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Ұлы Же ңіс кү ні не ар нал ған ең із гі жə не шы найы құт тық тауым ды қа-
был алы ңыз дар!
Он жыл дық тар өте ді, ұр пақ ауыса ды, алай да Же ңіс кү ні ұлт тық мақ та-

ныш тың, əс ке ри даңқ пен ер лік тің, пат ри отиз мнің жə не біз дің хал қы мыз-
дың жан қи яр лық ру хы ның сим во лы бо лып қа ла бе ре ді. Біз қа за тап қан 
жə не өлім нен аман қал ған ба тыр ла ры мыз ды əр дайым есі міз де ұс тай мыз. 
Қым бат ты ар да гер лер, сұм со ғыс қа қар сы тұ рып, со ғыс тан кейін гі жыл-
да ры елі міз ді жан дан дыр ған да ры ңыз үшін сіз дер ге бас иеміз! Біз сұ ра-
пыл со ғыс ке зін де тыл да ең бек ет кен, ең бе гі мен же ңіс ті жа қын дат қан 
жан дар ға да ал ғыс біл ді ре міз! Жауын гер лік ең бек те рі ңіз үшін мың ал ғыс, 
сіз дер ге зор ден са улық, ұзақ ғұ мыр жə не ба қыт ті лей мін!
Он жыл дық тар өте ді, алай да Ұлы же ңіс ту ра лы ес те лік тер мəң гі лік жа-

сай бе ре ді. Же ңіс ке жет кен жан дар дың ба ла ла ры, не ме ре ле рі, шө бе ре ле-
рі де Ота нын шек сіз сүйіп, дəс түр ле рін сақ тап, өз хал қы ның ер лі гін əр кез 
ес те сақ тай ты ны на се нім ді мін.
Бү гін де елі міз дің қауіп сіз ді гі мен тəуел сіз ді гі үшін жауап кер ші лік Қа-

зақ стан Рес пуб ли ка сы ның Қа ру лы Күш те рі не жүк тел ген. 7 ма мыр да біз 
Отан қор ғау шы лар кү нін атап өте міз. Күш ті əс кер — мем ле кет тің қауіп-
сіз ді гі мен тұ рақ ты лы ғы ның ке пі лі, біз дің ел үшін та быс ты бо ла шақ тың 
ке пі лі
Құр мет ті əріп тес тер, сту дент тер, сіз дер ді шын жү рек тен құт тық тай-

мын, бар ша ңыз ға жə не от ба сы ла ры ңыз ға мық ты ден са улық, аман дық-
сау лық, ашық ас пан, та быс ті лей мін!

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

При ми те са мые теп лые и ис крен ние поз драв ле ния с ве ли ким праз дни-
ком — Днем По бе ды!
Про хо дят де ся ти ле тия, сме ня ют ся по ко ле ния, но День По бе ды ос та ет-

ся неп ре хо дя щим сим во лом на ци ональ ной гор дос ти, во ин ской сла вы и 
доб лес ти, пат ри отиз ма и жер твен нос ти на ше го на ро да.
Мы всег да бу дем пом нить по гиб ших ге ро ев и тех, кто ос тал ся в жи вых 

всем смер тям наз ло. Низ кий вам пок лон, до ро гие ве те ра ны, за то, что вы 
смог ли выс то ять в той страш ной вой не и воз ро дить стра ну в пос ле во ен-
ные го ды. Мы бла го дар ны и тем, кто ра бо тал в тя же лое во ен ное вре мя 
в ты лу, сво им тру дом приб ли жая по бе ду. Спа си бо за ваш рат ный труд, 
здо ровья вам, дол го ле тия и счастья!
Прой дут де ся ти ле тия, но па мять о Ве ли кой По бе де бу дет жить веч но. 

Убеж ден, что де ти, вну ки, а те перь уже и прав ну ки по бе ди те лей бу дут 
так же креп ко лю бить свою Ро ди ну, хра нить тра ди ции и всег да пом нить 
о под ви ге сво его на ро да.
Се год ня от вет ствен ность за бе зо пас ность и не за ви си мость на шей стра-

ны воз ло же на на Во ору жен ные си лы Рес пуб ли ки Казахстан. 7 мая мы от-
ме ча ем День за щит ни ка Оте че ства. Силь ная ар мия — это га ран тия бе-
зо пас нос ти и ста биль нос ти го су дар ства, га ран тия ус пеш но го бу ду ще го 
на шей стра ны.
Поз драв ляя вас, ува жа емые кол ле ги и сту ден ты, от всей ду ши же лаю 

вам и ва шим семь ям креп ко го здо ровья, бла го по лу чия, мир но го не ба и 
проц ве та ния! Пусть дос той ной под ви га ге ро ев во ен ных лет бу дет на ша 
жизнь!

РЕКТОР КАРАГАНДИНСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА ИМ. АКАДЕМИКА Е. А. БУКЕТОВА ПРОФЕССОР Е. К. КУБЕЕВ
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Би ыл қа зақ ұл ты ның ас қақ биі гі, ұлы да ла елор да сы — Астана қа ла сы на 20 жыл. Осы ған 
орай ағым да ғы жыл дың 11-12 сəуірін де Е. А. Бө ке тов атын да ғы Қа ра ған ды мем ле кет тік уни-
вер си те тін де «Астана — ғы лым мен бі лім нің да му ор та лы ғы» ат ты рес пуб ли ка лық сту дент тер 
фо ру мы өт ті. Фо рум Жас тар ісі жө нін де гі ко ми тет пен жə не «Жас Отан» Жас тар Қа на ты ның 
бө лім ше сі мен ұйым дас ты рыл ды. Елі міз дің əр өңі рі нен жə не ша һа ры мыз дың өз ге де жо ға ры 
оқу орын да ры нан кел ген сту дент жас тар бір үй дің ба ла сын дай жұ мы лып, атал мыш іс-ша ра ға 
ат са лыс ты. Қа зақ стан ның жа лын ды жас та рын жи на ған бұл жи ын «Ме нің елім — ме нің тағ ды-
рым» ак ци ясы нан бас тау ал ды. Кө те рің кі кө ңіл-күй мен рух ты кө те ре тін флеш моб тан кейін 
сөз ке зе гін ал ған ҚарМУ рек то ры, заң ғы лым да ры ның док то ры, про фес сор Ер кін Қи но ятұ лы 
Кө бе ев ай ту лы фо рум ның ма ңы зы на тоқ та ла ке ле, бар лық қа ты су шы лар ға сəт ті лік ті ле ді.

Фо рум қа ты су шы ла ры ди алог тік алаң да бас 
қос ты. Ди алог тік алаң ның спи кер ле рі: Қа зы бек 
би ауда ны фи ли алы «Нұр Отан» пар ти ясы ның 
бі рін ші орын ба са ры Ал ма Ха би бул ла ев на Бек-
ту ро ва, Қа ра ған ды об лы сы «Жас Отан» Жас тар 
Қа на ты ның тө ра ға сы Нұр жан Ар ғы нұ лы Жет піс-
ба ев, «Спар та Но мад Астана» КТК ко ман да сы ның 
мү ше сі Ди дар Жа на тұ лы Джек се ков, «Жас Отан» 
Жас тар Қа на ты «Са на» ба ғы ты ның үй лес ті ру ші сі 
Əй ге рім Тел жан қы зы Се рік жа но ва жə не шах мат 
бойын ша спорт ше бе рі Вя чес лав Вик то ро вич Ма-
лый жас тар ды по зи тив ті өмір сү ру ге үн деп, бі лім, 
ең бек, тал пы ныс қай кез де де би ік тер ді ба ғын ды ру-
ға ық пал ете ті нін айт ты. Ди алог тік алаң фор ма ты 
ашық сұ рақ-жауап тү рін де өт ті. Сах на эк ра нын да 
what sapp мес сен дже рі нің нө мі рі көр се тіл ді, осы 
нө мір бойын ша қа ты су шы қо нақ тар мен сту дент-
тер қа ла ған сұ рақ та рын кел ген қо нақ тар ға қою ға 
мүм кін дік ал ды. Спи кер лер сұ рақ тар ға жауап бе-
ру ба ры сын да өз бас та ры нан өт кер ген оқи ға лар ды 
мы сал ете оты рып, тə жі ри бе ле рі мен бө ліс ті.
Əй ге рім Се рік жа но ва: «Би ыл біз дің «Жас 

Отан» Жас тар Қа на ты ның заң ды тұл ға ре тін-

де құ рыл ға ны на 10 жыл то лып отыр. «Жас Отан» 
Жас тар Қа на тын қа зақ стан дық жас тар дың ба сын 
бі рік ті ріп, олар дың да му ына, тұл ға бо лып қа лып-
та су ына өз ық па лын ти гі зе тін ұйым ға ай нал ды-
ру — Ел ба сы ның ар ма ны бо ла тын». Əй ге рім нің 
ар ма ны елор да мыз Астана да тұ рып, бі лім алу 
бол ған екен. Алай да, ол əл Фа ра би атын да ғы Қа-
зақ ұлт тық уни вер си те тін де оқы ды. Оқу бі тір ген-
нен кейін ар ман қу ып Астана қа ла сы на ке ле ді. 
Сол жы лы рес пуб ли ка лық «Жас Отан» Жас тар 
Қа на ты ның «Са на» ба ғы ты на үйлестіруші бо лып 
та ғайын да ла ды. Би ыл осы лауазым бойын ша жұ-
мыс іс теп жат қа ны на бір жыл тол ды. Ойы озық, 
мақ са ты нық жас қыз дың өс ке лең ұр пақ қа үй ре-
те рі көп. Сту дент тік ке зін де шет ел дер ге ба рып, 
тұл ға ре тін де қа лып та су ына ық пал ет кен түр лі 
мек теп тер ден тə лім-тəр бие ал ған Əй ге рім біз дің 
жас тар ға үл гі-өне ге.
Ди дар Джек се ков: «Мек теп ке зі нен қо ғам дық 

іс-ша ра лар да бел сен ді бол дым, КТК-да ой на уды да же-
тін ші сы нып тан бас та дым. Сол кез де мен «мұ ның 
бə рі бо ла шақ та са ған ке рек бол май ды, не үшін бұл 
нəр се мен ай на лы сып жүр сің?» де ген дей көп те ген сы-

ни көз қа рас тар ға ие бол дым. Алай да, қа зір сол адам-
дар жұ мыс та ры на бар ғы ла ры кел мей, əзер бар ған да, 
мен жұ мы сы ма қуа ныш пен ба ра мын жə не сүйік ті 
ісім мен ай на лы сып жүр ге ні ме өте қуа ныш ты мын. 
Қай-қай сы мыз бол сын сүйік ті ісі міз бен ай на лы-
сайық жə не ар ман да уды да ұмыт пайық». Ди дар 
би ік ке, сəт ті лік ке же ту дің жо лы ар ман деп бі ле ді. 
Жас тайы нан Нұр лан Қо ян ба ев ты фа во рит тұ тып, 
со ның дең гейі не же ту ді көз де ді. Сол мақ са ты-
на же ту де көп те ген қи ын дық тар дан өт ті, он үш 
жыл дың он бір жы лын да қа зақ ли га сын да де меу-
ші бол ған емес. Олар өз күш те рін, өз мүм кін дік-
те рін пай да ла нып, ал ға ұм тыл ды. Бар лы ғы на мə-
лім бол ған дай, жо ғар ғы ли га ның же ңім паз да ры 
атан ды. Өз ал тын ме да лін сал та нат ты ма ра пат тау 
рə сі мін де ар ма ны на ар қау бол ған Нұр лан Қо ян-
ба ев қа тар ту етіп ті.

Вя чес лав Ма лый: «Ең бас ты сы, өз-өзі ңе адал 
бол. Мен үшін бұл бас ты ұс та ным. Əре кет 
етіп, тал пын ған адам ның ең бе гі еш қа шан ба-
ға лан бай қал май ды». Вя чес лав шах мат пен мек-
теп ке зі нен ай на лы са ды. Оның ойын ша, шах мат 
қи ял ды, ло ги ка ны да мы тып, тіп ті күн де лік ті 
өмір де гі жағ дай лар ға бас қа ша қа рау ға мүм кін дік 
бе ре ді.

ЖА НЕЛЬ КАЙ НЕТ ДЕН, 
�АРМУ СТУ ДЕН ТІ

Сəуір айы ның он екін ші жұл ды зын да ал тын ор да мыз ҚарМУ-да құ лақ тан кі ріп 
бой ды ал ған, əсем əн ге бө лен ген əсер лі кеш өт ті. «Астана — ғы лым мен бі лім нің да-
му ор та лы ғы» ат ты рес пуб ли ка лық сту дент тер фо ру мы аясын да Сту дент тер са райы 
шы ғар ма шы лық ұжы мы қа на ты ның ас тын да қа нат тан ған «Жас тар» во кал ды-эс тра-
да лық сту ди ясы ның 10 жыл ды ғы на орай өт кі зіл ген есеп бе ру əн ке ші ота ны мыз дың 
бас қа ла сы — Астана ның 20 жыл ды ғы на ар нал ды.

Сту дия ашыл ған сəт тен ай ту лы ұжым ға же тек-
ші лік етіп ке ле жат қан Жан на Ба зы ло ва: «2008 жы-
лы ака де мик Е. А. Бө ке тов атын да ғы Қа ра ған ды мем-
ле кет тік уни вер си те ті Сту дент тер са райы жа ны нан 
ашыл ған «Жас тар» во кал ды-эс тра да лық сту ди ясы-
ның өз жұ мы сын осы күн ге дейін дөң ге ле тіп ке ле 
жа туы — уни вер си тет та ра пы нан қол да удың бо луы 
жə не ұжым ның ауыз бір ші лі гі», — дей ді. 10 жыл 
ішін де шы ғар ма шы лық ұжым құ ра мы сан мəр те өз-
гер ген екен. Оның да өзін дік се бе бі бар. Əр төрт жыл 
сайын уни вер си тет қа быр ға сы нан тү лек тер дің тү леп 
ұша ты нын ес кер сек, «Жас тар» құ ра мы ның не лік тен 
өз ге ріп отыр ға нын бі лу қи ын ға соқ пас. Қа зір гі таң да 
жа ңа құ рам эко но ми ка, заң, фи ло ло гия, пе да го ги ка 
жə не өз ге де фа куль тет тер дің өнер лі сту дент те рі мен, 
ма гис трант та ры мен то лық қан. 2014 жыл дан бас тап 
во кал ды-эс тра да лық сту дия ға Жан на Ба зы ло ва мен 
қа тар осы ұжым нан тү леп ұш қан Са на Мұ қа но ва да 
же тек ші лік етіп ке ле ді.

Сту дент тер са райы сах на сын əн құ ша ғын да 
тер бе тіп, өне рі мен тəн ті ет кен «Жас тар» во кал ды-
эс тра да лық сту ди ясы ның ұл-қыз да ры же ке дауыс-
та жə не ду эт, трио, квар тет бо лып өнер көр се те ді. 
Өнер паз, жа лын ды жас тар дан жа сақ тал ған «Жас-
тар» он жыл да та лай асу ды асып, сан бе лес ті ба ғын-
дыр ды. Сту дия мү ше ле рі тек Сту дент тер са райын-
да емес, одан бө лек об лыс тық, рес пуб ли ка лық, 
ха лы қа ра лық сах на лар да да əн са ла ды. Об лыс тық, 
рес пуб ли ка лық, ха лы қа ра лық дең гей де гі бай қау-
лар мен фес ти валь дер дің ла уре аты ре тін де та ныл-
ды. Атап ай тар бол сақ, 2011 жы лы ел тəуел сіз ді гі-
нің 20 жыл дық ме рей тойы қар са ңын да өт кен «Жас 

сұң қар» об лыс тық пат ри от тық əн дер бай қауын-
да «Жас тар» квар те ті «Жа ңа ға сыр — Қа зақ стан» 
əнін орын дап, Гран-при ді иелен ді. Со ны мен қа тар 
2012 жы лы «Жас тар» во кал дық квар те ті Орен бург-
та өт кен жас тар мен сту дент тер əн бай қауын да ла-
уре ат атан ды. Был тыр Бе ка рыс, Ер лан Əм зе, Бақ-
ты гел ді Ма ки бай сын ды жі гіт тер ден жа сақ тал ған 
«Арын» три осы Та раз қа ла сын да өт кен рес пуб ли-
ка лық əн бай қауын да бас жүл де ні қан жы ға сы на 
бай ла ды. Бү гін гі таң да үш ару дың есім де рі нің бас 
əріп те рі нен құ рал ған «ЖАС» три осы Сту дент тер 
са райы сах на сын да шың да лу да. Жа нер ке Тə жі бай, 
Арай лы Мыр зам бе то ва, Са би на Тө ле ге но ва сын-
ды əні мен сə ні ке ліс кен қа зақ қыз да ры ның алар 
асу ла ры əлі ал да деп се не міз. Ал «Жас тар» во кал-
ды-эс тра да лық сту ди ясы ның бел сен ді де ерек ше 
та лант ты мү ше сі нің бі рі — Бе ка рыс тек қа ра ған-
ды лық тар дың ға на емес, Астана, Алматы, Шым-
кент, Та раз ша һар ла ры нан өз тың дар ма нын тауып, 
көп ші лік тің жү ре гін жа улап ал ған, қо ше ме ті не ие 
бол ған та ма ша та лант иесі. Оның ре пер ту ары алу-
ан түр лі. Ол тек қа зақ эс тра да сы ның əн де рін ға на 
емес, со ны мен қа тар клас си ка лық, опе ра лық жə не 
хит əн дер мен ха лық əн де рі нің орын да ушы сы, об-
лыс тық, рес пуб ли ка лық бай қау лар дың ла уре аты.

«Жас тар» во кал ды-эс тра да лық сту ди ясы ның ал-
ғаш қы есеп бе ру ке ші не орал сақ, ҚарМУ тө рін де 
өт кен ке ре мет кеш кө рер ме ні не ерек ше кө ңіл-күй 
сый ла ды. Орын дал ған əр бір əн тың дар ман дар дың 
жү ре гі нен орын ал ды. «Жас тар» жас та ры ерек ше 
да усы мен, ерек ше биі мен тəн ті ет ті. Кон церт тік бағ-
дар ла ма ның шы мыл ды ғын об лыс тық, рес пуб ли ка-

лық жə не ха лы қа ра лық бай қау лар дың ла уре ат та ры 
Са на Мұ қа но ва мен Бе ка рыс «Əн əле мі» ат ты əсем 
əн мен аш ты. «Əн əле мі» — бұл осы та лант тар дың, 
əн сүй ген жан дар дың топ тас қан ор та сы — «Жас тар» 
во кал ды-эс тра да лық сту ди ясы ның мү ше ле рі нің 
əле мі. Олар дың дүйім жұрт тың ал ды на жү рек сін-
бей шы ғып əн са луы, су да жүз ген ба лық тай сах на да 
өз де рін ер кін ұс тауы, об ра зы, əр қа да мы дер лік зор 
ең бек ті та лап ете тін жүйе лі дайын дық тың же мі сі 
еке нін бір ден аң ғар та ды. Өнер жо лы на қа дам бас-
қан ұжым ның бір от ба сы ба ла сын дай ұжым дас қан 
тір лі гі не сол кеш те көз жет кіз дік. Есеп бе ру ке ші 
аясын да ҚарМУ тəр бие ісі жə не əлеу мет тік мə се ле-
лер жө нін де гі про рек то ры А. Қ. Қа лы қов, Кə сі по дақ 
ко ми те ті тө райы мы Ж. Б. Уали ева жə не Сту дент тер 
са райы ди рек то ры К. Г. Гар ку ша бір лі гі мен тір лі гі 
жа рас қан «Жас тар» ұжы мын бас шы лық аты нан ма-
ра пат тап, жү рек жар ды жы лы ле біз де рін біл дір ді.

10 жыл да есім де рі ел ге та ныл ған «Жас тар» во-
кал ды-эс тра да лық сту ди ясы өнер паз да ры ның 
бо ла ша ғы нан зор үміт кү те міз. Ай ту лы ұжым ға 
шы ғар ма шы лық та быс тар ті лей оты ра, əлем дік 
сах на лар да өнер көр се ту ле рі не ті лек тес ті гі міз ді 
біл ді ре міз.

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

К�ш — бірлікте
Татулы, — досты,ты� киелі бесігі

Та ри хын со нау �а сыр лар дан ала-
тын �а за� хал �ы бір лік ат ты �а си ет ті 
��ым ны� ар �а сын да хан ды� ��р ды. 
Елін �ор �ап, же рін жа уды� �о лы нан 
са� тап �ал ды. Б� гін де сол а� бі лек ті� 
к� ші мен, а� най за ны� �шы мен кел ген 
ба �а жет пес бай лы �ы мыз — бір лі гі-
міз ді, ын ты ма �ы мыз ды �ас тер леуіміз 
ке рек. Осы уа�ыт �а дейін жет кен же-
тіс тік те рі міз бен ба �ын дыр �ан асу ла-
ры мыз ды� мыз �ы мас т� �ы ры деп бір-
лік пен ын ты ма� ты ай ту �а бо ла ды.

Б� гін де 130-дан ас там лт �кіл де рі бір 
ша �ы ра� ты� ас тын да та ту-т�т ті �мір с�-
ріп жа тыр. Ел ара сын да бір ту ды� ас ты на 
бі рік кен е� се лі мем ле кет, та ту л т�а ай-
нал ды�. Елі міз де �р бір лт �з ді нін, ті лін, 
салт-д�с т� рін с та на ды. �а зір де �о !ам-
да ж� ріп жат �ан жа� !ы ру лар бір лі гі міз ді 
одан �рі ны !ай та т� се рі с�з сіз. Елі міз ді� 
е� бас ты бай лы !ы — ол та ту лы�, ын ты-
ма� тас ты�, дос ты�. Елі міз �а шан нан 
да бауыр мал, �о на� жай ха лы�. �а за�-
стан да !ы бар лы� эт нос тар ды� ру ха ни 
тр !ы да �ай та жа� !ы руы мен да му ын 
�ам та ма сыз ету, �р ке ни ет тік ж� не де-
мок ра ти ялы� с та ным дар !а, мем ле кет-
тік лт ты� са ясат та бар лы� эт нос тар ды� 
м�д де сі не де ген �р мет ке не гіз дел ген 
л та ра лы� �а ты нас м� де ни етін �а лып-
тас ты ру ды ма� сат ет кен елі міз т�уел сіз-
дік ті� ал !аш �ы жыл да рын да-а� бір лік 
пен ын ты ма� ты не гіз ет кен �а за� стан 
хал �ы Ас сам бле ясын �р ды. Бл рес-
пуб ли ка да !ы л та ра лы� ке лі сім ді са� тау 
ж� не оны одан �рі ны !ай ту �шін � рыл-
!ан �о !ам. Ел ба сы мыз Н. (. Назарбаев: 
«К� плт ты лы� — �о !ам ны� кем ші лі гі 
емес, ар ты� шы лы !ы», — деп ай т�ан бо-
ла тын. Олар да ота ны мыз ды� г�л де ніп, 
да му ына �з сеп тік те рін ти гі зу де. /лт тар 
т тас ты !ы ны� ар �а сын да б� гін де елі міз 
іл ге рі да му да. Ір ге сі бе рік ел ата ну ымыз-
ды� бір ден-бір сы ры осы та улы� пен бір-
лік те жа тыр.

Г5 ЛІМ �АЛ ДЫ БА ЕВА, 
�АРМУ СТУ ДЕН ТІ

Cзекті
«Сыбайлас жем,орлы,,а 
,арсы омбудсмен»

2018 жыл ды� 4 с�уірін де ака де мик 
Е. А. Б� ке тов атын да !ы �а ра !ан ды мем-
ле кет тік уни вер си те ті ні� №11 о�у !и ма-
ра тын да сы бай лас жем �ор лы� �а �ар сы 
ом буд смен И. Н. Май ше кин мен кез де су 
йым дас ты рыл ды. Атал !ан ша ра �а ра-
!ан ды об лы сы ны� о�у орын да рын да 
сы бай лас жем �ор лы� �а м�л дем т�з бе-
уші лік �а !и дат та рын д� ріп теу ма� са тын-
да �Р мем ле кет тік �ыз мет іс те рі ж� не 
сы бай лас жем �ор лы� �а �ар сы іс-�и мыл 
агент ті гі ні� �а ра !ан ды об лы сы бойын-
ша де пар та мен ті мен �зір лен ген Сы бай-
лас жем �ор лы� �а �ар сы хар тия ж� не 
«Сы бай лас жем �ор лы� �а �ар сы ом буд-
смен» жо ба сы аясын да �т ті. Кез де су ге 
шет тіл дер, де не м� де ни еті ж� не спорт, 
фи ло со фия ж� не пси хо ло гия, пе да го ги-
ка фа куль тет те рі ні� сту дент те рі, топ ку-
ра тор ла ры �а тыс ты. Кез де су ба ры сын да 
уни вер си тет ті� сы бай лас жем �ор лы�-
�а �ар сы ом буд сме ні И. Н. Май ше кин 
сту дент тер мен жем �ор лы� ты� ал дын 
алу жол да ры, жем �ор лы� �а т�з бе уші-
лік �а !и дат та ры жай лы пі кір ал мас ты. 
Со ны мен �а тар уни вер си тет ті� т�р бие 
ж мы сы ж� не �леу мет тік м� се ле лер ж�-
нін де гі про рек то ры А. �. �а лы �ов ака де-
мик Е. А. Б� ке тов атын да !ы �а ра !ан ды 
мем ле кет тік уни вер си те ті ні� сы бай лас 
жем �ор лы� �а �ар сы �з дік сіз ж�р гі зі ліп 
отыр !ан са яса ты ту ра лы ба ян дап бер ді.

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

«Бір �йді� баласындай»

Бірлігі жарас,ан :жым

Ынтыма� — ырыс �азы�ы
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Нурсултан Назарбаев от ме тил, что прог рам-
мная статья «Взгляд в бу ду щее: мо дер ни за ция 
об ще ствен но го соз на ния» встре ти ла ши ро кий от-
клик сре ди ка зах стан цев, и ос та но вил ся на ре зуль-
та тах ра бо ты по от дель ным ее нап рав ле ни ям.

— Все ре ги оны под клю чи лись к про ек там «Ту-
ған жер», «Сак раль ная ге ог ра фия» и «100 но вых 
лиц». За год бы ли прив ле че ны де сят ки мил ли-
ар дов тен ге из средств ме це на тов на раз ви тие со-
ци аль ной ин фрас трук ту ры. Бла го ус тро ено и вос-
ста нов ле но свы ше 700 па мят ни ков куль ту ры, ор-
га ни зо ва ны сот ни науч ных эк спе ди ций, — ска зал 
Президент Казахстана.
Гла ва го су дар ства под чер кнул, что об суж де ние 

но во го ка зах ско го ал фа ви та ста ло ис то ри чес ким 
ша гом, де монстри ру ющим со зи да тель ное един-
ство на ше го об ще ства.
Нурсултан Назарбаев, от ме тив зна чи мость 

дея тель нос ти в рам ках мо дер ни за ции об ще ствен-
но го соз на ния, ука зал на осо бую роль про ек та 
«100 но вых учеб ни ков» в де ле прос ве ще ния мо ло-
до го по ко ле ния.

— Мо ло дежь дол жна по лу чать зна ния, со от вет-
ству ющие выс шим науч ным стан дар там. По это му 
мы под го то ви ли боль шой спи сок луч ших учеб-
ни ков, сос то ящий из 800 книг. Бы ло соз да но На-
ци ональ ное бю ро пе ре во дов, ко то рое уже прис-
ту пи ло к ра бо те. Се год ня мы ста ли сви де те ля ми 
пре зен та ции пер вых 18 книг, — ска зал Президент 
Казахстана.
Гла ва го су дар ства под чер кнул важ ность дан но-

го со бы тия в кон тек сте раз ви тия со ци аль но-гу ма-
ни тар ной сфе ры и наз вал ряд его осо бен нос тей.

— Се год няш ний пер вый ин тел лек ту аль ный 
транш вклю ча ет луч шие науч ные про дук ты та ких 
пе ре до вых стран, как США, Россия, Ве ли коб ри-
та ния, Франция и Швей ца рия. Нем но гим на шим 
мо ло дым лю дям пре дос тав ля лись воз мож нос-
ти поз на ко мить ся с ни ми, — ска зал Нурсултан 
Назарбаев.
Президент Казахстана от ме тил, что пе ре-

вод пред став лен ных книг на ка зах ский язык осу-
ществлял ся с язы ка ори ги на ла.

Гла ва го су дар ства под чер кнул, что это ме роп-
ри ятие да ло старт но во му эта пу прог рам мы мо-
дер ни за ции об ще ствен но го соз на ния.

— Это этап, ко то рый че рез рас ши рен ный эн-
цик ло пе ди чес кий по иск от кры ва ет путь к го ри-
зон там раз ви тия че ло ве че ства. Сей час бла го да ря 
им пуль су, обус лов лен но му ин тел лек ту аль ным 
раз ви ти ем, на чи на ет ся ду хов ная ре во лю ция, — 
ска зал Нурсултан Назарбаев.
Президент ак цен ти ро вал вни ма ние на том, что 

раз ви тие ми ра в сов ре мен ных ус ло ви ях в зна чи-
тель ной сте пе ни оп ре де ля ет ся по тен ци алом ин-
же нер ных на ук, ука зав на важ ность по ни ма ния 
це лей ис поль зо ва ния пе ре до вых тех но ло гий.

— Науч ное поз на ние — глав ное ус ло вие кон-
ку рен тос по соб нос ти сов ре мен ной на ции. Но вые 
учеб ни ки — это нас то ящая эн цик ло пе дия зна ний. 
Сей час важ на не толь ко ме то ди ка об ра зо ва ния, но 
и его со дер жа ние. В этой свя зи прог рам ма «Ру ха-
ни жаң ғы ру» да ет воз мож ность осу ще ствить пя-
ти лет ку об ще на ци ональ но го обу че ния, — ска зал 
гла ва го су дар ства.
Нурсултан Назарбаев от ме тил, что в ми ро вой 

прак ти ке су ще ству ет нем но го при ме ров ре али за-
ции по доб ной ком плек сной прог рам мы.

— Но вые учеб ни ки — это эксклю зив ная гу ма-
ни тар ная биб ли оте ка. Она бу дет дос туп на для 
всех лю дей в трех фор ма тах: в ви де обыч ных бу-
маж ных книг, в элек трон ных он лайн-вер си ях и в 
фор ма те ви де оте ки от кры тых лек ций от луч ших 
лек то ров. На ша мо ло дежь, про жи ва ющая за ру-
бе жом, так же бу дет иметь дос туп к ней в тот мо-
мент, ког да кни ги бу дут из да ны на ла ти ни це, — 
ска зал Президент Казахстана.
Гла ва го су дар ства ука зал на то, что бла го да ря 

ре али за ции про ек та в Ка зах ста не сфор ми ро ва-
лась но вая куль ту ра пе ре во да. Кро ме то го, гла ва 
го су дар ства от ме тил важ ность фак то ра по вы ше-
ния кон ку рен тос по соб нос ти стра ны и об ще ства.

— Прог рам ма «Ру ха ни жаң ғы ру» ре али зу ет-
ся для бу ду ще го на шей мо ло де жи. В этой свя зи 
очень важ но, что бы мо ло дое по ко ле ние ак тив но 
под клю ча лось к ее ре али за ции. Се год ня мы еще 
раз убе ди лись в си ле науч но-кад ро во го по тен ци-

ала, сфор ми ро ван но го у нас за го ды не за ви си мос-
ти, — ска зал Нурсултан Назарбаев.
От ме тив важ ность сле до ва ния прин ци пу три-

един ства язы ков, Президент Казахстана по ру чил 
пре дус мот реть в те ку щем го ду пе ре вод, в том 
чис ле и на рус ский язык, нес коль ких за ру беж ных 
учеб ни ков.
В за вер ше ние встре чи гла ва го су дар ства 

дал ряд кон крет ных по ру че ний Пра ви тель ству 
Казахстана и На ци ональ но му бю ро пе ре во дов.

— Во-пер вых, не об хо ди мо обес пе чить даль ней-
ший ка че ствен ный пе ре вод и пуб ли ка цию 30 книг, 
зап ла ни ро ван ных на 2018 год. Фи нан си ро ва ние 
дол жно вы де лять ся сво ев ре мен но и в пол ном объ-
еме. Учеб ни ки, пе ре вод ко то рых зап ла ни ро ван на 
сле ду ющие го ды, дол жны быть вов ре мя отоб ра ны 
и про ана ли зи ро ва ны. Во-вто рых, од на из важ ных 
за дач — это эф фек тив ное внед ре ние дан ных учеб-
ни ков в про цесс об ра зо ва ния. Изу ча емые по этим 
учеб ни кам дис цип ли ны дол жны быть внед ре ны в 
об ра зо ва тель ные прог рам мы в но вом учеб ном го-
ду. В-треть их, по ру чаю сис те ма ти зи ро вать при ме-
ня емые в науч ной прак ти ке тер ми ны и из дать но-
вый тол ко вый сло варь гу ма ни тар ной и эко но ми-
чес кой лек си ки, — ска зал Нурсултан Назарбаев.
Так же Президент Казахстана по ру чил обес пе-

чить со от вет ству ющий кон троль ка че ства ре али-
за ции про ек та со сто ро ны упол но мо чен ных го су-
дар ствен ных ор га нов.

— В-чет вер тых, учеб ни ки дол жны быть из да ны 
и в ви де обыч ных книг. В то же вре мя не об хо ди мо 
раз ви вать он лайн-об ра зо ва ние. Сей час в раз ви-
тых стра нах дей ству ют вир ту аль ные уни вер си те-
ты. «От кры тый уни вер си тет Казахстана» дол жен 
по лу чать всес то рон нюю под дер жку. Не об хо ди-
мо уде лять осо бое вни ма ние кон тро лю ка че ства 
ви де оте ки от кры тых лек ций, а так же под го тав-
ли ва емых на их ос но ве учеб ни ков. В-пя тых, про-
ект «100 но вых учеб ни ков» иг ра ет важ ную роль 
в раз ви тии шко лы науч но го пе ре во да. По это му 
не об хо ди мо сис те ма ти зи ро вать и раз ви вать опыт, 
зна ния и про фес си ональ ные на вы ки в сфе ре пе ре-
во да, — зак лю чил Пре зи дент.

ПО МА ТЕ РИ АЛАМ САЙ ТА WWW.PRI ME MI NIS TER.KZ

Гос ти от ме ти ли, что пять пре зи дентских ини-
ци атив нап рав ле ны, преж де все го, на со ци аль-
ную мо дер ни за цию ка зах стан ско го об ще ства.

Пер вая ини ци ати ва — но вые воз мож нос ти 
для при об ре те ния жилья.
Она бу дет спо соб ство вать ре ше нию ос трой 

со ци аль ной проб ле мы и соз да нию для тру дос-
по соб но го на се ле ния эко но ми чес ких ус ло вий, 
поз во ля ющих обес пе чи вать бо лее вы со кий уро-
вень со ци аль но го пот реб ле ния, вклю чая при-
об ре те ние соб ствен но го жилья. Сог лас но этой 
ини ци ати ве пред ла га ет ся за пус тить прог рам му 
«7-20-25». 

Вто рая ини ци ати ва — сни же ние на ло го вой 
наг руз ки для низ ко оп ла чи ва емых ра бот ни ков, 
она нап рав ле на на обес пе че ние го су дар ствен ной 
под дер жки со ци аль но уяз ви мых граж дан. Пред-
ла га ет ся сни зить на ло го вую наг руз ку в 10 раз для 
под дер жки ка зах стан цев, по лу ча ющих от но си-
тель но низ кую за ра бот ную пла ту.

Третья ини ци ати ва — по вы ше ние дос туп нос-
ти и ка че ства выс ше го об ра зо ва ния — осо бен но 
важ на как зна чи тель ная ин вес ти ция в че ло ве чес-
кий ка пи тал. Для дос ти же ния этой це ли пред-
ло же ны та кие ме ры, как до пол ни тель ное вы де-
ле ние 20 ты сяч гран тов к еже год ным 54 ты ся чам 
гран тов. Из них боль шая часть — на обу че ние 
по тех ни чес ким спе ци аль нос тям с целью удов-
лет во ре ния пот реб нос тей но вой эко но ми ки и 
ин дус три аль ной прог рам мы, про во ди мой го су-
дар ством.

Не ос тал ся без вни ма ния и воп рос обес пе чен нос-
ти ино го род них сту ден тов об ще жи ти ями, для че го 
бу дет на ча та ра бо та по стро итель ству об ще жи тий 
де ве ло пер ски ми ком па ни ям на прин ци пах го су-
дар ствен но-час тно го парт нер ства. Гла ва го су дар ства 
так же по ру чил Ми нис тер ству об ра зо ва ния и на уки 
на чать стро итель ство но вых сту ден чес ких об ще жи-
тий не ме нее чем на 75 ты сяч мест до 2022 го да.

Чет вер тая ини ци ати ва — рас ши ре ние мик-
рок ре ди то ва ния — бу дет спо соб ство вать раз ви-
тию и ра ци ональ но му ис поль зо ва нию тру до во го 
по тен ци ала об ще ства, сти му ли ро ва нию эко но-
ми чес кой ак тив нос ти и вы рав ни ва нию эко но ми-
чес ких воз мож нос тей граж дан.

Пя тая ини ци ати ва — га зи фи ка ция стра ны — 
поз во лит обес пе чить не до ро гой и эко ло ги чес ки 
бе зо пас ной энер ги ей цен траль ные и се вер ные 
ре ги оны стра ны. Для ре ше ния это го воп ро са 
пред ла га ет ся пос тро ить ма гис траль ный га зоп-
ро вод по нап рав ле нию Ка ра озек — Жез каз ган — 
Ка ра ган да — Те мир тау — Астана, ко то рый не 
толь ко обес пе чит нес коль ко мил ли онов ка зах-
стан цев га зом, но и бу дет спо соб ство вать улуч ше-
нию эко ло ги чес кой об ста нов ки в ре ги онах.
По мыс ли Пре зи ден та, дан ные ини ци ати вы 

поз во лят ре шить на сущ ные проб ле мы со ци аль-
но го раз ви тия, они бу дут спо соб ство вать по вы-
ше нию уров ня жиз ни лю дей, сох ра не нию ста-
биль нос ти в стра не.
Как от ме тил рек тор уни вер си те та про фес-

сор Ер кин Ки но ято вич Ку бе ев: «Весь кол лек тив 

КарГУ с во оду шев ле ни ем встре тил об ра ще ние 
гла вы го су дар ства. Ини ци ати вы на ше го Пре зи-
ден та от кры ва ют боль шие пер спек ти вы, преж де 
все го, пе ред мо ло дежью.
Ко неч но, с осо бым эн ту зи аз мом мы вос при-

ня ли ини ци ати ву «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». 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. 
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 ос трый де фи цит 
мест про жи ва ния. У нас та кой проб ле мы нет, 
но мы про во дим очень 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.
У нас мно го пла нов, ко то рые мы ак тив но 

прет во ря ем в жизнь, ду маю, что на ша встре ча 
ста нет хо ро шим им пуль сом к ре али за ции на ме-
чен ных дел».
Встре ча прош ла в неп ри нуж ден ной об ста нов-

ке, де пу та ты от ве ти ли на воп ро сы ауди то рии, по-
де ли лись про фес си ональ ным мне ни ем и опы том.
По ито гам встре чи для гос тей уни вер си те-

та бы ла ор га ни зо ва на эк скур сия по об ра зо ва-
тель ным и науч ным объ ек там ин фрас трук ту ры 
КарГУ им. Е. А. Бу ке то ва.

СОБ. ИНФ.

Конкурс
Объявляется 
конкурс эссе

Он бу дет пос вя щен воп-
ро сам по ни ма ния цен нос тей 
Кон сти ту ции и сов ре мен ных 
проб лем кон сти ту ци он но го 
пра ва сре ди сту ден тов по груп-
пе спе ци аль нос тей «пра во» 
выс ших учеб ных за ве де ний 
Рес пуб ли ки Казахстан (юрис-
пру ден ция, меж ду на род ное 
пра во, пра во ох ра ни тель ная 
дея тель ность).

Со ор га ни за то ра ми кон кур-
са яв ля ют ся Кон сти ту ци он ный 
со вет Рес пуб ли ки Казахстан, 
Фонд Пер во го Пре зи ден та Рес-
пуб ли ки Казахстан — Ел ба сы, 
Ми нис тер ство об ра зо ва ния и 
на уки Рес пуб ли ки Казахстан, 
се те вое из да ние «Za kon.kz», 
Ев ра зий ский на ци ональ ный 
уни вер си тет име ни Л. Н. Гу ми-
ле ва и уни вер си тет «Каз ГЮУ».

Ми нис тер ство об ра зо ва-
ния и на уки по сог ла со ва нию 
с Кон сти ту ци он ным со ве том 
РК оп ре де ли ло КарГУ как ба-
зо вый вуз для про ве де ния 
пер во го (ре ги ональ но го) ту ра 
кон кур са.

Те ма кон кур са: «Цен нос-
ти Кон сти ту ции Рес пуб ли ки 
Казахстан и сов ре мен ные 
проб ле мы кон сти ту ци он но го 
пра ва».

Под те мы для на пи са ния эс се:
• «Эф фек тив ность дей ствия 

Кон сти ту ции и пу ти ее по-
вы ше ния»

• «Президент рес пуб ли ки — 
га рант не зыб ле мос ти Кон-
сти ту ции, прав и сво бод че-
ло ве ка и граж да ни на»

• «Кон сти ту ция Рес пуб ли ки 
Казахстан и меж ду на род-
ное пра во: воп ло ще ние об-
щеп риз нан ных цен нос тей и 
за щи та на ци ональ ных ин те-
ре сов»

• «Об ще ствен ное сог ла сие 
и по ли ти чес кая ста биль-
ность — со дер жа ние кон-
сти ту ци он ной цен нос ти и 
сред ства ее обес пе че ния»

• «Ка зах стан ский пат ри-
отизм — со дер жа ние кон-
сти ту ци он ной цен нос ти и 
сред ства ее обес пе че ния».
С 13 ап ре ля по 25 мая 2018 

го да — объ яв ле ние ба зо вы ми 
ву за ми пер во го (ре ги ональ но-
го) ту ра и при ем кон кур сных 
ра бот (эс се); с 25 мая по 15 
июня 2018 го да — ре цен зи ро-
ва ние эс се, под ве де ние ито гов 
пер во го (ре ги ональ но го) ту ра 
кон кур са, наг раж де ние по бе-
ди те лей; с 15 по 29 июня 2018 
го да — на ос но ва нии пред-
став лен ных ре ги ональ ны ми 
ко мис си ями эс се по бе ди те лей 
и ре зуль та тов при суж де ние 
пер во го, вто ро го и треть его 
мест в пер вом ту ре по ука зан-
ным под те мам, под ве де ние 
рес пуб ли кан ской ко мис си ей 
ито гов рес пуб ли кан ско го ту ра 
и оп ре де ле ние по бе ди те лей; 
29-30 ав гус та 2018 го да — 
наг раж де ние по бе ди те лей 
кон кур са.

Ра бо ты (эс се) пред став ля-
ют ся в элек трон ном и бу маж-
ном ви де на элек трон ные и 
поч то вые ад ре са ре ги ональ-
ных ву зов. От каж до го учас тни-
ка при ни ма ет ся толь ко од но 
эс се.

СОБ. ИНФ.

«Новое гуманитарное знание.
100 новых учебников на казахском языке»

12 ап ре ля 2018 го да в при сут ствии Пре зи ден та Рес пуб ли ки Казахстан Нур сул та на Аби-
ше ви ча Назарбаева сос то ялась пре зен та ция учеб ни ков в рам ках про ек та «Но вое гу ма ни-
тар ное зна ние. 100 но вых учеб ни ков на ка зах ском язы ке». В мас штаб ном ме роп ри ятии 
при нял учас тие рек тор КарГУ про фес сор Е. К. Ку бе ев.

Сенаторы посетили КарГУ
2 ап ре ля 2018 го да в КарГУ име ни ака де ми ка Е. А. Бу ке то ва сос то ялась встре ча по разъ яс не нию 

Об ра ще ния гла вы го су дар ства Н. А. Назарбаева к на ро ду «Пять со ци аль ных ини ци атив Пре зи ден та» 
про фес сор ско-пре по да ва тельско го кол лек ти ва, сту ден тов, ма гис тран тов и док то ран тов с пред се да-
те лем Ко ми те та по кон сти ту ци он но му за ко но да тель ству, су деб ной сис те ме и пра во ох ра ни тель ным 
ор га нам Се на та Пар ла мен та Рес пуб ли ки Казахстан Ки мом Ге ор ги ем Вла ди ми ро ви чем и де пу та том 
Се на та Пар ла мен та Рес пуб ли ки Казахстан Вол ко вым Вла ди ми ром Ва силь еви чем, а так же сек ре та рем 
Ка ра ган дин ско го об лас тно го мас ли ха та Се ри ком Бал га та еви чем Уте шо вым.
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Мем ле кет бас шы сы «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 ре тін де ла тын əліп биі не кө шу ді, «Қа зақ ті лін де гі 100 жа ңа оқу лық» 
жо ба сын, «Ту ған жер» бағ дар ла ма сын, «Жа һан да ғы за ма науи қа зақ стан дық мə де ни ет» 
жо ба сын, «Қа зақ стан да ғы 100 жа ңа есім» жо ба сын ал ты ма ңыз ды жос пар, мақ сат, мін дет 
тү рін де ұсын ға ны бел гі лі. Ай тыл ған жо ба, бағ дар ла ма лар дың бар лы ғы дер лік көп ші лік 
қауым ның қол дауын тауып, іс ке асы ру ға ар нал ған іс-ша ра лар ат қа ры лу да де сек, со ның 
бі рі қо ғам дық жə не гу ма ни тар лық ғы лым дар бойын ша «Жа ңа гу ма ни тар лық бі лім. Қа зақ 
ті лін де гі 100 жа ңа оқу лық» жо ба сы бо лып отыр.

Ел ба сы өз сө зін де: «Біз та рих, са ясат та ну, 
əлеу мет та ну, фи ло со фия, пси хо ло гия, мə де ни-
ет та ну жə не фи ло ло гия ғы лым да ры бойын ша 
сту дент тер ге то лық қан ды бі лім бе ру ге қа жет ті 
бар лық жағ дай ды жа сау ға ти іс піз… Біз ал да ғы 
бір не ше жыл да гу ма ни тар лық бі лім нің бар-
лық ба ғыт та ры бойын ша əлем де гі ең жақ сы 
100 оқу лық ты əр түр лі тіл дер ден қа зақ ті лі не 
ауда рып, жас тар ға дү ние жү зін де гі таң да улы 
үл гі лер дің не гі зін де бі лім алу ға мүм кін дік жа-
сай мыз. 2018-2019 оқу жы лы ның өзін де сту-
дент тер ді осы оқу лық тар мен оқы та бас тау ға 
ти іс піз», — деп атап көр сет ке нін дей, бо ла шақ 
үшін, бі лім ді бо ла шақ жас тар тəр би елеу үшін 
атал ған іс-ша ра ның ма ңыз ды лы ғы ора сан зор.

Бү гін гі таң да күн тəр ті бін де өзек ті мə се ле 
ре тін де тұр ған «Қа зақ ті лін де гі 100 жа ңа оқу-
лық» жо ба сын іс ке асы ру үшін ға лым дар, зерт-
те уші лер, аудар ма шы лар аян бай ең бек ету де.
Ауда ры лу ға ти іс ті оқу лық тар дың ішін де фи-

ло со фия, пси хо ло гия, эко но ми ка, ме нед жмент, 
дін та ну, мə де ни ет та ну, та рих, өнер, лин гвис ти-
ка, əде би ет та ну т. б. са ла лар ға қа тыс ты ал дың-
ғы қа тар лы оқу орын да ры бағ дар ла ма ла рын-
да ғы сұ ра ныс қа ие оқу лық тар бар.
Осы ған орай «Жа ңа гу ма ни тар лық бі лім. Қа-

зақ ті лін де гі 100 жа ңа оқу лық» жо ба сын жү зе ге 
асы ру үшін «Ұлт тық аудар ма бю ро сы» құ рыл-
ған ды ғы, ар найы сайт та ауда ры ла тын, ауда рыл-
ған кі тап тар ті зі мі нен бас тап, кез кел ген осы 

жо ба ға қы зы ғу шы лық та ныт қан адам ға қа жет ті 
мə лі мет бар еке ні не куə бо лып отыр мыз.
Лин гвис ти ка са ла сы на бай ла ныс ты Мəс-

кеу мем ле кет тік уни вер си те ті нің про фес со ры 
Свет ла на Тер-Ми на со ва ның «Тіл жə не мə де-
ни ета ра лық ком му ни ка ция» ат ты оқу лы ғы 
мен Аме ри ка тіл ші ле рі қо ға мы ның пре зи ден ті 
Вик то рия Фром кин бас та ған ға лым дар то бы-
ның «Тіл бі лі мі не кі ріс пе» ат ты оқу лы ғы ның 
бар екен ді гі атал ған пəн дер ді оқы ту да, бі лім 
са ла сын да əлем дік бə се ке ге қа бі лет ті ма ман да-
яр ла уда кө ме гі ти ері сөз сіз.
Бү гін гі таң да «Ру ха ни жаң ғы ру» бағ дар ла-

ма сы на сəй кес ат қа ры лып жат қан іс-ша ра лар-
дың қай-қай сы сы да қа зақ жа зу ының бо ла ша-
ғы на, ту ған ел ге, жер ге де ген сүйіс пен ші лік, 
пат ри от ұр пақ тəр би еле уге, ел үшін ең бек етіп 
жүр ген та ны мал тұл ға лар ды та ны ту ға, бо ла-
шақ бі лім ді ұр пақ тəр би еле уге т. б. игі ша ра-
лар ға мұ рын дық бо лып отыр жə не Қа зақ стан-
ның бо ла ша ғы үшін əлі де жал ға сын та ба ры 
сөз сіз.

МАР ХА БА АХ МЕТ �А ЛИ �Ы ЗЫ,
�А ЗА� ТІЛ БІ ЛІ МІ КА ФЕД РА СЫ НЫ� ДО ЦЕН ТІ, 
ФИ ЛО ЛО ГИЯ �Ы ЛЫМ ДА РЫ НЫ� КАН ДИ ДА ТЫ

Президент Нұр сұл тан Əбі шұ лы Назарбаев-
тың «Бо ла шақ қа бағ дар: ру ха ни жаң ғы ру» 
стра те ги ялық бағ дар ла ма сы аясын да «Жа ңа 
гу ма ни тар лық бі лім. Қа зақ ті лін де гі 100 жа ңа 
оқу лық» жо ба сы бас та лып кет ті. Ел ба сы бас та-
ма сы мен қо ғам дық са на ны жаң ғыр ту қо ға мы-
мыз дың ең сер пін ді бө лі гі, зор ин но ва ци ялық 
əлеует ке ие жас ұр пақ ты тəр би еле уде ма ңыз ды 
рөл ат қа ра ды. Жо ба қа зақ стан дық сту дент тер-
ге ең таң да улы за ма науи бі лім ге қол жет кі зуі-
не, бі лім са па сын арт ты рып, бі лім са ла сын да ғы 
жа һан дық бə се ке лес тік ке дайын да лу ға мүм кін-
дік бе ре ді. Бұ дан бө лек, əлем дік ғы лым ның үз-
дік үл гі ле рін ауда ру қа зір гі қа зақ ті лін ғы лым 
ті лі не ай нал ды ру ға мүм кін дік ту ғы за ды.
Мə тін дер ді дайын дау ба ры сын да түр лі гу-

ма ни тар лық пəн дер дің ке шен ді тер ми но ло ги-
ялық ба за сын нақ ты лау жə не тү зе ту жұ мыс та-
ры ат қа ры ла ды, аса үл кен жауап кер ші лік пен 
бі лім ді лік ті қа жет ете тін бұл бас та ма қа зақ-
стан дық ғы лым ды одан əрі да мы ту ға ауадай 
қа жет. Оқу лық тар ды ауда ру нə ти же сін де қа зақ 
ті лі нің тер ми но ло ги ялық қо ры жа ңа ұғым дар-
мен то лық ты ры ла ты нын да атап ай ту ке рек. 

Мем ле кет бас шы сы ның нұс қауымен бар лық 
тү зе тіл ген тер мин дер жи нақ та лып, со ның не-
гі зін де жа ңа лек си ка лық сөз дік жа са ла ты ны да 
аса ма ңыз ды. Президент сон дай-ақ үш тіл ді лік 
қа ғи да сы на сəй кес жо ба ның шең бе рін де оқу-
лық тар ды орыс ті лі не ауда ру мүм кін ді гін қа-
рас ты ру ке рек ті гін де қа дап айт ты.

«Жа ңа гу ма ни тар лық бі лім. Қа зақ ті лін-
де гі 100 жа ңа оқу лық» жо ба сын бел сен ді на-
си хат та удың ал ғаш қы нə ти же ле рі де жү зе ге 
асы рыл ды. Елор да мыз дың тө рін де Ел ба сы 
«Ру ха ни жаң ғы ру» бағ дар ла ма сы ның бір жыл-
дық мрей тойы на орай өт кі зіл ген іс-ша ра да ал-
ғаш қы 18 кі тап ты та ныс тыр ды. Бұл — əлем нің 
42 елін де 34 тіл де жа ри ялан ған, жал пы та ра лы-
мы 47 мил ли он да на ны құ рай тын фи ло со фия, 
əлеу мет та ну, пси хо ло гия, эко но ми ка жə не бас-
қа да пəн дер бойын ша əлем дік ой лар дың ал-
тын қо ры на ен ген ең бек тер. Қа зақ стан да ауда-
рыл ған оқу лық тар 10 мың да на та ра лым мен 
жа ри яла на ды, ал ма мыр айын да олар уни вер-
си тет тер мен қа ла лар дың кі тап ха на ла ры на жі-
бе рі ле ді. Ке ле сі оқу жы лын да жа ңа оқу лық тар 
нақ ты бі лім бе ру үде рі сін де қол да ны ла ды.

Ай та ке ту ке рек, таяу ара да бар лық қа зақ-
стан дық тар «100 жа ңа оқу лық» жо ба сы бойын-
ша ауда рыл ған кі тап тар ға ер кін қол жет кі зе 
ала ды, ол үшін ав тор лық құ қық тар ға қа тыс ты 
бар лық ти іс ті заң дық рə сім дер жүр гі зіл ді.
Оқу құ рал да ры ның элек трон ды нұс қа ла ры 

100ki tap.kz бағ дар ла ма сы ның рес ми сай тын да 
жа ри яла на ды.
Е. А. Бө ке тов атын да ғы Қа ра ған ды мем ле-

кет тік уни вер си те тін де ар найы се ми нар лар 
жос пар ла нып отыр, он да біз дің жұр тшы-
лық əлем дік ғы лы ми əде би ет тің ал ғаш қы 
ауда рыл ған кі тап та ры мен та ны са ала ды. Ға-
лым дар, эт но мə де ни бір лес тік тер мен зи ялы 
қауым өкіл де рі жо ға ры оқу орын да ры ның 
бі лім бе ру жə не ғы лы ми қыз ме тін де олар ды 
ти ім ді пай да ла ну мүм кін дік те рін тал қы лай-
ды.

«Жа ңа гу ма ни тар лық бі лім. Қа зақ ті лін де гі 
100 жа ңа оқу лық» жо ба сы Қа зақ стан хал қы-
ның ру ха ни жа ңа ру ына жə не қо ғам дық са на-
ны жаң ғыр ту бағ дар ла ма сы ның жа ңа ке зе ңі не 
жол аша ды.

Н. А. ДО НЕЦ КАЯ,
ФИ ЛО СО ФИЯ Ж< НЕ М< ДЕ НИ ЕТ ТЕ ОРИ ЯСЫ КА ФЕД РА СЫ НЫ� 

А�А О�Ы ТУ ШЫ СЫ

Қо ңыр күй дің ор да сы са нал ған, ес ті əн нің жау ал мас қа ма лы, тал бе сік тен жер бе сік ке 
дейін ұр па ғын əн-күй мен тер бе ген Ар қа ның тө сін де гі ше жі ре лі Шет өңі рі би ыл тоқ сан 
жас қа то лып отыр. Ше жі ре ге то лы бұл өңір не бір да рын ды күй ші лер ді тө сін де тер бе-
ген ха лық тың асыл қа зы на сы на ай нал ған шер тпе күй дің ота ны. Ұлт тық рух ты та ны та тын, 
шер тіл ген де жа ның ды жа ды ра тып, құ ді рет ті лі гі мен ба урап алар ата дан ми рас бо лып 
қал ған шер тпе күй дің біз үшін əр қа шан да ор ны бө лек.

Біз дің өңір ден де ауыз тол ты рып ай тар лық тай 
күй ші лер дің шық қа ны бел гі лі. Өңір дің күй ші лік 
өне рі со нау Ита яқ тан бас тау алып, Қыз дар бек қа-
лып тас тыр ған мек теп пен жал ға са ды. Қыз дар бек-
тің та лант ты шə кірт те рі Сем бек, Əб ди, Ма қаш, 
Кə рі бек, Ақ мол да лар бол ды. Бұл тұл ға лар осы 
шер тпе күй дің ір ге та сын құ лат пай, күй өне рін 
жа ңа бір са ты ға кө те ру ші лер, да мы ту шы лар бол-
ды. Бір-бі рі не ұқ са май тын өмір дің қуа ны шы мен 
қия па тын өзін ше су рет тей тін күй ші лер ге ай нал-
ды. Бі рақ сол за ман да қа на тын ен ді жайып, ша-
рық тап ке ле жат қан шер тпе күй ді со ла қай са ясат 
өз та қы мы на ба сып, оң дыр ма ға ны сөз сіз. Қыз-
дар бек тің ай на ла сы на топ тал ған күй ші лер дің 
бар лы ғы қу ғын-сүр гін ге ұшы рап, кө бі сі аты лып 
ке те бар ды. Осын дай тар за ман ның сал да ры нан 
күй ші лер дің шы ғар ған ту ын ды ла ры ха лық тың 
са на сы нан шы ғып, «шер тпе күй мұң мен зар ға то-
лы, сол се беп ті жа ңа қо ғам ның идо ло ги ясы на сай 
емес» деп та ныл ған тұс та, Əбі кен Ха се нұ лы ның 
осы өнер ді сақ тап қа луы, қи сы нын тауып дə ріп-
теуі ас қан ер лік еді.
Шер тпе күй мұ ны мен өл ген жоқ, Қыз дар бек-

тің екін ші бу ын шə кірт те рі Əбі кен, Бе гім сал, Рыс-

құл бек, сын ды күй ші лер ата дан қал ған мол мұ ра-
ны дə ріп теп, ша рық та тып кейін гі ұр пақ қа жет кі-
зе біл ді. «Ат тұя ғын тай ба сар» де мек ші, кейін нен 
өңір дің күй ші лік өне рін одан əр мен Дəу лет бек 
Сə дуа қа сов, Орал Иса атев дəс түр лі ас пап тың ға-
жайып тар ма ғы шер тпе күй ді жас тар дың құ ла-
ғы на сі ңі ріп, қол ға алып жал ғас тыр ды. Осы тұс та 
дəу лес кер күй ші Дəу лет бек Сə дуа қа сұ лы ның ең-
бе гі ұшан-те ңіз де сек, ар тық ай тқан ды ғы мыз емес. 
Дəу кең Ар қа ның шер тпе күйін на си хат тап, та ри-
хы на те рең бой лап, Тəт тім бет тің, Қыз дар бек тің, 
Сем бек тің, Əб ди дің күй ле рін та лай жер де шерт ті. 
Рес пуб ли ка лық «Мəң гі лік са рын» ат ты күй ші лер 
бас қос қан ал қа лы жи ын ға қа ты сып, жо ға ры да ғы 
шер тпе күй ше бер ле рі нің күй ле рін орын дап, қа-
зақ му зы ка сы ның ал тын қо ры на жаз ды рып, те ле-
ди дар ға тү сі ріп, өз ке зе гін де аянып қал ма ды. Би-
ыл Дəу кен ті рі бол ған да 80 жас қа то лар еді. Дəу-
лес кер күй ші нің ар тын да қал ған мол мұ ра сын өзі 
тəр би елеп, өнер ге ба улы ған шə кірт те рі жал ғас ты-
рып ке ле жат қа ны қу ан тар лық. Ата сы ның жо лын 
қу ған не ме ре сі Жү сіп те қа зір де күй ші лік өне рі-
мен Республика, об лыс, ауда на ра лық күй ші лер 
бай қауына қа ты сып, өз өне рін та ны та бі лу де. Жас 

күй ші би ыл ғы жы лы Алматы кон сер ва то ри ясын 
бі ті ріп, өне рін əлі де жал ғас ты ра түс пек. Ал, ба-
ла сы күй ші Қай рол ла Сə дуа қа сов Ар қа да шер тпе 
күй ді дə ріп теп жүр ген бір ден-бір адам де сек, ар-
тық емес. Ол кі сі «Күй ғұ мыр» ат ты кі тап тың шы-
ғуы на мұ рын дық бол ған. Өт ке ні міз ді құр мет теу 
біз үшін аза мат тық бо рыш пен тең, өй тке ні ке ше гі 
та рих бү гін гі ге тə лім, бо ла шақ қа ама нат.

�УА НЫШ СО ВЕ ТОВ, �АРМУ СТУ ДЕН ТІ

Сапалы о,улы, — болаша, білім негізі

Аса ма�ызды бастама

К�й — ,:дірет, к�й — кие!

Же�іс туы 
желбіресін м<�гілік

*лы Отан со �ы сы ны� ая�-
тал �а ны на би ыл, мі не, 73 жыл. 
Б�л к�н ді біз еш �а шан �мыт-
пай мыз, �мы ту �а �а �ы мыз да 
жо�. Ата-ба ба ны� жа ны мен, 
�а ны мен кел ген Же �іс к� нін 
атап 0ту, ер ле рі міз ді� ерен 
ер лі гін д1 ріп теу, �л гі-0не ге ету 
б� гін гі �р па� ты� па ры зы. Осы-
�ан орай 2арМУ-да эко но ми ка 
фа куль те ті ні� УА-11 ж1 не ГА-
11 топ та ры сту дент те рі ара-
сын да со �ыс жай лы 0ле� дер ді 
м1 нер леп о�у дан сайыс 0т ті.

Екі топ ты� на мы сын �ор !ап 
кел ген �а ты су шы лар, атап айт-
са�, ГА-11 то бы нан (. Се рі ков, 
И. (беуова, Т. Мах мт, Ж. Ах мол-
ди на, Д. �а сы мо ва, О. Т� сі па ли-
ев ж� не УА-11 то бы нан Н. �а сы-
мо ва, А. Са !ын тай, А. Тле уба ева, 
Д. Аби ше ва, Г. �а пыш, Ж. Ма ева, 
К. Ма ра то ва �а за�, орыс а�ын-
да ры ны� см со !ыс жай лы жаз-
!ан �ле� де рін м� нер леп о�у ар-
�ы лы сол бір �а сі рет ті жыл дар ды 
к�з ал ды !а елес тет ті. Tле� � ді-
ре тін се зін ген жас тар ды� к� �і лі 
� ла зып, к�з де рі не жас �йі ріл ді. 
(сі ре се О. Т� сі па ли ев Твар дов-
ский ді� «Ва си лий Тер кин. Пе реп-
ра ва» �ле �ін на �ы шы на кел ті ре 
м� нер леп о�ып, ты� дар ман ны� 
ж� ре гін жа улап ал ды. Со ны мен 
�а тар К. Си мо нов ты� «Жди ме-
ня» �ле �ін о�ы !ан А. Са !ын тай 
мен сайыс ты ж�р гіз ген (. Се рі-
ков сын ды сту дент тер ерек ше 
к�з ге т�с ті. /с та зы мыз Д. Ос па-
но ва ны� бас та ма сы мен сайыс 
со �ын да �ле� с�з ді� � ді ре тін 
се зі ніп о�ы !ан сайыс кер лер ге 
�р т�р лі сый лы� тар тар ту етіл ді. 
Сту дент тер осын дай сайыс тар-
ды� ма �ыз ды лы !ын са ра лап, 
осы ша ра ту ра лы �з ой-пі кір ле-
рін біл дір ді. «Ер есі мі — ел есін де 
м�� гі са� та ла ды. Еш кім де, еш те-
�е де мы тыл ма� емес. Т�уел сіз 
�а за� стан елі �з боз да� та рын 
�ас тер леп, �а си ет тей ді! Біз �з 
ата ла ры мыз ды ма� тан т та-
мыз, �й тке ні олар біз �шін, Отан 
�шін �а сы� �ан да ры �ал !ан ша 
к� ре сіп, біз ге же �іс сый ла ды. 
Бл же �іс ті� бас ты се бе бі, �ри-
не, хал �ы мыз ды� Отан !а де ген 
с�йіс пен ші лі гі, �ай тпас �ай сар 
ер лі гі, сын са !ат та !ы отан шыл-
ды� �а си еті. Ор та� жау !а �ар сы 
к� рес те гі к�п лт ты КСРО ха лы�-
та ры ны� ын ты ма !ы мен дос ты !ы 
еді» деп, сту дент тер сайыс ты �о-
ры тын ды ла ды.

<НУ АР СЕ РІ КОВ, А-11 ТО БЫ НЫ� СТУ ДЕН ТІ

А,параттар а@ыны
«�ркім білуі тиіс»

С�уір айын да �а ра !ан ды 
�а ла сы жас тар ре сур сты� ор-
та лы !ы йым дас ты ру ымен «(р-
кім бі луі ти іс» жо ба сы аясын да 
Е. А. Б� ке тов атын да !ы �а ра !ан-
ды мем ле кет тік уни вер си те ті ні� 
сту дент те рі не «�а за� стан тр !ын 
�й жи на� бан кі» А�-ны� �а ра !ан-
ды лы� фи ли алы ж� не «�а ра !ан-
ды �а ла сы ны� ж мыс пен �ам ту 
ор та лы !ы» КММ �кіл де рі, со ны-
мен �а тар �а ра !ан ды �а ла сы-
ны� жас тар ре сур сты� ор та лы !ы 
ма ман да ры �а ты су ымен а� па-
рат ты� �ор �т кі зіл ді.

Сту дент жас тар ма ман дар дан 
же ке ке �ес алу м�м кін ді гі не ие 
бол ды. Tнім ді ж мыс пен �ам ту 
ж� не жап пай к� сіп кер лік ті да-
мы ту ба! дар ла ма сы бойын ша 
биз нес ж�р гі зу, ж мыс �а ор-
на ла су ту ра лы, со ны мен �а тар 
тр !ын �й са ла сын да !ы не гіз гі 
мем ле кет тік ба! дар ла ма лар мен, 
атап ай тса�, «Нр лы жер» мем ле-
кет тік ба! дар ла ма сы бойын ша 
не си елік тр !ын �й ж� не �з ге де 
ба! дар ла ма лар мен та ны сып, то-
лы� �ан ды м� лі мет тер ал ды.

�АРМУ БАС ПА С	З �ЫЗ МЕ ТІ

Рухани жа��ыру

Жал пы му зы ка ата улы нəр се ел дің се зім бай-
лы ғы мен іш кі жа ра ты лыс қал пын біл ді ре тін 
бол са,со лар дың ішін де гі ең тол ғау лы, ең те рең 
сыр лы сы — күй.

Мұх тар Əуезов
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Пе ри од ста нов ле ния не за ви си мо го го су дар ства Республика Казахстан оз на ме-
но ван рас прос тра не ни ем идеи сво бо ды и на ци ональ но го воз рож де ния, ко то рое 
соп ро вож да лось фор ми ро ва ни ем сис те мы об ще на ци ональ ных цен нос тей с уче-
том осо бен нос тей са мо быт но го ук ла да и тра ди ций на ро да. Сог лас но но вей шим 
прог рам мным до ку мен там, в час тнос ти статье Пре зи ден та Нур сул та на Аби ше ви-
ча Назарбаева «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», на ро ду Казахстана пред ло же на дол гос роч ная 
кон цеп ция со ци аль но-эко но ми чес ко го раз ви тия, ко то рая на ря ду с эко но ми чес ким 
и куль тур ным раз ви ти ем го су дар ства ста вит во гла ву уг ла ре али за цию прог рам мы 
на ци ональ но-го су дар ствен ной иден тич нос ти в ус ло ви ях по ли куль тур но го и мно го-
кон фес си ональ но го об ще ства.

Пе ре до вая об ще ствен ная мысль 
Казахстана пы та ет ся оп ре де лить пу ти фор-
ми ро ва ния об ще на ци ональ ных цен нос тей 
че рез пат ри оти чес кое вос пи та ние и фор-
ми ро ва ние на ци ональ но го са мо соз на ния и 
един ства на ро да.
Пат ри оти чес кое вос пи та ние спо соб-

ству ет при об ще нию лю дей к ма те ри аль-
ной и ду хов ной куль ту ре на ро да; ук реп ля-
ет чер ты на ци ональ ной пси хо ло гии, тем 
са мым вос пи ты ва ет у лю дей ува жи тель ное, 
поч ти тель ное от но ше ние к сво ему на ро ду, 
лю бовь к Ро ди не, един ство — это пер во ос-
но ва нрав ствен нос ти.
Се год ня осо бо сле ду ет ак цен ти ро вать 

вни ма ние на вос пи та нии под рас та юще го 
по ко ле ния в ду хе пат ри отиз ма. Пе ре до вые 
пред ста ви те ли ка зах ско го на ро да всег да от-
ли ча лись пат ри отиз мом и лю бовью к на-
ро ду. Осо бое мес то в ду хов ном раз ви тии и 
ста нов ле нии сво его на ро да за ни ма ют идеи 
ка зах ских прос ве ти те лей А. Ку нан ба ева, Ч. 
Ва ли ха но ва, И. Ал тын са ри на и мно гих дру-
гих пред ста ви те лей сво его вре ме ни.
Вы да ющий ся ка зах ский по эт и де мок-

рат, прос ве ти тель XIX ве ка Абай Ку нан ба ев 
ос та вил нам, по том кам, свое мно гог ран ное 
нас ле дие. Он су мел поз нать спе ци фи ку 
скла ды ва ющей ся ве ка ми ду хов ной куль ту-
ры ка зах ско го на ро да и, преж де все го, его 
фолькло ра. Абай Ку нан ба ев зат ра ги вал и 
мно гие дру гие те мы, он раз мыш лял так-
же о дос то ин стве че ло ве ка, ве ре и не ве рии, 
вос пи та нии мо ло де жи, об от но ше нии к 
лю дям дру гих на ци ональ нос тей, о не об хо-
ди мос ти куль ту ры и прос ве ще ния. Боль-
шой цикл сти хов по эта пос вя щен ко рен но-
му пе рес мот ру всех ос нов сов ре мен ной ему 
об ще ствен ной мо ра ли, пос тро ен ной на 
тра ди ци ях и обы ча ях прош ло го. В ог ром-
ном нас ле дии Абая важ ное мес то за ни ма-
ют «Сло ва на зи да ния» — плод его мно го-
лет них раз ду мий, пред став ля ющие со бой 
фи ло соф ско-мо ра лис ти чес кие, пси хо ло го-
пе да го ги чес кие выс ка зы ва ния по эта. Его 
суж де ния в «Двад цать пер вом сло ве» на-
зи да ний про ни за ны иде ями пат ри отиз ма 
и де мок ра тиз ма. Пат ри отизм мож но оп-
ре де лить как нрав ствен ное ка че ство че ло-
ве ка. «Пат ри от — это че ло век, слу жа щий 
Ро ди не, а Ро ди на — это, преж де все го, на-
род». На род яв ля ет ся хра ни те лем пат ри-
оти чес ких тра ди ций, соз дан ных мно ги ми 
по ко ле ни ями.
Сло во «пат ри отизм» с гре чес ко го язы-

ка пе ре во дит ся как «со оте че ствен ник» или 
«оте че ство».

«Пат ри от» по Да лю — «лю би тель оте-
че ства, рев ни тель о бла ге его, от чиз но люб, 
оте че ствен ник или от чиз ник».
Со вет ский эн цик ло пе ди чес кий сло варь 

ни че го но во го к вы шеп ри ве ден но му по ня-
тию не до бав ля ет, трак туя «пат ри отизм» 
как «лю бовь к ро ди не».
Бо лее сов ре мен ные по ня тия пат ри отиз-

ма свя зы ва ют соз на ние че ло ве ка с эмо ци-
ями на про яв ле ния воз дей ствий внеш ней 
сре ды в мес те рож де ния дан но го ин ди ви-
да, его вос пи та ния, дет ских и юно шес ких 
впе чат ле ний, ста нов ле ния его как лич нос-
ти. Из вес тный пуб ли цист, жур на лист П. 
Г. Чер ны шев ский ут вер ждал: «Пат ри от — 
это че ло век, слу жа щий ро ди не, а ро ди на — 
это, преж де все го, на род». Аме ри кан ский 
по ли тик Те одор Руз вельт счи тал: «Важ но, 
что бы ты был го тов уме реть за свою стра-
ну; но еще важ нее, что бы ты был го тов про-
жить жизнь ра ди нее».

Пат ри отизм — это гор дость дос ти же-
ни ями и куль ту рой сво ей Ро ди ны, же ла-
ние сох ра нять ее куль тур ные осо бен нос ти, 
стрем ле ние за щи щать ин те ре сы сво его на-
ро да.
Ка зах стан ский пат ри отизм ос но вы ва-

ет ся на ува же нии ко всем тра ди ци он ным 
ре ли ги ям, ко то рые ис по ве ду ют на ро ды 
на шей стра ны, и опи ра ет ся на глу бо кие 
тра ди ции меж ре ли ги оз но го ди ало га и то-
ле ран тнос ти. Хо тя в пер вую оче редь это 
лю бовь и ува же ние к го су дар ствен ным 
сим во лам рес пуб ли ки. Эти об ра зы яв ля ют-
ся ис точ ни ка ми соз да ния пат ри оти чес ко го 
об ра за го су дар ства, пред ме том на ци ональ-
ной гор дос ти.
В КарГУ им. ака де ми ка Е. А. Бу ке то ва 

на пе да го ги чес ком фа куль те те вни ма тель-
но от сле жи ва ют все важ ней шие до ку мен-
ты, оп ре де ля ющие ос нов ные при ори те ты 
и за да чи раз ви тия на ше го го су дар ства, зна-
ме на тель ные ис то ри чес кие да ты и со бы-
тия. Идет по иск но вых под хо дов к сис те ме 
пат ри оти чес ко го вос пи та ния с уче том сов-
ре мен ных ус ло вий на ше го об ще ства, пос-
те пен ное фор ми ро ва ние но во го, ка зах стан-
ско го пат ри отиз ма, в ко то ром дол жны гар-
мо нич но со че тать ся тра ди ции ге ро ичес ко-
го прош ло го и се год няш ние ре алии жиз ни.
Осоз на вая важ ность сис те ма ти чес кой и 

це ле нап рав лен ной дея тель нос ти кол лек ти-
ва по фор ми ро ва нию у сту ден тов вы со ко го 
пат ри оти чес ко го соз на ния, чув ства вер нос-
ти сво ему Оте че ству, го тов нос ти к вы пол-
не нию граж дан ско го дол га и кон сти ту ци-
он ных обя зан нос тей по за щи те ин те ре сов 
го су дар ства, кол лек тив пе да го ги чес ко го 
фа куль те та ре гу ляр но про во дит ме роп ри-
ятия по граж дан ско-пат ри оти чес ко му вос-
пи та нию мо ло де жи.
Пос коль ку пла кат яв ля ет ся са мым дей-

ствен ным сред ством аги та ции и про па ган-
ды, воз дей ству ющим на соз на ние и нас тро-
ение мо ло де жи с целью по буж де ния их к 
по ли ти чес кой или со ци аль ной ак тив нос ти, 
на ми бы ли выб ра ны сред ства пла кат ной 
гра фи ки для ви зу али за ции идей пат ри-
оти чес ко го вос пи та ния сту ден тов. Гра фи-
чес кий язык пла ка та — это мощ ней ший 
инстру мент воз дей ствия на по ли ти чес кую, 
куль тур ную, эко но ми чес кую жизнь сов ре-
мен но го об ще ства. В нем на ибо лее яр ко 
спо соб ны от ра жать ся жиз нен ные цен нос ти 
на ро дов и по ко ле ний. Имен но этот жанр 
ис кус ства приз ван до нес ти не об хо ди мую 
ин фор ма цию в яр кой, об раз ной и ла ко-
нич ной фор ме.
На уни вер си тет ском уров не про ве ден 

кон курс пла ка та «Тəуел сіз дік — Қа зақ-
стан ның жыл на ма ла рын да ал тын же лі сі» — 
«Не за ви си мость — зо ло тая стро ка в ле то-

пи си Казахстана», пос вя щен ный 25-ле тию 
Не за ви си мос ти Рес пуб ли ки Казахстан.
На фа куль те те про во дил ся твор чес кий 

кон курс фо тог ра фий «Ме нің уни вер си те-
тым — ме нің мақ та ны шым!» — «Мой уни-
вер си тет — моя гор дость!». В нем при ня ли 
учас тие сту ден ты с ав тор ски ми фо тог ра-
фи ями и се ри ями ра бот из сво ей жиз ни в 
сте нах уни вер си те та и фа куль те та.
Кро ме то го, вош ли в тра ди цию ор га ни-

за ция и про ве де ние кон кур сов пла ка та сре-
ди сту ден тов ву за, про жи ва ющих в об ще-
жи ти ях уни вер си те та, на те мы зна чи мых 
ис то ри чес ких дат прош ло го и нас то яще го. 
В об ще жи тии №3 про шел кон курс пла ка та 
«Тəуел сіз Қа зақ стан ға — 25 жыл» — «Не за-
ви си мо му Ка зах ста ну — 25 лет». В об ще-
жи тии №5 был ор га ни зо ван и про ве ден 
кон курс пла ка та «Алаш Ор да — 100 жас-
та!» — «Алаш Ор де — 100 лет!».
Кон кур сы пла ка тов, при уро чен ные к 

зна ме на тель ной да те «Қа зақ хан ды ғы ның 
500 жыл ды ғы на орай» — «500-ле тие Ка-
зах ско го хан ства» и «Астана Астана сы ның 
20 жыл ды ғы на орай» — «20-ле тие сто ли-
цы Ас та ны», бы ли приз ва ны нес ти ин-
фор ма ци он но-поз на ва тель ную и эмо ци-
ональ но-ху до же ствен ную нап рав лен ность 
фор ми ро ва ния пат ри оти чес ко го ду ха и 
на ци ональ но-куль тур ной иден ти фи ка ции 
лич нос ти.
Сту ден ты фа куль те та ак тив но и с боль-

шим ин те ре сом уча ству ют в по доб ных ме-
роп ри яти ях, тем са мым вы ра жа ют свою 
граж дан скую по зи цию при рас кры тии 
те мы и де монстри ру ют осоз нан ную при-
над леж ность к оп ре де лен ной куль тур ной 
тра ди ции, сох ра не нию ее цен нос тей че рез 
ори ги наль ное гра фи чес кое и ком по зи ци-
он ное ре ше ние.
В пе да го ги чес кой ра бо те не об хо ди мо не 

толь ко дать сту ден там не об хо ди мый ба гаж 
про фес си ональ ных зна ний и уме ний, но и 
на учить мо ло дежь Казахстана гор дить ся 
сво ей стра ной че рез вос пи та ние пат ри оти-
чес ких чувств, пре дан нос ти сво ей от чиз не, 
от вет ствен нос ти пе ред сво им на ро дом за 
даль ней шую судь бу и проц ве та ние на шей 
Ро ди ны. На це лить мо ло дежь на стрем ле ние 
сво им тру дом со дей ство вать рас цве ту на ше-
го го су дар ства на пу ти дос ти же ния дос той-
но го мес та в ми ро вом со об ще стве, но са мое 
глав ное — сох ра нить все то, что бе реж но 
пе ре да ли нам на ши пред ки, — тра ди ции, 
обы чаи ка за хов, тер ри то ри аль ную це лос-
тность и су ве ре ни тет Рес пуб ли ки Казахстан.

САЛ КИМ БА ЕВА С. А.,
М. П. Н., СТ. ПРЕ ПО ДА ВА ТЕЛЬ КАРГУ

АН ТО НЕН КО Л. А.,
ДО ЦЕНТ КАР ГУ

Оценка значимости 
человеческого капитала 
в современном обществе

Ка зах стан ское об ще ство пе ре жи ва ет 
не толь ко эко но ми чес кие, по ли ти чес кие 
из ме не ния, но и тран сфор ма цию цен нос-
тных ори ен ти ров и, ко неч но же, са мо го 
че ло ве ка.

Сов ре мен но го че ло ве ка вол ну ют не 
толь ко проб ле мы це но об ра зо ва ния, ка-
че ства жиз ни, без ра бо ти цы, преж де все-
го он пы та ет ся оп ре де лить свою роль в 
жиз ни об ще ства, оцен ку сво ей дея тель-
нос ти. Со ци аль ные ре сур сы, ос но вы ва-
ющи еся на род ствен ных от но ше ни ях, в 
тра ди ци он ных об ще ствах все еще яв ля-
ют ся зна чи мы ми, но на ря ду с ни ми мы 
наб лю да ем спрос на об ра зо ван ность, 
ин тел лек ту аль ность, от вет ствен ность. 
Тран сфор ма ция цен нос тных об раз цов и 
пот реб ность со ци ума во вни ма нии со сто-
ро ны го су дар ства, же ла ние по зи тив ных 
пе ре мен при ве ли к то му, что про ис хо дит 
пе ре оцен ка ро ли че ло ве чес ко го ка пи та-
ла в мо дер ни за ции ка зах стан ско го об ще-
ства.

«Че ло ве чес кий ка пи тал ста но вит-
ся все бо лее оп ре де ля ющим в све те 
но вых мас штаб ных эко но ми чес ких за-
дач», — за явил Нурсултан Назарбаев, 
выс ту пая на Меж ду на род ной науч но-
прак ти чес кой кон фе рен ции «Стра те гия 
«Ка зах стан-2030» в дей ствии». Воз ни ка ет 
не об хо ди мость улуч ше ния ка че ства че ло-
ве чес ко го ка пи та ла, его кон ку рен тос по-
соб нос ти и зна чи мос ти. Ин вес ти ци ями в 
че ло ве чес кий ка пи тал мо гут быть об ра-
зо ва ние, на коп ле ние про из вод ствен но го 
опы та, ох ра на здо ровья, ге ог ра фи чес кая 
мо биль ность, по иск ин фор ма ции. Зат ра-
ты на его фор ми ро ва ние пред став ля ют 
со бой ин вес ти ции, по сколь ку они пред-
по ла га ют пе ре ме ще ние ре сур сов из нас-
то яще го в бу ду щее: ин вес тор (нап ри мер, 
уча щий ся) жер тву ет частью до хо да се год-
ня ра ди по лу че ния бо лее вы со ко го до хо да 
зав тра.

Гла ва го су дар ства ак цен ти ру ет свое 
вни ма ние на том, что здо ровье, об ра зо-
ва ние и бла го по лу чие граж дан яв ля ют ся 
од ни ми из глав ней ших при ори те тов дол-
гос роч ной стра те гии и од ним из кри те ри-
ев оцен ки всей дея тель нос ти го су дар ства. 
И эко но ми чес кий рост — не са мо цель, а 
сред ство обес пе че ния ста биль но го со ци-
аль но го раз ви тия.

В прог рам мной статье гла вы го су дар-
ства «Взгляд в бу ду щее: мо дер ни за ция 
об ще ствен но го соз на ния» в ка че стве 
чет вер то го при ори те та оп ре де ле но улуч-
ше ние ка че ства че ло ве чес ко го ка пи та ла. 
И осо бая роль в этом про цес се от во дит-
ся сис те ме об ра зо ва ния. «Об ра зо ва ние 
дол жно стать цен траль ным зве ном но-
вой мо де ли эко но ми чес ко го рос та. Учеб-
ные прог рам мы не об хо ди мо на це лить 
на раз ви тие спо соб нос тей кри ти чес ко го 
мыш ле ния и на вы ков са мос то ятель но го 
по ис ка ин фор ма ции». По ми мо это го «…
нуж но уде лить боль шое вни ма ние фор-
ми ро ва нию IT-зна ний, фи нан со вой гра-
мот нос ти и вос пи та нию пат ри отиз ма мо-
ло де жи. Не об хо ди мо сок ра тить раз рыв в 
ка че стве об ра зо ва ния меж ду го род ски ми 
и сельски ми шко ла ми». Шко ла яв ля ет-
ся от прав ным пун ктом улуч ше ния жиз ни 
ка зах стан цев, имен но в ее сте нах при-
об ре та ют ся жиз нен но важ ные ка че ства, 
та кие как ува же ние к стар шим, по чи та-
ние тра ди ций и обы ча ев сво его на ро да. С 
целью не до пу ще ния рос та пре ка ри за ции 
об ще ства в этом го ду за пус ка ет ся прог-
рам ма «Бес плат ное про фес си ональ но-
тех ни чес кое об ра зо ва ние для всех». Эта 
прог рам ма дол жна ох ва тить без ра бот ную 
и са мо за ня тую мо ло дежь, а так же лю дей 
тру дос по соб но го воз рас та, не име ющих 
про фес си ональ но го об ра зо ва ния. Сис те-
ма про фес си ональ но го об ра зо ва ния пок-
ро ет спрос на ква ли фи ци ро ван ную ра бо-
чую си лу. На ря ду с этим осо бое вни ма ние 
от во дит ся ка че ству выс ше го об ра зо ва-
ния. По вы ше ние ка че ства кад ро во го сос-
та ва выс ших учеб ных за ве де ний, уров ня 
их ма те ри аль но-тех ни чес ко го обес пе че-
ния и об ра зо ва тель ных прог рамм влияет 
на фор ми ро ва ние про фес си ональ ных 
ком пе тен ций бу ду ще го спе ци алис та.

АЙ ГУЛЬ БЕЙ СЕ НО ВА,
ЗА ВЕ ДУ ЮЩАЯ КА ФЕД РОЙ ПО ЛИ ТО ЛО ГИИ И СО ЦИ ОЛО ГИИ 
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Жа қын да ака де мик Е. А. Бө ке тов атын да ғы Қа ра ған ды мем ле кет тік уни ве ри те ті жа нын-
да ғы Қа зақ жа зу ын ла тын гра фи ка сы на ауда ру ор та лы ғын да «Қа зақ жа зу ының жа ңа бе ле сі» 
ат ты дөң ге лек үс тел өтіп, қа зақ жа зу ының та ри хы, қа зақ əліп би ін ла тын гра фи ка сы на кө ші-
ру де ор фог ра фия мен ор фо эпия ере же ле рі не қа тыс ты ұсы ныс тар, ла тын əліп би ін үй ре ту 
жə не оқы ту əдіс те ме сі нің оң тай лы жақ та ры на ар нал ған пі кір лер жан-жақ ты тал қы лан ды.

Дөң ге лек үс тел ге қа тыс қан ака де мик Е. А. Бө ке-
тов атын да ғы Қа ра ған ды мем ле кет тік уни ве ри те ті 
про фес сор-оқы ту шы лар құ ра мы, Қа ра ған ды қа ла сы 
жо ға ры оқу орын да ры ның, Қа ра ған ды об лы сы ның 
тіл дер ді да мы ту жө нін де гі бас қар ма сы ның, Қа ра ған-
ды об лы сы бі лім бе ру ді да мы ту дың оқу-əдіс те ме лік 
ор та лы ғы ның өкіл де рі ла тын əліп биі не кө шу ба ры-
сын да ғы өзек ті мə се ле лер ге қа тыс ты өз ой ла рын ор-
та ға сал ды.
Ал ды мен Қа зақ жа зу ын ла тын гра фи ка сы на 

ауда ру ор та лы ғы ның ма ма ны Т. Аман жо ло ва ҚР 
Пре зи ден 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 на си хат тау жə не 
қа зақ əліп би ін ла тын гра фи ка сы на кө ші ру жұ мыс-
та ры на қа тыс ты ор та лық та ат қа рыл ған іс-ша ра лар-
ға тоқ та лып, бо ла шақ жос па ры ту ра лы айт ты жə не 
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 үшін 
сəуір айы нан бас тап өте тін қа зақ жа зу ының та ри-
хы на ар нал ған шо лу дə рі сі нің мақ сат-мін де ті мен 
та ныс тыр ды.

Қа зақ тіл бі лі мі ка фед ра сы ның мең ге ру ші сі, фи-
ло ло гия ғы лым да ры ның док то ры, про фес сор Ш. Ма-
жи та ева жа ңа қа зақ əліп би нұс қа ла ры ту ра лы шо лу 
жа сап, қа зір гі əліп би дің ұтым ды жақ та ры мен əлі де 
же тіл ді ре тін тұс та ры на тоқ тал ды. Қа зақ тіл бі лі мі 

ка фед ра сы ның до цен ті, фи ло ло гия ғы лым да ры ның 
кан ди да ты Е. Е. Түй те «Жа ңа қа зақ жа зу ының ти ім-
ді лі гі жə не ла тын əліп би ін де гі түр кі тек тес ха лық тар-
дың тə жі ри бе сі» ат ты ба ян да ма сын да біз ден бұ рын 
ла тын əліп би ін қа был да ған Əзір бай жан, Тү рік мен-
стан, Өз бек стан ел де рі нің ла тын жа зу ына кө шу де-
гі оң тай лы тұс та ры мен кем ші лік те рі не са рап та ма 
жа са ды, жа ңа қа зақ жа зу ының ма ңыз ды лы ғы ту ра-
лы сөз қоз ға ды. Ал қа зақ тіл бі лі мі ка фед ра сы ның 
про фес со ры, фи ло ло гия ғы лым да ры ның док то ры 
А. С. Əді ло ва би ыл ғы оқу жы лын да оқу жос па ры на 
ен гі зіл ген «Ла тын гра фи ка сы» пə ні нің қа жет ті лі гін 
ай та ке ле, атал ған пəн ге қа тыс ты оқу-əдіс те ме лік құ-
рал дар ды дайын дау аса ма ңыз ды де ді.

Қа ра ған ды мем ле кет тік ме ди ци на уни вер си те-
ті қа зақ ті лі ка фед ра сы ның до цен ті, фи ло ло гия ғы-
лым да ры ның кан ди да ты Б. Кəу кер бе ко ва бо ла шақ та 
ат қа ры ла тын іс-ша ра лар дың ма ңыз ды сы ре тін де бі-
лім ор да ла рын да ла тын əліп биі мен ем ле ере же ле-
рін үй ре ту де гі өзек ті мə се ле лер ге, Қа ра ған ды об лы-
сы ның тіл дер ді да мы ту жө нін де гі бас қар ма сы ның 
тіл дер ді да мы ту жə не үй лес ті ру жұ мы сы бө лі мі нің 
бас шы сы Ə. Ж. Қаш қын бек Е. А. Бө ке тов атын да ғы 
Қа ра ған ды мем ле кет тік уни ве ри те ті мен Қа ра ған ды 
об лы сы ның тіл дер ді да мы ту жө нін де гі бас қар ма сы-
ның бо ла шақ та бір ле се ат қа ра тын іс-ша ра ла ры жө-
нін де ай тып өт ті.

Қа ра ған ды мем ле кет тік тех ни ка лық уни вер си те ті 
қа зақ ті лі мен мə де ни еті ка фед ра сы ның мең ге ру ші сі, 
фи ло ло гия ғы лым да ры ның кан ди да ты Қ. С. Қа лы-
бе ко ва, Қа ра ған ды об лы сы бі лім бе ру ді да мы ту дың 
оқу-əдіс те ме лік ор та лы ғы ның əдіс ке рі А. Құл жа нов, 
Қаз тұ ты ну ода ғы Қа ра ған ды эко но ми ка лық уни-
вер си те ті қа зақ ті лі жə не Қа зақ стан мə де ни еті ка-
фед ра сы ның оқы ту шы сы Қ. Ба жи ке ев, Қа ра ған ды 
об лыс тық жас тар ре сур стық ор та лы ғы ның ма ма ны 
Қ. Ас қа ров, Е. А. Бө ке тов атын да ғы Қа ра ған ды мем-
ле кет тік уни ве ри те ті фи ло ло гия фа куль те ті нің сту-
ден ті Г. Елу бай ла тын гра фи ка сы не гі зін де гі жа ңа қа-
зақ əліп би ін де ем ле ере же ле рін əзір ле уде, ор фог ра-
фи ялық, ор фо эпи ялық, тер ми но ло ги ялық сөз дік тер 
жа са уда на зар да ұс тай тын мə се ле лер ге, ла тын əліп-
би ін жə не ем ле ере же ле рін үй ре ту дің ти ім ді жақ та-
ры жайын да өз ой ла ры мен бө ліс ті.
Дөң ге лек үс тел ге қа ты су шы лар жа ңа қа зақ (ла-

тын) жа зу ына қа тыс ты пəн нің сту дент тер үшін қа-
жет ті гі, оқу-əдіс те ме лік құ рал дайын дау ма ңыз ды-
лы ғы, жа ңа əліп би мен ем ле ере же ле рін үй ре ту де 
ере сек тер мен күн де лік ті жа зу-сы зу мен ай на лыс пай-
тын ма ман иеле рі үшін кеш кі мек теп тер мен үйір ме-
лер дің ке рек ті гі ту ра лы қо ры тын ды жа са ды.

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

Сəуір айын да Қа ра ған ды об лы сы жас тар ре сур стық ор та лы ғы ның жа ны нан ашыл ған 
«Ұла ғат» шы ғар ма шыл жас тар клу бы ның жəне Қай рат Бел гі байұ лы ның, Мар ғұ лан Уəли-
ев тің, Ер зат тың жəне Ақер ке Əбдікəрі мо ва ның ұйым дас ты ру ымен «Қо зы Көр пеш-Ба ян 
сұ лу-2018» ат ты сту дент жұп та ры ара сын да бай қау өт ті.

Да ни яр Тəңір бер ге нов пен Ақ зия Жи ен бай 
сайыс ты жо ғар ғы дəре же де жүр гіз ді. Бұл сайыс-
тың мақ са ты: Қо зы мен Ба ян, яғ ни Ға шық тар кү-
нін жас тар ға на си хат тау. Бай қау жо ға ры дең гей де 
өтіп, қа ты су шы лар мен ұйым дас ты ру шы лар кө-
рер мен дер дің ыс тық ықы ла сы на бө лен ді.
Төрт сайыс ке зе ңі нен тұ ра тын бай қау да Қа ра-

ған ды мем ле кет тік уни вер си те ті, Қа ра ған ды эко-
но ми ка лық уни вер си те ті, Қа ра ған ды гу ма ни тар-
лық кол лед жі, Бо ла шақ ака де ми ясы, Қа ра ған ды 
мем ле кет тік ме ди ци на лық уни вер си те ті си яқ ты 
оқу орын да ры нан жыл дың Қо зы сы мен Ба яны бо-
лу ға лайық ты же ті жұп бақ сы нас ты. Бай қау «Ұла-
ғат тың» бел сен ді мү ше сі Əйге рім ұйым дас тыр ған 
ойын мен жал ға сып, əде мі əн ар қы лы кө рер мен 
жұп тар дың да ба сы қо сыл ды. Бай қау ға тө ре лік 
ет кен əділ қа зы лар құ ра мын да «Ақ жол» мей рам-
ха на сы ның бас шы сы Сəуле Əлта ева, «Ey fel» пар-
фю мер лік ком па ни ясы ның ди рек то ры Рай хан 
Жа рыл қа сы но ва, «Uki lim» ұлт тық бұйым дар дү-

ке ні нің бас шы сы Гүл жа зи ра Се рік қа ли қы зы, Кен-
ші лер мəде ни ет са райы ның шы ғар ма шы лық жө-
нін де гі бас шы сы ның орын ба са ры Эль ми ра Сай-
лау қы зы, Қа ра ған ды банк кол лед жі нің көр кем дік 
же тек ші сі Нұ ра ше ва Бал нұр бол ды.
Бай қау нəти же сін де Қа ра ған ды эко но ми ка-

лық уни вер си те ті нің сту дент те рі Ас қар Əкім жан 
мен Ди ана Рах ме тол ли на «Ға шық тың ті лі — тіл-
сіз тіл», Қа ра ған ды ме ди ци на лық уни вер си те ті нің 
сту дент те рі Ел нар Фа зы лов пен Жас ті лек Ди на 
«Ба қыт де ген — еке уміз», Қа ра ған ды гу ма ни тар-
лық кол лед жі нің сту дент те рі Қа си ет Са ғын та ев 
пен Ай сұ лу Мұс та фи на «Ма хаб бат — мəңгі ер-
те гі», Қа ра ған ды эко но ми ка лық уни вер си те ті нің 
сту дент те рі Нұр бол Та ни бе ков пен Анель Ома ро-
ва «Жү ре гім жү ре гің мен егіз бе еді?!», Қа ра ған ды 
мем ле кет тік уни вер си те ті нің сту дент те рі Бауыр-
жан Ер ман мен На зер ке Жа на діл «Жү ре гім сен 
деп со ға ды», Бо ла шақ ака де ми ясы ның сту дент те-
рі Нұ ра сыл Əбдікəрі мов пен Аида Сəке но ва «Ма-

хаб бат сыз дү ние бос» но ми на ци яла ры мен ма ра-
пат тал ды. Ал 2018 жыл дың «Қо зы Көр пеш-Ба ян 
Сұ луы» Қа ра ған ды мем ле кет тік уни вер си те ті нің 
сту дент те рі Ай дын Наж ке нов пен Ме ру ерт Аң сат 
атан ды.
Бай қау ға де ме уші лік ет кен Қа ра ған ды об лы-

сы ның жас тар ре сур стық ор та лы ғы ның ди рек то-
ры Ақ жол Аха тұ лы на, «Ақ жол» мей рам ха на сы-
на, «Аpple» тіл дер ді үй ре ту ор та лы ғы на, «Ey fel» 
пар фю мер лік ком па ни ясы на, «Uki lim» ұлт тық 
бұйым дар дү ке ні не, қол дау көр сет кен Қа ра ған ды 
банк кол лед жі не шек сіз ри за шы лы ғы мыз ды біл-
ді ре міз!

ƏЛИЯ Т	 ЛЕУ �А ЛИ,
�А РА �АН ДЫ ГУ МА НИ ТАР ЛЫ� КОЛ ЛЕД ЖІ НІ� СТУ ДЕН ТІ

Сəуір айы ның 20 кү ні Қа ра ған ды мем-
ле кет тік уни вер си те ті нің жур на лис ти ка ка-
фед ра сын да «Қа зақ тың 100 əні» му зы ка лық 
шоуы, «Астана жұл ды зы» ұлт тық му зы ка 
бəй ге сі, «Түр квижн» ха лы қа ра лық əн бəй ге сі, 
«ТойBestStar» сен бі лік шоуы, «Silk way star» ха-
лы қа ра лық те ле шоу жə не т. б. отан дық, ха лы-
қа ра лық жо ба лар дың сце на рист-ре дак то ры 
Пе ри зат Мыр зах мет пен кез де су өт ті. Кез де су-
ге жур на лис ти ка ка фед ра сы ның сту дент те рі 

мен оқы ту шы ла ры қа тыс ты. Бо ла шақ жур на-
лис тер дің бо ла ша ғы үшін ұйым дас ты рыл ған 
бұл кез де су сұ рақ-жауап тү рін де өт ті. Ша ра 
ба ры сын да бел гі лі жур на лист қи ын ды ғы мен 
қы зы ғы қа тар жү ре тін ма ман дық тың түр лі 
құ пи яла рын ашып, сту дент тер мен өз тə жі ри-
бе сі мен бө ліс ті.
Қа ра пайым ды лы ғы мен таң қал дыр ған Пе-

ри зат Мыр зах мет сту дент тер мен өте қы зық ты 
да кө ңіл ді ди алог жүр гіз ді. Кез де су де шоу-
биз нес жо ба ла ры ның та ным дық жо ба лар дан 
ба сым ды ғы мен жұл дыз дар дың жур на лис-
тер дің қыз ме ті не жа қын бо луы си яқ ты жур-

на лис ти ка са ла сын да ғы аса ма ңыз ды де ген 
түр лі та қы рып тар қоз ға лып, əр түр лі пі кір лер 
ай тыл ды. Сұ рақ та ры на тұ щым ды жауап ал-
ған сту дент тер кел ген қо нақ қа өз де рі нің шек-
сіз ри за шы лы ғын біл дір ді. Ай та ке те тін жайт, 
Пе ри зат Мыр зах мет бү гін өзі қо нақ қа кел ген 
Е. А. Бө ке тов атын да ғы ҚарМУ-дың тү ле гі. 
ҚарМУ сту дент те рі өзі міз дің қа ра ша ңы рақ 
тү ле гі нің бү гін де та лант ты да ең бек сүй гіш, бі-
лім ді де бі лік ті өз са ла сы ның ше бе рі атан ға-
нын мақ тан тұ тып ай тып жү ре ді.

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

=аза, жазуыны� жа�а белесі

«=озы КPрпеш-Баян с:лу — 2018»

Бізді� т�лек…

Отан �шін от кешкендер
7 ма мыр — Отан �ор �ау-

шы лар к� ні елі міз ді� �ор �а-

ныс �а бі ле ті ні� ке мел ден ге-

нін біл ді ре тін ме рей лі ме ре ке. 

Осы ме ре ке мен т�с па-т�с ке-

ліп отыр �ан та �ы бір ай ту лы 

к�н бар. Же �іс к� ні. Б�л к�н ні� 

ма �ы зы 0те те ре� де жа тыр. 

Та рих �а к0з са лар бол са�, 

1945 жыл ды� 9 ма мы рын да 

же �іс туы жел бі ре ген еді.

Сол бір зл мат жыл дар да 

отан дас та ры мыз Отан �шін от-

�а т� сіп, от ке шіп, от �а оран !ан 

май дан да шейіт бол !ан еді. Ен-

ді бі рі ажал мен бет пе-бет кел-

се де жа ры� д� ни еден та та тын 

д�м-т зы та усыл май, ел ге жа-

ра лы орал !ан-ды. Олар р па-

!ы ны� аман ды !ы, ба �ы ты �шін 

к� рес ті. Бей біт �мір ді а� са ды.

Же �іс к� ні ні� �а ді рі б� рі-

міз �шін тым �ым бат. С ра пыл 

со !ыс адам зат ты� ж� ре гі не 

�ш пес жа ра сал ды. Уа�ыт �т-

кен сайын ер лі гі мен ел есін-

де �ал !ан ба тыр ла ры мыз ды� 

есі мі жа� !ы ра т� су де. Бі ра�, 

бір �кі ніш ті сі, же �іс ті� д� мін 

тат �ан ар да гер ата-�же ле рі-

міз ді� са ны да к�н са нап ке-

міп ке ле ді. Олар ды� ер лік те рі 

б� гін гі р па� �а �л гі-�не ге. Тек 

май дан да !а на емес, тыл да 

ж мыс іс те ген дер ді� де е� бе гі 

ерен. Ауыл да �ал !ан кем пір-

шал, ба ла-ша !а зу ыл да !ан о� 

пен ла пыл да !ан от-жа лын ны� 

ара сын да ж�р ген бауыры на, 

�ке сі не, а!а сы на сеп бол сын 

деп бар к�ш-�ай ра тын жм са-

ды. Тыл да !ы �р бір к�н со !ыс �а 

те� еді.

Отан с�й гіш тік �а си ет �р-

кез де де �ас тер ле уге т ра тын 

�а си ет тер ді� бі рі. Осы !ым 

біз ді� �н ды лы !ы мыз бо луы 

ке рек. Ар да гер к�р ген зл мат-

ты сен к�р ген жо� сы�, за ман-

дас, сол �шін оны �р мет те!

�А ЛАМ ПЫР СЕР �А ЗЫ �Ы ЗЫ,

�Ж-11 ТО БЫ НЫ� СТУ ДЕН ТІ

Жастар тынысы
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Часть 1
Отец бу ду ще го по эта — Кал ка ман-ба-

тыр, про ис хо див ший из от вет вле ния ал-
тын то ры ро да кар жас пле ме ни ар гы нов, 
был вид ным ба ты ром, пред ки ко то ро го 
(Анай-ба тыр, Жо лым бет-ба тыр и др.) от-
но си лись к знат ным ро до на чаль ни кам, 
стар ши нам и би ям ка зах ско го на ро да. Из-
вес тно, что Кал ка ман-ба тыр при ни мал са-
мое ак тив ное учас тие в сра же ни ях про тив 
кал мы ков и джун гар. «Пред во ди тель вой ска 
Та уке-ха на Кал ка ман-ба тыр, — от ме чал в 
этой свя зи из вес тный ис сле до ва тель жиз ни 
и твор че ства Бу хар-жы рау Джак сы ба ев С. 
И., — по гиб во вре мя сра же ния с кал мы ка ми 
и по хо ро нен на бе ре гу со ле но го озе ра, на хо дя-
ще го ся в 70 км к за па ду от Пав ло да ра, и пос ле 
это го озе ро наз ва но его име нем».
Сог лас но од но му из пре да ний, мес-

тность Сун ка рия (по дру гим све де ни ям — 
уро чи ще Ели бай) вбли зи го ро да Бу ха ры в 
1668 го ду ста ла мес том рож де ния бу ду ще-
го вы да юще го ся го су дар ствен но го де яте ля 
и по эта — Бу хар-жы рау. Сле ду ет от ме тить, 
что го род Бу ха ра ос та вал ся од ним из ве-
ду щих науч ных и куль тур ных оча гов Цен-
траль ной Азии и на ру бе же XVII и XVIII ве-
ков. Пре да ние гла сит, что имя рож ден но му, 
сле дуя ста рин ной тюркской тра ди ции, дал 
зна ме ни тый ка зах ский муд рец Əнет-ба ба 
(1626-1723), к ко то ро му об ра тил ся счас тли-
вый дед Жо лым бет-ба тыр для имя на ре че-
ния мла ден ца:

Ес ли ты ро дил ся в Бу ха ре,
Пусть имя твое бу дет — Бу хар.
Пусть ска ку ном тво им бу дет тул пар,
Пусть звон ким бу дет твой го лос,
И на род вни ма тель но внем лет ему.

Ис сле до ва те ли, изу ча ющие жиз не-
дея тель ность Бу хар-жы рау, как из вес тно, 
выд ви га ют раз ные вер сии о да тах его рож-
де ния и смер ти. Нап ри мер, в фун да мен-
таль ном тру де «Казахстан. На ци ональ ная 
эн цик ло пе дия» ука зы ва ют ся сле ду ющие 
го ды рож де ния и смер ти Бу хар-жы рау — 
1693-1787.
Во вто ром то ме ши ро ко из вес тно го 

эн цик ло пе ди чес ко го тру да «Қа зақ со вет 
эн цик ло пе ди ясы» (1973) же ука за ны дру-
гие да ты рож де ния и смер ти Бу хар-жы-
рау — 1668-1781 [3, б. 456]. Ис сле до ва те ли 
мно го том но го науч но го про ек та «Қа зақ тар. 
Көп ші лік ке ар нал ған то ғыз том дық анық та-
ма лық» так же при во дят ана ло гич ные да ты 
рож де ния и смер ти по эта — 1668-1781.
По дан ным вид но го ка зах ско го пи са-

те ля Мух та ра Ма гауина, за ни мав ше го ся 
це ле нап рав лен ным изу че ни ем твор че ства 
по эта на про тя же нии мно гих де ся ти ле тий, 
Бу хар-жы рау ро дил ся, пред по ло жи тель но, 
в 1668 го ду, умер в 1781 го ду.
В под дер жку вы ше ука зан но го го да рож-

де ния Бу хар-жы рау важ но так же при вес ти 
дан ные из тек ста пос та нов ле ния Ка би не та 
Ми нис тров Рес пуб ли ки Казахстан №119 от 
17 фев ра ля 1993 г. «О под го тов ке и про ве де-
нии 325-ле тия со дня рож де ния Бу хар-жы-
рау Кал ка ма ну лы», в ко то ром от ме ча ет ся: 
«Ка би нет Ми нис тров Рес пуб ли ки Казахстан 
пос та нов ля ет: 1. Под дер жать пред ло же ние 
гла вы Ка ра ган дин ской об лас тной ад ми нис-

тра ции, а так же об ра ще ние груп пы де яте лей 
куль ту ры и на уки, опуб ли ко ван ные в га зе те 
«Еге мен ді Қа зақ стан» (от 6 июня 1992 г.), о 
про ве де нии в 1993 г. юби лей ных ме роп ри ятий, 
пос вя щен ных 325-ле тию со дня рож де ния Бу-
хар-жы рау Кал ка ма ну лы».
Од но из пре да ний гла сит, что Бу хар с 

са мо го рож де ния был «мыл қау ба ла», «са-
кау», — глу хо не мым. Но од наж ды в пус том 
ауле у мес та, где до или ко бы лиц, се ми-
лет не го маль чи ка в от сут ствие ро ди те лей, 
уехав ших на по хо ро ны род ствен ни ка, под-
хва тил смерч. Объ ятый не ве до мо от ку да 
на ле тев шим по ры вом ура ган но го вет ра 
маль чик за пел, при чем из его уст бе зос та-
но воч но по ли лась пес ня. Ког да ве тер стих, 
глу хо не мой не толь ко стал слы шать, но и 
за го во рил не прос той речью, а сти ха ми.
Со слов же род ных по том ков по эта, опе-

ча лен но го из-за ухо да ро ди те лей на боль-
шой той и ус нув ше го в за го не для ско та 
9-лет не го ре бен ка раз бу дил Кы дыр-ата, 
свя той ста рец, ко то рый, по ка зах ским по-
верь ям, обе ре га ет на род, при но сит уда чу и 
счастье. Пос ле неп ро дол жи тель ной бе се ды 
Кы дыр-ата спро сил маль чи ка, ка кой бы он 
выб рал в жиз ни путь — путь к бо гат ству 
или к зна ни ям. Бу хар по же лал выб рать до-
ро гу к зна ни ям, и в от вет бла го дар ный ста-
рец про сит маль чи ка от крыть рот и сма чи-
ва ет сво ей слю ной ему ус та. Об ра до ван ный 
маль чик от прав ля ет ся на той, где пе ред 
оше лом лен ны ми род ны ми и гос тя ми, по-
чув ство вав при лив ра дос ти и не обык но-
вен но го вдох но ве ния, за го во рил, при том 
сти ха ми. Сог лас но на род ным ле ген дам, 
тем са мым осу ще стви лась пе ре да ча вы да-
юще го ся по эти чес ко го да ра, ког да та лант 
мо жет об ре тать ся людь ми пос ле встреч с 
Кы дыр-атой пос ред ством пе ре да чи им не-
кой жид кос ти (ви на, мо ло ка, слю ны и др.).
Ко неч но, этот ран ний пе ри од жиз ни 

по эта ок ра шен ле ген дар ным оре олом, но 
та кие ле ген ды, пусть по-сво ему и сим во-
лич ные, не мог ли воз ник нуть на пус том 
мес те, и они, бес спор но, убеж да ют и в том, 
что в пов сед нев ной жиз ни Бу хар го во рил 
по эти чес ким сло гом.
Кал ка ман-ба тыр по ре ко мен да ции 

Əнет-ба бы от да ет сы на, рвав ше го ся к зна-
ни ям, на уче бу в мед ре се Кө кіл таш в Бу ха ре, 
ко то рое он окон чил в 1702 го ду. В даль ней-
шем Бу хар, в ко то ром про бу ди лась не уто-
ли мая жаж да поз на ния, про дол жа ет свою 
уче бу в ве ду щем выс шем му суль ман ском 
учеб ном за ве де нии Си рии — в Да мас ке, 
ду хов ном и куль тур ном цен тре и на ро ди-
не прос лав лен ных уче ных. Пос ле окон ча-
ния это го учеб но го за ве де ния в 22-лет нем 
воз рас те, уже сфор ми ро вав шим ся уче ным 
Бу хар воз вра ща ет ся в род ную Бу ха ру, где 
эмир при ни ма ет его на дол жность сво его 
глав но го со вет ни ка.
Впос лед ствии Бу хар пе ре ез жа ет в го род 

Тур кес тан, сто ли цу Ка зах ско го хан ства, где 
ему бы ла пред ло же на дол жность му да ри-
са (ис лам ско го уче но го, пре по да ва те ля мед ре се 
как зна то ка му суль ман ской юрис пру ден ции 
и эти ко-пра во вых норм ис ла ма) в мед ре се го-
ро да Кар нак, рас по ло жен но го вбли зи Тур-
кес та на. В этом мед ре се уче ни ки по ми мо 
бо гос лов ских пред ме тов изу ча ли араб ский, 
пер сид ский и тюркский язы ки. Ис сле до-
ва те ля ми от ме ча ет ся, что Бу ха ром в прог-
рам му обу че ния мед ре се бы ли вве де ны 
та кие но вые учеб ные дис цип ли ны, как илм 
усуль аль-фикх (за ко но да тель ное пра во), 
аль-фа ра из (нас лед ствен ное пра во), ман-
тик (уче ние о ло ги ке, мыш ле нии, сло вес-

ной дис кус сии) и нахв (уг луб лен ное изу че-
ние грам ма ти ки араб ско го язы ка). Кро ме 
то го, что бы уче ни ки луч ше по ни ма ли ос-
нов ные пра ви ла му суль ман ско го ша ри ата, 
Бу хар, в со вер шен стве вла дев ший ис кус-
ством ре чи и в пов сед нев ной жиз ни го во-
рив ший сти ха ми, из ла га ет их со дер жа ние 
рит мич ны ми пес ня ми на ка зах ском язы ке.
Бу хар-жы рау, про жив ший дол гую 

жизнь, стал сви де те лем мно гих зна ме на-
тель ных ис то ри чес ких со бы тий. Он был од-
ним из вли ятель ных би ев при ха не Аз-Та-
уке (1680-1718), вы да ющем ся го су дар ствен-
ном де яте ле Ка зах ско го хан ства, вхо дя в его 
близ кое ок ру же ние. Бу ду щий по эт уча-
ство вал вмес те с То ле-би (1663-1756), Ка зы-
бек-би (1667-1763) и Ай те ке-би (1644-1700), 
прос лав лен ны ми но си те ля ми и эта ло на ми 
муд рос ти и спра вед ли вос ти, в сос тав ле нии 
зна ме ни то го Сво да за ко нов «Же ті жар ғы» 
(«Семь ус та нов ле ний»), ко то рый в 1710 го ду 
был одоб рен на Ка ра кум ском съез де ка зах-
ских би ев Стар ше го, Сред не го и Млад ше го 
жу зов.
Текст «Же ті жар ғы», ухо дя щий кор ня-

ми вглубь ве ков, со дер жал нор мы ад ми-
нис тра тив но го, уго лов но го и граж дан ско го 
пра ва, а так же по ло же ния о на ло гах, семье 
и бра ке, зем ле поль зо ва нии, спо рах о соб-
ствен нос ти, ох ва ты вая важ ней шие сто ро ны 
жиз ни ка зах ской ко че вой ци ви ли за ции. 
«Уни каль ность ка зах ско го пра ва «Жар ғы» 
сос то яла в том, что оно, рож ден ное в рам ках 
ко че вой ци ви ли за ции, воп ло ти ло в се бе мно гие 
цен нос тные чер ты и оп ти му мы че ло ве чес ких 
меч та ний и че ло веч нос ти этой эпо хи, — от-
ме чал вы да ющий ся ка зах ский пра во вед, 
ака де мик Зи ма нов С. З. — В этом пла не 
оно по пра ву мо жет и дол жно за нять дос-
той ное мес то в ми ре ис то ри чес ки зна чи-
мых пра во вых сис тем».
Го ды прав ле ния Аз-Та уке-ха на, объ еди-

нив ше го в еди ное це лое ка зах ские пле ме на 
и ро ды, за ни ма ют осо бое мес то в ис то рии 
ка зах ско го на ро да, так как бы ли «Зо ло тым 
ве ком», не толь ко ук ре пив шим го су дар-
ствен ные ин сти ту ты Ка зах ско го хан ства, но 
и эко но ми ку, со ци аль ные ос но вы Степ но го 
края. При этом «Зо ло той век» в ис то рии ка-
зах ско го на ро да свя зы вал ся не с вой на ми и 
по бе да ми в них или оби ли ем и соч ностью 
пас тбищ но го прос тран ства и мир но го его 
ос во ения, а с ав то ри те та ми на ро дов лас тия 
и пра во су дия. При ме ча тель но в этой свя зи, 

что из всех сфер об ще ствен но-уп рав лен чес-
кой жиз ни Ка зах ско го хан ства вы де ля лась 
осо бен но сфе ра пра во су дия и свя зан ная с 
ней за кон ность, ко то рая бы ла и ос та ва лась 
во все его вре ме на и эпо хи иде алом и не-
из мен ным нрав ствен ным кри те ри ем жиз-
не дея тель нос ти ка зах ско го ко че во го об ще-
ства.
В од ном из пре да ний го во рит ся о том, 

что лишь Бу хар по мог Аз-Та уке-ха ну, по те-
ряв ше му лю би мо го сы на, по бе дить скорбь 
и вы ле чить его ду шу. «При под ни мая го ло-
ву ос ла бев ше го от го ло да ха на, он сам кор мил 
его», на хо дя сок ро вен ные сло ва, глу бо ко пе-
ре да ющие его пе ре жи ва ния. Об этом сви-
де тель ству ют и стро ки са мо го по эта, об ра-
щен ные к зна ме ни то му ха ну:

Смерть — удел жи ву щих, при хо дит она всег да,
Про ти вить ся во ле Ал ла ха не сле ду ет ни ког да.
То ле, Ка зы бек, ог ром ная вся ор да
Про сят, чтоб в твой же лу док по па ла все же еда.
Не про тивь ся во ле Соз да те ля —
И де ла твои поп ра вят ся нав сег да.

Пос ле прав ле ния Аз-Та уке-ха на Бу-
хар-жы рау вхо дил в близ кое ок ру же ние 
Кайып-ха на (1650-1719), Абул ха ир-ха на 
(1693-1748), Бо лат-ха на (год рож де ния не-
из вес тен — 1729), пер во го ха на Сред не го 
жу за — Са ме ке-ха на (1660-1737), Абул-
мам бет-ха на (1690-1771), иг рая важ ную 
роль в раз ре ше нии круп ных проб лем 
жиз ни ка зах ско го на ро да. Но впос лед-
ствии, не най дя об ще го язы ка с ок ру же-
ни ем хан ской став ки, за ня тым тщес лав-
ны ми за мыс ла ми, не из мен ной ин три гой, 
за бо та ми о лич ном сво еко рыс тном пре-
ус пе ва нии, по эт, ко то ро го уг не та ло заб-
ве ние властью на сущ ных нужд на ро да, 
ухо дит из хан ской став ки в Тур кес та не и 
пе ре се ля ет ся в уро чи ще Дал ба (юго-за-
пад нее Ба яна ульских гор) сре ди по том-
ков сво его пра де да Ал тын то ры — сы на 
зна ме ни то го Анай-ба ты ра.

ПРО ДОЛ ЖЕ НИЕ В СЛЕ ДУ ЮЩЕМ НО МЕ РЕ

АЙ ТХО ЖИН К. К.,
ДОК ТОР ЮРИ ДИ ЧЕС КИХ НА УК, ПРО ФЕС СОР, 

ЗА ВЕ ДУ ЮЩИЙ КА ФЕД РОЙ КОН СТИ ТУ ЦИ ОН НО ГО, 
МЕЖ ДУ НА РОД НО ГО ПРА ВА И ТА МО ЖЕН НО ГО ДЕ ЛА 

ЕВ РА ЗИЙ СКОЙ ЮРИ ДИ ЧЕС КОЙ АКА ДЕ МИИ 
ИМЕ НИ Д. А. КУ НА ЕВА

Великий сын бессмертного Алаша:
к 350-летию выдающегося казахского поэта, 
государственного деятеля Бухар-жырау

История

В ав гус те 2018 го да ис пол ня ет ся 350 лет со дня рож де ния вы да юще го ся ка зах ско го по эта, го су дар ствен но го де яте ля Бу хар-
жы рау. Не толь ко род ствен ные чув ства зас та ви ли ме ня об ра тить ся к ос мыс ле нию его жиз ни и твор че ства, но и не об хо ди мость 
об ра ще ния как уче но го, к вос по ми на ни ям об ис то рии мо его на ро да. Вос по ми на ния важ ны для то го, что бы каж дый, жи вя нас-
то ящим, за ду мы вал ся о бу ду щем, пом ня о прош лом. Ведь «че ло ве че ство без за щит но лишь там, — как в свое вре мя от ме тил вид ный 
австрий ский пи са тель, ла уре ат Но бе лев ской пре мии (1981) Эли ас Ка нет ти, — где у не го от сут ству ет опыт и вос по ми на ния».



№4 (272) 27.04.20188 Жастар !лемі
Мир молодежи

12 ап ре ля во Двор це сту ден тов сос то ял ся от чет ный кон церт во каль но-эс трад ной сту дии «Жас тар», при уро-
чен ный к 10-ле тию твор чес кой дея тель нос ти и 20-ле тию Ас та ны.

Ве ду щие кон цер та Али ма Мей рма но ва и Те мир лан Жар тык ба ев рас ска за ли, что ис то рия кол лек ти ва на ча лась в 2008 
го ду, и за 10 лет учас тни ки сту дии «Жас тар» под ру ко вод ством Ж. С. Ба зы ло вой и С. Н. Му ка но вой су ме ли по ко рить 
слу ша те лей не толь ко из чис ла сту ден тов и пре по да ва те лей КарГУ, но и жи те лей Ка ра ган ды. Се год ня во каль но-эс трад-
ная сту дия «Жас тар» и ее учас тни ки — Му ка но ва Са на, Бе ка рыс, Ам зе Ер лан, Ма ки бай Бык ты кел ды, Са ты ба ев Аман дык, 
Ка ки мо ва Ири на, Уде шев Агы бай, То ле ута ев Жай сан, Квон Дмит рий, Са ғым жан Та нир бер ге нов, Арай лы Мыр зам бе то ва, 
Ку ляш Шан шар ба ева, То ле ута ева Са би на, Ол жас Ту суп бе ков, Та жи бай Жа нер ке, Мейір бек Мей рам бе ков, Шам шы рак 
Сай лауов, Аяулым Тур сбек, Аяжан Оль жа ба ева, Жа на сыл Жо март, Са пар му рат Кур ба на ли ев, Аягуль Ту ле ута ева, во каль-
ные груп пы «Жас тар», «Арын», «ЖАС» — яв ля ют ся ла уре ата ми об лас тных, рес пуб ли кан ских и меж ду на род ных кон кур-
сов и фес ти ва лей, им ап ло ди ро ва ли зри те ли в Ас та не, Алматы, Шым кен те, Та ра зе, Орен бур ге и др.
Ус пеш но вли лись в кол лек тив и при ня ли его твор чес кую эс та фе ту пер во кур сни ки — по бе ди те ли кон кур са «Жас та-

лап»: Ди на ра Аб ды қа ды ро ва, Аль фа ра би Аб ла ев, Адель Бер ди ку ло ва, Ан сар Зар ке нов.
От име ни ру ко вод ства учас тни ков сту дии поз дра ви ли про рек тор по вос пи та тель ной ра бо те и со ци аль ным воп ро сам 

Абай Коб лан ди евич Ка лы ков, пред се да тель проф со юз но го ко ми те та КарГУ Жан на Бо ра шев на Уали ева, ди рек тор Двор ца 
сту ден тов Ки ра Ге ор ги ев на Гар ку ша.

Дважды юбилейный
Фотозарисовка
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11—12 ап ре ля в КарГУ име ни ака де ми ка Е. А. Бу ке то ва сос то ял ся Рес пуб ли кан ский фо рум сту ден тов «Астана — 
центр раз ви тия оте че ствен ной на уки и об ра зо ва ния», пос вя щен ный 20-ле тию сто ли цы Рес пуб ли ки Казахстан. 
Целью фо ру ма ста ло раз ви тие ин но ва ци он ной дея тель нос ти в сту ден чес кой и науч ной сре де ву зов рес пуб ли ки.

На фо рум при еха ли де ле га ции из ве ду щих ву зов 
Казахстана. К учас тни кам с при вет ствен ным сло вом об ра-
тил ся рек тор КарГУ им. Е. А. Бу ке то ва Е. К. Ку бе ев: «Двад-
ца ти лет ний юби лей, ко то рый от ме ча ет сто ли ца на шей 
стра ны, — это воз мож ность ос мыс лить дос ти же ния су ве-
рен но го Казахстана. Астана оли цет во ря ет го су дар ствен-
ность, ус пеш ные по ли ти чес кие и эко но ми чес кие пре об-
ра зо ва ния на ше го об ще ства. Астана — эпо халь ная стра ни-
ца но вей шей ис то рии Казахстана. Мы встре ча ем юби лей 
сто ли цы вдох нов лен ны ми Об ра ще ни ем гла вы го су дар ства 
«Пять со ци аль ных ини ци атив Пре зи ден та». Ини ци ати вы, 
с ко то ры ми выс ту пил Ел ба сы, на це ле ны на ук реп ле ние 
бла го сос то яния ка зах стан цев. Нурсултан Абишевич убеж-
ден, что «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». Вы мо ло ды, и каж дый из вас име ет ре аль ный 
шанс до бить ся жиз нен но го ус пе ха и при нес ти поль зу род-
но му Ка зах ста ну».

В рам ках фо ру ма прош ла пат ри оти чес кая ак ция «Ме-
нің Елім — ме нің тағ ды рым!»; выс тав ка мо ло дых уче ных 
уни вер си те та; выс тав ка ху до же ствен но го и прик лад но го 
твор че ства.
Во вре мя фо ру ма так же бы ли ор га ни зо ва ны ди ало го-

вые пло щад ки, на ко то рых пе ред мо ло дежью выс ту пи ли 
Аса убек Айым бе тов, ве ду щий Пер во го ка на ла Казахстана 
«Ев ра зия + ОРТ»; Ди дар Джек се ков, член ко ман ды КВН 
«Спар та Но мад Астана»; Дмит рий Кар пов, зас лу жен ный 
мас тер спор та Рес пуб ли ки Казахстан, брон зо вый при зер 
Олим пий ских игр; Се рик Елеуов, зас лу жен ный мас тер 
спор та Рес пуб ли ки Казахстан, брон зо вый при зер Олим-
пий ских игр; Ай ге рим Се рик жа но ва, ко ор ди на тор нап рав-
ле ния «Са на» МК «Жас Отан». Ак тив но уча ство ва ли сту-
ден ты и в ра бо те круг ло го сто ла на те му «Астана — сим вол 
Не за ви си мос ти». Из твор чес ких встреч всем за пом нил ся 
пат ри оти чес кий ве чер в фор ма те open spa ce и кон церт сту-
дии эс трад но го пе ния «Жас тар», пос вя щен ный 10-ле тию 
твор чес кой дея тель нос ти и 20-ле тию Ас та ны.

Посвящается Астане
Фотозарисовка
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Ор та лық Қа зақ стан да Қа зақ Ке ңес тік Со ци алис тік Рес пуб ли ка сы-
ның ха лық ко мис са ри ат тар ке ңе сі нің 1938 жыл ғы 9 ма мыр да ғы №454/12 
Қау лы сы на сəй кес жа ңа дан ашыл ған бі рін ші жо ға ры оқу ор ны Қа ра-
ған ды мұ ға лім дер ин сти ту ты бол ды. Жа ңа оқу ор ны та рих жə не тіл мен 
əде би ет жө нін де гі екі бө лім нен тұр ды. Та рих бө лі мі нің ашы луы ерек-
ше мəн ге ие. Өй тке ні та рих ты оқы ту 1917 жыл ғы қа зан төң ке рі сі нен 
кейін КСРО-да жа бы лып қал ған. Тек 1934 жыл ғы Ор та лық тың «КСРО 
мек теп те рін де аза мат тық та рих ты оқы ту ту ра лы» Қау лы сы бойын ша 
уни вер си тет тер де, пе да го ги ка лық жə не мұ ға лім дер ин сти тут та рын да 
та рих фа куль тет те рі ашы лып, та рих ты оқы та тын оқы ту шы лар мен 
ғы лы ми жұ мыс кер лер дайын да ла бас та ды. Жа бы лып қал ған та рих фа-
куль тет те рі Мəс кеу, Ле нин град уни вер си тет те рін де, ал Қа зақ стан да Қа-
зақ пе да го ги ка лық ин сти ту тын да (қа зір гі Абай атын да ғы Қа зақ ұлт тық 
пе да го ги ка лық уни вер си те ті — авт.) қай та дан ашыл ды.

1966 жыл ға дейін та рих фа куль те тін де 
ка фед ра лар бол ған жоқ. Ал 1966 жыл дың 
15 қа ра ша сын да фа куль тет те жал пы та рих 
(мең ге ру ші мін де тін ат қар ған И. А. Ко лы-
ва нов), КСРО та ри хы жə не Қа зақ стан (мең-
ге ру ші мін де тін ат қар ған У. А. Жа най да-
ров) де ген екі ка фед ра ашыл ды.

1972 жы лы уни вер си тет тің ашы лу-
ымен фа куль тет те үш ка фед ра құ рыл ды: 
жал пы та рих, КСРО та ри хы жə не Қа зақ-
стан та ри хы.

Жал пы та рих ка фед ра сы ның бі рін ші 
мең ге ру ші сі М. И. Бо гус лав ский (1966-
1969 жж.) бол ды. Одан кейін гі жыл да ры 
до цент тер А. Н. Тель га рин (1969-1979 жж.), 
М. Х. Ха се нов (1979-1989 жж.), Н. М. Фар-
фут ди нов (1990-1994 жж.), М. В. Шлю-
пи ков (1994-1999 жж.), Л. А. Про ко пен ко 
(1999-2000 жж.), Л. Л. Ба ту ри на (2000-
2005 жж.), А. Қ. Қа пы шев (2005-2006 жж.), 
Г. М. Сма ғұ ло ва (2006-2012 жж.) бас қар ды. 
2012 жыл дан бас тап бү гін гі күн ге дейін до-
цент Б. Т. Тө леуова бас қа рып ке ле ді.

Қа зақ стан та ри хы ка фед ра сы ның бі-
рін ші мең ге ру ші сі т.ғ.к., до цент Е. Е. Тə-
жі ба ев бол ды (1972-1979 жж.). Одан 
кейін ка фед ра ны əр жыл да ры до цент тер 
Е. К. Адам бе ков (1979-1984 жж.), А. К. Кү-
зем байұ лы (1984-1992 жж.), Ш. Р. Мо мы-
но ва (1992-1997 жж.) бас қар ды. 1997 жы лы 
уни вер си тет те жүр гі зіл ген қай та құ ру-
лар ға бай ла ныс ты Қа зақ стан ка фед ра сы 
жал пы фа куль тет тік құ ры лым ре тін де 
жұ мы сын жүр гіз ді. Оны т.ғ.д., про фес-
сор Т. Ə. Əлім ба ев (1998-2001 жə не 2004-
2006 жж.), до цент Б. С. Ма лы ба ева (2002-
2004 жж.), про фес сор В. В. Ко зи на (2006-
2012 жж.) бас қар ды. 2012 жыл дан бас тап 
бү гін гі күн ге дейін ка фед ра ға т.ғ.к., до цент 
Ж. Ə. Жұ ма бе ков бас шы лық етіп отыр.

1992 жы лы КСРО та ри хы ка фед ра сы-
нан та рих на ма, де рек та ну жə не та рих ты 
оқы ту əдіс те ме сі жə не ТМД ел де рі та ри-
хы ка фед ра ла ры бө лі ніп шық ты. Жа ңа-
дан құ рыл ған та рих на ма, де рек та ну жə не 
та рих ты оқы ту əдіс те ме сі ка фед ра сын до-
цент тер Қ. А. Еси мов (1992-1996 жж.) жə не 

Р. М. Жұ ма шев (1996-1997 жж.) бас қар ды. 
Ал ТМД ха лық та ры ка фед ра сы ның мең ге-
ру ші сі до цент М. Е. Ома ров, кейін нен т.ғ.к., 
до цент С. В. Се ли вер стов бол ды.

1992 жы лы Қа зақ стан та ри хы ка фед-
ра сы құ ра мы нан ар хе оло гия, эт но ло гия 
жə не ежел гі дү ние та ри хы ка фед ра сы 
бө лі ніп шық ты. Бұл ка фед ра ны до цент 
С. У. Жауым ба ев (1992-1997 жж.) бас қар-
ды.

1998 жы лы ар хе оло гия, эт но ло гия жə-
не ежел гі дү ние та ри хы ка фед ра сы на та-
рих на ма, де рек та ну жə не та рих ты оқы ту 
əдіс те ме сі ка фед ра сы қо сыл ды, жа ңа дан 
бі рік ті ріл ген ка фед ра ар хе оло гия, эт но-
ло гия жə не Қа зақ стан та ри хы ка фед ра сы 
деп атал ды. Бұл ка фед ра ны Ж. О. Ар-
тық ба ев (1998-2000 жж.), М. А. Ал пыс бес 
(2000-2001 жж.), Н. А. Бей сен бе ко ва (2001-
2006 жж.) бас қар ды. 2005 жы лы ка фед-
ра ның аты ар хе оло гия, эт но ло гия жə не 
Отан та ри хы деп өз гер тіл ді. 2006-2007 жж. 
ара лы ғын да ка фед ра ны т.ғ.д., про фес сор 
З. Ғ. Сақ та ға но ва бас қар ды, ал 2007 жыл-
дан бас тап қа зір гі күн ге дейін до цент 
Қ. С. Өс кем ба ев ка фед ра ға же тек ші лік 
етіп ке ле ді.

2000 жыл дар дың ба сын да уни вер си тет 
шең бе рін де жүр ген құ ры лым дық өз ге ріс-
тер фа куль тет те де орын ал ды. Бұ рын ғы 
бес ка фед ра ның ор ны на қай та дан үш ка-
фед ра қал ды рыл ды: бү кі лə лем та ри хы 
жə не ха лы қа ра лық қа ты нас тар, ар хе оло-
гия, эт но ло гия жə не Отан та ри хы ка фед-
ра ла ры мен үшін ші ка фед ра — уни вер-
си тет тің бас қа фа куль тет те рі не Қа зақ стан 
та ри хын оқы та тын қо ғам дық Қа зақ стан 
та ри хы жə не Қа зақ стан хал қы Ас сам бле-
ясы ка фед ра сы. Фа куль тет те гі бұл құ ры-
лым қа зір де сақ та лып отыр. Осы лар дың 
ішін де ма ман дар да яр ла умен екі ка фед-
ра ай на лы са ды. Қа зір гі кез де ар хе оло гия, 
эт но ло гия жə не Отан та ри хы ка фед ра сы 
5В020300-Та рих, 5В011400-Та рих, 5В020800-
Ар хе оло гия жə не эт но ло гия; бү кі лə лем 
та ри хы жə не ха лы қа ра лық қа ты нас тар ка-
фед ра сы 5В020200-Ха лы қа ра лық қа ты нас-

тар ма ман дық та ры бойын ша ма ман дар 
дайын дай ды.

2000 жыл да ры фа куль тет те та ғы бір 
жа ңа дан құ ры лым пай да бол ды. Ол эт-
ног ра фи ялық зерт те улер мен ай на лы са-
тын «Та ри хи эт ног ра фия» деп атал ған 
ла бо ра то рия еді. Ұзақ жыл дар бойы ір-
ге лі зерт те улер мен ай на лы сып кел ген 
фа куль тет ға лым да ры «Са ры ар қа ның 
эт но мə де ни зерт те уле рі» деп ата ла тын 
10 жыл мер зім ге ар нал ған стра те ги ялық 
ғы лы ми бағ дар ла ма əзір леп, оны сəт ті 
жүр гі зе біл ді. Ла бо ра то ри яны ал ғаш қы да 
т.ғ.д., про фес сор В. В. Ев до ки мов, кейін-
нен т.ғ.к., до цент М. С. Жа кин бас қар ды. 
2010 жы лы бұл ла бо ра то рия Эт но мə де ни 
жə не та ри хи-ан тро по ло ги ялық ғы лы ми-
зерт те улер ор та лы ғы на ай нал ды. Ор та-
лық ди рек то ры т.ғ.д., про фес сор З. Ғ. Сақ-
та ға но ва. Ор та лық ға лым да ры бір не ше 
ғы лы ми мо ног ра фи ялар, құ жат тар мен 
мұ ра ғат ма те ри ал да ры ның жи нақ та рын 
жа рық қа шы ғар ды. Ға лым З. Ғ. Сақ та ға-
но ва ның же тек ші лі гі мен грант тық қар жы-
лан ды ру жо ба ла рын ат қа рып ке ле ді. Тек 
соң ғы 2016-2017, 2017-2018 оқу жыл да рын-
да «Ис то рия го род ской пов сед нев нос ти 
Цен траль но го Казахстана во вто рой по-
ло ви не ХХ ве ка (1946-1991 гг.), как фак тор 
со ци аль но го нап ря же ния и де ви ан тно го 
по ве де ния» ат ты жо ба бойын ша ҚР БжҒМ 
та ра пы нан 7 200 000 тең ге қар жы ны игер се, 
2018-2020 жж. ара лы ғын да «Ве ли кая Оте-
че ствен ная вой на и жен щи ны Казахстана 
на фрон тах и в ты лу: жен ские ис то рии и 
пов сед нев ность» ат ты қар жы лық жо ба-
ны (жо ба ның жал пы қар жы лық мөл ше рі 
20 013 448 тг. құ рай ды) іс ке асы ру да.

2013 жыл ғы «Ха лық та рих тол қы нын-
да» мем ле кет тік бағ дар ла ма сын іс ке асы ру 
ба ры сын да та рих фа куль те ті нің ба за сын да 
пə на ра лық «Тұл ға та ну» ғы лы ми-зерт теу 
ор та лы ғы ашыл ды. Ор та лық рес ми түр-
де жұ мы сын 2014 жыл дың 28 ақ па нын да 
бас та ды. Оның ди рек то ры т.ғ.к., до цент 
Н. А. Бей сен бе ко ва. Бү гін де бұл ор та лық 
өзі нің жұ мы сын ғы лы ми із де ніс тер мен 
тəр бие бе ру ба ғыт та ры бойын ша ат қа ра 
оты рып, об лыс жə не рес пуб ли ка лық дең-
гей де та ны мал бол ды. Ор та лық ди рек то-
ры Н. А. Бей сен бе ко ва ның бас шы лы ғы мен 
«Қа зақ стан-Қа ра ған ды» те ле ка на лын да 
2015-2016 жж. ара лы ғын да «Та рих та ғы лы-
мы» жə не «Уро ки ис то рии» деп ата ла тын 
екі тіл де гі ха бар лар ұйым дас ты ры лып, 
көп те ген та ри хи тұл ға лар жай лы та ным-
дық-тəр би елік ақ па рат тар ды об лыс жұр-
тшы лы ғы на та ныс тыр ды. Ор та лық ға лым-
да ры бір не ше оқу-құ рал да ры мен ғы лы ми 
мо ног ра фи ялар ды жа рық қа шы ғар ды. 

Дəс түр лі түр де жыл сайын жас зерт те уші-
лер дің Құ рыл тайын өт кі зіп ке ле ді.

Тек та рих шы лар дың ға на емес, уни-
вер си тет тің де мақ та ны шы на ай на лып 
үл гер ген ар хе оло гия жə не эт ног ра фия мұ-
ра жайы 1981 жы лы 26 на урыз да ашыл ды. 
Не гі зі нен мұ ра жай 1972 жы лы уни вер си-
тет ашыл ған кез ден бас тап жұ мыс іс теуі 
ти іс еді, бі рақ ол кез де гі Го голь кө ше сі, 
38 бойын да ғы ор на лас қан уни вер си тет 
ғи ма ра тын да мұ ра жай ға лайық ты орын 
бол ма ған. Сол се беп ті қа ла мыз дың оң-
түс тік-шы ғы сын да жа ңа дан бой кө тер ген 
уни вер си тет қа ла шы ғы ның ғи ма ра ты нан 
аума ғы 300 кв. м. бо ла тын ар найы орын бө-
лі ніп бе ріл ді. Оның 190 кв. м. эк спо зи ция 
за лы на бө лін ді. Бұл мұ ра жай дың бас ты 
ерек ше лі гі — оның жə ді гер ле рін та рих фа-
куль те ті нің өз оқы ту шы ла ры мен сту дент-
те рі нің жи нақ тауын да. Ке зін де ар хе олог 
В. В. Ев до ки мов тің ті ке лей же тек ші лі гі мен 
В. В. Вар фо ло ме ев, В. Г. Ло мон, В. А. Но во-
же нов, А. Ю. Чин дин, К. М. Ка ра бас па ко ва, 
Э. Р. Ус ма но ва тə різ ді та ны мал ар хе олог-
тар мұ ра жай дың қа лып та су ына үл кен ең-
бек сі ңір ді. Бұл үр діс бү гін гі кү ні де жал ға-
су да. Ға лым-ар хе олог тар С. У. Жауым ба ев 
пен В. В. Ев до ки мов бас шы лы ғы мен та-
рих фа куль те тін де жүр гі зі ле тін ар хе оло-
ги ялық да ла лық іс-тə жі ри бе ба ры сын да 
сту дент тер мен ма гис трант тар жи на ған 
жə ді гер лер дің бар лы ғы да осы мұ ра жай да 
сақ та улы. Мұ ра жай жə ді гер ле рі нің ба сым 
бө лі гі адам зат ба ла сы да му ының бар лық 
ке зең де рін қам ти тын ар те фак ті лер ден 
тұ ра ды: сүйек тер дің кол лек ци ясы, қо ла 
дəуірі нің бі ре гей ес кер ткіш те рі жə не т.с.с. 
Қа зір бұл мұ ра жай ды та рих фа куль те ті-
нің тү ле гі, т.ғ.к., до цент М. В. Бе дель ба ева 
бас қа рып отыр.

Ор та лық Қа зақ стан ар хе олог-ға лым-
да ры ның ұзақ жыл дар ғы же міс ті ең бек-
те рі нің нə ти же ле рі нің бі рі — Са ры ар қа 
ар хе оло ги ялық ин сти ту ты ның ашы луы. 
2003 жыл дан бе рі тұ рақ ты түр де жұ мыс 
іс теп ке ле жат қан бұл ар хе оло ги ялық 
зерт те улер ин сти ту ты ның ғы лы ми қыз-
мет кер ле рі нің бар лы ғы да та рих фа куль-
те ті нің тү лек те рі, ал оның ди рек то ры да 
та рих фа куль те тін 1981 жы лы бі тір ген, 
ар хе олог, т.ғ.к., до цент В. Г. Ло мон. Бү гін-
де Са ры ар қа ар хе оло ги ялық ин сти ту ты 
өзі нің ар хе оло гия са ла сын да ғы тың ашы-
лым да ры мен Республика, тіп ті алыс жə не 
жа қын ше тел дер ге де та ны лып үл гер ді. 
Мұн да ағыл шын, нор ве ги ялық, жа пон 
жə не ре сей лік ар хе лог-ға лым да ры бо лып, 
өз де рі нің ғы лы ми қы зы ғу шы лық та рын 
та ныт ты. Ин сти тут ға лым да ры «Мə де ни 
мұ ра» жə не «Ру ха ни жаң ғы ру» мем ле кет-
тік бағ дар ла ма ла ры бойын ша нə ти же лі 
зерт те улер жүр гіз ді. Мы са лы, 2016 жы лы 
осы ин сти тут тың ғы лы ми қыз мет ке рі, ар-
хе олог И. А. Ку куш кин аш қан Қа ра жар тас 
қо ры мын да ғы ежел гі са ты лы пи ра ми да 
қо ла дəуірі нің тең де сі жоқ ес кер ткіш те-
рі нің бі рі бо лып са на ла ды. Ар хе олог тар 
кө не ма зар ды қо ла дəуірі нің Бе ға зы-Дəн ді-
бай мə де ни еті не жат қы за ды.

Са ры ар қа ар хе оло ги ялық ин сти ту ты 
ға лым да ры Қа ра ған ды об лыс тық та ри хи-
мə де ни ес кер ткіш тер ді қор ғау ин спек ци-
ясы ның қар жы лай қол дауымен Са ры ар қа 
өңі рі нің ар хе оло ги ялық ес кер ткіш те рін 
зерт те умен жүйе лі түр де ай на лы сып ке-
ле ді. Ал да ғы уақыт та «ру ха ни жаң ғы ру» 
мем ле кет тік бағ дар ла ма сы ның «Қа си ет-
ті Қа зақ стан» ба ғы ты бойын ша да ір ге лі 
зерт те улер жүр гі зу ді жос пар лап отыр.

Қо ры та ке ле, ға сыр ға жу ық та ри хы бар 
та рих фа куль те ті ұжы мы ның асар асу ла-
ры мен шы ғар би ік те рі əлі ал да.

Г. М. СМА �@ ЛО ВА,
ТА РИХ ФА КУЛЬ ТЕ ТІ НІ� ДЕ КА НЫ

Е. А. Бө ке тов атын да ғы Қа ра ған ды мем ле кет тік уни вер си те ті нің 
«Тұл ға та ну» ғы лы ми-зерт теу ор та лы ғы мен Жез қаз ған Биз нес жə не кө-
лік кол лед жі нің бір ле сіп ұйым дас ты ру ымен 2018 жыл дың 12 сəуірінде 
Ел ба сы Н. Ə. Назарбаев тың «Бо ла шақ қа бағ дар: ру ха ни жаң ғы ру» бағ-
дар ла ма сын жү зе ге асы ру мақ са тын да қа зақ мем ле ке ті нің тұ тас ты ғы 
мен бір лі гін сақ тау жо лын да өл ше усіз үлес қос қан мем ле кет тің ірі 
тұл ға сы, əде би ет та ри хы ның көр нек ті өкі лі, əй гі лі жы рау Бұ қар жы-
рау Қал қа ма нұ лы ның 350 жыл ды ғы на орай «Бұ қар жы рау жə не ұлт тық 
идея» ат ты рес пуб ли ка лық ғы лы ми-тə жі ри бе лік кон фе рен ция өт ті.

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 əрбір сайы мен қыр қа сы, 
тауы мен өзе ні та рих тан сыр шер те ді. 
Əрбір жер атауының төр кі ні ту ра лы 
та лай-та лай аңыз дар мен əңгі ме лер 
бар. Əрбір 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 бəрін жас ұр пақ бі ліп 
өсу ге ти іс», — де ген бо ла тын. Ұлт тық 
рух ты қа лып тас ты ру да қа зақ əде би-
етін де жы ра улар по эзи ясы ның ала тын 
ор ны ерек ше. Жы ра улық по эзия ұр-
пақ тан-ұр пақ қа жет кен сөз өне рі міз-
дің асыл мұ ра сы бол са, Бұ қар жы рау 
шы ғар ма шы лы ғы да мы ған ұлт əде би-
еті нің ға жап көр кем дік бел гі сі.

Кон фе рен ци яның пле нар лық мə-
жі лі сін де «Нұр Отан» пар ти ясы ның 
Қа ра ған ды об лыс тық фи ли алы тө ра-
ға сы ның бі рін ші орын ба са ры Қ. Б. Ос-
па но ва, Қа ра ған ды об лы сы əкі мі ап па-
ра ты ның «Қо ғам дық ке лі сім» КММ ди-
рек то ры Е. Б. Құ сайын, Жез қаз ған қа-
ла сы əкі мі нің орын ба са ры З. Ж. Ақыл-
бе ко ва жə не Бұ қар жы рау ауда ны ның 
мəс ли хат хат шы сы А. С. Əли құт тық-
тау сөз сөй ле ді. Пле нар лық мə жі ліс те 
көп ші лік тің на за рын аудар ған Бұ қар 
жы рау жə не Алаш тың ру хы» ат ты ал-
ғаш қы ба ян да ма ны та рих ғы лым да-
ры ның кан ди да ты, «Тұл ға та ну» ғы лы-
ми-зерт теу ор та лы ғы ның ди рек то ры 
Н. А. Бей сен бе ко ва жа са ды.

Бұ қар жы ра удың «Ті лек» ат ты тол-
ғауын бү гін гі күн тұр ғы сы нан, яғ ни 
рух ты жаң ғыр ту ар қы лы бо ла шақ қа 
бағ дар алу не гі зін де бы лай ша тал дап 
көр сет ті:

Бі рін ші ден, оның мем ле кет шіл дік 
иде ясы ның өмір шең ді гін де;

Екін ші ден, би лік тің же тіс ті гі мен 
қа тар кем ші лі гін көр се те бі ле тін əділ-
ді гін де;
Үшін ші ден, ел бо лып қа лу дың бас-

ты ұс та ны мы — бір лік екен ді гін жыр-
лауы;

Төр тін ші, мем ле кет тің сыр тқы сая-
са ты ха лық тың мүд де сін қор ғау еке нін 
бас ты ұс та ным ре тін де қа рау ке рек ті-
гін жыр лауын да;

Бе сін ші ден, хан ның бү гін гі нің же-
тіс ті гі бо ла шақ тың ке пі лі екен ді гін 
те рең фи ло со фи ялық ой мен жет кі зу-
ін де;
Ал тын шы дан, ел би лей тін бас шы-

ның қа ра ша сы ның қа мын ой лау ке-
рек ті гін хан ға ба сып ай ту ын да;
Же тін ші ден, ел бас қа ру да ғы бас ты 

ұс та ным хан ның же тіс тік пен же ңіс-
ке дан дай сып кет кен де өт кен өмі рін 
ұмыт пау қа жет екен ді гін жыр лауын да;

Се гі зін ші ден, қар тай ған ата-ана-
ның, сүй ген жар дың қа ді рін бі лу дің 
ма ңыз ды лы ғын жыр лауын да;
То ғы зын шы дан, ха лық тың ру ха ни 

дү ни есін (Ал ла, дін, на маз) же тіл ді ру, 
сақ тау қа жет ті лі гі ту ра лы жыр лауын-
да;

Онын шы дан, ха ны мен қа ра ша-
ның ара сын да ғы үй ле сім ді лік тің, да ла 
де мок ра ти ясы ның сақ та лу ын жыр-
лауын да;

Он бі рін ші ден, ел де гі пы сық за-
лым дар дың ел ді аз ды рауынан сақ тан-
ды ру жə не са лауат ты хал қы бар мем-
ле кет тің ір ге та сы бе рік бо ла тын ды ғы 
жай лы тол ғау лар мен ті лек тер.
Ұзақ та ри хи уақыт өт се де Бұ қар 

жы рау ба ба мыз дың шы ғар ма ла ры 
бү гін гі Алаш тың — Қа зақ тың ру ха ни 
жаң ғы ру ына (ояну ына) не гіз бо ла ала-
ды. Өй тке ні, ол жыр ла ған ұс та ным дар: 
ел би лі гі, тұл ға ның іс-əре ке ті оның 
та рих та ғы ор ны, мем ле кет тің да му-
ын да ғы əр адам ның (жа сы мен кə рі сі) 
мақ са ты, мін де ті. Ол жыр ла ған мə се-
ле та рих та ғы тə жі ри бе нің озы ғы мен 
то зы ғы ның жи ын ты ғы. Би ле уші нің 
ха лық пен бай ла ны сы, жо ғар ғы рух ты 
ұр пақ тəр би есі бү гін де өзек ті мə се ле-
нің бі рі бо лып ке ле ді.

«Тұл ға та ну» ғы лы ми-зерт теу ор-
та лы ғы ның аға ғы лы ми қыз мет ке рі 
Л. К. Шот ба ко ва ның «Алаш зи ялы ла-
ры ның мем ле кет шіл дік иде ясы» ат ты 
ба ян да ма сы осы кон фе рен ци яда ғы 
көп ші лік тің на за рын аудар ған ба ян-
да ма ның бі рі бол ды. Се бе бі: «Əр бір 
та ри хи ке зең өзі нің тұл ға ла рын ал дың-
ғы ке зек ке алып шы ға ды, он дай тұл ға-
лар ды өзі нің уақы ты нан озып ту ған дар 
деп ай ту ға бо ла ды. Осын дай та ри хи 
тұл ға лар ха лық тың, ұлт тың ру ха ни 
не гі зін қа лып тас ты ра ды. Уақы ты нан 
озып ту ған та ри хи тұл ға лар ға XVIII ғ. 
Бұ қар жы ра уды жə не ХХ ғ. ба сын да-
ғы Алаш қоз ға лы сы мен пар ти ясы ның 
көш бас шы сы Ə. Бө кей хан ды жат қы зу-
ға бо ла ды», — деп Бұ қар жы ра удың да, 
Ə. Бө кей хан ның да өмір ле рі өз хал қы-
на қыз мет ету ге, хал қы ның мүд де сін 
қор ғау ға, қа зақ мем ле кет ті лі гін сақ тау-
ға ар нал ған ды ғын атап өт ті.

Со ны мен қа тар фи ло ло гия ғы лым-
да ры ның кан ди да ты, «Тіл та ну» ор та-
лы ғы ның ди рек то ры Ғ. Е. Еш та на ев 
«Бұ қар жы рау тол ғау ла рын да ғы ел бір-
лі гі мə се ле сі», «I дə ре же лі Қа зақ стан 
ұс та зы» ме да лі нің иеге рі Н. И. Ди-
се ке но ва «На ци ональ ное един ство и 
ста биль ность — ос но ва мо дер ни за-
ции об ще ствен на го соз на ния» ат ты 
та қы рып тар да ба ян да ма лар жа са ды. 
Пле нар лық мə жі ліс ті қо ры тын ды лап, 
«Г. Н. По та нин — Бұ қар жы рау мұ ра-
сын ал ғаш зерт те уші» ат ты ма ңыз ды 
ба ян да ма жа са ған фи ло ло гия ғы лым-
да ры ның кан ди да ты, «Тұл ға та ну» ғы-
лы ми-зерт теу ор та лы ғы ның ғы лы ми 
қыз мет ке рі А. Б. Жұ ма ғұ лов бол ды. 
Кө ме кей əулие атан ған Бұ қар жы рау 
шы ғар ма шы лы ғын хат қа тү сі ріп, оны 
орыс ті лі не ауда рып, ал ғаш қы лар дың 
бі рі бо лып жа ри яла ушы Ба янауыл 
ок ру гі нің ту ма сы фолькло рист ға лым 
Г. Н. По та нин нің ең бек те рін əлі де 
зерт теу қа жет екен ді гі не тоқ та лып өт ті.

Пле нар лық мə жі ліс тен кейін сек-
ци ялық жұ мыс тар жүр гі зіл ді. Кон фе-
рен ция үш сек ци ялық ба ғыт та жұ мыс 
іс те ді:

1. Жы ра улар по эзи ясы ның көр кем-
дік-эс те ти ка лық жүйе сі;

2. Бұ қар жы рау Қал қа ма нұ лы шы-
ғар ма шы лы ғы жə не Ұлы Да ла өр ке ни еті;

3. XVII-XVIII ға сыр да ғы Отан та ри-
хы, ұлт тық идея жə не ру ха ни жаң ғы ру.

Сек ци ялық жұ мыс тар да Е. А. Бө ке-
тов атын да ғы Қа ра ған ды мем ле кет тік 
уни вер си те ті нің «Тұл ға та ну» ғы лы-
ми-зерт теу ор та лы ғы ның ин же не рі 
М. С. Хи ма ди «Алаш иде ясы — Тəуел-
сіз Қа зақ стан иде ясы ның не гі зі» жə-
не фи ло ло гия фа куль те ті нің 2 курс 
сту ден ті Н. Аб дул лин «Бұ қар жы рау 
Қал қа ма нұ лы шы ғар ма шы лы ғы жə-
не Ұлы Да ла өр ке ни еті» та қы ры бын-
да ба ян да ма жа са ды. Кон фе рен ция 
қо ры тын ды сы бойын ша Қа ра ған ды 
об лыс тық мəс ли хат тың де пу та ты, ме-
це нат Б. Қ. Ал тын бе ков ар найы үз дік 
ба ян да ма шы ға та ғайын да ған сыйа қы-
сы мен фи ло ло гия фа куль те ті нің 2 курс 
сту ден ті Н. Аб дул лин ма ра пат тал ды.

Кон фе рен ция ға Қос та най, Жам был, 
Орал, Қа ра ған ды жə не т. б. об лыс тар-
дан фи ло ло гия, та рих ғы лым да ры ның 
кан ди дат та ры, док тор, про фес сор лар, 
оқы ту шы лар, ғы лы ми қыз мет кер лер, 
ма гис трант тар жə не сту дент тер қа тыс-
ты. Кон фе рен ция ға 52 ма қал жі бер-
лі ген, со ның іші нен ірік те уден өт кен 
44 ма қа ла жи нақ қа ен гі зіл ді.

М. С. ХИ МА ДИ,
«Т@Л �А ТА НУ» �Ы ЛЫ МИ-ЗЕРТ ТЕУ ОР ТА ЛЫ �Ы НЫ� 

ИН ЖЕ НЕ РІ

Тарих факультетіні� 80 жылды, тарихы

Б:,ар жырау ж<не :лтты, идея

Мерейтой
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2ымбатты студенттер!
Қол да ры ңыз да ғы сту дент тер ге ар нал ған га зет іміздің материалдары сіз дер дің құ қық та-

ры ңыз бен мін дет те рі ңіз ді ес ке са лу үшін əзір лен ді. Өмір ле рі ңіз дің бұл ке зе ңін де ең бас-
ты сы са па лы бі лім алу деп ой лай мын. Біз дің уни вер си те ті міз де бұ ған бар жағ дай жа са-
лын ған. Сіз дер үшін Ғы лы ми кі тап ха на ның ақ па рат тық ре сур ста ры, компь ютер лік сы нып-
тар, муль ти ме ди алық дə ріс ха на лар жұ мыс іс те уде. Сіз дер ге жо ға ры бі лік ті пе да гог тар мен 

қа рым-қа ты нас жа сау ға мүм кін дік бар. Əр ми нут ты бо ла шақ та ғы кə сі би қызметтеріңізге 
қа жет ті бі лім алу ға жұм са ңыз дар.
Қым бат ты сту дент тер, сіз дер ге сəт ті лік ті леймін, оқуда озат болыңыздар.

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

КОДЕКС КОРПОРАТИВНОЙ ЭТИКИ
Карагандинского государственного университета имени академика Е. А. Букетова
Об щие по ло же ния

Нас то ящий Ко декс кор по ра тив ной 
эти ки Ка ра ган дин ско го го су дар ствен но го 
уни вер си те та им. ака де ми ка Е.А.Бу ке то ва 
(да лее — Ко декс) раз ра бо тан в со от вет-
ствии с За ко на ми Рес пуб ли ки Казахстан 
«Об об ра зо ва нии», «О на уке», «О борь бе с 
кор руп ци ей», Ус та вом РГП «Ка ра ган дин-
ский го су дар ствен ный уни вер си тет име-
ни ака де ми ка Е.А.Бу ке то ва», Пра ви ла ми 
внут рен не го рас по ряд ка уни вер си те та и 
об щеп ри ня ты ми мо раль но-эти чес ки ми 
нор ма ми.

При раз ра бот ке Ко дек са учи ты вал-
ся опыт кор по ра тив но го уп рав ле ния 
ве ду щих уни вер си те тов. В Ко дек се кор-
по ра тив ной эти ки Ка ра ган дин ско го го-
су дар ствен но го уни вер си те та им. ака де-
ми ка Е.А.Бу ке то ва зак реп ле ны эти чес кие 
прин ци пы, обя за тель ные для:
• ад ми нис тра тив но-уп рав лен чес ко го 
пер со на ла;

• про фес сор ско-пре по да ва тельско го 
сос та ва;

• учеб но-вспо мо га тель но го пер со на ла;
• слу ша те лей под го то ви тель но го от де-
ле ния, сту ден тов, ма гис тран тов, док то-
ран тов;

• об слу жи ва юще го пер со на ла.
Нас то ящий Ко декс рег ла мен ти ру ет 

эти чес кие нор мы кор по ра тив ных от но ше-
ний в со от вет ствии с об щеп риз нан ны ми 
нрав ствен ны ми цен нос тя ми, де мок ра ти-
чес ки ми иде ями граж дан ско го об ще ства.

Ко декс ос но ван на сле ду ющих прин-
ци пах:
• ака де ми чес кая чес тность;
• кор по ра тив ная со ли дар ность;
• то ле ран тность.

Целью Ко дек са яв ля ет ся соз да ние в 
уни вер си те те ат мос фе ры вза им но го ува-
же ния, доб ро же ла тель нос ти, науч но го и 
твор чес ко го сот руд ни че ства.

За да ча ми Кодекса являются:
• обес пе че ние ин тел лек ту аль но го, куль-
тур но го и нрав ствен но го раз ви тия лич-
нос ти;

• за щи та прав, сво бод и за кон ных ин те-
ре сов каж до го чле на кол лек ти ва;

• под дер жа ние бла гоп ри ят но го мо раль-
но-пси хо ло ги чес ко го кли ма та в кол-
лек ти ве уни вер си те та;

• фор ми ро ва ние ка зах стан ско го пат ри-
отиз ма.

Статья 1. Обязанности работников 
университета
• доб ро со вес тно вы пол нять про фес си-
ональ ные фун кции в ин те ре сах уни-
вер си те та, от да вая им при ори тет по 
от но ше нию к ин ди ви ду аль но-груп по-
вым ин те ре сам или вы го дам, из бе гая 
кон флик та ин те ре сов;

• от но сить ся друг к дру гу с ува же ни ем, 
соб лю дая эти чес кие нор мы;

• со дей ство вать соз да нию до ве ри тель-
ной ат мос фе ры и сот руд ни че ства, соб-
лю де нию и вос пи та нию кор по ра тив-
ной куль ту ры;

• ра бот ни ки и ру ко во ди те ли струк-
тур ных под раз де ле ний всех уров ней 
дол жны при ни мать уп рав лен чес кие 
ре ше ния, со от вет ству ющие тре бо-
ва ни ям Ко дек са, лич ным при ме ром 
де монстри ро вать при вер жен ность по-
ло же ни ям Ко дек са, стре мить ся к спло-
че нию кол лек ти ва на ос но ве об щей 
мис сии, цен нос тей и прин ци пов;

• про ти вос то ять дей стви ям, на но ся щим 
ущерб ин те ре сам и имид жу уни вер-
си те та;

• про ти вос то ять лю бым про яв ле ни ям 
кор руп ции и дей стви ям, соз да ющим 
ус ло вия для кор руп ции;

• бе реж но от но сить ся к ре сур сам уни-
вер си те та, ра ци ональ но и эф фек тив но 
ис поль зо вать их;

• спо соб ство вать ук реп ле нию меж на ци-
ональ но го сог ла сия, ува жи тель но от-
но сить ся к го су дар ствен но му и дру гим 
язы кам, тра ди ци ям и обы ча ям на ро да 
Казахстана;

• не укос ни тель но соб лю дать тру до вую 
дис цип ли ну, эф фек тив но и доб ро со-
вес тно ис пол нять свои слу жеб ные обя-
зан нос ти;

• не до пус кать по от но ше нию друг к 
дру гу не обос но ван ных об ви не ний, фак-

тов гру бос ти, уни же ния че ло ве чес ко го 
дос то ин ства, бес так тнос ти;

• не при нуж дать под чи нен ных ра бот-
ни ков к со вер ше нию про ти воп рав ных 
прос туп ков или пос туп ков, не сов мес-
ти мых с об щеп ри ня ты ми мо раль но-
эти чес ки ми нор ма ми;

• не раз гла шать све де ния, став шие из-
вес тны ми в хо де вы пол не ния дол жнос-
тных обя зан нос тей;

• соб лю дать внеш ний вид, со от вет ству-
ющий про фес си ональ ной дея тель нос-
ти;

• соб лю дать об щеп ри ня тые мо раль но-
эти чес кие нор мы, не до пус кать слу ча ев 
ан ти об ще ствен но го по ве де ния;

• не на но сить вре да ре пу та ции, име ни, 
иму ще ству, парт нер ским от но ше ни-
ям, кон фи ден ци аль ной ин фор ма ции и 
дру гим ре сур сам Уни вер си те та;

• об ра щать вни ма ние и дол жным об ра-
зом ре аги ро вать на ре ше ния ад ми нис-
тра ции ву за, упол но мо чен но го ор га на, 
по ли ти ки го су дар ства и мест ных ис-
пол ни тель ных ор га нов.

Статья 2. Обязанности администрации
• осоз на вать от вет ствен ность за те ку щее 
и пер спек тив ное по ло же ние ву за;

• соз да вать ус ло вия тру да, спо соб ству-
ющие ка че ствен но му вы пол не нию 
про фес си ональ ных обя зан нос тей и 
сох ра не нию здо ровья;

• не до пус кать про яв ле ний бю рок ра-
тиз ма при рас смот ре нии об ра ще ний 
фи зи чес ких и юри ди чес ких лиц, в ус-
та нов лен ные сро ки при ни мать по об-
ра ще ни ям не об хо ди мые ме ры;

• обес пе чи вать ра бот ни кам дос туп к ин-
фор ма ции, свя зан ной с их про фес си-
ональ ной дея тель ностью;

• вы яв лять и ус тра нять пред по сыл ки, 
спо соб ству ющие со вер ше нию кор руп-
ци он ных пра во на ру ше ний;

• соб лю дать нор мы эти ки де ло во го об-
ще ния;

• быть от кры ты ми и го то вы ми слу шать 
сво их кол лег;

• ин фор ми ро вать ППС о ре зуль та тах ре-
али за ции го су дар ствен ной прог рам мы 

об ра зо ва ния, стра те ги чес ких пла нов 
раз ви тия ву за, о при ня тых важ ных ака-
де ми чес ких ре ше ни ях и опе ра ци он-
ных пла нах.

• соб лю дать эти ку де ло во го об ще ния.
Статья 3. Обязанности профессорско-
преподавательского состава
• доб ро со вес тно от но сить ся к обу че нию 
и всем фор мам кон тро ля зна ний, счи-
тая не до пус ти мы ми не чес тность, неб-
реж ность и не доб ро со вес тность в про-
цес се обу че ния;

• фор ми ро вать и под дер жи вать куль ту-
ру де ло во го об ще ния в кол лек ти ве;

• соз да вать бла гоп ри ят ную мо раль но-
пси хо ло ги чес кую ат мос фе ру;

• соб лю дать кор рек тность в раз ре ше нии 
кон флик тных си ту аций;

• под дер жи вать и ук реп лять вы со кую 
ре пу та цию уни вер си те та;

• по вы шать про фес си ональ ное мас тер-
ство;

• при дер жи вать ся норм науч ной и про-
фес си ональ ной эти ки;

• не до пус кать не обос но ван ных об ви не-
ний, дей ствий амо раль но го ха рак те ра, 
фак тов гру бос ти, сквер нос ло вия, уни-
же ния че ло ве чес ко го дос то ин ства, бес-
так тнос ти;

• за бо тить ся о под дер жа нии вы со кой 
ака де ми чес кой куль ту ры, ат мос фе ры 
до ве рия и вза им но го ува же ния в уни-
вер си тет ском со об ще стве.

Статья 4. Обязанности слушателей, 
студентов, магистрантов и докторантов
• соб лю дать кор рек тность по от но ше-
нию ко всем ра бот ни кам уни вер си те та, 
под дер жи вать и ук реп лять прес тиж 
уни вер си те та;

• про яв лять веж ли вость в от но ше ни ях 
с пре по да ва те ля ми, сот руд ни ка ми, с 
пред ста ви те ля ми ад ми нис тра ции уни-
вер си те та, обу ча ющи ми ся, не до пус-
кать и из бе гать про яв ле ний гру бос ти и 
не кор рек тнос ти;

• соб лю дать учеб ную дис цип ли ну;
• вес ти здо ро вый об раз жиз ни;
• ува жать тра ди ции уни вер си те та;

• бе речь иму ще ство, под дер жи вать чис-
то ту и по ря док в уни вер си те те;

• не до пус кать дей ствий амо раль но го ха-
рак те ра, фак тов гру бос ти, фи зи чес ко го 
на си лия, сквер нос ло вия, уни же ния че-
ло ве чес ко го дос то ин ства;

• при дер жи вать ся прин ци па то ле ран-
тнос ти по от но ше нию друг к дру гу.

Статья 5. Обязанности учебно-
вспомогательного и обслуживающего 
персонала
• под дер жи вать бла гоп ри ят ный мо раль-
но-пси хо ло ги чес кий кли мат в кол лек-
ти ве;

• соб лю дать кор рек тность во вза имо от-
но ше ни ях с чле на ми кол лек ти ва и обу-
ча ющи ми ся;

• бе речь иму ще ство, под дер жи вать чис-
то ту и по ря док в уни вер си те те.

Статья 6. Обеспечение академической 
свободы

Вос при ни мать науч ную кри ти ку и по-
ле ми ку как ес те ствен ные фор мы ака де ми-
чес ко го об ще ния, ува жи тель но от но сить-
ся к мне нию науч ных оп по нен тов.
Статья 7. Разрешение конфликтных 
ситуаций

Воз мож ные кон флик тные си ту ации 
дол жны на хо дить по этап ное раз ре ше ние 
на за се да ни ях кол ле ги аль ных ор га нов — 
ка фед ры, де ка на та, Со ве та фа куль те та 
или в струк тур ном под раз де ле нии. В слу-
чае не воз мож нос ти уре гу ли ро ва ния кон-
флик та на уров не под раз де ле ния ра бот-
ни ки впра ве об ра тить ся в Об ще ствен ный 
со вет уни вер си те та.

Соб лю де ние вы ше упо мя ну тых ус ло-
вий обес пе чи ва ет всем учас тни кам об ра-
зо ва тель ной дея тель нос ти ува жи тель ное 
от но ше ние и пре дос тав ля ет воз мож нос-
ти для ре али за ции ин тел лек ту аль но го и 
твор чес ко го по тен ци ала.

На ру ше ние по ло же ний Ко дек са рас-
смат ри ва ет ся как дей ствие, не сов мес ти-
мое со ста ту сом сот руд ни ка или обу ча-
юще го ся уни вер си те та.

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 жем-
қор лық тың қан дай тү рі нің бол сын кө рі ніс 
та бу ына жол бер мей тін кү рес ша ра ла ры 
үне мі жүр гі зі ле ті ні не на зар ауда ры ңыз дар!
Қыл мыс тық жауап кер ші лік те қа рас ты-

рыл ған дай, па ра алу жə не па ра бе ру қыл мыс 
еке нін ес тен шы ғар мау ке рек.
Ка фед ра мең ге ру ші ле рі, де кан дар мен өз-

ге де уни вер си тет қыз мет кер ле рі, па ра алу іс-
əре ке тін жү зе ге асы ру шы лар ҚР Қыл мыс тық 
ко дек сі нің 366 ба бы — «Па ра алу» бойын ша 
қыл мыс тық жауап кер ші лік ке тар ты ла ды.
Ті ке лей не ме се дел дал ар қы лы жа сал ған 

атал мыш қыл мыс тық əре кет: ақ ша, ба ға лы қа-
ғаз дар, өз ге де мү лік, мү лік ке құ қы ғы не ме се 
мү лік си па тын да ғы пай да тү рін де па ра алуы, 
егер мұн дай іс-əре кет (əре кет сіз дік) мем ле кет-
тік қыз мет тер ат қа ру ға уəкі лет ті адам ның не 
оған те ңес ті ріл ген адам ның қыз мет тік өкі лет-
ті гі не кі ре тін бол са, не ол қыз мет тік жағ дайы-
на бай ла ныс ты осын дай іс-əре кет ке (əре кет-
сіз дік ке) мүм кін дік жа са са, сол си яқ ты жал-
пы қам қор лы ғы не ме се жол бе ру ші лі гі үшін 
мүл кі тəр кі ле ніп, бел гі лі бір лауазым дар ды 
ат қа ру не ме се бел гі лі бір қыз мет пен ай на лы су 
құ қы ғы нан өмір бойы на айы ра оты рып, па ра-
ның 50 есе лен ген со ма сы мөл ше рін де айып-
пұл са лу ға не бес жыл ға дейін гі мер зім ге бас 
бос тан ды ғы нан айы ру ға жа за ла на ды.

2. Ай тар лық тай мөл шер де жа сал ған дəл 
сол іс-əре кет, сол си яқ ты заң сыз əре кет те рі 
(əре кет сiз дi гi) үшiн па ра алу — мүл кі тəр кі ле-
ніп, бел гі лі бір лауазым дар ды ат қа ру не ме се 
бел гі лі бір қыз мет пен ай на лы су құ қы ғы нан 
өмір бойы на айы ра оты рып, па ра ның 60 есе-
лен ген со ма сы мөл ше рін де айып пұл са лу ға не 
үш жыл дан же ті жыл ға дейін гі мер зім ге бас 
бос тан ды ғы нан айы ру ға жа за ла на ды.

3. Осы бап тың бi рiн шi не ме се екiн шi бө лiк-
те рiн де көз дел ген іс-əре кет тер, егер олар:

1) қор қы тып алу жо лы мен;
2) адам дар то бы ның ал дын ала сөз бай ла-

су ымен;
3) iрi мөл шер де;

4) бір не ше рет жа сал са, —
мүл кі тəр кі ле ніп, бел гі лі бір лауазым дар-

ды ат қа ру не ме се бел гі лі бір қыз мет пен ай на-
лы су құ қы ғы нан өмір бойы на айы ра оты рып, 
па ра ның 70 есе лен ген со ма сы мөл ше рін де 
айып пұл са лу ға не же ті жыл дан он екі жыл ға 
дейін гі мер зім ге бас бос тан ды ғы нан айы ру ға 
жа за ла на ды.
Оқы ту шы лар мем ле кет тік қыз мет тер ді ат-

қа ру ға уəкі лет ті адам бо лып та был май ды жə-
не олар заң сыз түр де сыйа қы ал ға ны үшін ҚР 
Қыл мыс тық ко дек сі нің 247 ба бы — «Заң сыз 
сыйа қы алу» бойын ша қыл мыс тық жауап кер-
ші лік ке тар ты ла ды.
Мем ле кет тiк ор ган ның не мем ле кет тiк 

ұйым ның мем ле кет тiк фун кци ялар ды орын-
дау ға уəкi лет тiк бе ріл ген ада мы бо лып та был-
май тын жұ мыс ке рi нiң не ме се оған те ңес тi рiл-
ген адам ның, сол си яқ ты мем ле кет тiк емес 
ұйым ның бас қа ру фун кци яла рын орын да-
май тын жұ мыс ке рi нiң өз мiн дет те рi аясы на 
кі ре тін жұ мыс ты орын да ға ны не ме се қыз мет-
тер көр сет ке нi үшiн ма те ри ал дық сыйа қы ны, 
же ңiл дiк тер дi не ме се мү лiк тiк си пат та көр се-
тi ле тін қыз мет тер ді заң сыз алуы —

300 жүз ай лық есеп тiк көр сет кiш ке дейiн-
гi мөл шер де айып пұл са лу ға не сол мөл шер-
де тү зеу жұ мыс та ры на не 240 са ғат қа дейін гі 
мер зім ге қо ғам дық жұ мыс тар ға тар ту ға не 
75 тəу лік ке дейін гі мер зім ге қа мақ қа алу ға жа-
за ла на ды.

2. Бір не ше рет жа сал ған дəл сол іс-əре кет —
500 ай лық есеп тiк көр сет кiш ке дейiн гi мөл-

шер де айып пұл са лу ға не сол мөл шер де тү зеу 
жұ мыс та ры на не 300 са ғат қа дейін гі мер зім ге 
қо ғам дық жұ мыс тар ға тар ту ға не 90 тəу лік ке 
дейін гі мер зім ге қа мақ қа алу ға жа за ла на ды.

3. Осы бап тың бі рін ші не ме се екін ші бө-
лік те рін де көз дел ген, iрi мөл шер де сыйа қы 
алу мен бай ла ныс ты не қор қы тып алу мен ұш-
тас қан іс-əре кет тер —
мүл кі тəр кі ле ніп не ме се он сыз, бел гi лi бiр 

лауазым дар ды ат қа ру не ме се бел гi лi бiр қыз-
мет пен ай на лы су құ қы ғы нан 3 жыл ға дейін гі 
мер зім ге айы ра оты рып, 2000 ай лық есеп тiк 

көр сет кiш ке дейiн гi мөл шер де айып пұл са-
лу ға не сол мөл шер де тү зеу жұ мыс та ры на 
не 2 жыл ға дейін гі мер зім ге бас бос тан ды ғын 
шек те уге не сол мер зім ге бас бос тан ды ғы нан 
айы ру ға жа за ла на ды.

247-бап қа өз ге ріс ен гі зіл ді — ҚР 07.11.2014 
№ 248-V За ңы мен.

Ес кер ту. Егер сый лық тың құ ны бес ай лық 
есеп тiк көр сет кiш тен ас па са, осы бап тың бi-
рiн шi бө лi гiн де көр се тiл ген адам ның өзі нің 
мін де ті не кі ре тін жұ мыс тар ды бұ рын орын да-
ға ны не ме се қыз мет тер көр сет ке ні үшiн ал дын 
ала уағ да лас тық бол ма ған кез де сый лық ре-
тін де ма те ри ал дық сыйа қы, же ңіл дік не ме се 
мү лiк тiк си пат та ғы қыз мет ті алуы ма ңы зы аз 
бо лу ына бай ла ныс ты қыл мыс тық құ қық бұ зу-
шы лық бо лып та был май ды жə не ол тəр тiп тiк 
рет пен қу да ла на ды.

Сы бай лас жем �ор лы� пен к� рес ту ра лы 
За�

«Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл 
туралы» 2015 жылғы 18 қарашадағы № 410-V 
ҚРЗ Қазақстан Республикасының Заңы;

«Қа зақ стан Рес пуб ли ка сы ның 2015-
2025 жыл дар ға ар нал ған сы бай лас жем қор-
лық қа қар сы стра те ги ясы ту ра лы» Қа зақ стан 
Рес пуб ли ка сы Пре зи ден ті нің 2014 жыл ғы 
26 жел тоқ сан да ғы Жар лы ғы

Бар ша �ыз ды сы бай лас жем �ор лы� �а 
�ар сы на си хат �а бел сен ді т�р де �а ты су �а 
�н дей міз!
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 жем қор лық-
қа орын жоқ!

2�р мет ті сту дент тер мен о�ы ту шы лар!
Өз де рі ңіз дің құ қық та ры ңыз бен мін-

дет те рі ңіз ді Е. А. Бө ке тов атын да ғы Қа-
ра ған ды мем ле кет тік уни вер си те ті нің 
құ қық тық пор та лы нан бі ле ала сыз дар 
www.pra vo.ksu.kz

Ака де мик Е. А. БP ке тов атын да @ы =арМУ сту дент те рі мен о,ы ту шы ла ры на жа ды на ма

Сенім телефоны
Егер за��а �айшы �андай да 
бір +рекет орын алса, -арМУ 
Корпоративтік этика кодексі 
б2зылса, онда мына номерге 
тез арада хабарласы�ыз:

77 - 03 - 65
немесе e-mail: o_sovet@ksu.kz
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Қа зақ хан ды ғы ның та ри хы де ге ні міз — Қа зақ мем ле ке ті нің та ри хы. 
ХҮ ға сыр да Қа зақ дей тін ұлыс тың ір ге та сын қа лап, ұлт бо лып ұйы сып, 
дер бес мем ле кет бо лып қа лып та су ын да жы ра улар дың үле сі зор бол ды. 
Хан дық жүйе де құ рыл ған мем ле кет тің те мір қа зы ғы, ал тын ба қа ны бол-
ған жы ра улар ел мүд де сін ең бі рін ші ке зек ке қой ды. Хан ның қа сын да 
би ақыл ды бол са, қа ра жер ден ке ме жүр гі зе ді де ген дей Жə ні бек пен Ке-
рей дің тұ сын да ғы Асан қай ғы, Би Те мір дің қа сын да ғы Шал ки із, Ең се гей 
бой лы ер Есім нің ке ңес ші сі бол ған Жи ем бет, Абы лай дың ақыл шы сы 
Бұ қар жы ра улар көр ге ні көп, біл ге ні мол, ақы лы да рия да на абыз дар еді. 
Ақ де ге ні ал ғыс, қа ра де ге ні қар ғыс бол ған жы ра улар дың ке ңе сі жер де 
қал ма ған, мем ле кет тің ма ңыз ды мə се ле лер дің бар лы ғы жы ра улар дың 
ал ды нан өт кен. Жы рау — ел ба сы на ауыр күн ту ған да, жау жа ға дан, бө-
рі етек тен ал ған тұс та жан-жақ тан ан та ла ған жау ға қар сы ұрыс ты ұйым-
дас ты рып, жа лын ды жыр ла ры мен жауын гер лер дің жі ге рін қай рап, ұра-
ны мен рух тан ды рып, та ры дай ша шы лып кет кен ха лық тың ба сын бі рік-
ті ріп, ел би ле уші хан дар ға ақыл-ке ңес бе ре оты рып, ха лық ты бір ту дың 
ас ты на жи ыс ты рып, Қа зақ дей тін мем ле кет тің тұ тас ты ғын сақ тап қа лу-
да ерек ше роль ат қар ған та ри хи тұл ға. Хал қы мыз дың «ел ге хан емес, би 
құт» дей ті ні де сон дық тан бол са ке рек. Ме кем тас Мыр зах ме тов тің сө зі-
мен ай тсақ, жы ра улар — мем ле кет шіл əде би ет тің өкіл де рі.

Əде би ет та ну тер мин дер сөз ді гін де 
жы рау ға бе ріл ген анық та ма да: «Ол — 
ал ды мен ел дің ақыл шы, ке мең ге рі, 
за ма ны ның сын шы сы, қы ра ғы сы. Өз 
елі нің не биі, не ба та гөйі. Ел ді мең гер-
ген хан мен бек тің ақыл шы уəзі рі. Хан 
ше ше ал ма ған түйін ге ше шу сөз ай-
тқан. Ты ныш тық за ман да қиюы қа шып, 
ара сы ашыл ған қа рын дас ты та быс ты-
ру шы бі тім ші би. Қы сыл шаң за ман да 
жол та ба тын, бет нұс қай тын ке мең гер 
кө ре ген. Оның сө зі өтім ді, өт кір, асыл 
өлең өл кеуімен шық қан тол ғау. Көп ке 
ай тқан сө зі ел мұ ңы, ел қа мы. Сөз дер-
дің бар лы ғы əлеу мет шіл дік са рын мен 
ай ты ла ды. Жы рау — за ман сын шы сы. 
Ақыл шы. Үгіт, өси ет ай та ды. Ке рек ке-
зін де хан ның да, қа ра ның да қа тал те-
зі», — оның тип тік об ра зы мен та ри хи 
тұл ға сын да ашып тұр.

Фолькло рист ға лым Еді ге Тұр сы нов 
Жы рау ти пі біз дің за ма ны мыз дан бұ-
рын ғы қо ла дəуір де қа лып та са бас та-
ған де ген пі кір ай та ды. Жы рау бар лық 
түр кі-моң ғол ха лық та рын да бар та ри хи 
тұл ға. Біз дің за ма ны мыз дан бұ рын өмір 
сүр ген Сақ, Ғұн дəуірін де гі Алып Ер 
Тоң ға, Еділ пат ша лар дың бойын да жы-
ра улар ға тəн қа си ет тер мей лін ше мол 
ұшы ра са ды. Түр кі қа ға на ты ның бек те рі 
Біл ге қа ған мен Күл те гін нің ке ңес ші сі, 
«Сөз иесі, ақыл иесі» бол ған То ны көк те, 
Оғыз қа ған да ры ның ба сын бі рік ті ру ші 
ақыл шы қа рия, жыр шы-ұзан Қор қыт 
та жы рау, қо лы нан қо бы зын тас та май-
тын Но ғай лар дың абыз ақ са қа лы Сар-
ғал тайұ лы Сы пы ра жы рау ға қа зақ тар 
мəң гі лік жыр шы де ген ба ға бер ген.

ХҮ-ХҮІІІ ға сыр лар да Қа зақ хан ды ғы 
дəуірін де жы ра улар мем ле кет тің бас ты 
ұран шы сы на ай нал ды. Жы ра улық по-
эзия ерек ше қар қын да да мы ды, ша рық-
тау шы ңы на жет ті. Мұх тар Ма ғауин ХҮІ 
ға сыр да Би Те мір дің тұ сын да өмір сүр-
ген Шал ки із Ті лен шіұ лы на жы ра улар 
по эзи ясы ның ата сы дей ді. Жы ра улар 
по эзи ясы — хал қы мыз дың ба ға жет пес 
бай лы ғы, ру ха ни қа зы на сы. Ұлт тың ас-
қақ ру хы. Жы ра улар мұ ра сын жи нап, 
зерт те ген жə не де ал ғаш қы лар дың бі рі 
бо лып бас па ға жа ри яла ған В. Рад лов: 
«Пəк, та за қа зақ по эзи ясы — үл кен 
твор че ства лық күш тің же мі сі», — деп 
осы жы ра улар по эзи ясын ай тса ке рек. 
Қа зақ хал қын өз ге ұлт тар дан ерек ше-
леп тұ ра тын өне рі, дəс тү рі, мə де ни еті 
бол са, осы қа си ет тер дің қал пын бұз-
бай сақ тал ған саф ал тын дай ба ға лы, 
көр кем ді гі мен жо ға ры тұр ған, тұ ны ғы 
лай лан ба ған жыр — осы Қа зақ хан ды-
ғы дəуірін де ту ған жы ра улар по эзи-
ясы. Жы ра улар по эзи ясы қа ра дан хан ға 
дейін жұрт тың бə рін илан ды ра ала тын 
құ ді ре ті мен құн ды. Жы ра улар дың тол-
ғауын да күн де лік ті тұр мыс та ғы күй бең 
тір лік, ұсақ-түйек нəр се лер сөз бо ла 
қой май ды, ел ді тол ған дыр ған күр де-
лі мə се ле лер ді кө те ре тін жы ра улар — 
мем ле кет шіл əде би ет тің өкі лі. Ту ыс тас 
түр кі ха лық тар ішін де қа зақ тар ға на 
жы ра улық дəс түр ді ХІХ ға сыр ға дейін, 
яғ ни Ма хам бет пен Ду лат тар дың дəуірі-
не жет кі зіп, сақ тай біл ді. Хан мен ха-

лық тың ор та сын да ғы ал тын кө пір жы-
ра улар дың ен ді гі мін де тін ду алы ауыз 
Ду лат пен, қа теп ті қа ра нар дай Ма хам-
бет тер ге ат қа ру ға ту ра кел ді. Бұ лар дың 
дəуір та ла бы нан ту ын да ған жыр-тол ғау-
ла ры нын бар лы ғы ха лық тың ті ле гі мен 
ұлт тың ар ма ны ның кө рі ні сі.

XІІІ-XІV ға сыр лар да Деш ті Қып шақ-
тың əй гі лі жыр шы ла ры ның бі рі, көп 
жа са ған кө ре ген қа рия Сы пы ра жы-
рау Сар ғал тайұ лы ақыл сұ рап кел ген 
Ал тын Ор да ның би ле уші ле рі не ке ңес 
ай тып, бө лін ген бек тер дің бас та рын қо-
сып, бі тім ге ша қы ра ды. Оның бө лін ген 
бек тер ді мə мі ле гер лік ке ша қы ра тын 
тол ғау ла ры «Ер Тар ғын» мен «Қы рым-
ның қы рық ба ты ры» жыр ла рын да ай-
қын кө рі не ді. Бұл тол ғау лар Сы пы ра 
жы ра удың не гі зі нен мəң гі лік жыр шы 
жə не бі тіс ті ру ші би бол ған ды ғын дə лел-
дей ді.

Ел аңыз да ры на сүйен сек, Əбіл хайыр 
хан ның сүйік ті қа зы сы — əділ тө ре лі гі 
үшін Ақ жол би атан ған Дайыр қо жа-
ның əке сі Қо дан-тай шы де се ді. Дайыр-
қо жа ны қас көр ген Қа ра Қып шақ Қо бы-
лан ды ба тыр өл ті ре ді. Дайыр қо жа ның 
əке сі Қо дан-тай шы қа за бол ған ба ла сы-
ның сүйе гін ай на лып жү ріп жы ла ған да 
ай тқан аза жы ры:

Қа ра Қып шақ Қо бы лан ды да нең бар 
еді, құ лы ным!

Сек сен асып та ян ған да тоқ сан ға
Тұ ра ал мас тай үзіл ді ме жұ лы ным!
Адас қа нын жол ға сал дық бұл но ғай-

лы ұлы ның!
Ақ қан бұ лақ, жан ған шы рақ жал ғыз 

күн де құ ры дың,
Қа ра Қып шақ Қо бы лан ды да нең бар 

еді, құ лы ным!
Қо дан-тай шы ның біз ге жет кен осы 

жал ғыз тол ғауын да ғы «Адас қа нын жол-
ға сал дық бұл но ғай лы ұлы ның» де ген 
жол да ры нан Ақ жол би дің Ал тын Ор да 
əмір ші сі Əбіл хайыр дың тұ сын да кө ре-
ген би ға на емес, адас қан да жол бас тай-
тын, қы сыл ған да қа сы нан та бы ла бі ле-
тін ел дің ақыл шы кө се мі, сөз бас та ған 
ше ше ні бол ға нын аң ғар та ды.

1465 жыл бұ рын Ке рей мен Жə ні бек 
хан дар дың бас тауымен Шу, Та лас өңі-
рін де гі Қо зы ба сы де ген жер де тəуел сіз 
қа зақ хан ды ғы ның ір ге та сы қа лан ды. 
Осы мер зім нен бас тап дер бес ел дің 
өзін дік əде би еті қа тар жа сал ды. Əри не, 
əде би еті міз дің бас тау-ар на ла ры одан 
да əрі де жат қан ды ғын еш кім жоқ қа 
шы ғар май ды. Де ген мен, жа ңа са яси-
əкім ші лік құ ры лым Қа зақ хан ды ғы ның 
құ ры луы — əде би еті міз дің та ри хын да 
шарт ты түр де «Қа зақ хан ды ғы дəуірін-
де гі əде би ет» деп атау ға не гіз бол ды. 
Осы Қа зақ дей тін мем ле кет тің ір ге та-
сын қа лап, дер бес ел бо лу ына құт ты 
қо ныс із деп тауып, сол жер ге, яғ ни Же-
рұйық қа ел ді ұйыс ты ра бі ле ген абыз 
ақ са қал, ке мең гер ой шыл, кө ре ген қа-
рия, қа дір лі ата Асан қай ғы Сə би тұ лы. 
Қа зақ мем ле ке ті нің өз ал ды на тəуел сіз 
ел бо лып қа лып та су ына, ел бас қа ру шы 
хан дар мен би лер ге ақыл-ке ңес бе ре 
оты рып, ха лық пен би лік тің ара сы на 
ал тын кө пір бол ған жы ра улар дың не-

гіз гі ұс та ны мы мем ле кет тің ір ге сін ны-
ғай тып, қар сы кел ген жа улар ға той та-
рыс бе ріп, Қа зақ елі нің бір тұ тас ты ғын 
сақ тап қа лу.

Қа зақ мем ле ке ті нің не гі зін қа ла-
ушы лар дың бі рі — Жə ні бек хан ға қа ра-
тып ай тқан Асан қай ғы Сə би тұ лы ның 
«Ай, хан, мен ай тпа сам, біл мей сің!» 
тол ғауынан ас қақ та ған хан ның өзі жы-
ра удың ақыл-ке ңе сі не мұқ таж еке нін 
кө ре міз. Жел ма ясын мі ніп хал қы на 
құт ты қо ныс, жай лы жер із де ген Асан 
қай ғы атан ған əй гі лі жы рау ақы ры өзі 
аң са ған «Же рұйық» жер ді тауып, сол 
құт ты қо ныс қа қа зақ де ген ел ді қон ды-
ра біл ді. Ға лым Ға ри фол ла Есім «Қа зақ 
ре не сан сы» ең бе гін де Асан ата ның «Же-
рұйық» де ген мақ сат-мұ ра тын мем ле-
кет ті ұйыс ты ру да ғы ұлт тық идея еке нін 
ай та ды. Асан ата ның Жə ні бек ке қа ра та:

Ей, хан, мен ай тпа сам біл мей сің,
Ай тқа ны ма көн бей сің», — дей ке ле, 

кем ші лі гін бе ті не ба сып:
…Қа тын ал дың қа ра дан,
Ай рыл дың хан дық жо ра дан,
Ел ұс тай тын ұл тап пас,
Ай ры лар ата мұ ра дан, — деп хан ды 

өзі не қа ра тып, жа ғым сыз қы лық та рын 
бе ті не ба сып, тез ге са ла ды. Қы мыз ішіп 
қы за рып, ма сат тан ған хан ға қа пер сіз 
жа ту ға бол май ты нын ай тып, қауіп тің 
қай дан ке ле ті нін мең зей ді.

…Құ ла дың құс тың құ лы еді
Тыш қан жеп жү ні тү ле ді
Ақ қу құс тың тө ре сі
Ен жай лап көл де жүр еді.
Аң дып жүр ген көп дұш пан
Ел ге жау боп ке ле ді.
Құ ла дың қу ды өл тір се
Өз ба сы ңа ке ле ді.
Құ лың көп се ні өл ті рер
Бұ ны Асан бі ле ді,
Мұ ны не ге біл мей сің?! — деп Жə ні-

бек ке ен ді бей қам жа ту ға бол май ты нын 
ес кер те ді.

…Тіл ал саң, із деп қо ныс көр
Жел мая мі ніп жер шал сам
Тап қан жер ге ел кө шір, — деп бұл 

жер ден ке тіп, құт ты қо ныс, же рұйық қа 
кө шу ке рек ті гін ба сып ай та ке ле:

…Ей, Жə ні бек, ой ла саң
Қи лы, қи лы за ман бол май ма
Су да жүр ген ақ шор тан
Қа ра ғай ба сын шал май ма
Мұ ны не ге біл мей сің?!
Қош, аман бол, Жə ні бек
Ен ді ме ні көр мей сің, — де ген жы рау 

ел ба сы на ке ле жат қан қауіп ті бол жай 
бі ліп, оның ал дын-алу мақ са тын да хан-
ға ес кер ту ай тып жə не одан шы ға тын 
жол ды көр се тіп, қа лың ел ді Шу дың 
бойы на Қа зақ мем ле ке ті нің ал ғаш қы 
ір ге та сы қа лан ған Қо зы ба сы де ген құт-
ты жер ге бас тап ке те ді. Біз бұ дан қа зақ 
мем ле ке тін құ ру да ел бас қа ру шы хан-
дар дың ат қар ған қыз ме ті қан дай бол са, 
олар дың оң ті зе сін бас қан ақыл-ке ңес ші 
жы ра улар дың ең бе гі бір кем емес ті гін 
кө ре міз.

ХҮ-ХҮІІ ға сыр лар да өмір сүр ген 
«Қай ран да ме нің Еді лім» деп те бі ре-
ніп, «Алаң да, алаң, алаң жұрт» деп елі-
нің ер те ңі не алаң да ған, сөй ле се қы зыл 
тіл дің ше ше ні, бас та са топ тың кө се мі 
бол ған Қар ға бой лы Қаз ту ған, Тол ға ма-
лы ала бал та қол ға алып, топ бас та ған 
Ер Ма май дың ал дын да ша һит кеш кен 
Дос пан бет жы рау, қа лың ел дің қа мын 
жеп, Би Те мір ді қа жы лы ғы нан қал-
дыр ған Жы ра улар по эзи ясы ның ата сы 
атан ған Шал ки із Ті лен шіұ лы, «Есім се ні 
есір ткен есіл де ме нің ке ңе сім» деп жыр-
ла ған Ең се гей бой лы ер Есім нің се нім ді 
биі Жи ен бет Бор та ға шұ лы, Қа та ған ның 
хан Тұр сын ның бү лі гін ба су шы Мар ғас-
қа жы рау, Ақ та бан шұ бы рын ды, Ал қа 
көл сұ ла ма да жау ға қар сы шап қан ба-
тыр, ұл тқа ұран бол ған ақын Ақ там бер-
ді жы рау, қа зақ тың қал мақ тар ға қар сы 
бол ған ұры сын да қа һар ман ба тыр Бө-
ген бай дың өлі мін Абы лай ға ес тір тіп, 
жоқ тау ай тқан Ті леуұлы Үм бе тей, еш-

кім нен қай мық пай, қа ра қыл ды қақ жа-
рып «Абы лай, Бо та қан ды сен өл тір дің» 
деп, хан ның қа те лі гін бе ті не ба сып, құн 
да ула ған Кө теш ақын, жау жа ға дан, бө-
рі етек тен ал ған ал ма ғайып за ман да аз 
əс кер дің ал дын бө гет су, ар тын қа лың 
жау қыс қан да қи ын нан қи ыс ты рып жол 
тауып, жауын гер лер ге рух бе ру ші Тə ті-
қа ра дай ақын-жы ра улар дың бар лы ғы 
да Қа зақ хан ды ғы дəуірін де гі ұлт тың 
ұран шы сы на ай нал ған, мем ле кет тің тұ-
тас ты ғын сақ та ушы та ри хи тұл ға лар.

Абы лай хан ның ақыл шы сы, ұлы 
мем ле кет қай рат ке рі, Ал ты Алаш тың 
ақыл ман қа ри ясы, абыз ақ са қа лы, кө-
ме кей əулие атан ған Бұ қар жы рау Қал-
қа ма нұ лы ның мұ ра сын жи нас тыр ған 
Мəш һүр Жү сіп Кө пе ев: «Бұл кі сі нің 
сө зін жа за мын де уші ге Нұх тың өмі рі, 
Аюп тың са бы ры, Ап ла тон ның ақы лы 
ке рек» де ген екен. Бұ қар жы рау по эзи-
ясы қа зақ хал қы үшін не сі мен құн ды 
де ген де, Сə бит Мұ қа нов тың: «Бұ қар 
жы ра удың сөз де рі ХҮІІІ ға сыр да ғы қа-
зақ тір ші лі гі нің эн цик ло пе ди ясы» де ген 
сө зі то лық жауап бо ла ала ды. Жоң ғар-
лар ға қар сы кү рес тің та ри хи ше жі ре сі 
іс пет ті жы рау мұ ра сы нан, əсі ре се «Қал-
дан ме нен ұры сып» де ген та ри хи жыр-
да ел мен жер үшін кү рес те ерен ер лік 
көр сет кен ба тыр лар мен ел бір лі гін бай-
рақ ет кен ба ға на лы би лер дің өне ге лі іс-
те рін ас қақ та та жыр лай ды. Сөз дің ақи-
қа ты на кел ген де хан нан да қай мық пай, 
шын дық тан тай сал май тын, жы ра улар 
жал ған сөй ле уді біл мей ді. Жы ра улар 
по эзи ясы ның бас ты құн ды лы ғы та за та-
би ғи лы ғын да. Қан ша уақыт өт се де өз 
құ нын жой май ке ле жат қан жау һар дай 
жыр лар жы ра удың ба ға сын арт ты рып 
қой май, қа зақ по эзи ясы ның қан ша лық-
ты те рең де көр кем екен ді гін аң ғар та ды.

Жы ра удың ди дак ти ка лық, иман ды-
лық са рын да ғы жыр-тол ғау ла ры ның 
тəр би елік мə ні бір бө лек. Мə се лен, «Ал-
ла де ген ар бол мас» тол ғауын да жы рау:

…Қар тай ған қарт ба баң ды сый лай 
бер,

Күн дер дің кү ні бол ған да
Кім дер де кім нің дей сің бе лі бү гіл-

мес, — дей оты рып, үл кен ге құр мет 
көр се ту дің ма ңы зын ашып тұр.

«Бұл, бұл үй рек, бұл үй рек» деп бас-
та ла тын жыр-тол ғауын да ғы

…Ай на ла ал май ат өл сін,
Айы ра ал май жат өл сін,
Жат бойы нан тү ңіл сін,
Бə рің бір ене ден ту ған дай бо лың-

дар, — де ген жол дар дан ұлт ты ұйыс ты-
ру шы ақ са қал дың, ха лық ты бі рік ті ру ші 
қай рат кер дің қа си етін кө ре міз.

Бұ қар жы рау — мем ле кет тің бас ты 
иде оло гы. Оның ай тқан жыр ла ры үл-
кен ой, те рең та ғы лым ға жə не де ел ді 
жұ ды рық тай жұ мыл ды ра ала тын құ ді-
рет ке ие. Мə се лен, «Бі рін ші ті лек ті ле-
ңіз» тол ғауын да ғы:

Бі рін ші ті лек ті ле ңіз,
Бір Ал ла ға жаз бас қа,
Екін ші ті лек ті ле ңіз,
Ер шұ ғыл па сық за лым ның
Сө зі не еріп аз бас қа, — де ген жол-

да ры нан қай кез де де ел іші не бү лік са-
лу шы па сық тар дың жү ре ті нін ес кер те 
оты рып, олар дың сө зі не еріп бү лі ніп, 
бө лі ну ден сақ тан ды ра ды. Ке мең гер жы-
ра удың «Ті ле гі» қай ма ғы бұ зыл ма ған, 
ай ран дай ұйып тұр ған тəуел сіз Қа зақ-
стан ды «Бір ана дан ту ған дай» та ту бо-
лу ға ша қы рып тұр ған дай.

Жо ға ры да ай тқан дай, «Хан қа сын-
да би ақыл ды бол са, қа ра жер ден ке ме 
жүр гі зе ді» де ген ха лық тың на қы лы бар. 
Қа зақ та ри хын да Абы лай хан, Бұ қар 
жы ра удың есі мі бір ге ата ла ды, екеуін 
бө ліп-жа рып қа рас ты ра ал май мыз. 
Жы ра удың Абы лай ға қа ра тып ай тқан 
тол ғау ла ры ның бар лы ғы ның да та ри хи 
мə ні бар. Абы лай са па ры ның сəт ті бо-
лу ының өзі жы ра удың ба та сы на бай ла-
ныс ты бол са ке рек. Ел ішін де гі аңыз дар-
да Абы лай Бұ қар дың ба та сын ал май 
еш қан дай жо рық қа шық па ған де се ді. 
Тіп ті Абы лай хан ның тү сін жо рып бе-
ру ін де гі кел ті ріл ген бол жам дар дың өзі 

шын дық қа жа на сып ке ле жат қан дай. 
Асан қай ғы ның ас тар лы тол ғауының 
жауабын сұ ра ған хан ға қа ра тып: «…
Хан ға жауап ай тпа сам хан ның кө ңі лі 
қай та ды, Қан ды ра жауап қат па сам, хал-
қым не деп ай та ды», — дей ке ле, ел ге 
қауіп төн ді рер дін сіз кə пір дұш пан ның 
күн ба тыс тан ке ле ті нін, оның ұлың нан 
əс кер қы лып, ел қа мын жей тін жақ сы-
ла рын жойып, ха лық ты қы на дай қы ра-
ты нын бір жа рым ға сыр бұ рын бол жап 
ай тып кет кен. Бұ қар ел ішін де гі ру лық 
қақ ты ғыс тар ды ба су да, бұ зыл мас қа-
мал дай бір лік ті сақ тау жо лын да тар ты-
нып қа ла ған емес. «Ке рей қай да ба ра-
сың» жы рын да Ор та жүз дің бел ба ла-
сы ке рей лер дің бө лі нуі не жол бер мей, 
Абы лай дың ал дын да бі тім ге ша қы ра ды. 
Мем ле кет тің тұ тас ты ғын ой ла ған абыз 
ата ның ай тқан ақы лы на, ке мең гер жы-
ра удың өси ет сө зі не Абы лай хан мен 
бір ге бү кіл Алаш жұр ты ба сын иеді. 
Ұлт тың ұран шы сы на ай нал ған жы ра-
удың сө зі Абы лай ға қа ра тып ай тыл-
ған мен, хал қы на ба ғыт та лып тұр ға ны 
бел гі лі жайт. Мі нер ге аты, сауар ға ма лы 
бол ма са да жы рау же ке бас тың қа мы 
үшін жа ғын сауып, жа ғы нып көр ме ген. 
Бұ қар дың сө зі — бұ қа ра ның ар ман-ті-
ле гі, ел дің мүд де сі. Ха лық тың мұң мен 
за рын, ар ман-ті ле гін жыр ла ған жы ра-
улар сол үшін де қа ра ша сы на қа дір лі.

Ба ла пан ба сы на, тұ рым тай тұ сын да 
бол ған жа угер ші лік за ман да көр ші лер-
мен со ғы су дан гө рі олар мен мə мі ле-
ге ке ліп, тіл та быс қан ды жөн са на ған 
ақыл шы жы рау Абы лай ға жа қын ел-
дер мен жақ сы қа ты нас та бо лу ке рек 
де ген ке ңес бе ре ді. ХҮІІІ ға сыр дың ор та-
сын да Цян-Зун би ле ген Қы тай им пе ри-
ясы ның көр ші ел дер ге де күш көр се те 
бас та ған тұс та қа ра құрт тай қап та ған 
шүр шіт тер дің ал дын алу жол да рын қа-
рас тыр ған Бұ қар Абы лай ға: Егер шүр-
шіт қап та са, Ар қа да қа лу дың жө ні жоқ 
еке нін, Сыр ға қа рай жы лы су ке рек ті гін 
ай та ды. Ал «Көк ше та удан сал дыр ған» 
де ген жы рын да Абы лай ға бір кез де өзі-
не қо ныс бол ған Көк ше тау ға кə пір қа ла 
сал ға нын, ма ңай дың бə рін орыс жай-
ла ға нын, шұ рай лы жер лер дің бə рін 
ба сып, қа зақ тың бе ре ке сін қа шы рып 
жат қа нын, үрік кен қой дай үйі рі ліп қал-
ған қа зақ тың ке ле ше гін ой ла май сың ба 
деп үн қа тып, одан шы ғар жал ғыз жо-
лы — ма лы жы лы на екі төл дей тін, ада-
мы жүз ге кел мей өл мей тін же рұйық 
Жи дел бай сын ға же ту ге асық ты ра ды. 
Жы рау өзі нің «Жи дел бай сын же ті ңіз» 
тол ғауын да:

…Бұ қа ре кең де ген кə рі ңіз,
Со ғыс саң ке тер сə ні ңіз.
Біз ден бұ рын өтіп ті Хə зі ре ті Əлі ңіз.
Жа улық жо лын сүй ме ңіз, — де ген 

жол дар дан жа умен жа ға ла сып өт кен 
ел дің, со ғыс тан азайып қал ған ха лық-
тың есін жи ып, ен ді ұрыс пай-со ғыс пай 
ба қыт ты өмір сү ріп, кө бею жо лын көр-
се те ді. Аузы нан от шаш қан ай да һар 
мен аду ын ды аюға əлі жет пей ті нін тү-
сін ген жы рау қауіп тің ал дын бол жап, 
ар ба ны сын дыр май тын, өгіз ді өл тір-
мей тін амал тауып, кө ре ген дік та ны тып, 
са раб дал са ясат ұс та нып, ты ғы рық тан 
ел ді алып шы ға ды. Кө ме кей əулие 
атан ған, көп жа са ған кө не нің ке ре мет 
кө ре ген ді гі мен қауіп тің ал дын бол жай-
тын ға жайып қа си еті нің ар қа сын да ай-
бын ды да ай бар лы Абы лай дай хан ның 
ық па лы мен Қа зақ мем ле ке ті екі от тың 
ор та сы нан аман қал ды.
Үш ға сыр үс тем дік құр ған қа зақ хан-

ды ғы тұ сын да ха лық ты бі рік ті ріп, ұлт-
ты ұйыс ты ру да жы ра улар по эзи ясы 
қан дай қыз мет ат қар са, қа зір гі тəуел сіз 
Қа зақ стан ның ір ге сі нің бе рік, ру хы ның 
ас қақ бо лу ына, мем ле ке ті міз дің ны-
ғайып, ұр пақ тың та ри хы мен те гін та-
нып, ұлт тық рух та тəр би еле ніп өсуі не 
де ма ңы зы ар та бер мек.

А. Б. Ж@ МА �@ ЛОВ,
Ф.�.К., ДО ЦЕНТ, 

«Т@Л �А ТА НУ» �Ы ЛЫ МИ-ЗЕРТ ТЕУ ОР ТА ЛЫ �Ы НЫ� 
�Ы ЛЫ МИ �ЫЗ МЕТ КЕ РІ

Жыраулар поэзиясында@ы елдік м:рат
-айнар б2ла�



№4 (272) 27.04.2018 13Жастар !лемі
Мир молодежи

В КарГУ им. Е. А. Бу ке то ва 14 ап ре ля про шел день от кры тых две рей.

Для уни вер си те та это тра ди ци он ное ме-
роп ри ятие. Еже год но вуз в та кие дни по се-
ща ют уча щи еся вы пус кных клас сов школ, 
сту ден ты кол лед жей го ро да и об лас ти, 
учи те ля и ро ди те ли. В этом го ду уни вер си-
тет встре тил бо лее 600 бу ду щих вы пус кни-
ков школ и кол лед жей, в об щей слож нос ти 
при мер но 70 об ра зо ва тель ных уч реж де-
ний бы ли пред став ле ны на дне от кры тых 
две рей. В этот день уни вер си тет встре чал 
гос тей из Ас та ны, Те мир тау, Шах тин ска, 
Са ра ни, из райо нов об лас ти: Оса ка ров ско-
го, Шет ско го, Жа на ар кин ско го, Бу хар жы-
ра ус ко го, Абай ско го. Сре ди гос тей бы ли 
об ра зо ва тель ные уч реж де ния раз лич но го 
ти па: АО «Назарбаев Ин тел лек ту аль ная 
шко ла г. Ка ра ган ды», спе ци али зи ро ван ная 
шко ла-ин тер нат «Му ра гер», гим на зии №3, 
9, 38, 39 им. М. Жу ма ба ева, шко ла-ли цей 
№101, кол ледж «Лин гва», Ка ра ган дин ский 
гу ма ни тар ный кол ледж, Ка ра ган дин ский 

по ли тех ни чес кий кол ледж, МГТК, кол-
ледж КЭУ и др.
На тор же ствен ном от кры тии пе ред бу-

ду щи ми вы пус кни ка ми и ро ди те ля ми с 
при вет ствен ным сло вом выс ту пил пер вый 
про рек тор про фес сор Жу ма шев Рым бек 
Му ра то вич. Он рас ска зал о на шем уни вер-

си те те, поз на ко мил вы пус кни ков с дос ти-
же ни ями ву за.
Сво ими впе чат ле ни ями об обу че нии в 

КарГУ по де лил ся сту дент 4-го кур са фи зи-
ко-тех ни чес ко го фа куль те та Сул тан Кип-
ша ков. С пра ви ла ми при ема в ву зы РК поз-
на ко мил гос тей от вет ствен ный сек ре тарь 
при ем ной ко мис сии Ку рым ба ев С. Г. Тор-
же ствен ное от кры тие соп ро вож да ли яр кие 
му зы каль ные но ме ра твор чес ких кол лек ти-
вов Двор ца сту ден тов. Да лее все гос ти ме-
роп ри ятия бы ли приг ла ше ны на встре чи 
с фа куль те та ми, на ко то рых де ка ны, за ве-
ду ющие ка фед ра ми и пре по да ва те ли рас-
ска за ли о спе ци аль нос тях, ор га ни за ции 
учеб но го про цес са, об ще ствен ной жиз ни 
на фа куль те тах.
Для гос тей КарГУ в этот день бы ли от-

кры ты две ри Му зея ис то рии КарГУ, Му-
зея ар хе оло гии и эт ног ра фии, чи таль ных 
за лов биб ли оте ки, за ла элек трон ных ре-
сур сов, Офи са ком мер ци али за ции тех но-
ло гий, Офи са ре гис тра то ра и дру гих под-
раз де ле ний.

ИН ФОР МА ЦИЯ ПРЕ ДОС ТАВ ЛЕ НА 
ЦЕН ТРОМ КАРЬ ЕРЫ И ТРУ ДО УС ТРОЙ СТВА

В сов ре мен ном ми ре циф ро вые тех но ло гии иг ра ют все бо лее важ ную роль в раз-
ви тии эко но ми ки стран. Уже се год ня бо лее 40% на се ле ния пла не ты име ют дос туп к 
Ин тер не ту, в 7 из 10 до мо хо зяйств есть мо биль ный те ле фон. Циф ро вые тех но ло гии 
да ли ряд пре иму ществ: уп ро ще ние дос ту па на се ле ния и биз не са к го су дар ствен ным 
ус лу гам, ус ко ре ние об ме на ин фор ма ци ей, по яв ле ние но вых воз мож нос тей для ве-
де ния биз не са, соз да ние но вых циф ро вых про дук тов и т. д.

На ка фед ре ра ди офи зи ки и элек тро-
ни ки фи зи ко-тех ни чес ко го фа куль те та 
при под дер жке рек то ра та сос то ялась ре-
ги ональ ная олим пи ада по элек тро ни ке. 
Целью ее ста ло по вы ше ние ин те ре са и мо-
ти ва ции школь ни ков к изу че нию элек тро-
ни ки и по лу че ние прак ти чес ких на вы ков 
в об лас ти констру иро ва ния элек трон ных 
ус тройств. В олим пи аде при ня ли учас тие 
уча щи еся 10-х—11-х клас сов ли це ев, гим на-
зий и об ще об ра зо ва тель ных школ об лас ти. 
Олим пи ада по элек тро ни ке про во дит ся ка-
фед рой ра ди офи зи ки и элек тро ни ки КарГУ 
им. ака де ми ка Е. А. Бу ке то ва еже год но. 
Олим пи ада про во дит ся си ла ми ка фед ры и 
фа куль те та с 2002 го да.
С при вет ствен ным сло вом к учас тни кам 

олим пи ады об ра тил ся де кан фи зи ко-тех ни-
чес ко го фа куль те та про фес сор Б. Р. Ну суп-
бе ков, в сво ем выс туп ле нии де кан поз дра-
вил ре бят с на ча лом ис пы та ний, по же лал 
им ус пеш но го стар та, уда чи, ве ры в дос ти-
же ние по бе ды. В от кры тии олим пи ады так-
же при ня ли учас тие ру ко во ди тель Цен тра 
ком мер ци али за ции тех но ло гий Бал та бе ков 
А. С. и за ве ду ющий ка фед рой ра ди офи зи ки 
и элек тро ни ки Зей ни де нов А. К.

Для гос тей олим пи ады бы ла под го тов ле-
на куль тур ная прог рам ма, в ко то рую вош ла 
об зор ная эк скур сия по науч но-ис сле до ва-
тельским ла бо ра то ри ям фи зи ко-тех ни чес-
ко го фа куль те та и му зе ям КарГУ, встре ча с 
ве ду щи ми уче ны ми фа куль те та. Так же за-
ве ду ющий ка фед рой фи зи ки и на но тех но-
ло гий Ку ду сов А. С., за ве ду ющий ка фед рой 
ин же нер ной теп ло фи зи ки им. Ж. С. Акыл-
ба ева Шай мер де но ва К. М., за ве ду ющий ка-
фед рой тран спор та и про фес си ональ но го 
обу че ния Уте ба ев И. С. пре зен то ва ли ин-
фор ма цию по обу ча ющим спе ци аль нос тям 
и нап рав ле ни ям ка федр.
Ра бо та ор гко ми те та про хо ди ла под ру-

ко вод ством зав. ка фед рой ра ди офи зи ки и 
элек тро ни ки про фес со ра Ис ма ило ва Ж. Т. 
В сос тав жю ри вош ли глав ный ин же нер Ка-
ра ган дин ско го фи ли ала АО «Каз те ле ра дио» 
Ко ке но ва Г. С., PhD, до цент Ту суп бе ко ва А. 
К., PhD, до цент Афа нась ев Д. А., к. ф-м. н., 
до цент Ма ха нов Б. М., ин же нер Тел ман Е.
Олим пи ада про во ди лась в два ту ра. В 

пер вом ту ре в он лайн-фор ма те при ня ли 
учас тие 200 уче ни ков из 30 об ра зо ва тель ных 
уч реж де ний об лас ти. Ор гко ми те том во вто-
рой тур бы ли отоб ра ны 37 учас тни ков, наб-
рав ших про ход ной балл, им бы ли выс ла ны 
приг ла ше ния для учас тия.
Вто рой тур сос то ял из двух эта пов: пер-

вый этап — те оре ти чес кий, вто рой — эк-
спе ри мен таль ный. В те оре ти чес ком эта пе 
каж до му учас тни ку пред сто яло ре шить три 
за да чи по вы шен ной слож нос ти.
По ито гам ра бо ты жю ри бы ли ог ла ше ны 

10 по бе ди те лей те оре ти чес ко го эта па, ко то-
рые при ня ли учас тие во вто ром, эк спе ри-
мен таль ном ту ре. Он про во дил ся в ла бо ра-

то рии ка фед ры ра ди офи зи ки и элек тро ни-
ки, где уча щим ся бы ло пред ло же но за да ние 
на ра ди омон таж муль ти виб ра то ра, ко то рое 
оце ни ва лось по 18-балль ной шка ле. Кри те-
ри ями оцен ки слу жи ли та кие по ка за те ли, 
как ра бо тос по соб ность, ка че ство мон та жа и 
пай ки, вре мя вы пол не ния за да ния.
По ито гам двух ту ров при зо вые мес та за-

ня ли сле ду ющие учас тни ки:
I мес то — Ка па нов Адиль хан (спе ци али-

зи ро ван ная шко ла-ин тер нат им. Жам бы ла);
II мес то — Джа ра сов Да урен (СШ №62);
II мес то — Ки се ле ва Оль га (ПТКЛ г. Бал-

ха ша);
III мес то — Ка чу рин Алек сандр (шко ла-

ли цей №17);
III мес то — Кен же ба ев Бауыр жан (СШ 

№1, Бу хар жы ра ус кий район, п. Бо та ка ра);
III мес то — Қу мар Акер ке (СОШ им. А. 

Бу кей ха но ва).
Учи те лям и по бе ди те лям олим пи ады 

бы ли вру че ны гра мо ты уни вер си те та и цен-
ные по дар ки. Спон сор скую под дер жку ока-
зал раз ра бот чик средств ин фор ма ци он ной 
бе зо пас нос ти под мар кой Dr.Web и ТОО 
«Ак ва-Рем», ко то рый так же со дей ству ет в 
про хож де нии про из вод ствен ной прак ти ки 
сту ден тов и тру до ус трой ству вы пус кни ков 
спе ци аль нос ти 5В071900 — «Ра ди отех ни ка, 
элек тро ни ка и те ле ком му ни ка ции».
Учас тни ки олим пи ады от ме ти ли, что та-

кие ме роп ри ятия по мо гут вос пи тать бу ду-
щих спе ци алис тов в об лас ти элек тро ни ки и 
те ле ком-тех но ло гий, ко то рые бу дут при но-
сить поль зу всей стра не.

ИН ФОР МА ЦИЯ ПРЕ ДОС ТАВ ЛЕ НА КА ФЕД РОЙ 
РА ДИ ОФИ ЗИ КИ И ЭЛЕК ТРО НИ КИ

Essay Competition 2018 
на факультете иностранных языков

На фа куль те те инос тран ных язы ков 
КарГУ им. ака де ми ка Е. А. Бу ке то ва сре-
ди уча щих ся 10-х и 11-х клас сов школ и 
1-го и 2-го кур сов кол лед жей про во дил-
ся он лайн-кон курс эс се Es say Com pe ti ti-
on 2018.

Це ля ми и за да ча ми кон кур са бы ли: по-
вы ше ние прак ти чес ко го ин те ре са уча щих-
ся к ан глий ско му язы ку; со вер шен ство ва-
ние ка че ства под го тов ки спе ци алис тов; 
рас ши ре ние язы ко во го за па са уча щих ся; 
сис те ма ти за ция лин гвис ти чес ких и экстра-
лин гвис ти чес ких зна ний, не об хо ди мых для 
про дук тив но го фун кци они ро ва ния в про-
фес си ональ ной сфе ре; раз ви тие твор чес-
ких спо соб нос тей и прак ти чес ких на вы ков 
уча щих ся в об лас ти на пи са ния эс се на ан-
глий ском язы ке.

В кон кур се при ни ма ли учас тие уча щи-
еся 10-х—11-х клас сов школ и 1-го и 2-го 
кур сов кол лед жей. Кон курс про во дил ся 
за оч но.

Для учас тия в кон кур се не об хо ди мо 
бы ло от пра вить в ад рес ор га ни за то ров 
за яв ку на учас тие, а за тем на пи сать эс-
се объ емом 250-300 слов на од ну из трех 
пред ло жен ных тем. Все прис лан ные эс се 
про ве ря лись на ан тип ла ги ат. Оце ни ва ло 
ра бо ты про фес си ональ ное жю ри из пре-
по да ва те лей ка фед ры инос тран ной фи ло-
ло гии и пе ре вод чес ко го де ла КарГУ им. 
ака де ми ка Е. А. Бу ке то ва.

Ра бо ты оце ни ва лись по сле ду ющим 
кри те ри ям: со от вет ствие пред став лен-
ных ра бот те ма ти ке кон кур са; са мос то-
ятель ность вы пол не ния ра бо ты, уме ние 
ра бо тать с науч ной, учеб ной ли те ра ту рой; 
ори ги наль ность за мыс ла, идеи; ка че ство 
ис пол не ния (гра мот ность, стиль, офор мле-
ние) и др. В ад рес ор га ни за то ров кон кур са 
пос ту пи ло 30 за явок из 18 об ра зо ва тель-
ных уч реж де ний Ка ра ган ды и Ка ра ган-
дин ской об лас ти. Жю ри кон кур са при ня-
ло ре ше ние раз бить всех учас тни ков на 2 
груп пы и вы би рать по бе ди те лей в каж дой 
из групп.

По бе ди те ля ми кон кур са ста ли:
1. Ка те го рия «Гим на зии, ли цеи, кол-

лед жи»
1-е мес то — Жак сы лык Ару жан, Ка-

ра ган дин ский гу ма ни тар ный кол ледж, 
г. Ка ра ган да (пре по да ва тель — Абил ма-
жин А. А.)

2-е мес то — Баг да то ва Ак бо та, КГУ 
«Шко ла-ли цей №101» (пре по да ва тель — 
Ко жах ме то ва А. К.)

2-е мес то — Мед ве дев Вла дис лав, 
КГУ «Шко ла-гим на зия №10», г. Абай (пре-
по да ва тель — Мус та ха ева М. А.)

3-е мес то — Жу ма ха но ва Ка ми ла, 
КГУ «Гим на зия №38» (пре по да ва тель — 
Нам Т. Н.)

3-е мес то — Ка ра ма но ва Ну ри ла, 
Ка ра ган дин ский гу ма ни тар ный кол ледж, 
г. Ка ра ган да (пре по да ва тель — Абил ма-
жин А. А.)

3-е мес то — Н�р лан-�ы зы Lай ныш, 
КГУ «Шко ла-гим на зия №102» (пре по да ва-
тель — Хай вар-�ы зы Б.)

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

1-е мес то — Шлик Алек сан дра, КГУ 
«Сред няя об ще об ра зо ва тель ная шко ла 
№58» (пре по да ва тель — Пет рук на Р. В.)

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

2-е мес то — Тле уле но ва Ла ура, КГУ 
«Сред няя об ще об ра зо ва тель ная шко ла 
№17» (пре по да ва тель — Ива но ва М. С.)

3-е мес то — Мар темь яно ва По ли на, 
КГУ «Сред няя об ще об ра зо ва тель ная шко-
ла №58» (пре по да ва тель — Пет рук на Р. В.)

3-е мес то — Ма лыш ки на Яна, КГУ 
«Об ще об ра зо ва тель ная сред няя шко ла 
им. Ю. А. Га га ри на» (пре по да ва тель — Коч-
ки на О. С.)

3-е мес то — Рез ни чен ко Ан на, КГУ 
«Опор ная шко ла (ре сур сный центр) на ба зе 
гим на зии №9», пос. Оса ка ров ка (пре по да-
ва тель — Фо ки на С. Н.)

По бе ди те ли бы ли наг раж де ны дип ло-
ма ми. От всей ду ши поз драв ля ем по бе ди-
те лей кон кур са и их пре по да ва те лей! Же-
ла ем им даль ней ших твор чес ких ус пе хов! 
Бу дем ра ды ви деть учас тни ков кон кур са 
сре ди сту ден тов КарГУ.

МА ТА СО ВА И. Н.,
СТАР ШИЙ ПРЕ ПО ДА ВА ТЕЛЬ КА ФЕД РЫ 

ИНОС ТРАН НОЙ ФИ ЛО ЛО ГИИ И ПЕ РЕ ВОД ЧЕС КО ГО ДЕ ЛА

КарГУ встречает будущих студентов

Электроника для школьников
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Қа зақ стан ды əлем ге та ны ту үшін бі лім жə не ғы лым жүйе сі бə се ке ге қа бі лет ті жо ға ры 
дең гей де бо луы шарт. Оқу шы лар мен сту дент тер ге бе рі ле тін бі лім нің са па сын арт ты ру, 
олар дың ғы лым ға де ген қы зы ғу шы лық та ры мен та лап та рын əр түр лі іс-ша ра лар ар қы лы 
үз дік сіз да мы ту қа жет. Бі лім же тіл ді ру — бү гін гі күн нің бас ты та ла бы. Со лар дың ішін де 
сту дент тер ара сын да өт кі зі ле тін пəн дік олим пи ада ның алар ор ны ерек ше. Осы ба ғыт та 
ака де мик Е. А. Бө ке тов атын да ғы Қа ра ған ды мем ле кет тік уни вер си те ті та рих фа куль те ті 
ҚР БҒМ-нің ЖОО-да сту дент тік пəн дік Олим пи ада ла рын өт кі зу ту ра лы кес те сі не сəй кес 
сəуір айын да 5В011400 — та рих ма ман ды ғы бойын ша рес пуб ли ка лық олим пи ада өт кіз ді.

Сту дент тер дің шы ғар ма шы лық қа бі лет те рін 
ашып, олар ға қол дау көр се ту ді, ин тел лек ту ал дық 
əлеуетін қа лып тас ты ру ға жағ дай жа сай оты рып, за-
ма науи мə се ле лер ді ше шу ге қа тыс ты ру ды, ма ман-
дық бойын ша ғы лым мен ай на лы су ға қы зы ғу шы лы-
ғын арт ты ру ды мақ сат ет кен атал ған олим пи ада ға 
«Тұл ға та ну» ғы лы ми-зерт теу ор та лы ғы ның ди рек то-
ры, т.ғ.к., до цент Н. А. Бей сен бе ко ва тө ра ға лық ет ті. 
Та ри хи тар тыс қа қа ты су ға бел ді бе кем бу ып кел ген 
он ал ты жо ға ры оқу ор ны ның жас та ры на т.ғ.к., до-
цент Л. Қ. Шот ба ко ва, т.ғ.к., до цент Л. И. Зу ева, т.ғ.к., 
до цент Ж. Ə. Жұ ма бе ков жə не Қа ра ған ды об лыс тық 
та ри хи-өл ке та ну мұ ра жайы ның бө лім бас шы сы 
Н. Ж. Ал да ба ев қа зы лық жа са ды. Олим пи ада ға екін-
ші, үшін ші, төр тін ші курс сту дент те рі қа тыс ты.

Олим пи ада 5 ке зең нен тұр ды: «Сə лем де су» — 
топ ты та ныс ты ру; ЖОО тип тік бағ дар ла ма сы бойын-
ша мін дет ті пəн дер ден таң да лып құ рас ты рыл ған 
тес ті леу; «Ұлы да ла та ри хы: тұл ға, қо ғам, дəс түр» 
та қы ры бын да ғы жо ба бойын ша пре зен та ци ялық үй 
тап сыр ма сын қор ғау; «Зи ят кер лік» ке зең; «Ка пи тан-
дар сайы сы». Бұл атал ған сайыс тар қан дай да бол са 
сту дент тік олим пи ада із де ну ші ле рі нің те рең бі лі мін, 
ло ги ка лық кре атив ті ой лау қа бі ле тін, тіл бай лы ғы-
ның көр кем ді гін та лап ете ді. Республика бойын ша 
озық сту дент тер жи нал ған сайыс та үз дік ті анық тау 
оңай ға соқ па ды. Олим пи ада ға қа ты су шы ко ман да-
лар ерек ше та ри хи та қы рып тар ды таң да ған. Əр ко-
ман да ғы лы ми жо ба сын жо ға ры дең гей де қор ғап, үл-
кен дайын дық пен кел ген де рін дə лел деп шық ты. Үз-
дік жо ба ре тін де Пав ло дар уни вер си те ті нің «Жас тұл-
пар» то бы та ныл ды. «Ба ян ның бəй те ре гі — Шор ман 
ұр пақ та ры» ат ты та қы рып бойын ша ту ған жер ге қыз-
мет қы лу, өл ке ні да мы ту да ғы қа зақ байы Мұ са Шор-

ма нов тың қай рат кер лі гі өте оң ды жə не озық шық ты. 
Күр де лі əрі тың та қы рып та көз ге түс кен Е. А. Бө ке тов 
атын да ғы Қа ра ған ды мем ле кет тік уни вер си те ті нің 
«Скиф» то бы «Көш пе лі лер дің қа мал алу жə не қа быр-
ға бұ зу тех ни ка ла ры» та қы ры бы бойын ша қа мал алу 
əдіс те рін, əс ке ри тех но ло ги ялар ды көр не кі құ рал-
дар ды пай да ла на оты рып, ой ла рын ұтым ды жет кі зе 
біл ді. Қа мал бұз ғыш ар тил ле ри яның үл гі ле рін кұ-
рас ты рып, ре конструк ци ясын көр сет ті. Тех но ло ги яда 
бо ла ша ғы бар ерек ше та қы рып та ғы жо ба ре тін де екі 
ко ман да көз ге түс ті. Ал ғаш қы сы Қос та най мем ле кет-
тік пе да го ги ка лық ин сти ту ты ның «Ах мет ұр пақ та-
ры». «Ұлы да ла та ри хы» деп атал ған жо ба, ал ғаш рет 
Andro id ОЖ ар қы лы Қа зақ стан та ри хын на си хат тай-
тын ақ па рат тық-анық та ма лық қо сым ша жа сал ға ны 
жай лы ба ян дап бер ді. Ал Көк ше тау уни вер си те ті нен 
кел ген ке ле сі топ «Ки із ба су тех но ло ги ясын да мы-
ту» мə се ле сін кө тер ді. Олар ки із ді ти ім ді пай да ла ну 
жол да рын нұс қай оты рып, оны күн де лік ті тұр мыс та 
қол да ну пай да лы əрі ар зан еке нін ба са айт ты. Бұл ко-
ман да шы ғар ма шы лық із де ніс те рі бо ла шақ та жал ға-
сы мын та ба ды деп сен дір ді.

М. Əуезов атын да ғы Оң түс тік Қа зақ стан мем ле-
кет тік уни вер си те ті ко ман да сы «Та мұқ тан ті рі қай-
тқан дар» ат ты та қы рып ты таң дап алып ты. Он да 
«Шым кент өңір лік мем ле кет тік ар хи ві» ме ке ме сі қыз-
мет кер ле рі нің үл кен ең бе гі мен ти янақ ты жұ мы сы 
нə ти же сін де жи нақ тал ған со ғыс тұт қын да ры жай лы 
мə лі мет тер ді тың де рек тер мен кө рер мен дер ге жайып 
сал ды. Екін ші дү ни ежү зі лік со ғыс ба ры сын да не міс-
фа шис те рі нің тұт қы ны на тү сіп, на цис тік кон цен тра-
ци ялық ла герь лер де адам ай тқы сыз ауыр азап тар ды 
бас тан ке шір ген Қы зыл ар ми яның Оң түс тік Қа зақ-
стан об лы сы нан əс кер ге ша қы рыл ған жауын гер ле рі-
нің ба сы нан кеш кен де рі, одан кейін гі өмір жол да ры 
ту ра лы ба ян да лып, пре зен та ция көр се тіл ді. Бұл та-
қы рып кім нің бол са да кө ңі лін те бі рен тіп, те рең ой ға 
ба тыр ды. Қор қыт ата атын да ғы Қы зы лор да мем ле-
кет тік уни вер си те ті нің «Як сарт» ко ман да сы «Ұлы да-
ла Астана ла ры» ат ты үй тап сыр ма сын да со нау ор та 
ға сыр дан бү гін ге дейін гі қа зақ хал қы ның Астана ла ры 
ро лін ат қар ған қа ла лар та ри хы на тоқ та лып, та ғы лы-
мы мол мə лі мет тер бер ді. Ал Ы. Ал тын са рин атын-
да ғы Ар қа лық пе да го ги ка лық ин сти ту ты ның «Тор ғай 
ұлан да ры» то бы «Ұлы да ла өр ке ни еті: тор ғай өңі рі-

нің та ри хи-мə де ни ес кер ткіш те рі — ру ха ни жаң ғы ру-
дың ұлы мұ ра сы» ре тін де қа рас тыр ды. Жал пы бар-
лық көр се тіл ген та қы рып тар Ел ба сы ның «Бо ла шақ қа 
бағ дар: ру ха ни жаң ғы ру» бағ дар ла ма лық ма қа ла сын 
на си хат тап, өңір лер дің та ри хи-мə де ни мұ ра сын сақ-
тау ға ба сым дық бер ді. Осы ған бай ла ныс ты бо ла шақ-
ты те рең тү сін ген əр об лыс тың жо ға ры оқу орын да-
ры нан жи нал ған сту дент жас та ры ту ған өл ке міз дің 
бай мұ ра сын бір ле се зерт те уге ша қыр ды.
Əділ қа зы лар дың ше ші мі мен олим пи ада ның 

қо ры тын ды сы бойын ша сту дент тер дің ара сын-
да же ке көр сет кіш те рі үшін же ңім паз атан ған дар: 
А. Н. Ра хым — 1 орын (Пав ло дар МПУ), Н. Ауыл-
бай — 2 орын (І. Жан сү гі ров атын да ғы Же ті су МУ) 
Ж. Жа қып бек — 2 орын (Қор қыт ата атын да ғы Қы-
зы лор да уни вер си те ті), А. В. Бог да но ва — 3 орын 
(А. Мыр зах ме тов атын да ғы Көк ше тау уни вер си те ті), 
Б. Ай ту — 3 орын (Қос та най МПУ), З. К. Ал да на за-
ро ва — 3 орын (Ы. Ал тын са рин атын да ғы Ар қа лық 
МПИ). Со ны мен бір ге жал пы көр сет кіш тер бойын-
ша же ңім паз дар, ко ман да лық топ тық жа рыс та жүл-
де лі орын дар анық тал ды. Олар да ар на улы дип лом-
дар мен ма ра пат тал ды. Атап ай тсақ, Пав ло дар МПУ, 
Абай атын да ғы Қа зҰ ПУ, əл-Фа ра би атын да ғы Қа зҰУ, 
Қ. Жұ ба нов атын да ғы АӨМУ, М. Өте мі сов атын да ғы 
БҚМУ, Шет тіл дер жə не іс кер лік карь ера уни вер си те-
ті, М. Əуезов атын да ғы ОҚ МУ, Е. А. Бө ке тов атын да-
ғы ҚарМУ ко ман да ла ры мү ше ле рі, ко ман да лар дың 
ғы лы ми же тек ші ле рі, со ны мен бір ге атал ған уни вер-
си тет тер дің бас шы ла ры на ар на улы сер ти фи кат тар 
мен ал ғыс хат тар та быс етіл ді. Ма ра пат тау рə сі мі нен 
кейін олим пи ада қа ты су шы ла ры мен қо нақ тар ға ар-
найы Уни вер си тет мұ ра жай ла ры на, До лин ка да ғы 
«Қар Лаг» мұ ра жайы на жə не қа ла бойын ша са яхат-
тар ұйым дас ты рыл ды. Олим пи ада жə не эк скур сия 
ба ры сын да қа ты су шы сту дент тер өз де рі нің ойын да-
ғы жə не қы зық ты рып жүр ген сұ рақ та ры на жауап тар 
ал ды. Со ны мен қа тар кел ген қо нақ тар олим пи ада 
ке зін де гі кө ңіл-күй ле рін ерек ше бір тол қу мен ба ян-
дап, өз ой ла ры мен бө ліс ті. «Қар Лаг» мұ ра жайы он да 
бар ған дар дың бойы на ерек ше əсер қал дыр ды.

�. С. 	С КЕМ БА ЕВ,
АР ХЕ ОЛО ГИЯ, ЭТ НО ЛО ГИЯ Ж< НЕ ОТАН ТА РИ ХЫ КА ФЕД РА СЫ НЫ� 

МЕ� ГЕ РУ ШІ СІ

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 би оло гия-
ге ог ра фия фа куль те тін де ге ог ра фия ка фед ра сы ның ұйым дас ты ру ымен 5В011600 «Ге ог ра-
фия» ма ман ды ғы бойын ша сту дент тер дің X Рес пуб ли ка лық пəн дік олим пи ада сы өт кі зіл ді. 
Рес пуб ли ка лық олим пи ада ға Қа зақ стан Рес пуб ли ка сы ның 16 жо ға ры оқу ор ны нан 32 сту-
дент қа тыс ты. Бі лім до да сы ның сал та нат ты ашы лу ына уни вер си те ті міз дің ғы лы ми жұ-
мыс тар жө нін де гі про рек то ры Қ. Б. Ома ров қа тыс ты.

Рес пуб ли ка лық олим пи ада ға ге ог ра фия ка фед-
ра сы ұжы мы зор жауап кер ші лік пен дайын дал ды. 
Екі күн ге со зыл ған те ори ялық жə не прак ти ка лық 
тур лар бойын ша бі лім мен ғы лым ның май тал ман-
да рын сы нақ қа тү сі ріп, та ра зы лау ға, сту дент тер дің 
ге ог ра фи яда ғы ғы лы ми ба ғыт тар бойын ша бі лім де-
рін тек се ру үшін ге ог ра фия ка фед ра сы нан ар найы 
ко мис сия сай лан ды. Елі міз дің əр өңі рі нен кел ген 
ко ман да лар ға фа куль те ті міз дің де ка ны С. А. Тал жа-
нов, ка фед ра мең ге ру ші сі К. М. Ак пам бе то ва, до цент 
Г. Н. Чис тя ко ва жə не аға оқы ту шы лар У. А. Суй-
му ха нов пен А. И. Аман жо лов қа зы лық ет ті. Бі лім 
шы ңы на же ту үшін фи зи ка лық жə не эко но ми ка-
лық-əлеу мет тік ге ог ра фия бойын ша, кар тог ра фия 
жə не ге оло гия, ге омор фо ло гия ба ғыт та ры бойын ша 
сту дент тер ал дын ала жүйе лі құ рас ты рыл ған те ори-
ялық, прак ти ка лық сайыс тар ға түс ті. Өз бі лім ор да-
сы ның на мы сын қор ғап кел ген бі лім ді жас тар мен 
олар дың ғы лы ми же тек ші ле рі не ар найы бағ дар ла ма 
бойын ша ка фед ра ның до цен ті Г. Н. Чис тя ко ва, оқы-
ту шы Л. Т. Ма ла ева ның же тек ші лі гі мен Қа ра ған ды 
қа ла сы ның жə не уни вер си те ті міз дің өл ке та ну лық 
мұ ра жай ла ры на эк скур сия ұйым дас ты рыл ды.

Ге ог ра фия ка фед ра сы ның про фес сор лық-оқы ту-
шы лар құ ра мы ұйым дас ты ру ымен ғы лы ми же тек ші-
лер мен бір лес кен дөң ге лек үс тел өт кі зі ліп, олим пи-
ада қа ты су шы ла ры ге ог ра фи яның сан алу ан проб ле-
ма лық жағ дай ла ры ту ра лы пі кір ал мас ты. Дөң ге лек 
үс тел ді ұйым дас ты ру ға ка фед ра ның аға оқы ту шы ла-
ры А. К. Кул ма ган бе то ва, К. Д. Кен жи на, Г. Б. Əби ева, 
Г. М. Жан го жи на жə не ла бо рант Ж. Ша ра ку ло ва ат 

са лыс ты. Со ны мен қа тар Қа зақ ге ог ра фи ялық қо ға-
мы ның Пре зи ден ті, г.ғ.к., до цент К. М. Ак пам бе то-
ва ның же тек ші лі гі мен пе да го ги ка лық ма ман дар ды 
да яр ла уда ғы же тіс тік тер мен кем ші лік тер дің аясын-
да, оқы ту дың жа ңар тыл ған бі лім маз мұ ны бойын ша 
не гіз гі проб ле ма лар қоз ғал ған əсер лі пі кір та лас өт кі-
зіл ді. Рес пуб ли ка лық тұр ғы да өт кі зіл ген олим пи ада 
та лант ты бо ла шақ сту дент-жас тар ды қол дау жə не 
олар дың кə сі би да рын ды ерек ше лік те рін ай қын дау 
мақ са тын да, сон дай-ақ ха лы қа ра лық олим пи ада лар-
ға ко ман да да яр лау аясын да ұйым дас ты рыл ды.
Са ры ар қа өңі рін де өт кен бі лім сайы сы ның ал-

ғаш қы ірік теу ке зе ңін де сту дент тер дің те ори ялық 
дең гей ле рі, ал ақ тық-мə ре лік ке зең де ге ог ра фия ғы-
лы мын да зор же тіс тік тер көр сет кен ко ман да лар мен 
жүл де иеле рі анық тал ды. Рес пуб ли ка лық олим пи-
ада ның сал та нат ты жа бы лу рə сі мін де де кан ның тəр-
бие ісі жө нін де гі орын ба са ры С. М. Дос ма хов тың же-
тек ші лі гі мен олим пи ада қа ты су шы ла ры на ар нал ған 
ке ре мет əн-ша шу кон церт ұйым дас ты рыл ды.
Со ны мен, Са ры ар қа өңі рін де гі ге ог ра фия шы-

ңы на ең ал ғаш ту ды та би ға ты сұ лу Көк ше же рі нен 
кел ген Ш. Уəли ха нов атын да ғы Көк ше тау мем ле кет-
тік уни вер си те ті нің сту дент те рі нен тұ ра тын ко ман да 
тік ті. Екін ші ко ман да лық орын дар ды елі міз дің ба тыс 
өңі рі нен кел ген Қ. Жұ ба нов атын да ғы Ақ тө бе өңір-
лік мем ле кет тік уни вер си те ті мен М. Өте мі сов атын-
да ғы Ба тыс Қа зақ стан мем ле кет тік уни вер си те ті нің 
біл гір ле рі ал са, үшін ші ко ман да лық орын дар Ал тай 
өңі рін де гі Шə кə рім атын да ғы Се мей мем ле кет тік 
уни вер си те ті, Та раз ин но ва ци ялық-гу ма ни тар лық 

уни вер си те ті, Абай атын да ғы Қа зҰ ПУ мен Оң түс тік 
Қа зақ стан мем ле кет тік пе да го ги ка лық уни вер си тет-
те рі ко ман да ла ры ның қор жы ны на бай лан ды.

Сту дент тер дің пəн дік олим пи ада сын да же ке көр-
сет кіш те рі бойын ша көз ге түс кен Қор қыт-ата атын-
да ғы Қы зы лор да мем ле кет тік уни вер си те ті нің сту-
ден ті Та ңа тар Əлі бе ков I дə ре же лі, Х. Дос мұ ха ме дов 
атын да ғы Аты рау мем ле кет тік уни вер си те ті нің сту-
ден ті Ди ас Бек тұр ға нұ лы мен М. Қо зы ба ев атын да-
ғы Сол түс тік Қа зақ стан мем ле кет тік уни вер си те ті нің 
сту ден ті Вик то рия Ро щи ко ва II дə ре же лі, ал Қа зақ 
мем ле кет тік қыз дар пе да го ги ка лық уни вер си те ті нің, 
Пав ло дар мем ле кет тік пе да го ги ка лық уни вер си те-
ті нің жə не М. Əуезов атын да ғы Оң түс тік Қа зақ стан 
мем ле кет тік уни вер си те ті нің сту дент те рі III дə ре-
же лі дип лом мен ма ра пат тал ды. Бар лық қа ты су шы-
лар ға ар найы сер ти фи кат тар мен олар дың ғы лы ми 
же тек ші ле рі не ҚарМУ рек то ры аты нан «Ал ғыс хат» 
та быс етіл ді.

Ор та лық Қа зақ стан да ал ғаш ұйым дас ты рыл ған 
атал ған пəн дік олим пи ада ға ғы лы ми-əдіс те ме лік 
тұр ғы дан жо ға ры дең гей де өт ті де ген ба ға бе ріл ді. Ең 
бас ты сы, жас тар дың өте ежел гі ілім — ге ог ра фия ға 
де ген зор қы зы ғу шы лы ғы біз ді қу ант ты. Же рін та ны-
ған, елін та ны ған ұл-қыз да ры мыз ғы лым мен бі лім 
шы ңы на же те бер сін!

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

О�У ІСІ Ж	 НІН ДЕ ГІ ОРЫН БА СА РЫ, 
ГЕ ОГ РА ФИЯ КА ФЕД РА СЫ НЫ� А�А О�Ы ТУ ШЫ СЫ

Тарихты тану — та@ылымды іс

Олимпиада — Сарыар,а тPрінде

Олимпиада

5В010100 — «Мек теп ке 

дейін гі о�ы ту мен т�р би елеу» 

ма ман ды !ы бойын ша сту-

дент тер ді� IX Рес пуб ли ка лы� 

п�н дік олим пи ада сы с�уір ді� 

19-20 к�н де рі Алматы �а ла-

сын да !ы �а за� мем ле кет тік 

�ыз дар пе да го ги ка лы� уни-

вер си те тін де �т ті.

Е. А. Б� ке тов атын да !ы 

�арМУ-ды� МДОжТ-31, 33, 

21 топ та ры ны� сту дент те рі: (й-

ге рім Аюпо ва, Тал шын �айыр-

бе ко ва, А� б� пе �а сым бе ко ва, 

Г� л�йім (б ді р� сіл мен � ра мын 

то лы� тыр !ан «Алау» то бы ко-

ман да лар ара сын да 2 орын ды 

иелен ді. Же ке есеп бойын ша 

Тал шын �айыр бе ко ва 2 орын-

ды ба !ын дыр ды. Топ же тек ші сі: 

п.!.к., МДжППД ка фед ра сы ны� 

до цен ті Г�л бар шын �а пан �ы-

зы Бел гі ба ева.

* * *
5В010200 — «Бас тауыш та 

о�ы ту пе да го ги ка сы мен �діс-

те ме сі» ма ман ды !ы бойын ша 

сту дент тер ді� X Рес пуб ли ка-

лы� п�н дік олим пи ада сы 19-

20 с�уір ара лы !ын да 90 жыл-

ды� та ри хы бар Абай атын да !ы 

�а за� лт ты� пе да го ги ка лы� 

уни вер си те тін де �т ті.

Е. А. Б� ке тов атын да !ы 

�арМУ БОП ж(-31 то бы ны� 

Ди на ра Хай дар бе ко ва, Жан-

сая Сейіл бек, (й ге рім Жа� сы-

лы�, Та ми ла Tс кен бай сын ды 

сту дент те рі нен жа са� тал !ан 

«Аяла» то бы ко ман да лы� есеп 

бойын ша 2 орын ды же �іп ал-

ды, ал же ке есеп те Та ми ла Tс-

кен бай 2 орын ды иелен ді. Топ-

ты� же тек ші ле рі: п.!.м., БОП ж( 

ка фед ра сы ны� а!а о�ы ту шы сы 

Жан нр Ба �ыт �ы зы (се то ва, 

п.!.м., БОП ж( ка фед ра сы ны� 

а!а о�ы ту шы сы К�л жан (сет-

�ы зы Ай дар бе ко ва.

* * *
С�уір ді� 19-21 жл ды зы 

ара лы !ын да Абай атын да !ы 

�а за� лт ты� пе да го ги ка лы� 

уни вер си те тін де 5В010700 — 

«Бей не леу �не рі ж� не сы зу» 

ма ман ды !ы бойын ша Х Рес-

пуб ли ка лы� сту дент тік олим пи-

ада �т ті. Олим пи ада !а �арМУ 

аты нан «Степ ная Ат лан ти да» 

ко ман да сы �а тыс ты. Сту дент-

те рі міз Мак сим Кос те лев ж�-

не Ека те ри на Цой бі лі мі мен, 

та лан ты мен та ны лып, 2 орын-

ды иелен ді. `ы лы ми же тек ші-

ле рі — п.!.м., а!а о�ы ту шы, �Р 

су рет ші лер ода !ы ны� м� ше сі 

М. С. Кал ма ха нов.

ПЕ ДА ГО ГИ КАЛЫ� ФА КУЛЬ ТЕТ

Білімділер
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Эти при род ные яв ле ния под раз де-
ля ют ся на бед ствия, вы зы ва емые:

• вы со ким уров нем во ды — на вод-
не ния, при ко то рых про ис хо дит 
за топ ле ние по ни жен ных час тей го-
ро дов и дру гих на се лен ных пун ктов, 
по се вов сельско хо зяй ствен ных 
куль тур, пов реж де ние про мыш-
лен ных и тран спор тных объ ек тов;

• низ ким уров нем во ды, ког да на-
ру ша ет ся су до ход ство, во дос наб-
же ние го ро дов и на род но хо зяй-
ствен ных объ ек тов, оро си тель ных 
сис тем;

• ран ним ле дос та вом и по яв ле ни ем 
льда на су до ход ных во до емах.
Сю да же нес коль ко ус лов но мы от-

но сим и мор ские гид ро ло ги чес кие яв-
ле ния: цу на ми, силь ные вол не ния на 
мо рях и оке анах, тро пи чес кие цик ло-
ны (тай фу ны), на пор льдов и ин тен сив-
ный их дрейф.

На вод не ние — вре мен ное за топ-
ле ние зна чи тель ной час ти су ши в ре-
зуль та те подъ ема уров ня во ды в во до-
емах вы ше обыч но го (вы ше ор ди на ра), 
ко то рое при чи ня ет ма те ри аль ный 
ущерб, на но сит урон здо ровью на се-
ле ния или при во дит к ги бе ли лю дей. 
Ес ли за топ ле ние не соп ро вож да ет ся 
ущер бом, это есть раз лив ре ки, озе ра, 
во дох ра ни ли ща.
Толь ко за пос лед ние 10 лет в ми ре 

при на вод не ни ях по гиб ло око ло 100 
ты сяч и пос тра да ло бо лее 1,5 млн че-
ло век, а об щий ущерб от на вод не ний 
сос та вил око ло 300 млрд дол ла ров. 
«Ре кордсме ном» по пов то ря емос ти ка-
тас тро фи чес ких на вод не ний яв ля ет ся 
устье ре ки Ганг. Так, нап ри мер, здесь 
при штор мо вой вол не в 12 м в 1737 
г. и при штор мо вой вол не 6 м в 1970 
г. чис ло жертв сре ди на се ле ния сос та-
ви ло по 300 тыс. чел. Зна чи тель ны ми 
ка тас тро фи чес ки ми на вод не ни ями от-
ли ча ют ся ре ки Ху ан хэ и Ян цзы в Ки тае, 
по бе режье Се вер но го мо ря, устье Не-
вы и Ле ны в Рос сии и др. Бо га тым на 
на вод не ния был 2002 год для За пад ной 
и Цен траль ной Ев ро пы, где ущерб дос-
тиг мно гих млрд дол ла ров.

В Ка зах ста не кли мат за суш ли вый, 
тем не ме нее в спис ке сти хий ных бед-
ствий на вод не ния иг ра ют здесь не пос-
лед нюю роль. В рес пуб ли ке око ло 800 
рек про тя жен ностью 50 и бо лее км, на 
ко то рых при оп ре де лен ных ус ло ви ях 
воз ни ка ют на вод не ния.

На иболь ший ущерб при но сят на-
вод не ния на ре ках Урал, То бол, Ишим, 
Ну ра, Эм ба, Тур гай, Са ры су, Бух тар ма 
и др., а так же на мно го чис лен ных при-
то ках. На вод не ния мо гут быть так же 
выз ва ны ава рий ны ми сбро са ми во ды 
из во дох ра ни лищ, про ры ва ми пру дов-
на ко пи те лей и др., ко то рых в рес пуб-
ли ке око ло 500. На иболь ший ущерб 
вы зы ва ют тех ни чес кие сбро сы на р. 
Сыр-Дарье в зим нее вре мя во вре мя 
ле дос та ва в ниж нем ее те че нии.

На вод не ния в Ка зах ста не от ме ча-
ют ся поч ти еже год но, но рас прос тра-
не ние и мас штаб год от го да варь иру-
ют ся весь ма су ще ствен но. При мер но 
1 раз в 50-100 лет на ре ках Казахстана 
слу ча ют ся ка тас тро фи чес кие на вод не-
ния. Так бы ло, нап ри мер, вес ной 1993 
го да, ког да в свя зи с из бы точ ны ми 
сне го за па са ми, рез ким и зна чи тель-
ным по теп ле ни ем с од нов ре мен ным 
вы па де ни ем силь ных дож дей ка тас-
тро фи чес кие та ло дож де вые па вод ки 
сфор ми ро ва лись прак ти чес ки на всех 
рав нин ных ре ках рес пуб ли ки. При 
этом, по офи ци аль ным дан ным, от на-
вод не ний пос тра да ли 669 на се лен ных 
пун ктов, по гиб ло 6 че ло век, эва ку иро-
ва но 12,7 тыс. че ло век. За топ лен ны ми 
и раз ру шен ны ми ока за лись 7000 до-
мов об щей пло щадью 635 тыс. кв. м. 
За топ ле нию так же под вер глись 50 тыс. 
га по сев ных пло ща дей, 2,3 тыс. жи вот-
но вод чес ких по ме ще ний, по гиб ло 66 
тыс. го лов ско та, приш ли в не год ность 
875 км ав то мо биль ных до рог, 718 км 
ЛЭП, 275 км ли ний свя зи, 513 гид ро-
тех ни чес ких со ору же ний и др. Об щий 
толь ко пря мой ущерб сос та вил око ло 
60 млрд тен ге. В дру гие го ды пря мой 
ущерб от на вод не ний в рес пуб ли ке 
сос тав лял от нес коль ких со тен ты сяч 
до нес коль ких де сят ков млн дол ла ров.

На тер ри то рии Ка ра ган дин ской 
об лас ти око ло 2000 рек и вре мен ных 
во до емов. Их об щая про тя жен ность 
сос тав ля ет око ло 10 тыс. км. Ос нов ной 
осо бен ностью вод но го ре жи ма рек яв-
ля ет ся их яр ко вы ра жен ное по ло водье 
в ве сен ний пе ри од. Во да мо жет под-
нять ся от 1,5 до 3 мет ров. За топ ля ют-
ся зо ны от 0,3 до 3,4 кв. км. За топ ле ние 
про ис хо дит с пе ри одич ностью 2-3 го да, 
сро ком на 10-15 дней.

На ибо лее раз ру ши тель ный па во-
док за пос лед ние 50 лет про изо шел в 
1993 го ду. Бы ло за топ ле но 15 на се лен-
ных пун ктов, раз ру ше но 22 ки ло мет ра 
до рог с твер дым пок ры ти ем, 19 мос тов, 
пов реж де ны пло ти ны во дох ра ни лищ. 
Вы ве де но из строя 126 опор ли ний 
свя зи, 18 ки ло мет ров ка бе ля, 100 опор 
ЛЭП. Ущерб сос та вил око ло 4 млрд 
тен ге.

В Ка ра ган дин ской об лас ти на ибо-
лее опас ны с точ ки зре ния за топ ле-
ния пой мы рек Ну ра, Са ры су в Кар-
ка ра лин ском райо не, Са мар кандское 
во дох ра ни ли ще Бу хар жы ра ус ко го и 
Ну рин ско го райо нов, на ко то рых во да 
под ни ма ет ся от 15 сан ти мет ров до 3 
мет ров и рас те ка ет ся на по ни жен ных 
мес тах от 0,5 до 3 ки ло мет ров.

Мно го чис лен ные ре ки от ли ча ют ся 
друг от дру га раз лич ны ми ус ло ви ями 
фор ми ро ва ния сто ка во ды, а это в не-
ма лой сте пе ни оп ре де ля ет и ус ло вия 
воз ник но ве ния на вод не ний. Ис хо дя 
из это го, ре ки по ус ло ви ям воз ник но-
ве ния на вод не ния под раз де ля ют ся на 
че ты ре ти па:

1-й — ре ки с мак си маль ным сто-
ком, вы зы ва емым та яни ем сне га на 
рав ни нах.

2-й — ре ки с мак си маль ным сто-
ком, воз ни ка ющим при та янии гор-
ных сне гов и лед ни ков. На вод не ния 
здесь мо гут наб лю дать ся нес коль ко раз 
в те че ние го да.

3-й — ре ки с мак си маль ным сто-
ком, обус лов лен ным вы па де ни ем ин-
тен сив ных дож дей.

4-й — ре ки с мак си маль ны ми сто-
ка ми, об ра зу ющи ми ся от сов мес тно-
го вли яния сне го та яния и вы па де ния 
осад ков. Их ре жим ха рак те ри зу ет ся 
ве сен ним по ло водь ем от та яния сне гов, 
по вы ше ни ем лет не го и зим не го сто ка 
за счет обиль но го грун то во го пи та-
ния, а так же зна чи тель ны ми осен ни ми 
осад ка ми.

На вод не ние, ха рак тер ное для рек 
пер во го ти па, час то на зы ва ют по ло-
водь ем. Это еже год но пов то ря ющий-
ся в один и тот же се зон зна чи тель ный 
и до воль но дли тель ный подъ ем уров-
ня во ды в ре ке. Обыч но по ло водье вы-
зы ва ет ся ве сен ним та яни ем сне га на 
рав ни нах или дож де вы ми осад ка ми.

На вод не ние, ха рак тер ное для рек 
треть его ти па, обыч но на зы ва ют па-
вод ком. Это ин тен сив ный, срав ни тель-
но крат ков ре мен ный подъ ем уров ня 
во ды. Фор ми ру ет ся силь ны ми дож дя-
ми, иног да та яни ем сне га при зим них 
от те пе лях.

Кро ме наз ван ных ис точ ни ков на-
вод не ния мо гут воз ни кать вслед ствие 
дру гих гид ро ме те оро ло ги чес ких яв ле-
ний, та ких как за то ры, за жо ры, на го ны 
и про ры вы пло тин.

Важ ней ши ми ос нов ны ми ха рак те-
рис ти ка ми яв ля ют ся мак си маль ный 
уро вень и мак си маль ный рас ход во ды 
за вре мя на вод не ния. С мак си маль-
ным уров нем свя за ны пло щадь, слой 
и про дол жи тель ность за топ ле ния мес-
тнос ти. К од ной из ос нов ных ха рак те-
рис тик от но сит ся и ско рость подъ ема 
уров ня во ды.

К фак то рам, обус лав ли ва ющим ве-
ли чи ны мак си маль но го уров ня и мак-
си маль но го рас хо да во ды для слу чая 
ве сен не го по ло водья от но сят ся сле ду-
ющие:
• за пас во ды в снеж ном пок ро ве пе-
ред на ча лом ве сен не го та яния; ат-
мос фер ные осад ки в пе ри од сне го-
та яния и по ло водья;

• осен не-зим нее ув лаж не ние поч вы к 
на ча лу ве сен не го сне го та яния;

• глу би на про мер за ния поч вы;
• ле дя ная кор ка на поч ве;
• ин тен сив ность сне го та яния.
Для оп ре де ле ния ве ли чи ны ин тен-

сив нос ти сне го та яния ши ро ко при ме-
ня ет ся ме тод из ме ре ния так на зы ва-
емо го ко эф фи ци ен та ста ива ния слоя 
та лой во ды в мм, при хо дя ще го ся на 
один гра дус сред ней су точ ной тем пе-
ра ту ры воз ду ха.

Для слу ча ев па вод ка к фак то рам, 
влияющим на ве ли чи ны ос нов ных ха-
рак те рис тик, от но сят ся:
• ко ли че ство осад ков;
• их ин тен сив ность и про дол жи тель-
ность;

• пло щадь ох ва та, пред ше ству ющая 
вы па де нию осад ков;

• ув лаж нен ность бас сей на;
• во доп ро ни ца емость поч вы;
• рель еф бас сей на;
• ве ли чи ны ук ло нов рек;
• на ли чие и глу би на мер зло ты.
К ос нов ным ха рак те рис ти кам пос-

лед ствий на вод не ния от но сят ся:
• чис лен ность на се ле ния, ока зав ше-
го ся в зо не, под вер жен ной на вод-
не нию;

• ко ли че ство на се лен ных пун ктов, 
по пав ших в зо ну на вод не ния;

• ко ли че ство пред прия тий;
• про тя жен ность ав то мо биль ных и 
же лез ных до рог, ли ний элек тро-
пе ре да чи, свя зи и ком му ни ка ций, 
ока зав ших ся в зо не за топ ле ния;

• ко ли че ство по гиб ших жи вот ных, 
раз ру шен ных мос тов и тон не лей.
Раз ли ча ют пря мой и кос вен ный 

ущерб от на вод не ния. Пря мой — это, 
нап ри мер, пов реж де ние и раз ру ше ние 
жи лых и про из вод ствен ных зда ний, же-
лез ных и ав то мо биль ных до рог, ли ний 
элек тро пе ре да чи и свя зи, ги бель ско та 
и уро жая, унич то же ние и пор ча сырья, 
топ ли ва, про дук тов пи та ния, кор мов, 
зат ра ты на вре мен ную эва ку ацию на се-
ле ния и ма те ри аль ных средств.

К кос вен но му ущер бу обыч но от но-
сят: зат ра ты на при об ре те ние и дос тав-
ку в пос тра дав шие райо ны про дук тов 
пи та ния, стро итель ных ма те ри алов и 
кор мов для ско та, сок ра ще ние вы ра-
бот ки про дук ции, ухуд ше ние ус ло вий 
жиз ни на се ле ния.

Пря мой и кос вен ный ущерб на хо-
дит ся по боль шей час ти в со от но ше-
нии 70 к 30.

Иног да на вод не ния соп ро вож да ют-
ся по жа ра ми из-за об ры ва про во дов и 
ко рот ко го за мы ка ния. Зда ния те ря ют 
ка пи таль ность: от ва ли ва ет ся шту ка-
тур ка, вы па да ют кир пи чи, раз мы ва ют-
ся фун да мен ты, де ре вян ные конструк-
ции гни ют. Из-за не рав но мер ной про-
сад ки грун та про ис хо дят раз ры вы ка-
на ли за ци он ных, во доп ро вод ных труб, 
на ру ша ет ся ра бо та ка бель ных ли ний.
Су ще ству ют по ня тия «под топ ле-

ние» и «за топ ле ние». При под топ ле-
нии во да про ни ка ет в под ва лы че рез 
ка на ли за ци он ную сеть, раз лич но го 
ро да тран шеи и кол лек то ры. В слу чае 
же за топ ле ния мес тность пок ры ва ет ся 
сло ем во ды оп ре де лен ной вы со ты.

По ме те оро ло ги чес ким ус ло ви ям 
все ре ги оны Казахстана раз лич ны. Од-
на ко на вод не ния про ис хо дят прак ти-
чес ки еже год но то в од ном, то в дру гом 
райо не. Ущерб ис чис ля ет ся ог ром ны-
ми циф ра ми. Пло щадь, ко то рая мо-
жет быть под вер гну та за топ ле нию па-
вод ко вы ми во да ми, сос тав ля ет око ло 
500 тыс. кв. км, од на ко еже год но ре аль-
но за тап ли ва ет ся от 36 до 56 тыс. кв. км.

Дей ствия на се ле ния, про жи ва-
юще го на тер ри то ри ях, под вер жен-
ных рис ку на вод не ний и па вод ков

Пе ред на вод не ни ем:
• очис ти те ка на ли за ци он ную сис те му;
• при го товь те за пас ные ис точ ни ки 
энер го пи та ния;

• при го товь те сред ства ока за ния пер-
вой по мо щи;

• зап равь те ба ки ав то ма шин;
• соз дай те за па сы пить евой во ды и 
про до воль ствия, го то во го к упот-
реб ле нию;

• при го товь те ра ди оп ри ем ни ки, 
спир то вые плит ки для раз ве де ния 
ог ня и сиг наль ные элек три чес кие 
фо на ри.
При объ яв ле нии о на ча ле на вод-

не ния
• за па си те пить евую во ду на слу чай, 
ес ли ко лод цы ста нут неп ри год ны-
ми, а во доп ро вод пе рес та нет фун-
кци они ро вать;

• ес ли есть вре мя, при вя жи те все то, 
что мо жет уп лыть, чув стви тель ные 
при бо ры за щи ти те смаз кой;

• на меть те су хое бе зо пас ное мес то, 
ко то рое на вер ня ка из бе жит за топ-
ле ния, на слу чай бег ства;

• уч ти те воз мож ность быть от ре зан-
ным во дой;

• при уг ро зе на вод не ния от клю чи-
те газ и элек три че ство, пе ре не си те 
цен ные ве щи в бе зо пас ное мес то;

• не пре неб ре гай те ин фор ма ци ей и 
кон крет ны ми ука за ни ями ор га нов 
уп рав ле ния об эва ку ации и мес те 
ук ры тия!
Во вре мя на вод не ния

• ока зав шись в зо не за топ ле ния, ос-
та вай тесь на вер хнем эта же или 
кры ше зда ния, на де ре ве или дру-
гом воз вы шен ном мес те;

• из бе гай те низ ко рас по ло жен ных 
мест, ко то рые мо гут ока зать ся за-
топ лен ны ми при раз ру ше нии пло-
тин;

• ни ког да не пе ре хо ди те за топ лен-
ные учас тки, ес ли во да сто ит вы ше 
ко лен, по ток мо жет сва лить с ног;

• не пе реп рав ляй тесь че рез за топ-
лен ные учас тки на ав то мо би ле, 
мож но не за ме тить ям;

• ос та вай тесь в мес тах ук ры тия до 
пос туп ле ния со от вет ству ющих ука-
за ний от ор га нов уп рав ле ния;

• ес ли нуж да етесь в по мо щи, по да-
вай те сиг на лы бед ствия.
При вне зап ном на вод не нии

• быс тро зай ми те бли жай шее воз вы-
шен ное мес то;

• днем раз вес ти бе лое (или цвет ное) 
сиг наль ное по лот ни ще, в тем но те 
по да вай те све то вые сиг на лы;

• при вы нуж ден ной са мо эва ку ации 
(во да у по ро га) спа сай тесь на пло ту 
из под руч ных средств.
Са мос то ятель но из за топ лен но го 

райо на мож но вы би рать ся лишь в без-
вы ход ных си ту аци ях, ког да на деж ды 
на спа са те лей нет!

Вы ока за лись в во де
• дер жи тесь за пла ва ющие пред ме-
ты;

• по пы тай тесь свя зать из пла ва ющих 
пред ме тов плот;

• от тал ки вай те опас ные пред ме ты с 
ос тры ми час тя ми;

• эва ку ируй тесь в бе зо пас ное мес то.
Ес ли вы ока за лись в во де, не об хо-

ди мо ос во бо дить ся от обу ви, на ибо-
лее тя же лой одеж ды, тя ну щей ко дну, 
отыс кать пла ва ющие пред ме ты, де-
ревья, дру гие воз вы ша ющи еся над во-
дой пред ме ты и вос поль зо вать ся ими, 
ожи дая по мощь. Ес ли спа си тель ный 
бе рег не да ле ко, нуж но плыть под уг-
лом к те че нию, луч ше все го в спо кой-
ном, раз ме рен ном тем пе, ог ра ни чи-
ва ясь ко рот ки ми плав ны ми греб ка ми 
под во дой. Выб рав шись на бе рег, на до 
не мед лен но от жать мок рую одеж ду и 
под нять ся вверх по бе ре гу, най ти ук-
ры тие от вет ра и ожи дать по мощь.

На лод ке к то ну ще му че ло ве ку сле-
ду ет приб ли жать ся про тив те че ния, 
при вет ре ной по го де — про тив вет ра 
и вол ны. Вы тас ки вать спа сен но го из 
во ды луч ше все го со сто ро ны кор мы. 
Дос та вив его на бе рег, не мед лен но 
прис ту пить к ока за нию пер вой ме ди-
цин ской по мо щи.

Не под да вай тесь па ни ке! Сиг наль-
те о се бе!

Пос ле на вод не ния
• вни ма тель но об сле дуй те свое жи-
ли ще на пред мет пов реж де ний;

• ос те ре гай тесь пор ван ных и про вис-
ших элек троп ро во дов;

• не упот реб ляй те про дук ты пи та-
ния, под мо чен ные па вод ко вы ми 
во да ми;

• не ис поль зуй те для питья во ду без 
са ни тар ной про вер ки, ес ли же вы 
вы нуж де ны это сде лать, для обез за-
ра жи ва ния во ды мож но при ме нить 
обыч ный от бе ли ва тель для белья 
(15 ка пель на 1 литр во ды, дать от-
сто ять ся не ме нее по лу ча са) ли бо 
сла бый ра створ мар ган цов ки;

• каж дый ко ло дец дол жен быть сна-
ча ла осу шен, а во да под вер гну та 
ана ли зу на пред мет ее без вред нос-
ти;

• без осо бой не об хо ди мос ти не за хо-
ди те на учас тки, быв шие за топ лен-
ны ми;

• элек троп ри бо ры дол жны быть пе-
ред упот реб ле ни ем вы су ше ны и 
оп ро бо ва ны;

• не поль зуй тесь ис точ ни ка ми от-
кры то го ог ня;

• обо всех пов реж де ни ях со об щай те 
ком пе тент ным ор га нам.

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

Поздравляем!

Чемпионы мира 
по акробатике

Сту дент 1-го кур са фа куль-

те та фи зи чес кой куль ту ры 

и спор та Ни ки та Амос кин за-

нял І мес то на чем пи она те ми-

ра сре ди мо ло де жи по спор-

тив ной ак ро ба ти ке, ко то рый 

про хо дил в Бель гии (г. Ан твер-

пен) с 8 по 10 ап ре ля 2018 го-

да.

10 ап ре ля ка ра ган дин цы 

Ни ки та Амос кин и Анас та сия 

Дол га нюк одер жа ли по бе-

ду на чем пи она те ми ра сре-

ди мо ло де жи по спор тив ной 

ак ро ба ти ке, ко то рый про хо-

дил в Бель гии. Они вос пи-

тан ни ки СДЮСШ гим нас ти-

ки Уп рав ле ния фи зи чес кой 

куль ту ры и спор та Ка ра ган дин-

ской об лас ти. С ре зуль та том 

в 29,250 бал ла Амос кин и Дол-

га нюк опе ре ди ли со пер ни ков 

из Рос сии и Ве ли коб ри та нии.

Ни ки та — не од нок рат-

ный чем пи он РК. В 2013 го ду 

его па ра за ня ла пер вое мес-

то на меж ду на род ном тур-

ни ре «Гран-при» (Поль ша); 

в 2014 го ду — пер вое мес то 

на Меж ду на род ном тур ни ре 

стран Бал тии и СНГ; в 2015 го-

ду — пер вое мес то на чем пи-

она те Азии сре ди юни оров в г. 

Ханьчжоу (Ки тай); в 2016 го-

ду — третье мес то на чем пи-

она те ми ра сре ди мо ло де жи 

в г. Путья (Ки тай); а в 2017 го-

ду ак ро ба ты ста ли по бе ди те-

ля ми меж ду на род но го тур ни ра 

в Бель гии.

Победитель областного 
чемпионата

Сту ден тка 1-го кур са фа-

куль те та фи зи чес кой куль ту ры 

и спор та КарГУ им. Е. А. Бу  ке то-

ва Ла ура Жа ни бе ко ва за ня ла 

I мес то в ве со вой ка те го рии 

70 кг на чем пи она те Ка ра-

ган дин ской об лас ти по дзю-

до, про хо див шем в Ка ра ган де 

с 5 по 6 ап ре ля 2018 г.

Победитель 
республиканского 
турнира

Поз драв ля ем сту ден та 1-го 

кур са фа куль те та фи зи чес-

кой куль ту ры и спор та КарГУ 

им. Е. А. Бу  ке то ва Ера сы ла 

Уали ева, за няв ше го I мес-

то в ве со вой ка те го рии 75 кг 

на рес пуб ли кан ском тур ни ре 

по ар мей ско му ру ко паш но му 

бою, ко то рый про хо дил в Ка-

ра ган де с 14 по 15 ап ре ля.

Стихийные бедствия гидрологического характера
Здоровье и спорт
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Zашы,ты, @аламаты

Г у ма ни тар ные зна ния дол жны быть 
свя за ны с на ци ональ ной куль ту-

рой. На за ня ти ях по ис то рии ис кус ства 
Казахстана в кон тек сте Ру ха ни жаң ғы ру 
об суж да ет ся об раз Кур ман га зы, вос соз дан-
ный в изоб ра зи тель ном ис кус стве — жи во-
пи си, гра фи ке, плас ти ке. В этом пла не, не-
сом нен но, ин те рес но твор че ство Ауба ки ра 
Ис ма ило ва, сто яще го у ис то ков про фес си-
ональ но го ка зах ско го ис кус ства. Ог ром ное 
ко ли че ство эс ки зов, наб рос ков в ар хи ве 
Ауба ки ра Ис ма ило ва пос вя ще ны по ис ку 
об ра за Кур ман га зы.
В 1930-е го ды ху дож ник вмес те с ка зах-

ским ком по зи то ром Ах ме том Жу ба но вым 
ез дит по стра не, за пи сы вая кюи Кур ман га зы. 
В 1934 го ду Ис ма илов по беж да ет в зак ры том 
кон кур се, где ко мис сия от ме ча ет его ра бо ту 
как об ра зец под лин но го пор тре та Кур ман-
га зы, так как он был соз дан на ос но ве лич ных 
впе чат ле ний са мой Ди ны Нур пе исо вой.
Нас то ящий ко чев ник в сво ем твор че стве, 

как и в жиз ни, сог ла су ет дей ствия со сво-
им сер дцем, а так же с ве ле ни ями Ве ли ко-
го Тен гри, пос коль ку «во об ра же ние — это 
звез да внут ри че ло ве ка, не бес ное или над-
не бес ное те ло» (Ру ланд).
Ауба кир Ис ма илов пос то ян но воз вра-

ща ет ся к ра бо те над об ра зом Кур ман га зы, 
поз же ху дож ник соз да ет сю жет ные про из-
ве де ния с ве ли ким ка зах ским ком по зи то-
ром: «Кур ман га зы сре ди на ро да» (1940) и 
«Бег ство Кур ман га зы» (1959).
За пах ко выль ной сте пи вли ва ет в ко-

чев ни ка но вые си лы да же пос ле тя же лых 
ис пы та ний, му зы ка сте пи, ко то рая жи ла в 
кю ях Кур ман га зы, да ва ла тюркско му Элю 
и каж до му его пред ста ви те лю ве ру в свет, 
на деж ду. На деж ду, что, нес мот ря на нас ту-
па ющие тя же лые вре ме на (кар ти на «Кур-
ман га зы сре ди на ро да» пи са лась на ка ну не 
Ве ли кой Оте че ствен ной вой ны), бу ду щее 
обе ща ет по мощь и ра дость. Хра ня в се бе 
ог ром ный тай ник тюркских зна ний и пре-
да ний, Ауба кир Ис ма илов то ро пил ся пе-
ре дать свои поз на ния по том кам.
Боль шое мес то в твор че стве Са хи Ро ма-

но ва за ни ма ла книж ная гра фи ка. Зна ние 
ка зах ско го эпо са, бо га тей шее во об ра же ние 

и фан та зия по мо га ли ему соз да вать ин те-
рес ные и вы ра зи тель ные гра фи чес кие се-
рии, в том чис ле «Жизнь и твор че ство Кур-
ман га зы».
Ку аныш Есир ке ев ро дил ся в семье из-

вес тно го пред ста ви те ля пер во го по ко ле ния 
ху дож ни ков Ка ра ган ды — Рай мку ла Есир-
ке ева. К. Есир ке ев от но сит ся к то му по ко-
ле нию ху дож ни ков Казахстана, ко то рые в 
60-е го ды соз да ва ли но вое на ци ональ ное 
ис кус ство. Ху дож ник ищет уни вер саль ную 
фор му лу жиз ни, все яв ле ния ко то рой для 
не го рав ноз нач ны. Его кар ти ны на пол не ны 
на ка лен ны ми до пос лед не го пре де ла эмо-
ци ями. Внут рен няя ди на ми ка цве то фор мы, 
ко ди фи ци руя ис то ри чес кие со бы тия, яв-
ле ния куль ту ры, ок ру жа ющие лан дшаф ты, 
ха рак те ри зу ет хол сты, со от но ся как с мгно-
ве ни ем, так и с веч ностью. Од ной из зна чи-
тель ных ра бот К. Есир ке ева яв ля ет ся об раз 
Кур ман га зы.
Кур ман га зы пос вя тил «Кюй Не за ви си-

мос ти» Ко ныр Му ха ме ди ев — ху дож ник, 
зас лу жен ный де ятель куль ту ры Рес пуб ли-
ки Казахстан.
В скульпту ре од ним из пер вых к об ра-

зу Кур ман га зы об ра тил ся Ха ким жан На-
урыз ба ев, ос но во по лож ник на ци ональ ной 
скульпту ры: Кур ман га зы. 1958. Мра мор, 80 
х 60 х 50. ГМИ РК им. Кас те ева.

13 де каб ря 2008 го да в Ас тра ха ни от-
кры ли па мят ник Кур ман га зы Са гыр ба еву. 
Это по да рок пра ви тель ства Казахстана к 
450-ле тию Ас тра ха ни. Он пред став ля ет 
со бой брон зо вую скульпту ру ло ша ди, на 
ко то рой вос се да ет Кур ман га зы с дом брой. 
Ав то ры па мят ни ка — скульпто ры Ток тар-
бек Ра хи ев и Еди ге Рах ма нов.
Сем би га ли Сма гу лов так же от дал дань 

ве ли ко му ком по зи то ру: Кур ман га зы, 2013. 
Брон за, гра нит.

«Се год ня мы от кры ва ем па мят ник ве ли-
ко му на род но му ком по зи то ру Кур ман га зы, 

его пес ням «Са ры ар ка», что оз на ча ет «зо-
ло тая степь», где сей час пос тро или сто ли-
цу, ко то рая из вес тна всем, все му ми ру. Он 
яв ля ет ся лич ностью, ко то рая вос пе ла ис то-
рию, куль ту ру ка за хов XIX ве ка и все го на-
ше го на ро да. Ему ус та нов лен па мят ник на 
мес те за хо ро не ния в Ас тра хан ской об лас ти. 
Мы об но ви ли этот па мят ник и пос тро или 
спе ци аль ный му зей для не го, его име нем 
наз ва ны мно гие ули цы, уч реж де ния на шей 
стра ны. Наш на род всег да хра нил па мять 
о Кур ман га зы, пе ре да вая из по ко ле ния в 
по ко ле ние. Я хо чу всех жи те лей поз дра-
вить с этим со бы ти ем на ка ну не дня рож де-
ния на шей сто ли цы», — ска зал Президент 
Рес пуб ли ки Казахстан Н. А. Назарбаев на 
це ре мо нии от кры тия па мят ни ка Кур ман-
га зы в Ас та не (2012). Он от ме тил, что каж-
дое вос кре сенье в 12 ча сов дня каж дый ас-
та ни нец и гость го ро да смо жет прий ти и 
пос лу шать кюй «Са ры ар ка» у па мят ни ка 
ком по зи то ру и му зы кан ту. Па мят ник Кур-
ман га зы ус та нов лен у гос ти нич но го ком-
плек са «Ду ман». Мо ну мент пред став ля ет 
со бой вы ли тую из брон зы скульптур ную 
фи гур ную ком по зи цию в три на ту раль ные 
ве ли чи ны. Скульпту ра пе ре да ет мо мент 
соз да ния од но го из кю ев, ко то рые гре ме-
ли по всей Ве ли кой сте пи (скульптор Асан 
Мол да ба ев).
В ап ре ле 2012 го да у ком плек са зда ний 

Ка зах ской на ци ональ ной кон сер ва то рии 
име ни Кур ман га зы в Алматы от крыт па-
мят ник Кур ман га зы. Вдох но ве ние Тле-
убер ди Би на шев, ав тор па мят ни ка, ис-
кал в му зы ке Кур ман га зы. Изу чал дру гие 
скульптур ные про из ве де ния и пос та рал ся 
по дой ти к сво ей ра бо те так, что бы за пе чат-
леть под яр ки ми лу ча ми сол нца и вни ма-
юще го му зы ке вет ра об раз Пев ца сте пей.
В ок тяб ре 2016 го да в скве ре на ули це 

Кур ман га зы в Уральске бы ла пре зен то ва-
на скульптур ная ком по зи ция Кур ман га-

зы Са гыр ба еву и Ди не Нур пе исо вой. «В 
2015 го ду был про ве ден рес пуб ли кан ский 
кон курс на луч ший эс киз па мят ни ка Кур-
ман га зы и Ди не Нур пе исо вой. Со все го 
Казахстана бы ло пред став ле но де сять эс-
ки зов. Ра бо та Му ра та Ман су ро ва бы ла 
приз на на луч шей», — рас ска зал ру ко во-
ди тель Го су дар ствен ной ин спек ции по ох-
ра не ис то ри ко-куль тур но го нас ле дия Тал-
гат Жу суп ка ли ев.
Фи гу ры сим во ли зи ру ют пе ре да чу му зы-

каль но го опы та стар ше го по ко ле ния (Кур-
ман га зы) млад ше му — Ди не Нур пе исо вой. 
Дом бра, ко то рую дер жит в ру ках Кур ман-
га зы, соз да на по ана ло гии с дом брой из 
рос сий ско го му зея его име ни. С этой дом-
бры, на ко то рой учил иг рать де тей из вес-
тный ка зах ский му зы кант, сде лан сле пок.
Кур ман га зы по хо ро нен в 1896 го ду в се-

ле Ал тын жар Во ло дар ско го райо на Ас тра-
хан ской об лас ти. В 1996 го ду на мес те его 
мо ги лы ус та но ви ли мав зо лей. В 2005 го ду 
не по да ле ку от мо ги лы ком по зи то ра от-
крыл ся Куль тур ный центр име ни Кур ман-
га зы. На тер ри то рии куль тур но го цен тра 
рас по ло жен Му зей Кур ман га зы Са гыр ба-
ева.
Ис кус ство вед чес кое ис сле до ва ние «Об-

раз Кур ман га зы в изоб ра зи тель ном ис кус-
стве» — те ма веч ная, по это му она най дет 
свое про дол же ние в цик ле пос ле ду ющих 
твор чес ких про ек тов на за ня ти ях по ис то-
рии ис кусств Казахстана.

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

Кө ңіл ді көк тем нің сəу ле лі сəуірі нің 15 жұл ды зы, бə рі міз ге бел гі лі, жү рек те рі ма-
хаб бат деп соқ қан ға шық тар ме ре ке сі. Ға шық тар ме ре ке сі нің қар са ңын да кі тап тың 
ал тын ор да сы на ай нал ған Н. В. Го голь атын да ғы об лыс тық кі тап ха на да «Жыр-Жау-
һар» по эзия клу бы ның ұйым дас ты ру ымен қа зақ по эзи ясы ның көк те ңі зін де жү зіп 
ке ле жат қан қос ақ қуы Рауан Қа би дол дин жə не жа ры Ай за да Ра хым жа но ва мен кез-
де су ке ші өт ті.

По эзи яда бір-бі рін өлең мен ұна тып, 
өлең мен та быс қан дар көп емес. Со лар дың 
бі ре гейі — адал ма хаб бат та рын өлең ге 
қос қан Рауан аға мен Ай за да əп ке. Кеш-
те өлең жұп тың та ныс қан кез де рі не ар-
найы тү сі ріл ген қы зық ты сю жет кө рер мен 
на за ры на ұсы ныл ды. Кеш ке кел ген қо-
нақ тар мен ойын дар ой на тыл ды. Он да ғы 
сұ рақ тар Рауан аға мен Ай за да əп ке нің 
шы ғар ма шы лы ғы нан алын ған. Сұ рақ-
қа дұ рыс жауап бер ген қа ты су шы лар ға 
Рауан аға ның өнер де гі ақын дос та ры мен 
бір ге шы ғар ған аль бо мы сый лық қа ұсы-
ныл ды. Со ны мен қа тар кө рер мен дер ара-
сы нан ең жақ сы сұ рақ қоя біл ген дер ге 

Рауан аға ның же ке кі тап та ры сый лан ды. 
Ал да ғы уақыт та Ай за да əп ке нің кі та бы 
жа рық көр мек де ген жа ғым ды жа ңа лық қа 
қуа нып қал дық. Əлі жа рық қа шы ғып үл-
гер ме ген кі тап ты асы ға кү тіп жүр ген дер 
өте көп. Өлең жұп ор та ға шы ғып өз өлең-
де рін оқы ды. Кө рер мен там са на, қуа на 
қол паш тап, бү гін гі күн мен қос ға шық ты 
құт тық тап, жы лы ле біз де рін біл дір ді. Қос 
ақын ның өлең де рі оқы лып, əн шыр қал ды. 
Өте əсер лі де əсем кеш тің куə сі бол ған кө-
рер мен дəн ри за бо лып та рас ты.

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

Волшебные звуки Курмангазы 
в живописи, графике, пластике
В стра те ги чес кой 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» Президент Рес пуб ли ки Казахстан 
Н. А. Назарбаев под чер ки ва ет: «Бу ду щее тво рит ся в учеб ных ауди то ри ях», по это-
му «нам нуж ны … лю ди, хо ро шо по ни ма ющие сов ре мен ность и бу ду щее». Го во ря 
о мо дер ни за ции об ще ствен но го соз на ния, Ли дер на ции ак цен ти ру ет вни ма ние на 
ду хов ных фак то рах: «Муд рость Абая, пе ро Ауэзо ва, про ник но вен ные стро ки Джам-
бу ла, вол шеб ные зву ки Кур ман га зы, веч ный зов ару аха — это толь ко часть на шей 
ду хов ной куль ту ры. Ни ка кая мо дер ни за ция не мо жет иметь мес то без сох ра не ния 
на ци ональ ной куль ту ры».

«Біз екеуміз бірге болса, — Pле�біз…»


