Алматы қ.
KZ6094800KZT22030642
КБе 17
Кнп 171
«Бі лім бе ру са ла сы ның үз ді гі» 

үшін ұйым дас ты ру жар на сы
Қо сым ша анық та ма қа жет бол-

ған жағ дай да мы на те ле фон дар ға 
ха бар ла су ға бо ла ды: 87479064182, 

87084442172, 87753343371, 
87761919782
Та быс та ры үшін бі лім бе ру ор-

ган да ры мен ұйым да рын да 10 жə-
не одан да көп жыл ең бек сі ңір ген 
лайық ты қыз мет кер лер ге бі лік ті-
лік са на ты ес ке рі ле оты рып бе рі-
ле ді.

Құр мет ті атақ бе ріл ген ма ра пат-
та лу шы ға осы атақ тың бе ріл ген ді гін 
ай ғақ тай тын куə лік, сер ти фи кат пен 
«Бі лім бе ру са ла сы ның үз ді гі» ме да-
лі қо са тап сы ры ла ды.
Атақ бе ру ге бай ла ныс ты ұсы ныс 

жа са ған ме ке ме лер мен ұжым дар, 
қо ғам дық ұйым дар, заң ды жə не же-
ке тұл ға лар (бюд жет тік ме ке ме лер-
ден бас қа) мін дет ті ұйым дас ты ру 
жар на сын тө лей ді.
Үміт кер ту ра лы пе да го ги ка лық 

мі нез де ме, өмір ба яны, 3х4 мөл шер-
лі екі фо то су ре ті, бі лім ме ке ме сі нің 
бас шы сы рас та ған ма ра пат па ра ғы 
ma ra patkz_bi lim@ma il.ru элек трон-
дық ад рес ке жі бе рі ле ді.

Білікті де білімді азамат

«Білім беру саласыны� Dздігі» 6>рметті ата�ына >сыну тBртібі

А6паратты6 хат

«Aо�амды6 сананы 
жа��ырту жа�дайында 
білім беру мазм>нын 
жа�арту»

2018 жыл ды8 19-

20 с7уірін де Е. А. БB ке тов 

атын да <ы �а ра <ан ды мем-

ле кет тік уни вер си те ті пе да-

го ги ка лы> фа куль те тін де 

«�о <ам ды> са на ны жа8 <ыр-

ту жа< дайын да бі лім бе ру 

маз м@ нын жа 8ар ту» ат ты ха-

лы >а ра лы> <ы лы ми-прак ти-

ка лы> кон фе рен ция Bте ді. 

Кон фе рен ция ж@ мы сы >а-

за>, орыс, а<ыл шын тіл де-

рін де жAр гі зі ле ді.

Кон фе рен ция �а о�ы ту шы-

лар, �ы лы ми зерт те уші лер, 

док то рант тар, �ы лым кан ди-

дат та ры, док тор лар ша �ы ры-

ла ды. �сы ныл �ан ма те ри ал дар 

кон фе рен ция ж$ мы сы на дейін 

жа ри яла на ды.

�а ты су шарт та ры: кон-

фе рен ция �а �а ты су /шін 

20.03.2018 ж. дейін $йым дас-

ты ру ко ми те ті не �ті ніш (�ті ніш 

н$с �а сы бе ріл ген), т� лем ж�-

нін де гі т/ бір тек ж	 не элек-

трон ды та сы мал да ушы мен м	-

тін ді жі бе руі ти іс. �сы ныл �ан 

ма те ри ал ав тор ды� ж/р гіз ген 

ж$ мы сы ны� �$ ры лы мы, н	-

ти же сі бойын ша то лы� ж	 не 

аны� си пат та ма бе руі ке рек.

К�р се тіл ген мер зім нен 

кейін гі $йым дас ты ру ко ми-

те ті не т/с кен �ті ніш тер �а-

рас ты рыл май ды, ма �а ла жа-

ри ялан бай ды. �йым дас ты ру 

ко ми те ті кон фе рен ция �а ма �а-

ла лар ды ірік теп алу �а �$ �ы лы. 

Жол а�ы сы, жа тын жер, та ма�-

та ну шы �ын да ры �а ты су шы лар 

есе бі нен. �йым дас ты ру т� ле-

мі — 3500 те� ге.

Ме кен-жайы мыз: �а-

за� стан Рес пуб ли ка сы, 

100026, �а ра ган ды �., Кар-

бы шев к� ше сі, 7, Е. А. Б�-

ке тов атын да �ы �а ра �ан ды 

мем ле кет тік уни вер си те ті пе да-

го ги ка лы� фа куль те ті, те ле фон 

8 (7212) 351155 — де ка нат. 

87012778549 — Пір ма �ам бет 

Зул пха р$ лы Иша нов, пе да го ги-

ка лы� фа куль те ті де ка ны ны� 

�ы лы ми ж$ мыс бойын ша орын-

ба са ры.

-ЙЫМ ДАС ТЫ РУ КО МИ ТЕ ТІ

&ибратты �'мыр



№2 (270) 27.02.2018 15Жастар �лемі
Мир молодежи

— Кат рин, рас ска жи те о се бе.
— Ме ня зо вут Кат рин Вик то ров на Бух ман, 

мне 21 год. При еха ла из Гер ма нии, из Штут-
гар та. Обу ча юсь по спе ци аль нос ти «ми ро вая 
эко но ми ка». Мои ро ди те ли ро ди лись в Ка зах-
ста не, я ро ди лась уже в Гер ма нии.

— Как вы при ня ли ре ше ние об обу че нии 
в Ка зах ста не? Ведь мно го дру гих стран. По-
че му имен но Ка ра ган да?

— Как я го во ри ла, мои ро ди те ли ро ди лись 
здесь, в Ка зах ста не. Еще со шко лы учи ла рус-
ский язык, в уни вер си те те про дол жа ла его 
учить. Так как у ме ня спе ци аль ность «ми ро вая 
эко но ми ка», то по учеб ной прог рам ме нам 
обя за тель но на до оту чить ся се местр за гра ни-
цей, по это му я ре ши ла, что бу ду учить ся в Ка-
зах ста не. Я очень се мей ный че ло век, и у ме ня 
в Ка ра ган де род ствен ни ки. Так я ре ши ла, что 
при еду сю да, что бы ро ди те ли не пе ре жи ва ли, 
что бы не быть од ной. Выб ра ла КарГУ, по то му 
что он яв ля ет ся на шим парт нер ским уни вер-
си те том.

— Чем по лю бил ся вам КарГУ?
— У нас в Уни вер си те те Хайльбронн очень 

боль шие груп пы, 50-60 сту ден тов, и учи тель 
да же не зна ет на ших имен. У нас не та кие 
близ кие от но ше ния с пре по да ва те ля ми, да-
же меж ду сту ден та ми нет боль шой друж бы. 
А здесь мне нра вит ся под дер жка и от но ше ние 
пре по да ва те лей и сту ден тов. От но сят ся с по-

ни ма ни ем, всег да го то вы про тя нуть ру ку по-
мо щи.

— От ли ча ет ся ли сис те ма об ра зо ва ния 
КарГУ от ва ше го уни вер си те та? Ес ли да, то 
чем?

— Пер вое, что дос тав ля ло мне труд ность, — 
это язык. В хо де раз го во ра не так тя же ло, а в 
уче бе все нам но го тя же лее: тер ми ны, пись мен-
ные ра бо ты, пра ви ла и т. д. По на шей учеб ной 
прог рам ме нам не обя за тель но при сут ство вать 
на па рах, прос то мы дол жны сда вать эк за мен. 
Я по 2-3 ме ся ца го тов люсь к сес сии. И здесь 
вна ча ле бы ло труд но. СРСП, прак ти ка, статьи, 
пре зен та ции — это все для ме ня бы ло неп ри-
выч но. Но бла го да ря по мо щи од ног руп пни-
ков я спра ви лась со всем объ емом наг руз ки.

— Ка кие лю ди в Ка зах ста не, по ва ше му 
мне нию?

— У нас в род не нет ка за хов, есть рус ские из 
Казахстана. Но мне очень нра вит ся ваш мен та-
ли тет. Я рань ше очень мно го слы ша ла про ка-
за хов, а сей час уви де ла соб ствен ны ми гла за ми. 
Это очень от кры тые, доб рые лю ди. Од ног руп-
пни ки приг ла ша ли ме ня в гос ти, мы ели беш-
бар мак, курт, пи ли ку мыс. Очень гос теп ри им-
ные, об щи тель ные, вос пи тан ные лю ди. Да же 
в ав то бу сах пар ни ус ту па ют мес то жен щи нам, 
де вуш кам, по жи лым лю дям. У нас та ко го нет.

— В бу ду щем есть ли у вас в пла нах вер-
нуть ся в Казахстан?

— Для ме ня глав ное — это где на хо дит ся 
моя семья. Я ро ди лась в Гер ма нии, про жи ла 
там дет ство и юность. Не хо те ла бы от да лять-
ся от до ма и сво их род ных. Но ес ли это бу дет 
моя ра бо та, то впол не ве ро ят но, что я вы бе ру 
Казахстан.

— Бы ли ли труд ные или не лов кие си ту-
ации в уни вер си те те, в уче бе?

— Это слу чи лось в пер вое вре мя, ког да я 
толь ко при еха ла. Бы ла си ту ация, я заш ла в 
ав то бус, и жен щи на го во рит: «Да вай те мне ва-
шу сум ку, я к се бе по ло жу, что бы вам не бы ло 
тя же ло». А она уже по жи лая жен щи на, и мне 
бы ло не удоб но сва лить свою сум ку на нее, по-

это му я, поб ла го да рив, от ве ти ла, что по дер жу 
са ма, не тя же ло. А она оби де лась. Так не удоб-
но ста ло, я не хо те ла ее оби жать, прос то мне 
бы ло не лов ко. Ду ма ла: вот сей час от дам ей 
сум ку, а она по ду ма ет: вот ка кая, сва ли ла сум-
ку на ме ня. У нас та кая вза имо по мощь в ме ло-
чах очень ред ка.

— В ка ких го ро дах Казахстана вы еще по-
бы ва ли?

— В Ас та не. Этот го род очень силь но от ли-
ча ет ся от Ка ра ган ды. Мы ез ди ли ту да во вре мя 
ЭК СПО. Бы ло та кое ощу ще ние, что я при еха-
ла в ка кой-то дру гой мир. Очень кра си вый и 
цве ту щий го род.

— На хо дясь в Ка ра ган де, по че му вы 
боль ше ску ча ете?

— По семье, род ным и друзь ям. И еще ску-
чаю по по го де. (Улы ба ет ся.) У нас сей час 1 гра-
дус, снег то же бы ва ет, но сра зу та ет.

— Что для вас 8 Мар та?
— Праз дник 8 Мар та зна чит для ме ня, что 

в этот день дол жны все, осо бен но муж чи ны, 
бла го да рить глав ных жен щин в их жиз ни — 
на ших мам — за то, что они по да ри ли им эту 
жизнь. В пер вую оче редь, это праз дник мо ей 
ма мы, мы ей го во рим сло ва бла го дар нос ти за 
то, что она ро ди ла, за бо тит ся и лю бит нас, как 
ник то дру гой. Но и, ко неч но, все муж чи ны 
бла го да рят сво их вто рых по ло ви нок, до че рей 
и сес тер.

— Что бы вы по же ла ли всей жен ской по-
ло ви не в пред две рии праз дни ка?

— По-мо ему, са мое глав ное для жен щи-
ны — это лю бовь! Лю бовь семьи. В этот день 
я же лаю всем, что бы вас ок ру жа ли толь ко са-
мые лю би мые и род ные! Ну и, в об щем, прос-
то поз драв ляй те всех, кто вам ва жен и ко го вы 
лю би те!

— Мы то же поз драв ля ем вас с нас ту па-
ющим Меж ду на род ным жен ским днем и 
же ла ем лю бить и быть лю би мой!

ЖА НЕЛЬ КЕН ЖЕ БЕК-�Ы ЗЫ,
СТУ ДЕН ТКА ОТ ДЕ ЛЕ НИЯ ЖУР НА ЛИС ТИ КИ

Анонс

Приглашаем художников 

на олимпиаду
В КарГУ име ни ака де ми ка 

Е. А. Бу ке то ва на ба зе ка фед ры 

изоб ра зи тель но го ис кус ства и 

ди зай на пе да го ги чес ко го фа куль-

те та в рам ках ме роп ри ятий по 

про ве де нию ре ги ональ ных, внут-

ри ву зов ских кон фе рен ций, об лас-

тных и го род ских олим пи ад про-

во дит ся об лас тная олим пи ада 

сре ди уча щих ся 11-х клас сов 

по пред ме там «Изоб ра зи тель ное 

ис кус ство», «Чер че ние».

Об лас тная олим пи ада про во-

дит ся 15 мар та в 9:00 как кон-

курс. К ней до пус ка ют ся ко ман ды, 

по дав шие за яв ки в ор гко ми тет. 

Язы ки про ве де ния олим пи ады — 

ка зах ский, рус ский.

I тур (от бо роч ный, внут риш-

коль ный) про во дит ся в сред них 

об ра зо ва тель ных уч реж де ни ях.

II тур (фи наль ный) олим пи ады 

про во дит ся на ба зе ка фед ры 

изоб ра зи тель но го ис кус ства 

и ди зай на пе да го ги чес ко го фа-

куль те та КарГУ име ни ака де ми ка 

Е. А. Бу ке то ва.

К учас тию в олим пи аде приг-

ла ша ют ся уча щи еся 11-х клас сов 

об ще об ра зо ва тель ных и ху до же-

ствен ных школ, ли це ев, гим на зий, 

школ-ин тер на тов г. Ка ра ган ды и 

об лас ти, ко то рые прош ли I тур (от-

бо роч ный, внут риш коль ный). Для 

учас тия в олим пи аде не об хо ди мо 

нап ра вить по 2 учас тни ка от шко-

лы, не за ви си мо от язы ка обу че-

ния (1 учас тник по чер че нию и 1 

учас тник по изоб ра зи тель но му 

ис кус ству). На ли чие ру ко во ди те-

ля груп пы обя за тель но.

Все не об хо ди мые инстру мен-

ты и ма те ри алы в со от вет ствии с 

пред ме та ми: чер теж ные инстру-

мен ты (цир куль, ли ней ка, ре зин ка, 

тре уголь ни ки, ка ран да ши ма рок Н 

и НВ, то чил ка и т. д.), ват ман фор-

ма та А2 (420 х 594 мм), ка ран да-

ши, кноп ки, тушь, ак ва рель, гу ашь, 

ак рил, сан ги на, пас тель (по ус мот-

ре нию ав то ра) и др. для вы пол не-

ния прак ти чес ко го за да ния иметь 

при се бе.

По бе ди те ли, при зе ры и учас-

тни ки олим пи ады наг раж да ют ся 

дип ло ма ми и сер ти фи ка та ми.

За яв ки на учас тие в олим пи аде 

при ни ма ют ся до 10 мар та 2018 г. 

по ад ре су: 100026, г. Ка ра ган да, 

ул. Кар бы ше ва, 7, пе да го ги чес кий 

фа куль тет, ка фед ра изоб ра зи тель-

но го ис кус ства и ди зай на, 11-й 

кор пус, ка би нет 205, или выс лать 

на элек трон ную поч ту ка фед ры 

изоб ра зи тель но го ис кус ства и ди-

зай на: ksu_di za in@ma il.ru.

Пред став лен ные поз же ука-

зан ной да ты за яв ки не бу дут 

рас смат ри вать ся.

Те ле фо ны: 8(7212) 35-14-20, 

8 701 662 0899, 8 707 906 8350 

(воп ро сы по изоб ра зи тель но му 

ис кус ству); 8 701 267 4733 (воп-

ро сы по чер че нию).

ОР ГКО МИ ТЕТ ОЛИМ ПИ АДЫ

«В Казахстане очень открытые люди»
Сту ден там КарГУ из вес тна прог рам ма «Ака де ми чес кая мо биль ность», с по мощью ко-

то рой мож но се местр оту чить ся за гра ни цей. По ми мо по пол не ния зна ний за ру беж ны-
ми спе ци алис та ми это уни каль ная воз мож ность поз на ко мить ся со стра на ми, рас ши рить 
кру го зор и, ко неч но же, за вес ти но вых дру зей. Этой же прог рам мой вос поль зо ва лась Кат-
рин Бух ман, при быв шая из Юж ной Гер ма нии, Уни вер си тет Хайльбронн.

Студенческая жизнь

Ту бер ку лез ауруы ер те ден бел гі лі. Ха лық ара сын да оны «құрт 
ауруы» деп ата ған. Ту бер ку лез зооан тро по нозд ауру ына жа та ды, 
яғ ни ту бер ку лез ауру адам нан жə не мал дан жұ ға ды. Ауру адам 
жө тел ген де, түш кір ген де, сөй ле ген де ту бер ку лез та яқ ша ла ры 
ауаға сі ле кей ар қы лы та рай ды да шаң-то заң мен үй жаб дық та ры на, 
еден ге қо на ды. Ауру адам ауру ха на да 2-3 ай ем де ле ді. Со дан кейін 
үйін де та ғы да қо сым ша ем алу ке рек, дə рі лер өте күш ті бол ған-
дық тан ем алу ке зін де нəр лі лі гі жо ға ры та мақ тар ішу қа жет.

Ал ста тис ти ка бойын ша ту-
бер ку лез бен ауыра тын дар дың 
60 пайыз ға жуы ғы жұ мыс іс те-
мей тін дер, на ша қор лар, аль ко-
голь ді тұ ты ну шы лар, кө бі нің бас-
па на сы жоқ. Осын дай жағ дай ға 
ду шар бол мау үшін ту бер ку лез-
дің ал дын алу дың ма ңы зы өте зор, 

ол үшін ауру дың қа лай та ра ла ты-
нын, одан сақ тау жағ дайын бі лу 
ке рек.
Ту бер ку лез дің ал дын алу үшін 

оған қар сы ша ра лар ды жүр гі зу 
қа жет. Со ны мен қа тар са лауат ты 
өмір сал тын сақ тап, ал ко голь ден 
бойын аулақ ұс тап, шы лым шек-

пей, спор тпен ай на лы сып, уақы-
тын да дұ рыс та мақ та ну ке рек, 
оның ішін де қы мыз бен жыл қы 
еті ту бер ку лез ауру ының мың да 
бір емі бо лып та бы ла ды.
Егер де жа қын адам да ры ңыз-

дың бі реуі ауыр ған жағ дай да те-
зі рек дə рі гер ге кө рі ніп, флю рог-
ра фи ядан өту қа жет, не гі зін де 
жы лы на бір рет тек се рі ліп отыр-
ған жөн. Əсі ре се жа ңа бо сан ған 
əйел дер ағ за сы өте əл сіз ке ле ді, 
ба ла емі зіп жүр ген əйел дің күш-
қуа ты аза яды, ту бер ку лез ауру ын 
тез жұқ ты рып алуы мүм кін. Сон-
дық тан бас қа дис пан сер лік есеп-
ке тұр ған кез де жы лы на бір рет 
тек се рі луі ке рек.
Ту бер ку лез дің ал дын алу да 

орал ман дар, бас қа ел ден кел ген 

аза мат тар кө ші-қон по ли ци ясы-
ның қа ға зы мен, жол да ма ар қы лы 
ту бер ку лез, ты рыс қақ ауру ла ры-
на тек се рі лу жұ мыс та ры дұ рыс 
жол ға қойыл ған.

Ту бер ку лез ауру ынан ем де лу-
ден гB рі, оны дер ке зін де аны>-
тау о8ай. Сон ды> тан жыл сайын 
флю рог ра фи ялы> тек се ріс тен 
уа>ы тын да Bту ді @мыт пайы>!

ЖА НАР БЕР КІМ БА ЕВА,
�А РА �АН ДЫ �А ЛА СЫ �А ЗЫ БЕК БИ АТЫН ДА �Ы 

АУДА НЫ БОЙЫН ША �ДСБ ЭПИ ДЕ МИ ОЛО ГИ ЯЛЫ� 
�А ДА �А ЛАУ Б	 ЛІ МІ НІ+ БАС ШЫ СЫ

Туберкулезді� алдын алу! Денсаулы6

5 фев ра ля чле ны от де ле ния Мо ло деж но го кры ла «Жас Отан» 
КарГУ име ни Е. А. Бу ке то ва сов мес тно с Ко ми те том по де лам 
мо ло де жи прис ту пи ли к ре али за ции пар тий но го про ек та «Ар-
да гер лер ді ар дақ тайық». Ак ти вис ты от де ле ния приш ли на по-
мощь к тру же ни кам ты ла и ве те ра нам тру да Жу су по вой Жол дас 
Жул дыз-кы зы и Бе ке но вой Аль фие. Чле ны от де ле ния про ве ли 
ра бо ту по очис тке дво ра от сне га, на ве ли чис то ту и по ря док в 
до мах и квар ти рах по до печ ных.

По окон ча нии ак ции по жи-
лые лю ди ос та лись до воль ны 
опе ра тив но про де лан ной ра бо-
той и поб ла го да ри ли ре бят за за-
бо ту и не рав но ду шие. Ве те ра ны 
да ли сту ден там свои ба та (в пе-

ре во де с ка зах ско го язы ка — бла-
гос ло ве ние). Ак ти вис ты так же 
по ра до ва ли ве те ра нов тор та ми 
и про дук та ми, при об ре тен ны-
ми ак ти вис та ми. Сред ства на 
по мощь этим жен щи нам бы ли 

вы де ле ны проф со юз ным ко ми-
те том КарГУ.
От де ле ние МК «Жас Отан» 

КарГУ в свою оче редь вы ра жа ет 

бла го дар ность фи ли алу пар тии 
«Нұр Отан» райо на име ни Ка зы-
бек-би за по мощь в про ве де нии 
ак ции.

Помочь ветеранам
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Student news
Студентка КарГУ стала 
чемпионкой Азии

Мо ло дая ка ра ган дин ская 
спортсмен ка, сту ден тка 2-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 Аде ли на Ах-
ме то ва за во ева ла зо ло тую ме-
даль на чем пи она те Азии по лег-
кой ат ле ти ке, ко то рый про шел в 
Те ге ра не с 1 по 3 фев ра ля.

Вос пи тан ни ца шко лы олим-
пий ско го ре зер ва по лег кой 
ат ле ти ке Ка ра ган ды ста ла пер-
вой в эс та фет ном бе ге 4 по 
400 мет ров, что, не сом нен но, 
по мог ло сбор ной Казахстана 
за нять пер вое об ще ко ман-
дное мес то. Ко рон ная дис цип-
ли на на шей бе гуньи — бег на 
400 мет ров с барь ера ми, но и 
на дис тан ции без пре пят ствий 
она выс ту па ет впол не уве рен-
но, что и ус пе ла про де монстри-
ро вать на пер вых стар тах но во-
го го да. В ян ва ре спортсмен ка 
уже уча ство ва ла в пер вом эта-
пе Куб ка Казахстана по лег кой 
ат ле ти ке, чем пи она те стра ны и 
со рев но ва ни ях на при зы Оль ги 
Ры па ко вой, про шед ших в Усть-
Ка ме но гор ске. Ах ме то ва не-
из мен но бы ла третьей в бе ге 
на 400 мет ров, ста биль но по-
ка зы вая вре мя вы ше нор ма-
ти ва мас те ра спор та, по это му 
бы ла вклю че на в эс та фет ную 
ко ман ду 4 по 400 мет ров на 
кон ти нен таль ном пер вен стве 
в иран ской сто ли це. Здесь ей 
уда лось зна чи тель но улуч шить 
свой ре зуль тат и при вес ти ко-
ман ду к по бе де.

Презентация книги
С 5 по 9 фев ра ля те ку-

ще го го да в об ще жи ти ях 
КарГУ име ни Е. А. Бу ке то ва 
про ве ли пре зен та ции кни-
ги Н. А. Назарбаева «Эра Не-
за ви си мос ти». Ме роп ри ятие 
прош ло при ак тив ном учас тии 
от де ле ния мо ло деж но го кры ла 
«Жас Отан» КарГУ им. Е. А. Бу-
ке то ва и при под дер жке Ко ми-
те та по де лам мо ло де жи.

В кни ге по ка зы ва ет ся суть 
«ка зах стан ской мо де ли» раз-
ви тия, ее эво лю ция, ос нов-
ные прин ци пы, ме ха низ мы и 
дви жу щие си лы. От дель ное 
мес то за ни ма ет рас смот ре-
ние трех волн мо дер ни за ции 
Казахстана. Бла го да ря Пер вой 
и Вто рой мо дер ни за ции бы ли 
ус пеш но ре ше ны за да чи де-
мон та жа то та ли тар ной сис те-
мы и стро итель ства ры ноч ной 
эко но ми ки, дос роч но го вхож-
де ния в топ-50 са мых кон ку-
рен тос по соб ных стран ми ра. 
Третья мо дер ни за ция на це ле-
на на об нов ле ние стра ны и ее 
прод ви же ние в чис ло 30 проц-
ве та ющих го су дарств в ус ло-
ви ях но вой гло баль ной ре аль-
нос ти. В рам ках пре зен та ции 
бы ли ор га ни зо ва ны дис кус си-
он ные пло щад ки, где сту ден ты 
мог ли об ме нять ся мне ни ями 
и об су дить ка зах стан скую мо-
дель раз ви тия.

3 фев ра ля стар то ва ла еже год ная бла-
гот во ри тель ная ак ция «Мей рім ді жү-
рек пен» — «От чис то го сер дца». Пер-
вые ме роп ри ятия в рам ках ак ции бы ли 
про ве де ны в дет ском до ме «Ку лын шак» 
чле на ми от де ле ния Мо ло деж но го кры-
ла «Жас Отан» КарГУ им. Е. А. Бу ке то ва.

Жа со та нов цы под го то ви ли ин тел лек ту-
аль но-раз вле ка тель ные иг ры, нап рав лен-
ные на пат ри оти чес кое вос пи та ние де тей-
си рот. Де ти в хо де иг ры рас кры ва ли свои 
та лан ты: пе ли, тан це ва ли, со чи ня ли и т. д. 
А еще они с удо воль стви ем об ща лись с ор-
га ни за то ра ми. Стар шек лас сни ки за да ва ли 
раз лич ные воп ро сы об ис то рии уни вер си-
те та, о спе ци аль нос тях, по ко то рым го то-
вят сту ден тов. Ра ду ет то, что ре бя та уже 
за ду мы ва ют ся о сво ем бу ду щем и го то вят-
ся не прос то вый ти из стен со ци аль но го уч-
реж де ния, а пос вя щать свои зна ния и труд 
Ро ди не.
Пред се да тель КДМ А. Ар кар ба ева и ко-

ор ди на тор от де ле ния А. Ка бе ге нов от ли ца 
уни вер си те та по да ри ли де тям тор ты, кон-
фе ты и фрук ты, сред ства на при об ре те ние 
ко то рых вы де лил проф ком уни вер си те та. 
Чле ны от де ле ния каж до му ре бен ку пре-
под нес ли от се бя лич но па мят ные по дар ки.

«От чистого сердца»

Ми нис тер ство об ра зо ва ния и на уки Рес пуб ли ки Казахстан сов мес тно с Ас со ци аци ей 
«Бо ла шак» объ яв ля ет о за пус ке кон кур са стар тап-про ек тов «Star tup Bo las hak 3-й се зон: Ме-
нің Ар ма ным» в фор ма те ре али ти-шоу. Ка ра ган дин ский го су дар ствен ный уни вер си тет име ни 
ака де ми ка Е. А. Бу ке то ва оп ре де лен МОН Рес пуб ли ки Казахстан ре ги ональ ным со ор га ни-
за то ром и ба зо вым ву зом Рес пуб ли кан ско го кон кур са стар тап-про ек тов.

Цель про ве де ния кон кур са — под дер жка со-
ци аль но зна чи мых биз нес-ини ци атив мо ло-
дых пред при ни ма те лей, нап рав лен ных на со-
вер шен ство ва ние стан дар тов ка че ства жиз ни, 
транс ферт пе ре до вых зна ний и тех но ло гий в 
со ци аль но-эко но ми чес кую жизнь стра ны.
Пар тне ры про ек та: АО «На ци ональ ный 

центр по вы ше ния ква ли фи ка ции «Өр леу», 
фонд Enac tus Ka zakhstan, Ас со ци ация дру зей 
Тель-Авив ско го уни вер си те та, Ас со ци ация 
пред при ни ма тельско го об ра зо ва ния.

Эта пы кон кур са:
От бо роч ный этап — ре ги ональ ный от бор, 

по иск идей в ре ги онах. 3-днев ная про кач ка 
на вы ков, тре нин ги, по мощь мен то ров. И воз-
мож ность по пасть на ак се ле ра цию в один из 
16 ре ги онов по все му Ка зах ста ну.
Чет верть фи нал — Рес пуб ли кан ский Star tup-

We ekend
Луч шие 500 про ек тов из 16 ре ги онов смо гут 

прой ти тре нин ги у име ни тых биз нес-тре не ров, 

ко учей, по лу чить под дер жку ве ду щих биз нес-
ме нов Казахстана.
По лу фи нал — 100 луч ших про ек тов по бо-

рют ся за при зо вой фонд в рам ках Лет не го куб-
ка в июле.
Фи нал — Рес пуб ли кан ский De mo Day. 50 

про ек тов со все го Казахстана выс ту пят пе ред 
ин вес то ра ми, биз нес-ан ге ла ми и пред ста ви те-
ля ми круп ных вен чур ных фон дов Казахстана с 
пре зен та ци ей про ек та для его фи нан си ро ва-
ния. 
Ито го вый этап — ре ги ональ ные De mo Day. 

Под ве де ние ито гов ак се ле ра ци он ной прог-
рам мы в 16 ре ги онах Казахстана.
Це ле вая ауди то рия: на чи на ющие пред при-

ни ма те ли в воз рас те 16-35 лет.
От бо роч ный этап Рес пуб ли кан ско го кон-

кур са в Ка ра ган дин ской об лас ти бу дет про ве-
ден с 2 по 4 мар та 2018 го да. Мес то про ве де-
ния: КарГУ им. Е. А. Бу ке то ва.

Ме ха низм про ве де ния эта пов кон кур са

От бо роч ный этап — учас тни ки кон кур са 
про хо дят стар тап-уик-эн ды и ак се ле ра ци он-
ную прог рам му, про во ди мую ор га ни за то ра ми 
кон кур са. Ре ги ональ ный ЦРПиИ ба зо во го ву за 
ре гис три ру ет и ве дет отоб ран ные про ек ты в 
те че ние все го кон кур са.

— По окон ча нии ре ги ональ ных стар тап-уик-
эн дов учас тни ки кон кур са пре зен ту ют и за щи-
ща ют свои стар тап-про ек ты пе ред чле на ми 
кон кур сной ко мис сии, ко то рые по ито гам за-
щи ты от бе рут чет верть фи на лис тов кон кур са.

— Учас тни ки чет верть фи на ла на ба зе ре ги-
ональ ных ЦРПиИ при ОО про хо дят ак се ле ра-
ци он ную прог рам му.
Чет верть фи нал бу дет про хо дить в Ас та не в 

фор ма те рес пуб ли кан ско го фес ти ва ля. Учас-
тни ки пре зен ту ют и за щи тят свои стар тап-
про ек ты пе ред чле на ми кон кур сной ко мис сии, 
ко то рые по ито гам от бе рут по лу фи на лис тов 
кон кур са.
По лу фи на лис ты кон кур са про хо дят двух-

не дель ное обу че ние в фор ма те биз нес-ла ге ря. 
По окон ча нии по лу фи на лис ты пре зен ту ют и 
за щи ща ют свои стар тап-про ек ты пе ред чле на-
ми кон кур сной ко мис сии, ко то рые по ито гам 
от бе рут фи на лис тов кон кур са.
От бор ла уре атов кон кур са для учас тия в 

фи наль ном эта пе про во дит ся на ос но ва нии 
пре зен та ции и за щи ты учас тни ка ми кон кур са 
сво их биз нес-идей.
Учас тни ки, изъ явив шие же ла ние при нять 

учас тие в от бо роч ном эта пе кон кур са в Ка ра-
ган де, дол жны за пол нить ре гис тра ци он ную 
за яв ку.
Для учас тни ков кон кур са из об ще об ра зо ва-

тель ных школ, гим на зий и ли це ев пре дос тав-
ля ет ся мес то про жи ва ния. Учас тни ки из кол-
лед жей и ву зов пок ры ва ют рас хо ды са мос то-
ятель но (или нап рав ля ющая сто ро на).

Наш ад рес: г. Ка ра ган да, ул. Уни вер си тет ская, 
28, глав ный кор пус КарГУ им. Е. А. Бу ке то ва.
Все воп ро сы и пред ло же ния, ка са ющи еся 

кон кур са, при ни ма ет Центр ком мер ци али за-
ции тех но ло гий КарГУ им. Е. А. Бу ке то ва: e-ma-
il: fo rumksu17@ma il.ru. Тел. 8(7212) 77-04-25.

Кон так тные ли ца:
Бал та бе ков Ас хат Се кер ба евич: +7 775 294 8042
Жар тай Жа ни бек Ма ра то вич: +7 702 447 3447

StartupBolashak: мечты сбываются!


