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@�рметті #ріптестер, 
Dымбатты студенттер!

Уважаемые коллеги, 
дорогие студенты!

Сіз дер ді көк тем нің шу ақ ты ме ре ке сі əз На урыз бен шын жү рек тен құт тық-
тай мын! Ата-ба ба ла ры мыз дан жет кен ай ту лы ме ре ке нің те рең мə ні бү гін гі 
кү ні əр бір қа зақ стан дық қа жа қын əрі тү сі нік ті, жү ре гі міз бен үн дес тік тап-
қан. Жа ңа жыл бас тал ған нан көк тем та би ғат ты жа ңар тып, жан дан ды рып, 
қуа ныш, жар қын ой лар мен жақ сы кө ңіл-күй сый лай ды. На урыз бар лық 
отан дас та ры мыз үшін қуа ныш пен бір лік тің ме ре ке сі, адам дар ара сын да ғы 
үй ле сім ді лік пен өза ра тү сі ніс тік ті ны ғай та тын ме ре ке.
На урыз мей ра мы қар са ңын да Президент Нұр сұл тан Əбі шұ лы Назарбаев 

қа зақ стан дық қо ғам ның əлеу мет тік бір лі гін одан əрі жаң ғыр ту жə не ны ғай-
ту жө нін де гі үл кен бас та ма лар ды жү зе ге асыр ды. Қар қын ды эко но ми ка лық 
жə не тех но ло ги ялық да му жағ дайын да осын дай жо ба лар əр бір қа зақ стан-
дық тың мем ле кет тің тұ рақ ты лы ғы мен се нім ді лі гі не, оның жа ңар ты лу ына, 
аза мат тар дың көп жақ ты қол дауына, ұлт тық əл-ауқа ты ның өзін дік үл гі сін 
қа лып тас ты ру ға де ген се нім ді лі гін қам та ма сыз ету ге ба ғыт тал ған.
Біз ота ны мыз — Қа зақ стан Рес пуб ли ка сы ның тұ рақ ты, та быс ты бо ла ша-

ғы на се не міз. Біз елі міз дің гүл де нуі мен өр кен деуі жо лын да жұ мы ла ең бек 
ете міз. Біз Мем ле кет бас шы сы ның бас та ма ла рын қол дай мыз, со ның ар қа-
сын да Қа зақ стан бү гін гі кү ні се нім ді түр де ал ға жыл жып, кү шейіп, ны ғайып 
ке ле ді. Президент атап ай тқан дай, гүл ден ген Қа зақ стан — бұл ең ал ды мен, 
мем ле кет тің қор ғау, қол дауын жə не қам қор лы ғын се зін ген жə не оған пат ри-
от тық ру хы мен жауап бе ре тін өзі не се нім ді адам дар.
Бұл кү ні мен сіз дер ге шын жү рек тен зор ден са улық пен от ба сы лық игі лік, 

жақ сы лық, ба қыт ті лей мін!
На урыз да жа ңа рып, жан да нып, ал да жос пар лан ған жа ңа жос пар лар мен 

ұм ты лыс та ры мыз орын да ла бер сін!
На урыз мей ра мы құт ты бол сын!

АКАДЕМИК Е. А. Б	КЕТОВ АТЫНДА�Ы �АРА�АНДЫ МЕМЛЕКЕТТІК УНИВЕРСИТЕТІНІ� РЕКТОРЫ , ПРОФЕССОР Е.�. К	БЕЕВ

Сер деч но поз драв ляю вас со свет лым ве сен ним праз дни ком На урыз! Глу-
бо кий смысл это го праз дни ка, при шед ше го к нам от пред ков, и се год ня бли-
зок и по ня тен каж до му ка зах стан цу, от кли ка ет ся в на ших сер дцах. На чи ная 
но вый год, вес на про буж да ет и об нов ля ет при ро ду, при но сит ра дость, свет-
лые мыс ли и хо ро шее нас тро ение. Для всех на ших со оте че ствен ни ков На-
урыз — это праз дник ра дос тно го еди не ния, ук реп ле ния сог ла сия и вза имо-
по ни ма ния меж ду людь ми.
Сим во лич но, что имен но на ка ну не На урыз мей ра мы Президент Нурсул-

тан Абишевич Назарбаев выс ту пил с мас штаб ны ми ини ци ати ва ми даль ней-
ше го об нов ле ния и ук реп ле ния со ци аль но го един ства ка зах стан ско го об ще-
ства. В ус ло ви ях фор си ро ван но го эко но ми чес ко го и тех но ло ги чес ко го раз ви-
тия та кие про ек ты приз ва ны обес пе чить уве рен ность каж до го ка зах стан ца в 
ста биль нос ти и на деж нос ти го су дар ства, в его спо соб нос ти к мо дер ни за ции, 
ши ро кой мно гоп ла но вой под дер жке граж дан, пос тро ению соб ствен ной мо-
де ли на ци ональ но го бла го по лу чия.
Мы ве рим в ста биль ное, ус пеш ное бу ду щее на ше го об ще го до ма — Рес-

пуб ли ки Казахстан. Мы вмес те тру дим ся во имя его бла го по лу чия и проц-
ве та ния. Мы под дер жи ва ем ини ци ати вы гла вы го су дар ства, бла го да ря ко то-
рым се год ня Казахстан уве рен но дви жет ся впе ред, креп нет и на би ра ет си лы. 
Как от ме тил наш Пре зи дент: «Проц ве та ющий Казахстан — это, преж де все-
го, уве рен ные в се бе лю ди, чув ству ющие за щи ту, под дер жку и за бо ту го су-
дар ства и от ве ча ющие ему вза им ностью и пат ри отиз мом».
В этот день от всей ду ши же лаю вам креп ко го здо ровья и се мей но го бла-

го по лу чия, доб ра и счастья! Пусть На урыз по да рит каж до му из нас си лы для 
об нов ле ния и со зи да ния, но вые пла ны и ус трем ле ния, ис пол не ние все го на-
ме чен но го!
На урыз мей ра мы құт ты бол сын!

Е. К. КУБЕЕВ, ПРОФЕССОР, РЕКТОР КАРГУ ИМ. АКАДЕМИКА Е. А. БУКЕТОВА

На урыз мей ра мы На урыз мей ра мы 
D�т  ты бол сын!D�т  ты бол сын!
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Қа зақ стан Рес пуб ли ка сы Пре зи ден ті Н. Ə. Назарбаев тың «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 дауы зи ят кер-
лік өнім ді əлем дік ұдайы жаң ғыр ту құ ры лы мын да ғы жа ңа тех но ло ги ялар, үл кен 
де рек тер, жа һан дық өз ге ріс тер дəуірін де ел дің да му ба ғы тын да ра лан дыр ды.

Уни вер си тет тік бі лім бе ру са ла сын да жұ-
мыс іс тей тін бар лық тұл ға лар үшін ел дің жа-
ңа да му ке зе ңін де Қа зақ стан ның игі лі гі үшін 
əлеу мет тік-эко но ми ка лық өмі рі нің бар лық 
са ла ла ры на жа ңа же тіс тік тер ен гі зі ліп жат қан 
кез де, би лік ба сын да бұ рын ғы дай елі міз дің 
аза ма ты тұр ға ны өте ма ңыз ды. Бі лім бе ру қо-
ғам дас ты ғы ал ды на Ел ба сы «бар лық жас та ғы 
аза мат тар ды қам ти тын бі лім бе ру ісін де өзі-
міз дің озық жүйе міз ді» құ ру мін де тін қойып 
отыр. Президент адам ның үне мі же ті ліп, бі-
лім де рі мен дағ ды ла рын жа ңар ту қа бі лет те рі 
өмір де же ке та быс қа же туі не жə не елі міз дің 
гүл де нуі не жол аша ты ны на на зар ауда ра ды. 
Уни вер си тет рек то ры ре тін де қа зір гі сту дент 
жас тар дың циф рлы дəуір жағ дайын да кə сі би 
ұм ты лыс та рын жү зе ге асы ру үшін зор əлеуеті 
бар жə не олар дың ин но ва ци ялар ды қа был дау-
ға дайын еке нін дə лел дей ала мын. Мек теп бағ-
дар ла ма ла ры ның маз мұ нын жа ңар ту — за ма-
науи əлем мен ти ім ді қа рым-қа ты нас жа сау ға 
қа бі лет ті кре атив ті тұл ға ны тəр би елеу. Өс ке-
лең ұр пақ бойын да тех но ло ги ялық дəуір жағ-

дайын да өмір лік қа же ті бар дағ ды лар ды мең-
ге ру ге ұм ты лу ды тəр би елеу үшін сол иде ялар 
мен мақ сат тар ға ор тақ та са ала тын ұс таз дар ды 
да яр лау қа жет. Осы ған бай ла ныс ты Президент 
«жо ға ры бі лім бе ру ісін де жа сан ды ин тел лект-
пен жə не «үл кен де рек тер мен» жұ мыс іс теу 
үшін ақ па рат тық тех но ло ги ялар бойын ша 
бі лім ал ған тү лек тер» са нын кө бей ту мін де-
тін қойып отыр. Пре зи дент тің жас ға лым дар 
үшін ғы лы ми грант тар аясын да кво та бө лу ту-
ра лы сө зін ғы лы ми қо ғам дас тық ша быт та на 
қа был да ды. Бұл жас зерт те уші лер ұр па ғы ның 
иде яла рын іс жү зін де іс ке асы ру мүм кін дік-
те рі нің өрі сін ке ңей те ді. Биз нес ті, өн ді ріс тік 
сек тор ды қол дан ба лы ғы лы ми-зерт теу əзір-
ле ме ле рін дайын дау ға тар ту ғы лы ми иде ядан 
бас тап оның нə ти же ле рін ен гі зу ге дейін гі жол-
ды едəуір қыс қар та ды. Яғ ни ғы лым өңір мен 
ел үшін ма ңыз ды мə се ле лер ді ше шу ге ба ғыт-
та ла ды. Ел ба сы үш тіл де бі лім бе ру тə жі ри бе-
сін одан əрі да мы ту қа жет ті гін атап өт ті. Бұл 
рет те Пре зи дент тің жас қа зақ стан дық тар дың 
лайық ты бо ла ша ғы ту ра лы қам қор лы ғын се-

зі ну ге бо ла ды. «Өзі нің та ри хын, ті лін, мə де ни-
етін бі ле тін, сон дай-ақ за ма ны на лайық, шет 
тіл де рін мең гер ген, озық əрі жа һан дық көз қа-
ра сы бар қа зақ стан дық біз дің қо ға мы мыз дың 
иде алы на ай на лу ға ти іс». Е. А. Бө ке тов атын-
да ғы Қа ра ған ды мем ле кет тік уни вер си те ті нің 
үш тіл ді кад рлар ды да яр лау тə жі ри бе сі бар. 
Бұл бағ дар ла ма ны мең гер ген тү лек тер та-
быс ты жұ мыс жа сай ды, олар ұт қыр, қо сым-
ша бі лік ті лік тер ге ие бо лып, үз дік ше тел дік 
тə жі ри бе ні ықы лас пен қа был дай ды. Қа зір гі 
ке зең де уни вер си тет мек теп тер де би оло гия, 
хи мия, ин фор ма ти ка, ма те ма ти ка тə різ ді пəн-
дер ді ағыл шын ті лін де оқы та тын ұс таз дар ды 
да яр лау ға кі ріс ті. Қа зақ стан дық тар дың за ма-
науи əлем дік өр ке ни ет шың да ры на қа рай ба-
ғыт тал ған жо лы қа зақ ті лі нің əліп би ін ла тын 
гра фи ка сы на кө ші ру ар қы лы ай тар лық тай же-
дел де ті ле ді. Осы ба ғыт та ғы ал ғаш қы қа дам дар 
қо ғам ның үмі тін ақ тап, жа ғым ды пі кір лер ге 
ие бол ды. Бар лық дең гей де гі бі лім бе ру жүйе-
сі нің бү гін гі таң да қа лып та сып ке ле жат қан 
жа ңа па ра диг ма сы ен жар лық, үс тірт тік ке, құ-
зы рет сіз дік ке жол бер мей 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

Ел ба сы Н. Ə. Назарбаев тың Қа зақ стан 
хал қы на ар на ған «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» Жол дауын да əлем дік бə се-
ке лес тік те да мы ған отыз ел дің қа та ры на 
кі ру дің ай қын жол да рын көр се тіп бер ді. 
Жол да уда ғы он ба сым ды лық бү кіл Қа зақ-
стан хал қы на елі міз дің ал дын да тұр ған жə-
не ат қа ры лу ға ти іс ті эко но ми ка лық, ру ха ни, 
тех но ло ги ялық іс-ша ра лар ды нақ ты лай ды.

Қаз ба бай лы ғы өте мол Қа зақ же рін де жа ңа 
тех но ло ги ялар не гі зін де ин дус три ялан ды ру жұ-
мыс та рын жа ңа са ты ға кө те ру ке рек. Оған елі міз-
де бар лық мүм кін дік тер бар екен ді гін ай та ке ле, 
Президент кə сі по рын дар ға циф рлан ды ру ға ба-
ғыт тал ған жа ңа тех но ло ги ялар ды ке ңі нен ен гі зіп, 
қа зақ стан дық өнім дер ді əлем дік стан дар тқа сай 
шы ға ру ке рек ті гін ерек ше ата ды. Ол үшін жа ңа 
тех но ло ги ялар мен дайын дал ған құ рал-жаб дық-
тар ды əзір леп, сын нан өт кі зу мін де ті нің ерек ше-
лі гін көр се тіп бер ді.
Та би ғи ре сур стар ға бай елі міз ХХІ ға сыр да-

ғы əлем нің осы ре сур стар ға де ген мұқ таж ды ғын 
ти ім ді пай да ла нып, эко но ми ка ны да мы ту ға бар-
лық жағ дай ды жа сау ке рек. Осы ба ғыт та бү гін гі 
та би ғи ре сур стар ды иге ру, ин дус три али за ци яны 
ұйым дас ты ру ды əлем дік та лап қа сай құ ру ке рек 
де ген ұс та ны мы елі міз үшін өте ма ңыз ды. Бү кіл 
əлем ге Қа зақ стан ның энер ге ти ка лық қуа ты ның 
мүм кін ші лі гін көр сет кен ЭК СПО-2017 көр ме сін-
де гі ба ла ма лы «та за» энер гия са ла сын да мы ту, 
ұлт тық ғы лым ды ба ғыт тап, қол дау көр се ту ке-
рек ті гі дер ке зін де ай тыл ған те рең ой лар дың бі рі. 
Ел ба сы Жол дауын да əлем де гі «жа сыл» тех но ло-
гия əдіс-тə сіл де рін ке ңі нен пай да ла на оты рып, əр 
өңір де эко ло ги ялық та за лық ты сақ та удың ма ңы-
зы ды лы ғын көр се те ке ліп, бү гін гі эко ло ги ялық 
ко дек стер ге өз гер ту ен гі зу ді тап сыр ды. Бұл мін-
дет Ұлы да ла елін де гі та би ғи үй ле сім ді лік ті сақ-
тап тұ ру дың бір ден-бір жо лы екен ді гін көр сет кен 
жақ сы мін дет деп са най мыз.
Бү гін де кең бай тақ қа зақ да ла сын да дəн ді да-

қыл дар дың əр түр ле рі өсі рі ле ді. Ол өнім дер іш кі 
тұ ты ну ды ба рын ша қам та ма сыз ете ала ды. Алай-
да, сол ши кі зат ты ғы лы ми не гіз де са па лы қай та 
өң деп, əлем дік стан дар тқа сəй кес тен ді ріп, эк с-
пор тқа шы ға рып, Қа зақ стан ның əлем дік азық-
тү лік на ры ғын да лайық ты орын ала тын ды ғын 
Президент көр се тіп бер ді. Ол үшін эко но ми ка-
ның аг рар лық са ла сын жа ңа тех но ло ги ялар, озық 
бі лім мен тə жі ри бе лер жə не ауыл ша ру ашы лық 
ко опе ра тив те рін қол дау ар қы лы да мы ту дың жол-
да рын ай қын да ды.
Елі міз дің шы ғы сы мен ба ты сын, оң түс ті гі мен 

сол түс ті гін бір-бі рі мен бай ла ныс ты рып тұ ра тын 
«Нұр лы жол» бағ дар ла ма сы бү гін де өз нə ти же сін 
бе ріп ке ле ді. Осы бағ дар ла ма ны же тіл ді ру ар қы-
лы кө лік, ло гис ти ка ин фра құ ры лы мы ның ти ім-

ді лі гін арт ты ру нақ ты лан ды. Ол үшін елі міз дің 
аума ғы нан өте тін бар лық жүк қоз ға лыс та ры ның 
ке дер гі сіз өтуі не мүм кін дік жа сай тын жа ңа тех но-
ло ги ялар ды ен гі зу ді же тіл ді ру жə не тез де ту мін-
дет те рін де тү сі нік ті түр де ба ян дап бер ді.
Бұ дан 20 жыл бұ рын елі міз дің Астана сын Це-

ли ног рад қа ла сы на кө ші ру ту ра лы ше шім қа был-
дауы Ел ба сы ның кө ре ген дік са яса ты ның нə ти же сі. 
Бү гін де Астана қа ла сы құ ры лыс пен ком му нал-
дық сек тор дың озық за ма науи тех но ло ги яла ры-
ның не гі зін де да мып ке ле жат қан қа ла лар дың бі рі 
бо лып та бы ла ды. Осын дай же тіс тік тер ді Қа зақ-
стан ның бар лық ай ма ғын да ғы тұр ғын үй бағ дар-
ла ма сын іс ке асы ру да пай да ла ну дың қа жет ті гін 
өмір дің өзі та лап ету де. Осы иде яны жал ғас ты-
ру дың кө рі ні сі Жол да уда ғы ха лық ты бас па на мен 
қам та ма сыз ету мə се ле сі де өзек ті бо лып са на ла-
ды. Осы орай да Президент құ ры лыс са лу дың жа-
ңа əдіс те рін, за ма науи отан дық құ ры лыс ма те ри-
ал да рын жə не жос пар ла удың озық үл гі ле рін ке ңі-
нен пай да ла ну қа жет ті лі гін атап көр сет ті. Бұ ның 
өзі отан дық құ ры лыс ма те ри ал да рын шы ға ру ға 
мүм кін дік бе ре ді жə не ұлт тық ар хи тек ту ра ның 
да му ына жол аша ды. Жол да удың ха лық мүд де сін 
ой ла ған та ғы бір ба сым ды лық ба ғы ты — қар жы 
сек то ры на бай ла ныс ты. Осы тұр ғы да бан ктер дің 
же ке тұл ға лар ға, кə сіп кер лер ге не сие бе ру де гі 
іс-əре кет те рін қа да ға лау, аза мат тар дың мүд де ле-
рін қор ғау ға мем ле кет тік ке піл дік бе ру мə се ле-
сін өте жақ сы көр се тіп бер ген. Біз дің пі кі рі міз ше, 
Жол да удың бар лық ба сым ды лық та ры ха лық тың 
мүд де сі не сай ке ле ді. Со ның ішін де ерек ше тоқ-
та ла тын ада ми ка пи тал — жаң ғы ру дың не гі зі деп 
ата ла тын мін де ті. Өй тке ні, бі лім де де, өн ді ріс те де, 
ауыл ша ру ашы лы ғын да да, тұр ғын үй ді де, кө лік, 
ло гис ти ка жə не стра те ги ялық ма ңыз ды бар лық 
са ла лар ды да мы та тын адам. Жа һан да ну за ма-
нын да бі лім бе ру ді жа ңа са па лық дең гей ге кө те-
ру, ада ми ка пи тал ды же тіл ді ру қо ғам да ғы ру ха-
ни жаң ғыр ту дың ке пі лі бо лып та бы ла ды. Осы ның 
мə нін жо ға ры ба ға ла ған би ыл ғы Жол да уда Ел ба-
сы Ұлт тың бə се ке лес тік қа бі ле ті бі рін ші ке зек те 
оның бі лім дік дең гейі мен ай қын да ла тын ды ғын 
көр се те ді. Мек теп ке дейін гі бі лім бе ру жүйе-
сін же тіл ді ру үшін жа ңар тыл ған бағ дар ла ма лар 
дайын дау, ор та бі лім бе ру са ла сын да бағ дар ла-
ма ның маз мұ нын жа ңар ту жə не жа ңа оқу лық тар 
дайын дау. Осы ның бар лы ғын іс ке асы ра тын за ма-
науи тех но ло ги яны, үш тіл ді мең гер ген ұс таз ма-
ман дар дың жа ла қы ла рын кө те ру мə се ле сі де өз 
ше ші мін тап қан. Бү гін де жас ұр пақ тың жан-жақ-
ты за ма науи бі лім алуы үшін мем ле кет та ра пы-
нан бар лық мүм кін ші лік жа са лып жа тыр.
За ман та ла бы на сəй кес кə сіп тік тех ни ка лық 

бі лім бе ру ді же тіл ді ру ар қы лы жас тар ға өнер кə-
сіп са ла сы на қа жет ті ма ман дық ты иге ру ге мүм-
кін дік бе ру үкі мет тің бас ты мін де ті деп көр се тіл-
ген. Бұ ның өзі жас тар ға бо ла шақ та өз жол да рын 
та бу ға мүм кін дік бе ре тін игі бас та ма. Президент 

Жол дауын да ғы өте қа жет ті ма ңыз ды мін дет тер-
дің бі рі 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 
алу ға мүм кін дік бе ре тін іс-ша ра лар дың не гі зі үз-
дік оқы ту шы лар дың ви де оса бақ та ры мен ви де-
олек ци яла рын Ин тер нет ке ор на лас ты ру ар қы лы 
іс ке асы ру бо лып та был ды. Бұ ны іс ке асы ру ға да 
елі міз де бар жағ дай жа сал ған. Ме тал лур гия, мұ-
най-газ хи ми ясы, аг роө нер кə сіп ке ше ні, био жə не 
ІТ тех но ло ги ялар са ла ла рын да мы ту ға мүм кін дік 
бе ре тін жо ға ры оқу орын да рын да ғы ғы лым ды да-
мы ту ке рек де ген мін дет тің ма ңыз ды лы ғы зор деп 
са най мыз.
Жол да уда ғы құн ды стра те ги ялық ма ңыз ды 

мін дет тер дің ішін де бі лім бе ру са ла сы на эко но ми-
ка ның же ке тар ма ғы ре тін де қа рау ке рек де ген тұ-
жы рым өте құн ды. Се бе бі, жо ға ры оқу орын да ры 
ин вес ти ци ялық жо ба лар жа сай ала тын эк спорт-
тық əлеуеті бар ғы лы ми ор та лық екен ді гі да усыз. 
Осы орай да жо ға ры оқу орын да ры на ака де ми-
ялық ер кін дік бе ру, оқы ту шы лар дың бі лік ті лік те-
рін же тіл ді ру ге күш са лып, ше тел дік ме нед жер-
лер ді тар ту мə се ле сі де ай қын көр се тіл ген. Өй тке-
ні, жо ға ры оқу орын да рын да ғы зи ялы қауым ның, 
ға лым дар дың эко но ми ка ны, мə де ни ет ті жə не иде-
оло ги ямыз ды да мы ту ға, ру ха ни жаң ғы ру ға үлес 
қо са ала тын əлеуеті бар екен ді гі ай ты ла ды.
Би ыл ғы Жол да уда Қа зақ стан хал қы ның тұр-

мыс жағ дайын жақ сар ту дың жол да ры, зей не та қы 
мə се ле сі, бі лім алу, ден са улық сақ тау жə не эко-
но ми ка ның бар лық са ла сы ның за ма науи та лап-
қа сəй кес мем ле кет тік бас қа ру ісін де ат қа рыл ған 
же тіс тік те рі көр се ті ліп, бо ла шақ та ғы мін дет те рі 
ай қын дал ды. Да мы ған отыз ел дің қа та ры на кі-
ру үшін мем ле кет тің бар лық са ла сын да ұлт тық 
қауіп сіз дік стра те ги ясын же тіл ді ру мін де ті де 
қойыл ды. Яғ ни, жем қор лық қа жол бер меу жə не 
оны мен кү ре су мə се ле сі де ай тыл ды.
Ел ба сы өз Жол дауын да Астана қа ла сы ның 

20 жыл ды ғын атап өте тін ді гін ай та ке ле, бас қа ла-
ның əлем де гі мə де ни ор та лық тар дың қа та ры нан 
та бы луы үшін за ма науи тех но ло ги ялар қол да-
нып, ме га по лис тер ді же тіл ді ру дің жа ңа тұ жы-
рым да ма сын жа са уды мін дет те ді. Он дай тұ жы-
рым да ма лар ды жа сай ала тын біз дің ұл ты мыз дың 
мүм кін ді гі бар.
Со ны мен, қо ры та ай тқан да, Қа ра ған ды мем ле-

кет тік уни вер си те ті та рих фа куль те ті нің ұжы мы 
Қа зақ стан Рес пуб ли ка сы Пре зи ден ті Нұр сұл тан 
Əбі шұ лы Назарбаев тың «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 дауын да ғы көр се тіл ген ұл-
ты мыз дың да муы үшін өте ма ңыз ды он мін де тін 
та ри хи ма ңыз ды құ жат деп са най ды. Жол да удың 
бар лық тар мақ та ры бү кіл қа зақ стан дық тар ға ел-
дің бо ла ша ғы үшін ат қа ры ла тын бү гін гі күн гі 
ауқым ды іс тер ге бел сен ді түр де ара ла су дың қа-
жет ті гін көр се те ді.

Н. А. БЕЙ СЕН БЕ КО ВА,
«Т/Л �А ТА НУ» �Ы ЛЫ МИ-ЗЕРТ ТЕУ ОР ТА ЛЫ �Ы НЫ� ДИ РЕК ТО РЫ,

Т.�. СА �А БАЙ, А�А О�Ы ТУ ШЫ

�леуметтік Dолдау 
#леуеті

�а за� стан Рес пуб ли ка сы 

�ос па ла та сы ны� бір лес кен 

оты ры сын да ай тыл �ан Ел-

ба сы Н. Назарбаев ты� с�з-

де рі б� �а ра ха лы� ты� зор 

�ы зы �у шы лы �ын ту �ыз �ан 

жа �ым ды жа �а лы� бол ды. 

Б� �ан дейін ха лы� ты� $леу-

мет тік жа� дайын жа� сар тау 

ма� са тын да та лай игі ша-

ра лар ды� ат �а ры лып ке ле 

жат �а ны бел гі лі. 2015 жыл-

�ы 30 �а ра ша да �ы «�а за�-

стан жа �а жа &ан ды� на� ты 

аху ал да: �сім, ре фор ма лар, 

да му», 2018 жыл �ы 10 �а�-

тар да �ы «Т�р тін ші �нер-

к$ сіп тік ре во лю ция жа�-

дайын да �ы да му ды� жа �а 

м/м кін дік те рі» си я� ты Жол-

да улар ды� $леу мет тік м$ ні 

�ан ша лы� ты ма �ыз ды екен-

ді гін Мем ле кет бас шы сы б�л 

жол �ы с� зін де та �ы бір ес ке 

са лып �т ті.

Ха лы� ты� 	леу мет тік жа�-

дайын б� дан 	рі жа� сар та т�-

су ма� са тын к�з де ген Ел ба-

сы ны� б� гін гі с� зі ха лы� ты� 

к�п тен бер гі к� кейін де ж�р ген 

ой ла ры ны� �де сі нен шы ��ан-

ды �ы с�з сіз. "сі ре се, уа�ыт ты� 

�зек ті проб ле ма сы на ай на лып 

отыр �ан ха лы� ты �ол же тім ді 

бас па на мен �ам та ма сыз ету 

жо лын да �ы жо ба лар жас тар 

�шін о� тай лы ше шім бол �а лы 

т�р. Сон дай-а� та быс са лы �ы-

ны� пайыз ды� м�л ше рін т�-

мен де ту 	леу мет тік са ла �ыз-

мет кер ле рі �шін аса жа �ым ды 

жа �а лы� бол ды. Сту дент тер ді� 

ш	 кір та �ы сын к� те ру, бі лім 

грант та рын к� бей ту, таяу жыл-

да ры жа та� ха на м	 се ле сін то-

лы� ше шу м�м кін дік те рі жай лы 

ай тыл �ан ой лар к�п тен к� тіп 

ж�р ген м	 се ле лер ді� т�йі-

нін ше ше рі с�з сіз. «7.20.25» 

ба� дар ла ма сы ар �ы лы не сие 

алу ды� жа �а ба� дар ла ма сы 

ха лы� ты� 	леу мет тік де� гейін 

к� те ру ді� бір ден-бір жо лы 

еке ні а�и �ат. Б� гін гі ай тыл �ан 

с�з ді� бе сін ші па ра сы газ м	-

се ле сі бол ды. 'а за� стан ны� 

бі раз ��ір ле рін к� гіл дір отын-

мен �ам та ма сыз ету, ол тек сол 

ба �ыт ты� проб ле ма сын �а на 

ше шіп �ой май, �л кен ша (ар-

лар да эко ло ги ялы� аху ал ды� 

жа� са ру ына ы� пал ете тін ді гі 

ай тыл ды.

Ел ба сы Н. ". Назарбаев ты� 

ай ту лы ба ян да ма сы ха лы� ты� 

к�п тен к�т кен ке ле лі, �зек ті 

м	 се ле ле рі ні� ше ші луі не, ж�-

зе ге асу ына н	 ти же лі ы� пал 

ете рі с�з сіз.

�ОЙ ЛЫ БАЙ АСАН,
ФИ ЛО ЛО ГИЯ �Ы ЛЫМ ДА РЫ НЫ� ДОК ТО РЫ,

�АРМУ ПРО ФЕС СО РЫ

Елбасы Жолдауы жа/а мCмкіндіктерге жол ашады

Тарихшылар Жолдауды Dолдайды
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Пя то го мар та на сов мес тном за се да нии па лат Пар ла мен та Рес пуб ли ки Казахстан гла ва 
го су дар ства Нурсултан Абишевич Назарбаев выс ту пил с Об ра ще ни ем к на ро ду и оз ву чил 
пять со ци аль ных ини ци атив Пре зи ден та.

Пре зи дентские ини ци ати вы на це ле ны на 
ук реп ле ние бла го сос то яния ка зах стан цев, на 
пре одо ле ние на ибо лее ос трых со ци аль ных 
проб лем сов ре мен но го ка зах стан ско го об ще-
ства. Преж де все го, они де монстри ру ют вы-
со кую со ци аль ную от вет ствен ность го су дар-
ства, за бо ту о семье, о раз ви тии дос той но го 
об ра зо ва ния, о сох ра не нии на ци ональ но го 
един ства. Как от ме тил Нурсултан Абишевич, 
«проц ве та ющий Казахстан — это, преж де 
все го, уве рен ные в се бе лю ди, чув ству ющие 
за щи ту, под дер жку и за бо ту го су дар ства и от-
ве ча ющие ему вза им ностью и пат ри отиз мом». 
Важ ней шим при ори те том го су дар ствен ной 
по ли ти ки ока зы ва ют ся не тем пы эко но ми чес-
ко го рос та, а рост бла го сос то яния на ции.
Пер вой та кой ини ци ати вой ста ло ре ше-

ние жи лищ но го воп ро са. Она от кры ва ет каж-
дой семье но вые воз мож нос ти при об ре те ния 
жилья. Для это го каж дый ра бо та ющий ка-
зах ста нец бу дет иметь воз мож ность по лу чить 
ипо теч ный за ем на очень вы год ных ус ло ви-
ях — под 7% в год на 25 лет. Это сни зит раз-
ме ры еже ме сяч ных пла те жей в нес коль ко раз. 
По мыс ли Пре зи ден та, это бу дет «ра бо тать на 
рост эко но ми ки, ма ло го и сред не го биз не са, 
соз даст ра бо чие мес та».
Вто рая ини ци ати ва нап рав ле на на под дер-

жку ка зах стан цев с не вы со кой зар пла той, то 
есть тех граж дан, ко то рые не име ют воз мож-
нос тей са мос то ятель но го ре ше ния со ци аль-
ных проб лем и по то му объ ек тив но нуж да ют-
ся в го су дар ствен ной под дер жке. На ло го вая 
наг руз ка на этих граж дан бу дет сни же на в 10 
раз. Сво бод ные сред ства бу дут нап рав ле ны на 
уве ли че ние оп ла ты тру да этой ка те го рии ка-
зах стан цев, а это бо лее 2 мил ли онов че ло век.
Осо бен но зна чи мой для нас как пред-

ста ви те лей об ра зо ва тель но го со об ще ства 
Казахстана ста ла пре зи дентская ини ци ати ва 
«По вы ше ние дос туп нос ти и ка че ства выс ше-
го об ра зо ва ния и улуч ше ние ус ло вий про жи-
ва ния сту ден чес кой мо ло де жи». Важ но, что 
ин вес ти ции в че ло ве ка осоз на ют ся при ори те-
том в об лас ти со ци аль ной по ли ти ки. В сле ду-
ющем учеб ном го ду бу дет до пол ни тель но вы-
де ле но 20 ты сяч об ра зо ва тель ных гран тов. До-
пол ни тель ные гран ты на обу че ние ба ка лав ров 
тех ни чес ким спе ци аль нос тям поз во лят бо лее 
эф фек тив но ре шать кад ро вые за да чи но вой 
эко но ми ки, ин дус три аль ных прог рамм, про-
во ди мых го су дар ством, под го то вить ты ся чи 
вос тре бо ван ных спе ци алис тов. Это, преж де 

все го, ин же не ры, спе ци алис ты в об лас ти ин-
фор ма ци он ных тех но ло гий, ро бо то тех ни ки 
и на но тех но ло гий. В КарГУ им. Е. А. Бу ке то-
ва эти спе ци аль нос ти тра ди ци он но яв ля ют ся 
од ни ми из при ори тет ных, соз дан ные в ву зе 
науч ные шко лы поль зу ют ся ав то ри те том во 
всей рес пуб ли ке, поз во ля ют обес пе чи вать вы-
со кий уро вень обу че ния.
Так же бу дет по вы ше на сто имость но-

вых гран тов во всех ву зах по тех ни чес ким и 
сельско хо зяй ствен ным спе ци аль нос тям до 
уров ня гран тов в на ци ональ ных ву зах. Это 
поз во лит раз ви вать не об хо ди мую ма те ри аль-
но-тех ни чес кую ба зу и кад ро вые ре сур сы для 
ка че ствен но го об ра зо ва тель но го про цес са.
Бу дут улуч ше ны ус ло вия про жи ва ния сту-

ден тов. Здесь речь идет о стро итель стве об-
ще жи тий для тех ву зов, в ко то рых су ще ству-
ет ос трый де фи цит мест про жи ва ния. Нуж но 
от ме тить, что в КарГУ им. Е. А. Бу ке то ва нет 
проб ле мы нех ват ки об ще жи тий. Бо лее то го, 
уни вер си тет про во дит боль шую ра бо ту по 
мо дер ни за ции на ших об ще жи тий, со ци аль-
ных объ ек тов, по бла го ус трой ству тер ри то рии 
кам пу са. Соз да ют ся все ус ло вия для ком фор-
тно го про ве де ния сту ден та ми учеб но го вре ме-
ни и до су га, что бла гоп ри ят но ска зы ва ет ся на 
их ака де ми чес ких и твор чес ких ус пе хах.
Ини ци ати вы Пре зи ден та бу дут спо соб-

ство вать так же раз ви тию пред при ни ма-
тельской ак тив нос ти на се ле ния че рез рас ши-
ре ние льгот но го мик рок ре ди то ва ния. Го во ря 
о раз ви тии мас со во го пред при ни ма тель ства, 
гла ва го су дар ства под чер кнул, что в 2018 го ду 
об щий ох ват мик рок ре ди то ва ни ем сос та вит 
бо лее 14 ты сяч че ло век, что в два ра за пре вы-
сит уро вень 2017 го да. Го су дар ство вы де лит 
очень боль шие сред ства на эту прог рам му, что 
пре дос та вит до пол ни тель ные воз мож нос ти и 
пер спек ти вы для са мо ре али за ции, в том чис-
ле и для сту ден чес кой мо ло де жи.
В на шем уни вер си те те хо ро шо раз ви то 

дви же ние биз нес-стар та пов, сту ден ты ву-
за ус пеш но пред став ля ют свои про ек ты для 
учас тия в раз лич ных кон кур сах. Воз мож ность 
ис поль зо вать ма те ри аль ную ба зу ву за, под-
дер жка опыт ных пре по да ва те лей поз во ля ют 
сту ден там эф фек тив но раз ви вать свои идеи в 
ре аль ные, кон крет ные биз нес-про дук ты. По-
это му но вые воз мож нос ти льгот но го мик рок-
ре ди то ва ния ста нут для ре бят, по лу чив ших в 
уни вер си те те опыт ус пеш но го учас тия в стар-
тап-про ек тах, важ ной сос тав ля ющей для от-

кры тия соб ствен но го де ла, по вы сят за ня тость 
и тру до вую ак тив ность мо ло де жи.
Как де пу тат Ка ра ган дин ско го об лас тно го 

мас ли ха та я очень рад стро итель ству ма гис-
траль но го га зоп ро во да по мар шру ту Ка ра-
озек (Кы зы лор дин ская об ласть) — Жез каз-
ган — Ка ра ган да — Те мир тау — Астана. Это 
сни мет ос тро ту эко ло ги чес ких проб лем на ше-
го ре ги она, по вы сит ка че ство жиз ни в го ро де 
и на се ле.
Мож но ут вер ждать, что за яв лен ные про-

ек ты, ко то рые по мас штаб нос ти и ожи да емо-
му эф фек ту бы ли наз ва ны «кар ди наль ны ми 
ме ра ми» го су дар ства, яв ля ют ся на ибо лее 
важ ным ито гом со ци аль но-эко но ми чес ко го 
раз ви тия рес пуб ли ки пос лед них лет. Они ис-
хо дят из ре аль но име ющих ся у го су дар ства на 
се год няш ний день ре сур сов и воз мож нос тей. 
При нес шая свои ве со мые пло ды стра те гия 
ус той чи во го эко но ми чес ко го рос та, ре али-
зу емая Пре зи ден том, се год ня да ет не об хо ди-
мый фун да мент для за пус ка и ус пеш но го осу-
ществле ния та ких мас штаб ных со ци аль ных 
ини ци атив. По сло вам Пре зи ден та, это «как 
всег да, прос чи тан ная прог рам ма, ра ци ональ-
ный и оп ти мис тич ный про ект на бла го на ро-
да».
При этом все пред ло жен ные про ек ты 

пред по ла га ют не толь ко уси ле ние со ци аль-
ной за щи щен нос ти и обес пе чен нос ти граж-
дан, но и муль тип ли ка тив ное эко но ми чес кое 
раз ви тие, рас ши ре ние парт нер ства го су дар-
ства и час тно го биз не са по обес пе че нию со-
ци аль ной ста биль нос ти, про фи лак ти ке со ци-
аль ных кри зи сов. Ак ти ви за ция инстру мен тов 
со ци аль ной по ли ти ки ста нет ка та ли за то ром 
эко но ми чес ко го рос та. То есть при ори те ты со-
ци аль ной по ли ти ки оп ре де ля ют ся с уче том ее 
вли яния на дол гос роч ное эко но ми чес кое раз-
ви тие и обес пе че ние сба лан си ро ван ной со ци-
аль ной струк ту ры.
Президент стра ны не ус та ет на по ми нать о 

том, что нрав ствен ность, ува же ние, до ве рие, 
спо соб ность быть бла го дар ным на ро ду и стра-
не соз да ют един ство на ше го на ро да, ос но ву 
ус пеш но го раз ви тия го су дар ства. Пред ло жен-
ные прог рам мы ори ен ти ро ва ны на обес пе че-
ние со ци аль но го и пси хо ло ги чес ко го ком фор-
та в об ще стве, вза им но го до ве рия на се ле ния 
и го су дар ства, ук реп ле ние прив ле ка тель но го 
для лю дей со ци аль но го про ек та бу ду ще го 
«Казахстан — наш об щий дом». Мы все раз де-
ля ем уве рен ность гла вы го су дар ства в ус пеш-
ном фор ми ро ва нии «ка зах стан ской мо де ли 
со ци аль но го го су дар ства и на ци ональ но го 
бла го по лу чия».

ЕР КИН КИ НО ЯТО ВИЧ КУ БЕ ЕВ,
РЕК ТОР КАРГУ ИМЕ НИ Е. А. БУ КЕ ТО ВА, 

ДОК ТОР ЮРИ ДИ ЧЕС КИХ НА УК, ПРО ФЕС СОР, 
ДЕ ПУ ТАТ КА РА ГАН ДИН СКО ГО ОБ ЛАС ТНО ГО МАС ЛИ ХА ТА

Се год ня на сов мес тном за се да нии па лат Пар ла мен та в Ас та не Президент Нурсултан 
Абишевич Назарбаев объ явил о но вых со ци аль ных ини ци ати вах го су дар ства, приз ван ных 
спо соб ство вать даль ней ше му рос ту бла го сос то яния ка зах стан цев.

Президент под чер кнул, что но вые ини ци-
ати вы яв ля ют ся хо ро шо про ду ман ным и прос-
чи тан ным ша гом, про дол жа ющим про цес сы 
эко но ми чес ко го и со ци аль но го ре фор ми ро ва-
ния пре ды ду щих лет. Раз ви тие ка зах стан ской 
эко но ми ки и со ци аль ной сфе ры, осу ществля-
юще еся в со от вет ствии со стра те ги чес ки ми 
за да ча ми, уже се год ня да ет воз мож ность фор-
му ли ро вать и ре али зо вать мас штаб ные про-
ек ты даль ней ше го ук реп ле ния со ци аль но го 
един ства на ше го об ще ства.
Пять пре зи дентских со ци аль ных ини ци-

атив мож но без пре уве ли че ния наз вать кар ди-
наль ным ша гом на пу ти даль ней шей мо дер-
ни за ции на ше го об ще ства.
Все оз ву чен ные Пре зи ден том прог рам мы 

пот ре бу ют зна чи тель ных ин вес ти ци он ных 
вло же ний, фи нан со вых и тру до вых, и по то му 
бу дут иметь ши ро кий муль тип ли ка тив ный 
эф фект на раз ви тие эко но ми ки и со ци аль ной 
сфе ры.
Так, проб ле мой ис клю чи тель ной со ци аль-

ной зна чи мос ти Президент наз вал нех ват ку 
соб ствен но го жилья. Ре али за ция но вой жи-

лищ ной прог рам мы «7-20-25» не толь ко поз-
во лит смяг чить дан ную проб ле му и обес пе-
чить ка зах стан цев ре сур са ми для при об ре те-
ния квар ти ры в кре дит, но и при даст им пульс 
раз ви тию мно гих от рас лей на ци ональ ной 
эко но ми ки.
За ко но мер но, что од ной из важ ней ших за-

дач Президент наз вал по вы ше ние дос туп нос-
ти и ка че ства выс ше го об ра зо ва ния, улуч ше-
ние ус ло вий про жи ва ния сту ден тов. Не об хо-
ди мо уве ли чить ох ват выс шим об ра зо ва ни ем 
вы пус кни ков сред них школ. В ка че стве од но-
го из ме ха низ мов ре ше ния этой за да чи пла-
ни ру ет ся вы де лить 20 ты сяч гран тов для по-
лу че ния выс ше го об ра зо ва ния до пол ни тель-
но к тем 54 ты ся чам, ко то рые сей час го су дар-
ство вы де ля ет каж дый год. 11 ты сяч до пол ни-
тель ных гран тов на обу че ние ба ка лав ров по 
тех ни чес ким спе ци аль нос тям поз во лят бо лее 
эф фек тив но ре шать кад ро вые за да чи но вой 
эко но ми ки, ин дус три аль ных прог рамм, ре-
али зу емых го су дар ством, под го то вить ты ся-
чи вос тре бо ван ных спе ци алис тов. Это, преж-
де все го, ин же не ры, спе ци алис ты в об лас ти 

ин фор ма ци он ных тех но ло гий, ро бо то тех ни-
ки и на но тех но ло гий.
Так же бу дет по вы ше на сто имость но-

вых гран тов во всех ву зах по тех ни чес ким и 
сельско хо зяй ствен ным спе ци аль нос тям до 
уров ня гран тов в на ци ональ ных ву зах. Это 
поз во лит обес пе чить не об хо ди мую ма те ри-
аль но-тех ни чес кую ба зу и кад ро вые ре сур сы 
для ка че ствен но го об ра зо ва тель но го про цес са. 
Так же Президент пос та вил воп рос обес пе чен-
нос ти ино го род них сту ден тов об ще жи ти ями, 
для че го не об хо ди мо на чать ра бо ту по стро-
итель ству об ще жи тий ву за ми и кол лед жа ми, 
де ве ло пер ски ми ком па ни ями на прин ци пах 
го су дар ствен но-час тно го парт нер ства.
Все ини ци иро ван ные гла вой го су дар ства 

ини ци ати вы — это ве со мый вклад в раз ви тие 
че ло ве чес ко го по тен ци ала Казахстана. Важ но, 
что в ус ло ви ях фор си ро ван но го эко но ми чес-
ко го и тех но ло ги чес ко го раз ви тия, чет вер той 
про мыш лен ной ре во лю ции та кие про ек ты 
приз ва ны обес пе чить уве рен ность каж до го ка-
зах стан ца в ста биль нос ти и на деж нос ти со ци-
аль ных струк тур, в спо соб нос ти го су дар ства к 
ши ро кой мно гоп ла но вой под дер жке граж дан, 
к пос тро ению соб ствен ной мо де ли со ци аль-
но го го су дар ства и на ци ональ но го бла го по лу-
чия.

РЫМ БЕК МУ РА ТО ВИЧ ЖУ МА ШЕВ,
ДОК ТОР ИС ТО РИ ЧЕС КИХ НА УК, ПРО ФЕС СОР, ПЕР ВЫЙ ПРО РЕК ТОР 

КАРГУ ИМ. АКА ДЕ МИ КА Е. А. БУ КЕ ТО ВА

Пять шагов развития 
Казахстана

5 мар та прош ло сов мес тное 

за се да ние па лат Пар ла мен та 

Рес пуб ли ки Казахстан, в хо де 

ко то ро го сос то ялось пред став-

ле ние но вых со ци аль ных ини-

ци атив. Президент Нурсултан 

Назарбаев поз дра вил всех ка-

зах стан цев с ве сен ни ми праз-

дни ка ми, в час тнос ти с Днем 

бла го дар нос ти.

В этот день бы ла об ра-

зо ва на Ас сам блея на ро да 

Казахстана. В че ты рех об-

лас тях Рес пуб ли ки Казахстан 

бы ли пос тро ены мо ну мен ты, 

оли цет во ря ющие бла го дар-

ность ка зах ско му на ро ду, вза-

имо от но ше ния эт но сов и до-

ве рие друг к дру гу. Нурсултан 

Абишевич вы ра зил приз на-

тель ность эт но куль тур ным 

объ еди не ни ям стра ны, а так же 

за до ве рие на ро да на пре зи-

дентских вы бо рах.

Ли дер на ции пред ло жил 

но вые ша ги по раз ви тию 5 

пре зи дентских со ци аль ных 

ини ци атив, в рам ках ко то рых 

пер вым ша гом яв ля ют ся но-

вые воз мож нос ти при об ре-

те ния жилья каж дой семьей. 

Тем са мым в стро итель ных 

ком па ни ях бу дут соз да ны ра-

бо чие мес та, ко то рые так же 

яв ля ют ся важ ным фак то ром в 

ре али за ции тру до ус трой ства, 

а меч ты мо ло дых се мей ста нут 

ре аль ностью, от ме тил Пре зи-

дент.

Вто рым ша гом яв ля ет ся 

сни же ние на ло гов для низ ко-

оп ла чи ва емых ра бот ни ков. 

Треть им ша гом яв ля ет ся по вы-

ше ние дос туп нос ти и ка че ства 

выс ше го об ра зо ва ния. Ре ше-

но уве ли чить ко ли че ство гран-

тов с 54 ты сяч до 74 ты сяч по 

тех ни чес ким спе ци аль нос тям 

(ин же не ры, IT-тех но ло гии и 

сельско хо зяй ствен ные).

До 2022 го да не об хо ди-

мо пос тро ить но вые об ще жи-

тия — до 25 ты сяч мест. На мой 

взгляд, этот шаг — про яв ле ние 

за бо ты и боль шая под дер жка 

со сто ро ны го су дар ства для 

сту ден чес кой мо ло де жи.

АС ЛАН АЛ ПЫС БА ЕВ,

ДЕ ПУ ТАТ СТУ ДЕН ЧЕС КО ГО ПАР ЛА МЕН ТА, СТУ-

ДЕНТ КАРГУ ИМ. АКА ДЕ МИ КА Е. А. БУ КЕ ТО ВА

Инвестиции в будущее

Гарантии успешного будущего

Главная тема
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Сəр сен бі нің сə тін де, қа си ет ті Амал кү нін де Қа ра ған ды мем ле кет тік уни вер си те тін де та-
ри хи оқи ға орын ал ды. Қа ра ған ды қа ла сын да ғы ор та лық ме шіт ке есі мі бе ріл ген қа зақ тың 
та ри хи тұл ға лы қай рат ке рі, заң ге рі, өз дəуірін де «би лер дің биі» атан ған ұлы ға лым Əнет ба-
ба Кі ші кұ лы ның өмір жо лын ар қау ет кен «Əнет ба ба: ғұ мы ры мен за ма ны» кі та бы ның тұ са-
уке се рін ҚарМУ-да өт кі зе ді де ген сүйінші хаьарды естіген күн нен Ар қа жұр ты кі тап ав тор-
ла ры: Л. Н. Гу ми лев атын да ғы Еура зия ұлт тық уни вер си те ті нің рек то ры Ер лан Бат та шұ лы 
Сы ды қов пен атал ған бі лім ор да сы ның əлеу мет тік ғы лым дар фа куль те ті ар хе оло гия жə не 
эт но ло гия ка фед ра сы ның про фес со ры, та рих ғы лым да ры ның док то ры Жам был Ома рұ лы 
Ар тық ба ев ты жə не елі міз дің та ны мал тұл ға ла рын, қо ғам қай рат кер ле рін асы ға күт кен еді.

Ел ба сы мыз «Бо ла шақ қа бағ дар: ру ха ни 
жаң ғы ру» ат ты ма қа ла сын да «Ту ған жер дің 
əр бір сайы мен қыр қа сы, тауы мен өзе ні та рих-
тан сыр шер те ді. Əр бір жер атауының төр кі ні 
ту ра лы та лай-та лай аңыз дар мен əң гі ме лер 
бар. Əр бір өл ке нің хал қы на су ық та па на, ыс-
тық та сая бол ған, есім де рі ел есін де сақ тал ған 
бір ту ар пер зент те рі бар. Осы ның бə рін жас 
ұр пақ бі ліп өсу ге ти іс» де ген бо ла тын. Қа зақ 
хал қы ның та ри хын да елім, жұр тым деп өмір 
сүр ген да ра тұл ға лар аз бол ма ған. Со лар дың 
бі ре гейі өз за ма нын да «Би лер дің биі» атан ған 
Əнет ба ба Кі ші кұ лы. Де рек көз дер ге жү гін сек, 
«Əнет ба ба Кі ші кұ лы (1628-1723 жж.) — ежел-
гі Шың ғыс тау өңі рі нен шы ғып, қа зақ мем ле-
ке тін құ ру ға бел се не қа тыс қан тұл ға лар дың 
бі ре гейі. Əнет ба ба Əз Тəу ке хан ның тұ сын да 
өмір сү ріп, хан ның ке ңес ші сі бол ған, «Же ті 
жар ғы ны» құ рас ты ру ға қа тыс қан атақ ты же ті 
би дің бі рі. Шық қан те гі — Ор та жүз дің Ар-
ғын руы. Жас ке зін де Бұ хар-ша риф те үй сін 
Са ры шу аш жы ра умен бір ге мед ре се бі тір ген. 
Ис лам қа ғи да ла ры на, ша ри ғат ере же ле рі-
не жүй рік бол ған. Əділ ді гі мен, дін дар лы ғы-
мен аты шық қан. Қа зақ хан ды ғын ны ғай ту да, 
қал мақ-жоң ғар шап қын шы лық та ры нан елін 
қор ғау да ақыл шы мə мі ле гер лі гі мен ха лық се-
ні мі не ие бо лып, «Əнет ба ба» атан ған», — деп 
жа зыл ған. Осы ша ғын мə лі мет тер дің өзі нен 
Əнет ба ба ның ұлы тұл ға бол ға нын аң ға ра мыз. 
Ба ба ның да на лы ғы, ел ді бе ре ке, ын ты мақ қа 
ша қы рып, адам дар ды иман ды лық қа, па ра-
сат ты лық қа, адам гер ші лік ке уағыз да ған, ел 
аузын да ай ты лып, бү гін гі күн ге жет кен ұла-
ғат ты сөз де рі, фи ло со фи ялық ой-тол ғау ла-
ры, ақыл-ке ңес те рі хал қы мыз дың үш ұлы биі 
ту ра лы жаз ба лар да сақ тал ған. Əнет ба ба ның 
ха лық жа дын да сақ тал ған əділ дік, ел бір лі гі 
жө нін де гі өси ет-өне ге ле рі, үш ұлы би мен кез-
де сіп, ақыл-ке ңес құр ған да ғы əң гі ме ле рі, де-
рек тер бас па бет те рін де көп теп жа ри яла нып 
жүр. Бұл ба ба лар өси еті нің бү гін де қа жет 
еке нін ай қын дай ды. Олар дың өси еті ға сыр дан 
ға сыр ға жал ға сып, бү гін гі ұр пақ қа да мəң гі лік 
мұ ра бо лып отыр. Бо ла шақ тың ба ла сы да осы 
қай та лан бас тұл ға лар дың қай нар бұ ла ғы нан 
ру ха ни нəр ала ты ны хақ.
Бү гін де Əнет ба ба ның өмі рі, қа зақ тың қа-

зақ бо луы үшін сі ңір ген ең бе гі, ке мең гер лік 
үл гі сі мен те рең маз мұн ды өмір шең ді гін жой-
май тын ой-тол ғау ла ры, тəр би елік мə ні зор 
өси ет сөз де рі то лық жи на лып, ғы лы ми не гіз-
де зерт те ліп, не гіз де ліп, бір жүйе ге кел ті рі ліп, 
та рих та ғы ор ны ай қын да лып, хал қы мыз дың 
ру ха ни игі лі гі не ай нал ды. Оның бір дə ле лі — 
«Əнет ба ба: ғұ мы ры мен за ма ны» кі та бы.
Сал та нат ты жи ын ның шы мыл ды ғын аш-

қан ҚарМУ бас шы сы Е.Қ. Кө бе ев Ел ба сы ның 
«Бо ла шақ қа бағ дар: ру ха ни жаң ғы ру» бағ дар-
ла ма лық ма қа ла сы аясын да елі міз де көп те-
ген игі іс-ша ра лар дың ат қа рыл ға нын, ал да ғы 
уақыт та да ат қа ры ла бе ре ті нін атап айт ты. 
«Əнет ба ба: ғұ мы ры мен за ма ны» кі та бы ұлт-
тық ру хы мыз ды жаң ғыр тып, та ри хы мыз ды 

тү ген деп, ана ті лі міз ді тү лет кен, əде би еті міз ді 
көр кей ткен құн ды ең бек, мə де ни мұ ра еке нін, 
ал ай ту лы кі тап тұ са уке сер рə сі мі нің қа ра ша-
ңы рақ Е. А. Бө ке тов атын да ғы ҚарМУ-да өтуі 
бі лім ор да сы үшін үл кен мəр те бе еке нін, осы 
та ри хи сəт ҚарМУ та ри хын да ал тын əріп тер-
мен жа зы лып қа ла ты нын ай та ке ле, із гі ша ра-
ның өтуі не түр ткі бол ған кі тап ав тор ла ры на 
ал ғы сын біл дір ді.
Еура зия ұлт тық уни вер си те ті нің рек то ры, 

кі тап ав то ры Е. Б. Сы ды қов өз сө зін де то лық-
қан ды маз мұн ды кі тап ты жа зу ға қа ла мыз да ғы 
ор та лық ме шіт ке Əнет ба ба аты ның бе рі луі 
түр ткі бол ға нын, Ал ла үйі не есі мі бе ріл ген 
Əнет ба ба кім де ген сұ рақ қа жауап ре тін де 
«Əнет ба ба: ғұ мы ры мен за ма ны» ат ты кі тап-
ты жа зып, көп ші лік ке бір нар тұл ға ның бар 
бол мы сын, бар ғұ мы рын тар ту ету үшін осы 
кі тап ты жа зу ісін қол ға ал ған да рын ай тып өт-
ті. «Мол мұ ра ға то лы кі тап ру ха ни жаң ғы ру 
бағ дар ла ма сы ның бұй ры ғы мен іс ке асы рыл-
ма са да бағ дар ла ма аясын да өз та лап та рын 
орын да ды. Ру ха ни жаң ғы ру ол еш қан дай бұй-
рық сыз, адам ның жан қа лауымен орын да ла-
тын жұ мыс тар. Ру хы би ік ел бол сақ, əр қа шан 
ме рейі міз үс тем бол мақ» деп сөз ке зе гін Еура-
зия ұлт тық уни вер си те тін де гі «Ру ха ни жаң ғы-
ру» ин сти ту ты ның ди рек то ры Е. М. Арын ға 
бер ді. Ер лан Мұх та рұ лы да өз ке зе гін де ұлт-
тық мə се ле лер ді еш қан дай бұй рық сыз адам 
өзі нің жү ре гі мен се зі ніп жа сауы қа жет де ді. 
«Кі тап ав тор ла ры да еш бұй рық сыз Əнет ба-
ба ның қан дай тұл ға бол ға нын бо ла шақ ұр пақ 
бі ліп жүр сін, Əнет ба ба се кіл ді жақ сы игі іс тер 
жа сау ға ұм тыл сын де ген шы найы ни ет пен жү-
зе ге асыр ғы ла ры кел ді. Мі не, бү гін де сол ни-
ет тің нə ти же сі — ал ды мыз да ғы кі тап», — де ді. 
Əнет ба ба кі та бы ның тұ сауын кі тап ав тор ла-
ры Е. Б. Сы ды қов пен Ж. О Ар тық ба ев жə не 
ЕҰУ»Ру ха ни жаң ғы ру» ин сти ту ты ның ди рек-
то ры Е. М. Арын, об лы сы мыз да ғы «Əнет ба ба» 
ме ші ті нің на иб има мы Н. О. Мұ са бе ков кес ті. 
Та ри хи сəт те ҚарМУ рек то ры Е.Қ. Кө бе ев ке 
ай ту лы кі тап ты ЕҰУ рек то ры Е. Б. Сы ды қов 
тар ту ет ті.
Жи нал ған қауым Еура зия ұлт тық уни вер-

си те ті нің про фес со ры С. Не ги мов тың «Əнет 
ба ба за ман да ныш па ны» ба ян да ма сын тың-
да ды. Ба ян да ма ба ры сын да кі тап тың ішін де 
адам зат тың сырт та ны Əнет ба ба ның да на лық-
қа то лы ғұ мы ры, тəр би елі, маз мұн ды бас тан 
кеш кен оқи ға ла ры, əді лет жо лын да жар қы-
рап тұр ған үл гі алар лық на ғыз тұл ға — Əнет 
ба ба ның бар кес кі ні бей не лен ге нін жə не бұл 
кі тап — ха лық тың та ри хы, та рих оқу лы ғы, 
Əнет ба ба ту ра лы эпо пея, дас тан, дəуір на ма-
лық шы ғар ма деп та ныс тыр ды. «Осы кі тап та 
ға сыр лық ғұ мыр кеш кен тұл ға ның да на лық, 
ұлы лық, бі лім паз дық қыр ла ры, за ма на сыр ла-
ры, мем ле кет тік са яси-құ қық тық ұс та ным да-
ры, араб, пар сы тіл де рін мең гер ген кө сем сөз 
ше бе рі нің хан дық дəуір де ерек ше ел қа ла улы-
сы бол ға ны, би лік жүйе сі, ұлт тық идея мə се-
ле сін де əділ дік тің ту ын ұс тап, хан, би лер ге 

жол нұс қап отыр ға ны жа зыл ған. Кі тап та сол 
уақыт та ғы қа зақ ша һар ла ры Бұ қа ра, Түр кіс-
тан, Же ті сай лар ға қа тыс ты қы зық ты де рек-
тер де кез де се ді. Жас ба ла Əнет тің сол кез де гі 
ұш қыр лы ғы, се зім тал ды ғы, бо ла шақ та өз ұл-
ты ның ой-па ра са ты ның ту ұс та ушы сы бо ла-
тын ды ғын, көп ке үл гі бо лып, өси ет ай та тын 
дін дар бо ла ты нын əке сі екеуінің ди ало гы нан 
бай қа та ды. Ба ба ның бар бай лық, мұ ра сы — 
оның адам ды ғы, адам гер ші лік ке то лы ғұ мы-
ры. Оның сол ғұ мы ры осы кі тап та». Əнет ба ба-
ның жо лын жал ға ғы сы кел ген жас тар кі тап ты 
оқу ар қы лы адам гер ші лік ке то лы қа си ет тер ді 
бойы на сі ңі ре ті нін ай тып өз ба ян да ма сын аяқ-
та ды. Сол сəт те жи ын ға жи нал ған жұрт мə-
ре-сə ре бо лып, тың жа ңа лық қа ри за шы лық 
та ныт ты. Ра сын да да өңір де гі қа зақ қауымы 
үшін, оның ішін де кө зі қа рақ ты оқыр ман 
үшін қу ан тар лық жа ңа лық.
Об лыс тық «Əнет ба ба» ме ші ті нің на иб 

има мы Нұр жі гіт Мұ са бе ков Амал кү нін де із-
гі лік ті іс ат қа рып, ру ха ни мұ ра мыз ды та ғы бір 
құн ды кі тап пен то лық тыр ған ел аға ла ры на ал-
ғы сын жет кіз се, су ырып сал ма ақын ды ғы мен 
хал қы ның құр ме ті не бө лен ген қос аза ма ты-
мыз Аман жол Əл та ев пен Дəу лет ке рей Кəп -
ұлы да өз де рі нің жү рек жар ды жы лы ле біз-
де рін біл дір ді. Дəу лет ке рей ақын өлең оқы са, 
Аман жол аға мыз қо ңыр да усы мен ки елі қа ра 
ша ңы ра ғы на жыр ар на ды.
Жи ын со ңын да елі міз дің ал дың ғы қа тар-

лы екі жо ға ры оқу ор ны ның бас шы ла ры жа-
ра сым ды сый лас тық тың бел гі сі ре тін де бі лім 
ор да ла ры на сый тар ту ет ті. Кі тап тың шы ғуы-
на үл кен сеп ті гін ти гіз ген «Фо ли ант» бас па-
сы ның өкі лі «Əнет ба ба: ғұ мы ры мен за ма ны» 
кі та бы ның үл кен кө лем де гі та ныс ты ры лы мын 
өт кі зу ді жос пар ға алып отыр ған да рын ай тып, 
бар ша қауым ды ба ба ға ар на лып өт кі зі ле тін 
көр ме ге ша қыр ды.
Кейін гі кез де рі ба ба лар дың ба ба сы Əнет 

ба ба мыз ды мəң гі ес те қал ды ру да Республика 
дең гейін де бір ша ма игі лік ті іс тер дің қол ға 
алы нып, іс те ліп жат қа ны біз ді қу ан та ды. Хал-
қы сүй ген ба ба мұ ра сы хал қы на асыл қа зы на, 
яғ ни кі тап бо лып ба сы лып тар ту етіл се, оның 
тұ са уке сер рə сі мі Са ры ар қа ның тө рін де орын 
ал са, ба ба ұр па ғы үшін үл кен мəр те бе бо лып 
са нал мақ. Əде би мол мұ ра ның 5 мың да на-
сы жа рық қа шық ты. Кі тап та ғы да на лық ой-
лар мен тəр би елік оқи ға лар ды оқып, ру ха ни 
байы ңыз.
Ака де мик Е. А. Бө ке тов атын да ғы Қа ра ған-

ды мем ле кет тік уни вер си те ті нің Қа зақ жа зу-
ын ла тын гра фи ка сы на ауда ру ор та лы ғы да 
Амал кү нін де ашыл ды. Тұ са уке сер рə сі мі нен 
кейін ор та лық қа бас сұқ қан ел дің игі жақ сы-
ла ры Қа ра ған ды мем ле кет тік уни вер си те ті тіл 
ма ман да ры мен жүз дес ті. Ор та лық тың же тек-
ші сі Мар ха ба Ах мет қа ли қы зы ал да ғы ат қа-
ры ла тын жұ мыс тар ға тоқ тал ды. Ор та лық та 
ла тын гра фи ка сы не гі зін де гі қа зақ əліп биі не 
қа тыс ты ма те ри ал дар, қа зақ жа зу ының та ри-
хы, қа зақ ті лі нің та ри хы мен түр кі та ну ға жə не 
қа зір гі қа зақ ті лі не қа тыс ты мə лі мет тер бе ре-
тін оқу-əдіс те ме лік құ рал дар қам тыл ған.
Уни вер си тет қо нақ та ры на эк скур сия 

ұйым дас ты рыл ды.

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

Əнет ба баң — Ар ғын ның ел аға сы,
Əрі биі, əрі мол ла ғұ ла ма сы.
Үл гі ай тқан Ор та жүз ге ға діл екен
Сол кез де тоқ сан бес ке кел ген жа сы

Ш. Құ дай бер діұ лы

«�нет баба: ��мыры мен заманы»@иял�а Dанат бітірсек…
�а ра �ан ды мем ле кет тік уни-

вер си те ті ні� №6 жа та� ха на-
сын да а�ыл шын ті лі ж$ не лин-
гво ди дак ти ка ка фед ра сы ны� 
про фес сор лар �� ра мы ж$ не сту-
дент тер ді� �йым дас ты ру ымен 
«�и ял �а �а нат бі тір сек…» ат ты 
$де би кеш �т кі зіл ді. Жас а�ын 
Ал маз Мыр за-Ах мет ті� �мі рі мен 
шы �ар ма шы лы� �ыз ме тін та ныс-
ты ру ды, сту дент жас тар ды� ж/-
ре гі не по эзия мен про за �а де ген 
с/йіс пен ші лік ті арт ты ру ды ма�-
сат ет кен $де би кеш ті� «�и ял �а 
�а нат бі тір сек…» деп ата лу ыны� 
да �зін дік се бе бі бар: сту дент тер-
ді шы �ар ма шы лы� $лем ге ша �ы-
рып, �нер �зе нін де с/� гі ту, �и ял-
�а �а нат бі ті ріп, адам ойын да �ы 
жа �а $лем ге жан бі ті ру.

Кеш �о на �ы Ал маз Мыр за-Ах-
мет 1987 жы лы 4 �а зан да 'а ра-
�ан ды об лы сы, 'ар �а ра лы ауда-
ны, 'а рын ши ауылын да д� ни еге 
кел ген. Ака де мик Е. А. Б� ке тов 
атын да �ы 'а ра �ан ды мем ле кет-
тік уни вер си те тін де «Пси хо ло гия» 
ма ман ды �ы бойын ша бі лім ал �ан. 
2011 жыл дан бе рі «'а сым» рес-
пуб ли ка лы� жур на лы ны� жауап ты 
хат шы сы. А�ым да �ы жыл дан 'а-
за� стан жа зу шы лар ода �ы ны� м�-
ше сі. Бі лім ж	 не �ы лым ми нистрлі-
гі та �айын да �ан жас �а лым дар 
сти пен ди ясы ны� иеге рі. Рес пуб-
ли ка лы� алыс-жа �ын ше тел дік 
бас па бет те рін де 	� гі ме ле рі жиі 
жа ри яла нып т� ра ды. «Хан шайым», 
«'а ла мо за ика ла ры» ат ты жи на� 
кі тап та ры ны� ав то ры. Жа зу шы-
ны� 	� гі ме ле рі А'Ш-та а�ыл шын 
ті лі не ауда ры ла бас та ды.

Кеш �о на �ы, жас а�ы ны мыз 
�зі ні� бі лім ді лі гі мен, к�р кем с�з 
с�й леу �не рі мен, �а ра пайым ды-
лы �ы мен к� рер мен дер ді т	н ті ет-
ті. '�р мет ті �с таз, а�ыл шын ті лі 
ж	 не лин гво ди дак ти ка ка фед ра-
сы ны� а�а о�ы ту шы сы, т	 лім гер, 
�а лым Жа� быр бай Ах ме т� лы 'а-
�аз ба ев 	де би кеш те �а за� ті лі ні� 
бай лы �ын, по эзия мен про за ны� 
с�з �не рін де гі аса �ас тер лі са ла 
екен ді гін ж	 не �лт ты� 	де би ет те гі 
се зім мен сыр �а то лы �ле� пат ша-
лы �ы ны� �� ді ре ті не ой ж� гірт ті.

Жас �нер паз дар 	сем �не рі-
мен к� рер мен ді с�й сін тіп, �нер ле-
рін ор та �а сал ды. 'о �ыр дом бы ра 
�ні мен к�й тар ты лып, жас а�ын дар 
�ле �ін о�ы ды. Lнер де �з �ле �і мен 
су ре тін са лып ж�р ген Ал маз а�ын-
ны� �ле� де рі не шо лу жа сал ды.

Ой лы жас 	ле� ме ні� сыр ла сым дай,
Сыр лас сам да �� ма рым т�р ба сыл май
Ай тып 	т кен а�ын да ар ман бар ма,
Ж� ре гі ні� т� бі не кір жа сыр май, — 

деп кеш ба ры сын да М� �а �а ли 
Ма �а та ев, Фа ри за О� �ар сы но ва 
сын ды а�ын да ры мыз ды� �ле� де-
рі о�ы лып, ма хаб бат 	ле мі не жол 
тар тып �айт ты�.

Кеш со �ын да «Сыр ла су ке ші» 
�йым дас ты ры лып, �о на� та ры мыз-
бен пі кір ал мас ты�. «М	� гі лік ел», 
«Ру ха ни жа� �ы ру» жо ба сы аясын да 
�йым дас ты ры лып отыр �ан �лт ты� 
код ты са� тау, к�п тіл ді лік, 21 �а сыр 
жас та ры 	де би кеш те 	� гі ме міз ге 
ар �ау бол ды. Біз по эзия мен про-
за ны� �� ді ре тін �а на емес, пат ри-
от ты� се зім ні� ма �ы зын да те ре� 
т� сі не т�с тік. Бір с	т �и ял �а �а нат 
бі ті ріп, іш кі 	ле мі міз бен сыр ла су-
ды �й ре ну ке рек еке нін де ��ын ды�. 
Lзен ні� а�ы сын дай зу лап жат �ан 
уа�ыт та 	р кім �з ор нын тауып, 
с�йік ті ісі мен ай на лы су ке рек екен. 
Се бе бі адам �з ар ма нын аны� та-
�ан да �а на �зін ба �ыт ты се зі не ді.

А�ЕР КЕ ЖА� СЫ ЛЫ�, КА-12 ТО БЫ НЫ� СТУ ДЕН ТІ

Университет жа�алы	тары
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Ле ви-Строс су при пи сы ва ют став шую рас хо жей фра зу о том, что «XXI век бу дет 
ве ком гу ма ни тар ных на ук или его не бу дет во об ще». Да же ес ли ав тор ство при над ле-
жит не ему, важ но об ра тить вни ма ние на са му ло ги ку это го за яв ле ния. Оно им пли-
цит но от сы ла ет нас к кон ста та ции бе зус лов ной де гу ма ни за ции, имев шей мес то в XX 
ве ке. Рас цвет гу ма ни тар ных на ук, по всей ви ди мос ти, есть тот «путь спа се ния мыс-
ли» (Хай дег гер), приз ван ный убе речь куль ту ру от «рас па да свя зи вре мен» (Шек спир).

Наб лю дая со ци окуль тур ные ре алии се-
год няш ней жиз ни, ста но вит ся оче вид ным, 
что сов ре мен ный че ло век поч ти пол ностью 
на хо дит ся во влас ти сил, стре мя щих ся от-
нять у не го до ве рие к соб ствен но му мыш ле-
нию. Ду хов ная не са мос то ятель ность ца рит 
бук валь но во всем: в кни гах, ко то рые он чи та-
ет; в лю дях, ко то рые его ок ру жа ют; в по ли ти-
чес ких пар ти ях, к ко то рым он при над ле жит. 
Де ло усу губ ля ет ся мно гос то рон ней ма те ри-
аль ной за ви си мостью, воз дей ству ющей на 
его мен таль ность та ким об ра зом, что в кон це 
кон цов он те ря ет ве ру в воз мож ность са мос-
то ятель ной мыс ли, да и не ви дит в ней ни ка-
ко го смыс ла. Сов ре мен но го че ло ве ка мож но 
оха рак те ри зо вать как  свер хза ня тое, не соб-
ран ное, раз дроб лен ное су ще ство. Ос нов ная 
проб ле ма зак лю ча ет ся в том, что мы не зна-
ем, что пред при нять. Гу ма ни тар ная мысль 
все боль ше об на ру жи ва ет тен ден цию к алар-
миз му, но кон ста та ция си ту ации не ме ня ет 
су ти си ту ации.
В ус ло ви ях, ког да про ис хо дит то таль ное 

вы хо ла щи ва ние по ня тия «че ло век» и ре дук-
ция его со дер жа ния до эко но ми чес кой ка те-
го рии (че ло ве чес кий ка пи тал) или со ци аль-
ной фун кции (ис пол ни тель ный ра бот ник; 
цен ный кадр), фи ло со фия мо жет стать тем 
ре сур сом, ко то рый спо со бен вер нуть че ло-
ве ку его ду хов ное дос то ин ство. Это пер вый 
пункт прак ти чес кой при ме ни мос ти фи ло-
со фии в це лях фор ми ро ва ния но во го (ре гу-
ма ни зи ро ван но го) ми ро во го по ряд ка. Ведь 
с са мо го на ча ла сво его по яв ле ния от ли чи-
тель ным приз на ком фи ло со фии был ак цент 
на са мос то ятель ном мыш ле нии. При ме-
ча тель на в этом от но ше нии и фи гу ра фи-
ло со фа. Фи ло соф в от ли чие от жре ца — не 
из бран ный выш ней си лой уни кум, а прос то 
один из нас, обыч ных лю дей, прос то глуб же 
по ни ма ющий уро ки пов сед нев ной жиз ни и 
фор му ли ру ющий их в за по ми на ющих ся из-
ре че ни ях. При этом важ но то, что это му мо-
жет на учить ся каж дый, бы ло бы же ла ние. То 
есть здесь не обя за тель но на ли чие свер хче ло-
ве чес ко го ком по нен та, бо го из бран нос ти или 
пред наз на че ния. В об ре те нии муд рос ти все 
за ви сит толь ко от са мо го че ло ве ка: его же ла-
ния, усер дия и це ле ус трем лен нос ти.
Проб ле ма сов ре мен нос ти — это проб-

ле ма не по ни ма ния. Скла ды ва ет ся па ра док-

саль ная си ту ация: с од ной сто ро ны, рост 
че ло ве чес ких зна ний дос тиг не бы ва лых вер-
шин, с дру гой сто ро ны, мы не зна ем, что нам 
со всем этим де лать, как это упот ре бить на 
все об щую поль зу. Со дер жа ние не мо жет су-
ще ство вать в от ры ве от фор мы. Од на ко ог-
ром ное со дер жа ние раз лич ных на ук се год ня 
фун кци они ру ет вне мо гу щей объ еди нить 
их в од но це лое ак си оло ги чес кой фор мы. 
Имен но по это му про ис хо дит дес трук ту ри-
за ция науч ных, куль тур ных и со ци аль ных 
про цес сов. Вто рым пун ктом прак ти чес кой 
при ме ни мос ти фи ло со фии мо жет стать ее 
ин тег ра тив ный по тен ци ал. Фи ло со фия в сво-
ем тран сцен ден таль ным из ме ре нии мо жет 
кон сти ту иро вать об щие цен нос тные рам ки 
со ци окуль тур ной дея тель нос ти, соз да вая та-
ким об ра зом век тор об ще ствен но го раз ви тия, 
в кор не от лич ный от по ли ти чес ко го.
Проб ле ма — это всег да про ти во ре чие 

двух сто рон. Од ной из са мых на сущ ных проб-
лем сов ре мен нос ти яв ля ет ся проб ле ма стол-
кно ве ния мас со вой и вы со кой (клас си чес кой) 
куль ту ры. С прис кор би ем нуж но от ме тить, 
что аг рес сив ная эк спан сия мас скуль та (ан ти-
куль ту ры) де валь ви ру ет куль ту ру клас си чес-
кую. В об ще ствен ном соз на нии эта си ту ация 
по рож да ет две ра ди каль ные по зи ции. Пред-
ста ви те лей пер вой мож но оп ре де лить как 
сно бистски нас тро ен ных кон сер ва то ров, от-
ка зы ва ющих сов ре мен ной куль ту ре в пра ве 
на су ще ство ва ние (при чи ной столь не при ем-
лю щей враж деб нос ти сле ду ет счи тать не по-
ни ма ние). Пред ста ви те ли вто рой по зи ции — 
это мо ло дые по ко ле ния, на хо дя щи еся в по-
ло же нии экс-ком му ни ка ции с тра ди ци ей и 
по то му вы нуж ден ные вос про из во дить ка кие-
то сур ро га ты куль тур ных мо де лей (их не поч-
ти тель ная рез кость от но си тель но прош ло го 
так же объ яс ня ет ся не по ни ма ни ем). Треть им 
пун ктом прак ти чес кой при ме ни мос ти фи-
ло со фии мо жет стать ус та нов ле ние ди ало га 
меж ду «не по ни ма ющи ми». Пос коль ку фи-
ло со фия в том чис ле яв ля ет ся пре дель ной 
реф лек си ей над куль тур ны ми цен нос тя ми, 
она спо соб на ви деть на уров не при чин (а 
не толь ко на уров не след ствий, как это де-
ла ют са ми но си те ли куль ту ры). Ви де ние же 
при чи ны ос во бож да ет че ло ве ка от по зи ции 
осуж де ния или неп ри ятия. Дру ги ми сло ва-
ми, фи ло со фия в куль ту ро ло ги чес ком от но-

ше нии ме та кон тек сту аль на. И в этом смыс ле 
она спо соб на соз да вать «третье» прос тран-
ство ком му ни ка ции куль тур, в ко то ром их 
раз ли чия не ка жут ся столь не сов мес ти мы ми. 
В ко неч ном сче те каж дая куль ту ра яв ля ет ся 
кол лек тив ным спо со бом соз да ния от ве тов на 
вол ну ющие всех смыс ло жиз нен ные воп ро сы. 
Со дер жа ние от ве тов мо жет раз нить ся. Эта 
раз ни ца и ста но вит ся ос нов ной при чи ной 
кон флик та. Но эта раз ность все же вы рас та ет 
из од но го воп ро ша ния, из од ной эк зис тен-
ци аль ной пот реб нос ти. То есть при чи на од-
на, а след ствий мно го. Дос та точ но пе ре вес ти 
фо кус на при чи ну (сущ ность) и уви деть ее 
об щую для всех при ро ду, что бы уро вень кон-
флик то ген нос ти раз но об ра зия след ствий за-
мет но сни зил ся.
На ко нец, пос лед ний и глав ный пункт 

нас то ятель ной не об хо ди мос ти при ме не ния 
имен но фи ло со фии в соз да нии но во го ми ро-
во го по ряд ка сос то ит в том, что толь ко фи ло-
со фия спо соб на вы хо дить на уро вень он то ло-
гии, рас смат ри вая не толь ко от дель ные ви ды 
су ще го, но все су щее в его бы тии. Та кая спо-
соб ность да ет це лос тность ви де ния, убе ре га-
юще го от лож ных пу тей, да юще го воз мож-
ность бо лее точ но го прог но за на бу ду щее и 
бо лее трез во го от но ше ния к нас то яще му.
В пос лед нее вре мя мож но наб лю дать, как 

мысль ме чет ся из край нос ти в край ность: 
сци ен тистские ло зун ги пе рек ры ва ют ся ан-
тис ци ен тистски ми; кто-то пред ла га ет по ко-
рять кос мос, так как Зем ля — уже из рас хо до-
ван ный ма те ри ал, кто-то пред ла га ет из ба вить 
при ро ду от вред но го воз дей ствия че ло ве ка. В 
эпо ху то таль ных ан та го низ мов не лиш ним 
бу дет на пом нить, что иде алом фи ло со фии 
всег да бы ла гар мо ния. Про ти во ре чие сни ма-
ет ся толь ко в син те зе бо лее вы со ко го по ряд-
ка. Спо ры меж ду «фи зи ка ми» и «ли ри ка ми» 
дол жны прек ра тить ся, что бы че ло век уже в 
не да ле ком бу ду щем су мел на ко нец пе ре рас-
ста вить цен нос тные ак цен ты в три аде «при-
ро да — об ще ство — мыш ле ние». Быть мо-
жет, приш ло вре мя прек ра тить воз вы шать 
«об ще ство» над «при ро дой» или «при ро ду» 
над «об ще ством», и нас ту па ет по ра, ког да 
не об хо ди мо урав но ве сить их в гар мо нич ном 
един стве под во ди тель ством чут ко го не дог ма-
ти чес ко го фи ло соф ско го мыш ле ния. Мне ду-
ма ет ся, что статья Н. А. Назарбаева «Взгляд в 
бу ду щее: мо дер ни за ция об ще ствен но го соз-
на ния» имен но об этом.

КА РИП БА ЕВ Б. И.,
ДОК ТОР ФИ ЛО СОФ СКИХ НА УК, ПРО ФЕС СОР, 

ДЕ КАН ФА КУЛЬ ТЕ ТА ФИ ЛО СО ФИИ И ПСИ ХО ЛО ГИИ 
КАРГУ ИМ. Е. А. БУ КЕ ТО ВА

«Сов ре мен ные тех но ло гии ме ня ют мир. Гло баль ные тех но ло ги чес кие сдви ги не сут в 
се бе как вы зо вы, так и но вые воз мож нос ти рос та. Это наш ис то ри чес кий шанс для ус ко-
рен но го вхож де ния в чис ло 30 на ибо лее раз ви тых стран ми ра», — так за явил Президент 
Рес пуб ли ки Казахстан Н. А. Назарбаев в сво ем но вом Пос ла нии к на ро ду Казахстана. Пос-
ла ние от 10 ян ва ря 2018 го да пос вя ще но раз ви тию стра ны в ус ло ви ях Чет вер той про мыш-
лен ной ре во лю ции.

В Пос ла нии осо бен но от ме че но но вое ка че-
ство че ло ве чес ко го ка пи та ла, по то му что слож-
но го во рить о мо дер ни за ции, ес ли от сут ству ют 
ре сур сы для раз ви тия че ло ве чес ко го ка пи та-
ла. Фун да мен том здесь выс ту па ет сфе ра здра-
во ох ра не ния и об ра зо ва ния, ко то рым сле ду ет 
уде лять осо бое вни ма ние. Гла ва го су дар ства 
от ме ча ет, что «все уров ни сис те мы об ра зо ва-
ния дол жны от ве чать сов ре мен ным ре али ям 
и пот реб нос тям эко но ми ки. Нуж но по вы сить 
прес тиж про фес сии учи те ля». Президент про-
дол жа ет идею Пос ла ния прош ло го го да «Мо-
дер ни за ция и раз ви тие Казахстана в ус ло ви ях 
тех ни чес кой ре во лю ции» и в ус ло ви ях ми ро-
вых из ме не ний в це лом, еще раз ак цен ти ру ет 
вни ма ние на том, что не об хо ди мо сде лать в 
пер вую оче редь, что бы на ша стра на со вер ши-
ла ры вок в сво ем раз ви тии.

Осо бо от ме че но, что сей час мир стре ми-
тель но раз ви ва ет тех но ло гии, то есть про ис хо-
дит тех но ло ги чес кая ре во лю ция. Ка зах ста ну 
край не не об хо ди мо быть в трен де этих из ме-
не ний. В этом кон тек сте Президент пред ла-
га ет кон крет ные ме ры, ко то рые не об хо ди мо 
пред при нять Ка зах ста ну, что бы не от ста вать 
в тех но ло ги чес ком и эко но ми чес ком нап рав-
ле нии. То есть речь идет о том, что бы уси лить, 
по вы сить про из во ди тель ность тру да в сфе ре 
ин фор ма ци он но-ком му ни ка ци он ных тех но-
ло гий. На это на це ле ны и прог рам мы, ко то-
рые при ни ма ют ся в Ка зах ста не. Нап ри мер, 
«Циф ро вой Ка зах стан». В ре зуль та те всех из-
ме не ний Казахстан дол жен стать кон ку рен тос-
по соб нее. К это му же нуж но при вес ти и сфе ру 
об ра зо ва ния за счет по вы ше ния зар плат тем 
учи те лям, ко то рые го то вы прой ти пе рек ва ли-

фи ка цию по но вым сов ре мен ным прог рам-
мам. На ша об ра зо ва тель ная сфе ра дол жна 
быть кон ку рен тос по соб ной, со от вет ству ющей 
сов ре мен ным трен дам и тре бо ва ни ям вре ме-
ни. Суть этих из ме не ний зак лю ча ет ся в том, 
что бы в ко неч ном ито ге со от вет ство вать па ра-
диг ме «Ин дус трии 4.0», то есть то му, что сей-
час про ис хо дит в ми ре.
В этой свя зи по ла гаю, что ос нов ная за да-

ча ака де ми чес ко го со об ще ства (как про фес-
сор ско-пре по да ва тельско го сос та ва, так и 
сту ден тов) — под дер жать дан ную па ра диг му 
раз ви тия но вы ми от кры ти ями в сфе ре ин фор-
ма ци он ных тех но ло гий, прик лад ных раз ра-
бо ток, спо соб ству ющих осу ществле нию еще 
од ной важ ной за да чи, пос тав лен ной Нур сул-
та ном Аби ше ви чем, — внед ре ние тех но ло-
гий «Смарт-си ти», ко то рые поз во лят эф фек-
тив но ре шать проб ле мы рас ту щих го ро дов и 
по вы шать их прив ле ка тель ность для ин вес то-
ров.

ЕР КЕБ ЛАН МУ РА ТО ВИЧ ТАЖ БА ЕВ,
ДОК ТОР ХИ МИ ЧЕС КИХ НА УК, ПРО ФЕС СОР, ДЕ КАН ХИ МИ ЧЕС КО ГО ФА-

КУЛЬ ТЕ ТА КАРГУ ИМ. Е. А. БУ КЕ ТО ВА

Только вперед!
Сов ре мен ные тех но ло гии 

ме ня ют мир. Гло баль ные тех-
но ло ги чес кие сдви ги не сут в 
се бе как вы зо вы, так и но вые 
воз мож нос ти рос та. Это наш 
шанс ус ко рен но го вхож де ния 
в чис ло 30 на ибо лее раз ви тых 
стран ми ра. Пос ла ние Пре зи-
ден та пос вя ще но раз ви тию 
стра ны в ус ло ви ях про мыш-
лен ной ре во лю ции. Гла ва го-
су дар ства наз вал 10 ос нов ных 
за дач, ко то рые нам пред сто ит 
ре али зо вать.

Пер вое. Ка зах стан ская ин-
дус трия и внед ре ние но вых 
тех но ло гий. На шей про мыш-
лен нос ти нуж но по вы сить уро-
вень про из во ди тель нос ти тру-
да.

Вто рое. Сле ду ет зна чи тель-
но по вы сить эф фек тив ность 
ис поль зо ва ния ре сур сно го по-
тен ци ала. Тре бу ет ся внед ре-
ние ин фор ма ци он но-тех но ло-
ги чес ких ре ше ний.

Третье. Нуж но под нять аг-
роп ро мыш лен ный сек тор на 
вы со кий уро вень че рез внед-
ре ние но вых тех но ло гий в 
сельско хо зяй ствен ной от рас-
ли.

Чет вер тое. Тран спорт и ло-
гис ти ка.

Пя тое. При ме не ние сов-
ре мен ных тех но ло гий в стро-
итель стве и ЖКХ. То есть это 
но вые ме то ды стро итель ства.

Шес тое. «Пе ре заг руз ка» 
фи нан со во го сек то ра. Ме ры 
по оз до ров ле нию бан ков ской 
сис те мы, уси ле ние над зо ра и 
учет ин те ре сов граж дан.

Седь мое. Но вое ка че ство 
че ло ве чес ко го ка пи та ла. Все 
уров ни сис те мы об ра зо ва ния 
дол жны от ве чать сов ре мен-
ным ре али ям и пот реб нос тям 
эко но ми ки. При этом нуж но 
по вы сить прес тиж про фес сии 
учи те ля. В здра во ох ра не нии 
при ме не ние но вых тех но ло-
гий дол жно су ще ствен но улуч-
шить про фи лак ти ку и ле че ние 
бо лез ней, по вы сить ка че ство 
ме ди цин ско го об слу жи ва ния.

Вось мое. Го су дар ствен ное 
уп рав ле ние. Циф ро вые тех но-
ло гии поз во лят по вы сить ка че-
ство го сус луг и гос под дер жки, 
бо лее пол но учи ты вать пот реб-
нос ти граж дан.

Де вя тое. Вер хо вен ство за-
ко на и борь ба с кор руп ци ей 
так же ос та ют ся нап рав ле ни-
ями го су дар ствен ной по ли ти-
ки.

Де ся тое. Внед ре ние тех но-
ло гий «Смарт-си ти».

Та ким об ра зом наш 
Президент Нурсултан На зар-
баев оп ре де лил стра те ги чес-
кие нап рав ле ния раз ви тия 
Ка зах стана. Уве рен, что на ша 
мо ло дежь бу дет в аван гар де 
этих эпо халь ных пре об ра зо-
ва ний.

АС ЛАН КА БЕ ГЕ НОВ,
СТУ ДЕНТ КАРГУ ИМ. Е. А. БУ КЕ ТО ВА, ЛИ ДЕР 

МО ЛО ДЕЖ НО ГО КРЫ ЛА «ЖАС ОТАН» КАР ГУ

Философия в модернизирующемся мире

Условие успешной модернизации — 
современные технологии в образовании и науке
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ҚР Пре зи ден ті Нұр сұл тан Назарбаев 2006 жы лы Қа зақ стан хал қы Ас сам бле ясы ның ХІІ 
сес си ясын да ла тын əліп биі не бай ла ныс ты бас та ма кө тер се, 2012 жыл ғы 14 жел тоқ сан да ғы 
«Қа зақ стан-2050» Стра те ги ясы — қа лып тас қан мем ле кет тің жа ңа са яси ба ғы ты» ат ты Қа-
зақ стан Хал қы на ар на ған Жол дауын да: «Біз 2025 жыл дан бас тап əліп биі міз ді ла тын қар пі-
не, ла тын əліп биі не кө ші ру ге кі рі суі міз ке рек», — деп атап көр сет ті.

Нұр сұл тан Назарбаев тың 2017 жы лы 
12 сəуір де гі «Бо ла шақ қа бағ дар: ру ха ни жаң-
ғы ру» ат ты бағ дар ла ма лық ма қа ла сын да «ХХІ 
ға сыр да ғы ұлт тық са на ту ра лы» жə не «Таяу 
жыл дар да ғы мін дет тер» ар қы лы бо ла шақ қа 
қа дам ба су да ғы бір не ше са ты лар ды қам ти тын 
ру ха ни құн ды лық та ры мыз ға бай ла ныс ты мə-
се ле лер Ел ба сы ның көз қа ра сы ре тін де са ра-
лан ған. Со ның бі рі — ла тын əліп биі не кө шу.
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 Ел ба сы ның 
«Бо ла шақ қа бағ дар: ру ха ни жаң ғы ру» ат ты 
бағ дар ла ма лық ма қа ла сын на си хат тау, тү сін-
ді ру мақ са тын да жұ мыс тар ат қа ры лу да де сек, 
со ның бі рі — Қа зақ жа зу ын ла тын гра фи ка сы-
на ауда ру ор та лы ғы.
Ор та лық та ла тын гра фи ка сы не гі зін де гі 

қа зақ əліп биі не қа тыс ты ма те ри ал дар, қа зақ 
жа зу ының та ри хы на, қа зақ ті лі нің та ри хы мен 
түр кі та ну ға жə не қа зір гі қа зақ ті лі не қа тыс ты 
мə лі мет тер бе ре тін оқу-əдіс те ме лік құ рал дар 
қам тыл ған.
Кө не түр кі, кө не ұй ғыр, араб əліп би ле рі 

ор тақ түр кі лік си пат та кө рін се, А. Бай тұр-
сы нұ лы ның тө те жа зуы, ла тын, орыс əліп-
би ле рі қа зақ жа зу ының та ри хы нан мағ лұ мат 
бе ре ді.
Ор та лық тың 2018 жə не 2019 жыл дар ға 

ар нал ған жос па рын да Қа ра ған ды об лы сы 
бойын ша қа зақ жа зу ының ла тын əліп биі не 
кө шуі ту ра лы тү сін ді ру жұ мыс та рын өт кі зу-
ге ат са лы су; БАҚ ма те ри ал да рын да, ғы лы ми 
ба сы лым дар да қа зақ (ла тын) жа зу ына бай ла-
ныс ты ма қа ла жа ри ялау; «Қа зақ (ла тын) жа-
зуы» пə ні не ар нал ған оқу-əдіс те ме лік құ рал-
дар жа ри ялау жол ға қойыл ған.
Сон дай-ақ Е. А. Бө ке тов атын да ғы ҚарМУ 

жа тақ ха на ла рын да қа зақ (ла тын) жа зу ын на-
си хат тау мақ са тын да əң гі ме ле су кеш те рін 
ұйым дас ты ру, Қа ра ған ды қа ла сы жо ға ры оқу 
орын да ры сту дент те рі ара сын да «Ең сауат ты 
сту дент» ат ты сайыс өт кі зу жұ мыс та ры сту-
дент тер дің жа ңа қа зақ əліп биі не қа тыс ты ын-
та сын оята ры сөз сіз.

Ор та лық тың жос па рын да бір не ше дөң ге-
лек үс тел, се ми нар лар жос пар лан ған бол са, 
оның ішін де Қа ра ған ды қа ла сы бі лім са ла сы 
қыз мет кер ле рі мен бір ге «Қа зақ жа зу ының 
жа ңа бе ле сі» ат ты дөң ге лек үс тел, тіл бі лі-
мі ма ман да ры ның қа ты су ымен «Жа ңа қа зақ 
əліп биі жə не гра фи ка мə се ле сі» ат ты рес пуб-
ли ка лық се ми нар, «Ла тын əліп биі жə не ұлт-
тық əде би мұ ра ны иге ру мə се ле ле рі» ғы лы-
ми-əдіс на ма лық се ми нар өт кі зу жұ мыс та ры 
қам тыл ған.
Е. А. Бө ке тов атын да ғы Қа ра ған ды мем ле-

кет тік уни вер си те ті оқы ту шы ла ры на қа зақ 
(ла тын) жа зу ын жə не ем ле ере же ле рін үй ре-
ту, «Қа зақ (ла тын) жа зуы» пə ні не ар нал ған 
оқу-əдіс те ме лік құ рал дар дайын дау, ере сек-
тер ге қа зақ (ла тын) жа зу ын жə не ем ле ере-
же ле рін үй ре ту кур ста рын жүр гі зу жол ға 
қойыл ған.
Ака де мик Е. А. Бө ке тов атын да ғы Қа ра-

ған ды мем ле кет тік уни вер си те ті про фес сор-
оқы ту шы лар құ ра мы Ел ба сы ның «Бо ла шақ қа 
бағ дар: ру ха ни жаң ғы ру» ат ты бағ дар ла ма лық 
ма қа ла сын на си хат тау мақ са тын да бі раз іс-
ша ра лар жол ға қойыл ған.
Ла тын гра фи ка сы на не гіз дел ген қа зақ əліп-

биі нің ұсы ныл ған нұс қа ла ры ту ра лы жə не бе-
кі тіл ген қа зақ əліп биі ту ра лы рес пуб ли ка лық, 
об лыс тық, қа ла лық те ле ар на лар да бе ріл ген 
жа ңа лық тар топ та ма сын да, ар найы бағ дар ла-
ма лар да сұх бат, пі кір ал ма су іс ке асы ры лу да.
Жо ға ры жə не ар найы бі лім ұйым да ры əдіс-

кер ле рі мен оқы ту шы ла ры ның қа ты су ымен 
«Ла тын əліп биі не кө шу про це сі: проб ле ма ла-
ры мен ше шу жол да ры» се ми нар, мем ле кет-
тік қыз мет ші лер ді, бар лық са ла кад рла рын 
оқы ту, іс жүр гі зу ді үй ре те тін қыс қа мер зім ді 
кур стар ұйым дас ты ру жұ мыс та ры Қа ра ған ды 
об лы сы ның тіл дер ді да мы ту жө нін де гі бас қар-
ма сы мен бір ле се оты рып қол ға алу жос пар-
лан ған.
Қа ра ған ды қа ла сын да ғы мек теп тер де қа зақ 

(ла тын) жа зу ын на си хат тау мақ са тын да кез-
де су лер ұйым дас ты ру, мек теп мұ ға лім де рі не 

ар нал ған се ми нар өт кі зу жұ мыс та ры қа рас ты-
рыл ған.
Е. А. Бө ке тов атын да ғы Қа ра ған ды мем-

ле кет тік уни вер си те ті фи ло ло гия фа куль те ті 
«Жа ңа жо ба да ғы ла тын гра фи ка сы: пі кір лер 
мен ұсы ныс тар» ат ты дөң ге лек үс тел де, про-
фес сор-оқы ту шы лар құ ра мы на ар нал ған «Ла-
тын гра фи ка сы ның ерек ше лік те рі мен бі лім 
бе ру стан дарт та ры» та қы ры бын да ғы дə ріс те, 
уни вер си тет жа тақ ха на ла рын да сту дент тер ге 
ла тын əліп би ін на си хат тау-тү сін ді ру жұ мыс-
та рын да, Қа зақ стан ның жо ғар ғы оқу орын да-
ры ның қа ты су ымен өт кен «Қа зақ ті лі əліп би ін 
ла тын гра фи ка сы на кө ші ру ді ғы лы ми-əдіс те-
ме лік тұр ғы да қам та ма сыз ету» та қы ры бын-
да өт кен он лайн-кез де су де ла тын əліп биі нің 
ма ңыз ды лы ғы, қа зақ жа зу ының бо ла ша ғы 
ба рын ша сөз бол ды. Қа ла лық, об лыс тық іс-
ша ра лар да про фес сор-оқы ту шы лар құ ра мы 
ба рын ша ат са лы сып, ла тын əліп биі нің ма-
ңыз ды лы ғын на си хат та са, қа зақ жа зу ын ла тын 
гра фи ка сы на кө ші ру ге бай ла ныс ты мə се ле ні 
қы зу қол дап, БАҚ ма те ри ал да рын да өз пі кір-
ле рін біл ді ру де. Олар дың қа та рын да рес пуб-
ли ка лық, об лыс тық ба сы лым дар да ғы ма қа ла-
лар бар.
Бү гін гі кү ні ал ды мыз да ем ле ере же ле рін 

бе кі ту, ор фог ра фи ялық сөз дік жа сау, оқу-əдіс-
те ме лік құ рал дар дайын дау си яқ ты игі ша ра-
лар тұр. Ал да ғы осын дай еле улі іс ті оң тай лы 
ше шу ге жос пар жа сай оты рып, жа ңа бе лес-
ке кө те ріл ген қа зақ жа зу ының бо ла ша ғы зор 
екен ді гі не се ні мі міз де мол.

МАР ХА БА Т/Р СЫ НО ВА,
�А ЗА� ЖА ЗУ ЫН ЛА ТЫН ГРА ФИ КА СЫ НА АУДА РУ ОР ТА ЛЫ �Ы НЫ� ЖЕ ТЕК ШІ СІ

«Өт кен жыл ға өк пе жоқ, ке лер жыл дан үміт 
көп» де мек ші, та бал ды ры ғы мыз дан ат та ған ит 
жы лы біз дің оқу ор ны мыз үшін жақ сы жа ңа-
лық тар дың түр ткі сі бо лып тұр. Əсі ре се, жыл 
ба сы нан ҚарМУ-дың де не мə де ни еті жə не 
спорт фа куль те тін де оқи тын сай дың та сын дай 
ірік тел ген ұл-қыз да ры түр лі спорт түр ле рі нен 
бəй ге ге тү сіп, тек ал дың ғы шеп тен кө рі ну де. 
Қа тар лас та ры нан оқ бойы оза шауып, же ңіс-
тің жа лауын жел бі рет кен спор тшы ла ры мыз 
уни вер си тет се ні мін ақ та ды. Мə се лен, ақ пан 
айы ның 1-3 күн де рі Те ге ран қа ла сын да же-
ңіл ат ле ти ка дан өт кен Азия чем пи она тын да 
ат лет қы зы мыз Аде ли на Ах ме то ва I орын ды 
иелен ді. Ал 12-18 ақ пан ара лы ғын да Бельгия 
қа ла сын да спорт тық ак ро ба ти ка бойын ша өт-
кен Əлем ку бо гы ке зе ңін де жə не ха лы қа ра лық 
тур нир де Ни ки та Амос кин же ңіс тұ ғы ры нан 
кө рін ді. Сон дай-ақ, ақ пан ның 24-і мен на урыз 
айы ның 2-сі ара лы ғын да Астана қа ла сы ның 
20 жыл ды ғы на ар нал ған Қа ра ған ды об лы сы 
əкі мі нің жүл де сі үшін сту дент жас тар ара сын-
да өт кен XII об лыс тық спар та ки ада да жо ға-

ры оқу орын да ры ның 9 ко ман да сы ара сы нан 
топ жа рып, жал пы ко ман да лық есеп бойын-
ша 30 ұпай айыр ма шы лы ғы мен ал ға шық қан 
ҚарМУ ко ман да сы ның та за же ңіс ке жет ке нін 
мақ та ныш пен ай та ке ту ке рек. Біз дің сту дент-
тер на урыз айын да да же ңіс тен же ңіс ке жет ті. 
Нау рыз дың 1-6 ара лы ғын да Пав ло дар ша һа-
рын да Қа зақ стан Рес пуб ли ка сы жо ға ры оқу 
орын да ры сту дент те рі ара сын да өт кен VII қыс-
қы уни вер си ада бағ дар ла ма сы аясын да ҚарМУ 
құ ра ма ко ман да сы ми ни-фут бол дан I орын ды 
қан жы ға сы на бай лап қайт ты. 5 күн ге со зыл ған 
бұл тар тыс та біз дің жүй рік те рі міз сыр бер мей, 
оза шап ты. Бұн дай тар тыс тан бас кет бол шы ла-
ры мыз да қа лыс қал ған жоқ. VII қыс қы уни вер-
си ада да ҚарМУ бас кет бол құ ра ма ко ман да сы 
қуа ныш ты қуа ныш қа жал ғап, үз дік атан ды. Ал 
ха лы қа ра лық əйел дер кү ні қар са ңын да Тал ды-
қор ған да «Дзю-до» кү ре сі нен Қа зақ стан Рес-
пуб ли ка сы чем пи она тын да 44 кг сал мақ дə ре-
же сін де қыз дар ара сын да бел де сіп, жауыры ны 
жер ге ти ме ген ару ымыз Мар га ри та Ба жа ева 
қан жы ға сы на І орын ды бай лап қайт ты.

Же ңіс де мек ші, же ңіс маң дай тер дің, ең бек-
тің, жат ты ғу дың ар қа сын да ке ле ті нін бі ле тін 
оғы лан да ры мыз ер тең гі до да лар ға да са қа дай 
сай. Осын дай же тіс тік ке жет кен спор тшы ла-
ры мыз дың ал да ғы уақыт та алар асу ла ры көп 
екен ді гі ай дан анық. Бі лім ор да мыз дың на мы-
сын қор ғап жүр ген жас спор тшы ла ры мыз ға 
сəт ті лік ті леп, же ңіс тұ ғы ры нан кө рі не бер сін 
деп ті лек ар на ғы мыз ке ле ді.

ЕР БОЛ ЕР БО ЛАТ,
�АРМУ СТУ ДЕН ТІ

Латын #ліпбиіне к*шу — рухани жа/�ыруды/ бір тарма�ы

Биікті ба�ындыр�ан сайыскерлер

@азаD телевизиясына 
60 жыл!

Ба ба ла ры мыз ай тып кет-

кен дей, �лт на мы сы бар да 

�лт ты� ар на дан ба� тай май-

ды. Б/ гін де ба сы нан ба� 

кет пе ген, ман дайы жар �ы-

ра �ан к� гіл дір эк ра ны мыз �а 

60 жыл!

К� гіл дір эк ран �а зер са лып 

ны� �а ра са�, �а за� те ле ар на-

сы ны� жа �ар �а нын бай �ау �а 

бо ла ды. 'а зір гі та� да əр ай-

ма� та əр т�р лі ба �ыт та �ы те-

ле ар на лар �ар �ын ды да мып 

ке ле ді. Б�л, əри не, ере� е� бек-

ті�, �а жы мас �ай рат тын же �і-

сі, же мі сі деп бі ле мін. Хал �ы-

мыз �шін �лт ты� ар на ны� ор ны 

б� лек. Те ле ви зи яны� əр ар-

на сы біз �шін бір т� бе! 'а за� 

те ле ви зи ясы ны� та ри хы со нау 

1958 жыл дан бас тау ала ды. Əр 

жыл да ры �а за� те ле ви зи ясы 

сан т�р лі �� ры лым ды� �з ге ріс-

тер ге �шы ра ды. Бі ра� б� гін де 

�сіп, �р кен де ген, 60 жыл ды� 

та ри хы бар те ле ви зи яны� же-

тіс ті гін ауыз тол ты рып ай ту �а 

бо ла ды. 'а за� те ле ви зи ясын-

да ж�з де ген адам �ыз мет ет ті. 

Олар ды� əр�ай сы сы ны� ма-

ман ды �ы на сай ор ны бар. Бі-

ра� те ле� нер ді� бет-бей не сін 

ай �ын да �ан, оны� шы �ар ма-

шы лы� жа �ы нан да му ына зор 

�лес �ос �ан ал �аш �ы лар ды� 

ор ны б� лек. Олар: С. Мас �� тов, 

С. Шəрі пов, Т. 'ай мол ди нов 

ж	 не т. б. Одан кейін гі �а тар-

�а жа �а тол �ын жас тар ке ліп 

�о сыл ды. Олар ды� е� бек те рін-

де ты� із де ніс пен сер пін бай-

�а ла ды. Осын дай �ар �ын мен 

�а за� те ле ви зи ясы ны� алар 

асуы, ба �ын ды рар бе ле сі əлі 

ал да. Жар ты �а сыр дан ас там 

уа�ыт та �ы ма �ыз ды о�и �а лар 

мен із де ніс тер, те ле ви зи яны� 

да му ына �лес �ос �ан �ай-

рат кер лер біз ді� жа ды мыз да 

мə�гі са� та ла ды. Біз де бо ла-

ша� жур на лист ре тін де к� гіл дір 

эк ра ны мыз ды� �суі не, он да �ы 

мар дым ды мəсе ле лер ді к�-

те ру ге ат са лы су ымыз �а жет. 

Əр іс ке �а ре кет ете тін бол са�, 

те ле ви зи яны� тол �ы ны на тол-

�ын �о сып, би ік шы �ы на шы-

�а ры мыз аны�. 'а ре кет етейік. 

'а ре кет т� бі — бе ре кет!

СЫМ БАТ ЖОЛ ДАС,
�Ж-22 ТО БЫ НЫ� СТУ ДЕН ТІ

Жастар тынысы
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22 фев ра ля на уче ном со ве те ут вер жде-
но вто рое из да ние Ан ти кор руп ци он ной 
стра те гии КарГУ им. Е. А. Бу ке то ва на 2015-
2025 го ды.

Пер вое из да ние Ан ти кор руп ци он ной стра те гии 
КарГУ им. Е. А. Бу ке то ва на 2015-2025 го ды бы ло ут-
вер жде но ре ше ни ем уче но го со ве та 22 ян ва ря 2015 
го да (про то кол №8). За пе ри од 2015-2017 гг. бы ли 
при ня ты: За кон Рес пуб ли ки Казахстан от 18 но яб ря 
2015 го да №410-V «О про ти во дей ствии кор руп ции»; 
За кон Рес пуб ли ки Казахстан от 15 ап ре ля 2015 го да 
№88-V «О го су дар ствен ных ус лу гах»; при каз ми нис-
тра об ра зо ва ния и на уки Рес пуб ли ки Казахстан от 7 
фев ра ля 2017 го да №52 «Об ут вер жде нии ан ти кор-
руп ци он но го стан дар та Ми нис тер ства об ра зо ва ния 
и на уки Рес пуб ли ки Казахстан; стан дар ты и рег ла-
мен ты го су дар ствен ных ус луг». Ука зан ные нор ма тив-
ные пра во вые ак ты рас ши ря ют сфе ру дей ствия ан-
ти кор руп ци он но го за ко но да тель ства. На ос но ва нии 
вы ше из ло жен но го спе ци аль но соз дан ная ра бо чая 
груп па под го то ви ла на рас смот ре ние уче но го со ве та 
про ект но вой ре дак ции Ан ти кор руп ци он ной стра-
те гии КарГУ им. Е. А. Бу ке то ва на 2015-2025 го ды.

Во вве де нии до ку мен та ого во ре на идея Пре зи-
ден та Рес пуб ли ки Казахстан о еди ной на ции силь-
ных и от вет ствен ных лю дей, от ме чен ная в прог рам-
мной статье «Бо ла шақ қа бағ дар: ру ха ни жаң ғы ру» — 
«Взгляд в бу ду щее: мо дер ни за ция об ще ствен но го 
соз на ния».

Пас порт до ку мен та до пол нен но вы ми нор ма тив-
ны ми ак та ми Рес пуб ли ки Казахстан.

В раз де ле I. Стра те ги чес кое нап рав ле ние «Уп рав-
ле ние уни вер си те том и кад ро вая по ли ти ка» в ка че-
стве но вых це ле вых ин ди ка то ров оп ре де ле ны:

— соб лю де ние прав и за кон ных ин те ре сов фи зи-
чес ких и юри ди чес ких лиц и их за щи та от кор руп-
ци он ных про яв ле ний в про цес се ока за ния го су дар-

ствен ных ус луг, го су дар ствен ных за ку пок и об ра зо ва-
тель ной дея тель нос ти.

Со от вет ствен но, план ре али за ции дан но го нап-
рав ле ния до пол нен пун кта ми:

— Про ве де ние обу че ния с целью по вы ше ния пра-
во вой гра мот нос ти по воп ро сам ан ти кор руп ци он-
ной по ли ти ки Рес пуб ли ки Казахстан и соб лю де ния 
за ко но да тель ства о го су дар ствен ных за куп ках и го су-
дар ствен ных ус лу гах;

— Ор га ни за ция пос то ян но го мо ни то рин га ка че-
ства ока за ния го су дар ствен ных ус луг, ока зы ва емых 
Уни вер си те том в це лях ус тра не ния пред по сы лок 
кор руп ции;

— Ор га ни за ция ра бо ты по ин фор ми ро ва нию ус-
лу го по лу ча те лей о по ряд ке пре дос тав ле ния го су дар-
ствен ных ус луг Уни вер си те том.

В раз де ле II. Стра те ги чес кое нап рав ле ние «Ан-
ти кор руп ци он ная дея тель ность в об ра зо ва тель ном 
про цес се» до пол не но пун кта ми:
• Фор ми ро ва ние рей тин га фа куль те тов уни вер си-
те та по не тер пи мо му от но ше нию к кор руп ци он-
ным яв ле ни ям.

• Ор га ни за ция ин ди ви ду аль ных юри ди чес ких кон-
суль та ций по воп ро сам про фи лак ти ки кор руп-
ции, о пе реч не и по ряд ке ока за ния го су дар ствен-
ных ус луг Уни вер си те том сре ди сту ден тов в рам-
ках дея тель нос ти Юри ди чес кой кли ни ки КарГУ.
В раз де ле III. Стра те ги чес кое нап рав ле ние «Ан-

ти кор руп ци он ная дея тель ность и вос пи та тель ная 
ра бо та» ста вят ся но вые за да чи, ко то рые со от вет ству-
ют ны неш ним тен ден ци ям:

— Рас ши ре ние учас тия обу ча ющих ся в уп рав ле-
нии уни вер си те том и его об ще ствен ной дея тель нос-
ти, внед ре ние ин сти ту та об ще ствен но го кон тро ля.

— Фор ми ро ва ние и под дер жка сту ден чес ких об ще ствен-
ных объ еди не ний ан ти кор руп ци он ной нап рав лен нос ти.

— Фор ми ро ва ние ака де ми чес кой чес тнос ти как ос-
но вы фор ми ро ва ния ан ти кор руп ци он ной куль ту ры.

Так же об нов ле ны це ле вые ин ди ка то ры дан но го 
раз де ла:

— фор ми ро ва ние не га тив но го от но ше ния обу ча-
ющих ся к кор руп ци оне рам и от тор же ние кор руп-
ци он но го по ве де ния во всех сфе рах жиз ни;

— рост уров ня пра во вой гра мот нос ти по воп ро сам 
про ти во дей ствия кор руп ции сре ди обу ча ющих ся, 
по вы ше ние уров ня об щей пра во вой куль ту ры;

— рас ши ре ние учас тия сту ден тов в уп рав ле нии 
ву зом, соз да ние ин сти ту тов об ще ствен но го кон тро-
ля в сфе ре про ти во дей ствия кор руп ции.

План дан но го раз де ла до пол нен пун ктом:
— Сот руд ни че ство и под дер жка вос пи та тель ных 

ме роп ри ятий, осу ществля емых ан ти кор руп ци он-
ным ом буд сме ном сре ди обу ча ющих ся.
План раз де ла V. Стра те ги чес кое нап рав ле ние 

«Парт нер ство и сот руд ни че ство с го су дар ствен ны ми 
ор га на ми и об ще ствен ностью» до пол нен сле ду ющи-
ми ме роп ри яти ями:

— Ре али за ция по ло же ний Ан ти кор руп ци он ной 
хар тии, под пи сан ной в мае 2017 го да рек то ра ми ка-
ра ган дин ских ву зов.

— Прив ле че ние сту ден чес ких ор га ни за ций для 
фор ми ро ва ния ан ти кор руп ци он но го имид жа уни-
вер си те та.

Все до пол не ния и из ме не ния, пред ло жен ные ко-
мис си ей в дей ству ющую Ан ти кор руп ци он ную стра-
те гию КарГУ име ни ака де ми ка Е. А. Бу ке то ва, от ра-
жа ют сов ре мен ные под хо ды и при ори тет ные нап рав-
ле ния ан ти кор руп ци он ной по ли ти ки Рес пуб ли ки 
Казахстан. Про ект Ан ти кор руп ци он ной стра те гии 
об суж дал ся на за се да нии Об ще ствен но го со ве та и 
был одоб рен чле на ми со ве та (про то кол при ла га ет ся).

С но вой ре дак ци ей Ан ти кор руп ци он ной стра те гии 
КарГУ име ни ака де ми ка Е. А. Бу ке то ва на 2015-2025 го ды 
мож но оз на ко мить ся на офи ци аль ном сай те уни вер си те та.

СОБ. ИНФ.

21 фев ра ля в КарГУ име ни Е. А. Бу ке то ва сос то ял ся фи наль ный этап кон кур са «Пре-
по да ва тель-ин но ва тор», ор га ни зо ван но го в рам ках про ек та ERG (Ев ра зий ской груп пы) 
«Соз да ние эко сис те мы мо ло деж но го пред при ни ма тель ства в сту ден чес кой сре де». Ор га-
ни за тор кон кур са — ERG в парт нер стве с ОЮЛ «Ас со ци ация дру зей Тель-Авив ско го уни-
вер си те та» и УО «Алматы Ме нед жмент Уни вер си тет».

Ос нов ным вы зо вом Ин дус трии 4.0 ста нет за ня-
тость на се ле ния. Ев ра зий ская груп па пред ла га ет 
один из спо со бов ре ше ния этой проб ле мы — раз-
ви тие в ма лых го ро дах ак тив ной и пред при им-
чи вой мо ло де жи. В свя зи с этим ком па ния ERG, 
ру ко вод ству ясь прин ци па ми со ци аль но от вет-
ствен но го ве де ния биз не са, вто рой год под дер жи-
ва ет тран сфор ма ции ре ги ональ ных ву зов в пред-
при ни ма тельские и за пус ка ет про ект «Соз да ние 
эко сис те мы мо ло деж но го пред при ни ма тель ства 
в сту ден чес кой сре де» в об лас тях, где рас по ло же-
ны пред прия тия Груп пы.
Но вая прог рам ма — это не фи нан си ро ва ние 

уни вер си те тов-пар тне ров. ERG бе рет на се бя обя-
за тель ства по прив ле че нию на тре нин ги и кур сы 
ве ду щих ко учей, а так же на ме ре на зак реп лять за 
ини ци атив ны ми сту ден та ми мен то ров, обу чать 
на вы кам рас че та эко но ми чес кой вы го ды их идеи, 
пре дос тав лять свои по ме ще ния под тех но пар ки и 
ла бо ра то рии и мно гое дру гое.

«Мы уве ре ны, что мо ло деж ная, в том чис ле 
сту ден чес кая, пред при ни ма тельская ини ци ати ва 
мо жет стать од ним из ос нов ных фак то ров раз ви-
тия ин но ва ци он ной эко но ми ки Казахстана. Мы 
уже раз ра бо та ли мат ри цу вза имо дей ствия ву зов 

и Груп пы в соз да нии эко сис те мы сту ден чес ко го 
пред при ни ма тель ства и счи та ем, что глав ное пра-
ви ло пос тро ения эко сис те мы — выс тра ивать ее на 
ло каль ном уров не», — от ме ти ла за мес ти тель пред-
се да те ля прав ле ния по пер со на лу и со ци аль ной 
ра бо те Ев ра зий ской груп пы Ири на Да улет ба ко ва.
Кон курс «Пре по да ва тель-ин но ва тор» был 

ори ен ти ро ван на сле ду ющие це ли: под дер жка 
пре по да ва те лей в об лас ти пред при ни ма тель ства, 
со дей ствие раз ви тию мо ло деж ной пред при ни ма-
тельской ини ци ати вы, сти му ли ро ва ние раз ви тия 
мо ло деж но го пред при ни ма тель ства, рас кры тие 
твор чес ких и про фес си ональ ных воз мож нос тей 
пре по да ва те лей для эф фек тив ной ра бо ты в сов-
ре мен ной об ра зо ва тель ной сре де, по пу ля ри за ция 
пред при ни ма тель ства как эф фек тив ной жиз нен-
ной стра те гии в мо ло деж ной сре де.
Чле на ми жю ри ста ли Са ния Ара по ва, ви це-

Президент Ас со ци ации дру зей Тель-Авив ско го 
уни вер си те та; Ксе ния Южа ни но ва, ди рек тор Цен-
тра раз ви тия пред при ни ма тель ства и ин но ва ций 
Уни вер си те та Al maU; Дмит рий По па зов, спич-
рай тер-ана ли тик, Ев ра зий ская груп па; Му ха та-
ев Му рат бек Мей ра мо вич, биз нес-тре нер На ци-
ональ ной па ла ты пред при ни ма те лей «Ата ме кен».

По ито гам кон кур са чле на ми жю ри бы ли оп-
ре де ле ны при зо вые мес та.

1-е мес то (приз 100 000 тен ге) — про ек тная ра-
бо та сту ден тов юри ди чес ко го фа куль те та под ру-
ко вод ством пре по да ва те ля ка фед ры граж дан ско-
го и тру до во го пра ва Жа га ло ва Рус те ма Баг да ту лы.

2-е мес то (приз 70 000 тен ге) — про ек тная ра-
бо та сту ден тов эко но ми чес ко го фа куль те та под 
ру ко вод ством стар ше го пре по да ва те ля Га зи зо вой 
Маи Ри вель ев ны.

3-е мес то (приз 50 000 тен ге) — про ек тная ра-
бо та сту ден тов би оло ги чес ко го фа куль те та под 
ру ко вод ством до цен та ка фед ры би оло гии Иш му-
ра то вой Мар га ри ты Юла ев ны.

3-е мес то (приз 50 000 тен ге) — про ек тная ра-
бо та сту ден тов эко но ми чес ко го фа куль те та под 
ру ко вод ством за ве ду ющей ка фед рой эко но ми ки 
и меж ду на род но го биз не са Ху са ино вой Жи бек 
Се итов ны.

СОБ. ИНФ.

Эта те ма ак ту аль на для под рос тков, и сов-
ре мен ные ре алии ста вят пе ред фак том, что 
вы пус кни ки школ дол жны быть го то вы к об-
ще нию на ан глий ском язы ке. О ро ли ан глий-
ско го язы ка в жиз ни ти ней дже ра — та кой ста-
ла те ма язы ко во го кон кур са, ор га ни зо ван но го 
в КарГУ.

5 мар та на фа куль те те инос тран ных язы ков 
КарГУ им. Е. А. Бу ке то ва сре ди уча щих ся 10-11-х 
клас сов Ка ра ган ды был про ве ден го род ской кон-
курс науч ных про ек тов In teg ra ti on of English lan-
gua ge in to the li fe of a mo dern te ena ger, це ля ми и 
за да ча ми ко то ро го бы ло прив ле че ние уча щих ся к 
науч но-ис сле до ва тельской ра бо те; раз ви тие науч-
но-ис сле до ва тельско го по тен ци ала уча щих ся в об-
лас ти сов ре мен ных проб лем ме то ди ки ино языч-
но го об ра зо ва ния; по пу ля ри за ция и про па ган да 
науч но-ис сле до ва тельской ра бо ты.
Кон курс про во дил ся в два эта па: 1-й этап — 

за оч ный (в он лайн-ре жи ме), 2-й этап — оч ный (в 
ре жи ме li ve). Все го бы ло по да но 38 за явок из 19 
школ, гим на зий и ли це ев го ро да Ка ра ган ды, в том 
чис ле при ня ли ак тив ное учас тие шко ла-ли цей 

№57 им. Сат та ро ва, КГУ «СОШ №59», КГУ «Гим-
на зия №93», КГУ «СОШ №41», КГУ «СОШ №30», 
КГУ «СОШ №23», КГУ «СОШ №36», СШИ им. 
Нур ма ко ва, СШЛ №53, СШИ «Му ра гер», СОШ 
№16, КГУ «Гим на зия №97», Назарбаев Ин тел лек-
ту аль ная шко ла, ли цей-ин тер нат «Бі лім-ин но ва-
ция №1», шко ла-ли цей №101, КГУ «СОШ №18», 
КГУ «СОШ №82», КГУ «СОШ №17», шко ла-гим-
на зия №95.
Ос нов ны ми кри те ри ями оце ни ва ния науч ных 

про ек тов бы ли: науч ное обос но ва ние те мы; сис-
тем ность; науч ный ана лиз; от сут ствие ре че вых и 
грам ма ти чес ких оши бок; соб лю де ние тре бо ва ний 
к офор мле нию; ори ги наль ность науч ной ра бо ты. 
Науч ные ра бо ты про ве ря лись на ан тип ла ги ат.
Ре ше ни ем жю ри из пре по да ва те лей бы ло 

отоб ра но 12 про ек тов, ко то рые бы ли зас лу ша ны 
на вто ром ту ре 5 мар та чле на ми ко мис сии на ба-
зе фа куль те та инос тран ных язы ков КарГУ им. Е. А. 
Бу ке то ва.
По ито гам кон кур са дип ло мом I сте пе ни бы ла 

наг раж де на уча ща яся 10 «в» клас са СШИ им. Нур-
ма ко ва Мар тбек Асель, дип ло мом II сте пе ни — 
уча щий ся 11 «б» клас са ли цея-ин тер на та «Бі лім-

ин но ва ция №1» Жа рыл га пов Али бек, дип ло ма 
III сте пе ни бы ла удос то ена уча ща яся вы пус кно го 
клас са КГУ «Гим на зия №93» Жа ман ку ло ва Са мал. 
Науч ный про ект уча щей ся 11 «а» СШИ «Му ра-
гер» Са би ро вой Жа нель был удос то ен но ми на ции 
«Прак ти чес кая зна чи мость», но ми на ции «Ори ги-
наль ность идеи» бы ла удос то ена ра бо та уча щей ся 
10 «а» СОШ №82 Хра мо вой Тать яны, науч ная ра-
бо та Мус ли евой Ка ри ны, уча щей ся 10 «б» клас са, 
бы ла но ми ни ро ва на как «Ак ту аль ность науч ной 
проб ле мы». Ос таль ные учас тни ки кон кур са бы ли 
наг раж де ны сер ти фи ка та ми учас тия.

Ж. М. КУЛ ТА НО ВА,
СТАР ШИЙ ПРЕ ПО ДА ВА ТЕЛЬ КА ФЕД РЫ АН ГЛИЙ СКО ГО ЯЗЫ КА

Новое содержание 
школьных программ 
обсудили в Караганде

В фев ра ле в рам ках дея тель-
нос ти по об нов ле нию со дер-
жа ния сред не го об ра зо ва ния 
сос то ялась встре ча пред ста ви-
те лей ЧУ «Центр пе да го ги чес-
ко го мас тер ства» АОО «НИШ» (г. 
Астана) с про фес сор ско-пре по-
да ва тельским сос та вом КарГУ 
им. Е. А. Бу ке то ва.

На встре че при сут ство ва ли 
про рек тор по учеб ной ра бо-
те Кар гин С. Т., пред ста ви те ли 
ЦПМ, ди рек тор фи ли ала ЦПМ 
в Ка ра ган де Сур на че ва О. Г., 
пре по да ва те ли, осу ществля-
ющие под го тов ку бу ду щих пе-
да го гов. Пе ред соб рав ши ми ся 
выс ту пил Ка сым бе ков Ер мек 
Ка сым бе ко вич, ди рек тор ЦПМ, 
ко то рый оз на ко мил с про во-
ди мой ра бо той по под го тов ке 
пе да го ги чес ких кад ров в рам-
ках уров не во го и об нов лен-
но го со дер жа ния школь но го 
об ра зо ва ния. В хо де встре чи 
при сут ству ющие об ме ня лись 
мне ни ями по проб ле мам под-
го тов ки пе да го ги чес ких кад-
ров и раз ра бот ке ак ту аль ных 
учеб но-ме то ди чес ких из да ний. 
Это был старт ме роп ри ятий ЧУ 
в Ка ра ган дин ской об лас ти.

С 21 по 23 фев ра ля фи ли ал 
Цен тра пе да го ги чес ко го мас-
тер ства в Ка ра ган де про во дил 
ряд ме роп ри ятий по ре али за-
ции ис сле до ва тельских про-
ек тов в рам ках пос ткур со вой 
под дер жки пе да го гов. В ме-
роп ри ятии при нял учас тие ди-
рек тор Цен тра пе да го ги чес ко-
го мас тер ства Ка сым бе ков Е. 
К. и ди рек то ра фи ли алов ЦПМ 
в Рес пуб ли ке Казахстан.

В нас то ящее вре мя в об-
лас ти за пу ще ны два про ек та: 
«Внед ре ние под хо да «Ис сле-
до ва ние уро ка» в ор га ни за-
ции об ра зо ва ния», «Ме ха низм 
ре али за ции мен то рин га учи-
те лей, за кон чив ших кур сы по-
вы ше ния ква ли фи ка ции по 
прог рам мам об нов лен но го со-
дер жа ния об ра зо ва ния».

В рам ках ре али за ции про-
ек та «Внед ре ние под хо да «Ис-
сле до ва ние уро ка» в ор га ни-
за ции об ра зо ва ния» учас тни ки 
ме роп ри ятий по се ти ли мас тер-
класс по ис сле до ва нию уро ка, 
про во ди мый груп пой учи те лей 
спе ци али зи ро ван ной шко лы-
ин тер на та им. Нур ма ко ва, а 
так же наб лю да ли уро ки пе да-
го гов ис сле до ва тельской груп-
пы в гим на зии №38.

Ис сле до ва тельские груп-
пы гим на зий №93, 97 г. Ка-
ра ган ды, сред ней шко лы №14 
г. Абая и Ель тай ской сред ней 
шко лы Бу хар жы ра ус ко го райо-
на выс ту пи ли с док ла дом по 
ре али за ции вто ро го про ек та 
пе ред учас тни ка ми и гос тя ми.

Да лее бы ло про ве де но рас-
ши рен ное со ве ща ние с учас ти-
ем ру ко во ди те ля Уп рав ле ния 
об ра зо ва ния Ка ра ган дин ской 
об лас ти Иман га ли ева Е. Н., ди-
рек то ра ЦПМ Ка сым бе ко ва Е. К. 
В за вер ше ние встре чи был под-
пи сан ме мо ран дум о вза им ном 
сот руд ни че стве для сов мес тной 
ре али за ции дан ных про ек тов 
меж ду от де ла ми об ра зо ва ния 
Ка ра ган дин ской об лас ти и фи-
ли алом ЦПМ в Ка ра ган де.

СОБ. ИНФ.

Принята новая редакция Антикоррупционной стратегии КарГУ им. Е. А. Букетова

В КарГУ провели финал конкурса «Преподаватель-инноватор»

Как тинейджеру интегрироваться в англоязычную среду?

Новости университета
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Уни вер си тет кү ні не орай бі лім ор да сын да ай ту лы 
«Мисс жə не мис тер уни вер си тет» бай қауы өт ті. Бұл 
іс-ша ра осы мен жи ыр ма сын шы рет ұйым дас ты ры лып 
отыр екен. 11 фа куль тет тің на мы сын қор ғап кел ген 
11 жұп бір-бі рі нен асып тү се тін өнер ле рі мен ерек ше-
лен ді.

Сайыс та ба ғын сы на ған, көп ші лік тің кө зайы мы на ай-
нал ған ару ымыз Ақ ни ет Па зы ло ва: «Бұл бай қау, шы ны 
ке рек, қи ын ға соқ ты. Се бе бі, жауап кер ші лік ті се зін дік. 
Қыз-жі гіт тер дің бар лы ғы мық ты, бі лім ді, өнер лі, көр се 
көз то ятын дай сұ лу, сым бат ты. Екі-үш күн ішін де бар лық 
қа ты су шы лар мен жақ сы тіл та бы сып, бір-бі рі міз ге бауыр 
ба сып қал дық», — дей ді. Ал осы бай қау да өз ге лер ден ерек-

ше ле ніп, сүй ген қы зы на гүл сый лап, ұсы ныс біл дір ген 
се рі жі гіт Шың ғыс Аман бы лай дей ді: «Осын дай сайыс қа 
қа ты су уни вер си тет қа быр ға сы на қа был дан ған нан бер гі 
ар ма ным бо ла тын. Сол ар ма ны ма жет тім. Мен үшін «Шы-
ғар ма шы лық» нө мір қи ын ға соқ ты. Се бе бі, кө рер мен ді 
қан дай өнер мен таң қал дыр сам деп көп ой лан дым. Бə рі 
ой да ғы дай бол ған си яқ ты».
Үз дік өнер ле рі мен жұрт ты там сан дыр ған шет тіл дер 

фа куль те ті нің сту дент те рі Те мір лан Асыл бек пен Асыл 
Аман құ ло ва «Мис тер жə не мисс уни вер си тет» ата ғын же-
ңіп ал ды. Өз ге сайыс кер лер де түр лі ата лым бойын ша ма-
ра пат тал ды.

АЯЖАН МА ДИ БЕ КО ВА, �АРМУ СТУ ДЕН ТІ

С�лулар мен с�лтандар сайысы

Фоторепортаж
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В це лях вы яв ле ния и под дер жки сту ден чес кой 
мо ло де жи, при ни ма ющей ак тив ное учас тие в учеб-
ной, науч ной, об ще ствен ной и твор чес кой жиз ни 
уни вер си те та, а так же для оп ре де ле ния луч шей 
груп пы 27 фев ра ля во Двор це сту ден тов был про-
ве ден еже год ный кон курс «Луч шая сту ден чес кая 
груп па — 2018».

Для то го что бы под твер дить свой вы со кий уро вень, сту-
ден ты, по да вая за яв ку на кон курс, прик ла ды ва ли гра мо ты, 
бла го дар ствен ные пись ма, све де ния об ус пе ва емос ти и т. д. 
По это му в фи на ле кон кур са встре ти лись луч шие груп пы 

от 11 фа куль те тов. Они пред ста ви ли на оцен ку жю ри свои 
«ви зит ки», твор чес кие но ме ра, про яви ли ин тел лек ту аль-
ные спо соб нос ти в раз лич ных кон кур сах.
По ито гам кон кур са бы ли оп ре де ле ны по бе ди те ли. Са-

мой ин тел лек ту аль ной груп пой наз ва ли груп пу ГИ-26 ис-
то ри чес ко го фа куль те та, са мы ми твор чес ки ми ока за лись 
сту ден ты груп пы СР-32 фа куль те та фи ло со фии и пси хо ло-
гии, са мы ми кре атив ны ми ста ли учас тни ки из груп пы ХЕ-
31 хи ми чес ко го фа куль те та. А аб со лют ным по бе ди те лем 
жю ри оп ре де ли ло груп пу КФ-31 фи ло ло ги чес ко го фа куль-
те та. Ос таль ные так же не ос та лись без дип ло мов от рек то-
ра уни вер си те та и по дар ков в раз лич ных но ми на ци ях.

В КарГУ выбрали лучшую студенческую группу

Фоторепортаж
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Ұ лт тық ру ха ни мұ ра ның жа на шы-
ры М. Ж. Кө пе ев тің «Қа зақ ше жі ре-

сі» кі та бын да мы на дай мə лі мет тер кел-
ті ріл ген: «Қо жа на зар ел жұр ты на аман-
есен кел ді, қа тын ал ды, бір ұл ту ды. Атын 
Жи де бай қой ды. Жи де бай құрт тай ба ла 
кү нін де тап қан ше ше сі өліп қа лып, Қо-
жа на зар бір то қал ал ды». Əри не, бұл ел 
аузы нан жет кен аңыз дың же лі сін де жа-
зыл ған мə се ле. Де сек те екі түр лі жəйіт ке 
қа нық бо ла мыз. Бі рін ші сі, Жи де бай дың 
əке сі нің Қо жа на зар еке нін, ше жі ре лік 
де рек тер де де осы лай ай ты ла ды. Бі рақ, 
бір əң гі ме де бі рін ші əйе лі нен ту ған де се, 
ке ле сі бір жер лер де екін ші əйе лі нен ту-
ғы за ды. Екін ші сі, жас тай ана сы нан же-
тім қа луы жə не бір ана дан жал ғыз бол-
ған ды ғы. Бұл екеуі де ма ңыз ды де рек тер. 
Біз жо ға ры да Қо жа на зар дың жоң ғар лар 
қо лы нан бо сап кел ген уақы тын 1712 жыл 
деп пайым да ған едік. Осы бай дам ды 
бас шы лық қа ал сақ, Жи де бай 1713 жы-
лы ту ған бо лып шы ға ды. Ба тыр дың ес кі 
ма за ры на қой ған көк тас та Жи де бай ды 
ХVІІ ға сыр да өмір сүр ген деп көр сет кен 
еді. Осы ған орай нақ ты ке зең ді ай қын дай 
уақы тын да зер де леу жұ мы сын жүр гі зіп, 
1986 жы лы «Бі лім жə не ең бек» жур на лы-
ның №9 са нын да «Жи де бай ба тыр» де ген 
ат пен ма қа ла жа ри яла ған едік. Біз дің ті-
лі міз ге ти ек бол ған мə се ле Жи де бай дың 
Абы лай хан ға ба тыр бол ған ды ғы. Ал, 
Абы лай хан 1711-1781 жыл дар ара лы ғын-
да өмір сүр ген ді гі та ри хи мə лі мет тер мен 
жаз ба мұ ра ғат де рек те рі ар қы лы то лық 
дə лел де ген. Олай бол са, Жи де бай ба тыр 
да ХVІІІ ға сыр дың ада мы. 5 жа сын да ана-
сы нан, 7 жа сын да əке сі нен айырылған 
Жи де бай дың жа угер ші лік за ман да ғы ба-
ла лық ша ғы же ңіл бол ған жоқ.
Əли хан Бө кей ха нов «Ата те гі міз дің 

ай на сы» де ген зерт теуін де: «Əл те ке ден, 
бі рін ші əйе лі нен — Өте ген, Ес бо лай, 
екін ші əйе лі нен — Дос, Əл мұ рат, үшін-
ші əйе лі нен — Са пақ. Өте ген нен — Бай-
дəулет, Бəйім бет, Жан гел, Қой кен (Ше ру-
бай — Нұ ра өзе ні нің бір са ла сы, Қой гел-
дің бейі ті жа нын да, Қой гел есі мі мен ата-
ла ды. Жа рас, Бес бал дақ, Қа зақ бай де ген 
үш бейіт тің аты мен Нұ ра бо лы сын да үш 
өзен ата ла ды). Ес бо лай дан — Бір на зар. 
Дос тан — Қо жа на зар, Бап тен, Мыр за құл. 
Қо жа на зар дан — Жи де бай. (Жи де бай-
дың бейі ті 16 ауыл же рін де жə не Əл те ке 
не ме се Дос ру ла ры оны əулие са най ды, 
ба ла кө тер ме ген қа зақ əйел де рі ба сы на 
тү ней ді, Дос руы Жи де бай дың аты мен 
ант бе ре ді жə не ан тын еш қа шан бұз бай-
ды, Жи де бай ХVІІІ ға сыр дың аяғын да өл-
ген). Жи де бай дан Есе на ман, Есір кеп» деп 
жаз ған. Бұл ба тыр дың өмір сүр ген ке зе-
ңін ай қын да ған біз дің пі кі рі міз ді ай ғақ-
тай тү се ді.
Со ны мен, ХVІІІ ға сыр да өмір сүр ген 

ха лық ба ты ры Жи де бай Қо жа на за рұ лы-
ның ту ған ке зі 1713 жыл де ген тоқ там ға 
кел дік. Ен ді гі мə се ле ба тыр дың қай жер-
де ту ған ды ғын анық тау. Осы өл ке де, мы-
на дай ме кен де өмір ге ке ліп ті де ген нақ ты 
та ри хи де рек те, мə лі мет те жоқ. Де ген-
мен, қи сын ға ке ле тін əң гі ме лер не гі зін де 
тұс пал дап та бу ға бо ла ды.
Қа зақ жа ра ты лыс тың заң ды лық та рын 

те рең тү сі не біл ген ха лық. Əр бір іс, əре-
кет, сөз бел гі лі бір қа ғи да ны бас шы лық қа 
алып отыр ған. Адам ның есі мі не бай ла-
ныс ты да осы ны ай ту ға бо ла ды. Та ны мал 
тұл ға лар дың есім де рі нің қай та ла нып 
оты руы (Абы лай, Омар, Бө ген бай жə не 
т. б.), күн нің жа ты сы на орай қойы луы 
(Бей сен бай, Сəр сен бай, Жұ ма бек жə не т. 
б.), за ман ның та ла бы на сай алы нуы (ХХ 
ға сыр дың 30 жыл да рын да Со вет, Со ци-
ал, Пар тия, Ке ңес т. б. ат та ры ның пай да 
бо луы), ме кен дік орын дар ға орай бе рі луі 
(Ер тіс бай, Жайық, Ар қа бай, Еділ бек жə-
не т. б.) біз дің пі кі рі міз ге дə лел бо ла ала-
ды. Ен ді, Жи де бай есі мі нің қойы лу ына 
на зар са лып кө ре лік. Есім «Жи де» жə не 
«бай» де ген сөз дер дің бі рі гуі нен жа са лып 
тұр. Мұн да не гіз гі ек пін тү се тін сөз ал-

ғаш қы бө лі гі де, соң ғы сы жиі жал ға на тын 
үс те ме сөз ге жа та ды. Жи де-же міс. Ол өз-
ге де же міс тер тə різ ді жаз да өсіп, өні мін 
бе ре ді. Ен де ше ел жай ла уда отыр ған да 
өмір ге кел ген дік тен нə рес те ге осын дай 
есім нің қойы луы мүм кін. Де ген мен, қа-
зақ та Жай ла убек, Жай ла убай, Күз гі бек 
де ген тə різ ді есім дер де кез де се ді. Ал Жи-
де бай — си рек кез де се тін ерек ше қойыл-
ған ат, за ман ның ағы мы на, күн нің жа ты-
сы на кел мей ді.
Біз жо ға ры да Дос ба тыр ту ра лы əң гі-

ме қоз ға ған да қай өңір де өмір сүр ген ді-
гін, қай жер де қа за тап қан ды ғын жə не 
сол өл ке де Дос де ген өзен нің бар екен-
ді гін ай тқан едік. Осы бай лам ды бас шы-
лы қа ала оты рып, атал ған ай мақ қа на зар 
сал сақ, Бал қаш кө лі не ке ліп құя тын Іле 
өзе ні нің бір са ға сы Жи де лі деп ата ла-
ды. Атауына қа ра ған да же міс ті өңір ге 
ұқ сай ды. Біз дің пі кі рі міз бойын ша осы 
өзен нің бойын да өңір ге кел ген дік тен ба-
тыр ға Жи де бай де ген есім бе ріл ген (жо-
ба бойын ша ал ғаш қы да Жи де лі бай деп 
қойыл ған есім бір те-бір те ауызе кі сөй леу 
ті лін де ық шам да лып Жи де бай ға ай нал-
ған). Біз де қа лып та сып қал ған дəс түр бар. 
Егер əң гі ме ге өзек бо лып отыр ған тұл ға 
ар ғын елі нен бол са, бір ден оны ар қа мен 
бай ла ныс ты ра бас тай мыз. М. Тын шба ев 
өзі нің зерт теуін де бы лай дей ді: «из опи-
са ний Ти му ра зна ем, что Ар гы ны в 14 ве-
ке жи ли меж ду р. Ала-куль и р. Ка ра тал, 
т. е. ос та ва лись на преж ных мес тах». Яғ ни, 
Бал қаш кө лі нің оң түс тік жа ғын да өмір 
сүр ген ді гі жайын да мə лі мет бе ре ді. Та-
рих та аума лы-төк пе лі ке зең дер бол май 
тұр май ды, сон дық тан, қо ныс та ну мə се ле-
сі нің де өз ге ріп оты руы та би ғи заң ды лық.
Жи де бай мен ата лас ағайын ның ұр па-

ғы бел гі лі ға лым, про фес сор Тө леп бер ді 
Ақы шов: «Жи де бай ба тыр Сыр бойын да-
ғы Қа ра тау өңі рін де ту ып, Са ры ар қа да ғы 
Ақ су-Аюлы тауының сол түс тік ба ты сын-
да, кейін Жи де бай əулие ата лып кет кен 
жер де Шет ауда ны ның ор та лы ғы нан 
15 ша қы рым қа шық тық та дү ние сал ған» 
деп ба тыр дың оң түс тік өл ке де өмір ге 
кел ген ді гін ай тқан. М. Ж. Кө пе ев ай тқан-
дай, жа угер ші лік за ман да күн де кө шіп, 
қо ныс ауыс ты рып жүр ген ел дің Қа ра тал-
дан бас тап, Қа ра тау ға дейін гі ара лық ты 
ба сып өтуі əб ден мүм кін. Кə рі құ лақ ты 
қа ри ялар дың бі ре се ба тыр ды Қа ра тау 
бойын да, кей де Іле нің бойын да өмір ге 
кел ті руі осы се беп тен ту ын да ған бол са 
ке рек. Со ны мен біз Жи де бай Қо жа на за-
рұ лын Іле нің бір са ға сы бо лып та бы ла-
тын Жи де лі өзе ні нің бойын да ту ған де ген 
тоқ там ды ұсын ған ды жөн көр дік.

«Алып — ана дан ту ады» де ген қа зақ 
хал қын да ма қал бар. Жи де бай ба тыр-
дың ана сын бір де рек тер де Нар ба ла 
де се, ке ле сі бір де рек тер де Нар ғыз деп 
ай та ды. Ал аңыз дар да бі ре се тү рік пен 
қы зы, бі ре се араб қы зы деп ба ян дал ған. 
Мə се лен, Аман құл Мұ са тайұ лы мы нан-
дай жағ дай ды жаз ған: «со дан Дос ба ла-
сы Қо жа на зар екеуі Ме ке ге жү ріп ке те ді. 
Аман-есен жет кен соң мед ре се ге тү сіп, 
Сұл тан қа жы де ген мұ ға лім мен та ны сып, 
жол дас бо лып жү ре ді. Сұл тан қа жы ның 
жал ғыз қы зы Нар қыз да сон да оқи ды 
екен. Қо жа на зар екеуі бі рін-бі рі ұна тып, 
ға шық бо лып қа ла ды.» («Аға дыр та ңы 
га зе ті, 26 ма усым, 1993 жыл»). Əл те ке нің 
28 жа сын да жау қо лын да қа за тап қа нын 
жо ға ры да ай тқан быз. Шап қын шы лық 
уақыт та ел ден ал шақ та жат қан өз ге мем-
ле кет ке са пар ше гу де оңай емес. Жə не 
Сұл тан көп ші лі гін де түр кі тек тес ха лық-
тар ға тəн есім. Бі рақ біз ге бұл жер де гі 
қа жет ті сі — ба тыр дың ана сы ның есі мін 
ай қын дау. Ғ. Ақ пан бек те «Ар қа» жур на-
лы ның 1993 жыл ғы 3 са нын да: «Қо жа на-
зар дың екін ші əйе лі нен Жи де бай ту ады. 
Жи де кең нің ана сы Нар ба ла (ла қап аты 
бол са ке рек)» деп жа за ды. Осы ай тыл ған 
пі кір қи сын ға жа қын. Бір де Нар ба ла, ен-
ді бір де На ғыз деп алы нуы да есі мі нің ел 
қой ған нұс қа сы екен ді гін аң ғар та ды. Де-

сек те, есім ге ерек ше мəн бе ре тін қа зақ 
Жи де кең нің ана сын Нар ба ла деп атауына 
қа ра ған да ол кі сі ірі, алып тұл ға лы адам 
бол ған ға ұқ сай ды.
Өкі ніш ке орай Жи де бай есі кір мей 

тұ рып ана сы нан, есін бі ле бас та ған ке-
зін де əке сі нен айы ры ла ды. Бұл ту ра лы 
ел аузын да ғы сақ та лып қал ған аңыз да да, 
М. Ж. Кө пе ев тің ең бе гін де де ашық ай-
тыл ған. Əри не, екін ші ана сы Жи де бай-
ды жат сын ған жоқ. Де ген мен, əр кім ге өз 
ана сы ыс тық, өз ба ла сы жа қын. Бо ла шақ 
ба тыр дың жас ке зін де же тім дік тің тау-
қы ме тін тар тқан ды ғын жоқ қа шы ға ру ға 
бол май ды. «Жи де бай ба тыр» дас та нын-
да ғы:
Ше шем ме ні кү те ді,
Өз ба ла сы на кө бік бе ре ді,
Жа лай бер сін деп.
Ма ған те зек бе ре ді,
От қа қа лай бер сін деп, — де ген жыр 

жол да ры бі раз жағ дай дың ба сын ашып 
тұр. Ба тыр ба ла ке зін де мұ сыл ман ша 
оқы ған, бі лім ал ған, оның ді ни сауат ты 
бол ған ды ғы жай лы аңыз дар да, əң гі ме-
лер де бар шы лық.
Ұлт тық дəс түр де гі қа лып тас қан, көп-

те ген ға сыр лар дың бойы на сұ рып та удан 
өтіп ор нық қан салт тың бі рі — ес бі ліп, 
ете гін жи на ған ба ла ны ын та-жі ге рі не 
қа рай оты рып, бағ дар лы түр де өмір тə-
жі ри бе сін жи нақ та ған, көр ге ні мен то-
қы ға ны мол тұл ға лы адам ға ба та алу ға 
жі бе руі. Жə не бір ай та тын мə се ле, егер 
ба ла əн ай ту ға бейім бол са, та ны мал əн-
ші ге, өлең шы ға ру ға ың ғайы бол са, бел-
гі лі ақын ға, сөз сөй ле уге ше бер бол са, 
шы нық қан ше шен ге жі бе ре тін бол ған. 
Бұл пі кі рі міз ге орай ай ту ға бо ла тын де-
рек те, мə лі мет те жет кі лік ті. Осын дай 
ор нық қан дəс түр дің кө рі ні сі Жи де бай ба-
тыр ға да қа тыс ты. М. Ж. Кө пе ев тің жаз ба-
сын да Əл мұ рат бай дың үйі не Қа ра ке рей 
Қа бан бай ба тыр кел ген кү ні ба ба сы Дос 
ба ла ның тү сі не еніп, ба рып ба тыр дан ба-
та ал де ген аян бе ре ді. Ер те ңі не ат та нып 
ба ра жат қан ба тыр дың ал ды нан шы ғып, 
ба та сын алып, төрт ал ма жайын ның бі-
рі — қы зыл түл кі ні иеле не ді. Аман құл 
Мұ са тайұ лы Жи де кең нің тү сі не ана сы-
ның кі ріп, қос түл кі ки есі нің кел ге нін, 
жыл қы дан қан дай ат таң дау ке рек ті гін, 
ел ді қор ғау ға ат та ну ының қа жет ті лі гін 
ай тқан ды ғын жа за ды. Егер біз қа лып тас-
қан дəс түр ге жү гін сек, Жи де бай дың Қа-
бан бай ба тыр дан ба та ал ған ды ғы кө ңіл ге 
қо ным ды. Се бе бі мық ты лы ғы жас ке зі нен 
бай қал ған Жи де кең нің үл кен дер дің ұсы-
ны сы бойын ша ауыл ға кел ген Қа бан бай-
дан ба та сұ рауы дəс түр ге сəй кес. Мəж-
һүр Жү сіп жаз ба сын да ғы «ата, ма ған 
ке рек ба та!» де ген сөз тір ке сі оқыр ман ды 
ерік сіз ой лан ды ра ды. Аға емес, ата. Яғ ни, 
біз дің пайым дауымыз ша, жа ңа ғы ай тыл-
ған сөз ге қа ра ған да, Қа бан бай дың жа сы 
сол кез дер де ке мін де қы рық тың бел ор-
та сын да бол ған. Оған жо ға ры да ғы ай тып 
кет кен дəс түр ге тəн ба та ны көп ті көр ген 
адам ннан алу ке рек де ген мə се ле ні қос сақ, 
пі кі рі міз ай қын да ла тү се ді. Ен ді, Жи де-
бай дың ба та ал ған жа сын ша ма мен анық-
тау ға та лап жа сап кө ре лік «Ақ та бан шұ-
бы рын ды, Ал қа көл сұ ла ма ның» бол ған 
жы лы та ри хи де рек тер мен анық тал ған 
1723 жыл. Оған қа тыс ты аңыз, əң гі ме лер-
де Жи де бай дың есі мі ай тыл май ды. Ол 
орын ды. Се бе бі шай қас қа шы ға тын дай 
жі гіт емес, бұ ға на сы қат па ған жас ба ла 
еді. Осы бір зұл мат жағ дай ел дің ба сын 
бі рік ті ру ге, дұш пан ға қар сы топ та сып 
кү ре су ге ұйыт қы бол ды. Бі рақ, бұл бір-
ден жү зе ге аса қой ған жоқ. Əрі жұт тан 
жұ тап шық қан, əрі іле-ша ла жоң ғар дың 
жой қын ша бу ылы нан есең гі реп, аулақ қа 
қо ныс ауда рып кет кен жұрт тың өзі не-өзі 
ке луі не де бір ша ма уақыт тың қа жет бо-
ла тын ды ғы бел гі лі. Б. Д. Жұ ма қае ва ның 
«Қа зақ стан та ри хын да» бы лай деп жа-
зыл ған: «1726 жы лы ел ді азап тан құт қа ру 
ісін ха лық өз қо лы на ал ды. Шым кен тке 
таяу Ор да ба сы де ген жер де үш жүз дің 

бас шы ла ры, би ле рі жи ын өт кі зіп, он-
да қа зақ жа сақ та ры на қол бас шы бо лып 
Əбіл қайыр хан жə не Бө ген бай ба тыр сай-
лан ды. 1727 жы лы Ыр ғыз дың оң түс тік-
шы ғыс бе тін де гі Бұ лан ты өзе ні нің жа нын-
да «Қа ра си ыр» де ген жер де қал мақ тар ға 
ен сең гі ре те соқ қы бер ді». Кейін ха лық 
бұл ме кен ді «Қал мақ қы рыл ған» деп атап 
кет ті. Сон да жоң ғар лар дан өл ке ні ал ғаш-
қы азат ету со ғы сы 1727 жы лы жүр гі зіл-
ген бо лып шы ға ды. Егер қи сын ға сүйе нер 
бол сақ, 1723 жыл дан кейін ша ма мен екі 
жыл дай ес жи ған ел жау ға қар сы күш бі-
рік ті ру үшін дайын дық ісі не кі ріс кен ді гі 
ақи қат. Ол да оңай ша руа емес. Ха лық қа 
сый лы ба тыр лар ел ішін ара лап жауын-
гер лер жи на умен ай на лыс ты. Олар дың 
сауыт-сай ма ны, қа ру-жа ра ғы, жа рам ды 
ат та ры, азық та ры жə не т. б. осы тə різ ді 
қа жет ті лік тер ді өтеу же ңіл бол ған жоқ. 
Ала са пы ран жағ дай ды А. Лев шин бы лай 
деп су рет тей ді: «Пе ре хо ды сил влек ли за 
со бою не ми ну юмые ра зо ре ние и ги бель. 
Ста да и та бу ны ежед нев но умен ши лись; 
ми но вая тор гов ля прек ра ти лись; ни ще та 
и стра да ния сде ла лись все об щи ми: иные 
уме ра ли с го ло да, дру гие бро са ли жен и 
де тей сво их. На ко нец бе гу щие ос то но ви-
лись; но где же? — вмес тах без плод ных и 
неп ред став ля ющих ни ка ких удовсть для 
ка че во го на ро да». Мі не, осын дай ауыр ке-
зең ді өт кіз ген ха лық тың ба сын бі рік ті ру-
ге ал ды мен ба тыр лар дың шы ғуы қа лып-
ты жағ дай еді.
Қа ра ке рек Қа бан бай дың да ша ғын 

топ пен ел ара лауы осы мақ сат тан ту ған. 
Бұл ша ма мен 1725-1726 жыл дар ға сəй кес 
ке ле ді. Ба тыр дың Əл мұ рат ауылы на ат 
ба сын ті ре уде мəн бар. Жа угер ші лік ке-
зең дер де Ай ту ған, Əл те ке, Дос, Қо жа на-
зар тə різ ді мық ты ба тыр лар дың шық қан-
ды ғын, дұш пан ша бу ылу ына той та рыс 
бе ріп, ел іші не қия бас тыр ма ған ды ғын 
ке зін де Дос тың кө зін көр ген, жа нын да 
жүр ген Қа бан бай «тек ті ден тек ті ту май 
ма, ата ның жо лын қу май ма?» деп ха лық 
ай тқан дай, біт топ ел қор ғау шы сар дар-
лар дың май қы ұр пақ та ры нан шы ға тын-
ды ғы на кə міл сен ген. Ол ру дың ақ са қа-
лы Əл мұ рат тың, егер Дос екеуі егіз де ген 
де рек ке се не тін бол сақ, тоқ сан нан ас қан 
ша ғы бо ла тын. Жи де бай он екі, он үш-
тер де гі ба ла да, ал Қа бан бай ал дын да ғы 
ай тқан тұ жы рым ға жү гін сек қы рық тың 
то лық ішін де, яғ ни, 1680 жыл да ры ту ған 
бо лып шы ға ды. Ұлт қай рат кер ле рі ту ра-
лы жа зыл ған «Ел тұт қа» де ген жи нақ та 
мы на дай мə лі мет бар. «Ха лық ара сын-
да Қа ра ке рей Қа бан бай ба тыр жө нін де 
аңыз-əң гі ме лер, жыр-дас тан дар өте көп. 
Бұ ған ке рі сін ше та ри хи құ жат тар да Қа-
бан бай ба тыр дың 1740-62 жыл дар да ғы 
өмі рі ға на кө рі не ді. Бұл кез де оның есі мі 
ел ара сы ның бі тім гер ші лі гін де жүр ген 
да на, би ре тін де ай ты ла ды». Əри не, XVIII 
ға сыр дың 40-60 жыл да ры Қа бан бай дың 
жа сы 60 пен 80 ара лы ғын да бол са, көп ті 
көр ген ақыл гөй да на ақ са қал ре тін де ел 
ісі не ара ла су ға лайық ты жас та бол ған ды-
ғын бай қай мыз.

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

Ф.�.Д., ПРО ФЕС СОР
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Абай Кəлі мұ лы 1998 жы лы 
ақ пан ның 9 жұл ды зын да Қа-
ра ған ды об лы сы, Шет ауда ны-
на қа рас ты Ақой ауылын да 
дү ни еге кел ген. Қа зір гі таң да 
ҚарМУ-дың 3 курс сту ден ті. Ай-
мақ тық, об лыс тық жыр мү шай-
ра ла ры ның жүл де ге рі.

Қай ғы тол са да ме нің ке уде ме,
Бір үміт пе нен қа рап ал ды ға.
Қа раң ғы кө ше де ап пақ кө ңіл мен
Мен ке лем түн гі Қа ра ған ды да.

Бі лім із де ген сту дент ата нып,
Ар тым да ауыл-да ла қал ды да.
Жа быр қау күз де жар қын жү зім мен
Мен ке лем түн гі Қа ра ған ды да.

‘’Тек ал ға ға на!’’ де ген ұран ды
Ор на тып алып са на ма мы на.
Ал шаң дап ба сып, кө ңі лім та сып,
Мен ке лем түн гі Қа ра ған ды да.

Ба ла ша ғым мен мек теп кез де рім
Қай ран өт кен күн ора ла ды ма?!
Бо ла ша ғы ма үміт пен қа рап,
Мен ке лем түн гі Қа ра ған ды да.

* * *
Мен-да ғы са ғы на мын, се не сің бе?
Ес те лік тер сен жай лы көп есім де.
Ұмыт қым кел сем-да ғы ұмы та ал ман,
Көз ал дым да тұр əні, еле сің де.

Жү ре гім ді ту ла тып се зім де ген,
Өзің ді ой лап түн дер-ай көз іл ме ген.
Құ ша ғым да бол саң сен осы сəтте,
Мен де гі от се зім ді се зі нер ең.

Алауыр тқан жа ным бар, жа лы-
ным бар,
Ту лай тұ ғын қа ным бар, ары ным бар.
Түн дер де бұл көз іл мей таң атыр ған,
Өзің ға на жа ным-ау жа ным ды ұғар!

Са ған де ген ар тқан ба са ғы ны шым,
Жа ным де дім бас қа ны жа ңы лы сып…
Ма хаб ба тым сен ға на, бар ыры сым,
Кел ші, жа ным, тас та шы, бəрі құр сын!

* * *
Мін де ті оның ер кек тер ге ұнауы,
Сай ран са лып ал дын да оның жал-
бақ тау.
Қан дыр са да қан ша ер кек тің құ-
ма рын,
Дү ни еге құ ма ры бір қан бап ты-ау.
Кө ңі лі не тү сіп ке тіп ой құр ты,
Жы лап отыр сай ран сал ған кез 
ке тіп.
Өмі рім ді өз гер тем деп жүр ген де,
Өмір өзін жі бе ріп ті өз гер тіп.

Кө лік пе еді сұ лу қыз ға ке ре гі,
Бұл күн де оның кө лі гі бар, үйі де.
Бі рақ, бі рақ ти ме ді оның кө ме гі
Тым жа быр қау кө ңі лі нің күйі не.

Шар ша ды ол тағ ды ры мен ай қа са,
Бұл күн, мі не, тір ші лі гі осын дай.
Өмі рі де ащы екен бай қа са,
Жаң быр ме нен ара лас қан жа сын дай.

Бай қа ма ды қал ға нын күн кеш кі-
ріп,
Сəбиі де бол ма ға сын бе сік те…
Сұ лу тұр ды оры ны нан ес кі ріп,
Жү ре гі оның тар та бер ді ме шіт ке…

Ой лай бер сең ой тү бі не жет пей-
сің,
Өмір де ген шым-шы ты рық дү ние.
Ой ла нып ап дұ рыс жү ріс ет кей сің,
Қа те қа дам же тіп ты нар тү бі ңе.

* * *

Са нам ды ой лар улай ды түн бол-
ған да,
Жа рам ды кеп тыр най ды мұң боп 
қат қан.
Бір емін та ба ал ма дым бұл жал-
ған да,
Жү ре гім жы лын ба ды-ау дір дек 
қақ қан.

Кө ңіл ге қаяу са лып қа раң ғы лық,
Өмір ді бей не лей ді тү рі бө лек.
Ақы лым тұр са да ғы ға лам ды ұғып,
Өзім ді ұға ал май мын, шы ны ке рек.

Тү нек ке оран ған дай бар ай на лам,
Жү рек те үміт оты аза юда.
Күр сі ніп бо ла шақ ты көп ой ла нам,
Тұн шы ғып ке тем бе екен өз ойы ма?

Сал қын түн тоң дыр ғы сы кел ді бі лем,
Көр пе сі не қай ғы ның орап алып.

Мұң жас ты ғын жас тау ға көн ді гер 
ем,
Ер те сі не та ғы түн бо ла ры анық…

* * *
Қыз ға на мын мен се ні бар лы ғы-
нан,
Құ дайым-ай қыз ған шақ сор лы 
қыл ған!
Ке рек де сең, қыз ға нам таң нұ ры-
нан,
Ке рек де сең, қыз ға нам тағ ды рың-
нан!

Қыз ға на мын мен се ні жі гіт тер ден,
Қыз ған шақ қой бі ле сің жы рық 
ке удем!
Арай лан ған таң нан да қыз ға на-
мын,
Түн ете гін біл дір тпей тү ріп кел-
ген.

Қыз ға на мын өр те ніп, жа нып 
ішім,
Қыз ған ға ным, дұ рыс па, тəңір 
біл сін?!
Сен де ген де ке удем де жү рек құр-
ғыр,
Жа сай ды-ау дейм атом ның жа ры-
лы сын.

Та уды да қо па ру ға дайын бе лім,
Қыз ға ныш тың мен де гі жайын 
көр дің.
Қа ла ма саң бі ре удің мерт бол ға-
нын,
Алыс жүр ші бəрі нен, айым, ме-
нің!

Əке
Сы нын ай тар, шы нын ай тар ақыл 
ғып,
Ке тіп жат са қа да мың да қа те лер.
Тың дай тын да, шың дай тын да ба-
тыл ғып,
Ас қар тау ол — əке лер!

Жү ре гін де сыр ла ры көп жа сыр-
ған,
Маң дайы на əжім тол ған біз үшін.
Əке лер ол жа ра тыл ған асыл дан
Ұл үшін, қыз үшін.

Кү ре гі оның адал дық тың кү ре гі,
Жү ре гі оның адам дық тың иесі.
Əке де ген — от ба сы ның ті реуі
Ша ңы рақ тың ки есі!

Əке лер ол көр ме ген дер бұқ па лап,
Ұр па ғы үшін із гі лік ті із де ген.
Қа да мым ды ба сып ке лем нық са-
нап,
Əке сал ған із бе нен!

�рей
Түн…
Тү нек ке оран ған жа ны ма,
Са лып мұң та ғы да шыр мауын.
Жа рық тың ти іп ап ша мы на
Қа раң ғы тө ге ді мұң-за рын.

Көз сал шы ана бір бұ рыш қа,
Сы ға лап баз бі реу қа рай ма?
Сұ ра шы не ке рек дұ рыс тап…
Жа ным ды алу ды қа лай ма?

Көз ал май қа рай ды не сі не,
Қа раң ғы бұ рыш қа ты ғы лып.
Бір нəрсе түс кен дей есі не,
Ке ле тін си яқ ты жү гі ріп.

Бар сы рын ай тқы сы ке лер дей,
Кет пей ді-ау ол жер ден тү ні мен…
Қор қы ныш бойым ды же ңер дей,
Қа ра шы, бі реу тұр шы ны мен!

Кім екен, отыр мын бі ле ал май,
Дəл ме нен не ке рек, та ңым бар?!
Тү нек тен аты лып шы ғар дай,
Жа рық ты жа ғың дар…

* * *

Кез дер де ме ні жек көр ген
Ба қыт ты күн ді есі ңе ал.
Күл кі мен та лай өт кер ген
Ұй қы сыз түн ді есі ңе ал.

Бұлт тар да ма ған кө рі нер
Жа зу лы се нің атың боп!
Жол да жоқ са ған ше гі нер,
Жек кө ру ге де қа қың жоқ

Қай ғы ға бе ріп, жа ным, сыр ты-
мыз ды,
Əрбір ат қан та ңы мыз арай лан-
сын!
Əлде кім дер бұз ба сын шыр қы-
мыз ды,
Əлде кім дер біз дер ден əрі ой на-
сын!

* * *
Жү ре гің нің қай ғы сы өре тін тө рің де,
Не ге мұң лы боп кет ті өлең, əні міз?
Өсек та ғы ере ді ке ле тін кө ңіл ге
Де ген дейін ба қыт ты тө леп алы ңыз.
Шы ны мен не ге бəрі мұз

Қа ра ған ды мем ле кет тік уни вер си те-
тін де «Жыл сту ден ті-2018» бай қауы өт ті. 
Сту дент тер са райын да ине шан шыр орын 
бол ма ды. 11 фа куль тет тен қа тыс қан 11 сту-
дент тің бар лы ғы же ңіс үшін аян ба ды. Ақ-
тық сын қа шан да қи ын. Де ген мен, тəт ті 
же ңіс тің дə мін та ту үшін ащы қи ын дық ты 
же ңу ке рек.

Бұл бай қау да үз дік тер дің үз ді гі анық тал-
ды. Үз дік сту дент — ол бі лім ді, өнер лі, өне-
ге лі, жал пы се гіз қыр лы, бір сыр лы сту дент. 
Сай дың та сын дай ірік тел ген əр фа куль тет тің 
бет ке ұс тар ұл-қыз да ры ның қай-қай сы сы бол-
ма сын «Жыл сту ден ті» бо лу ға əб ден лайық. 
Алай да қа зы лар ал қа сы ның ше ші мі мен бір 
үміт кер таң дал ды. Ол фи ло ло гия фа куль те ті-
нің 3 курс сту ден ті Жə ния Кə рім хан. «Сер пін» 
бағ дар ла ма сы бойын ша «Қа зақ ті лі мен əде-
би еті» ма ман ды ғын иге ріп жүр ген, өн бойы на 
қа за қы тəр би ені сі ңір ген қы зы мыз «Жыл сту-
ден ті» ата нып, ҚарМУ рек то ры Е.Қ. Кө бе ев тің 
ар найы шə кір та қы сы ның иеге рі деп та ныл ды. 
Өзін жан-жақ ты да мы ту ды мақ сат ет кен Жə-

ния ҚарМУ-да Сту дент тік пар ла мент тің де пу-
та ты, фи ло ло гия фа куль те ті бойын ша Жас тар 
ісі ко ми те ті нің тө райы мы, Сту дент тік ке ңес тің 
мү ше сі, №3 жа тақ ха на сту дент те рі ке ңе сі тө-
ра ға сы ның орын ба са ры, «Өне ге» қыз дар клу-
бы ның же тек ші сі. Мі не, ол осы ның бар лы ғы на 
үл ге ре ді. Жү ре гі қа зақ деп соқ қан жа лын ды 
жас кі тап оқы ған ды ұна та ды. По эзия, про за, 
со ның ішін де клас си ка лық про за жан рын да-
ғы шы ғар ма лар ды сүйіп оқи ды. Пси хо ло гия ға 
қы зы ға ды. Сүйік ті жа зу шы ла ры қа зақ əде би-
еті ні нен — Орал хан Бө кей, пси хо ло ги ядан — 
Брайан Трей си, əлем əде би еті нен — Ко бо Абэ.

>Й ГЕ РІМ ХА МИТ, �АРМУ СТУ ДЕН ТІ

«Елі міз дің ер те ңі бү гін гі жас ұр пақ тың 
қо лын да, ал жас ұр пақ тың тағ ды ры ұс таз-
дар дың қо лын да». Ел ба сы ай тқан дай, елі-
міз дің ер те ңі — жас тар дың қо ғам да алар 
ор ны ерек ше. Сон дық тан, бү гін гі кү ні ал-
ғыр да жан-жақ ты сту дент тер дің мем ле кет, 
қо ғам жə не уни вер си тет өмі рі не бел се не 
ара ла суы — уақыт та ла бы.

Сту дент тер ді əлеу мет тік бел сен ді тұл ға ре-
тін де тəр би елеп, олар дың қо ғам да ғы аза мат-
тық бел сен ді лі гін қа лып тас ты ру мақ са тын да 
ҚарМУ-да түр лі бай қау лар өт кі зі ліп тұ ра ды. 
Сон дай бай қау лар дың бі рі дəс түр лі «Үз дік 
сту дент тік топ» бай қауы. Би ыл да бұл бай қау 

өт ті. Сайыс қа 13 фа куль тет тен үз дік 13 топ 
қа тыс ты. Əр топ тың дайын ды ғы бір-бі рі нен 
асып тү сер лік тей. Бі рақ, бас жүл де бі реу жəне 
оған жүз ден жүй рік, мың нан тұл пар ға на ие 
бо ла ды. Бай қау ба ры сын да əділ қа зы лар ал-
қа сы ның кө ңі лі нен шы ға біл ген фи ло ло гия 
фа куль те ті «Үз дік сту дент тік топ-2018» жүл-
де сін же ңіп ал ды. КФ-31 то бы фи ло ло гия фа-
куль те ті нің на мы сын қор ғап шық ты. Олар өз-
де рін ұйым шыл, өнер лі, бі лім ді, бел сен ді топ 
ре тін де дə лел деп бер ді. Топ бас шы сы Мөл дір 
Ма рат: «Уни вер си те ті міз дің қа быр ға сын да өт-
кен бү гін гі «Үз дік сту дент тік топ» ат ты бай қау-
да же ңіс ке же тіп, қуа ны шы мыз қой ны мыз ға 
сый май отыр. Ұйым шыл дық тың, бір лік тің ар-

қа сын да өне рі міз ді ба рын ша жақ сы көр се тіп, 
біз ге ар тыл ған үміт ті ақ та дық де ген ой да мыз. 
Біз ге сен ген жəне қол да ған жан дар ға ал ғы сы-
мыз шек сіз!

АЯЖАН МА ДИ БЕ КО ВА,
�Ж-31 ТО БЫ НЫ� СТУ ДЕН ТІ

СарDылмайтын 
жылылыD — 
ана атты �лылыD!

К� �і лі міз ге к�к тем шуа �ын 
�яла тып, се зім мен жы лу лы�-
тан н�р ��я тын ш� �ы ла лы к�к-
тем ні� ал �аш �ы ме ре ке сі ні� бі-
рі — 8 на урыз. Осы нау к�к тем 
ме ре ке сі ні� �ай кез де бол ма сын 
ор ны б� лек. Бір �о лы мен бе сік-
ті, бір �о лы мен 	лем ді тер бет кен 
ана ла ры мыз ды� �л кен мей ра-
мы. Ана — �мі рі міз ді� бір б�л-
ше гі іс пет ті. Не ба ры �ш-а� 	ріп-
тен �� рал �ан б�л с�з де �ан ша ма 
�лы �ы� жа тыр де се �із ші?! "р бір 
жан ны� ж� ре гін ел жі ре те тін, са-
на сы на шек сіз са на �яла та тын, 
к�з де рі не к�н с	у ле сін т� ге тін, 
езуі не жи ырыл мас к�л кі сый лай-
тын «Ана» с� зі ні� ма �ы на сы зор. 
Д�йім д� ни ені�, жал па� жал �ан-
ны� бар асу ын, бар �а зы на сын, 
бар �а ла ма тын сый ла са� та, ана 
ал дын да �ы �а ры зы мыз �тел мес. 
Осы �мір ге кел ген нен бас тап, 
біз ді� �ам �ор шы мыз да, а�ыл-
шы мыз да, а� с� тін бе ріп аяла �ан 
да, жа нын да аяма �ан ар да� ты 
ол — АНА. 'и нал �ан да да, �у ан-
�ан да да есі міз ге т� се тін — ол 
аб зал ана мыз. 'ай а�ын бол-
ма сын е� ал �аш �ы �а ла мал ды 
ту ын ды сын ана та �ы ры бы на ар-
най ты ны с�з сіз.

«Ана ке рек, о, адам дар, ана 
ке рек адам �а,

Ана сыз дар а� си я� ты к�н ке-
шіп ж�р �а лам да.

Пі кі рім ді �нат па �ан тап ты� та 
дер да на ны,

Да на лы� ты� �а же ті жо� сый-
лау �шін ана ны!», — деп �а за� 
по эзи ясын да ана та �ы ры бын 
к�п �оз �а �ан Т. Ай бер ге нов жыр-
ла �ан дай, б�л �мір ді� бар м	 ні 
де, с	 ні де осы аяулы ана ла ры-
мыз. Б�л ме ре ке ні� к�к тем мез-
гі лін де бо луы да за� ды �� бы лыс. 
8 нау рыз 	йел-ана ны ��р мет те-
уді� ай шы� ты ме ре ке сі.

К�к тем ме ре ке сі к� �іл де рі-
�із ге �уа ныш сый лап, ж�з де рі-
�із ге шат ты� ор нат сын!

Г? ЛІМ �АЛ ДЫ БА ЕВА,
1 КУРС СТУ ДЕН ТІ

БолашаD журналистер 
бас Dосады

На урыз айы ны� 29-30 ж�л-
ды зын да Е. А. Б� ке тов атын-
да �ы 'а ра �ан ды мем ле кет тік 
уни вер си те тін де 5В050400-жур-
на лис ти ка ма ман ды �ы бойын ша 
рес пуб ли ка лы� сту дент тік п	н 
олим пи ада сы �те ді. Х рет �те тін 
ша ра �а елі міз ді� т�к пір-т�к пі рі-
нен жур на лис тер ді да яр лай тын 
бар лы� ЖОО-да ры �а ты са ала-
ды. Рес пуб ли ка лы� п	н олим пи-
ада сы ны� ма� са ты — бо ла ша� 
ма ман дар ды� ерек ше к	 сі би 
�а бі лет те рін аны� тау ж	 не та-
лант ты сту дент жас тар ды �ол дау. 
Олим пи ада екі ке зе� нен, ал екін-
ші ке зе �і �ш тур дан т� ра ды. 'а-
ты су шы лар ал ды мен ма ман ды�-
�а бай ла ныс ты пəндер ден тест 
тап сыр са, екін ші тур да шы �ар-
ма шы лы� тап сыр ма лар ды орын-
дай ды. Олим пи ада сын да ры нан 
с� рін бей �т кен ко ман да лар І, ІІ, 
ІІІ дəре же лі дип лом дар мен ма-
ра пат та лып, �а ты су шы лар ды� 
бар лы �ы сер ти фи кат тар �а ие бо-
ла ды.

АЯЖАН МА ДИ БЕ КО ВА,
�АРМУ СТУ ДЕН ТІ

Rмірім *ле/, *ле/ім *мір…

«Жыл студенті-2018»

Біріккен бітіреді, �йымдасDан �тады

Жастар тынысы
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23-24 фев ра ля сту ден ты фа куль те та инос тран ных язы ков при ня ли учас тие в Рес пуб ли-
кан ской пред мет ной олим пи аде по груп пам спе ци аль нос тей «инос тран ные язы ки», ко-
то рая прош ла в Алматы на ба зе Ка зУ МО иМЯ им. Абы лай-ха на, и за ня ли сле ду ющие при-
зо вые мес та: дип лом 2-й сте пе ни по лу чил Ко жа кин Э. (науч ный ру ко во ди тель — Эм Т. В.), 
дип лом 2-й сте пе ни был вру чен Вяз ни ко вой К. (науч ный ру ко во ди тель — Ыс қақ на би А.), 
об ла да те ля ми дип ло мов 3-й сте пе ни ста ли Со вет М. (науч ный ру ко во ди тель — Ма та со ва 
И. Н.) и Ким Н. (науч ный ру ко во ди тель — Аяз бе ко ва Б. К.).

А 23 фев ра ля в Ка зах ском аг ро тех ни чес ком 
уни вер си те те име ни С. Сей фул ли на сос то-
ялась Рес пуб ли кан ская науч но-те оре ти чес кая 
кон фе рен ция Stu dent and Sci en ce: vi si on of the 
fu tu re, ор га ни зо ван ная ка фед рой инос тран-
ных язы ков Цен тра раз ви тия меж ду на род но го 
сот руд ни че ства и по ли языч но го об ра зо ва ния. 
В ра бо те этой кон фе рен ции про шел науч ный 
кон курс, где от лич ные ре зуль та ты по ка за ли 
сту ден ты и пре по да ва те ли КарГУ.
Целью кон фе рен ции бы ло раз ви тие науч-

но-ис сле до ва тельской и учеб но-поз на ва тель ной 
дея тель нос ти сту ден тов; сти му ли ро ва ние изу че-
ния инос тран ных язы ков сту ден та ми не язы ко вых 
спе ци аль нос тей, ак ти ви за ция учас тия в меж ду-
на род ных прог рам мах и про ек тах для по лу че ния 

гран тов и сти пен дий, прив ле че ние сту ден тов и 
мо ло дых уче ных к ре ше нию науч ных проб лем 
сов ре мен нос ти. Учас тни ка ми кон фе рен ции ста-
ли сту ден ты и ма гис тран ты Ка зА ТУ им. С. Сей-
фул ли на, ЕНУ им. Л. Н. Гу ми ле ва, Же зУ им. О. А. 
Бай ко ну ро ва, КарГУ им. Е. А. Бу ке то ва, ака де мии 
«Бо ла шак» г. Ка ра ган ды и дру гие.
В ме роп ри ятии при ня ли учас тие пред се-

да тель прав ле ния Ахыл бек Ку риш ба ев, ди-
рек тор ЦРМСи ПЯО Ка зА ТУ Сал та нат Мей ра-
мо ва, со вет ник пос ла по воп ро сам куль ту ры и 
сот руд ни че ства Гийом Кас пер ски (по соль ство 
Фран ции в Ка зах ста не), ди рек тор Фран цуз-
ско го аль ян са г. Ас та ны Ди на ра Ораз ба ева, 
про фес сор Уни вер си те та прик лад ных на-
ук Вайнште фан-Триз дорф г-н Уль рих Гросс 

(Германия), ди рек тор Кон сор ци ума пар тне-
ров по ра бо те WPC Скотт А. Нор рис (США).
На пле нар ном за се да нии зас лу ша ны выс-

туп ле ния мо ло дых уче ных: Бал та бек М. (Ка-
зА ТУ), Шви дюк Н. (КарГУ), Ай ла ди ро ва Г., 
Ток бер ге но ва А. (ма гис тран ты Ка зА ТУ), Има-
на ли К. (Же зУ), Ба ку ова Н. (ЕНУ), Афа нась ева 
В. (ака де мия «Бо ла шак»). Док ла ды бы ли пос-
вя ще ны ак ту аль ным воп ро сам на уки и об ра-
зо ва ния.
По ито гам кон фе рен ции семь сту ден тов 

наг раж де ны дип ло ма ми 1-й сте пе ни, 21 сту-
дент — дип ло ма ми 2-й сте пе ни, 28 сту ден-
тов — дип ло ма ми 3-й сте пе ни. Де ле га ция 
КарГУ так же бы ла наг раж де на за хо ро шие 
выс туп ле ния. Сту ден ты фа куль те та инос тран-
ных язы ков по ка за ли сле ду ющие ре зуль та ты: 
дип ло мы вто рой сте пе ни по лу чи ли Кур ман-
га зы Ма ди на (гр. КА ус-11) и Жа рыл га сы но ва 
Ай ге рим (гр. КА-42), дип ло мы третьей сте пе-
ни по лу чи ли Аса ухан Са би на (гр. КА-11), Той-
бек-кы зы Ай ге рим (гр. КА-33), Му кан бет ка-
рым Ай жан (гр. КА ус-11). Кур ман та ева Ул дай 
(КА-33), Ал пан Асыл жан (КА ус-11) и Са яжа-
но ва Ай бо та (КА-13) по лу чи ли сер ти фи ка ты 
учас тни ков.

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

Его от кры ли сту ден ты фа куль те та инос тран ных язы ков КарГУ. Ка зах ский уго лок и ки-
тай ская куль ту ра, жи вая му зы ка, до маш няя вы печ ка, ри со ва ние хной и флеш-та ту, те-
ат раль ные пос та нов ки, аук ци он, про да жа су ве ни ров, ак сес су аров, книг и кан це ляр ских 
то ва ров, ки но те атр, шоу ак ро ба тов, ло то, раз лич ные иг ры. Та ким раз но об ра зи ем по ра-
до ва ла гос тей и жи те лей Ка ра ган ды бла гот во ри тель ная яр мар ка, про ве ден ная фа куль те-
том инос тран ных язы ков КарГУ им. Е. А. Бу ке то ва. Ее ор га ни за то ры — сту ден ты и ППС 
фа куль те та. Со вер шить по куп ки и стать зри те ля ми раз ных шоу приш ли сту ден ты и пре-
по да ва те ли дру гих фа куль те тов, а так же жи те ли го ро да.

По сло вам мно гих учас тни ков, на яр мар ке 
ца ри ла друж ная и не обыч ная ат мос фе ра. Бла-
гот во ри тель ная ак ция в та ком фор ма те, ког да 
в рам ках яр мар ки про во дит ся мно го раз лич-
ных ме роп ри ятии, про хо ди ла впер вые. Идею 
ини ци иро ва ли са ми сту ден ты фа куль те та 
инос тран ных язы ков.
В об щей слож нос ти сту ден ты соб ра ли 

288 500 тен ге. На соб ран ные сред ства куп ле ны 
сти раль ная ма ши на, пы ле сос, учеб ные по со-
бия на груп пы 2-3, 3-4 лет и раз ви ва ющие иг-
руш ки для до ма ма лют ки «Ша па гат». 1 мар та, 
в День бла го дар нос ти, ор га ни за то ры ме роп-
ри ятия са ми вру чи ли все по дар ки де тям до ма 
ма лют ки «Ша па гат». А на ши гос ти по де ли-
лись впе чат ле ни ями от са мой яр мар ки.

Ка лы ков Абай Коб лан ди евич, про рек тор по 
вос пи та тель ной ра бо те и со ци аль ным воп ро сам 
КарГУ им. Е. А. Бу ке то ва: «Сам уча ство вал в яр-
мар ке. Пон ра ви лась ва ша бла гот во ри тель ная 
ра бо та. Во-пер вых, вы по мо га ете де тям. Во-
вто рых, спло ти ли свой фа куль тет. Мы хо ди ли 
и ви де ли по гла зам сту ден тов, что они хо те ли 
по мочь, а не прос то соб рать день ги. Все бы-
ло нас толь ко ин те рес но, жи во. Бы ло за мет но, 
что вы соб ра ли все хо ро шее, объ еди ни ли и 
ор га ни зо ва ли та кое гран ди оз ное ме роп ри-
ятие. Я вы пус кник фа куль те та инос тран ных 
язы ков, и каж дый ви зит фа куль те та ме ня ра-
ду ет. Пер вым де лом мы по се ти ли ки но те атр, 

за тем — шоу ак ро ба тов. Уча ство вал в аук ци-
оне, в по куп ке ак сес су аров и книг. По ра до ва ло 
то, что все это я ку пил по низ кам це нам. Мы 
еще по се ти ли ки тай ский центр. Там я за ка зал 
над пись «Ка зах стан» на ки тай ском. Вся эта ор-
га ни за ция до ка за ла нам, что сту ден ты — раз-
нос то рон ние и та лан тли вые.
Хо чу ска зать, что та кой опыт нуж но ис-

поль зо вать на всех фа куль те тах. Ду маю, у нас 
мно го доб ро же ла тель ных сту ден тов».
Уали ева Жан на Бо ра шев на, пред ста ви тель 

проф со юз но го ко ми те та КарГУ им. Е. А. Бу ке-
то ва: «Я уз на ла о ва шей яр мар ке в соц се ти, 
в ста ту се од но го пре по да ва те ля фа куль те та 
инос тран ных язы ков. Я за ин те ре со ва лась, ра-
зуз на ла бо лее под роб но и на ча ла рас прос тра-
нять эту ин фор ма цию зна ко мым. Вид но бы ло, 
что про цесс про во дил ся в иг ро вой фор ме. Мы 
бы ли во оду шев ле ны, нам хо те лось при ни мать 
ак тив ное учас тие. Я от се бя при нес ла су ве ни-
ры на про да жу, моя кол ле га Са уле Се рик ба ев-
на ис пек ла ба ур са ки спе ци аль но для ак ции».
Ай ге рим Ту ле ге но ва, пред се да тель КДМ фа-

куль те та инос тран ных язы ков КарГУ им. Е. А. 
Бу ке то ва: «Я и моя ко ман да при сут ство ва ли на 
этой бла гот во ри тель ной яр мар ке. Мы с груп-
пой под го то ви ли те ат раль ную пос та нов ку. 
Мно гим пон ра ви лась сцен ка. Хо чу от ме тить, 
что сту ден ты на ше го фа куль те та ока за лись 
доб ры ми, друж ны ми, по зи тив ны ми, ак тив ны-

ми. Лич но мне пон ра ви лись те атр, аук ци он и 
жи вая му зы ка на пер вом эта же. В этот день 
ца ри ла не обыч ная ат мос фе ра. В даль ней шем 
хо чу пред ло жить бо лее мас штаб ное про ве де-
ние».
Ан дрей Чен, сту дент по об ме ну из Уни вер си-

те та Шы хэц зы (КНР): «Да, это за ме ча тель ное 
и зна чи тель ное ме роп ри ятие, так как мы мо-
жем по мо гать де тям и внес ти свой вклад в это 
бла гое де ло. Это очень ра ду ет».
Ай да на Бал та бай, сту ден тка 1-го кур са фа-

куль те та инос тран ных язы ков и ор га ни за тор: 
«Дан ная ак ция бы ла на це ле на на по мощь до-
му ма лют ки «Ша па гат». Точ нее, мы хо те ли ку-
пить учеб ные по со бия. Но так как от клик ну-
лось мно го сту ден тов, вклю чая сту ден тов дру-
гих фа куль те тов и пре по да ва те лей, яр мар ка 
прош ла бо лее мас штаб но и на выс шем уров-
не. И вы ру че но, чес тно го во ря, бы ло боль ше, 
чем мы ожи да ли. Это и поз во ли ло по да рить 
де тям боль ше по дар ков и ра дос ти. Хо чу по-
де лить ся тем, что пос ле яр мар ки у нас бы ла 
при ят ная ус та лость, мы сде ла ли для се бя вы-
вод, что мир не без доб рых лю дей. И каж дый 
из нас дол жен тво рить доб ро, а это доб ро не 
ос та нет ся без под дер жки».

АЙ ДА НА БАЛ ТА БАЙ,
АК БО ТА ЖАН СУЛ ТА НО ВА,

СТУ ДЕН ТКИ 1-ГО КУР СА ФА КУЛЬ ТЕ ТА ИНОС ТРАН НЫХ ЯЗЫ КОВ КАРГУ 
ИМ. Е. А. БУ КЕ ТО ВА

Первые научные победы

Рецепт нескучной ярмарки

Анонс
Повышение 
квалификации 
дистанционно

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 
про фи лю пре по да ва емой дис-
цип ли ны по сле ду ющим нап-
рав ле ни ям:
• Об ра зо ва ние
• Гу ма ни тар ные на уки
• Тех ни чес кие на уки и тех но-

ло гия
• Ес те ствен ные на уки
• Пра во
• Со ци аль ные на уки, эко но-

ми ка и биз нес
Нап рав ля ющая ор га ни за-

ция об ра зо ва ния впра ве сог-
ла со вы вать те ма ти ку кур са.

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), 
сро ки про ве де ния ус та нав-
ли ва ют ся по до го во рен нос ти. 
Сто имость кур сов сос тав ля ет 
13 600 тен ге на од но го че ло-
ве ка, в груп пе дол жно быть не 
ме нее пя ти че ло век.

Ор га ни за ци он но-ме то ди-
чес кое соп ро вож де ние кур сов 
по вы ше ния ква ли фи ка ции ре-
али зу ет ся на сай те КарГУ име-
ни Е. А. Бу ке то ва. Для учас тия 
в кур сах ре гис три ро вать ся по 
ссыл ке http://co ur ses.ksu.kz/.

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 ин ди ви ду аль ных ра бот и 
вы пус кную ра бо ту по те ма ти ке 
кур са.

Весь про цесс обу че ния ре-
али зу ет ся в дис тан ци он ном 
ре жи ме. Уро вень ос во ения 
ма те ри ала оце ни ва ет ся че рез 
сис те му тес тов и сда чи вы пус-
кной ра бо ты.

По за вер ше нии кур сов вы-
да ет ся сер ти фи кат ус та нов лен-
но го об раз ца.

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.

Наука и образование 
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Выс тав ку, ор га ни зо ван ную ка фед рой 
изоб ра зи тель но го ис кус ства и ди зай на в 
арт-прос тран стве рус ско го дра ма ти чес-
ко го те ат ра име ни К. С. Ста нис лав ско го, 
пос вя ти ли Меж ду на род но му жен ско му 
дню и праз дни ку об нов ле ния и бла го-
ден ствия — На уры зу.

На ме ня эта выс тав ка про из ве ла бла гоп-
ри ят ное впе чат ле ние, и я вспом ни ла сти хи 
ве ли ко го Ол жа са Су лей ме но ва.
Ма терью —
степь мы на зы ва ем,
Де вуш кой —
мы ска ку на на зы ва ем,
Мы —
Всё, что до ро го, ве ли ча ем
Тво им
име нем,
Жен щи на.
Ро ди на — жен щи на,
Ис то рия — жен щи на,
Честь,
От ва га,
По эзия — жен щи на.
Ху дож ник сво бо ду ри су ет — жен щи ной,
Тра ва, лу жай ка, по го да — жен щи на.
Не бо — на по ло ви ну жен ствен но,
Да же му же ствен ность
Моя.
Мо жет быть,
По это му жен щи ны
У муж ских из го ло вий сто ят.
Да же грусть и ме тель — Жен щи на.
Сла ва, смерть и тре во га — Жен щи на.
Я люб лю те бя, жизнь,
Бес по кой ная жизнь,
По то му, что ты — Жен щи на…
В эк спо зи ции бы ло пред став ле но 20 

ра бот сту ден тов и вы пус кни ков спе ци-

аль нос ти «изоб ра зи тель ное ис кус ство» в 
раз лич ных жан рах и тех ни ках ис пол не-
ния — от ре алис ти чес кой ма не ры пись ма 
до аван гар дной жи во пи си. Цен траль ный 
об раз — жен ский. На пер вом пла не изящ-
ные де вичьи ли ки, где соп ря га ют ся на ци-
ональ ные и ев ро пей ские ро ман ти чес кие 
мо ти вы: «Де вуш ка с ко бы зом» (С. Та лас-
пе ко ва), «Путь мо их пред ков» (А. Му най-
тба сов), «Де вуш ка в оран же вом платье» 
(А. Рус те мов). Прек рас но вос при ни ма ет ся 
ра бо та «Вдох но ве ние» (Д. Дос ма ган бе то-
ва), где ав тор изоб ра жа ет у дре ва де вуш ку 
с кув ши ном и ма лень ким сай га ком. Яр кий 
крас ный цвет кон трас ти ру ет со све жим зе-
ле ным.
Да лее эк спо зи ция рас кры ва ет об раз ма-

те ри, ма мы: «Пор трет ма мы» (А. Са ли ев). 
Кисть лас ка ет холст; мо ло дая жен щи на 
изоб ра же на в уют ной до маш ней об ста нов-
ке за сто лом, пе ре лис ты вая жур нал и слов-
но вспо ми ная что-то теп лое...
Əже бей не сі изоб ра же на за пря де ни ем 

в юр те; кар ти на смот рит ся мо ну мен таль но, 
де ко ра тив но, на пи са на сво бод ной кистью 
(А. Иль яс). Об раз вос при ни ма ет ся как сим-
вол ду шев но го спо кой ствия и теп ла.
Семья в ка зах стан ском об ще стве всег да 

бы ла и ос та ет ся свя зу ющим зве ном меж ду 
раз ны ми по ко ле ни ями, хра ни тель ни цей 
ду хов ных и куль тур ных тра ди ций под род-
ным ша ны ра ком. Лю бовь к сво ей Ро ди не 
на чи на ет ся для лю бо го че ло ве ка с люб ви к 
се мей но му оча гу. Это чув ство про ни зы ва ет 
ра бо ту К. Са би то ва «Семья», на пи сан ную 
под вли яни ем сов ре мен ной аван гар дной 
жи во пи си.
Те ма дет ства «Два ми ра» (А. Му си на) 

так же наш ла свое мес то в га ле рее. Это два 
ми ра — мир род ной юр ты, род но го оча га 

и мир при ро ды, ко то рый пос ти га ет маль-
чик-под рос ток.
Ду шев ные ас со ци ации вы зы ва ет кар ти-

на А. Сар се но ва «Пись мо ма те ри». Я ос-
та но ви лась еще раз у этой ра бо ты, на пи-
сан ной в хо ро шей ре алис ти чес кой ма не ре. 
Се дов ла сая бла го род ная жен щи на чи та ет 
пись мо. Оно с фрон та?.. Или с ар мей ской 
служ бы? Пусть зри тель сам до мыс ли ва ет 
сю жет.
Близ ка к жен ским мо ти вам те ма до ма, 

дас тар ха на, ас со ци иру юща яся с по ня ти ем 
се мей но го счастья: «Дас тар хан» (А. Ал пыс-
ба ева), «На тюр морт» (Г. Ас кап), «Де ко ра-
тив ный на тюр морт» (Д. Ауга ли ева). Фрук-
ты, ба ур са ки, пи алы ку мы са, изоб ра жен-
ные на ор на мен таль ном фо не, приг ла ша ют 
зри те ля к щед ро му ка зах ско му дас тар ха ну.
С эти ми цен нос тя ми соп ря га ют ся 

«Степ ной на пев» (преп. М. Кал ма ха нов), 
«Пей заж Ас та ны» (А. Ома ро ва), «Пей заж 
ве ли ча вой сте пи» (С. Ер кин) и дру гие.
Кра си во смот рят ся про из ве де ния, вы-

пол нен ные в сме шан ной тех ни ке «Умай-
Ана» (Л. Куд ряш ки на), де ко ра тив но-прик-
лад но го ис кус ства — де ко ра тив ное пан-
но-рос пись «На ци ональ ные тра ди ции» 
(Д. Əділ).
Все свои ра бо ты сту ден ты вы пол ни ли 

под ру ко вод ством опыт ных нас тав ни ков — 
пре по да ва те лей ка фед ры Бал ке но ва Ж. Ш., 
Ба ла бе ко ва К. А., Бо ди ко ва С. Ж., Кал ма-
ха но ва М. С., Кип ша ко ва С. А., Ре зи на Ж. 
Ш., Ка рип ба ева Ж. Б., Кен же бе ко ва Г. Б., 
Ко жи ко ва Ж. Ə., Кош кум ба ева К. Т., Ма на-
ба евой А. Ш., Бур ти ба евой А. К., Сал ким-
ба евой С. А. и дру гих. 

ЛА РИ СА ЗО ЛО ТА РЕ ВА,
ИС КУС СТВО ВЕД, ПРО ФЕС СОР КАР ГУ

За яв ки на учас тие по да ли по две над-
цать де ву шек и юно шей, гар мо нич но со-
че та ющих в се бе внеш ние дан ные с бо га-
тым внут рен ним со дер жа ни ем. Преж де 
чем при нять учас тие в кон кур се, сту ден ты 
упор но го то ви лись к выс туп ле нию. Ре пе-
ти ции про хо ди ли поч ти каж дый день, а 
бли же к да те кон цер та — и вов се ежед-
нев но. Все ре бя та при об ре ли бес цен ный 
опыт, учась у спе ци алис тов сво его де ла. С 
учас тни ка ми ра бо та ли ру ко во ди те ли те-
ат раль ной сту дии, хо ре ог ра фы, во ка лис ты, 
сти лис ты. И все это для то го, что бы ре бя-
та смог ли гра мот но про де монстри ро вать 
свои та лан ты и спо соб нос ти в трех ос нов-
ных кон кур сах: де ло вое при вет ствие, твор-
чес кий и на пол нен ный ро ман ти кой вы ход 
в ве чер нем кос тю ме.
Оце ни ва ло выс туп ле ние учас тни ков 

жю ри, в сос тав ко то ро го тра ди ци он но 
вош ли пред ста ви те ли уни вер си те та, ру ко-
во ди те ли под раз де ле ний — проф со юз но-
го ко ми те та, Двор ца сту ден тов, Ко ми те та 
по де лам мо ло де жи, а так же спе ци аль но 
приг ла шен ные гос ти и спон со ры кон кур са.
Борь ба на сце не бы ла очень нап ря жен-

ной, зал прос то взры вал ся пос ле каж до го 
выс туп ле ния. У каж до го учас тни ка бы ла 
силь ная груп па под дер жки. И все же поч-
ти сра зу вы де ли лись ли де ры, ко то рых под-
дер жи ва ли не толь ко их друзья, но и про-

фес си она лы сво его де ла — чле ны жю ри. 
По ито гам кон кур са «Мисс уни вер си тет» 
каж дая учас тни ца по лу чи ла свой ти тул, но 
осо бен но вы де ли ли шесть де ву шек, од на из 
ко то рых и по лу чи ла зва ние луч шей. Мисс 
«Ве чер ний стиль» ста ла Рус тем Ами на (пе-
да го ги чес кий фа куль тет), зва ние «Мисс 
спор тив ный стиль» прис во или очень энер-
гич ной и яр кой Жан бир ба евой Пе ри зат 
(фи зи ко-тех ни чес кий фа куль тет), «Мисс 
та лант» ста ла Ах мол ди на Жан сая (эко но-
ми чес кий фа куль тет), мисс де ло вой стиль 
бла го да ря яр ко му при вет ствию наз ва ли 
Ай тбай-қы зы Əсем (фа куль тет фи ло со фии 
и пси хо ло гии), Ас ка ро ва Жа на ра (юри ди-
чес кий фа куль тет) ста ла ви це-мисс КарГУ 
бла го да ря сво ей не пов то ри мой ха риз-
ме. А вот аб со лют ной по бе ди тель ни цей в 
этом кон кур се наз ва ли Аман ку ло ву Асыл 
(фа куль тет инос тран ных язы ков), ко то рая 
по лу чи ла ти тул «Мисс уни вер си тет»: она 
яр ко про яви ла все свои та лан ты во всех 
кон кур сах.
В кон кур се «Мис тер уни вер си тет» 

пьедес тал по че та рас пре де лил ся сле ду-
ющим об ра зом: зва ние «Мис тер де ло вой 
стиль» — Ер мек Мұх тар (фа куль тет фи-
ло со фии и пси хо ло гии), мис те ром «Спор-
тив ный стиль» стал Ай тбай Мак сат (би оло-
го-ге ог ра фи чес кий фа куль тет), а «Мис те-
ром ве чер ний стиль» — Ель дар Бал та ба ев 

(юри ди чес кий фа куль тет), Аб ла ев Əл фа-
ра би (пе да го ги чес кий фа куль тет) уди вил 
всех чле нов жю ри сво ей не обыч ной внеш-
ностью и раз но об раз ны ми та лан та ми и по-
лу чил зва ние «Ви це-мис тер уни вер си те та», 
а на выс шую сту пень со зва ни ем «Мис тер 
уни вер си тет» под нял ся Асыл бек Те мир лан 
(фа куль тет инос тран ных язы ков), он про-
яв лял свои та лан ты и кре атив ность во всех 
кон кур сах, за жи гал пуб ли ку и де монстри-
ро вал вы со кий ин тел лект.
Все учас тни ки и по бе ди те ли бы ли наг-

раж де ны дип ло ма ми, лен та ми, па мят ны-
ми при за ми, а так же спе ци аль ны ми при-
за ми (по дар ка ми) от на ших спон со ров.
Поз драв ля ем по бе ди те лей и ла уре атов 

кон кур са!

ИН ФОР МА ЦИЯ ПРЕ ДОС ТАВ ЛЕ НА ДВОР ЦОМ СТУ ДЕН ТОВ

Афиша
Навстречу празднику Наурыз!

Праз дно ва ние На уры за име ет язы чес кие 
кор ни, это праз дник пок ло не ния при ро де. В 
день праз дно ва ния не бес ные све ти ла пос ле го-
дич но го кру го во ро та при хо дят на точ ки сво его 
пер во на чаль но го пре бы ва ния и на чи на ют но-
вый путь. Это му со бы тию при да ют осо бый, поч-
ти ок культный смысл — ведь На урыз сов па да ет 
с днем ве сен не го рав но ден ствия — 22 мар та. 
В этот день осо бо бур но рас тет тра ва, на бу ха-
ют поч ки на де ревь ях, про хо дят пер вые дож ди. 
В ста ри ну до при хо да На уры за лю ди при во ди ли 
свои до ма и хо зяй ство в по ря док, в честь праз-
дни ка са жа ли де ревья.

У ка за хов На урыз на зы ва ли еще и «Улыс тын 
улы ку нi», что в пе ре во де оз на ча ет «Ве ли кий 
день на ро да». Кста ти, сло вом «На урыз» у ка за-
хов на зы ва ет ся не толь ко сам праз дник, но и 
весь ме сяц март. Ин те рес но и то, что маль чи-
ков, рож ден ных в этот день, на зы ва ли На урыз-
ба ями или На урыз бе ка ми, а де во чек — На урыз 
или На урыз гуль.

Праз дник На урыз всег да соп ро вож дал ся 
мас со вым ве сель ем. Мо ло дежь со би ра лась у ка-
че лей — ал ты ба кан. Все пе ли, тан це ва ли, иг ра ли 
в на ци ональ ные иг ры. Так же на На урыз ус тра-
ива ли ай ты сы, где в сво ем мас тер стве со рев но-
ва лись акы ны — по эты-пев цы, им про ви за то ры.

В Ка зах ста не На урыз не праз дно ва ли все-
на род но с 1926 по 1988 год. Но с 2001 го да 
этот ве сен ний яр кий праз дник был объ яв лен 
го су дар ствен ным, а с 2009 го да праз дник от-
ме ча ет ся 3 дня под ряд на чи ная с 21 мар та. Эти 
три дня в Ка зах ста не объ яв ле ны не ра бо чи ми, 
всю ду ста вят юр ты и от кры ва ют свои две ри и 
сер дца для гос тей.

В этом го ду праз днич ные ме роп ри ятия в 
Ка ра ган де нач нут ся 21 мар та и про дол жат-
ся по 25 мар та вклю чи тель но.

Все го по го ро ду ус та но вят 35 юрт на 5 пло-
щад ках: Цен траль ный парк, Дом друж бы, ДК 
Но во го Май ку ду ка, ДК «Мо ло деж ный» и ДК 
же лез но до рож ни ков, ко то рые прос то ят до 25 
мар та.

22 мар та в Цен траль ном пар ке бу дет вы-
де ле но 7 те ма ти чес ких зон (зна ко вая циф ра 
праз дни ка).

1-я зо на: глав ная пло щад ка праз дни ка: 
сце на, LED-эк ран, 18 эк спо зи ци он ных юрт;

2-я зо на: мас тер-клас сы (от Кас ка да фон та-
нов до ул. Во инов-Ин тер на ци она лис тов):
— по вы печ ке ба ур са ков;
— по при го тов ле нию пло ва (кон курс «Мас тер пло ва»);
— по при го тов ле нию На урыз-ко же (сим во ли-
чес кая зак лад ка ин гре ди ен тов);

3-я зо на: выс тав ка ка зах ских кос тю мов (де-
фи ле);

4-я зо на: на ци ональ ные иг ры (ста ци онар-
ная сце на Цен траль но го пар ка);

5-я зо на: об ряд «Т� сау ке су»;
6-я зо на: яр мар ка на ци ональ ных из де лий, 

ат ри бу ти ки (су ве ни ры, дом бра, ко быз и т. д.);
7-я зо на: выс тав ка ар хив ных фо тог ра фий о 

праз дни ке и тра ди ци ях.
По обе сто ро ны от сце ны ус та но вят по 10 эк-

спо зи ци он ных юрт, в ко то рых бу дут по ка за тель-
ные сце ны ка зах ских тра ди ций и обы ча ев (бе-
сік ке са лу, �ыр �ы нан шы �а ру, т� сау ке су и т. д.).

С 21 по 25 мар та про ве дут спор тив ные со-
рев но ва ния по на ци ональ ным ви дам спор та, 
выс тав ки де ко ра тив но-прик лад но го ис кус ства, 
кон кур сы кра со ты «К�к тем аруы», се мей ные кон-
кур сы по при го тов ле нию на ци ональ ных блюд.

Про ве дут мо ло деж ную эс та фе ту по раз ме-
ще нию фо тог ра фий в со ци аль ных се тях под 
хеш те га ми #naý ryzdyqsel fi, #na uryzkrg.

А 20 мар та сос то ит ся рас ши рен ное за се-
да ние клу ба Qaz club (кон цер тная ми ни-прог-
рам ма, флеш моб «'а ра жор �а», оз на ком ле ние 
с на ци ональ ны ми блю да ми, про ве де ние на ци-
ональ ных игр).

В рам ках Прог рам мы «Ру ха ни жа� �ы ру» 23 
мар та бу дет ор га ни зо ван кон курс «Луч ший 
ди зай нер», ку да приг ла ше ны ди зай не ры из 
Алматы, Ас та ны и Пав ло да ра.

С 22 по 25 мар та на пло щад ках 3 район ных 
до мов куль ту ры (Сор ти ров ка, Май ку дук, При-
шах тинск) ор га ни зу ют праз днич ные прог рам-
мы с ус та нов кой юрт, на род ны ми гу лянь ями, 
кос тю ми ро ван ны ми ше стви ями.

Ка ра ган дин ский зо опарк ор га ни зу ет для 
всех же ла ющих ка та ние на ло ша дях и по ни 
(пло щадь Кас ка да фон та нов, ДК «Мо ло деж-
ный»). А на тер ри то рии зо опар ка прой дет кон-
цер тная прог рам ма Ка ра ган дин ско го кон цер-
тно го объ еди не ния им. К. Бай жа но ва.

В биб ли оте ках го ро да прой дут выс тав ки, ме-
ди апу те ше ствия «Эт ноб ренд ка зах ско го на ро да», 
бла гот во ри тель ные ак ции, нап рав лен ные на под-
дер жку со ци аль но уяз ви мых сло ев на се ле ния, эт-
ног ра фи чес кие праз дни ки «Н�р се бе ле, vлыс ты� 
�лы к� ні», ли те ра тур но-му зы каль ный праз дник с 
учас ти ем пен си оне ров клу ба «За ман дас».

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

«…Все, что дорого, величаем твоим именем, Женщина!»

Праздник весны, красоты и талантов
Нас то ящий праз дник кра со ты, вес ны и твор че ства сос то ял ся во Двор це сту ден-

тов КарГУ. Здесь вы би ра ли мисс и мис те ра уни вер си те та. Зал был за пол нен до от-
ка за, ведь этот кон курс — по жа луй, один из са мых по пу ляр ных и лю би мых сре ди 
сту ден тов. Груп пы под дер жки, сту ден ты, пре по да ва те ли, друзья и да же ро ди те ли 
кон кур сан тов го ря чо бо ле ли за тех, кто пред ста вил свои фа куль те ты и ре шил по-
сос тя зать ся в сти ле, та лан те, кра со те. А пос мот реть бы ло на что!

Весенние мотивы
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На урыз мей ра мын шы ғыс ха лық та ры, əсі-
ре се қа зақ елі ерек ше атап өте ді. На урыз 
пар сы ті лі нен аудар ған да «жа ңа күн» де ген 
ма ғы на бе ре ді екен. Көк тем нің ке луі мен жан-
жа ну ар, адам зат ба ла сы, та би ғат ана да қай та 
тү леп, ел мен жер гүл мен нұр ға бө ле не ді. Қа-
зақ хал қы ның тұр мы сын да дəс түр ге ай нал ған 
бұл мей рам ай мен күн нің, бай мен ке дей-
дің те ңел ген кү ні деп, бұ рын ғы өк пе-ре ніш ті 
ұмы тып, кі нə ла ры бол са, ке ші рі сіп, бір-бі рі-
мен төс қа ғыс ты рып кө рі сіп, жақ сы ни ет, ақ 
ті лек, ба та бе рі се тін бол ған. «Ұлыс кү ні кə рі, 
жас, құ шақ та сып кө ріс кен» де ген сөз осы дан 
қал са ке рек. Бұл кү ні үл кен дер ел ге үл гі-өне ге 
бо ла тын амал дар жа сап, қыр да бұ лақ тар дың 
кө зін ашып, жас тар ға ал ғыс жа уды рып, бас-
тал ған игі іс ке ба та сын бе рі се тін бол са, жас тар 
жа ғы «ба ба дан мал қал ған ша, тал қал сын» деп 

тал кө шет те рін отыр ғы за тын бол ған. Ал ауыл 
ма ңын да ал ты ба қан дар құ ры лып, ел сауық-
сай ран құ рып, ұлыс мей ра мын да түр лі ойын-
дар ұйым дас ты рып, қы зық ты өт кі зу ді дəс түр-
ге ай нал дыр ған. Ана ла ры мыз дас тарқа нын 
жайып, же ті түр лі дəм нен жа сал ған На урыз 
кө же жа сап, мей ман да рын ерек ше құр мет пен 
кү те ді екен. Бұл тоқ шы лық тың, мол шы лық-
тың бел гі сі деп жə не де қыс тан қы сыл май, ба-
сы аман, бауыры бү тін, төрт кө зі тү гел бо лып 
аман-есен шық қа ны на шү кір ші лік біл ді ру деп 
те тү сін ген.
Қа зір гі кез де де На урыз мей ра мы елі міз дің 

бар лық же рін де ерек ше ата лып өте ді, мем ле-
ке ті міз та ра пы нан ұлы мей рам қар са ңын да 
ха лық қа 3 күн де ма лыс бел гі лен ге нін жақ сы 
бі ле міз. Қа ра ған ды жұр тшы лы ғы да күн нің 
ыз ға ры на қа ра май На урыз мей ра мын, шы-

ғыс тың Жа ңа жы лын жы лы қа был дап, жақ сы 
қар сы алып, кө ңіл ді өт кі зіп ке ле ді.
Би ыл ғы На урыз да бар ша қа зақ стан дық тар 

ба қыт пен шат тық қа, бе ре ке мен ме ре ке ге ке-
ңе ліп, же ңіс тер мен же тіс тік тер ге жə не жақ-
сы лық тан жақ сы лық қа же те бер сін де ген ті лек 
біл ді ре міз.
Ұлы кү ні ұлыс тың
Құт ты бол сын мей ра мың
Өсе бер сін бі лі мің,
Ар та бер сін има ның.
Үл кен дер ді құр мет теп,
Кі ші лер ді сый ла ғың.
Ден са улы ғың зор бо лып,
Дас тарқа ның мол бо лып,
Арыл ма сын мей ма ның.
Ке не ліп ел ба қыт қа,
Қуа ныш пен шат тық қа
Ша шыл са екен жи ға ның.

АЙ ТБАЙ Ж/ МА �/ ЛОВ,
�А ЗА� >ДЕ БИ ЕТІ КА ФЕД РА СЫ НЫ� ДО ЦЕН ТІ, АЙ ТЫС КЕР А�ЫН

На урыз əлем де гі ең кө не ме ре ке нің бі рі бо лып есеп те лі не ді. Атал мыш ме ре ке нің та ри-
хын те рең де уге не гіз бар. Де рек көз дер ге сүйен сек, На урыз бес мың жыл дан ас там уақыт-
тан бе рі той ла нып ке ле ді екен. Ай ту лы мей рам Ор та Азия ха лық та ры ның, оның ішін де 
қа зақ хал қы ның да ұлт тық мей ра мы. Ата-ба ба ла ры мыз бұл күн ді Ұлыс тың ұлы кү ні, əз 
Наурыз деп ата са, өз ге əлем ха лық та ры ай ту лы ме ре ке ні Нев руз, Нав руз, Нов руз Бай рам, 
«Гүл гар дон», «Бəй ше шек», «Гүл на урыз», «Нар ду ган», «Са га ан са ра», «Пат рих», «Су мей ра-
мы», «Но рис ояхе», «На усар джи» деп түр лі ше атай ды.

На урыз жан ға шу ақ сый лай тын, тір ші лік атау-
лы ның ояна тын ке зі. Ме ре ке ні той лау кей ай мақ-
тар да 14 на урыз дан бас тау ала ды. Мə се лен 14 нау-
рыз Кө рі су, Амал ме ре ке сі деп ата ла ды. Ра сы мен 
бі рі міз біл сек, бі рі міз бі ле бер мей ті ні міз анық. Тек 
əлеу мет тік же лі ден кел ген ха бар лар ар қы лы ес тіп, 
бі ліп жа та тын да ры мыз да бар шы лық. Кө рі су ме-
ре ке сі не гі зі нен елі міз дің Ба тыс Қа зақ стан, Маң-
ғыс тау, Ақ тө бе об лыс та рын да жə не Ре сей мен көр-
ші лес жат қан ай мақ тар да той ла на ды дей ді. Бұл 
қан ша лық ты шын дық қа жа на са ды, сұ рап бі лейік.
Мей рам Ке ңе сұ лы, жур на лис ти ка ка фед ра-

сы ның мең ге ру ші сі:
— Мен Қа ра ған ды да ту ыл ған мын. Əкем Орал-

дың ту ма сы. Есім де, на урыз айы ның 14-і кү ні əкем 
та ңер тең ер те тұ рып, қа сы на ме ні ер тіп көр ші лер-
дің үйін ара лай тын быз. Ол кез де анам бауыр сақ 
пі сі ріп, дас тар қан жайып дайын да ла тын. Бұ рын 
ауыл дың ор та лы ғын да ар найы ша ра лар өте тін. 
Бар лы ғы да сол жер ге ұлт тық ойын дар ды та ма-
ша лау үшін жа ңа ки ім де рін ки іп ба ра тын. Бұл 
ба тыс та орын ал ған жағ дай. Ал қа зір гі кез де осы 
үр діс, нақ ты рақ ай тсам, кейін гі екі жыл да ен ді-ен-
ді бас қа өңір лер де де қол ға алы нып ке ле ді.

Тіл ші: Ме ре ке қар са ңын да ғы сіз дің əре ке ті ңіз?
— Амал кү ні таң мен та ла са тұ рып, ең бі рін ші 

ата-ана ма ба рып ал ғы сым ды ай та мын. Жұ мыс-
тан кейін та ғы бір-екі ту ыс қа ным ның үйі не ба рып, 
аман да сып, қауышып қай та мын. Шы ным ды айт-
сам, əріп тес те рім нің ара сын да ме ре ке ту ра лы сөз 
бол ған жоқ. Тек ба тыс тық дос та рым ның ара сын да 
бір-бі рі міз ге ті лек те рі міз ді ай та мыз. Бұл — ме ре-
ке елі міз де əлі де көп та рай қой ма ға ны ның бел гі сі 
бо лар.

Тіл ші: Осы ме ре ке ге көз қа ра сы ңыз қа лай?

— Кей адам дар бұл ме ре ке нің қа жет ті лі гі жоқ 
дей ді. Ал мен өзім еш қан дай да қар сы емес пін. 
Жа рай ды, біз Хел лоуин, Ва лен тин ге қар сы бо-
лайық, ал бұл ме ре ке ге қар сы шы ғу ға не гіз жоқ 
деп са най мын. Қа рап отыр са ңыз, атауының өзі 
мəн ді, ма ғы на лы ғой. Бұ дан еш əбес тік кө ріп тұр-
ға ным жоқ.
Ай ман Жұ ма но ва, Қа зақ стан та ри хы жə не 

ҚХА ка фед ра сы ның PhD до цен ті:
— Біз де та рих фа куль те тін де дəс түр лі түр де 

1 на урыз дан бас тап ер ба ла лар бас та ры на та қия, 
қыз дар мен мұ ға лім дер қауымы кам зол да рын 
ки іп жү ре ді. Кө рі су кү ні не кел сек, бас қа адам дар 
бі ле бер ме се де əр та рих шы бі ле ді. Бі рақ атал ған 
ме ре ке нің қай уақыт та пай да бол ға ны ту ра лы нақ-
ты пі кір жоқ. Кей ға лым дар дың пі кі рі не сүйен сек, 
бұл со нау моң ғол дəуірі нен ке ле жа тыр де се ді. Ба-
тыс өңір де сақ тал ған. Де ген мен осы ме ре ке ні атап 
өту дің еш зи яны жоқ. Тиі сін ше жақ сы лық қа, із гі-
лік ке ша қы ра тын ру ха ни жаң ғы ру дың ай қын кө-
рі ні сі деп ба ға лар едім.

Тіл ші: Атал ған ме ре ке ні жаң ғыр ту жо лын да 
қос қан үле сі ңіз?

— Біз де Қа ра ған ды эко но ми ка лық уни вер си-
те ті Эко но ми ка, биз нес жə не құ қық кол лед жін де 
Ел ба сы ның Қа зақ стан хал қы на Жол дауы аясын да 
Қа зақ стан та ри хы пə ні бойын ша та рих сауат ты-
лы ғын арт ты ру мақ са тын да се ми нар өт кі зіл ді. Се-
ми нар ба ры сын да «Кө рі су» кү ні не тоқ та лып, бір-
бі рі міз ге ал ғы сы мыз ды біл ді ріп, мə ре-сə ре бол ған 
жайы мыз бар.
Тіл ші: Би ыл та рих фа куль те ті нің құ рыл ға ны-

на 80 жыл. Қай ма ғы бұ зыл ма ған қа ра ша ңы рақ та 
ме ре ке лік кө ңіл-күй се зі ліп тұр. Құд ды салт-дəс-
тү рін дə ріп те ген на ғыз қа за қи күй ге еніп, ұлт тық 

кө рі ніс тер ді кө ріп, кө зі ңіз то яды, əуеле те сал ған 
əн дер ді ес тіп, құ лақ құ ры шы ңыз ды қан ды ра сыз. 
Сон дай ме ре ке лік күй де бол ғы ңыз кел се, та рих 
фа куль те ті не ат ба сын бұ ры ңыз.
Ар дақ КҮ ЛЕЙ МЕ НОВ, бас тап қы əс ке ри 

дайын дық ка фед ра сы ның аға оқы ту шы сы:
— Бұл күн ді кө бі сі бі ле бер мей ді. Не гі зі нен ол 

на урыз айы ның мəн-ма ғы на сын те рең сез ді ру ба-
ғы тын да өт кі зі ле ді. Амал кү ні нің адам дар дың іл-
ти па ты мен шы найы сый лас тық ты ғын арт ты ру да 
ма ңы зы зор деп есеп тей мін.
Жан дос БАУЫР ЖА НҰ ЛЫ, бас тап қы əс ке ри 

дайын дық ма ман ды ғы ның 4 курс сту ден ті:
— На урыз қа си ет ті ай. Ме рей лі ме ре ке лер ге то-

лы ай. Сон дай ай ту лы күн нің бі рі — Кө рі су.
Тіл ші: Сіз үшін жа ңа жыл қаң тар дан бас та ла 

ма, əл де əз На урыз дан ба?
— Əри не, на урыз дан бас та ла ды. Се бе бі бұл біз-

дің ұлт тық құн ды лы ғы мыз. Ұлт тық мүд де, ұлт тық 
құн ды лық əр қа шан да бас тап қы орын да.

Тіл ші: Қа зір кө бі не На урыз ды атап өте міз 
дей міз, шы ны мен со лай ма?

— Иə, сө зі ңіз дің жа ны бар. Мен үшін На урыз-
дың ор ны ерек ше. Се бе бі, қы ты мыр қыс та той лай-
тын Жа ңа жыл қа зір мен үшін қы зық сыз, тіп ті бү-
гін де қа лып ба ра жа тыр де сем, ар тық ай тпас пын. 
Ал, тір ші лік ке жан бі ті ре тін шу ақ ты көк тем де гі 
На урыз жаң ғы рып, жан да нып ке ле ді.
Р. S.: 14 на урыз — ес кі күн тіз бе бойын ша нау-

рыз дың ал ғаш қы кү ні екен. Қыс тай аман дық сұ ра-
са ал ма ған жұрт тың бір-бі рі мен қауышып, ара да-
ғы араз дық та рын ұмы та тын күн. На урыз мей ра-
мы елі міз дің кей өңір ле рін де «Кө рі су» сал ты нан 
бас тау ала ды екен. Амал дан амал ға аман-есен 
же те бе рейік!

С/Х БАТ ТАС �АН: АНАР РЫС Д>У ЛЕТ �Ы ЗЫ,
�АРМУ СТУ ДЕН ТІ

14 на урыз қа зақ хал қы ның кө не ден ке ле 
жат қан ме ре ке ле рі нің бі рі — Кө рі су кү ні. Бұл 
күн ді атап өту дəс тү рі не гі зі нен Қа зақ стан ның 
ба тыс өңірлерінде сақ тал ған. Кө рі су — қа зақ 
хал қы ның өс ке лең ұр пақ ты ізет ті лік пен мейі-
рім ді лік ке, ауыз бір ші лік пен кі ші пейіл ді лік ке, 
та ту лық пен бауыр мал дық қа бас тай тын ерек-
ше үр діс те рі нің бі рі. Бұл ме ре ке ні Маң ғыс тау 
өңі рі нің жұр ты Амал ме ре ке сі деп те атай ды.

Осы кү ні əр адам мін дет ті түр де үш үй дің есі-
гін ашуы ке рек, яғ ни түс ке дейін үш үй ге кі ріп, 
кө рі сіп үл ге руі ти іс. Үй-үй ді қы ды рып жүр ген де 
кіш кен тай ба ла лар ға ана ла ры ша ғын дор ба ұс та-
тып қоя ды. Ба ла қай қай үй ге кө рі су ге кір се, сол 
үй дің дас тар қа ны нан ауыз ти іп, бауыр сақ, тəт-
ті лер ден са лып ала ды. Бұл жо рал ғы жыл бойы 
ба ла ла ры мыз тоқ жүр сін, дас тар қа ны мыз ара лас 
бол сын, қа рым-қа ты на сы мыз ға сы зат түс пе сін де-
ген ни ет тен ту ған.

Са ры ар қа же рін де осы дəс түр ді жаң ғыр ту 
мақ са тын да ака де мик Е. А. Бө ке тов атын да ғы 
Қа ра ған ды мем ле кет тік уни вер си те ті пе да го ги-
ка лық фа куль тет тің «Бас тауыш та оқы ту дың пе-
да го ги ка сы мен əдіс те ме сі» ма ман ды ғы ның 1 курс 
(БОПжƏ-11 топ) сту дент те рі нің ұйым дас ты ру-
ымен «Амал кү ні» ме ре ке сі атап өтіл ді. Ша ра ның 
не гіз гі мақ са ты — жас тар ға қа зақ хал қы ның ежел-
ден сақ та лып, ата дан ба ла ға мұ ра етіп қал дыр ған 
салт-дəс тү рін, На урыз мей ра мы ның мə нін тү сін-
ді ру, кө рі су ту ра лы ұғым да рын ке ңей ту.
Ме ре ке шы мыл ды ғын «Сер пін» бағ дар ла ма-

сы мен Ба тыс елі нен ке ліп оқып жат қан Сым бат 
Із тұр ға но ва «Кө рі су кү ні нің» ерек ше лік те рін та-
ныс ты ру ар қы лы ашып, Ал ты найым Рым бай 
əн нен ша шу шаш ты. Топ сту дент те рі ұлт тық та-
ғам дар дан дас тар қан жайып, олар дың адам ағ за-
сы на пай да лы жақ та ры на тоқ та лып өт ті. Та ным-
дық мəн де гі қы зық ты сұ рақ тар қойы лып, ұлт тық 
ойын дар ой на тыл ды. Ме ре ке со ңын да бас тауыш-

та оқы ту пе да го ги ка сы мен əдіс те ме сі ка фед ра сы-
ның мең ге ру ші сі, пе да го ги ка ғы лым да ры ның док-
то ры, про фес сор Сал та нат Қу ат қы зы Абиль ди на 
фа куль тет ұжы мын ұлы ме ре ке мен құт тық тап, 
игі ша ра ны ұйым дас ты ру да бел сен ді лік та ныт-
қан 1 курс сту дент те рі мен топ ку ра то ры Күл жан 
Əсет қы зы Ай дар бе ко ва ға ал ғы сын біл дір ді.

АЙ �А НЫМ ТІЛ Л> БЕК,
БАС ТАУЫШ ТА О�Ы ТУ ДЫ� ПЕ ДА ГО ГИ КА СЫ МЕН 

>ДІС ТЕ МЕ СІ МА МАН ДЫ �Ы НЫ� 1 КУРС СТУ ДЕН ТІ

Sлыс кCні D�тты болсын!

«@ырда�ы ел ойда�ы елмен араласып,
КCлімдесіп, к*рісіп, D�шаDтасып…»

SрпаD азбасын, д#стCр тозбасын!

@ош келді/, #з Наурыз!
�а за� д$с т/ рі ні� та мы ры-

мен са ба� та са бай ла ныс �ан 

На урыз мей ра мы �а за� елі 

/шін �лы ме ре ке $рі жыл ба-

сы бо лып са на ла ды. Б�л бір 

�а за� елі /шін �а на емес, 

к/л лі т/р кі тіл дес �лт тар ды� 

ме ре ке сі.

На урыз айы ны� бі рін ші 

ж�л ды зын да �т кі зіл ген ме ре-

ке лік іс-ша ра ме ні� сту дент тік 

�мі рім де гі ал �аш �ы ес те �а-

лар лы� с	т бо ла ты ны аны�. 

То бы мыз да �ы сту дент тер ді� 

�йым шыл ды �ын арт ты ру да 

осын дай кі ші гі рім ме ре ке-

лік ша ра ны �т кі зу ге �сы ныс 

біл дір ген Д	у реш Ос па но ва 

апайы мыз �а ал �ы сым шек сіз!

Д	у реш апай ай ту лы ме ре-

ке лік ша ра ны� шы мыл ды �ын 

�зі ашып бер ді. vлыс ты� �лы 

к� ні �ар са �ын да бар ша �а ж�-

рек жар ды жы лы ле бі зін ар на-

ды. Ж� рек тен шы� �ан шы найы 

ті лек ж� рек ке же тіп, ерек ше 

к� �іл-к�й мен жа лын ды жас тар 

ме ре ке ні жо �ар �ы де� гей де 

�т кі зу ге бір кі сі дей ат са лыс ты. 

Ме ре ке лік іс-ша ра ны� �ы зы�-

ты 	рі жо �а ры де� гей де �туі-

не то бы мыз ды� ауыз бір ші лі гі 

ы� пал ет ті. Бар лы �ы мыз �з 

ойы мыз ды ор та �а са лып, жан-

жа� ты із де ніс тер ар �а сын да 

ерек ше мей рам �йым дас тыр-

ды�. Жас та ры мыз тек бі лім-

ді �а на емес, со ны мен �а тар 

�нер лі, �лт ты� ��н ды лы� та-

ры мыз ды �мыт пай, �н бойы-

на сі �ір ген т	 лім ді �л-�ыз дар 

еке нін та ны та т�с ті. Ша ра ба-

ры сын да бі рі 	н ай тып, к�й 

шер тсе, ен ді бі рі на �ы шы на 

кел ті ріп д	с т�р лі �а за� би ін 

би ле ді. Да ла ба ла сы на та ныс 

бол са да, �а ла ба ла сы на �мыт 

бо ла бас та �ан �лт ты� ойын да-

ры мыз ой на тыл ды.

Б�л ша ра ны �т кі зу де гі не-

гіз гі ма� са ты мыз — 	з Нау-

ры зы мыз ды жас тар ара сын-

да на си хат тау, бойы мыз да �ы 

�а бі лет-�а ры мы мыз ды шы�-

дау. Сон дай-а� бір-бі рі міз-

ге де ген ��р мет пен сый лас-

ты� ты арт ты ру ж	 не бо ла ша� 

ма ман ды �ы мыз �с таз ды� ету 

бол �ан ды� тан, іс-ша ра лар 

�йым дас ты ру ды �а лып тас ты-

ру �а, �з ойы мыз ды аны� жет кі-

зу ге да� ды ла ну.

АРУ НА АБЫЗ БА ЕВА,

ФОК-100 ТО БЫ НЫ� СТУ ДЕН ТІ

"лысты� #лы к$ні
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Ко ман да КарГУ им. Е. А. Бу ке то ва на XII Об лас тной спар та ки аде сту ден чес кой мо ло-
де жи на приз аки ма Ка ра ган дин ской об лас ти, про хо див шей с 24 фев ра ля по 2 мар та, в 
об ще ко ман дном за че те за ня ла I мес то с от ры вом от бли жай ших со пер ни ков в 30 оч ков. В 
спар та ки аде уча ство ва ли 9 ко манд ву зов Ка ра ган дин ской об лас ти.

Еже год ная об лас тная спар та ки ада сре ди 
сту ден чес кой мо ло де жи на при зы аки ма об-
лас ти на этот раз бы ла пос вя ще на 20-ле тию 
Ас та ны.
Гос тей со все го ре ги она в ны неш нем го ду 

при ни мал Ка ра ган дин ский го су дар ствен ный 
ме ди цин ский уни вер си тет. В его сте нах и на 
спор тив ных объ ек тах го ро да в те че ние не де ли 
сту ден ты со рев но ва лись сра зу в 13 ви дах спор-
та: лег кой ат ле ти ке, эс та фе те лыж ных го нок, 
конь ко беж ном спор те, зим нем пре зи дентском 
мно го борье, ми ни-фут бо ле, во лей бо ле, бас кет-
бо ле, қа зақ кұ ре сі, нас толь ном тен ни се, шах ма-
тах, шаш ках, то ғыз қу ма лақ и асық ату. По бо-
роть ся за зва ние луч шей ко ман ды ву за при еха-
ли уча щи еся КарГУ им. Е. А. Бу ке то ва, хо зя ева 
со рев но ва ний из КГМУ, сту ден ты Кар ГТУ, КЭУ, 
ака де мии «Бо ла шак», Ин дус три аль но го уни-
вер си те та г. Те мир тау, Цен траль но-Ка зах стан-
ской ака де мии, Ка ра ган дин ской ака де мии Ми-
нис тер ства внут рен них дел РК им. Бей се но ва и 
Же зУ им. Бай ко ну ро ва.

«Вы — на ше бу ду щее, по это му дол жны 
быть ус пеш ны ми во всем, — ска за ла на от-

кры тии спар та ки ады ру ко во ди тель уп рав ле-
ния физ куль ту ры и спор та На талья Су хо ру-
ко ва. — Спорт — это не толь ко по лез ное для 
здо ровья за ня тие, но и воз мож ность про явить 
се бя, вып лес нуть энер гию и, одер жав по бе ду, 
ощу тить не за бы ва емое по зи тив ное чув ство».
В те че ние шес ти пос лед них лет не по бе ди-

мым ли де ром спар та ки ады ста но ви лась ко-
ман да КарГУ, на вто ром мес те ча ще все го ока-
зы ва лись сту ден ты тех ни чес ко го уни вер си те та, 
а ме ди ки уве рен но за ни ма ли третью по зи цию. 
В ны неш нем го ду по зи ции при зе ров по ме ня-
лись, за ис клю че ни ем ли де ра спар та ки ады. 
На выс шую сту пень пьедес та ла по че та вновь 
под ня лись сту ден ты КарГУ, что не уди ви тель-
но. Ведь имен но в этом ву зе ра бо та ет фа куль-
тет физ куль ту ры и спор та, где учат ся луч шие 
спортсме ны со всей об лас ти. По бе дить та кую 
ко ман ду про фес си она лов весь ма слож но, од-
на ко со пер ни ков это не сму ща ет. Да и нас тро-
ены они ре ши тель но. «Мы нас тро ены толь ко 
на по бе ду, — де лит ся Ай нур Дель ма но ва, сту-
ден тка пер во го кур са фа куль те та инос тран-
ных язы ков КарГУ име ни Бу ке то ва. — Я два 

го да за ни ма лась во лей бо лом, по том по ря ду 
при чин пе рес та ла, но, пос ту пив в вуз, вновь 
ув лек лась этим ви дом спор та. У нас клас сная 
ко ман да, мы серь ез но го то ви лись, тре ни ро ва-
лись». От ме тим, что КарГУ име ни Бу ке то ва 
шесть лет под ряд ста но вил ся ли де ром спар-
та ки ады.
Сту ден ты ме ди цин ско го уни вер си те та на 

этот раз за ня ли уве рен ное вто рое об ще ко ман-
дное мес то, а на треть ем ока за лись уча щи еся 
КЭУ. Да лее в тур нир ной таб ли це их «под-
пи ра ли» со пер ни ки из Кар ГТУ и Ака де мии 
МВД. Ву зам, за няв шим при зо вые мес та, тор-
же ствен но вру чи ли гра мо ты и цен ные при зы.

МА ТЕ РИ АЛ ПРЕ ДОС ТАВ ЛЕН ПРЕСС-СЛУЖ БОЙ УФ КИС КО

В Пав ло да ре за вер ши лись иг ры VII зим ней Уни вер си ады РК, ко то рая про хо ди ла с 2 по 
11 мар та по де вя ти ви дам спор та, пе ре да ет кор рес пон дент pav lo dar news.kz. Пав ло дар ская 
уни вер си ада ус та но ви ла сра зу нес коль ко ре кор дов. В При ир тышье сош лись бо лее 2 ты-
сяч спортсме нов 38 ву зов стра ны. В пос лед них шес ти иг рах чис ло учас тни ков не пре вы-
ша ло 900 спортсме нов из 33 ву зов. От кры тие и зак ры тие тур ни ра прош ли в Пав ло да ре, 
здесь же оп ре де ля ли силь ней ше го в вось ми из де вя ти ви дов спор та. В Щу чин ске, где есть 
ба за рес пуб ли кан ско го уров ня, был про ве ден би ат лон.

«Ор га ни за ция уни вер си ады прош ла на 
выс шем уров не. Все про ду ма но, уком плек то-
ва но. С та ки ми людь ми здесь хо чет ся еще раз 
про вес ти по доб ный тур нир. Мно гие ре ги оны 
по ка ду ма ют о про ве де нии боль ших спар та-
ки ад. В Пав ло дар ской об лас ти мес тные влас ти 
по дер жа ли уни вер си аду и по обе ща ли, что в 
сле ду ющем го ду бу дет своя ба за для би ат ло-
на», — ска зал ге не раль ный ди рек тор На ци-
ональ но го науч но-прак ти чес ко го цен тра фи-
зи чес кой куль ту ры Са дык Мус та фа ев.

Брон зо вым при зе ром сту ден чес ких со рев-
но ва ний стал КарГУ име ни Е. А. Бу ке то ва. 
Кос та най ский го су дар ствен ный пе да го ги чес-
кий ин сти тут за нял вто рое мес то уни вер си-
ады. По бе ди те ля ми уни вер си ады приз на ны 
спортсме ны Пав ло дар ско го го су дар ствен но го 
пе да го ги чес ко го уни вер си те та.
Ко ман да КарГУ ли ди ро ва ла во мно гих ви-

дах спор та, нап ри мер, сбор ная ко ман да КарГУ 
им. Е. А. Бу ке то ва за ня ла пер вое мес то по 
зим не му спор тив но му ори ен ти ро ва нию, бас-

кет бо лу и ми ни-фут бо лу, не раз спортсме ны 
бы ли в трой ке ли де ров. Поз драв ля ем ко ман ду 
КарГУ с ус пеш ным выс туп ле ни ем на уни вер-
си аде!

СОБ. ИНФ.

Все мир ный день борь бы с ту бер ку ле зом 
был уч реж ден Все мир ной ор га ни за ци ей 
здра во ох ра не ния (ВОЗ) и Меж ду на род ным 
со юзом борь бы с ту бер ку ле зом и ле гоч ны-
ми за бо ле ва ни ями в 1982 го ду. Вы бор да ты 
был при уро чен к 100-ле тию со дня от кры-
тия воз бу ди те ля ту бер ку ле за — па лоч ки 
Ко ха. С 1998 го да Все мир ный день борь-
бы с ту бер ку ле зом по лу чил офи ци аль ную 
под дер жку ООН.

Еже год но с 24 фев ра ля по 24 мар та в ре-
ги онах рес пуб ли ки про во дит ся ме сяч ник по 
про фи лак ти ке ту бер ку ле за, ито гом ста но вят-
ся ак ции, наз на чен ные на 24 мар та — Все мир-
ный день борь бы с ту бер ку ле зом.
Ту бер ку лез на но сит не вос пол ни мый со ци-

аль ный и ма те ри аль ный урон из-за по те ри 
тру дос по соб нос ти и преж дев ре мен ной смер-
тнос ти на ибо лее про дук тив ной час ти на се-
ле ния и пред став ля ет гло баль ную уг ро зу для 
здо ровья лю дей во всем ми ре.

Ту бер ку лез — вол но об раз но про те ка ющее 
хро ни чес кое ин фек ци он ное за бо ле ва ние, ха-
рак те ри зу юще еся раз лич ной, но пре иму ще-
ствен но ле гоч ной ло ка ли за ци ей, пе ре да ет ся 
здо ро во му че ло ве ку от боль но го при каш ле, 
раз го во ре, чи ха нии. Воз мож но раз ви тие и 
вне ле гоч ных форм ту бер ку ле за с по ра же ни ем 
всех ор га нов и тка ней че ло ве чес ко го ор га низ-
ма.
Ос нов ной ис точ ник за ра же ния — это боль-

ной от кры той фор мой ту бер ку ле за, с мок-
ро той ко то ро го вы де ля ет ся ту бер ку лез ная 
па лоч ка. При по па да нии мок ро ты на пол 
по ме ще ний или на зем лю она сме ши ва ет ся с 
пылью. Вды хая та кую пыль, здо ро вый че ло век 
мо жет за ра зить ся ту бер ку ле зом.
Ту бер ку лез в ос нов ном пе ре да ет ся воз душ-

но-ка пель ным пу тем. Ды шим мы все од ним 
воз ду хом, и по это му ник то не зас тра хо ван от 
ин фек ции, не за ви си мо от со ци аль но го ста ту-
са и уров ня ма те ри аль но го дос тат ка.
Важ но пом нить: хо ро шо под да ет ся ле че-

нию за бо ле ва ние, вы яв лен ное на ран ней ста-
дии! Ос нов ны ми приз на ка ми за бо ле ва ния 
яв ля ют ся: ка шель бо лее 2 не дель, по вы ше ние 
тем пе ра ту ры те ла, бо ли в гру ди, одыш ка, сни-
же ние ап пе ти та, ноч ная пот ли вость, сла бость, 
быс трая утом ля емость. Эти приз на ки мо гут 
быть и при дру гих за бо ле ва ни ях, но при на-
ли чии лю бо го из них в те че ние двух не дель и 
бо лее не об хо ди мо по ду мать о ту бер ку ле зе и 
об ра тить ся за ме ди цин ской по мощью.
Об сле до ва ние и ле че ние ту бер ку ле за в Ка-

зах ста не бес плат ное.

На ибо лее уяз ви мы и под вер же ны рис ку 
за бо ле ва ния ту бер ку ле зом на ши де ти и под-
рос тки. Нес мот ря на то что в пос лед ние го ды 
ко ли че ство бо ле ющих де тей и под рос тков 
умень ша ет ся, слу чаи за бо ле ва ния все еще вы-
яв ля ют ся.
Вак ци на ция поз во ля ет пре дуп ре дить раз-

ви тие тя же лых, ос лож нен ных форм ту бер ку-
ле за, та ких как ту бер ку лез ный ме нин гит, ка-
зе оз ная пнев мо ния. При вив ка про во дит ся в 
пер вые дни жиз ни ре бен ка в род до ме. Им му-
ни тет сох ра ня ет ся в те че ние 6-7 лет, по это му в 
воз рас те 7 лет де тям с от ри ца тель ной ре ак ци-
ей Ман ту про во дят при вив ку вак ци ной БЦЖ 
пов тор но.
Ро ди те лям сле ду ет серь ез но за ду мать-

ся, ес ли они при ня ли ре ше ние от ка зать ся от 
про ве де ния про бы Ман ту или при вив ки от 
ту бер ку ле за сво ему ре бен ку. Со от но ше ние 
рис ка меж ду от ка зом от при ви вок и воз мож-
ным за бо ле ва ни ем ва ше го ре бен ка ту бер ку ле-
зом не со из ме ри мо! Лю бое за бо ле ва ние лег че 
пре дуп ре дить, чем ле чить, по это му при вив ка 
про тив ту бер ку ле за мо жет спас ти ва ших де-
тей от это го гроз но го за бо ле ва ния.
Эф фек тив ность борь бы с этой бо лезнью во 

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

МА ТЕ РИ АЛ ПРЕ ДОС ТАВ ЛЕН УП РАВ ЛЕ НИ ЕМ ОХ РА НЫ ОБ ЩЕ СТВЕН НО ГО 
ЗДО РОВЬЯ РАЙО НА ИМ. КА ЗЫ БЕК-БИ Г. КА РА ГАН ДЫ

Student news
ІТ-технологии 
для улучшения 
жизни людей

С целью про па ган ды и ре-

али за ции Пос ла ния Пре зи-

ден та Рес пуб ли ки Казахстан 

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» от 10 ян ва ря 2018 

го да, прив ле че ния сту ден чес-

кой мо ло де жи в твор чес кую 

дея тель ность, по вы ше ния ее 

граж дан ской ак тив нос ти, фор-

ми ро ва ния и ре али за ции со-

ци аль но зна чи мых идей мо ло-

де жи 23 фев ра ля в КарГУ им. 

Е. А. Бу ке то ва сос то ял ся кон-

курс сту ден чес ких со ци аль ных 

про ек тов на те му «ІТ-тех но ло-

гии для улуч ше ния жиз ни лю-

дей» сре ди сту ден тов уни вер-

си те та.

Кон курс про во дил ся в три 

эта па на го су дар ствен ном и 

рус ском язы ках. В кон кур се 

при ня ли ак тив ное учас тие сту-

ден ты юри ди чес ко го, эко но-

ми чес ко го, пе да го ги чес ко го, 

фи зи ко-тех ни чес ко го фа куль-

те тов, а так же фа куль те та ма-

те ма ти ки и ин фор ма ци он ных 

тех но ло гий.

Для под ве де ния ито гов кон-

кур са ор га ни за то ра ми бы ла 

сфор ми ро ва на ко мис сия из 

пре по да ва те лей фа куль те та 

ма те ма ти ки и ин фор ма ци он-

ных тех но ло гий и фа куль те та 

фи ло со фии и пси хо ло гии, а 

пред се да те лем жю ри выб ра ли 

Жу ма сул та но ву Г. А., до цен та 

ка фед ры по ли то ло гии и со ци-

оло гии, к. и. н.

По ре зуль та там кон кур са 

по бе ди те ля ми и об ла да те ля ми 

гра мот ста ли сле ду ющие сту-

ден ты:

I мес то — ко ман да РТК фи-

зи ко-тех ни чес ко го фа куль те та;

II мес то — ко ман да Smart 

фа куль те та ма те ма ти ки и ин-

фор ма ци он ных тех но ло гий; 

ко ман да EVA фа куль те та ма-

те ма ти ки и ин фор ма ци он ных 

тех но ло гий;

III мес то — ко ман да «Бо-

ла ша� за� гер ле рі» юри ди чес-

ко го фа куль те та; ко ман да Fast 

help фа куль те та ма те ма ти ки и 

ин фор ма ци он ных тех но ло гий; 

Жан се итов Жа пар, сту дент 

3-го кур са фи зи ко-тех ни чес ко-

го фа куль те та.

При за ми и бла го дар ствен-

ны ми пись ма ми бы ли наг раж-

де ны сту ден ты Ка дыр кел ди 

Гуль да на, Тат ты ба ева Ай ге-

рим, Аман ды� Бо та, Ток та ро ва 

Са би на, Ас ка ро ва Ай нур, Бо га-

то ва Ека те ри на.

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

Молодежь на старте: итоги областной спартакиады

Команда КарГУ ярко выступила на республиканской универсиаде

Всемирный день борьбы с туберкулезом

Здоровье и спорт
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Rзекті

«Сыбайлас жемDорлыDDа 
Dарсы за/наманы/ 
Dалыптасуыны/ 20 жылды�ы»

'а за� стан Рес пуб ли ка сы ны� Пре-

зи ден ті Н. ". Назарбаев ты� би ыл �ы 

жыл ды� 10 �а� та рын да �ы «Т�р тін ші 

�нер к	 сіп тік ре во лю ция жа� дайын да �ы 

да му ды� жа �а м�м кін дік те рі» ат ты 'а-

за� стан хал �ы на Жол дауыны� то �ы зын-

шы мін де тін де «жем �ор лы� ты� ал дын 

алу �а ба �ыт тал �ан к� рес жал �а са бе ре ді» 

деп к�р се тіл ген. Жас тар ара сын да сы-

бай лас жем �ор лы� �а �ар сы м	 де ни ет ті 

�а лып тас ты ру ма� са тын да 'а за� стан 

Рес пуб ли ка сы ны� бар лы� о�у орын да-

рын да «Сы бай лас жем �ор лы� �а �ар сы 

за� на ма ны� �а лып та су ыны� 20 жыл ды-

�ы» та �ы ры бын да бі ры� �ай са �ат �т кі зу 

к�з дел ген. Атал �ан іс-ша ра ны ака де-

мик Е. А. Б� ке тов атын да �ы 'а ра �ан ды 

мем ле кет тік уни вер си те ті бел сен ді 	рі 

жо �а ры де� гей де �т кіз ді. Бар лы� ака-

де ми ялы� топ тар да ар найы ку ра тор-

лы� са �ат тар �т кі зіл ді. Со ны мен �а тар 

2018 жыл ды� 14 на уры зын да за� фа-

куль те ті ні� сту дент те рі мен ар найы кез-

де су �йым дас ты рыл ды. Кез де су ба ры-

сын да мем ле кет ж	 не �� �ы� те ори ясы 

мен та ри хы ка фед ра сы ны� про фес со ры, 

з.�. д., до цент Ан дрей Вик то ро вич Тур-

ла ев сту дент тер ге елі міз ді� сы бай лас 

жем �ор лы� �а �ар сы ж�р гі зі ліп отыр �ан 

са яса ты на, б�л са ла ны рет тей тін нор ма-

тив тік �� �ы� ты� ак ті лер ді� маз м� ны мен 

мін де ті не то� тал ды. Со ны мен �а тар, уни-

вер си тет ті� �� �ы� ты� �ам та ма сыз ету 

ж	 не іш кі аудит б� лі мі ні� ма ман-за� ге рі 

Шы рын Та кен �ы зы Бай кен жи на ака де-

мик Е. А. Б� ке тов атын да �ы 'арМУ-ды� 

сы бай лас жем �ор лы� �а �ар сы ж�р гі зіп 

отыр �ан са яса ты жай лы ба ян дап бер-

ді. Сту дент тер ді� не гіз гі �� �ы� та ры мен 

мін дет те рі тал �ы �а са лын ды. Кез де су 

со �ын да фи ло ло гия фа куль те ті ні� 2 курс 

сту ден ті Ве ро ни ка Бо яро ва уни вер си-

тет ті� Ака де ми ялы� адал ды� ере же сі 

жай лы ба ян да ма сын о�ы ды. Атал �ан 

іс-ша ра да сту дент тер �з пі кі рін біл ді ру, 

с� ра� тар �ою ар �ы лы �л кен бел сен ді лік 

та ныт ты.

Ш. Т. БАЙ КЕН ЖИ НА,

��ЖІ АБ МА МАН-ЗА� ГЕ РІ

В Ка ра ган де 14-16 мар та на ба зе КарГУ в рам ках про ек та «Но вая Астана. Куль ту ра 
и биз нес — бу ду щее от но ше ний», про хо дя ще го при офи ци аль ной под дер жке Ге не-
раль но го кон суль ства РК в Санкт-Пе тер бур ге и Рос сий ско го цен тра на уки и куль ту-
ры в Ас та не, из вес тный рос сий ский ху дож ник Алек сей Ан дре ев из Санкт-Пе тер бур-
га пред ста вил ин те рес ный фор мат де монстра ции сво их ра бот — выс тав ку кар тин с 
до пол нен ной ре аль ностью.

Идея про ек та ос но ва на на тех но ло гии 
aug men tеd re ality (до пол нен ной ре аль нос-
ти), уже ши ро ко ис поль зу ющей ся в рек ла-
ме, иг ро вой ин дус трии и не толь ко. По се-
ти те ли пря мо на выс тав ке ска ча ют при ло-
же ние (App Sto re, Go og le Play) с по мощью 
QR-ко да. При взгля де на кар ти ны че рез 
эк ран смар тфо на или план ше та они на чи-
на ют «ожи вать». А с по мощью 3D-оч ков 
зри тель пол ностью пог ру жа ет ся в кар ти ну 
и ста но вит ся частью ее сю же та. Впер вые 
эк спо зи цию «жи вых» кар тин по ка за ли в 
Назарбаев Уни вер си те те в 2017 го ду.

«Мы по ло жи ли на ча ло ре али за ции 
идеи «выс тав ка при хо дит к че ло ве ку» и 
по лу чи ли ог ром ное ко ли че ство бла го дар-
нос тей и по ло жи тель ных от зы вов от сту-
ден тов и пре по да ва те лей ву за. Пос ле вер-
ни са жа кар ти ны бы ли про да ны с аук ци она, 
день ги пош ли в бла гот во ри тель ный фонд 
Назарбаев Уни вер си те та, а кар ти ны ук ра-
си ли со ци аль ное ка фе для сту ден тов», — 
рас ска за ла про дю сер про ек та Та ма ра Са-
ли мо ва.
В Ка ра ган ду вер ни саж при ехал бла го-

да ря то му, что наш го род с прош ло го го да 

при со еди нил ся к про ек ту «Но вая Астана». 
В шах тер ской сто ли це на суд зри те лей 
пред ста ви ли 13 кар тин с до пол нен ной ре-
аль ностью и пять кар тин с вир ту аль ной 
ре аль ностью. И спе ци аль но для выс тав ки 
в Ка ра ган де Алек сей Ан дре ев под го то вил 
слайд-шоу сво их компь ютер ных ар тов. На 
«по лот нах» Алек сея — сю же ты из осоз нан-
но го сно ви де ния. Имен но там, по сло вам 
ху дож ни ка, рож да ют ся его ра бо ты. Ра бо-
ты ав то ра но сят пре иму ще ствен но сюр-
ре алис ти чес кий ха рак тер. По сло вам ху-
дож ни ка, ис поль зо ва ние циф ро вых тех но-
ло гий поз во ля ет уси лить эмо ци ональ ное 
воз дей ствие на зри те ля пос ред ством пог-
ру же ния в дру гую ре аль ность. «До пол нен-
ная ре аль ность — вещь но вая, тем бо лее в 
ис кус стве. Идея снаб дить мои кар ти ны до-
пол нен ной ре аль ностью при над ле жа ла не 
мне, а мо ему дру гу — за ме ча тель но му пи-
тер ско му ди зай не ру Ми ха илу Ер шо ву. Мы 
бы ли од ни ми из пер вых, кто прив нес до-
пол нен ную ре аль ность в изоб ра зи тель ное 
ис кус ство. Не в рек ла му, не в иг ры, а имен-
но в ис кус ство. К каж дой кар ти не на пи са на 
ори ги наль ная му зы каль ная ком по зи ция 
пе тер бургским му зы кан том Гу ма ром Зай-
нул ли ным», — от ме тил Алек сей Ан дре ев.
На сче ту Алек сея выс тав ки в Рос сии и 

стра нах Ев ро пы, в Тай ва не, ра бо та с из вес-
тны ми ре жис се ра ми Ге ор ги ем Да не ли ей и 
Ала ном Тей ло ром. Сре ди его за каз чи ков 
Sony Pic tu res, Cir que du So le il и дру гие.

СОБ. ИНФ.

Ака де мик Е. А. Бө ке тов атын да ғы Қа ра ған ды мем ле кет тік уни вер си те ті қа зақ жа-
зу ын ла тын гра фи ка сы на ауда ру ор та лы ғы ҚР Пре зи ден ті Н. Ə. Назарбаев тың «Бо-
ла шақ қа бағ дар: ру ха ни жаң ғы ру» бағ дар ла ма лық ма қа ла сын да ай тыл ған қа зақ ті лін 
ла тын əліп биі не бір тін деп кө ші ру жо ба сын на си хат тау мақ са тын да уни вер си тет тің 
жа тақ ха на ла рын да сту дент те рі мен кез де су өт кіз ді.

Кез де су ді ор та лық тың же тек ші сі Мар-
ха ба Ах мет қа ли қы зы Тұр сы но ва бас тап, 
«Қа зақ жа зуы: ке ше жə не бү гін» та қы ры-
бын да дə ріс оқып, муль ти ме ди ялық көр-
се ті лім ар қы лы ба ян да ды. Дə ріс те қа зақ 
жа зу ының та ри хы нан де рек бе ре тін кө-
не түр кі əліп биі нен бас тап, бү гін гі күн-
ге дейін гі да муы мен қа лып та суы, ла тын 
əліп би ін қол да на тын түр кі тіл дес ха лық-
тар дың тə жі ри бе сі сөз бол ды. Жа ңа ла тын 
əліп би ін де гі əріп тер дің таң ба ла ну ын да ғы 
ерек ше лік тер, əліп би ге ен бей қал ған əріп-

тер ді таң ба лау мүм кін ді гі, қа зақ ті лі ды быс 
жүйе сі нің си па ты ба ян дал ды.
Кез де су ба ры сын да сту дент тер ге бү гін гі 

қа зақ ті лі нің дең гейі ту ра лы ақ па рат тар бе-
рі ліп, ла тын əліп биі не кө шу ке зең де рі мен 
ат қа ры ла тын іс-ша ра лар тү сін ді ріл ді, қа зақ 
ті лін ла тын əліп биі не кө ші ру дің ар тық шы-
лық та ры мен ма ңыз ды лы ғы жə не ал да ғы 
ауқым ды жұ мыс тар ту ра лы ай ты лып, ла тын 
қар пін де гі жа ңа əліп би мен та ныс тыр ды.
Дə ріс тен соң сту дент тер дің жа ңа əліп-

би ді қан ша лық ты мең гер ген ді гін жə не қы-

зы ғу шы лы ғын бай қау мақ са тын да ла тын 
гра фи ка сы на ар нал ған тап сыр ма лар бе рі-
ліп, қа ты су шы сту дент тер екі топ бо лып 
сайыс қа түс ті. Тап сыр ма лар жас тар дың 
жа ңа əліп би ді қа был дау, ла тын қар пін де гі 
əліп би ге оң көз қа рас қа лып тас ты ру ды үй-
ре ну ге ба ғыт тал ған.
Ал да ғы уақыт та сту дент тер мен та ғы да 

осын дай кез де су лер өт кі зі ліп, олар ға ла-
тын гра фи ка сы ту ра лы жан-жақ ты мағ лұ-
мат бе рі ле тін бо ла ды.
Жи ын со ңы сту дент жас тар дың «Көк ту-

дың жел бі ре ге ні» əнін бір ге шыр қауымен 
аяқ тал ды.

ТОЛ �ЫН АМАН ЖО ЛО ВА,
�А ЗА� ЖА ЗУ ЫН ЛА ТЫН ГРА ФИ КА СЫ НА АУДА РУ 
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