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Өт кен жыл дың сəуірін де Ел ба сы Қа зақ стан хал қы на «Бо ла шақ қа бағ дар: 
ру ха ни жаң ғы ру» бағ дар ла ма лық ма қа ла сын жа рия ет кен бо ла тын. Ұлт тық 
бол мыс ты сақ тай оты рып, əлем дік өр ке ни ет кө ші не іле су ді бас ты мис си ясы-
на ай нал дыр ған мем ле ке ті міз, мі не, со дан бе рі атал ған бағ дар ла ма аясын-
да қан ша ма игі іс тің ба сын қайыр ды. Сон дай із гі лік ті іс тер дің бір па ра сы — 
жа қын да ға на «Жа ңа гу ма ни тар лық бі лім. Қа зақ ті лін де гі 100 жа ңа оқу лық» 
бас та ма сы бойын ша түпнұсқадан ті ке лей қа зақ ті лі не тəр жі ма лан ған əлеу-
мет тік-гу ма ни тар лық са ла лар ды қам ти тын 18 оқу лық ру ха ни қа зы на мыз ды 
мо лай тып, қа лың оқыр ман ға жол тарт ты.

Бі лім мен ғы лым үс тем дік құр ған бү-
гін гі за ман да əлем дік аре на да бə се ке ге 
қа бі лет ті бо лу үшін жа һан дық бə се ке ге 
не ғұр лым бейім дел ген ма ман дар ды да-
яр лау қа жет ті гін Ел ба сы өз ма қа ла сын-
да қа дап ай тқан бо ла тын. Сол сəт тен 
бас тап зи ялы қауым өкіл де рі ең за ма-
науи деп та ныл ған таң да улы кі тап тар-
дың ті зі мін жа сап, мық ты аудар ма шы 
ма ман дар дың, про фес сор лық-оқы ту-
шы лар құ ра мы ның қа ты су ымен із гі-
лік ті іс ті бас тап та кет кен еді. Ең озық 
оқу лық тар дың ті ке лей түп нұс қа сы нан 
қа зақ ті лі не ауда ры луы ана ті лі міз дің 
бі лім мен ғы лым ті лі не ай на лу ына ті-
ке лей жол аша ты нын ес кер сек, із гі бас-
та ма ның біз үшін бе ре рі мол. Ен ді қа-
ра көз қа зақ ба ла сы əлем дік дең гей де 
мойын дал ған кі тап тар ды өз ті лін де оқи 
ала ды. Бұл са па лы бі лім алу ға қол же-
тім ді лік ар та ды де ген сөз.

Жа қын да Е. А. Бө ке тов атын да ғы 
ҚарМУ кі тап ха на сы на ал ғаш қы ауда рыл-
ған 17 оқу лық тың 4080 да на сы ке ліп түс-
ті. Біз үшін ол күн ақ түйе нің қар ны жа-
рыл ған күн бол ды. Осы ған орай бас оқу 
ғи ма ра тын да сал та нат ты жи ын ұйым-
дас ты рыл ды. Ша ра ба ры сын да уни вер-
си тет тің бі рін ші про рек то ры Р. Жұ-
ма шев, қа зақ тіл бі лі мі ка фед ра сы ның 
мең ге ру ші сі, фи ло ло гия ғы лы м дары ның 
док то ры, про фес сор Ш. Ма жи та ева, ма-
те ма ти ка жə не ақ па рат тық тех но ло ги-
ялар фа куль те ті нің де ка ны Д. Али би ев, 
фи ло со фия жə не пси хо ло гия фа куль-
те ті нің де ка ны Д. Құс бе ков, эко но ми ка 
фа куль те ті нің де ка ны Б. Есен гель дин сөз 
алып, атал ған кі тап тар ға қыс қа ша шо-
лу жа сап, өз ой ла ры мен бө ліс ті. Көз дің 
жауын ала тын кі тап көр ме сін та ма ша ла-
ған ҚарМУ ұжы мы ның ай ту лы оқу лық-
тар ды оқу ға асық қа ны қу ан тар лық жайт. 

Мол қа зы на ға ке нел ген про фес сор лық-
оқы ту шы лар құ ра мы, сту дент тер, ма-
гис трант тар, док то рант тар Ұлыб ри та-
ния, Франция, Ре сей, Швей ца рия, АҚШ 
ел де рі нің үз дік ин тел лек ту ал ды ең бек-
те рін ал да ғы оқу жы лы нан бас тап оқи 
ала ды. Кі тап ха на сай ты http://lib rary.ksu.

kz не ме се «Ир бис» элек трон дық ка та лог 
жүйе сі ар қы лы кі тап тар ті зі мі мен та ны-
су мүм кін ді гі қа рас ты рыл ған. Кі тап тар ға 
ар нал ған ан но та ци яны «Жа ңа тү сім дер» 
ай да ры бойын ша та бу ға бо ла ды.

Г. Ш� МЕ НО ВА

17 о�улы� о�ырман�а жол тартты

4 маусым —4 маусым —
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Ел ба сы ның қа зақ қо ға мы на ерек ше сер пі ліс əке ліп, ру ха ни сіл кі ніс ту дыр ған «Бо ла-
шақ қа бағ дар: ру ха ни жаң ғы ру» ат ты бағ дар ла ма лық ма қа ла сын да «Жа ңа гу ма ни тар лық 
бі лім. Қа зақ ті лін де гі 100 жа ңа оқу лық» жо ба сы іс ке ас ты. Со ның бір дə ле лі — əлем де гі 
атақ ты ірі жо ға ры оқу орын да рын да оқы ла тын оқу лық тар дың 18-і қа зақ ті лі не ауда рыл ды.

Кез кел ген қо ғам ның кү ші — бі лім де, сол 
бі лім ді жет кі зе тін тіл дің маз мұн ды лы ғын да. 
Осы ған орай «100 оқу лық» жо ба сы аясын да 
кə сі би ма ман дар дан құ рал ған ар найы жұ мыс 
то бы осы оқу лық тар ды құн ды лы ғы на қа рай 
таң дап алып, аудар ды. Со лар дың ішін де АҚШ, 
Ұлыб ри та ния, Франция жə не Швей ца рия си-
яқ ты ал дың ғы қа тар лы ел дер дің фи ло со фия, 
əлеу мет та ну, пси хо ло гия, тіл бі лі мі, ан тро по-
ло гия, дін та ну, эко но ми ка мен кə сіп кер лік са-
ла ла рын қам ти тын оқу лық та ры қа зақ ті лін де 
оқи тын жас тар ға те ори ялық бі лім алу ға зор 
мүм кін дік бе ре ді. Бұл оқу лық тар көп ші лік 
үшін кі тап тү рін де, элек трон дық он лайн нұс-
қа сын да жə не үз дік лек тор лар дың ашық дə-
ріс те рі нің ви де оте ка сы си яқ ты үш фор мат та 
жас тар ға ұсы ныл ды.

1995 жы лы Пре зи дент тің жар лы ғы мен 
Қа зақ стан Рес пуб ли ка сын да Та ри хи са на ны 
қа лып тас ты ру тұ жы рым да ма сы қа был дан-
ған уақыт тан бас тап, та ри хи са на ны ояту жо-
лын да көп те ген жұ мыс тар ат қа рыл ды. Оның 
жал ға сы іс пет ті «Ру ха ни жаң ғы ру» ма қа ла сы 
аясын да ат қа рыл ған бұл іс тер:
• ұлт тық мүд де нің бас ты құн ды лық та ры қа-
зақ ті лі нің да му ына үл кен сер пі ліс бер ді. 
Өй тке ні оқу лық тар түп нұс қа дан қа зақ ті лі-
не ауда рыл ды;

• үш тіл де оқу дың өзек ті лі гін дə лел де ді. Со-
ның ішін де қа зақ ті лін жə не ағыл шын ті лін 
те рең бі лу дің қа жет ті лі гін көр сет ті;

• аудар ма жұ мы сы ның жан да ну ына жол 
ашып, ұлт тық аудар ма бю ро сы ның құ-
ры луы мем ле кет тік ма ңыз ды іс бол ды. XX 
ға сыр дың ба сын да Алаш зи ялы ла ры ның 
ұлт тың са на сын ояту үшін Ев ро па ның озық 
шы ғар ма ла рын қа зақ ті лі не ауда ру жұ мыс-
та рын ат қар ған ды ғы ның са бақ тас ты ғы ның 
кө рі ні сі бол ды (Ах мет Бай тұр сы нов, Əли-
хан Бө кей хан, Мағ жан Жұ ма ба ев, Ис ма ил-
бек Гас прин ский дің «Тə жі ри ман» жур на-
лы);

• аудар ма да ғы 3000-нан ас там тер мин дер-
дің қа зақ ша оқу лық қа енуі ті лі міз дің мə-
де ни ком му ни ка ци ялық мүм кін ші лі гін 
арт ты ра ды. Ауда рыл ған «Фи ло со фи яның 
қыс қа ша та ри хы», «Ан ти ка лық фи ло со-
фия», «Əлеу мет тік фи ло со фия ға кі ріс пе», 
«Қа зір гі пси хо ло гия та ри хы», «Ба тыс фи-
ло со фи ясы ның та ри хы» си яқ ты оқу лық тар 
би ыл ғы оқу жы лын да Қа зақ стан да ғы жо-
ға ры оқу орын да ры ның оқу бағ дар ла ма ла-
ры на ен гі зі ле ді. Біз дің пі кі рі міз ше, та рих-
шы лар үшін өте құн ды ауда рыл ған Ка рен 
Армстрон гтың «Иуда изм, Хрис тан дық пен 
Ис лам да ғы 4000 жыл дық із де ніс: Құ дай та-

ну ба яны», Алан Бар нар дтің «Ан тро по ло-
гия та ри хы мен те ори ясы», Кла ус Шваб тың 
«Төр тін ші ин дус три ялық ре во лю ция», Тер 
Ми на со ва ның «Тіл жə не мə де ни ета ра лық 
ком му ни ка ция» деп ата ла тын оқу лық тар. 
Бұл оқу лық тар дың қа зақ ті лі не ауда ры луы 
ға лым дар мен ұс таз дар ға үл кен мін дет тер-
ді жүк тей ді. Олар ды бы лай ша топ тас ты ру-
ға бо ла ды:
1. Мы са лы, «Ан ти ка лық фи ло со фия» ат ты 

оқу лық ты оқыт қан да оны қа зақ хал қы ның дү-
ни ета ны мы мен де ген ұғым мен са лыс тыр ма лы 
түр де оқы ту ке рек. Ол үшін «Ұлы Да ла елі-
нің фи ло со фи ясы» де ген оқу лық жа зып, оны 
ағыл шын ті лі не ауда ру ке рек (Мы са лы, Асан 
Қай ғы, Қор қыт ата, əл-Фа ра би Ба ла са ғұн, 
Абай т. б.);

2. «Қа зір гі пси хо ло гия та ри хы» де ген оқу-
лық ты оқыт қан да «Тəуел сіз Қа зақ стан жас та-
ры ның пси хо ло ги ясы» де ген ұғым мен бай ла-
ныс ты рып оқы ту ке рек. Ол үшін осы та қы-
рып та оқу лық жа зу ке рек.
Гу ма ни тар лық ғы лым нан бі лім ал ған адам 

ин дус три ялық ре во лю ци яның, эко но ми ка ның, 
кə сіп кер лік тің та ри хи ма ңыз ды лы ғын тү сін ді-
ріп, на си хат тай тын жə не мем ле кет тің иде оло-
ги ясы ның жар шы сы бо ла ала ды. Ал дың ғы қа-
тар лы ел дер дің 100 озық оқу лы ғы ның ауда ры-
луы Қа зақ стан да ғы гу ма ни тар лық ғы лым ның 
да му ына үл кен үлес қо са ты ны да усыз.

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

Адам ды адам етіп, ру ха ни байыт қан кі тап — өт кен ді бү гін мен, бү гін ді бо ла шақ пен 
жал ғай тын ал тын кө пір. Ру ха ни дү ни ені бойы на сый дыр ған ең бек тің, оқу лық тың ше ка-
ра сы бол май ды. Ол — адам зат тың бə рі не ор тақ асыл қа зы на.

Осы орай да Ел ба сы мыз Н. Назарбаев өзі-
нің «Бо ла шақ қа бағ дар: ру ха ни жаң ғы ру» ат-
ты бағ дар ла ма лық ма қа ла сы аясын да гу ма ни-
тар лық ғы лым ның əр түр лі ба ғыт та ры бойын-
ша əлем де гі ең озық 100 оқу лық ты қа зақ ті лі не 
ауда ру ту ра лы тап сыр ма бер ді. Осы лар дың 
қа та рын да фи ло со фия, əлеу мет та ну, пси хо-
ло гия, мə де ни ет та ну, дін та ну, тіл бі лі мі, ме-
диа-жур на лис ти ка, ан тро по ло гия, эко но ми ка, 
ме нед жмент жə не кə сіп кер лік ті да мы та тын 
оқу лық тар бар. Бас та ма ның не гі зін де елі міз-
де Ұлт тық аудар ма бю ро сы құ ры лып, жо ға ры 
оқу орын да ры на ар нал ған гу ма ни тар лық ба-
ғыт та ғы жа ңа оқу лық тар жо ба сын əзір леу жұ-
мыс та рын бас та ған бо ла тын. Со ның не гі зін де 
бү гін де 18 оқу лық қа зақ ті лі не ауда ры лып, елі-
міз дің жо ға ры оқу орын да ры на бір не ше да на-
мен те гін та ра тыл ған оқу лық тар ал да ғы оқу 
жы лы нан бас тап оқы ты ла бас тай ды. Бұл жо-
ба ның же мі сі жайын да ғы оты рыс 2018 жыл-
дың 12 сəуірін де Астана қа ла сын да Ел ба сы 
Нұр сұл тан Назарбаев тың жə не ға лым дар мен 
оқу лық ав тор ла ры ның қа ты су ымен өт кен бо-
ла тын. Бұл оқу лық тар дың қа та рын да Гре го ри 
Мэнкь юдің «Эко но микс», Джордж Рит цер-
дің «Қа зір гі əлеу мет та ну те ори ясы», Эл ли от 
Арон сон ның «Əлеу мет тік пси хо ло гия ға кі ріс-

пе», Ре ми Хес тің фи ло со фия ға ар нал ған кі тап-
та ры, «Тіл бі лі мі не кі ріс пе» та ғы бас қа лар бар. 
Бұл оқу лық тар дың əлем де гі озық бі лім бе ре-
тін жо ға ры оқу орын да ры ның сұ ра ны сын да ғы 
ең бек тер екен ді гін де атап өтуі міз ке рек.
Атал мыш оқу лық тар жа ңа қа зақ жа зу ының 

ем ле сі бе кі ген нен кейін ал да ғы жыл да ры жа ңа 
ла тын не гіз ді қа зақ жа зу ымен бе рі ле тін бо ла-
ды. Мі не, ру ха ни жаң ғы ру ымыз дың анық кө-
рі ні сі осы де сек те бо ла ды.
Ел ба сы бас та ма сы ның не гіз гі мақ са ты — 

əлем де гі озық иде ялар мен үл гі лер ді ала оты-
рып, Қа зақ стан ның бі лім бе ру жүйе сін жа ңа 
жол ға қою. Ға лым дар мен жас тар ға жа са лып 
жат қан бұл зор мүм кін дік елі міз дің да му-
ына, да мы ған əлем ел де рі мен ру ха ни бай ла-
ныс ор на ту ға, өз ғы лы ми по тен ци алын ашып 
көр се ту ге жағ дай жа сай ты ны сөз сіз. Ру ха ни 
жаң ғы ру 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 бойын ша əзір ле ніп жат қан оқу лық тар дың 
ал ғаш қы ле гі 2018-2019 оқу жы лын да сту дент-
тер дің қо лы на ти іп, уни вер си тет тер осы ғы-
лы ми оқу лық тар мен ма ман дар да яр лай тын 
бо ла ды.
Елі міз де гі ға лым дар тек əр түр лі тіл де гі 

оқу лық тар ды ауда рып қой май, со ны мен қа-

тар кей бір əлем ға лым да ры ның на за рын Қа-
зақ стан ға да аудар тып, қы зы ғу шы лық та рын 
ту ды рып жа тыр. Олар дың кей бі ре уле рі елі-
міз ге ке ліп, Астана ны кө ріп, таң да ныс та рын 
жа сы ра ал май, елі міз жайын да ең бек тер жа-
зу ға да уəде ле рін бер ді. Бұл де ге ні міз — екі 
жақ ты ру ха ни бай ла ныс тың ай қын кө рі ні сі. 
Те ре зе міз ді өз ге лер мен тең етіп, ру ха ни дү ни-
еле рі міз дің ше ка ра сы на шек қой май, біз дің де 
мүм кін дік те рі міз ді көр се те тін кез кел ді. Сəт ті 
аудар ма лар жа сау ар қы лы қа зақ тың да өз ге 
тіл ді ғы лы ми тұр ғы да мең ге руі ше тел дік тер ді 
де таң қал дыр май қой ма сы анық.
Оқу лық тар ды ауда ру ба ры сын да қойы ла-

тын та лап тар өте қа таң. Əр оқу лық қа ко мис-
сия құ ры лып, оның маз мұ ны на, өмір шең ді гі-
не, те ори ялық əрі прак ти ка лық ма ңыз ды лы-
ғы на, қо ғам дық қа жет ті лі гі не на зар ауда ра ды. 
Оқу лық тар дың са па лы бо лып ана ті лі міз ге 
ауда ры луы — ең бас ты шарт. Əлем нің ең озық 
ғы лы ми оқу лық та рын ауда ру да бас шы лық қа 
алын ған не гіз гі прин цип — ше тел ті лі нен қа-
зақ ті лі не бір ден ауда ру. Оқу лық тың са па сы на 
нұқ сан кел тір мей, оны қа зақ ті лін де та за сөй-
ле ту. Біз Ке ңес ода ғы ке зін де ше тел оқу лық та-
рын бі рін ші орыс ша ға, орыс ша дан қа зақ ша ға 
ауда рып оқи тын бол сақ, ен ді түп нұс қа дан та-
ны су ға уақыт жет ті. Бұл — са на мыз дың жаң-
ғы рып, ұлт тық ой ла удың тəуел сіз бо луы де ген 
сөз.

ЕЛ ДОС ЕР %А ЗЫ# ЛЫ,
�АРМУ ДО ЦЕН ТІ,

ФИ ЛО ЛО ГИЯ %Ы ЛЫМ ДА РЫ НЫ+ КАН ДИ ДА ТЫ

Ел ба сы Нұр сұл тан Назарбаев «Бо ла шақ қа бағ дар: ру ха ни жаң ғы ру» ма қа ла сын да қан-
ша ма жыл дар ара сын да ғы 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 түр лі тіл дер ден қа зақ ті лі не ауда рып, қа зір гі жас тар ға дү ниежү зін-
де гі таң да улы үл гі лер дің не гі зін де бі лім алу ға мүм кін дік жа сау қа жет ті гі ай тыл ған дық тан, 
Ұлт тық аудар ма бю ро сы құ рыл ды.

100 оқу лық ты қа ра сақ, он да та рих, са ясат-
та ну, əлеу мет та ну, фи ло со фия, пси хо ло гия 
ғы лым да ры на үл кен кө ме гі ти іп тұр. 100ki tap. 
kz сай ты на кір сек, он да əлеу мет та ну ма ман-
ды ғы бойын ша ауда рыл ған 2 кі тап ты кө ре міз. 
Олар: Джордж Рит цер дің «Əлеу мет та ну те-
ори ясы» жə не Дэ вид Брин кер хоф тің «Əлеу-
мет та ну не гіз де рі».
Кор нелл Уни вер си те ті нің по фес со ры 

Джордж Рит цер дің «Əлеу мет та ну те ори ясы» 
ат ты оқу құ ра лын да əлеу мет та ну ғы лы мы ның 
өзек ті мə се ле ле рін клас си ка лық ке зең мен қо са 

қа зір гі ке зең де гі ой-тол ғау ла ры мен қа рас ты-
ра ды. Джордж Рит цер дің ең бек те рі Гар вард, 
Ок сфорд, Кэм бридж уни вер си тет те рін де оқы-
ты ла ды. Бұл кі тап тың қа зақ ті лі не ауда рыл ға-
ны біз ге, яғ ни əлеу мет та ну шы лар ға үл кен же-
ңіл дік алып ке ліп отыр. Біз өз ер кі міз бен оны 
оқып, тал дай алу ымыз ға мүм кін дік бе ріп отыр.
Дэ вид Брин кер хоф тің «Əлеу мет та ну не гіз-

де рі» ат ты оқу құ ра лы ның қа зақ ті лі не ауда-
рыл ға ны өте жақ сы бол ды. Се бе бі, бұл кі тап та 
қо ғам да ғы əр түр лі əре кет тер мен мі нез-құ-
лық тар ту ра лы, адам ның ру ха ни жə не ма те ри-

ал дық мə де ни еті мен құн ды лық та ры жө нін де 
ақ па рат тар көп. Со ны мен қо са əлеу мет та ну 
ғы лы мы ның зерт теу əдіс те рін, те ори яла рын 
қа рас ты рып өте ді.
Жал пы ай тқан да, ғұ ла ма зерт теу ші лер дің, 

ға лым дар дың ең бек те рі нің қа зақ ті лі не ауда-
ры луы — қа зақ жас та ры ның бас қа ел дер дің 
жас та ры мен тең жə не кө зі ашық, бі лік ті жə-
не бі лім ді лер қа та ры на қо сы лу ына өз үле сін 
қо са ды. Та ны мал жə не сұ ра ны сы жо ға ры ше-
тел дік ға лым дар дың оқу лық та ры қа зақ ті лі не 
ауда рыл са, тек оқу шы лар ға, сту дент тер ге, ма-
гис трант тар мен док то рант тар ға кө мек тес пей-
ді, біз дің оқы ту шы лар дың да жұ мы сын же ңіл-
де те тін ді гі сөз сіз.

АЙ Г;Л БЕЙ СЕ НО ВА,
СА ЯСАТ ТА НУ Ж< НЕ <ЛЕУ МЕТ ТА НУ КА ФЕД РА СЫ НЫ+ МЕ+ ГЕ РУ ШІ СІ

О�ы�ыз
Болаша�ымызды� басты 
ба�дары, �айнар кHзі

�лем �р ке ни етін де �зі ні� 
да му ерек ше лі гі мен та ныл �ан 
е� се сі би ік, та мы рын те ре� ге 
жі бер ген мем ле кет бол �ан ды �ы-
мыз ха�.

Ел ба сы Н. �. Назарбаев ты� 
«Ру ха ни жа� �ы ру» ба� дар ла ма-
сы ны� не гі зі, оны� �ай нар к� зі 
«Жа �а гу ма ни тар лы� бі лім. #а-
за� ті лін де гі 100 жа �а о�у лы�». 
Б% гін гі та� да �а за� ті лі не ауда-
рыл �ан 18 �ы лы ми о�у лы� ты� 
сту дент тер %шін бі лім жо лын да 
жа �а м%м кін дік тер ге жол ашып, 
бі лім ж' не �ы лым жо лы ны� к�к-
жи егін ке �ей те ті ні с�з сіз. А�ым-
да �ы жыл ды� со �ы на �а рай та �ы 
да 30 кі тап ты ауда ру жос пар лан-
�ан. Ал, 2018-2019 о�у жы лы нан 
бас тап ауда рыл �ан о�у лы� тар 
елі міз де гі жо �а ры бі лім бе ру 
ж%йе сі не ен бек ші. Б)л жо ба ны� 
аясын да 'лем дік де� гей де гі та-
ны мал жо �а ры о�у орын да ры-
ны� бі лім бе ру ба� дар ла ма сы на 
ен ген о�у лы� тар ауда ры лып, 
олар �а си ет ті #а за� стан �ы лы-
мы ны� да му ына, елі міз ді� ер те-
�і, Т'уел сіз ді гі міз ді� ті ре гі, )л ты-
мыз ды� бо ла ша �ы — жас тар �а 
ру ха ни азы� бо лып, бі лім бе ру ді� 
са па сын к� те ре ді. Клас си ка лы� 
о�у лы� тар к� пэт нос ты #а за�-
стан хал �ы ны� ру ха ни т)р �ы дан 
жа �а бе лес тер ге же туі не ж' не 
�ы лы ми, бі лі ми т)р �ы дан �сіп-�р-
кен деуіне ерек ше %лес �о са ты-
ны на се нім ді міз.

С. �. КЕН ТБЕК,
ТА РИХ ФА КУЛЬ ТЕ ТІ НІ+ ДО ЦЕН ТІ

Б%л жобаны� берері мол
�т кен жы лы Пре зи ден ті міз 

Н�р с�л тан Назарбаев «Жа �а 
гу ма ни тар лы� бі лім. �а за� 
ті лін де гі 100 жа �а о�у лы�» 
жо ба сын �сын �ан бо ла тын. 
Ал а�ым да �ы жыл ды� с!уірін-
де Ел ба сы ны� ті ке лей �а ты-
су ымен «Ру ха ни жа� �ы ру» 
ба� дар ла ма сы ба ры сын да, 
атал �ан жо ба аясын да �а за� 
ті лі не т!р жі ма лан �ан !лем ні� 
е� озы� 18 о�у лы �ы ны� т� сау-
ке се рі 'т ті. Б�л, осы жо ба �а 
жо �а ры де� гей де к' �іл б' лі-
ніп отыр �а нын а� �ар та ды.

Т) са уке сер сал та на тын да 
Ел ба сы: «Жас та ры мыз жо �а ры 
�ы лы ми стан дарт тар �а с'й кес 
бі лім алу �а ти іс. Сон ды� тан біз 
800 кі тап тан т) ра тын %з дік о�у-
лы� тар ды� ау�ым ды ті зі мін 'зір-
ле дік. 6лт ты� аудар ма бю ро сы 
�) ры лып, ж) мы сы на кі ріс ті. Біз 
б% гін ал �аш �ы 18 кі тап ты� та-
ныс ты ры лы мы на жи на лып отыр-
мыз, — де ді.

Та рих шы, оны� ішін де б%-
кіл 'лем та ри хы бойын ша ма-
ман ре тін де �з ойым ды �о са тын 
бол сам, б)л жо ба бі лім %шін 
�те ма ныз ды. Се бе бі, сту дент-
тік жыл дар да б% кіл 'лем та ри хы 
бойын ша �а за� ті лін де о�у лы�-
тар ды� �те аз ды �ы �а за� тіл ді 
сту дент тер ді� б% кіл 'лем та ри-
хы мен та ны су ына %л кен ке дер гі 
ту ды ра тын. Амал жо�, орыс ті лін-
де гі о�у лы� тар мен ж) мыс жа сау-
�а м'ж б%р бо ла тын быз, б)л �з 
ал ды на ке �ес тік, ре сей лік ав тор-
лар ды� бі лім, иде оло гия приз ма-
сы ар �ы лы жа зыл �ан о�у лы� та-
ры �а за� ба ла сы на б% кіл 'лем 
та ри хы мен шы найы та ны су ына, 
объ ек тив ті ба �а лауына м%м кін-
дік бер мей тін. Ен ді гі ке зек те 
атал мыш жо ба ше� бе рін де б% кіл 
'лем та ри хы бойын ша шы �а тын 
о�у лы� тар осы м' се ле ні ше ше ді 
де ген %міт те мін.

ЕР МЕК АЙ МА ХОВ,
ТА РИХ ФА КУЛЬ ТЕ ТІ НІ+ А%А О�Ы ТУ ШЫ СЫ

Гуманитарлы� �ылымны� дамуына �осыл�ан !лес

Т>уелсіз ойлауды� тHте жолы

Білікті маман дайындауда�ы 100 жа�а о�улы� ба�дарламасыны� ма�ызы

100 жа�а о�улы�
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23 мая сос то ялось за се да ние Об ще ствен но го со ве та КарГУ им. Е. А. Бу ке то ва.

На за се да нии при сут ство ва ли: Жу ма-
шев Р. М. — пред се да тель Об ще ствен но го 
со ве та, пер вый про рек тор, чле ны Об ще-
ствен но го со ве та: про рек тор по вос пи та-
тель ной ра бо те и со ци аль ным воп ро сам 
Ка лы ков А. К., на чаль ник уп рав ле ния 
пер со на ла Жу ма жа но ва З. Г., на чаль ник 
учеб но-ме то ди чес ко го уп рав ле ния Га го ли-
на С. В., за ве ду ющая ка фед рой граж дан-
ско го и тру до во го пра ва Киз дар бе ко ва А. 
С., ди рек тор Ка ра ган дин ско го об лас тно го 
фи ли ала АО «Рес пуб ли кан ская те ле ра ди-
окор по ра ция «Ка зах стан» Дю се та ев Б. С., 
а так же гос ти: ру ко во ди тель уп рав ле ния 
про фи лак ти ки кор руп ции де пар та мен та 
Агент ства РК по де лам гос служ бы и про-
ти во дей ствию кор руп ции по Ка ра ган дин-
ской об лас ти, ан ти кор руп ци он ный ом буд-
смен КарГУ им. Е. А. Бу ке то ва Май ше кин 
И. Н., на чаль ник уп рав ле ния пос ле ву зов-
ско го об ра зо ва ния и меж ду на род ных прог-

рамм Кар сти на С. Г., спе ци алис ты КДМ 
Ту ле ге но ва С. Г., Ра хи мов А. С. и сек ре тарь 
Об ще ствен но го со ве та, спе ци алист-юрист 
от де ла пра во во го обес пе че ния и внут рен-
не го ауди та Бай кен жи на Ш. Т.
На за се да нии бы ли рас смот ре ны сле ду-

ющие воп ро сы.
1. Об ор га ни за ции лет ней эк за ме на-

ци он ной сес сии. Док лад чик — на чаль ник 
учеб но-ме то ди чес ко го уп рав ле ния С. В. Га-
го ли на.

2. О соб лю де нии По ло же ния о про ве-
де нии про вер ки учеб ных, науч ных, дип-
лом ных ра бот, ма гис тер ских и док тор ских 
дис сер та ций на пред мет на ли чия пла ги ата. 
Док лад чик — на чаль ник уп рав ле ния пос-
ле ву зов ско го об ра зо ва ния и меж ду на род-
ных прог рамм С. Г. Кар сти на.

3. Раз ное.
По ито гам за се да ния чле ны Об ще ствен-

но го со ве та пос та но ви ли:

1. Вклю чить в План ра бо ты Об ще ствен-
но го со ве та на 2018-2019 учеб ный год сов-
мес тные ме роп ри ятия с ан ти кор руп ци он-
ным клу бом «Са на лы ұр пақ».

2. Про дол жить сот руд ни че ство с ан ти-
кор руп ци он ным ом буд сме ном.

3. Раз ра бо тать па ра мет ры для фор ми-
ро ва ния рей тин га фа куль те тов уни вер си-
те та по не тер пи мос ти к кор руп ци он ным 
про яв ле ни ям.

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

В КарГУ им. ака де ми ка Е. А. Бу ке то ва 
наз на чен но вый про рек тор по меж ду-
на род но му сот руд ни че ству.

В рам ках го су дар ствен ной прог рам мы 
раз ви тия об ра зо ва нии и на уки Рес пуб-
ли ки Казахстан на 2016-2019 го ды и пла-
на ме роп ри ятий по ее ре али за ции в ву зы 
Казахстана в це лях усо вер шен ство ва ния 
ме нед жмен та и мо ни то рин га раз ви тия 
выс ше го и пос ле ву зов ско го об ра зо ва ния 
прив ле ка ют ся инос тран ные спе ци алис ты. 

От бор кан ди да тов в топ-ме нед жмент ка-
зах стан ских ву зов осу ществля ет ся ко мис-
си ей Ми нис тер ства об ра зо ва ния и на уки 
Рес пуб ли ки Казахстан на ос но ва нии за явок 
ву зов и оцен ки со от вет ствия кан ди да тов ус-
та нов лен ным тре бо ва ни ям. Дея тель ность 
за ру беж ных топ-ме нед же ров дол жна осу-
ществлять ся в сле ду ющих нап рав ле ни ях: 
стра те ги чес кое пла ни ро ва ние, ин сти ту ци-
ональ ное раз ви тие, про хож де ние ак кре-
ди та ции, ин тер на ци она ли за ция об ра зо ва-
ния, ре али за ция па ра мет ров Бо лон ско го 
про цес са.
Для учас тия в кон кур се на вы де ле ние 

дол жнос ти топ-ме нед же ра (про рек тор по 
меж ду на род но му сот руд ни че ству) в КарГУ 
в но яб ре 2017 го да бы ла под го тов ле на и по-
да на кон кур сная за яв ка в Ми нис тер ство об-
ра зо ва ния и на уки Рес пуб ли ки Казахстан 
на Ни ко лае Стан чу, док то ра фи ло ло ги чес-
ких на ук, про фес со ра Бел град ско го уни-
вер си те та (Сер бия).
По дан ная кон кур сная за яв ка бы ла одоб-

ре на, и при ка зом ми нис тра об ра зо ва ния 

и на уки РК №146 от 11 ап ре ля 2018 го-
да «О вне се нии из ме не ний и до пол не ний 
в при каз ми нис тра об ра зо ва ния и на уки 
Рес пуб ли ки Казахстан от 19 фев ра ля 2018 
го да №62 «Об ут вер жде нии пла нов рас-
пре де ле ния бюд жет ных средств и фи нан-
си ро ва ния для прив ле че ния за ру беж ных 
спе ци алис тов в топ-ме нед жмент выс ших 
учеб ных за ве де ний на 2018 год» про фес сор 
Ни ко лае Стан чу ут вер жден в дол жнос ти 
про рек то ра по меж ду на род но му сот руд-
ни че ству КарГУ им. Е. А. Бу ке то ва сро ком 
на 9 ме ся цев.

26 ап ре ля 2018 го да про рек тор по меж-
ду на род но му сот руд ни че ству про фес сор 
Ни ко лае Стан чу был пред став лен кол лек-
ти ву уни вер си те та на за се да нии уче но го 
со ве та рек то ром про фес со ром Е. К. Ку-
бе евым. Про фес сор Н. Стан чу выс ту пил с 
прог рам мой ак ту али за ции и раз ви тия ку-
ри ру емых им нап рав ле ний дея тель нос ти 
КарГУ име ни ака де ми ка Е. А. Бу ке то ва.

СОБ. ИНФ.

В КарГУ прош ла встре ча за мес ти те ля 
на чаль ни ка Уп рав ле ния об ра зо ва ния г. 
Ас та ны Же ке ба ева Ду ла та Шай ке но ви-
ча со сту ден та ми вы пус кных и стар ших 
кур сов пе да го ги чес ких спе ци аль нос тей.

Же ке ба ев Д. Ш. ку ри ру ет от де лы дош-
коль но го вос пи та ния и обу че ния, про фес-
си ональ но го об ра зо ва ния и под го тов ки 
кад ров, опе ки, по пе чи тель ства и под дер-
жки де тей, по за щи те прав не со вер шен но-
лет них, жиз не обес пе че ния и бла го ус трой-
ства объ ек тов об ра зо ва ния.
Сту ден ты и бу ду щие вы пус кни ки бы-

ли оз на ком ле ны с осо бен нос тя ми сис те мы 
об ра зо ва ния сто ли цы Казахстана, сис те-
мы со ци аль ной под дер жки мо ло дых пе-
да го гов, воз мож нос тя ми карь ер но го рос та, 
по лу чи ли ин фор ма цию о пот реб нос ти в 
пе да го ги чес ких кад рах в шко лах Ас та ны. 
Се год ня кон тин гент уча щих ся сто лич ных 
школ сос тав ля ет бо лее 143 ты сяч де тей и 
еже год но уве ли чи ва ет ся в сред нем на 15 
ты сяч уче ни ков. За вер ше но стро итель ство 
6 школ на 6900 мест. В 2019 го ду бу дут вве-
де ны еще 8 школ и 10 прис тро ек. Идет пос-
то ян ная ра бо та для по вы ше ния ка че ства 
об ра зо ва ния. За пу ще на се те вая ака де мия 

CIS CO: под клю че но 11 школ, 3 кол лед жа, 
обу че но 36 тре не ров, пла ни ру ет ся вы пуск 
до 100 IT-спе ци алис тов в год. 90% ор га ни-
за ций соз да ли ус ло вия для ин клю зив но го 
обу че ния. Все шко лы под клю че ны к ин тер-
не ту, ра бо та ет сис те ма элек трон ных жур-
на лов и днев ни ков. 100% школ ос на ще ны 
ка би не та ми ро бо то тех ни ки.
Идет ак тив ное от кры тие STEM-ла бо ра-

то рий, а так же 100%-е обес пе че ние школ 
но ут бу ка ми и компь ютер ным обо ру до-
ва ни ем. При ни ма ют ся ме ры по по вы ше-
нию зар пла ты. Вве де ны доп ла ты за пре-

по да ва ние по об нов лен но му со дер жа нию; 
за пре по да ва ние на ан глий ском язы ке; за 
по вы ше ние ка те го рии при под твер жде-
нии На ци ональ но го ква ли фи ка ци он но го 
тес та; внед ре но пре ми ро ва ние в рам ках 
внед ре ния по ду ше во го фи нан си ро ва ния. В 
ре зуль та те раз мер сред ней зар пла ты пе да-
го гов уве ли чил ся на 30-50%.
Вы пус кни ки пе да го ги чес ких спе ци аль-

нос тей КарГУ бы ли приг ла ше ны на ра бо ту 
в сто ли цу.

СОБ. ИНФ.

Би ог ра фи чес кая справ ка
Ни ко лае Стан чу, 1964 го да рож де-

ния, граж да нин Ру мы нии.

В пе ри од с 1996 по 2005 год за вер-

шил прог рам му док то ран ту ры в об лас ти 

фи ло ло гии фи ло ло ги чес ко го фа куль те-

та Уни вер си те та Бу ха рес та, с 2010 по 

2017 год за вер шил прог рам му док то-

ран ту ры в об лас ти куль тур ной ан тро по-

ло гии Люб лян ско го уни вер си те та (Сло-

ве ния).

В раз ные го ды сво ей тру до вой дея-

тель нос ти ра бо тал ди рек то ром прог рам-

мы по раз ви тию че ло ве чес ких ре сур сов 

Ми нис тер ства об ра зо ва ния Ру мы нии, 

ас со ци иро ван ным лек то ром Уни вер-

си те та Ови дия г. Кон стан цы (Ру мы ния), 

лек то ром ру мын ско го язы ка Люб лян-

ско го уни вер си те та (Сло ве ния), Бел-

град ско го уни вер си те та (Сер бия), КарГУ 

им. ака де ми ка Е. А. Бу ке то ва. При ни мал 

учас тие в про ек тах в об лас ти ан тро по ло-

гии, эт ног ра фии, фун кци ональ но го язы-

коз на ния, лек си ко ло гии.

Новый проректор КарГУ — 
доктор наук из Румынии

Выпускников КарГУ пригласили на работу в столицу

Новости университета

Общественный совет обсудил
антикоррупционную программу

Решения Ученого совета 
КарГУ им. Е. А. Букетова 
от 24 мая 2018 года

1. Вос тре бо ван ность науч ных и 
науч но-тех ни чес ких раз ра бо ток уни-
вер си те та пред прия ти ями и биз нес-
со об ще ством.

Ак ти ви зи ро вать учас тие уче ных уни-
вер си те та в кон кур сах по ком мер ци-
али за ции ре зуль та тов науч ной и (или) 
науч но-тех ни чес кой дея тель нос ти, про-
во ди мых АО «Фонд На уки», Все мир ным 
Бан ком и др.

Ор га ни зо вать науч но-тех ни чес кий 
се ми нар с приг ла ше ни ем пред ста ви те-
лей пред прия тий и биз нес-со об ще ства.

Пред ста вить 11 июня 2018 го да те-
ку щие ре зуль та ты ра бо ты с пред прия ти-
ями и биз нес-со об ще ством.

2. О ре зуль та тив нос ти ме роп ри-
ятий по раз ви тию пред при ни ма-
тельских на вы ков обу ча ющих ся уни-
вер си те та.

Ре зуль та тив ность ме роп ри ятий по 
раз ви тию пред при ни ма тельских на вы-
ков обу ча ющих ся уни вер си те та приз-
нать удов лет во ри тель ной.

Фа куль те там ак ти ви зи ро вать ра бо ту 
по раз ви тию и прод ви же нию сту ден чес-
ких стар та пов пу тем ока за ния кон суль-
та ци он ной по мо щи, ака де ми чес ко го 
эд вай зер ства и пре дос тав ле ния име-
ющей ся ма те ри аль но-тех ни чес кой 
ба зы фа куль те та для про ек тно-ис сле-
до ва тельской и про ек тно-пред при ни ма-
тельской ра бо ты сту ден тов.

Де ка нам фа куль те тов, за ве ду ющим 
ка фед ра ми прив ле кать к учас тию ак тив-
ных и та лан тли вых сту ден тов в кон кур-
сах стар тап-про ек тов и обес пе чить их 
рек ру тинг в ко ман ду Enac tus-КарГУ.

На фа куль те тах наз на чить от вет-
ствен ных лиц за ра бо ту со сту ден чес-
ки ми стар та па ми, Цен тру мо ло деж но го 
пред при ни ма тель ства обес пе чить об-
щую ко ор ди на цию их дея тель нос ти.

3. Ут вер жде ние учеб ных пла нов и 
ака де ми чес ких ка лен да рей на 2018-
2019 учеб ный год.

Ут вер дить учеб ные пла ны и ака де ми-
чес кие ка лен да ри на 2018-2019 учеб-
ный год.

4. Ут вер жде ние пла на ра бо ты Уче-
но го со ве та КарГУ им. Е. А. Бу ке то ва 
на 2018-2019 учеб ный год.

Ут вер дить план ра бо ты Уче но го со-
ве та КарГУ им. Е. А. Бу ке то ва на 2018-
2019 учеб ный год.
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2018 жыл ғы 23 ма мыр да уни вер си тет тің 
Қо ғам дық ке ңе сі нің оты ры сы өт ті. Оты рыс қа 
Қо ғам дық ке ңес тің тө ра ға сы, бі рін ші про рек-
тор Р. М. Жұ ма шев, Ке ңес мү ше ле рі: тəр бие 
жұ мы сы жə не əлеу мет тік мə се ле лер жө нін де-
гі про рек тор А.Қ. Қа лы қов, Қыз мет кер лер ді 
бас қа ру бө лі мі нің бас ты ғы З.Ғ. Жұ ма жа но-
ва, Оқу-əдіс те ме лік бас қар ма сы ның бас ты ғы 
С. В. Га го ли на, аза мат тық жə не ең бек құ қы ғы 
ка фед ра сы ның мең ге ру ші сі А. С. Қыз дар бе-
ко ва, «Қа зақ стан» Рес пуб ли ка лық те ле ра ди-
окор по ра ци ясы» АҚ Қа ра ған ды об лыс тық 
фи ли алы ның ди рек то ры Б. С. Дүй се та ев, сон-
дай-ақ ша қы рыл ған қо нақ тар: ҚР Мем ле кет-
тік қыз мет іс те рі жə не сы бай лас жем қор лық қа 
қар сы іс-қи мыл агент ті гі Қа ра ған ды об лы сы 
бойын ша де пар та мен ті нің сы бай лас жем қор-
лық тың ал дын алу бас қар ма сы ның бас шы сы, 
Е. А. Бө ке тов атын да ғы ҚарМУ-дың сы бай лас 
жем қор лық қа қар сы ом буд сме ні И. Н. Май-
ше кин, жо ға ры оқу оры нан кейін бі лім бе ру 

жə не ха лы қа ра лық бағ дар ла ма лар бас қар ма-
сы ның бас ты ғы С. Г. Кар сти на, ЖІК ма ман да-
ры: С. Г. Тө ле ге но ва, А. С. Ра хи мов жə не Қо ғам-
дық ке ңес тің хат шы сы, құ қық тық қам та ма сыз 
ету жə не іш кі аудит бө лі мі нің ма ман заң ге рі 
Ш. Т. Бай кен жи на қа тыс ты. Оты рыс та қа рас ты-
рыл ған мə се ле лер:

1. Жаз ғы ем ти хан дық сес си яны ұйым дас-
ты ру ту ра лы. Ба ян да ма шы — Оқу-əдіс те ме лік 
бас қар ма сы ның бас ты ғы С. В. Га го ли на.

2. Оқу, ғы лы ми, дип лом дық жұ мыс тар ды, 
ма гистрлік жə не док тор лық дис сер та ци ялар-
ды пла ги ат қа тек се ру ту ра лы ере же ні сақ тау 
ту ра лы. Ба ян да ма шы — Жо ға ры оқу ор ны нан 
кейін гі бі лім бе ру жə не ха лы қа ра лық бағ дар ла-
ма лар бас қар ма сы ның бас ты ғы С. Г. Кар сти на.
Əр түр лі мə се ле лер.
Оты рыс қо ры тын ды ла ры бойын ша Қо ғам-

дық ке ңес мү ше ле рі қау лы ет ті:
1. Қо ғам дық ке ңес тің 2018-2019 оқу жы лы на 

ар нал ған Жұ мыс жос па ры на «Са на лы ұр пақ» 

сы бай лас жем қор лық қа қар сы клу бы мен бір-
лес кен іс-ша ра лар ен гі зіл сін.

2. Сы бай лас жем қор лық қа қар сы ом буд-
смен мен ын ты мақ тас тық жал ғас ты рыл сын.

3. Уни вер си тет фа куль тет те рі нің сы бай лас 
жем қор лық құ бы лыс та ры на төз бе уші лік көз-
қа рас рей тин гін қа лып тас ты ру па ра мет рле рі 
əзір лен сін.

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

Жа қын да ҚарМУ Сту дент тер са райын да 
Отан қор ғау шы лар кү ні жə не Ұлы Отан Со-
ғы сын да ғы Же ңіс тің 73 жыл ды ғы на ар нал-
ған «Жас Ұлан — 2018» əс ке ри-пат ри от тық 
əн дер бай қауы бо лып өт ті.

Бай қау дың мақ са ты: жас тар ды аза мат тық-
қа, пат ри отиз мге, өз Ота ны на де ген адал дық-
қа тəр би елеу; өзін-өзі шы ғар ма шы лық түр де 
же тіл ді ру ге жағ дай жа сау; əс ке ри-пат ри от-
тық та қы рып та ғы əн дер ді на си хат тау. Бай-
қау дың ұйым дас ты ру шы ла ры жə не де меу-
ші ле рі — 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 рек-
то ра ты, Сту дент тер са райы, Кə сі по дақ ко ми-
те ті.
Əс ке ри-пат ри от тық əн дер бай қауына 

ҚарМУ фа куль тет те рі нің сту дент те рі жə не 
əс ке ри бө лім дер дің қыз мет кер ле рі қа тыс ты. 
Бай қау ба ры сын да со ғыс ту ра лы, со ғыс жыл да-
рын да ғы əн дер, əс ке ри қыз мет ке ар нал ған əн-
дер жə не де əс ке ри-пат ри от тық та қы рып та ғы 
ав тор лық шы ғар ма лар орын дал ды.

Же ңіс кү ні мен Отан қор ғау шы лар кү ні не 
ар нал ған ме ре ке лік сал та нат ты кеш те же ңім-
паз дар ма ра пат тал ды. «Со ғыс жыл да рын да ғы 
əн дер» но ми на ци ясы бойын ша пе да го ги ка лық 
фа куль тет тің сту ден ті Əл фа ра би Абы ла ев жə не 
фи ло ло гия фа куль те ті нің сту дент те рі Мейір бек 
Мей рам бе ков пен Жа нер ке Тə жі бай 1 орын-
ды, би оло гия-ге ог ра фия фа куль те ті нің сту ден-
ті Адель Бер ді құ ло ва 2 орын ды, ал фи ло со фия 
жə не пси хо ло гия фа куль те ті нің сту ден ті Əлім 
Бо раш 3 орын ды иелен ді. «Со ғыс ту ра лы əн дер» 
но ми на ци ясы бойын ша Қа зақ стан Рес пуб ли-
ка сы ның Ұлт тық ұла ны 6505 əс ке ри бө лі мі нен 
кел ген Нұр мұ хан бет Қа сым хан, ма те ма ти ка 
жə не ақ па рат тық тех но ло ги ялар фа куль те ті нің 
сту ден ті Ди на ра Аб ды қа ды ро ва жə не пе да го ги-
ка лық фа куль тет тің сту ден ті Аяулым Тұ рыс бек 
1 орын ға лайық деп та ныл ды. Жүл де лі 2 орын-
ды фи зи ка-тех ни ка лық фа куль те ті нің сту ден ті 
Ди ана Жұ ма ға ли ева, ал 3 орын ды хи мия фа-
куль те ті нің сту дент те рі Ди ана На зар мен Бал-
нұр Əлім өза ра бө ліс ті. «Же ңіс жə не бей біт-
ші лік ту ра лы əн дер» но ми на ци ясы бойын ша 
фи ло со фия жə не пси хо ло гия фа куль те ті нің 
сту ден ті Эле оно ра Гель ды ева 2 орын, ал де не 
мə де ни еті жə не спорт фа куль те ті нің сту ден ті 

Ар мұ хам мед Өте ба ев 3 орын ды иелен ді. «Қа-
зақ стан ту ра лы əн дер» но ми на ци ясы бойын ша 
де не мə де ни еті жə не спорт фа куль те ті нің сту-
ден ті Гүл бар шын Се рік бай мен хи мия фа куль-
те ті нің сту ден ті Əсем Ро ман 1 орын ды, хи мия 
фа куль те ті нің сту ден ті Əнел Со вет пен пе да го-
ги ка лық фа куль тет тің сту ден ті Ару жан Ер шо ра 
2 орын ды қан жы ға сы на бай ла ды. «Əс ке ри қыз-
мет ту ра лы ең үз дік əн ді орын дау» но ми на ци-
ясы бойын ша Қа зақ стан Рес пуб ли ка сы ның Ұлт-
тық ұла ны 6505 əс ке ри бө лі мі нен кел ген Аб зал 
Қо ша нов 1 орын ды же ңіп ал ды

�АРМУ СТУ ДЕНТ ТЕР СА РАЙЫ

Жа қын да ҚР Пре зи ден ті Н. Назарбаев тың «Бо ла шақ қа бағ дар: ру ха ни жаң ғы ру» бағ-
дар ла ма лық иде ясын жү зе ге асы ру аясын да «Қо ғам дық са на ны жаң ғыр ту жағ дайын да 
бі лім бе ру маз мұ нын жа ңар ту» ат ты ха лы қа ра лық ғы лы ми-прак ти ка лық кон фе рен ция 
бо лып өт ті.

Атал мыш ша ра ны 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 пе да го ги ка лық фа куль те ті ұжы мы ұйым-
дас тыр ды. Кон фе рен ция ға за ма науи бі лім бе ру 
жүйе сі нің өзек ті мə се ле ле рін кө тер ген 160-тан 
ас там ғы лы ми ба ян да ма түс ті. Кон фе рен ция 
ке ле сі ба ғыт тар бойын ша жүр гі зіл ді: Үз дік сіз 
бі лім бе ру жағ дайын да қо ғам дық са на ны жаң-
ғыр ту; Көр кем дік-эс те ти ка лық тəр бие мə се ле-

ле рі; Жал пы ор та бі лім бе ру маз мұ нын жа ңар-
ту жағ дайын да бас тауыш мек теп те оқы ту дың 
те ори ясы мен прак ти ка сы; Ин клю зив ті бі лім 
бе ру: əдіс на ма, тə жі ри бе, тех но ло гия.
Ғы лы ми-кон фе рен ция ға жо ға ры оқу ор-

ны сту дент те рі, ма гис трант та ры, док то рант та-
ры, про фес сор лық-оқы ту шы лар құ ра мы жə не 
прак тик ма ман дар, сон дай-ақ, жа қын жə не 
алыс ше тел ден ға лым дар қа тыс ты. ПЕ ДА ГО ГИ КА ЛЫ� ФА КУЛЬ ТЕ ТІ

Қа зір гі жа һан да ну за ма нын да қы тай ті лі «бо ла шақ ті лі» де ген ат қа ие. Қы тай ті лі бұл 
күн де рі əлем де гі ең та ны мал 6 тіл дің бі рі бо лып са на ла ды жəне ста тис ти ка ға сүйе нер бол-
сақ, жер бе тін де гі əр бір бе сін ші адам қы тай ті лін де сөй лей ді. Бұл тіл де сон дай-ақ, Ин до-
не зия, Кам бод жа, Ла ос, Вьет нам, Мьян ма, Ма лай зия, Тай ланд, Син га пур си яқ ты т. б ел дер 
сөй ле се, жал пы əлем де осы тіл де сөй лей тін 1 мил ли ард адам өмір сү ре ді. Мұн дай та ны-
мал ды лық қа қы тай ті лі қа лай же тіп отыр?

Біз «ас пан ас ты елі нің» ха лық са ны əлем 
бойын ша ең көп еке нін, со ны мен қа тар эко но-
ми ка сы ның қа рыш тап да мып ке ле жат қа нын 
жақ сы бі ле міз. Əлем дік на рық та Қы тай елі нің 
алар ор ны да бө лек, бе де лі де бар шы лық. Сол 
се беп ті де, қы тай ті лін де сөй ле уші лер са ны 
ар тып, та ны мал ды лық қа ие бо лып ке ле ді.
Елі міз дің түк пір-түк пі рін де қы тай ті лін үй-

ре ту кур ста ры жұ мыс жа сай ды, уни вер си тет-
тер де ар найы ма ман дар ды дайын дай ды, тіп ті 
кей бір за ма науи мек теп тер де мін дет ті пəн ре-
тін де оқы ты ла ды. Бұл ма ман дық иеле рі бо ла-
шақ та: қы тай ті лі жə не əде би еті пəнде рі нен 

мек теп те не ме се жо ға ры оқу орын да рын да 
оқы ту шы, зерт те уші-фи ло лог, фи ло лог-ре фе-
рент, фи ло лог-аудар ма шы қыз мет те рін ат қа-
ра ала ды. Со ны мен қа тар, ел ші лік те, ұлт тық 
мұ най та сы мал дау жө нін де гі ком па ни ялар ға, 
ми нистрлік ке жұ мыс қа тұ ра ала ды.
Біз дің ҚарМУ-да қы тай ті лі 2000 жыл-

дан бе рі екін ші тіл ре тін де оқы ты лып кел се, 
2012 жы лы «қы тай ті лі фи ло ло ги ясы» ма ман-
ды ғы ашыл ды. 5 жыл дың ішін де 38 ма ман 
оқы тыл ды. Олар дың 31-і ма ман дық бойын ша 
жұ мыс жа са са, өз ге ле рі ҚХДР-да оқу ла рын 
жал ғас ты ру да.

Со ны мен қа тар, ай та ке тер жайт, шет тіл-
дер фа куль те тін де Қы тай дан кел ген сту дент-
тер ака де ми ялық мо биль ді лік бағ дар ла ма сы 
бойын ша бі лім алу да. Жал пы осы оқу жы лын-
да 19 ше тел дік сту дент кел ді. Бар лы ғы стан-
дарт ты бағ дар ла ма бойын ша бі лі мін же тіл ді-
ру де жə не орыс ті лін шет ті лі ре тін де оқу да. 
Бұ дан бас қа ағыл шын ті лі нен де бі лім де рін 
же тіл ді ру де. Олар оқу дан бө лек уни вер си-
тет тің, жал пы қа ла ның əлеу мет тік-қо ғам дық 
іс-ша ра ла ры на бел се не қа ты су да. Мə се лен, 
Кон фу ций ин сти ту ты ұйым дас тыр ған бар лық 
ша ра лар ға ат са лы сып, өз үлес те рін қо су да. 
Аудан дық, қа ла лық, об лыс тық, рес пуб ли ка-
лық Han yu qiao сайы сы на қа тыс ты. Қо ры та 
ай тқан да, бар лық 19 қы тай лық сту дент орыс 
ті лін же тік мең ге ріп ке ле ді, со ны мен қа тар 
біз дің уни вер си тет тің сту дент те рі мен жақ сы 
тə жі ри бе ал ма су да.

А. ЫС �А� НА БИ,
А. МУ СИ НА,

�АРМУ �Ы ТАЙ ТІ ЛІ О�Ы ТУ ШЫ ЛА РЫ

Келелі бас�осу

«Жас Lлан — 2018»

«Dо�амды� сананы жа��ырту жа�дайында білім беру мазм%нын жа�арту»

�лемдік с%раныс�а ие

А�параттар а�ыны
Уни вер си тет �а быр �а сын да 

Астана �а ла сы Бі лім Бас �ар-

ма сы бас шы сы ны� орын ба-

са ры Ду лат Же ке ба ев пен пе-

да го ги ка лы� ма ман ды� тар да 

о�и тын жо �а ры ж' не бі ті ру ші 

курс сту дент те рі ні� кез де суі 

�т ті. Сту дент тер мен бо ла ша� 

т% лек тер ге #а за� стан астана-

сы ны� бі лім бе ру ж%йе сі ні� 

ерек ше лік те рі, жас ма ман дар-

ды 'леу мет тік �ол дау ж%йе сі, 

ман сап ты� �су м%м кін дік те рі 

ж' не Астана �а ла сы ны� мек-

теп те рін де пе да го ги ка лы� 

кадр лар �а �а жет ті лік ту ра лы 

а� па рат бе ріл ді.

«Ломоносов-2018»
Е. А. Б� ке тов атын да �ы 

#арМУ сту дент те рі Арай лым 

Се рі ко ва, Ай ша Бо та бе ко ва 

мен М�л дір Жа �ан М. В. Ло мо-

но сов атын да �ы М'с кеу мем ле-

кет тік уни вер си те ті #а за� стан 

фи ли алы �т кіз ген сту дент тер, 

ма гис трант тар ж' не жас �а-

лым дар ды� «Ло мо но сов-2018» 

ХІT ха лы �а ра лы� �ы лы ми кон-

фе рен ци ясы на �а ты сып, бі-

рін ші орын ды иелен ді ж' не 

бі рін ші д' ре же лі дип лом мен 

ма ра пат тал ды. Uы лы ми же тек-

ші ле рі: �а за� ті лі ні� прак ти ка-

лы� кур сы ка фед ра сы ны� о�ы-

ту шы ла ры, ф.�. к., про фес сор 

Б. М. Ай тба ева мен фи ло ло гия 

�ы лым да ры ны� ма гис трі, а�а 

о�ы ту шы А. М. Ма уле но ва.

Химия п>ні бойынша 
облысты� ХІІ ашы� 
олимпиада

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� хи-

мия фа куль те тін де хи мия п' ні 

бойын ша об лыс ты� ХІІ ашы� 

олим пи ада �т кі зіл ді. Олим пи-

ада �а #а ра �ан ды �а ла сы мен 

#а ра �ан ды об лы сы ны�, со ны-

мен �а тар, о�ан се рік тес ай-

ма� тар ды� ор та мек теп те рі, 

ли цей, гим на зия ж' не мек теп-

ин тер нат та ры ны� 11 сы нып 

о�у шы ла ры �а тыс ты. Олим пи-

ада екі ке зе� де �т кі зіл ді: бі-

рін ші те ори ялы� ке зе� ж' не 

екін ші ке зе� ні� т% рі — эк спе-

ри мен тал ды тап сыр ма лар ды 

орын дау. Екін ші ке зе� ге бі рін-

ші ке зе� де жо �а ры балл жи-

на �ан о�у шы лар �т кі зіл ді. #а-

ты су шы о�у шы лар хи мия п' ні 

бойын ша жо �а ры бі лім де рін 

к�р сет ті. Жал пы екі тур бойын-

ша жо �а ры балл жи на �ан о�у-

шы лар ж%л де лі орын дар ды 

�за ра б� ліс ті. Же �ім паз дар ды 

же �іс те рі мен �)т ты� тай мыз, 

же тіс тік тер ге же те бе рі �із дер!

�АРМУ БАС ПА С�З �ЫЗ МЕ ТІ

Университет жа�алы�тары
Ма�ызды
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В Пос ла нии Пре зи ден та Рес пуб ли ки Казахстан Н. Назарбаева на ро ду Казахстана о ду-
хов ном воз рож де нии, пя ти при ори те тах для при со еди не ния стра ны к 30 на ибо лее раз-
ви тым стра нам ми ра к 2050 го ду и эко но ми чес ко му рос ту «Нур лы Жол» ста вит ся за да ча 
соз да ния но вой мо де ли.

Ос нов ной те мой Пос ла ния яв ля ет ся не об-
хо ди мость пе ре хо да к циф ро во му об ще ству 
и стрем ле ние к но во му рос ту и по бе де в бо-
лее быс тром внед ре нии циф ро вой об ра бот ки 
всех дру гих сек то ров. Из вес тны сле ду ющие 
ре али зо ван ные про ек ты ка са тель но воп ро-
сов ин фор ми ро ван нос ти об ще ствен нос ти или 
гло ба ли за ции: «Об ра зо ва ние в 2000 го ду» в 
Гер ма нии, «Аме ри ка-2000: стра те гия раз ви тия 
об ра зо ва ния» в Со еди нен ных Шта тах, «Об ра-
зо ва ние для бу ду ще го» во Фран ции, «По иск 
мо де ли об ра зо ва ния в XXI ве ке» в Япо нии и 
т. д.
В ана ли зе науч ной ли те ра ту ры мы об на-

ру жи ли, что ис поль зо ва ние циф ро вых тех но-
ло гий в об лас ти об ра зо ва ния рас смат ри ва ет-
ся нес коль ки ми спо со ба ми ис сле до ва ни ями 
за ру беж ных, рос сий ских и оте че ствен ных 
уче ных (Н. Склэ тер, М. Бен джа мин, Д. Гор-
дон, С. А. Вой тко, Л. Джон сон, K. Блэйр, Г. К. 
Нұр ға ли ева, М. С. Се рік и пр.). Не об хо ди мо 
рас смот реть пять ос нов ных нап рав ле ний ис-
поль зо ва ния ин фор ма ци он но-ком му ни ка ци-
он ных тех но ло гий (ИКТ) на уро ках инос тран-
но го язы ка.

1. Ис поль зо ва ние го то вых муль ти ме дий-
ных про дук тов и компь ютер ных обу ча ющих 
сис тем.

2. Соз да ние соб ствен ных муль ти ме дий ных 
пре зен та ций.

3. Соз да ние соб ствен ных муль ти ме дий ных 
и обу ча ющих прог рамм.

4. Ис поль зо ва ние ИКТ во внек лас сной ра-
бо те.

5. Ис поль зо ва ние ре сур сов ин тер не та для 
раз ви тия ком му ни ка тив ных уме ний во всех 
ви дах ре че вой дея тель нос ти.
По спо со бу по лу че ния учеб ной ин фор ма-

ции раз ли ча ют сле ду ющие учеб ные сис те мы: 
син хрон ные; асин хрон ные.
Син хрон ные сис те мы пред по ла га ют од нов-

ре мен ное учас тие в про цес се учеб ных за ня тий 
обу ча емых и пре по да ва те ля. К та ким сис те-
мам от но сят ся: ин те рак тив ное те ле ви де ние, 
ауди ог ра фи ка, компь ютер ные те ле кон фе рен-
ции, IRC, MUD, MOO.

MOO — это сок ра ще ние от Mul ti-user Ob-
ject Ori en ted — мно го поль зо ва тельский объ-
ек тно-ори ен ти ро ван ный. MOO — это сре да, 
обес пе чи ва ющая кон такт че рез ин тер нет в 
ре аль ном вре ме ни, пред став ля ет со бой удоб-
ный сер вис для ор га ни за ции за ня тий в еди ное 
вре мя.

MUD (Mul ti User Do ma in) — «мно го поль зо-
ва тельский до мен» — очень по хож на MOO. С 
по мощью MUD мож но соз да вать как час тные 
встре чи, так и груп по вые. Ок ру же ние MUD 
обес пе чи ва ет MUD-поч ту — не боль шие со-
об ще ния меж ду от дель ны ми учас тни ка ми и 
бюл ле тень со об ще ний для пуб лич ных об суж-
де ний. MUD так же поз во ля ет соз да вать си ту-
аци он ные мо де ли.

IRC — In te rac ti ve Re lay Chat — мож но пе-
ре вес ти как «ин те рак тив но пе ре да ва емый раз-
го вор». IRC — это прог рам мное обес пе че ние, 
поз во ля ющее сот ням поль зо ва те лей по сы лать 
и прос мат ри вать ко рот кие тек сто вые со об ще-
ния в ре аль ном вре ме ни.
Асин хрон ные сис те мы не тре бу ют од нов ре-

мен но го учас тия обу ча емых и пре по да ва те ля. 
Обу ча емый сам вы би ра ет вре мя и план за ня-
тий. К та ким сис те мам в дис тан ци он ном об ра-
зо ва нии от но сят ся кур сы на ос но ве пе чат ных 
ма те ри алов, аудио-, ви де окас сет, элек трон ной 
поч ты, WWW, FTP.

WWW — World Wi de Web — Все мир ная 
па ути на. Имен но бла го да ря это му сер ви су 
ин тер нет по лу чил оше лом ля ющее раз ви тие. 
WWW поз во ля ет вос про из во дить тек сто вую 
и гра фи чес кую ин фор ма цию, пе ре да вать 
звук (вклю чая му зы каль ные фай лы в фор ма те 
MPEG, по ка че ству со пос та ви мые с ауди одис-
ка ми), ви деоизоб ра же ния, вос про из во дить 

ими та ци он ные мо де ли, про во дить тес ти ро ва-
ние в ав то ма ти чес ком ре жи ме, обес пе чи вать 
го ло со вую и ви де ос вязь (ин тер нет-те ле фо ния).

FTP — Fi le Transfer Pro to col — про то кол пе-
ре да чи фай лов — в об ра зо ва тель ных сис те мах 
но сит вспо мо га тель ных ха рак тер. На FTP-сер-
ве рах рас по ла га ют боль шие фай лы, со дер-
жа щие наг ляд ные по со бия: ви де офиль мы, 
гра фи чес кие изоб ра же ния вы со ко го раз ре-
ше ния, прог рам мные мо де ли, до ку мен та цию 
(обыч но в фор ма те PDF) и др. На FTP-сер ве-
рах ле жит ги гантское ко ли че ство ин фор ма-
ции, ко то рую мож но ис поль зо вать в ка че стве 
учеб ных по со бий.
Сле ду ет от ме тить ви ды лин гво ди дак ти чес-

ких за дач, ко то рые мож но ре шать с по мощью 
ИТ, то есть лин гво ме то ди чес кие воз мож нос ти 
при ме не ния средств ИТ при ов ла де нии ас пек-
та ми язы ка, фор ми ро ва нии на вы ков и уме ний 
в раз лич ных ви дах ре че вой дея тель нос ти. При 
обу че нии фо не ти ке с по мощью ПК ис поль зу-
ет ся при ем ви зу али за ции про из но ше ния.
При обу че нии грам ма ти ке: фор ми ро ва ние 

грам ма ти чес ких на вы ков чте ния и ауди ро ва-
ния; фор ми ро ва ние про дук тив ных грам ма ти-
чес ких на вы ков пре иму ще ствен но пись мен-
ной ре чи; кон троль уров ня сфор ми ро ван нос-
ти грам ма ти чес ких на вы ков на ос но ве тес то-
вых прог рамм; ока за ние спра воч но-ин фор-
ма ци он ной под дер жки (ав то ма ти зи ро ван ные 
спра воч ни ки по грам ма ти ке, сис те мы об на ру-
же ния грам ма ти чес ких оши бок на мор фо ло-
ги чес ком и син так си чес ком уров нях).
При обу че нии лек си ке: фор ми ро ва ние 

ре цеп тив ных лек си чес ких на вы ков чте ния и 
ауди ро ва ния; фор ми ро ва ние про дук тив ных 
лек си чес ких на вы ков пре иму ще ствен но пись-
мен ной ре чи; кон троль уров ня сфор ми ро ван-
нос ти лек си чес ких на вы ков на ос но ве тес то вых 
и иг ро вых компь ютер ных прог рамм с ис поль-
зо ва ни ем ви зу аль ной наг ляд нос ти; рас ши ре-
ние пас сив но го и по тен ци аль но го сло ва рей 
обу ча емых; ока за ние спра воч но-ин фор ма ци-
он ной под дер жки (ав то ма ти чес кие сло ва ри, 
прог рам мы под бо ра си но ни мов и ан то ни мов).
При обу че нии чте нию: фор ми ро ва ние 

на вы ков ус та нов ле ния зву ко бук вен ных со от-
вет ствий; обу че ние тех ни ке чте ния вслух, со-
вер шен ство ва ние на вы ков тех ни ки чте ния за 
счет при ме не ния та ких при емов, как варь-
иро ва ние по ля вос при ятия и тем па предъ яв-
ле ния, из ме не ние рас по ло же ния тек ста и так 
да лее; зак реп ле ние ре цеп тив ных лек си чес ких 
и грам ма ти чес ких на вы ков чте ния; ов ла де ние 
уме ни ем из вле че ния из тек ста смыс ло вой ин-
фор ма ции раз лич ных ви дов (ос нов ной, вто-
рос те пен ной, уточ ня ющей); обу че ние раз-
лич ным ви дам ана ли за тек ста; фор ми ро ва ние 
уме ния са мос то ятель но го пре одо ле ния язы-
ко вых труд нос тей; ока за ние спра воч но-ин-
фор ма ци он ной под дер жки пу тем пре одо-
ле ния язы ко вой или экстра лин гвис ти чес кой 
ин фор ма ции (за счет ис поль зо ва ния ав то ма-
ти чес ких сло ва рей; элек трон ных эн цик ло пе-
дий); кон троль пра виль нос ти и глу би ны по-
ни ма ния про чи тан но го тек ста.
При обу че нии ауди ро ва нию: фор ми ро ва-

ние фо не ти чес ких на вы ков ауди ро ва ния; кон-
троль пра виль нос ти по ни ма ния прос лу шан-
но го тек ста.
При обу че нии го во ре нию: фор ми ро ва ние 

фо не ти чес ких на вы ков го во ре ния; ор га ни за-
ция об ще ния в па рах и не боль ших груп пах с 
ис поль зо ва ни ем ро ле вых игр на ба зе си му ля-
тив но-мо де ли ру ющих прог рамм.
Од ной из це лей обу че ния инос тран но му 

язы ку в сред ней об ще об ра зо ва тель ной шко ле 
на ря ду с вос пи та ни ем, об ра зо ва ни ем и раз-
ви ти ем яв ля ет ся фор ми ро ва ние ино языч ной 
ком му ни ка тив ной ком пе тен ции во всем мно-
го об ра зии ее ком по нен тов (язы ко во го, дис кур-
сив но го, со ци окуль тур но го, ком пен са тор но го, 
учеб но-поз на ва тель но го). В кон тек сте об суж-

да емо го воп ро са уро вень сфор ми ро ван нос ти 
ино языч ной ком му ни ка тив ной ком пе тен ции 
обу ча ющих ся бу дет оп ре де лять ся не толь ко 
уме ни ем об ще ния на инос тран ном язы ке при 
лич ном при сут ствии учас тни ков об ще ния, но 
и уме ни ем об щать ся пос ред ством все воз мож-
ных сер ви сов и служб се ти Ин тер нет.
На сов ре мен ном тех но ло ги чес ком эта пе 

раз ви тия об ще ства об ще ние пос ред ством се-
ти Ин тер нет уже не мо жет рас смат ри вать ся 
как до пол ни тель ный вид об ще ния. Ин тер нет-
об ще ние, ско рее, дол жно рас смат ри вать ся в 
ка че стве от дель но го пол но цен но го ви да меж-
лич нос тно го об ще ния.
Ис сле до ва ния, про ве ден ные в со от вет ствии 

с те мой про ек та, вклю ча ющей в се бя оциф-
ров ку тем па со ци аль ной жиз ни, за ви си мость 
об ра зо ва ния от ин фор ма ци он ных тех но ло гий 
и ана лиз науч но-те оре ти чес ких ис сле до ва ний, 
по ка зы ва ют, что воп ро сы раз ви тия циф ро вой 
ком пе тен тнос ти сту ден тов в ду хов но-нрав-
ствен ной мо дер ни за ции об ще ства в сис те ме 
оте че ствен но го об ра зо ва ния еще не изу че ны 
ши ро ко.
Ду хов но-нрав ствен ная мо дер ни за ция но-

во го об ще ства в сов ре мен ном со ци окуль тур-
ном кон тек сте тре бу ет твор чес кой ра бо ты 
со зна ни ем жиз ни, науч но-пе да го ги чес кой 
ос но вой вос пи та ния кон ку рен тос по соб ных, 
гра мот ных граж дан в циф ро вой сре де. «Нам 
нуж но раз ви вать но вые от рас ли про мыш лен-
нос ти, ис поль зуя циф ро вые тех но ло гии. Это 
важ ная за да ча. Стра не не об хо ди мо раз ви вать 
здра во ох ра не ние, об ра зо ва ние и дру гие пер-
спек тив ные нап рав ле ния, та кие как 3D-пе чать, 
мо биль ный бан кинг, циф ро вые ус лу ги», — 
ска зал Президент Н. Назарбаев в сво ем Об ра-
ще нии к на ро ду в 2017 го ду. Раз ви тие циф ро-
вой ин дус трии яв ля ет ся клю че вым эле мен том 
раз ви тия эко но ми ки, что спо соб ство ва ло бы 
ско рей ше му пе ре хо ду об ще ства и по ли ти ки в 
циф ро вую фор му. Ис хо дя из это го, ис поль зо-
ва ние ин фор ма ци он ных тех но ло гий в рам ках 
про ек та «Циф ро вой Ка зах стан» соп ро вож да-
ет ся глу бо ки ми из ме не ни ями в пе да го ги чес-
ких ме то дах и под хо дах, пре по да ва нии и обу-
че нии сту ден тов и пре по да ва те лей, что по вы-
ша ет ка че ство об ра зо ва ния, а так же раз ви ва ет 
учеб ный про цесс.
На се год няш ний день, ис поль зуя ряд 

важ ных до ку мен тов, за ко но да тель ных и го-
су дар ствен ных об ра зо ва тель ных прог рамм 
Казахстана, не об хо ди мо улуч шить циф ро вую 
ком пе тен тность и гра мот ность сту ден тов, взяв 
за ос но ву сов ре мен ные об ра зо ва тель ные ре-
сур сы, сис те му элек трон но го обу че ния и рав-
ный дос туп всех учас тни ков об ра зо ва тель но го 
про цес са к сов ре мен ным об ра зо ва тель ным ре-
сур сам и тех но ло ги ям.
Ос ве ще ние в СМИ ду хов но го и нрав ствен-

но го вос пи та ния об ще ства и быс трое раз ви тие 
циф ро вых тех но ло гий ока зы ва ют ог ром ное 
вли яние на об ра зо ва тель ную сис те му.

САР ЖА НО ВА Г. Б., PHD,
ТИ МО ШЕН КО В. И.,

МА ГИСТР ФИ ЛО ЛО ГИИ,
ПРЕ ПО ДА ВА ТЕЛИ КА ФЕД РЫ АН ГЛИЙ СКО ГО ЯЗЫ КА 

И ЛИН ГВО ДИ ДАК ТИ КИ ФА КУЛЬ ТЕ ТА ИНОС ТРАН НЫХ ЯЗЫ КОВ

Подготовка специалистов 
в условиях модернизации 
общества

Статья Пре зи ден та РК 
Н. А. Назарбаева «Взгляд в 
бу ду щее: мо дер ни за ция об-
ще ствен но го соз на ния» чет ко 
рас ста ви ла при ори те ты в ду-
хов ном раз ви тии мо ло де жи. 
Для то го что бы дви гать ся впе-
ред, на до из ме нить ся.

И эти из ме не ния, преж де 
все го, ка са ют ся науч ных и пе да-
го ги чес ких кад ров стра ны, так 
как на них ле жит боль шая от-
вет ствен ность в фор ми ро ва нии 
ин тел лек ту аль но го по тен ци ала 
мо ло до го по ко ле ния. Ка фед ра 
пси хо ло гии фа куль те та фи ло со-
фии и пси хо ло гии КарГУ име ни 
Е. А. Бу ке то ва пред при ня ла оп-
ре де лен ные ша ги в ре али за-
ции прог рам мной статьи гла вы 
го су дар ства. Для «сох ра не ния 
сво ей куль ту ры, соб ствен но на-
ци ональ но го ко да» сту ден там 
и ма гис тран там чи та ют кур сы 
«Эт ноп си хо ло гия» и «Пси хо ло ги-
чес кие проб ле мы ин куль ту ри-
за ции лич нос ти», где про ис хо-
дит зак реп ле ние до ми нан ты на 
са мо ре али за цию лич нос тно го 
по тен ци ала че рез раз ви тие на-
ци ональ ной иден тич нос ти, твор-
чес ко го мыш ле ния, ком му ни ка-
тив ной ком пе тен тнос ти.

XХI век — век вы со ких тех но-
ло гий — вы во дит на со вер шен но 
но вый уро вень раз ви тия на ше 
об ще ство: об мен ин фор ма ци ей, 
об ще ние меж ду людь ми, спо со-
бы пос тро ения от но ше ний. Роль 
ин фор ма ци он ных тех но ло гий в 
жиз ни от дель но го ин ди ви да и 
все го об ще ства в на ши дни нас-
толь ко ве ли ка, что ста но вит ся 
не воз мож ным иг но ри ро вать их 
оче вид ную со ци аль ную зна чи-
мость. По это му «Циф ро вой Ка-
зах стан», прог рам ма трехъ язы-
чия и прог рам ма куль тур но го и 
кон фес си ональ но го сог ла сия 
вы пол ня ет ся в рам ках учеб ных 
дис цип лин Psycho logy of re li gi-
on, «Ин фор ма ци он ные сис те мы 
и ба зы зна ний по пси хо ло ги чес-
ким на укам», ко то рые яв ля ют ся 
частью под го тов ки кон ку рен тос-
по соб но го спе ци алис та.

Пе ред на ми бы ли пос тав ле ны 
кон крет ные за да чи: что бы вой ти 
в бу ду щее, не нуж но за бы вать 
цен нос ти прош ло го. И од ной из 
них яв ля ет ся пе ре ход с ка зах ско-
го язы ка на ла ти ни цу. На чи ная 
со сле ду юще го учеб но го го да сту-
ден ты бу дут изу чать ла тин скую 
гра фи ку, ко то рая по мо жет лег че 
ори ен ти ро вать ся в меж ду на род-
ном ин фор ма ци он ном прос тран-
стве. Воз ник ла не об хо ди мость 
по вы ше ния ро ли гу ма ни тар ных 
ка федр для вы пол не ния про ек-
та «Но вое гу ма ни тар ное зна ние. 
100 но вых учеб ни ков на ка зах-
ском язы ке», ко то рые по мо гут 
сту ден там учить ся по «луч шим 
ми ро вым об раз цам».

Не ма лое зна че ние уде ля ет ся 
вос пи та нию у сту ден тов люб ви к 
Ро ди не, куль ту ре, обы ча ям и тра-
ди ци ям, ко то рые яв ля ют ся «ос-
но вой куль тур но-ге не ти чес ко го 
ко да».

За да чи мо дер ни за ции сто ят 
пе ред каж дым мыс ля щим че ло-
ве ком, пе ред каж дым мо ло дым 
че ло ве ком, пе ред каж дым, ко му 
не без раз лич но бу ду щее стра ны 
и кто го тов пос тро ить свое луч-
шее бу ду щее!

РО ЗА АЛИМ БА ЕВА,
К. ПС. Н., ДОЦ. КАФ. ПСИ ХО ЛО ГИИ

Цифровой Казахстан в условиях
духовной модернизации общества

Главная тема
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«ХХІ ға сыр — бой та лас ты ра тын за ман емес, 
ой та лас ты ра тын за ман» — де ген Ел ба сы мыз 
Н. Ə. Назарбаев елі міз дің бі лі мі мен ғы лы мы-
ның за ман ға лайық жа ңа ша си пат та да му ына 
үне мі жағ дай жа сап ке ле жат қан ды ғын бі ле-
міз. Соң ғы уақыт та «Ру ха ни жаң ғы ру ға» бай-
ла ныс ты гу ма ни тар лық ба ғыт та ғы ғы лым дар-
дың да му ына көп кө ңіл бө лі не бас та ды. Со ның 
дə ле лі ре тін де 26.04.2018 жы лы Алматы қа ла-
сын да Қа зақ стан Рес пуб ли ка сы Бі лім жə не ғы-
лым ми нистрлі гі нің қол дауымен Қа зақ мем ле-
кет тік қыз дар пе да го ги ка лық уни вер си те ті нің 
бас та ма сы не гі зін де Қа зақ стан жас ға лым-пе-
да гог та ры ның Бі рін ші Рес пуб ли ка лық Слёті 
бо лып өт ті. Слётке ҚР Бі лім жə не ғы лым ви-
це-ми нис трі Би бі гүл Аман гел ді қы зы Асы ло-
ва, уни вер си тет тің рек тор ла ры жə не елі міз дің 
əр өңі рі нен 17 жо ға ры оқу орыны нан кел ген 
жас ға лым дар қа ты сып, Қа зақ стан жас ға лым-
пе да гог та ры ның Қауым дас ты ғы құ рыл ды. 
Қауым дас тық ты құ ру — 2018 жыл дың 10 қаң-
та рын да ғы ҚР Пре зи ден ті Н. Ə. Назарбаев тың 
«Төр тін ші өнер кə сіп тік ре во лю ция жағ дайын-
да ғы да му дың жа ңа мүм кін дік те рі» ат ты ха-
лық қа жол дауы не гі зін де жа сал ды. Бұл ұйым-
ның мақ са ты — елі міз де гі жас ға лым-пе да-
гог тар дың ба сын қо сып, ди алог ала ңын құ ру, 
пе да гог тар дың бел сен ді то бын қа лып тас ты ру, 
бі лім мен ғы лым са ла сын да бо лып жат қан мə-
се ле лер ге қа тыс ты жас тар дың көз қа рас та рын 
бі лу, қа жет ті ұсы ныс тар ды са ра лап, мүд де-
лі та рап тар ға жет кі зу, бір-бі рі мен тə жі ри бе 
ал ма су, оқу орын да ры мен бай ла ныс ор на ту 
бо лып та бы ла ды. Се бе бі жас тар — елі міз дің 
да му ының қоз ғау шы кү ші. Бұл ту ра лы өзі нің 
жаз ба ша жол да ған құт тық тауын да ҚР Бі лім 
жə не ғы лым ми нис трі Е. К. Са ға ди ев: «Бү гін 
ғы лым мен бі лім са ла сын да ғы та ри хи күн. 
Өй тке ні елі міз дің жас ға лым-пе да гог та ры ның 
тың иде яла ры мен жа ңа ша ой-пі кір ле рін бө-
лі су үшін ал ғаш рет өза ра ди алог ала ңы құ ры-

лу да. Тұң ғыш рет елі міз дің бел ді жас ға лым-
пе да гог та ры бі рі гу де. Сон дық тан бұл ма ңыз-
ды да ауқым ды кез де су бол мақ. Қа зір гі таң да 
бі лім мен ғы лым ның қар қын ды өз ге ру за ма-
нын да елі міз де гі жас тар дың ғы лы ми əлеуетін 
арт ты ру — бə се ке ге қа бі лет ті ел дер қа та ры на 
апа рар бас ты бас пал дақ. Олай бол са бү гін гі 
Слёттің бас ты мақ са ты да — мем ле кет пен қо-
ғам да му ына бел сен ді қыз мет ете тін, жа ңа ша 
тұр ғы дан ой лай тын жас пе да гог-ға лым дар ды 
бі рік ті ру бо лып та бы ла ды» — де ді.
Жұ мыс ба ры сын да бі рін ші құ рыл тай мə-

жі лі сін де Қауым дас тық тың тө ра ға сы етіп бі-
рауыз дан осы ша ра ны ұйым дас ты рып отыр-
ған Қыз дар мем ле кет тік пе да го ги ка лық уни-
вер си те ті нің PhD, хи мия ка фед ра сы ның аға 
оқы ту шы сы Мөл дір Аб драй мо ва сай лан ды. 
Со ны мен қа тар Қа зақ стан жас ға лым-пе да-
гог тар Қауым дас ты ғы ның Жар ғы сы, Жал пы 
ере же жо ба сы, Қауым дас тық тың 2018 жыл ғы 
жұ мыс жос па ры тал қы лан ды.

Жас ға лым дар 74 жыл бойы отан дық пе-
да го ги ка са ла сы на қыз мет етіп ке ле жат қан 
бі лім ор да сы — Қаз Мем Қыз ПУ-дың тə жі ри-
бе ле рі мен бө ліс ті, за ма науи жаб дық тал ған 
«Ла тын əліп би ор та лы ғы», «Пси хо ло гия-пе да-
го ги ка лық тү зе ту ка би не ті», «Ба ла ма лы энер-
гия көз де рі» зер тха на сы, «Ке шен ді хи мия-би-
оло ги ялық зерт теу ор та лы ғы», «Əлеу мет тік 
жə не ген дер лік ғы лы ми зерт теу ор та лы ғы» 
сын ды ка би нет тер ді ара лап, бір не ше ше бер-
лік са бақ та ры на қа ты сып көр ді.
Дис кус сия ала ңын да жас пе да гог-ға лым дар 

ке ле сі та қы рып тар бойын ша пі кір та лас қа түс-
ті:

«Бі лім нің фе ми ни за ци ясы: күш пе не ме се 
əл сіз дік пе, дəс түр ме не ме се ар тық шы лық па?»

«Жас ға лым-пе да гог тың үл гі сі. Жас оқы ту-
шы ның бір кү ні».

«Ағыл шын ті лі бол ма са, бо ла шақ жоқ па?»
«Ағыл шын ті лі ғы лым, оқу жə не ком му ни-

ка ция ті лі ре тін де».
«Же лі де гі бі лім бе ру: мүм кін дік ше ка ра сын 

ке ңей ту».
Слёт со ңын да Қауым дас тық мү ше ле рі сал-

та нат ты түр де ант қа был да ды. Бұл құ рыл ған 
Қауым дас тық тың ке ле сі жи на лы сы ал да ғы 
уақыт та Қа зақ стан ның бас қа қа ла ла ры ның 
оқу орын да рын да жал ға сын та ба тын бо ла ды.
Сөз со ңын да ай та ры мыз, осын дай елі міз дің 

бі лі мі мен ғы лы мы ның да му ына үлес қо сып, 
ел игі лі гі үшін жа сал ған іс-ша ра ны ұйым дас-
ты ру шы — Қа зақ мем ле кет тік қыз дар пе да-
го ги ка лық уни вер си те ті нің рек то ры Га уһар 
Тө ре мұ рат қы зы Ал дам бер ге но ва ға жə не уни-
вер си тет ұжы мы на ал ғы сы мыз шек сіз!

Е. Т;ЙТЕ,
�А ЗА� СТАН ЖАС %А ЛЫМ-ПЕ ДА ГОГ ТА РЫ НЫ+ 

БІ РІН ШІ РЕС ПУБ ЛИ КА ЛЫ� СЛЁТІ НЕ �А ТЫ СУ ШЫ

23 ма мыр да Қа зақ стан ның ең бек сі ңір ген 
қай рат ке рі, Ха лы қа ра лық «Алаш» сый лы ғы-
ның ла уре аты, Ре сей Ха лы қа ра лық Жа зу шы лар 
Ұйы мы ның С. Есе нин атын да ғы Ал тын ме даль 
иеге рі, Құр мет ор де ні нің иеге рі, Қа зақ стан Жа-
зу шы лар Ода ғы бас қар ма тө ра ға сы ның бі рін ші 
орын ба са ры, ғұ мы рын қа зақ тың қа ра өле ңі не 
ар нап жү ріп, оқыр ман қауым нан шын ба ға сын 
ала біл ген ақын Ға лым Жай лы бай дың 60 жас қа 
то лу ына орай «Ақын Ға лым Жай лы бай Қа ра-
ған ды ға ша қы ра ды» ат ты по эзия ме ре ке сі өт ті. 
Қа сым Аман жо лов тың ес кер ткі ші нің ала ңын да 
Ази яның ал пыс ақы ны гүл шоқ та рын қойып, 
ба ба лар ру хы на тағ зым жа сап, жақ сы лық пен 

бас тал ған жыр ме ре ке сі «Мың жыл дық тар по-
эзи ясы: Ке ше. Бү гін. Ер тең» ат ты за ма ны мыз-
дың от тіл ді, орақ ауыз ды, дүйім жұрт ты жы-
ры мен тəнті ет кен қа ра ғай дай мүйіз ді дауыл 
ақын да ры мен жас тар дың ер кін сұх бат оты-
ры сы мен жал ға сын тап ты. Дөң ге лек үс тел ден 
кейін жи нал ған көп ші лік К. С. Ста нис лав ский 
атын да ғы орыс дра ма те ат рын да ақын ның 
«Қа ра ора мал» по эма сы бойын ша қойы лым 
та ма ша ла ған соң «Ақ қу дың жыр жаз дым қа-
на ты на» ат ты ақын ның шы ғар ма шы лық ке шін 
та ма ша лау ға бар ды. Кеш ке жан-жақ тан ақын-
ның жа қын дос та ры жи на лып, елі міз ге бел гі лі 
ақын-жа зу шы лар мен қа дір лі қо нақ тар кел ді. 

Кеш тің тіз гі нін Ар қа өңі рі нің аду ын ды ақы ны 
Аман жол Əлтай өз қо лы на ал ды. Ға лым Жай-
лы бай дың сө зі не жа зыл ған, ес ті ген жан ды ел-
тіп əке те тін əндер шыр қа лып, өлең де рі жат қа 
оқыл ған бұл кеш ке ше тел ден кел ген бел гі лі 
ақын дар 60 жыл дық ме рей той ға деп ар найы 
ақын өлең де рін өз ге тіл ге тəржі ма лап, кі та бын 
сый ға тарт ты. Ме ре ке со ңы мей рам ха на да ғы 
əде мі оты рыс қа ұлас ты. Осы лай ша Қа ра ған-
ды жұр ты да Ға лым Жай лы бай дың ту ған кү нін 
ерек ше атап өтіп, дүр кі ре тіп тойын жа са ды.

<ЛИЯ Т� ЛЕУ %А ЛИ,
�АРМУ СТУ ДЕН ТІ

Елімізде Dаза�стан жас �алым-педагогтарыны� Dауымдасты�ы �%рылды

«А�ын Pалым Жайлыбай Dара�анды�а ша�ырады»Дін ж>не БАD

Таяуда бі лім ор да сын да 
#а за� стан Рес пуб ли ка сы ны� 
дін са ла сын да �ы мем ле кет тік 
са яса ты ны� 2017-2020 жыл-
дар �а ар нал �ан т) жы рым да-
ма сын ж% зе ге асы ру аясын да 
«#а ра �ан ды об лы сы ны� дін 
іс тер бас �ар ма сы» ММ «#а-
за� стан ны� бо ла ша �ы %шін 
жас тар �оз �а лы сы» #Б-мен 
бір ле се #Р ДІА #М ДІ# UЗТО 
тал дау ж' не мо ни то ринг б�-
лі мі ні� бас шы сы О. А. Гай-
кон ны� ж' не Л. Н. Гу ми лев 
атын да �ы Ев ра зия )лт ты� уни-
вер си те ті «Те ле жур на лис ти-
ка ж' не �о �ам дас ты� тар мен 
бай ла ныс» ка фед ра сы ны� 
до цен ті, фи ло ло гия �ы лым да-
ры ны� кан ди да ды, ме дия-жат-
ты� ты ру шы, «Bnews» а� па рат-
ты� агент ті гі ні� фри лан се рі, 
ха лы �а ра лы� жур на лист, те-
ле ж%р гі зу ші, #а за� стан жур-
на лис те рі Ас со ци аци ясы ны� 
м% ше сі #. �. �уес бай ды� �а-
ты су ымен об лыс ты� жур на-
лис тер пу лы мен бло гер ле рі не 
ар нал �ан о�ы ту се ми на рын 
�т кіз ді. Се ми нар ба ры сын да 
кон фес сияара лы� ке лі сім са-
ла сын да �ы не гіз гі м' се ле лер; 
ді ни �ыз мет ті рет те уде гі ді ни 
се нім бос тан ды �ы мен мем ле-
кет тік-кон фес си ялы� �а ты нас-
тар ды� за� на ма лы� не гіз де рі, 
ді ни та �ы рып ты жа ри яла уда �ы 
эти ка лы� ж' не �) �ы� ты� м' се-
ле лер, ді ни экстре миз мні� ж'-
не дес трук тив ті ді ни а�ым ны� 
ал дын алу да �ы БА#-ты� р� лі 
ж� нін де гі �зек ті м' се ле лер 
ж' не дін са ла сын да �ы мем ле-
кет тік са ясат ты ж% зе ге асы ру-
ды� ба сым ды� та ры �а рал ды. 
Бір не ше са �ат �а со зыл �ан б)л 
тре нинг тар тыс ты 'рі �ы зы� �а 
то лы �т ті.

Се ми нар со �ын да одан 'рі 
ж) мыс %шін )сы ным дар бе-
рі ліп, ал ды �а тап сыр ма лар 
�ойыл ды. Се ми нар �а �а ты су-
шы лар �а сер ти фи кат тар тап-
сы ры лып, ес те лік ке су рет ке 
т%с ті.

ЕР БОЛ ЕР БО ЛАТ, �АРМУ СТУ ДЕН ТІ

Жастар тынысы
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Про дол же ние.
На ча ло в пре ды ду щем но ме ре

Даль ней шая жизнь жы рау, при ни мав-
ше го близ ко к сер дцу нес пра вед ли вос ти 
ми ра, до ис то ри чес кой встре чи с Абы лай-
ха ном про хо дит в скром ных жи тей ских де-
лах и за бо тах. По эт, для ко то ро го пре вы ше 
все го слу же ние об ще ствен но му бла гу, да ет 
са мую су ро вую оцен ку не га тив ным яв ле-
ни ям со ци аль ной жиз ни сво его вре ме ни и, 
об ли чая ал чность и ко рыс то лю бие тя гос-
тно го без вре менья, на хо дит горь кие сло ва, 
пол ные скор би и пе ча ли:

Ах, вре меч ко ты, вре мя,
Ту ма ны — как зи мо ви ще.
На всем — тень по доз ренья,
Вок руг тел ки-за мо ры ши —
Дож дись поп ро буй по мо щи!
Не сва ты — а прис луж ни ки,
Не сва ты — а дву руш ни ки.
О вре мя, что за ме ше но
На лес ти и по дач ках!
Нет ар га ма ков бе ше ных —
Лишь стри гун ки на скач ках.
По вер гший ниц джи ги тов,
Век зло бы и на жи вы,
Сос триг ший, слов но брит ва,
У ар га ма ков гри вы.
Те перь срав ня лись с ни ми
Ло шад ки бес по род ные.
И без ско ти ны ны не
Джи ги ты бла го род ные.

Бу хар, как и дру гие жы рау, прос ла вив-
шие ка зах скую ли те ра ту ру XV-XVIII вв., 
был муд рым нас тав ни ком ха нов. Ведь из-
дав на к сло ву жы рау, ис пол няв ших так же 
мно же ство со ци аль ных фун кций в ко че вом 
об ще стве, вни ма тель но прис лу ши ва лись 
в на ро де, с ни ми со ве то ва лись по важ ней-
шим воп ро сам жиз ни на ро да. По рой их 
по чи та ли боль ше, чем са мих ха нов, т. к. 
жы рау, об ла дав шие да ром яс но ви де ния и 
про ро че ства, слы ли абы за ми — са мы ми 
муд ры ми, ве щи ми сре ди соп ле мен ни ков, 
об ла дая зна ни ями, не дос туп ны ми про чим 
смер тным, в том чис ле и о пос ле зав траш-
нем дне. Жы рау, хра нив шие в се бе тай ны 
бы тия ро да че ло ве чес ко го, как яр ко по-
ка зы ва ет жизнь Бу ха ра, объ яс ня ли та ин-
ствен ные яв ле ния при ро ды, тол ко ва ли сны, 
разъ яс ня ли раз лич ные на род ные при ме ты, 
пред ска зы ва ли ход по ли ти чес ких, со ци-
аль ных и иных про цес сов.
По на род ным пре да ни ям, ког да Абы лай 

и пред во ди те ли опол че ния со би ра лись в 
по ход, они шли к жы рау, и жы рау, ча ще 
дру гих Бу хар, про ви дя ис ход, раз ре шал 
или зап ре щал осу ще ствить за ду ман ное. 
Жы рау не толь ко име ли «пра во со ве та» при 
ха не, за ни ми бы ло ре ша ющее сло во. При 
этом не толь ко хан и его во ена чаль ни ки, но 
и пред во ди те ли ка зах ско го опол че ния об-
ра ща лись к ним за со ве том: «Раз Ка бан бай, 
Бо ген бай и дру гие ба ты ры при бы ли в [став ку] 
Аб лая, — го во рит ся в од ном из пре да ний. — 
Они пош ли к Бу ха ру пос лу шать, что он ска-
жет, спро сить, ка ков бу дет по ход. И толь ко 
ког да Бу хар раз ре шил, се ли на ко ней».
Так, сог лас но пре да нию, Абы лай-хан на-

иболь шее ува же ние и да же страх ис пы ты-
вал имен но «пе ред Бу ха ром-про ри ца те лем, в 
ве щей пес не рас кры ва ющим лю дям бу ду щее. 
Бу хар пред ска зы вал Аб лаю мар шру ты и счас-
тли вые дни по хо дов, тол ко вал хан ские сны».
В час тнос ти, сви де тель ством ве ры Абы-

лай-ха на в ма ги чес кую си лу пред ска за ний 
Бу ха ра яв ля ет ся про ри ца ние жы рау Абы-
лай-ха ну о судь бе раз ве ды ва тель ных от ря-
дов Джа на тая и Бо ген бая, за пи сан ное Чо ка-
ном Ва ли ха но вым: «Аб лай-хан, в од ном на бе ге 
на джун га ров от пра вил впе ред для раз ве ды ва ния 
1000 че ло век, раз де лив на два от ря да под на-

чаль ством двух храб рых ба ты ров: ка ра бу жур 
кан джи га лин ца Джа на тая и из то го же ро да 
Бо ген бая — стар ше го. Ба ты ры дол го не воз вра-
ща лись; Аб лай на чал бес по ко ить ся не на шут-
ку; о судь бе ба ты ров спро сил у бар да (пев ца) 
сво его Бу ха ра-джи рау: «Что слу чи лось с мо ими 
мо лод ца ми и от че го они так дол го не воз вра ща-
ют ся?» Бу хар от ве чал: «Джа на тай прой дет 
че рез Тал кын, Бо ген бай прой дет Кульджа ном. 
А Хан-Ба ба на зад при бе жит. У Джа на та ева 
Тал кы на про хо ды тес ны и опас ны». Джа на тай 
мой в бе ду по пал ся, ду ма ет Аб лай. «Джа на тай 
пой дет, прой дет в улу сы и возь мет, от края 
отор вет. Джа на та ем взя тую бе ло ли цую де ви-
цу хан Аб лай-сул тан да возь мет». Сам Аб лай 
го во рит, что толь ко од наж ды, имен но тог да, 
ког да сбы лось это пред ска за ние, ему ка за лось, 
что от ра дос ти ма куш ка его за де ва ет не бо».
Дей стви тель но, как и пред ска зал Бу-

хар-жы рау, Джа на тай ми но вал Тал кын, 
во ен ную кре пость око ло Хо рез ма. Бо гем-
бай по пал в за са ду, но, про явив лов кость 
и от ва гу, как и ба тыр Кульджан, выр вал ся 
из рук вра га. Быв ший с ним хан Ба ба, сын 
зна ме ни то го Ба ра ка, поп лу тав в сте пи, вер-
нул ся на зад.
Ведь ис тин ный по эт, по ут вер жде нию 

аль-Фа ра би, ви дит и слы шит то, что не-
дос туп но зре нию и слу ху обык но вен ных 
лю дей. При этом осо бый дар по эти чес кой 
им про ви за ции Бу ха ра, по ра жав ший мно-
ги ми проз ре ни ями в бу ду щее, в на ро де 
счи та ли ве щим. Сов ре мен ни ки по эта счи-
та ли, что у Бу ха ра вол шеб ный язык, от ме-
чал пер вый би ог раф и со би ра тель твор чес-
ко го нас ле дия Бу хар-жы рау, из вес тный ка-
зах ский прос ве ти тель, род ной по то мок по-
эта по ма те рин ской ли нии Мəш һүр Жү сіп 
Кө пе ев (1858-1931), он буд то бы не го во рил 
ни ког да прос то, а всег да сти ха ми, в риф му.
При этом по эт, «Əулие кө ме кей» («Свя-

тая гор тань»), как Бу хар-жы рау на зы ва ли в 
на ро де, об ла дал уни каль ным да ром прев-
ра щать в по эзию все, что он ви дел, чув ство-
вал, ощу щал. «Во вре ме на Бу ха ра впле те ние 
им про ви зи ро ван но го сти ха в пов сед нев ную раз-
го вор ную речь бы ло ха рак тер ным для всех, — 
в этой свя зи от ме ча ет ся ис сле до ва те ля ми. 

…В та ких ус ло ви ях толь ко осо бая им про ви-
за тор ская ода рен ность мог ла вы де лить и вы-
де ли ла Бу ха ра, на что и ука зы ва ет проз ви ще 
«Əулие кө ме кей». При ме ча тель но, что ни-
ко го из пред ше ствен ни ков, ни из сов ре мен-
ни ков Бу ха ра и впос лед ствии ни ко го из ка-
зах ских по этов не на зы ва ли в на ро де этим 
тре пет ным сло вом — «Əулие кө ме кей».
Зо ло той стра ни цей в жиз ни ка зах ско-

го на ро да наз ва на встре ча Бу хар-жы рау 
с ха ном Абы ла ем, ви дев ших свое об щее 
приз ва ние в том, что бы ве рой и прав дой 
слу жить сво ему на ро ду в го ды од но го из 
труд ней ших пе ри одов в его ис то рии. Бу-
хар-жы рау, по ра жав ший соп ле мен ни ков 
не объ ят ной эру ди ци ей, со вер шен ством 
по эти чес кой мыс ли и ве ли чи ем ха рак те-
ра, про жил уже шесть де сят лет не лег кой 
жиз ни, ког да сре ди пра ви те лей ка зах ских 
жу зов выд ви нул ся сул тан Абы лай, приб-
ли зив ший к се бе зна ме ни то го по эта. Бу-
хар-жы рау уви дел в Абы лай-ха не ис то ри-
чес кую лич ность, об ла дав шую ог ром ной 
внут рен ней си лой, сме ло шед шую из бран-
ным им пу тем, ув ле кая за со бой мно го чис-
лен ные ка зах ские ро ды и пле ме на. В од ном 
из пос вя ще ний Абы лай-ха ну по эт го во рит:

Си дя на зо ло том тро не,
Объ еди нил все три жу за.
Си ро там, вдо вам и бед ным
Не де лал ни ка ко го зла.
Спра вед ли вость бы ла тво им ло зун гом,
Лишь доб ры ми де ла ми от ли чал ся ты.

С при хо дом к влас ти Абы лай-ха на Бу-
хар-жы рау, на пле чи ко то ро го так же лег-

ло не лег кое от вет ствен ное 
бре мя — «вос ста но вить 
связь вре мен», воз вра ща ет-
ся к го су дар ствен ным де-
лам. Во вре ме на гроз ных 
ис пы та ний, вы пав ших на 
до лю Ала ша, для жы рау 
на пер вом пла не сто ят на-
ци ональ ные ин те ре сы, объ-
еди не ние раз роз нен ных 
пле мен Ала ша. Яв ля ясь 
глав ным со вет ни ком ха на 
и од ним из ав то ри тет ней-
ших би ев, Бу хар-жы рау, 
от ли чав ший ся не за ви си-
мостью суж де ний, иг рал 
важ ную роль в раз ре ше нии 
круп ных проб лем жиз ни 
ка зах ско го на ро да. «Он был 
не толь ко акы ном, — от ме-
чал в этой свя зи вид ный 
ка зах ский ли те ра ту ро вед 
Ис ма илов Е., — но и вер ши-
те лем су деб стра ны по очень 
мно гим воп ро сам». С это го 
вре ме ни Бу хар был приз-
нан не толь ко все ка зах ским жы рау, но и 
стал нас тав ни ком сул та на Абы лая, а с 1771 
го да — глав ным со вет ни ком ха на Сред не го 
жу за Абы лая. Оба они, дви жи мые пат ри-
оти чес ки ми чув ства ми, меч та ли об объ еди-
не нии мно го чис лен ных ка зах ских пле мен в 
еди ное силь ное го су дар ство.
Бу хар с по ра зи тель ной про ни ца тель-

ностью уга дал по ли ти чес кий ге ний Аб лая, 
ис крен не по ве рив в его дар вы да юще го ся 
го су дар ствен но го де яте ля. Все тво ре ния 
Бу хар-жы рау, ад ре со ван ные Абы лаю, по 
сло вам Мух та ра Ма гауина: «…по су ти, пос-
вя ще ны все му на ро ду Ала ша. Эти ис кро мет-
ные, всег да не су щие прав ду про из ве де ния быс-
тро рас прос тра ня лись в стра не, за учи ва лись 
людь ми; они не толь ко вос хва ля ли Абы лая, но 
и под ни ма ли дух ка за хов, слу жи ли ук реп ле-
нию на ци ональ но го са мо соз на ния, спо соб ство-
ва ли еди не нию на ро да».

Взош ла звез да уда чи над то бой,
И по ва лил на род к те бе тол пой,
И Ала ши, твой каж дый жест лю бя,
Взи ра ют, как на Бо га, на те бя.
Ко го на ка жешь, а ко го прос тишь.
И жизнь твоя — как ут рен няя тишь.
До под не бес ных го лу бых вы сот
Мо гу ще ствен ный го лос дос та ет.

Раз ра ба ты вая ос но вы дип ло ма ти чес кой 
стра те гии го су дар ства, Бу хар на ос но ве де-
таль но го ос мыс ле ния ге опо ли ти чес ко го 
по ло же ния и пер спек тив ис то ри чес ко го 
раз ви тия Ка зах ско го хан ства со ве ту ет Абы-
лай-ха ну выб рать путь ми ра и ней траль-
но го са мос то ятель но го по ли ти чес ко го 
раз ви тия стра ны, из бе гать край нос тей и 
аван тю риз ма во внеш ней по ли ти ке. Бла-
го да ря ак тив ной внут ри- и внеш не по ли-
ти чес кой дея тель нос ти Абы лай-ха на при 
все мер ной под дер жке Бу хар-жы рау, ра то-
вав ше го за по ли ти ку сох ра не ния мир но го 
со су ще ство ва ния и тес ных дип ло ма ти чес-
ких от но ше ний с мо гу ще ствен ны ми со се-
дя ми — Рос сий ской им пе ри ей и Цин ской 
им пе ри ей (Ки та ем) — са мым боль шим го-
су дар ством Азии, Ка зах ское хан ство прев-
ра ти лось в от но си тель но мощ ное и еди ное 
го су дар ство.
И, преж де все го, Бу хар-жы рау всег да 

ука зы вал на не об хо ди мость ми ра с Рос си-
ей. Нап ри мер, сог лас но од но му из на род-
ных пре да ний, од наж ды Абы лай соб рал 
вой ско, что бы на пасть на рус ские пог ра-
нич ные кре пос ти. Бу хар-жы рау выс ту пил 
про тив это го за мыс ла, ста рал ся ос та но вить 
ха на, не от сту пав ше го от сво его пер во на-
чаль но го во ен но го пла на.

От ку да сме лость взял, что бы, сме ша де тей,
За паль чи во ид ти на штурм кре пос тей?
Ты жа лок и сме шон с за тыл ка до пя ты —
И пят ки Ка бан бая ведь не сто ишь ты.
Ты вздо ра не ме ли, во риш ка, мел кий плут,
На рус ских не зо ви в по ход наш мир ный люд!

Пос ле этих гнев ных слов, выс ка зан ных 
в ли цо Абы лай-ха ну, Бу хар по ки нул его и 
со сво ими приб ли жен ны ми пе ре ко че вал к 
боль шо му со ле но му озе ру не да ле ко от Ир-
ты ша. Пос та вив юр ту, он на хо дил ся здесь 
до тех пор, по ка Абы лай-хан не пос лал к 
не му лю дей с со об ще ни ем, что от ка зы ва ет-
ся от на ме ре ний во ен но го по хо да.
Не об хо ди мость мир ной по ли ти ки Абы-

лай-ха на, ус та нов ле ния доб ро же ла тель ных 
от но ше ний с со се дя ми от ра жа ют и сле ду-
ющие стро ки Бу ха ра-жы рау:

Нет жар че кос тра, коль из ко люч ки заж жен,
Нет луч ше кал мыч ки средь са мых прек рас ных из жен.
И луч шей зем ли, чем ка зах ская, пом ни те, не ту.
И имей те дру зей по все му не объ ят но му све ту!

Абы лай-хан со сво ей сто ро ны уви-
дел в ли це по эта глу бо ко го мыс ли те ля, 
под лин но го пев ца сво его на ро да, под-
лин но го вы ра зи те ля его дум и ча яний. 
Абы лай-хан, зная ис тин ную це ну су евер-
но му ува же нию, с ка ким его под дан ные 
от но си лись к Бу ха ру, при бе га ет к ус лу-
гам сво его со вет ни ка для на ла жи ва ния 
от но ше ний с вы шед ши ми из-под влас ти 
ха на пле ме на ми и ро да ми Ала ша. Ведь 
и Бу хар-жы рау меч та ет об объ еди не нии 
раз роз нен ных пле мен ка зах ско го на ро да 
под на ча лом еди но го силь но го го су дар-
ства с од ним цен тром. По это му, счи тая 
Абы лай-ха на спо соб ным прет во рить в 
жизнь эту меч ту, Бу хар-жы рау вся чес-
ки под дер жи ва ет его в сво их дей стви-
ях и пес нях, ве дет не ус тан ную борь бу 
за ук реп ле ние силь ной и ав то ри тет ной 
цен тра ли зо ван ной хан ской влас ти. И 
ав то ри тет Бу ха ра-со вет ни ка приз на ет-
ся Абы лай-ха ном как «неч то уза ко нен ное 
обы ча ем и не ос по ри мое, — от ме ча ет ся ис-
сле до ва те ля ми. — Сло вом, вли яние Бу ха-
ра на ха на бы ло так ве ли ко, что от не го во 
мно гом за ви се ла хан ская по ли ти ка».

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

История

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

Сту ден ты КарГУ в те че ние всей вес ны при ни ма ли ак тив ное учас-
тие в ре ги ональ ных пред мет ных олим пи адах. И час то ко ман ды КарГУ 
ста но ви лись ли бо при зе ра ми, ли бо по бе ди те ля ми «про фес си ональ-
ных» со рев но ва ний. Об ос нов ных по бе дах и ус пеш ных выс туп ле ни ях 
мы и рас ска жем в на шем фо то ре пор та же.

29 мар та в Каз НУ им. аль-Фа ра би про во ди лась Рес пуб ли кан ская сту ден чес кая пред мет-
ная олим пи ада по спе ци аль нос ти «мар ке тинг» на те му «Ин но ва ци он ная идея — путь к 
ус пе ху!». Ко ман да КарГУ в сос та ве Ка на фи ной А., Ма ха но вой Д., Уали бе ко вой К., Гре бе-
нюк Д. под ру ко вод ством д. э. н. Тле убер ди но вой А. Т., м. э. н., пре по да ва те ля Тор жа но вой 
Д. А. за во ева ла 2-е мес то.

С 29 по 30 мар та в Каз НУ им. аль-Фа ра би про во ди лась Рес пуб ли кан ская сту ден чес кая 
пред мет ная олим пи ада по спе ци аль нос ти «ар хе оло гия и эт но ло гия». Ко ман да КарГУ 
им. Е. А. Бу ке то ва «Мас са гет» за ня ла III мес то. Учас тни ки ко ман ды: Ша лам ба ева С., Үміт-
қа ли ев Д., Ады ха но ва А., Ораз ба ев Н. Ру ко во ди тель ко ман ды — пре по да ва тель ка фед ры 
ар хе оло гии, эт но ло гии и оте че ствен ной ис то рии Ами ров Е. Ш.

30 мар та в ЕНУ им. Л. Н. Гу ми ле ва пош ла Х Рес пуб ли кан ская сту ден чес кая пред мет ная 
олим пи ада по спе ци аль нос ти 5В020300 — «Ис то рия». Ко ман да КарГУ «Сы ры ар қа қы ран-
да ры» в сос та ве А. Жал ғас, Ш. Асыл му рат, М. Бе ке жан, М. Əди лет под ру ко вод ством д. и. 
н., про фес со ра ка фед ры ар хе оло ги, эт но ло гии и оте че ствен ной ис то рии Сак та га но вой З. Г. 
за ня ла I мес то в об ще ко ман дном за че те и I мес то в лич ном за че те (А. Жал ғас).

4 ап ре ля в ЕНУ им. Л. Н. Гу ми ле ва про во ди лась Рес пуб ли кан ская сту ден чес кая пред мет ная 
олим пи ада по спе ци аль нос ти «теп ло энер ге ти ка». Ко ман да КарГУ в сос та ве Дря ги ной Д., 
Тоқ та бо лат Г., Се кер ба евой Г. под ру ко вод ством к. т. н., зав ка фед рой ин же нер ной теп ло фи-
зи ки им. проф. Ж. С. Акыл ба ева до цен та Шай мер де но вой К. М. и ст. пре по да ва те ля ка фед ры 
Ос па но вой Д. А. за во ева ла 2-е ко ман дное мес то. В лич ном за че те сту ден тка 3-го кур са спе ци-
аль нос ти «Теп ло энер ге ти ка» Тоқ та бо лат Г. за ня ла 2-е мес то, а Се кер ба ева Г. — 3-е мес то.

5 ап ре ля в КарГУ им. Е. А. Бу ке то ва сос то ялась X Рес пуб ли кан ская сту ден чес кая олим-
пи ада по со ци аль но-куль тур но му сер ви су для сту ден тов го су дар ствен ных и не го су дар-
ствен ных ву зов. По ито гам олим пи ады в лич ном за че те сту ден тка Аби ло ва Д. за ня ла 2-е 
мес то, а ко ман да КарГУ им. Е. А. Бу ке то ва — 3-е мес то.

С 5 по 6 ап ре ля в Пав ло дар-
ском го су дар ствен ном пе да го-
ги чес ком уни вер си те те про-
во ди лась Х Рес пуб ли кан ская 
сту ден чес кая олим пи ада по 
спе ци аль нос ти 5В010500 — «Де-
фек то ло гия». Ка пи тан ко ман ды 
КарГУ DF-ge ne ra ti on Ток та ро ва 
С. за ня ла I мес то в ин ди ви ду аль-
ном за че те и бы ла наг раж де на 
дип ло мом МОН РК I сте пе ни. 
Ру ко во ди тель: м. п. н., пре по да-
ва тель ка фед ры де фек то ло гии 
Яко вен ко И. В.

На ба зе ис то ри чес ко го фа куль те та КарГУ име ни ака де ми ка Е. А. Бу ке то ва 5-6 ап ре ля 
2018 го да бы ла про ве де на Х Рес пуб ли кан ская сту ден чес кая пред мет ная олим пи ада по спе-
ци аль нос ти 5В011400 — «Ис то рия». К учас тию в олим пи аде бы ло за яв ле но 16 ко манд. На 
олим пи аду при бы ли 64 сту ден та и 18 ру ко во ди те лей из 16 ву зов Рес пуб ли ки Казахстан. 
3-е мес то за ня ла ко ман да КарГУ име ни ака де ми ка Е. А. Бу ке то ва.
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20 ап ре ля в Ка ра ган дин ском го су дар ствен ном ме ди цин ском уни вер си те те про во ди-
лась ре ги ональ ная меж ву зов ская трехъ языч ная олим пи ада сре ди сту ден тов 1-2-го кур са 
не язы ко вых фа куль те тов выс ших учеб ных за ве де ний, вла де ющих тре мя язы ка ми (ка зах-
ский, рус ский, ан глий ский). Ко ман да КарГУ им. Е. А. Бу ке то ва за ня ла 1-е мес то. В сос та ве 
ко ман ды: Ба за ра ли ева А. (хи ми чес кий фа куль тет), Ба ба гу ло ва А. (фа куль тет ма те ма ти ки 
и ин фор ма ци он ных тех но ло гий), Бал ма гам бе тов А. (юри ди чес кий фа куль тет), Абиль ха-
се но ва А. (юри ди чес кий фа куль тет). Ру ко во ди те ли ко ман ды: м. п. н., стар ший пре по да-
ва тель ка фед ры инос тран ных язы ков Бей сен ба ева Б. А., м. п. н., пре по да ва те ли ка фед ры 
инос тран ных язы ков Иб ра ева Э. С. и Ул жа ба ева А. Г.

Фоторепортаж
12-13 ап ре ля 2018 го да в Же ты сус ком 

го су ни вер си те те им. И. Жан су гу ро ва про-
во ди лась Рес пуб ли кан ская сту ден чес кая 
пред мет ная олим пи ада по спе ци аль нос ти 
«Ту ризм». Ко ман да КарГУ в сос та ве Ар ты-
ко вой Т., Бо та бе ко вой А., Джа па ро вой А., 
Каб душ ки ро ва Н., Мас лен ни ко ва О. под 
ру ко вод ством м. э. н., ст. пре по да ва те лей 
Нурсултан Д. Т., Ха сен ха но ва Н. Б. за во ева-
ла 1-е мес то. В ин ди ви ду аль ном за че те сту-
дент груп пы Тур-32 Мас лен ни ков О. так же 
за во евал 1-е мес то.

9-11 ап ре ля Ка зах ским на ци-
ональ ным пе да го ги чес ким уни-
вер си те том им. Абая бы ла ор га ни-
зо ва на Рес пуб ли кан ская олим пи-
ада по пе да го ги чес ким на укам 
сре ди ма гис тран тов стра ны. 
Ма гис тран ты пе да го ги чес ко го фа-
куль те та КарГУ им. Е. А. Бу ке то ва 
ста ли об ла да те ля ми дип ло ма 2-й 
сте пе ни и бы ли от ме че ны за осо-
бую ор га ни зо ван ность и спло чен-
ность. Ко ман дой ру ко во ди ла зав-
ка фед рой пе да го ги ки и ме то ди ки 
на чаль но го обу че ния д. п. н., про-
фес сор Абиль ди на С. К.

12-13 ап ре ля 2018 го да в Ка зах ском аг ро тех ни чес ком уни вер си те те име ни С. Сей фул ли-
на про во ди лась Рес пуб ли кан ская пред мет ная сту ден чес кая олим пи ада по спе ци аль нос ти 
«Ра ди отех ни ка, элек тро ни ка и те ле ком му ни ка ции». Наш уни вер си тет пред став ля ла 
ко ман да КарГУ в сос та ве Аме но вой А., Кəр тай А., Мақ сұ то вой А. под ру ко вод ством PhD, 
до цен та Ту суп бе ко вой А. К. В лич ном за че те Кəр тай Асыл хан за нял 2-е мес то.

19-21 ап ре ля 2018 го да в Ка зах ском на ци ональ ном пе да го ги чес ком уни вер си те те име ни 
Абая про во ди лась Х Рес пуб ли кан ская пред мет ная сту ден чес кая олим пи ада по спе ци аль-
нос ти 5В010700 — «Изоб ра зи тель ное ис кус ство и чер че ние». Наш уни вер си тет пред-
став ля ла ко ман да в сос та ве Кос те ле ва М., Цой Е. под ру ко вод ством м. п. н., стар ше го пре-
по да ва те ля, чле на Со юза ху дож ни ков РК Кал ма ха но ва М. С. Ко ман да за ня ла 2-е мес то.

19-20 ап ре ля 2018 го да в Се ве ро-Ка зах стан ском го су ни-
вер си те те им. М. Ко зы ба ева про во ди лась Х Рес пуб ли кан-
ская сту ден чес кая пред мет ная олим пи ада по спе ци аль-
нос ти 5В011000 — «Фи зи ка». Ко ман да КарГУ из сту ден тов 
3-го кур са Аман гел ді А., Асыл ха но вой А., Таш мұ ра то вой 
А. под ру ко вод ством за ве ду юще го ка фед рой фи зи ки и на-
но тех но ло гий к. ф.-м. н., до цен та Ку ду со ва А. С. за во ева ла 
3-е об ще ко ман дное мес то.

С 19 по 20 ап ре ля 2018 г. в Ка зах ском го су дар ствен ном жен ском пе да го ги чес ком уни-
вер си те те про во ди лась IХ Рес пуб ли кан ская сту ден чес кая олим пи ада по спе ци аль нос ти 
5В010100 — «Дош коль ное обу че ние и вос пи та ние». Ка пи тан ко ман ды КарГУ «Алау» 
Кайыр ке но ва Т. за ня ла 2-е мес то в ин ди ви ду аль ном за че те и бы ла наг раж де на дип ло мом 
МОН РК II сте пе ни. Ру ко во ди тель ко ман ды — к. п. н., до цент Бель ги ба ева Г. К.
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Бұ қар жы ра удың ай тқа нын дай:
Дү ни еде не өл мей ді,
Жақ сы ның аты өл мей ді,
Ға лым ның ха ты өл мей ді, —

де мек ші, қан дай қи ын ке зең дер ден жо-
ғал май, жойыл май, есі мі нің ұмы тыл-
май ел ауызын да сақ та лып ке луі, əрі 
са на лы, əрі ше шен, əрі кө сем, бар ғұ-
мы рын елі нің игі лі гі не ар на ған аза мат 
бол ған ды ғын ай ғақ тай ды. Кө не көз, кə рі 
құ лақ ты қа ри ялар дан «Ах мет жан ту ра-
лы не ай та ала сыз?» деп сұ ра ған да: «Би 
Ах мет жан ба?», «Бо лыс Ах мет жан ба?», 
«Ах мет жан ше шен бе?» деп нақ ты лай 
бас тай ды. Адам ның ел ал дын да ғы бе-
де лін, құр ме тін ай қын дай тын осы сөз-
дер дің бар лы ғы бір ға на тұл ға ға — Тал-
пақ тың Ах мет жа ны на ба ғыт та лып тұр. 
Өз ге мə се ле лер ге со ңы ра тоқ та лар мыз, 
бі рақ, дəл осы жер де бір орын ды сұ-
рақ тың оқыр ман ойы на ора ла ры сөз сіз. 
Ол: «Тал пақ тың Ах мет жа ны 1866 жы-
лы ту ған де ген де рек қа лай жə не қай-
дан алын ған?» де ген мə се ле. Та ғы да ел 
ауызын да сақ та лып жет кен бір əң гі ме ге 
на зар ауда ру ға ту ра ке ле ді.
Қа зақ хал қы ның та ны мал қай рат-

кер ле рі нің бі рі, ел бір лі гі үшін жар ғақ 
құ ла ғы жас тық қа ти мей жұ мыс жүр-
гіз ген Ақ бай дың Жа қы бы, қа зан төң ке-
рі сі не дейін гі жə не кейін гі ке зең дер де 
да қу ғын-сүр гін көр ді. Қы зы Ар гу ния 
əке сі ту ра лы ес те лі гін де бы лай дей ді: 
«Əкем 1886 жы лы Қар қа ра лы қа ла сын-
да ғы қа зақ ин тер на ты на ке ліп оқу ға 
кі ре ді. 1889 жы лы Ом бы қа ла сын да ғы 
гим на зи яда оқып, оны бі тір ді. Со дан 
кейін, Санкт-Пе тер бург уни вер си те ті-
нің заң фа куль те ті не тү се ді. 1903 жы лы 
осы фа куль тет ті ал тын ме даль мен тə-
мам дап, оқу да ғы ал ғыр лы ғы мен ерек-
ше қа бы ле ті үшін уни вер си тет со ве ті 
оған заң ма гис тры де ген ғы лы ми атақ 
бе ре ді». Со ны мен, екі жыл дай ға на ер-
кін дік көр ген, нақ ты рақ ай тқан да, ша-
ңы рақ кө те ру ге ға на үл гер ген Жа қып 
Ақ ба ев 1905 жыл дан бас тап отыз жыл ға 
жу ық уақыт бойы на қу ғын-сүр гін ге тү-
се ді. Бар кі нə сі — əділ дік тің жар шы сы 
бол ға ны. «1931 жы лы Мұ рат ты да алып 
кет ті. Одан көп уақыт өт пей ше шем ді де 
қа мап қой ды. Төрт ба ла, үл ке ні мен, үй-
де жал ғыз қал дық. Бір не ше күн бір бұ-
рыш қа ты ғы лып жы лап отыр ға ны мыз 
есім де. Ту ыс қан да ры мыз да жоқ емес. 
Бі рақ, есік аш пай ды, өй тке ні, «ха лық 
жауының» ба ла ла ры на қам қор лық жа-
са ды де ген ат тан қор қа ды. Осы бір кез 
ме нің ден са улы ғы ма үл кен зи ян кел-
тір ді. Бі рер ай дың ша ма сын да ше шем 
де, Мұ рат та бо са нып шық ты. Сол кез де 
түр ме де отыр ған əкем нен «Қа зақ стан-
нан бас қа жақ қа кө шің дер» де ген ха бар 
кел ді. Сөй тіп, біз жаз да Қа ра қал пақ-
стан ның Төр ткөл де ген қа ла сы на көш-
тік» дей ді Ар гу ния. Мі не, осын дай елім 
деп еңі ре ген аза мат тың жа қын до сы, 
ты ғыз қа рым-қа ты нас та бол ған Ах мет-
жан да ха лық тың қам қор шы сы бол ған 
адам еді. Ел ішін де гі əң гі ме де екі қай-
рат кер дің дос ты ғы ның се бе бін құр дас-
ты ғы на са яды. Ақи қа тын да, та ри хи құ-
жат тар бойын ша Ақ бай дың Жа қы бы да 
1866 жы лы ту ған. Бі рақ, біз дің пайым-
дауымыз ша, ын ты мақ тас тық олар дың 
құр дас ты ғын да ға на емес, мақ сат пен 
мүд де нің бір лі гін де. Қос тұл ға да ха лық-
тың қа мын ой ла ған аза мат тар бол ған-
ды ғын да.
Кө не көз қа ри ялар дың ай ту ын ша, төң-

ке ріс тен кейін гі ке ле сі жы лы осы не гіз ге 
сүйе не оты рып ай тқан біз дің пі кі рі міз 
бойын ша 1918 жы лы ақ тар дың елу сол да-
ты Жу ан қо ңыр де ген та удың бауырын да 
жо ла ушы ке ле жат қан үш салт ат ты ны 
қол ға тү сі ре ді. Үше удің бі рі нің Ақ бай дың 

Жа қы бы еке нін бі ліп қой ған əс кер ба сы оны 
ұс тап қа ла ды да, екеуін қоя бе ре ді. Бі рақ 
ат та ры бол дыр ған ақ тар екі күн ты ны ғу 
үшін сол жер де аял дап қа ла ды. Ал, бо са ған 
екеуі бір ден Тал пақ тың Ах мет жа ны на ке-
ле ді.

— Аға, біз ақ тар ға кез де сіп қал дық. Жа-
қып аға ны ұс тап қал ды да, біз ді бо сат ты. 
Оны ата ман ға апа ра мыз, жауап қа тар-
та ды дей ді, не іс тей міз? — деп на ли ды. 
Ах мет жан бол са жүз құр ат ты ал ды на 
сал ғы зып, бір ту би ені же тек ке ал ғы зып, 
бір не ше жі гіт пен ақ тар ға ке ле ді. Кел ген 
бе тін де би ені сой ғы зып, ас ты рып, олар ды 
та мақ тан ды рып, жүз ат ты сый ға тар та-
ды. Əб ден ри за бол ған əс кер ба сы:

— Мы на құр ме ті ңе мен ра зы мын, қан-
дай қа лауың бар? — де ген де Ах мет жан:

— Бойы на та лап қон ған иісі қа за ғы ма 
қа нат бол ған, Ар қа ның бір асы лын абақ-
ты ға жап тыр мақ ойың бар екен. Райың-
нан қайт, ше ші мің ді айт, ке лі сіп жо лың-
ды бер, ке лі сім ге қо лың ды бер. Қай те сің дер 
асыл тек ті, сен дер дің де за ман да рың өт-
ті, су дың да сұ рауы бар де ген, ой ла ның-
дар! — деп ны ғыз дай ай та ды. Əс кер ба сы 
ке лі сіп, Ақ бай дың Жа қы бын бо са та ды. 
Ауыл ға ке ліп, тай сой ды рып, ет ас ты рып, 
Ах мет жан ның үйі не «Сə лем бе ре міз» деп, 
«Əң гі ме тың дай мыз» деп ел жи на са ды. Ет 
піс кен ше бі раз əң гі ме де ай ты ла ды. Əң гі-
ме ай тып оты рып Жа қып мыр за əре гі дік 
ба сын шай қап-шай қап қоя ды екен. Бай қап 
отыр ған бір адам сұ рақ қойып ты:

— Ба ға на дан бе рі кө ріп отыр мын, сіз əң-
гі ме ай тқан да ба сы ңыз ды не ге шай қай бер-
ді ңіз?
Сон да Ақ бай дың Жа қы бы:

— Бү гін Ахаң үл кен іс қыл ды, сө зі өтіп, 
ті лі же тіп, ме ні құт қар ды. Əй, Тал пақ-
ай! Əй, Тал пақ-ай! Ах мет жан ды оқыт па-
дың, ойы на бі лім то қыт па дың, сон да ғы ісі 
мы на дай! Егер оқы ған бол са, ойы на бі лім 
то қы ған бол са, дұш пан ды та ба ны на са лып 
иілер еді, иісі қа зақ ты би лер еді, — деп ті. 
Мұ ны ес ті ген Ах мет жан:

— Иə, бү гін бір үл кен іс қыл дым, ха бар 
же тіп ақ тар дың əс ке рі не бар дым, бас ты-
ғы на қол қа сал дым, сө зім өтіп, ті лім же-
тіп, Жа қаң ды бо са тып ал дым. Əй, Ақ-
бай-ай! Əй, Ақ бай-ай! За ман ның ағы мы на 
ер дің, Жа қып ты орыс тың оқуы на бер дің, 
оқы сын деп ең бек ет кіз дің, не мұ рат қа 
жет кіз дің? Иісі қа зақ қа ға на емес, орыс қа 
да та ныл ды, бі рақ олар дан да дұш пан көз-
дер та был ды, жа ла жа был ды, қу ғын көр ді, 
сүр гін көр ді! Егер оқыт па саң, əрі бар са иісі 
Ар ғын ға на бі лер еді, мен си яқ ты ел ішін-
де қу ғын көр мей жү рер еді! — деп ті. Көп 
ішін де отыр ған Қо сы бай ба ла сы Ал тын бек:

— Са уда дан бөз қа ла ды, ше шен нен сөз 
қа ла ды, бұл құр дас тар дың қал жы ңы ғой, — 
де ген екен.
Ен ді біз осы ай тыл ған əң гі ме ге тал дау 

жа сап кө ре лік. Ал ды мен де рек тер ге жү-
гі нейік.
Та рих та ғы үл кен тұл ға Ақ бай дың 

Жа қы бын оқыр ман ға та ныс ты ру біз дің 
ойы мыз ша мін дет ті емес. Өй тке ні ол 
қа зақ хал қы на ең бе гі сің ген қай рат кер, 
та ны мал аза мат. Ал, «Ал ты Алаш тың 
ар да ғы» де ген ай дар мен Қайыр бек Са-
дуа қа сов тың жа рық қа шы ғар ған «Жа-
қып Ақ ба ев» де ген ең бе гін де: «Есі мі 
ал ты алаш қа Мəш һүр бол ған Жа қып 
мыр за Ақ ба ев 1876 жыл ғы (1866 жыл бо-
луы ке рек, бас па да ба сы лу ба ры сын да 
жаң сақ кет кен тə різ ді М. А.) 7 қа ра ша да 
ке зін де гі Қар қа ра лы ок ру гы, Бе рік қа ра 
бо лы сын да ғы Тө ңі рек тас, не ме се қа зір гі 
Жез қаз ған об лы сы, Ақ то ғай ауда нын да-
ғы «Ең бек» сов хо зы ор на лас қан ай мақ-
та ғы Ақ бай қыс та ғын да дү ни еге кел ген» 
деп жа за ды. Бұл мұ ра ғат де ре гі, та ри хы 
шын дық. Егер жа ңа ғы ел ішін де ай ты-
лып жүр ген əң гі ме ні не гіз етіп, Ах мет-

жан ды Ақ бай дың Жа қы бы мен құр дас 
деп қа рас тыр сақ, он да ол да 1866 жы лы 
ту ған бо лып шы ға ды. Екін ші ден, əң гі-
ме нің маз мұ ны өз ге ріс ке ұшы ра ған, өң-
дел ген де уге не гіз жоқ. Се бе бі ол бір не-
ше ға сыр лар ды ба сы нан өт кер ген, та лай 
өнер паз дар дың еле гі нен өт кен «Қо бы-
лан ды ба тыр дың» жы ры емес. Үшін ші-
ден, əң гі ме нің өзе гін де ақи қат тың жат-
қан ды ғын та ғы да Қ. Са дуа қа сов тың ең-
бе гі нен аң ға ра мыз. Он да: «Қа зан төң ке-
рі сі нен кейін де Ж. Ақ ба ев тың жағ дайы 
күрт өз ге ре қой май ды. 1918 жы лы ақ 
қа зақ тар дың ату жа за сы нан кез дей соқ 
аман қал ған Жа қаң Ала шор да ның бел-
сен ге рі, ұл тшыл де ген айып тан ке ңес 
орын да ры да байып тап қыз бай ды» деп 
көр сет кен. Яғ ни, осы жол ғы құт қа ру-
шы Тал пақ тың Ах мет жа ны бо луы əб ден 
мүм кін.
Ен ді ше шен дік сөз дер ге на зар са лып 

кө ре лік. «Бойы на та лап қон ған, иісі қа за-
ғы ма қа нат бол ған, Ар қа ның асы лы». Бұл 
Ах мет жан ның Жа қып қа бер ген ба ға сы. 
Сыр тқы сұ лу лы ғы ыр ғақ қа сəй кес тер-
бе ліп тұр. Ал, іш кі маз мұ ны өте ма ңыз-
ды. «Та лап ты ға нұр жауар» дей ді қа зақ. 
Яғ ни, ше шен нің «та лап қон ған» де ге ні, 
Жа қа ңа «нұр жау ған аза мат» де ген ді 
мег зей ді. Ал, «қа зақ қа қа нат» бо луы — 
«ел жү гін ар қа ла ған аза мат» де ген ді аң-
дат са, «Ар қа ның асы лы» деуі — «Жақ-
сы ның аты қа ла ды» де мек ші, есі мі мен 
ең бе гі ұр пақ тан-ұр пақ қа жал ға са бе ре ді 
де ген ді сез ді ре ді. Өй тке ні, «асыл» еш қа-
шан тоз бай ды, сол май ды.
Сон дай-ақ, Ах мет жан ның өзі де осал 

адам емес. Бойы на бес қа ру ын асын ған 
ақ тар дың əс кер ба сы сы на күш көр се-
те сөй лей ді: «Райың нан қайт, ше ші мің-
ді айт! Ке лі сіп жо лың ды бер, ке лі сім ге 
қо лың ды бер!» яғ ни, бер сең қо лың нан, 
бер ме сең жо лың нан ала мын деп отыр. 
Со ны мен қа тар ес кер ту де бар: «Қай-
те сің дер асыл тек ті, сен дер дің де за ман-
да рың өт ті!» Осы ның бə рін əс кер ба сы 
тү сін бей отыр ған жоқ, се зіп, бі ліп отыр. 
Көн бес ке ша ра жоқ, өй тке ні, Ахаң мық-
ты адам, елі не ар қа сүйей ай тып отыр.
Ал, Жа қып тың «Əй, Тал пақ-ай! Əй, 

Тал пақ-ай!» деуі, не ме се Ах мет жан ның 
«Əй, Ақ бай-ай!, Əй-Ақ бай-ай!» деуі, қа-
за қи дəс түр тұр ғы сы нан қа ра сақ, «Құр-
дас тың өзі не өк пе жүр се де, сө зі не өк пе 
жүр мей ді», за ман дас тұл ға лар дың əзі лі. 
Бі рақ, əзіл дің аясын да да ақи қат жа тыр. 
Жа қып тың Ах мет жан ды «Дұш пан ды та-
ба ны на са лып илер еді, иісі қа зақ ты би лер 
еді» деп су рет теуі — өте жо ға ры дең гей-
де ба ға лауы. Яғ ни, Жа қаң Ахаң сон дай 
дең гей ге лайық бол ған нан кейін ай тып 
отыр. Сол тə різ ді Ахаң да Жа қаң ды «иісі 
қа зақ қа ға на емес, орыс қа да та ныл ды» 
деп оның Ре сей тө ңі ре гін де гі ел дер дің 
бар лы ғы на та ныл ған ұлт қай рат ке рі 
ре тін де ба ға бе ре ді. Яғ ни, бұл əң гі ме-
нің маз мұ ны нан үш мə се ле ні аң ға ра-
мыз. Ал ғаш қы сы — ше шен дік өнер дің 
та ма ша үл гі сі, екін ші сі — та ри хи де рек, 
үшін ші сі — аза мат тар дың та рих та ғы 
тұл ға сы.
Тал пақ тың Ах мет жа ны ту ра лы əң гі-

ме лер ді, ше шен дік сөз де рін Са ғын бай, 
Ба ба жан, Іли яс тə різ ді қа ри ялар дан ес-
ті ген едік. Олар дың ара сын да Ахаң ды 
кө зі мен көр ген дер де бар. Мə се лен, ол 
кі сі ні ал ғаш қы кө ру ін Əб ду дің Іли ясы 
бы лай ша əң гі ме лей ді:

«1918 жыл дың кү зі бо ла тын. Əкем нің 
қай тыс бол ға ны на төрт жыл дан ас қан еді. 
Ше шем нің ай ту ымен жас та бол сам, мал-
ға қа рап, ағайын дар мен бір ле сіп ба ғым ға 
жі бе ре тін мін. За ман та ла бы на орай мал 
ба сын азай тып, елу ден ас там жыл қы, он 
шақ ты си ыр, жүз ге тар та қой қал дыр ған 
едік. Күз дің бір айы ның ішін де үш рет ба-

рым та лап жыл қы ның жар ты сы нан кө бін 
алып кет ті. Кім дер еке нін бі ле ал май дал 
бол дым. Жа сы үл кен ағайын дар мен ақыл-
дас тым. Бір жа на шыр:

— Əй, Іли яс, сен өзің бі ле де, та ба да 
ал май сың. Осы өңір де жақ сы лы ғы жан-
нан ас қан, қи нал ған дар ға қол ұшын бе ре-
тін, ел іші нің жағ дайын то лық бі ле тін 
бір ға на адам бар. Ол — Тал пақ тың Ах-
мет жа ны. Са ған бір кө мек тес се, сол ға-
на кө мек жа сай ды. Бі рақ, ол кі сі ал ды на 
бар ған адам ды сы най ды. Өт сең қуа на бер, 
өт пе сең бір дəм іше сің де қай та сың, ре-
ніш бол май ды, — де ді. Со ны мен, не ме ре 
ағам екеуіміз бар мақ қа бел бу ып, бір ге 
ат тан дық.
Күн шы ға ат тан ған біз түс ауа қа жы 

ата ның ауылы на ке ліп, би аға ның көр ші 
үйі не түс тік. Жағ дайы мыз ды ай тқан нан 
кейін, үй иесі би аға ға ба рып, қа был дай ты-
нын ай тып кел ді. Сəл ден кейін сə лем бе ріп, 
та был ды рық тан ат та дым. Ақ құ ба өң ді, 
ат жақ ты, бой шаң адам екен. Үс тін де оқа-
лан ған ша пан, ба сын да та қия. Сə ле мім ді 
ал ған бет те:

— Қай ба ла сың? — де ді.
— Əб ду дің ба ла сы мын, атым Іли яс, — 

де дім.
— Е, Əб ду ден бір же тім қал ды деп ес ту-

ші едім, ма ған кел ген де гі мақ са тың не? — 
де ді.
Ал дын да ауыл дан шық қан да үл кен дер-

дің ай тқа нын əб ден ұғып ал ған мен, ой ла на 
оты рып, сұ рақ тар ға абай лай жауап бер дім.

— Би аға, кел ген мақ са тым сіз ге сə лем 
бе ру! — де дім.

— Мақ са ты ңа кө ңі лім тол ды, тауып 
сөй ле дің, ен ді ті ле гің ді айт!

— Ті ле гім сол, сіз ден кө мек сұ рай кел дім.
Би аға ның мақ та ға ны на кө ңі лім кө те-

рі ліп, ер кін сөй лей бас та дым.
— Кө ме гі ңе қол ұшын бе рейін, ша ру аң ды 

айт!
— Ме нің же тім ді гім ді ба сы нып, ма лым-

ды ұр лап ал ды, со ны тап ты ру ға жəр дем 
ет се ңіз!

— Ұры мық ты бол са, жыл қы ұр лай ды, 
күп ті бол са, си ыр ұр лай ды, қар тай ған да 
қой ұр лай ды, жан тай ған да ас тын да ғы көп-
ші гін ұр лай ды, не жо ғалт тың? — де ді.

— Жыл қы — деп жауап бер дім.
— Жа рай ды, тап ты ра мын, ер тең кеш ке 

дейін елі ңе жет кі зе ді, ал өзің əкең Əб ду дің 
сы ба ға сын жеп қайт! — де ді де, сырт тан 
кі ріп кел ген бір жі гіт ке, — Мы на Əб ду дің 
ұлы на бір жауыр ат ты же те гі не бай лаң-
дар, — деп ма ған сы най қа ра ды. Би аға ның 
көз қа ра сын тү сін ген мен, бір ден жауап 
қат тым:

— Би аға ның қо лы нан ал ған жауыр ат, 
жай адам нан ал ған тұл пар дан көш іл ге рі 
емес пе? — де дім.

— Ба ла бол саң да байып ты сөй ле уді үй-
ре ніп қал ған екен сің, адам ды се мір те тін 
кө ңіл, ши ра та тын өмір ғой, ал дың нан жа-
рыл қа сын, — деп ри за шы лы ғын біл дір ді. 
Сол сəт те əл гі жі гіт есік ті ашып:

— Би аға, біз де жауыр ат жоқ екен, не іс-
тей мін? — де ді. Би ағаң қын жы ла жауап 
қат ты:

— Осы күн гі жас тар сөз ас та рын тү-
сін бей тін бо лып ба ра ды. Нұр лан де ген 
бо лыс таз адам ды кем сіт кен де Жұ мыр 
де ген ше шен: «Бо лы се ке! Ит жақ сы сы 
та зы бо ла ды, ет жақ сы сы қа зы бо ла ды, 
жер жақ сы сы саз бо ла ды, мез гіл жақ сы-
сы жаз бо ла ды, құс жақ сы сы қаз бо ла ды, 
адам жақ сы сы таз бо ла ды» де ген еді, ме-
нің «жауыр ат» де ге нім əб ден бап тал ған 
тəуір ат де ге нім емес пе? Дұ ры сын бе-
рің дер! — де ді. Би аға ме ні ба ла деп ол-
қы сын бай бар ған ша ру ам ды тын ды рып 
қай тар ды.

М. І. <Б ДУ ОВ,
ФИ ЛО ЛО ГИЯ ФА КУЛЬ ТЕ ТІ НІ+ ДЕ КА НЫ
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Бұл өмір де не бар, не жоқ? Бұл өмір де не көп, не аз? Бұл өмір де бə рі бар, мү лік жет кі-
лік ті, ал кө бін ай тсақ — əр адам ның жү ре гі нің тү бін де та мыр жай ғы сы кел ген ар ма ны 
бар. «Ар ман сыз адам — қа нат сыз құс пен тең» деп бе кер ай тпа ған ырым шыл қа зақ хал қым. 
Ме нің ойым ша, ар ма ның орын да лу үшін бойың да, ең бас ты сы, тө зім ді лік бо луы ке рек.

Са на улы күн нен соң аяулы мек те бім мен 
қош та сып, жа ңа өмір ге қа дам ба са мын. Ал-
ғаш қы қа дам да рым бар деп есеп тей ала мын, 
се бе бі ке ле шек те қан дай ма ман бо ла ты ным ды 
ба ла ке зім нен-ақ ар ман да дым. Ке ле шек өмі-
рің де гі дү ние — ба ла ша ғын да ғы ар ма ның нан 
шы ға ды. Мі не, мен де ар ма ным ды ар қа лап, 
ке ле ше гі ме үміт пен қол со за мын. Ба ла лық 
ша ғым ның үл кен бір ар ма ны — жур на лист 
бо лу еді. Ба ла ке зім де апам мен те ле ди дар 
та ма ша ла ған ды жақ сы кө ре тін мін. «Ел ар-
на», «КТК» ар на ла ры ның та сы өр ге до ма лап 
тұр ған кез. Кеш кі сін жа ңа лық тар, одан кейін 
ба ла ға ой са лар ток-шо улар көр се те тін. «Ре-
пор тер» те ле бағ дар ла ма сын та ғат сыз да на 
кү те тін мін. Бұл бағ дар ла ма ның жүр гі зу ші-
ле рі — қа зір гі таң да «КТК» ар на сы ның шеф-
ре дак то ры, «Япыр-ай» таң ғы ойын-сауық тық 
бағ дар ла ма сы ның про дю се рі Гүл ми ра Əбі қай 
жə не де оның əріп те сі — ойы ұш қыр, Қа зақ-
стан Жур на лис тер Ода ғы ның мү ше сі Ас қар 
Мах мұ тұ лы. Жур на лис ти ка са ла сы на қы зы ғу-
шы лық осы бағ дар ла ма дан бас тал ды деп ай-
ту ға бо ла ды. Ке ле шек жур на лис тер ге құ лақ 
са лар ке ңес тер бе ріп, қы зық ты оқи ға, əң гі ме-
лер ді ба ян дай тын.
Жур на лис ти ка — əлем нің ең кө не ма ман-

дық та ры ның бі рі бо лып са на ла ды. Иə, ал-
ғаш қы жур на лис тер ежел гі Рим де, Гре ци яда, 
Еги пет те пай да бол ды. Бі рін ші га зет па пи рус 
өсім ді гі нен жа сал ған қа ғаз да жа зыл ған. Жи-
ыр ма бі рін ші ға сыр — ға лам да ну ға сы ры, жа-
ңа за ман да жа ңа тех но ло ги ялар пай да бол ды. 
Бі рақ, бə рі өз гер се де жур на лис ти ка ма ман-
ды ғы өз қы зы ғу шы лы ғын жо ғал тпа ды. Əлем 
ту ра лы жə не əлем нің бар лық бө лік те рін де гі 
оқи ға лар ту ра лы ақ па рат тың бас ты кө зі — ол 
жур на лист тер дің қа жы мас ең бе гі нің нə ти же сі.

«Жур на лис ти ка са ла сы не мен сон ша лық-
ты қы зық ты ра ды?» де ген сұ рақ ту са, ме нің 
жауабым — мен жан-жақ ты тұл ға бол ғым 
ке ле ді. Са яси, эко но ми ка лық, спорт тық жə-
не мə де ни іс-ша ра лар ор та лы ғын да бо лу ды 
қа лай мын. Жұл дыз дар дан сұх бат алып, қо-

ғам қай рат кер ле рі нен елі міз дің жағ дайын 
бі ліп, адал хал қы ма жа на шыр бо лу ды қа лай-
мын. Хал қы ма тек қа на шын мə нін де бол ған, 
не бо ла тын оқи ға лар ды жет кі зу — бо ла шақ 
ұра ным ның бі рі. Со ны мен қа тар қар қын ды 
ин тел лек ту ал дық жұ мыс жə не икем ді өмір 
сал ты ме ні жур на лист ма ман ды ғы на тар та ды. 
Тез ара да бə рі не қы зық ты фак ті лер тауып, оны 
жыл дам əрі құ зі рет ті ха лық қа те ле ди дар, не 
ра дио, га зет-жур нал не ме се ре пор таж ар қы-
лы жет кі зе бі лу. Та лант ты жур на лист кез кел-
ген та қы рып та ерек ше нəр се тап са, жұ мыс ты 
өте қы зық ты шоу ға ай нал ды ра ала ды.

«Ге не рал бо лу ды ар ман да май тын əс кер — 
на шар əс кер» деп бе кер ай тпа ған. Де мек, кез 
кел ген жур на лист атақ ты бо лу ды ар ман дай ды. 
Бі рақ даңқ та, атақ та тек та лант ты жə не ең бек-
қор адам ға ке ле ді. Ме нің ар ма ным — өзім нің 
бағ дар ла мам ды ашу. Ол бағ дар ла ма ас па ны 
көк Қа зақ стан ның бас қа шет ел дер мен əр түр-
лі ба ғыт та ғы қа рым-қа ты на сы жай лы бо ла ды. 
«Ең бек ет кен — мұ рат қа жет кен» де ген дей, ме-
нің бағ дар ла мам ды ха лық асы ғып кө ру үшін, 
жаз ған ма қа лам ды қы зы ғып оқу үшін мен көп 
ең бек те ну ім ке рек.
Жур на лист — жан кеш ті ма ман дық. Ең 

қауіп ті ма ман дық тар дың бі рі еке нін ұмы ту ға 
бол мас. Бұ ған ойы ма кір мес бір мы са лым да 
бар. Бір га зет тен оқы ған едім, кү ні не əлем де 
екі жур на лист қа за та ба ды, ал жы лы на жуз-
ге жу ық де ген ді. Осын дай зұ лым дық əлем нің 
бар лық бө лік те рін де бо лып жа та ды: Ази яда, 
Аф ри ка да, Аме ри ка да, Еуро па да. Қа зір гі са-
нақ бойын ша жур на лис тер Украина мем ле-
ке тін де жиі көз жұ ма ды. Не лік тен? Се бе бі, 
жур на лист өмі рі не қауіп төн се де ақ па рат 
үшін, факт үшін шы бын жа нын шү бе рек ке 
түйіп, тəуекел ете ді. Жур на лис тің бар май тын 
же рі, бас пай тын тауы, аш пай тын есі гі қал май-
ды. Жур на лист өмір дің ға жа бын да, аза бын да, 
қо ғам ның жақ сы лы ғын да, жа ман ды ғын да 
жа за ды. Қа жет бол са, өр тке де кі ре ді, сот қа 
да кі рі се ді, ұрыс-ша тақ қа, қыл мыс тық оқи ға-
лар ға да, са яси ша ра лар ға да, өлім-жі тім ге де 

ара ла са ды. Өй тке ні жур на лист бал ара сы на 
ұқ сап өзі не қа жет ақ па рат ты жер-көк ті ке зіп, 
шар та рап ты шар лап, тір нек теп, те ріп жү ріп 
жи най ды. Сол із де ніс тің ба ры сын да не бір ке-
ре мет лəз зат ала тын таң ға жайып та ма ша сəт-
тер ді, со ны мен қа тар, адам ай тса сен гі сіз сұм-
дық оқи ға лар ды, қи лы-қи лы тағ дыр ды бас тан 
ке ші ре ді. Əри не, сар баз дар жиі со ғыс та қа за 
та ба ды, бі рақ ыс тық нүк те лер де, жур на лис-
тер то лық қор ғал ма ған, олар дың қа руы тек 
қа на — но ут бук, қа лам, ка ме ра, мик ро фон бо-
лып та бы ла ды. Де ген мен, бо ла шақ жұ мы сым 
ойын шық емес ті гін тү сі не мін. Ме нің жү ре гім-
де еш қор қы ныш жоқ, Ота ным үшін от қа да 
тү се мін!
Та ғы бір пі кі рім ді жа зып кет сем, жур на-

лист ма ман ды ғы ның ға жайы бы — адам бойы-
на па ра сат ты лық пен ру ха ни азық ты, адам гер-
ші лік се зім де рін ба ғыт тай ды, адам ойы мен 
са на сы на құ ді рет ті əрі ұлық ты ой түй ді ріп, 
ақыл-ой қон ды рар игі ма ман дық тар дың бі-
рі. Өзім нің пі кі рім бойын ша, жур на лист бо-
лу — мұ қал мас жі гер, қа жы мас рух пен қай-
сар лық ты та лап ете тін ма ман дық. Егер адам 
қи ын дық тар ға тө теп бе ріп, өмір дің сы на ғы-
нан мүл тік сіз өте ал са, он да ол на ғыз ма ман 
əрі өз ісі нің сөз сіз ше бе рі ата нып, кө кі рек кө зі 
ояу тұл ға ға ай на ла ды. Со ны мен қа тар мық ты 
ма ман, мық ты жур на лист бір не ше тіл ді ер кін 
мең ге руі ти іс. Тіл біл ген сайын кө кі рек кө зі міз 
ке ңейе тү се ді. Мен бес жыл бұ рын ағыл шын 
ті лін мең ге ру ді мақ сат ет тім. Ота ны мыз да ғы 
бо лып жат қан оқи ға лар ды бү кіл əлем дең гейі-
не жет кі зіп, əй гі лі ету де ағыл шын ті лі нің ти-
гі зер пай да сы ұшан-те ңіз. Қа за қы қал пым мен 
ағыл шын ті лін де хал қым ды əлем жұр тшы лы-
ғы на та ныт қым ке ле ді. Қаз дауыс ты Қа зы бек 
би ай тқан дай, «Ал тын ұяң — Отан қым бат, 
ту ып өс кен елің қым бат, кін дік ке сіп, кір жу-
ған же рің қым бат!» Мен Ота ным ды жа ным дай 
сүйіп, оның көк бай ра ғын көк ке кө те ре мін. 
Се бе бі ел ер те ңі біз — жас ұр пақ!

ФА ТИ МА НУ РЕ НО ВА,
М. Ж# МА БА ЕВ АТЫН ДА %Ы
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Олим пи ада — сту дент тер дің зи ят кер лік жə не шы ғар ма шы лық қа бі лет те рін анық тай-
тын жə не ғы лы ми-зерт теу қыз ме ті мүд де сі не ын та лан ды ра тын, со ны мен қа тар сту дент-
тер ара сын да бі лім ді лер ді на си хат тай тын бі лім ді лер мен да рын ды лар ға ар нал ған іс-ша-
ра лар дың бі рі. Осын дай мақ сат тар ды көз дей тін олим пи ада лар дың бо ла шақ ма ман дар 
үшін ма ңы зы ерек ше.

Жа қын да ака де мик Е. А. Бө ке тов атын-
да ғы Қа ра ған ды мем ле кет тік уни вер си те-
ті, фи ло ло гия фа куль те ті нің қа зақ ті лі нің 
прак ти ка лық кур сы ка фед ра сы ның ұйым-
дас ты ру ымен жо ға ры оқу орын да ры өз ге 
ұлт өкіл де рі сту дент те рі нің ара сын да «Қа-
зақ ті лі» пə ні бойын ша тұң ғыш рес пуб ли-
ка лық пəн дік олим пи ада өт кі зіл ді. Олим-
пи ада да Қа зақ стан ның 14 жо ға ры оқу ор-
ны нан кел ген «жүз ден жүй рік, мың нан 

тұл пар» сайыс кер лер сын ға түс ті. Атап 
ай тсақ, Л. Н. Гу ми лев атын да ғы Еура зия 
ұлт тық уни вер си те ті, Ы. Ал тын са рин атын-
да ғы Ар қа лық мем ле кет тік пе да го ги ка лық 
ин сти ту ты, Ш Уəли ха нов атын да ғы Көк ше-
тау мем ле кет тік уни вер си те ті, М. Қо зы ба ев 
атын да ғы Сол түс тік Қа зақ стан мем ле кет тік 
уни вер си те ті, Астана қа ла сы «Қар жы ака-
де ми ясы» жə не т. б. оқу орын да ры нан үміт-
кер лер қа тыс ты.

І ке зең де сайыс кер лер лек си ка лық-грам ма-
ти ка лық тест тап сы рып, тың да лым, оқы лым, 
сөй ле сім бойын ша бақ та рын сы нап, эс се жаз-
ды. ІІ ке зең де ай ты лым-тіл де сім бойын ша сту-
дент тер өз де рі не бе ріл ген та қы рып бойын ша 
бір-бі рі не сұ рақ тар қойып, өз ой ла ры мен бө-
ліс ті. Сайыс ба ры сын да өз ге ұлт өкіл де рі сту-
дент те рі нің сөз сап тауы, өз ой ла рын то лық та 
ай қын жет кі зе бі луі не көп кө ңіл бө лін ді. Оқы-
ту шы лар ға ка фед ра оқы ту шы сы А. Ш. Сма-
ило ва екі ше тел ма ман ды ғы, ҚХР Ши хэц зы 
уни вер си те ті нің сту дент те рі мен ашық са бақ 
өт кіз ді. Сон дай-ақ, тіл ді аз уақыт та мең ге ру-
дің озық əдіс те рі сөз бо лып, өз ге ұлт өкіл де-
рі не мем ле кет тік тіл ді ти ім ді оқы ту дың əдіс-
тə сіл де рі көр се тіл ді. Олим пи ада қа ты су шы ла-
ры на кон церт тік бағ дар ла ма ұсы ныл ды.
Олим пи ада ны қо ры тын ды лау үшін əділ қа-

зы мү ше сі, Қа ра ған ды об лы сы жас тар са яса-
ты мə се ле ле рі жө нін де гі бас қар ма сы ның бас 
ма ма ны С. Т. Жү ні сов ке сөз бе ріл ді. Же ңім-
паз дар ды ма ра пат тау рə сі мін де қа зақ ті лі нің 
прак ти ка лық кур сы ка фед ра сы ның мең ге ру-
ші сі ф.ғ. к., про фес сор Б. М. Ай тба ева же ңіс ке 
жет кен сту дент тер ді ма ра пат тап, ба ға лы сый-
лық тар тап сыр ды. І орын ды иелен ген Л. Н. Гу-
ми лев атын да ғы Еура зия ұлт тық уни вер си те-
ті не ку бок тап сы рыл ды.

«Бі рік кен бі ті ре ді, ұйым дас қан ұта ды» де-
мек ші, ка фед ра да та бан ды лық пен ұйым-
шыл дық же ңіс тің не гі зі не ай нал ды. Ел бо ла-
ша ғы ның кіл ті із де нім паз, бі лім ді ұр пақ тың 
қо лын да. Бі лім са ла сын да ғы жа һан дық бə се-
ке ге не ғұр лым бейім дел ген бі лім ді де жі гер лі 
сту дент тер кез кел ген сын нан сү рін бей өтіп, 
ұла ғат ты ұс таз да ры ның се ні мін ақ тап, би ік 
бе лес тер ді ба ғын ды ра бер сін!

З. З. ОР ДА БА ЕВА,
�А ЗА� ТІ ЛІ НІ+ ПРАК ТИ КА ЛЫ� КУР СЫ КА ФЕД РА СЫ НЫ+ А%А О�Ы ТУ ШЫ СЫ, П.%.М.
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Dарлаг�а сапары

6лт ты� та рих ты �с ке ле� )р-

па� жа дын да жа� �ыр тып, та ри-

хи са на �а лып тас ты ру — мем-

ле кет тік ма �ы зы бар іс. Мі не, 

осын дай игі іс-ша ра лар ды� бі-

рі — та рих фа куль те ті ні� )с таз-

да ры Ж. �. Ж) ма бе ков ж' не 

Г. К. Уали ева ны� )йыт �ы бо лу-

ымен фи ло ло гия фа куль те ті ні� 

1 курс сту дент те рі #а ра �ан ды 

е� бек пен т% зе ту ла ге рі не са-

яхат жа са ды. #ар лаг — ГУ ЛАГ 

ар хи пе ла гы �) ра мын да �ы е� 

ірі азап ара лы. Ол ке зін де #а-

за� стан ны� ор та лы �ын да сол-

т%с ті гі мен о� т%с ті гі не шейін 

300 ша �ы рым, шы �ы сы нан 

ба ты сы на шейін 200 ша �ы рым 

)лан-�айыр жер ді алып жат-

�ан. Ал сыр т�ы аума �ы А� мо-

ла ж' не Бал �аш б� лім ше ле рін 

�о сып есеп те ген де, ла герь ді� 

ау�ы мы Фран ци яны� жер к�-

ле мі мен те �еcеді. #а ра �ан ды 

ла ге рі ау�ы мы на, �) ры лым ды� 

ж%йе сі ні� к%р де лі лі гі не ж' не 

М'с ке уге �а на ті ке лей ба �ын-

�ан 'леуеті не �а рай «мем ле кет 

ішін де гі мем ле кет», ал азап тау 

�) ра лы ны� к%ш ті лі гі жа �ы нан 

«Да ла да �ы та м)�» де ген ат �а 

ие.

1 к%н ге жос пар лан �ан эк-

скур сия ба ры сын да сту дент-

тер с) ра пыл та� дыр ды� те зі не 

т� теп бер ген т)т �ын дар ды� 

азап ты �мі рін к�з бен к�р ген-

дей 'сер ге б� лен ді ж' не т)т-

�ын да бол �ан дар ды� адам 

т�з гі сіз �ай �ы лы �и ын жа� дай-

ла ры ту ра лы де рек тер мен та-

ны сып, к%р сі ніп, к�з де рі не жас 

ал ды.

<Й ГЕ РІМ ХА МИ ТО ВА,

�АРМУ СТУ ДЕН ТІ

Журналист болу — арманым!

Білікті маман — заман талабы

Жастар тынысы
Ар ман дай сың кей кез де,
Қия лың мен сам ғай сың.
Нұр лы үміт ті əр кез де,
Ар ма ның мен жал ғай сың.
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Ис то рия ка фед ры все мир ной ис то рии и меж ду на род ных от но ше ний КарГУ им. ака де-
ми ка Е. А. Бу ке то ва на чи на ет ся с да ле ких 60-х го дов, ког да в 1966 го ду в Ка ра ган дин ском 
го су дар ствен ном пе да го ги чес ком ин сти ту те бы ла от кры та вто рая в рес пуб ли ке ка фед ра 
все об щей ис то рии.

Од на ко дан ное ут вер жде ние бу дет не точ ным, 
ес ли не вспом нить на ча ло ста нов ле ния ис то ри чес-
ко го об ра зо ва ния в сте нах Учи тельско го ин сти ту-
та, от крыв ше го ся в 1938 го ду. В сос тав ин сти ту та 
вхо ди ли два от де ле ния (фа куль те та): ис то ри чес-
кое и фи ло ло ги чес кое с двух го дич ным сро ком 
обу че ния.
С целью ре ше ния проб лем кад ро во го и ма те-

ри аль но го ха рак те ра ка ра ган дин ские ре ги ональ-
ные влас ти об ра ти лись к по мо щи ве ду щих учеб-
ных за ве де ний стра ны. Так, бла го да ря шеф ской 
по мо щи Ле нин град ско го пе да го ги чес ко го ин сти-
ту та им. Гер це на, ко то рый пе ре дал нес коль ко то-
мов учеб ной и науч ной ли те ра ту ры, уже в пер вый 
год су ще ство ва ния Ка ра ган дин ско го учи тельско го 
ин сти ту та бы ла соз да на биб ли оте ка, нас чи ты ва-
ющая бо лее 7000 книг, в том чис ле уни каль ные 
из да ния.
Кад ро вый воп рос был ре шен за счет пре по да-

ва те лей с выс шим об ра зо ва ни ем из сред них школ 
го ро да, а так же пе да го ги чес ких ин сти ту тов Ле-
нин гра да и Ал ма-Аты. Ос но ва пре по да ва тельско-
го сос та ва бы ла пред став ле на так же про фес си-
ональ ны ми ис то ри ка ми и фи ло ло га ми, ос во бо-
див ши ми ся из Кар ла га.
Сре ди пер вых пре по да ва те лей ис то ри чес ко го 

от де ле ния Учи тельско го ин сти ту та был Ме де лец 
К. И., вы пус кник Ле нин град ско го пе да го ги чес ко-
го ин сти ту та им. А. И. Гер це на, ме ди евист, спе-
ци алист по ис то рии ев ро пей ско го Сред не ве ковья, 
пер вый за ве ду ющий ка фед рой ис то рии ин сти ту-
та.
Ме де лец Кон стан тин Иоси фо вич ро дил ся 

12 ян ва ря 1912 го да в семье кресть яни на-се ред ня ка 
в де рев не Мос то вая Емель янов ско го райо на Крас-
но яр ско го края. Как пи шет сам Кон стан тин Иоси-
фо вич в сво ей ав то би ог ра фии: «Я — рус ский, но 
фа ми лия моя ли тов ско го про ис хож де ния. Мой 
отец, Ме де лец Иосиф Ро ма но вич, ро дил ся око ло 
го ро да Виль но, от ку да в один над ца ти лет нем воз-
рас те вмес те с ро ди те ля ми в кон це XIX ве ка пе ре-
се лил ся в Си бирь. В Си би ри мой отец же нил ся на 
Ека те ри не Сте па нов не Во робь евой, ко то рая выш-
ла из бед ной кресть ян ской семьи».

Пос ле окон ча ния Крас но яр ско го сельско хо-
зяй ствен но го тех ни ку ма в 1932 го ду Ме де лец К. И. 
был ос тав лен в тех ни ку ме в ка че стве по мощ ни ка 
за ве ду юще го учеб ной и про из вод ствен ной ра бо-
той. Два го да ра бо ты на этом поп ри ще ста ли при-
чи ной сме ны про фес сии мо ло до го Кон стан ти на 
Иоси фо ви ча с тех ни ка-ме ли ора то ра на учи те ля 
ис то рии. Пер вые свои по пыт ки юно ша пред при-
нял в сред ней шко ле №27 го ро да Крас но яр ска, 
ку да он был при нят пос ле не ко то рых ис пы та ний. 
А ле том 1935 го да он пос ту па ет в Ле нин град ский 
пе да го ги чес кий ин сти тут им. А. И. Гер це на на ис-
то ри чес кий фа куль тет, ко то рый окан чи ва ет в 1939 
го ду.
В сво ей ав то би ог ра фии Ме де лец К. И. рас ска-

зы ва ет о том, что в Ка ра ган дин ский учи тельский 
ин сти тут он был нап рав лен по окон ча нии ле нин-
град ско го ин сти ту та. Од на ко еще од ной из при-
чин при ез да в да ле кую Ка ра ган ду на ра бо ту, по 
вос по ми на ни ям сы на Кон стан ти на Иоси фо ви ча 
Пет ра, стал арест в 1938 го ду его де да — ра бот ни ка 
го род ско го бан ка, не по же лав ше го прик рыть ма-
хи на ции од но го из вы со ко пос тав лен ных мест ных 
ра бот ни ков НКВД.
Кон стан тин Иоси фо вич не од нок рат но пы-

тал ся вы яс нить судь бу сво его от ца, при чи ны его 
арес та. Од на ко все его по пыт ки за кан чи ва лись 
не удач но, бо лее то го, ему по яс ни ли, что он ве дет 
се бя не ра зум но. Друзья от ца по Крас но яр ско му 
то пог ра фи чес ко му учи ли щу по со ве то ва ли: «Кос-
тя, ес ли не хо чешь ока зать ся на Ко лы ме, не мед-
лен но уез жай ку да по даль ше, хоть к нам в Ка ра-
ган ду. С ра бо той и жиль ем по мо жем, ос та нешь ся 
в Ле нин гра де — сги нешь». Этот со вет был взят на 
во ору же ние, так Ме де лец К. И. со сво ей суп ру гой 
Нон ной Ми хай лов ной ока зал ся в Ка ра ган де.
В Ка ра ган дин ском учи тельском ин сти ту те 

Кон стан тин Иоси фо вич был при нят пре по да ва те-
лем все об щей ис то рии, поз днее был наз на чен на 
дол жность за ве ду юще го ка фед рой (1939-1941).

Ус пеш но сов ме щая пре по да ва тельскую и ад-
ми нис тра тив ную ра бо ту, Ме де лец К. И. ак тив но 
за ни мал ся науч ной дея тель ностью. Осенью 1940 
го да он пос ту па ет в за оч ную ас пи ран ту ру при 
Ле нин град ском го су дар ствен ном пе дин сти ту те 
им. Гер це на на ка фед ре ис то рии Сред них ве ков. 
Од на ко Ве ли кая Оте че ствен ная вой на зас та ви ла 
от ло жить лич ные пла ны и нап ра вить все си лы на 
раз гром вра га. В го ды вой ны Кон стан тин Иоси-
фо вич сис те ма ти чес ки чи та ет лек ции о меж ду на-
род ном по ло же нии, о по бе дах со вет ской ар мии 
на фрон тах, по ис то рии со вет ской внеш ней по ли-
ти ки, ак тив но пуб ли ку ет ся на стра ни цах мес тной 
га зе ты. Так, в 1945 го ду в раз ные ме ся цы им бы ли 
опуб ли ко ва ны статьи на стра ни цах га зе ты «Со ци-
алис ти чес кая Ка ра ган да» (сей час — «Ин дус три аль-
ная Ка ра ган да»): «При го вор ис то рии», «Крас ная 
ар мия в Ве ли кой Оте че ствен ной вой не», «Вой на 
на Ти хом оке ане», «Чес ма», «Пар ла ментские вы-
бо ры в Ан глии». Так как отец Кон стан ти на Иоси-
фо ви ча был реп рес си ро ван и расстре лян, ему 
при хо ди лось вес ти се бя ос то рож но, по это му мно-
гие свои пуб ли ка ции он под пи сы вал псев до ни-
мом — Оси пов К.
В 1941 го ду Ме дель ца К. И. на пос ту за ве ду-

юще го ка фед рой ис то рии сме нил ос во бо див ший-
ся из Кар ла га про фес сор Ро ма нов ский В. А. В этот 
пе ри од не толь ко в Учи тельском ин сти ту те, но и 
в ре ги оне они бы ли пер вы ми спе ци алис та ми по 
все мир ной ис то рии. Пос ле отъ ез да Ро ма нов ско-
го в Став ро поль в июле 1947 го да К. И. Ме де лец 
сно ва при ни ма ет ка фед ру ис то рии. В этот пе ри-
од он так же ве дет ак тив ную об ще ствен ную ра бо ту, 
яв ля ет ся внеш тат ным пре по да ва те лем по кур су 
меж ду на род ных от но ше ний и внеш ней по ли ти ки 
СССР при Ка ра ган дин ском об ко ме пар тии, пре-
по да ва те лем в Ве чер нем уни вер си те те мар ксиз ма-
ле ни низ ма Ка ра ган дин ско го До ма по лит про са.

В июне 1950 го да в Дис со ве те Ле нин град ско го 
го су дар ствен но го пе да го ги чес ко го ин сти ту та им. 
А. И. Гер це на Ме де лец К. И. за щи ща ет кан ди дат-
скую дис сер та цию по те ме «Ис пан ская по ли ти ка 
Яко ва I Стю ар та и кри ти ка ее в пар ла ментских 
де ба тах (1603-1625 гг.)». Кон стан тин Иоси фо вич 
прек рас но знал не мец кий, ан глий ский, польский 
язы ки, нем но го ис пан ский и, как вспо ми на ет его 
сын, меч тал, что ког да-ни будь бу дет пре по да вать 
в Ок сфор де или Кем брид же.
Семья Ме де лец по ки ну ла Ка ра ган ду в 1953 го-

ду, ког да Учи тельский стал Пе да го ги чес ким ин-
сти ту том.
Еще од ной яр кой и не ор ди нар ной лич ностью 

в ис то рии фа куль те та и ка фед ры все мир ной ис то-
рии и меж ду на род ных от но ше ний яв ля ет ся Вик-
тор Алек сан дро вич Ро ма нов ский (1890-1971) — 
пер вый кан ди дат ис то ри чес ких на ук и до цент на 
ис то ри чес ком фа куль те те.
Вик тор Алек сан дро вич ро дил ся в 1890 го ду в 

ук ра ин ском го ро де Глу хо ве. Он про ис хо дил из 
ста рин но го ро да: его да ле кий пре док пос ле Грюн-
вальдской бит вы по лу чил по том ствен ное дво рян-
ство от польско го ко ро ля Вла дис ла ва II Ягай ло и 
не боль шое се ло с нес коль ки ми кре пос тны ми. Тог-
да же был ут вер жден герб ро да Ро ма нов ских. Од-
на ко уже в XVI ве ке Ро ма нов ские по те ря ли име-
ние, а ко вре ме ни рож де ния Вик то ра его отец был 
мел ким слу жа щим зем ской уп ра вы.
В 1909 го ду Ро ма нов ский окон чил в Глу хо ве 

гим на зию и пос ту пил в Ки ев ский уни вер си тет 
Свя то го Вла ди ми ра на ме ди цин ский фа куль тет. 
Но по се ще ние лек ций по ис то рии про фес со ра М. 
Дов нар-За польско го, ко то рые, как и мно гие дру-
гие, бы ли тог да от кры ты для всех сту ден тов уни-
вер си те та, нас толь ко по ра зи ли и ув лек ли его, что 
он вско ре пе ре шел на ис то ри чес кий фа куль тет.
В 1914 го ду бу ду щий из вес тный уче ный на пи-

сал уни вер си тет ское со чи не ние по ис то рии Чер-
ни гов щи ны XVII-XVIII ве ков, за ко то рое ему бы ла 
при суж де на зо ло тая ме даль. За кон чив обу че ние, 
он ос тал ся при уни вер си те те для под го тов ки к 
про фес сор ско му зва нию по ка фед ре рус ской ис-
то рии (так в то вре мя на зы ва лась ас пи ран ту ра). 
Уже в те го ды Ро ма нов ский про явил се бя боль-
шим спе ци алис том и зна то ком ис то рии Ук ра ины, 

и в но яб ре 1914 го да его наз на ча ют по мощ ни ком 
ди рек то ра Ки ев ско го цен траль но го ар хи ва древ-
них ак тов. Ра бо та над до ку мен та ми XVI-XVII вв. 
поз во ли ла рас ши рить круг зна ний мо ло до го уче-
но го. Од на ко ра бо ту приш лось прер вать в 1915 го-
ду в свя зи с со бы ти ями Пер вой ми ро вой вой ны и 
эва ку аци ей Ки ев ско го уни вер си те та в Са ра тов. Но 
уже в 1916 го ду Ро ма нов ский был приг ла шен со ве-
том про фес со ров Выс ших жен ских кур сов в Ки еве 
на пре по да ва тельскую ра бо ту.
Пос ле ут вер жде ния Со вет ской влас ти его про-

фес си она лизм ис то ри ка был вновь вос тре бо ван. 
Он чи тал лек ции по ис то ри ог ра фии, вел прак ти-
чес кие за ня тия по ле то пи сям. С от кры ти ем в 1918 
го ду Ар хе оло ги чес ко го ин сти ту та в Ки еве из би-
рал ся до цен том, а за тем про фес со ром, чи тал курс 
древ не го пе ри ода рус ской ис то рии. В ян ва ре 1921 
го да был наз на чен ди рек то ром Цен траль но го ар-
хи ва древ них ак тов в Ки еве. В этой дол жнос ти он 
про был 10 лет, соз да вая, по су ти, со вет скую ар хе-
ог ра фию.
В 20-е го ды Ро ма нов ский за ни мал ся те ори ей 

ар хи во ве де ния, ис то ри ей пе чат но го де ла, проб-
ле ма ми объ еди не ния рус ских зе мель. Од на ко ус-
пеш ная про фес си ональ ная дея тель ность не спас-
ла уче но го от об ви не ний в «ак тив ном про ве де нии 
бур жу аз ной кон цеп ции ис то ри чес ко го раз ви тия». 
Он был три ра за арес то ван: в 1923-м, за тем — в 
1930-м и 1935 го дах. Ему при пом ни ли учас тие в 
мо нар хи чес кой ор га ни за ции в 1919 г., ра бо ту в 
пред ста ви тель стве Доб ро воль чес кой ар мии на 
Ук ра ине и т. д. В ре зуль та те он был осуж ден и выс-
лан на 5 лет в Кар лаг.

Вы жить в ла ге ре ему по мог ли не ко то рые зна-
ния по ме ди ци не, по лу чен ные на пер вом кур се 
Ки ев ско го уни вер си те та. В зак лю че нии он ра бо тал 
са ни та ром в боль ни це как сту дент ме ди цин ско го 
фа куль те та. Сре ди зак лю чен ных науч ной прос-
лой ки он был из вес тен как боль шой эру дит: кро ме 
ис то рии и ли те ра ту ры он знал ла тынь, польский, 
не мец кий язы ки. В ла ге ре Вик тор Алек сан дро вич 
был за ме чен на чаль ни ком ла ге ря, ко то рый взял 
его ре пе ти то ром к сво ей до че ри, окан чи ва ющей 
шко лу и го то вя щей ся к пос туп ле нию в вуз.
От быв срок зак лю че ния, Ро ма нов ский с ав гус-

та 1940 г. ра бо тал в Ка ра ган де за ве ду ющим учеб-
ной частью пе да го ги чес ких кур сов под го тов ки 
учи те лей сред ней шко лы и чи тал лек ции по ис то-
рии СССР. Од нов ре мен но он ве дет курс ис то рии 
Древ не го ми ра и Сред них ве ков, ис то рии СССР и 
ис то ри ог ра фии в Ка ра ган дин ском учи тельском 
ин сти ту те. В 1944 го ду ВАК Ко ми те та по де лам 
выс шей шко лы при Сов нар ко ме СССР ему бы ло 
прис во ено зва ние до цен та, при ни мая во вни ма-
ние его пе да го ги чес кую дея тель ность.
В июне 1944 го да Ро ма нов ский В. А. воз гла вил 

ка фед ру ис то рии Ка ра ган дин ско го учи тельско го 
ин сти ту та. Па рал лель но в этот пе ри од он во зоб-
нов ля ет ра бо ту по на пи са нию кан ди дат ской дис-
сер та ции. Пе ред вой ной его же не Еле не Пав лов не 
и сы ну раз ре ша ют пе ре ехать в Ка ра ган ду. Боль-
шей частью при ве зен но го ею ба га жа бы ли кни ги 
и ар хив ные вы пис ки из чрез вы чай но цен ной лич-
ной биб ли оте ки и ар хи ва му жа, ко то рые по мог ли 
уче но му в его науч ной ра бо те. В мае 1946 г. в Мос-
кве Ро ма нов ский за щи ща ет кан ди дат скую дис-
сер та цию «Очер ки по ис то рии го су дар ствен но го 
хо зяй ства Ук ра ины XVII ве ка». Этот серь ез ный 
труд стал пло дом дол го лет ней ис сле до ва тельской 
ра бо ты.
В 1947 го ду Ро ма нов ский до би ва ет ся сня тия 

су ди мос ти и в тот же год в хо де ре эва ку ации уез-
жа ет с семьей в Став ро поль, где до 1971 го да за-
ве ду ет ка фед рой ис то рии СССР. Се год ня тра ди-
ции изу че ния ис то рии Рос сии, Ук ра ины и дру гих 
стран пос тсо вет ско го прос тран ства, за ло жен ные В. 
А. Ро ма нов ским в Ка ра ган дин ском учи тельском 
ин сти ту те, про дол жа ют ся на ка фед ре все мир ной 
ис то рии и меж ду на род ных от но ше ний КарГУ. 
Сту ден ты-меж ду на род ни ки изу ча ют элек тив ный 
курс «Ис то рия стран СНГ», пи шут дип лом ные ра-
бо ты по ис то рии и внеш ней по ли ти ке стран Ев ра-
зий ско го ре ги она.

Про дол же ние в сле ду ющем но ме ре

ТУ ЛЕУОВА Б. Т.,
К. И. Н., ДО ЦЕНТ

ТЕЛЬ ГА РИН А. Н.,
К. И. Н., ПРО ФЕС СОР

Они были первыми: из летописи кафедры
всемирной истории и международных отношений

Научная жизнь
Юбилейные 
Жуасовские чтения

В КарГУ им. ака де ми-
ка Е. А. Бу ке то ва сос то ялась 
Рес пуб ли кан ская науч но-
прак ти чес кая кон фе рен ция 
«Жу асов ские чте ния — 22», 
пос вя щен ная 80-ле тию ис то-
ри чес ко го фа куль те та КарГУ 
им. Е. А. Бу ке то ва.

Ор га ни за то ром кон фе рен-
ции выс ту пи ли де ка нат, Со вет 
мо ло дых уче ных и Науч ная 
ас со ци ация сту ден тов и ма-
гис тран тов ис то ри чес ко го фа-
куль те та.

В прог рам му кон фе рен ции 
вклю че но бо лее ста док ла дов 
по ак ту аль ным проб ле мам ис-
то ри чес кой на уки. Ра бо та кон-
фе рен ции про во ди лась по сле-
ду ющим сек ци ям:

1. Ак ту аль ные проб ле мы ар-
хе оло гии, эт но ло гии, Древ не го 
и сред не ве ко во го Казахстана.

2. Ак ту аль ные проб ле мы 
но вой и но вей шей ис то рии 
Казахстана.

3. Ак ту аль ные проб ле мы 
все мир ной ис то рии и меж ду-
на род ных от но ше ний.

4. Ак ту аль ные воп ро сы пре-
по да ва ния ис то рии в шко ле и 
ву зе.

5. Изу че ние ис то ри чес кой 
пер со на лис ти ки.

В ра бо те кон фе рен ции 
при ни ма ли учас тие сту ден-
ты, ма гис тран ты, док то ран ты, 
пре по да ва те ли и науч ные сот-
руд ни ки из Ка ра ган ды, Ас та ны 
и Алматы.

От кры тие кон фе рен ции и 
пле нар ное за се да ние сос то-
ялись 13 ап ре ля. В при вет-
ствен ном сло ве де кан ис то-
ри чес ко го фа куль те та к. и. н., 
до цент Сма гу ло ва Г. М. по же-
ла ла твор чес ких ус пе хов при-
сут ству ющим и поз дра ви ла 
ППС и уча щих ся ис то ри чес ко го 
фа куль те та КарГУ им. Е. А. Бу-
ке то ва с 80-лет ним юби ле ем 
фа куль те та.

В пле нар ной час ти кон фе-
рен ции выс ту пи ли ве те ра ны 
фа куль те та с док ла да ми на 
те мы «По сол ис то ри чес ко го 
фа куль те та в Рос сий ской Фе-
де ра ции», «Срав ни тель ный 
ана лиз об нов лен ных прог-
рамм по ис то рии в 5—8-х 
клас сах об ще об ра зо ва тель-
ных школ Казахстана» и др., 
ко то рые выз ва ли ог ром ный 
ин те рес слу ша те лей.

В сек ци он ных за се да ни ях 
учас тни ки выс ту пи ли с док ла-
да ми на раз лич ные те мы, ко то-
рые бы ли свя за ны с те ма ти кой 
кон фе рен ции. По ито гам кон-
фе рен ции луч шие док ла ды бы-
ли от ме че ны дип ло ма ми 1-й, 
2-й и 3-й сте пе ни.

ИН ФОР МА ЦИЯ ПРЕ ДОС ТАВ ЛЕ НА 
ИС ТО РИ ЧЕС КИМ ФА КУЛЬ ТЕ ТОМ

Наука и образование 
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20 ап ре ля сту ден тка 2-го кур са спе ци аль нос ти «меж ду на род ное пра во» КарГУ име ни ака-
де ми ка Е. А. Бу ке то ва Асель Ауба ки ро ва ста ла са мым мо ло дым учас тни ком меж ду на род ной 
науч но-прак ти чес кой кон фе рен ции «Пер спек ти вы раз ви тия пра во вых сис тем стран ЕАЭС. 
Ин сти ту ци ональ ные пре об ра зо ва ния су деб ной и пра во ох ра ни тель ной сис тем». И, нес мот-
ря на мно же ство учас тни ков-прак ти ков, мо ло дая сту ден тка за ня ла II мес то и по лу чи ла дип-
лом.

Впер вые по ини ци ати ве про фес со ров и 
чле нов Кон сти ту ци он но го со ве та, уче ных Ака-
де мия «Бо ла шак» про ве ла вы ше оз на чен ную 
меж ду на род ную науч но-прак ти чес кую кон-
фе рен цию. Науч ное ме роп ри ятие соб ра ло 
мно же ство учас тни ков, в чис ле ко то рых бы ли 
и инос тран ные док лад чи ки. В хо де кон фе рен-
ции уче ные рас смат ри ва ли ак ту аль ные ис-
сле до ва ния по воп ро сам раз ви тия пра во вых 
сис тем в стра нах ЕАЭС, так же бы ли пред став-

ле ны ра бо ты пред ста ви те лей гу ма ни тар ных, 
со ци аль но-по ли ти чес ких, тех ни чес ких на ук.
Са мым мо ло дым учас тни ком кон фе рен-

ции ста ла Асель Ауба ки ро ва. По ее мне нию, 
ра бо та кон фе рен ции бы ла на сы щен ной и ин-
те рес ной. В ито ге она по лу чи ла наг ра ду науч-
но-ис сле до ва тельско го уп рав ле ния Ака де мии 
«Бо ла шак» и дип лом II сте пе ни.

СОБ. ИНФ.

23 ап ре ля 2018 го да на ба зе ис то ри чес ко го 
фа куль те та КарГУ им. ака де ми ка Е. А. Бу ке-
то ва про шел науч ный се ми нар на те му «Ве-
ро тер пи мость и ре ли ги оз ная по ли ти ка в Рос-
сий ской им пе рии и Со вет ском Со юзе». Ор-
га ни за то ром ме роп ри ятия выс ту пил Центр 
эт но куль тур ных и ис то ри ко-ан тро по ло ги-
чес ких ис сле до ва ний КарГУ им. ака де ми ка 
Е. А. Бу ке то ва. В рам ках ра бо ты се ми на ра со 
сво ими док ла да ми выс ту пи ли пред ста ви те ли 
Назарбаев Уни вер си те та, ЕНУ им. Л. Н. Гу ми-
ле ва и КарГУ им. ака де ми ка Е. А. Бу ке то ва:

1. Дэ ни ел Скар бо ро, PhD, ас сис тент-про-
фес сор Де пар та мен та ис то рии, фи ло со фии и 
ре ли ги ове де ния Назарбаев Уни вер си те та. «Ре-
во лю ция и ка но ни чес кое пра во: спо ры вок руг 
ка но нич нос ти на епар хи аль ных со бо рах 1917 
го да».

2. Кер тис Мер фи, PhD, ас сис тент-про-
фес сор Де пар та мен та ис то рии, фи ло со фии 
и ре ли ги ове де ния Назарбаев Уни вер си те та. 
«Прос ве щен ная то ле ран тность или бы то вая 
ве ро тер пи мость? Хрис ти ане и ев реи в за пад-
ных гу бер ни ях Рос сий ской им пе рии в на ча ле 
XIX в.».

3. Ро за лия Га ри по ва, PhD, ас сис тент-про-
фес сор Де пар та мен та ис то рии, фи ло со фии 
и ре ли ги ове де ния Назарбаев Уни вер си те та. 
«Вли яние им пер ских за ко нов на му суль ман-
скую семью в Вол го-Уральском ре ги оне в XIX 
ве ке».

4. А. С. Му са га ли ева, д. и. н., про фес сор ка-
фед ры ис то рии Казахстана ЕНУ им. Л. Н. Гу-
ми ле ва. «Про тес тан тизм в Се вер ном Ка зах ста-
не».

5. Г. Т. Му са ба ли на, д. и. н., зав. каф. ис то рии 
Казахстана. «Сов ре мен ное ре ли ги оз ное сос то-
яние Казахстана».

6. З. Г. Сак та га но ва, д. и. н., про фес сор 
КарГУ им. Е. А. Бу ке то ва. «Со вет ская ре ли ги-
оз ная по ли ти ка в Ка зах ста не: эта пы и об щая 
ха рак те рис ти ка».
Мо де ра то ра ми выс ту пи ли Н. Цы рем пи лов, 

PhD, ас сис тент-про фес сор Назарбаев Уни вер-
си те та, и З. Г. Сак та га но ва, д. и. н., про фес сор 
КарГУ им. Е. А. Бу ке то ва.
Пред став лен ные док ла ды выз ва ли жи вой 

ин те рес ауди то рии. Ак ту аль ные док ла ды ста-
ли ос но вой ожив лен ной дис кус сии. Сту ден ты 
и ППС КарГУ им. ака де ми ка Е. А. Бу ке то ва, 
при сут ство вав шие на се ми на ре, обо га ти лись 
цен ны ми зна ни ями и ме то до ло ги чес ки ми 
при ема ми. Пло дот вор ная ра бо та науч но го се-
ми на ра наг ляд но про де монстри ро ва ла эф фек-
тив ность и зна чи мость по доб но го ро да ме роп-
ри ятий.

ИН ФОР МА ЦИЯ ПРЕ ДОС ТАВ ЛЕ НА ИС ТО РИ ЧЕС КИМ ФА КУЛЬ ТЕ ТОМ

В свя зи с от кры ти ем в Ка зах ста не в 90-х го-
дах но вых учеб ных за ве де ний и фа куль те тов, 
го то вя щих ди зай не ров, пот реб ность в со от вет-
ству ющих учеб ных ма те ри алах вста ла очень 
ос тро; наз ре ла нас то ятель ная не об хо ди мость 
в соз да нии но вых учеб ни ков и учеб ных по со-
бий для ву зов Казахстана.
В 2014 го ду бы ло соз да но учеб ное по со бие 

«Ис то рия ма те ри аль ной куль ту ры и ди зай на», 
вы шед шее в из да тель стве КарГУ; в 2016 го ду 
выш ло од но имен ное учеб ное по со бие в ал ма-
тин ском из да тель стве «Эве ро», ре ко мен до ван-
ное к из да нию учеб но-ме то ди чес ким объ еди-
не ни ем Рес пуб ли кан ско го учеб но-ме то ди чес-
ко го со ве та Ми нис тер ства об ра зо ва ния и на-
уки Рес пуб ли ки Казахстан по спе ци аль нос тям 
ар хи тек тур но-стро итель но го и ди зай нер ско го 
про фи ля.

В мае 2018 го да в из да тель стве КарГУ им. Е. 
А. Бу ке то ва вы шел учеб ник «Ис то рия ма те ри-
аль ной куль ту ры и ди зай на», ре ко мен до ван-
ный МОН РК. Ав то ры кни ги: Зо ло та ре ва Л. 
Р., Ре ва М. В., Кип ша ков С. А. — ис кус ство вед, 
ар хи тек тор и пе да гог.
Кни га боль шо го фор ма та, со дер жит 257 

стра ниц тек ста и до 300 цвет ных ил люс тра ций 
на СD-дис ке.
Ак ту аль ность, сво ев ре мен ность и ди зай нер-

ско-об ра зо ва тель ная це ле со об раз ность нас то-
яще го учеб ни ка бе зус лов ны. В нем разъ яс ня-
ют ся те оре ти чес кие и прак ти чес кие проб ле мы 
ис то рии ма те ри аль ной куль ту ры и ди зай на.
При на ли чии об щей струк ту ры ис то ри чес-

ко го дис кур са у каж до го уче но го, пре по да ва-
те ля свое ви де ние. По это му и пред ла га емый 
учеб ник не ох ва ты ва ет всех проб лем. Это лишь 
итог ра бо ты ав то ров как ис сле до ва те лей-пре-
по да ва те лей двух ве ду щих ву зов Казахстана: 
КарГУ им. Е. А. Бу ке то ва, пе да го ги чес ко го 
фа куль те та, ка фед ры изоб ра зи тель но го ис кус-
ства и ди зай на и Кар ГТУ, фа куль те та ар хи тек-
ту ры и стро итель ства, ка фед ры ар хи тек ту ры и 
ди зай на (Ре ва М. В.).
Со дер жа ние учеб ни ка от ли ча ет ся от рос-

сий ских из да ний. В учеб ни ке рас смат ри-
ва ет ся ис то рия ма те ри аль ной куль ту ры и 
ди зай на до ин дус три аль ных ци ви ли за ций: 
Древ не го Егип та, Древ ней Гре ции, Древ не го 
Ри ма, сред не ве ко во го Вос то ка, а так же стран 
За пад ной Ев ро пы и Рос сии от Сред не ве ковья 
до ру бе жа XIX—XX ве ков. Осо бое вни ма ние 

уде ля ет ся про цес сам ста нов ле ния и раз ви тия 
ди зай на в стра нах За пад ной Ев ро пы, США, 
Япо нии, Рос сии в XX ве ке и на ча ле XXI сто ле-
тия. Са мос то ятель ный раз дел пос вя щен ма те-
ри аль ной куль ту ре и проб ле мам эт но ди зай на 
Казахстана.
Ори ги наль ность дан но го учеб ни ка зак лю-

ча ет ся в том, что в не го вклю че ны те мы, ко-
то рые прак ти чес ки не ос ве ща ют ся в дру гих 
учеб ных из да ни ях: ма те ри аль ная куль ту ра 
стран Вос то ка, одеж да, ин терь ер и пред ме-
ты уб ран ства, ди зайн мо ды, а са мое важ-
ное — вве де ние эт но куль тур но го ком по нен та 
в изу че ние ис то рии ма те ри аль ной куль ту ры 
и ди зай на (раз дел «Ма те ри аль ная куль ту ра 
Казахстана»). Учеб ник со еди ня ет в се бе сис-
тем ность спе ци аль но го учеб но го кур са, ка че-
ство науч но го ис сле до ва ния и в ка кой-то ме ре 
от ве ча ет жан ру учеб ни ка-хрес то ма тии.
Кни га снаб же на таб ли ца ми, со дер жит 

CD-диск, ее со дер жа ние со от вет ству ет Го су-
дар ствен но му об ще обя за тель но му стан дар ту 
МОН РК и ти по вой прог рам ме.
Учеб ник яв ля ет ся пер вым ка зах стан ским 

ака де ми чес ким из да ни ем по ба зо вой дис цип-
ли не «Ис то рия ма те ри аль ной куль ту ры и ди-
зай на».
Пред наз на чен для ба ка лав ров ди зай на ши-

ро ко го про фи ля, ма гис тран тов, пре по да ва те-
лей в об лас ти ди зайн-об ра зо ва ния.

М. М. ИМАН БЕ КОВ,
ДЕ КАН ПЕ ДА ГО ГИ ЧЕС КО ГО ФА КУЛЬ ТЕ ТА

Язык — инструмент 
сохранения и развития 
нашего наследия

Ка фед ра инос тран ных 

язы ков фа куль те та инос-

тран ных язы ков ве дет 

пло дот вор ную ра бо ту по 

по пу ля ри за ции изу че ния 

ан глий ско го, не мец ко го, 

фран цуз ско го язы ков, по 

вос пи та нию то ле ран тнос-

ти к ино языч ной куль ту ре 

и рас ши ре нию эру ди ции 

сту ден тов и их об ще го кру-

го зо ра. За го ды су ще ство-

ва ния ка фед ры учас тие 

пре по да ва те лей в жиз ни 

сту ден тов, про жи ва ющих 

в об ще жи тии №6, ста ло хо-

ро шей тра ди ци ей.

В рам ках ук реп ле ния имид-

жа ка фед ры инос тран ных 

язы ков во внеш ней сре де в 

об ще жи тии №6 пре по да ва-

те ли ка фед ры про ве ли ин тел-

лек ту аль ную иг ру «По лиг лот» 

сре ди сту ден тов фа куль те та 

инос тран ных язы ков, фа куль-

те та фи ло со фии и пси хо ло-

гии, фа куль те та физ куль ту ры 

и спор та. Иг ра про хо ди ла на 

трех язы ках: ка зах ском, рус-

ском и ан глий ском. Сту ден ты 

от ве ча ли на воп ро сы, пос вя-

щен ные куль ту ре, ис то рии ан-

гло языч ных стран — Ан глии, 

Шот лан дии, Уэль са, Се вер ной 

Ир лан дии. По ра до вал тот факт, 

что сту ден ты не язы ко вых фа-

куль те тов не ус ту па ли в под ко-

ван нос ти по дан ным воп ро сам 

сту ден там фа куль те та инос-

тран ных язы ков. Сту ден тов, 

за няв ших при зо вые мес та, по-

ра до ва ли слад ки ми при за ми. 

Дру жес кая ат мос фе ра от ме-

ча лась как сре ди учас тни ков 

иг ры, так и сре ди зри те лей, 

под дер жи ва ющих од ног руп-

пни ков и дру зей.

Ра бо та ка фед ры инос тран-

ных язы ков стро ит ся не толь ко 

на стрем ле нии к рас прос тра-

не нию и изу че нию инос тран-

ных язы ков, но так же на со дей-

ствии сох ра не нию язы ко во го 

раз но об ра зия и мно го язы ко-

во го об ра зо ва ния, на раз ви-

тии бо лее пол но го зна ком ства 

с язы ко вы ми и куль тур ны ми 

тра ди ци ями по все му ми ру, ук-

реп ле нии со ли дар нос ти, ос но-

ван ной на вза имо по ни ма нии, 

тер пи мос ти и ди ало ге.

ИН ФОР МА ЦИЯ ПРЕ ДОС ТАВ ЛЕ НА 

ФА КУЛЬ ТЕ ТОМ ИНОС ТРАН НЫХ ЯЗЫ КОВ

Самый молодой участник международной 
научно-практической конференции

Научный семинар по вопросам религии

Учебник-хрестоматия подготовлен учеными КарГУ

Студенческая жизнь

Курс «Ис то рия ди зай на» бо лее 25 лет чи та ет ся на спе ци аль ных фа куль те тах и от де-
ле ни ях в уни вер си те тах, ака де ми ях ар хи тек ту ры и ис кус ства Казахстана, в час тнос ти на 
пе да го ги чес ком фа куль те те КарГУ им. ака де ми ка Е. А. Бу ке то ва. В рос сий ской науч ной 
шко ле су ще ству ет дол жное ко ли че ство из да ний по ис то рии ди зай на, од на ко из дан ные 
учеб ни ки и учеб ные по со бия не за пол ни ли проб ле му; фун да мен таль ных ака де ми чес ких 
учеб ни ков яв но не хва та ет.

История и современность
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«Нұр Отан» пар ти ясы жыл сайын ғы жур на лис тер ара сын да ғы «Нұр Сұң қар» рес пуб ли-
ка лық бай қауының бас тал ға ны ту ра лы жа ри ялай ды. Бұл іс-ша ра осы мен то ғы зын шы мəр те 
ұйым дас ты ры лып отыр. Би ыл ғы жы лы бай қау 15 ма мыр мен 15 ма усым ара лы ғын да өте ді. 
Атал ған ке зең де жур на лис тер, бло гер лер мен шы ғар ма шы лық ұжым дар бай қау ға 2017 жыл-
дың 1 қыр күйе гі мен 2018 жыл дың 15 ма усы мы ара лы ғын да жа рық көр ген не ме се эфир ден өт-
кен ма те ри ал дар ды — очерк, сұх бат, ма қа ла лар, те ле ви зи ялық жə не ра ди оха бар лар, жур на-
лис тік зерт те улер мен та ғы да бас қа түр лі жан рлар да ғы жа ри яла ным дар мен ха бар лар топ-
та ма сын қа зақ жə не орыс тіл де рін де пар ти яның ме кен жайы на жол дау ар қы лы қа ты са ала ды.

Бай қау ға қа ты су ға ел дің са яси-эко но ми ка-
лық жə не ру ха ни жаң ғы руы, Пре зи дент тің бес 
əлеу мет тік бас та ма сы, Ел ба сы — «Нұр Отан» 
пар ти ясы ның Тө ра ға сы Н. Назарбаев бел гі леп 
бер ген өзек ті мə се ле лер дің іс ке асы ры луы ба-
ры сы, сон дай-ақ пар ти яның қыз ме ті мен жаң-
ғы руы, Мə жі ліс те гі жə не бар лық дең гей де гі 
мəс ли хат та ғы пар тия фрак ци яла ры ның жұ-
мы сы, жа ңа пар ти ялық жо ба лар мен пар тия 
бас та ма ла ры, «Нұр Отан» пар ти ясы ның жас-
тар са яса ты жай лы жа рық қа шық қан жұ мыс-
тар қа был да на ды. Бай қау ко мис си ясы же ңім-
паз дар ды 10 ата лым бойын ша анық тай ды:1) 
«Көз қа рас» — Ең үз дік те ле ви зи ялық жур на-
лист; 2) «Ха лық дауысы» — Ең үз дік те ле ви зи-
ялық жур на лист; 3) «Сөз ше бе рі» — га зет тің 
үз дік жур на ли сі; 4) «Сөз зер ге рі» — га зет тің 
ең үз дік жур на ли сі; 5) «Ме диа-про фи» — Ин-
тер нет ба сы лым ның ең үз дік жур на ли сі; 6) 
«Пар ти ялық жаң ғы ру» — Жа ңа пар ти ялық 
жо ба лар ту ра лы үз дік ма те ри ал; 7) «Астана ға 
20 жыл» — Елор да ның 20 жыл ды ғы на ар нал-
ған үз дік ма те ри ал; 8) «Ру ха ни жаң ғы ру» — 
Қо ғам дық са на ны жаң ғыр ту бағ дар ла ма сын 
іл ге рі ле ту ге қос қан үле сі үшін бе рі ле тін сый-
лық; 9) «5 бас та ма» — Мем ле кет бас шы сы ның 
əлеу мет тік бас та ма ла рын жақ сы на си хат та ға-
ны үшін бе рі ле тін сый лық; 10) «Май тал ман» — 
Отан дық жур на лис ти ка ны да мы ту ға қос қан 
үле сі үшін бе рі ле тін сый лық. Бай қау же ңім-
паз да ры на ба ға лы сый лық тар та быс еті ле ді. 
Бай қау дың ере же сі мен www.nu ro tan.kz пар-
тия сай тын да та ны су ға бо ла ды. Ма те ри ал дар-
ды ұйым дас ты ру ко ми те ті не ке ле сі ме кен жай 
бойын ша жол дау қа жет: 010000, Астана қа ла-
сы, «Нұр Отан» пар ти ясы ның Ор та лық ап па-
ра ты, Қо на ев кө ше сі, 12/1, №705 бөл ме, тел.: 
8(7172) 707-601, 8(7172) 55-55-63, элек трон дық 
ме кен жайы: nur sun kar@nu ro tan.kz Же ңім паз-
дар ды ма ра пат тау 2018 жыл дың 27 ма усы мын-
да, Бай ла ныс жə не ақ па рат қыз мет кер ле рі нің 
кү ні қар са ңын да өте ді.
Жур на лис тер ара сын да ғы «Нұр Сұң қар» рес-

пуб ли ка лық бай қауы ту ра лы Ере же. 1. Жур на-
лис тер ара сын да ғы «Нұр Сұң қар» рес пуб ли ка-
лық бай қауы (бұ дан əрі — Бай қау) «Нұр Отан» 
пар ти ясы ның (бұ дан əрі — пар тия) қыз ме ті мен 
жаң ғы руы ту ра лы ха лық тың ақ па рат та ну ын 
арт ты ру, жур на лис тер дің шы ғар ма шы лық 
əлеуетін ашу жə не ын та лан ды ру, сон дай-ақ 
жур на лис тер қауымын ел де гі са яси, эко но ми ка-
лық жə не ру ха ни жаң ғы ру ды, Ел ба сы, «Нұр 
Отан» пар ти ясы ның Тө ра ға сы Н. Ə. Назарбаев-
тың «Төр тін ші өнер кə сіп тік ре во лю ция жағ-
дайын да ғы да му дың жа ңа мүм кін дік те рі» ат ты 
Жол дауын да, Бес əлеу мет тік бас та ма сын да жə не 
бас қа да бағ дар ла ма лық құ жат тар да бел гі ле ген 
өзек ті мін дет тер ді на си хат тау ға тар ту мақ са тын-
да өт кі зі ле ді. 2. Бай қау дың мін дет те рі: — пар тия 
мен бұ қа ра лық ақ па рат құ рал да ры (бұ дан əрі — 
БАҚ) өкіл де рі ара сын да се рік тес тік пен ын ты-
мақ тас тық ты да мы ту; — жур на лис тер на за рын 
пар тия қыз ме ті мен жаң ғы ру ына, сон дай-ақ, жа-
ңа пар ти ялық жо ба лар ға тар ту; — жур на лис тер 
на за рын «Са яси, эко но ми ка лық жə не ру ха ни 
жаң ғы ру» мен «Пре зи дент тің бес əлеу мет тік 
бас та ма сы» та қы ры бы на ауда ру; — Қа зақ стан 
жұр тшы лы ғы ның пар ти яның бағ дар ла ма лық 
құ жат та ры ның іс ке асы ры луы ту ра лы ақ па рат-
та ну ын арт ты ру; 3. Ақ па рат жə не бай ла ныс қыз-
мет кер ле рі кү ні не сый лық тар та ғайын дау жə не 
дип лом дар мен ба ға лы сый лық тар бе ру. 4. Же-
ңім паз дар ды анық тау мен сыйа қы лар ды та-
ғайын дау Бай қау ко мис си ясы ның ше ші мі мен 
жү зе ге асы ры ла ды. 5. Бай қау ко мис си ясы ның 
құ ра мы на пар тия Са яси ке ңе сі нің мү ше ле рі, 
Қа зақ стан Рес пуб ли ка сы Пар ла мен ті нің де пу-
тат та ры, үкі мет тік емес ұйым дар дың өкіл де рі, 
Пар тия ор та лық ап па ра ты құ ры лым дық бө лім-
ше ле рі нің бас шы ла ры кі ре ала ды. 6. Бай қау ко-
мис си ясы сыйа қы алу ға тал пы ну шы лар мен 
дип лом дар жə не ба ға лы сый лық тар алу шы лар-
ды ірік теу ба ры сын да ке ле сі өл шем дер ді бас-

шы лық қа ала ды: — ма те ри ал дар дың объ ек тив-
ті лі гі; — кө те ріл ген проб ле ма лар мен олар ды 
шы ғар ма шы лық тал дау те рең ді гі; — ма те ри ал-
дар ту ғыз ған қо ғам дық пі кір; — жұ мыс тар дың 
шы ғар ма шы лық қи сын ды лы ғы. 7. Бай қау дың 
өт кі зі лу ін үй лес ті ру. Бай қау ды өт кі зу жұ мы сы 
пар тия Тө ра ға сы ның Бі рін ші орын ба са ры құ ра-
мын бе кі те тін Бай қау ды Ұйым дас ты ру ко ми те-
ті не (бұ дан əрі — Ұйым дас ты ру ко ми те ті) жүк-
те ле ді. 8. Ашық тық. Осы Ере же бай қау ға қа ты-
су ға үміт кер, қы зы ғу шы лық та ны ту шы тұл ға-
лар дың бар лы ғы на та ны су үшін ұсы ны ла ды. 
Бұл Ере же БАҚ-та жа ри яла на ды. 9. Же ңім паз-
дар ке ле сі бай қау ға кем де ген де 3 жыл дан кейін 
ға на қа ты су ға құ қы лы. 2. Бай қау ға қа ты су шарт-
та ры 10. Бай қау ға қа ты су шы лар. Бай қау ға қа ты-
су ға рес пуб ли ка лық жə не жер гі лік ті дең гей лер-
де гі бар лық БАҚ жур на лис те рі ша қы ры ла ды. 11. 
Ұсы ны ла тын жұ мыс тар дың та қы ры бы. Бай қау-
ға қа ты су ға қо ғам дық-са яси та қы рып қа, ел дің 
са яси, эко но ми ка лық жə не ру ха ни жаң ғы ру ына, 
пар ти ялық бағ дар ла ма лар дың іс ке асы ры лу ына, 
Пре зи дент тің бес əлеу мет тік жо ба сы мен пар-
тия бас та ма ла ры ның қо ғам дық ма ңыз ды лы ғын 
тү сін ді ру ге, со ны мен бір ге пар ти яның жас тар 
са яса ты мен пар ти яның күн де лік ті қыз ме ті мен 
оның фи ли ал да ры ның, бар лық дең гей де гі мəс-
ли хат тар, бас тауыш пар тия ұйым да ры қыз ме ті-
не ар нал ған ма те ри ал дар қа был да на ды. Ма те-
ри ал дар 2017 жыл ғы 1 қыр күйек тен 2018 жыл ғы 
15 ма усым ға дейін жа ри ялан ған не ме се эфир ге 
шы ға рыл ған, сон дай-ақ жа ри яла ным дар мен 
бағ дар ла ма лар цик лде рі, очерк, сұх бат, ма қа ла, 
те ле ви зи ялық жə не ра дио бағ дар ла ма лар, əлеу-
мет тік зерт те улер жə не бас қа ла ры, түр лі жан-
рлар тү рін де қа был да на ды. 12. Бай қау ға ұсы ны-
ла тын ма те ри ал дар ға қойы ла тын та лап тар. Жа-
ри яла ным дар түп нұс қа не ме се ма те ри ал дар дың 
ксе ро кө шір ме сі тү рін де (ба сы лым ның атауы, 
кү ні жə не ав тор мен бай ла ныс жа сау мə лі мет те-
рі то лық көр се ті ле оты рып) ұсы ны луы ти іс. 
Аудио ви зу ал ды жұ мыс тар эфир лік анық та ма-
мен бір ге те ле ви зи ялық бағ дар ла ма ның кө шір-
ме сі тү рін де (cd/dvd дис кі ле рін де, flash-та сы-
мал да ғыш тар да) ұсы ны луы ти іс. Элек трон дық 
БАҚ жур на лис те рі жа ри ялан ған ма те ри ал дар-
дың кө шір ме сін ин тер нет-сайт та ор на лас ты-
рыл ға нын рас тап жол дауы қа жет. Ма те ри ал дар 
мем ле кет тік жə не орыс тіл де рін де қа был да на ды. 
Ұсы ны ла тын ма те ри ал дар ға мы на лар қо са бе рі-
ле ді: жур на лист ту ра лы қыс қа ша өмір ба ян дық 
ақ па рат, жур на лис тің 3х4 см. мөл ше рін де гі фо-
то су ре ті, ақ па рат тық ма те ри ал дар ті зі мі. 13. 
Бай қау ға ұсы ны ла тын жұ мыс тар дың са ны. Бір 
жур на лист са ны 5-тен ас пай тын ма те ри ал дар ды 
ұсы на ала ды. 14. Бай қау ға ар нал ған ма те ри ал-
дар ды қа был да удың соң ғы кү ні — 2018 жыл дың 
15 ма усы мы Астана уақы ты бойын ша 23 са ғат 
00 ми нут қа дейін. (қа был дау кү ні) Жұ мыс тар 
Ұйым дас ты ру ко ми те ті нің ме кен-жайы на ха-
бар лан ды ру да көр се тіл ген мер зім нен ке шік ті-
ріл мей ұсы ны ла ды. Бай қау та қы ры бы на жə не 
та лап тар ға сай кел мей тін ма те ри ал дар, сон дай-
ақ ұсы ну мер зі мі аяқ тал ған нан кейін ке ліп түс-
кен жұ мыс тар бай қау ға жі бе ріл мей ді. Бай қау ға 
ұсы ныл ған ма те ри ал дар қай та ры лып бе ріл мей-
ді. 3. Бай қау ды өт кі зу ке зең де рі 15. Ал ғаш қы ке-
зең. Рес пуб ли ка лық жə не жер гі лік ті БАҚ-та 
бай қау ды өт кі зу ту ра лы жə не оған қа ты су шарт-
та ры ту ра лы ха бар лан ды ру жа ри яла на ды. 16. 
Бай қау ды өт кі зу дің не гіз гі ке зе ңі. Бай қау ма те-
ри ал да ры Ұйым дас ты ру ко ми те ті нің ме кен-
жайы на 2018 жыл ғы15 ма усым ды қо са ал ған ға 
дейін ке ліп тү се ді. Бай қау ға бе ріл ген өті ніш тер-
ді қа ра удың рег ла мен тін бай қау ко мис си ясы 
бел гі лей ді. Бай қау ко мис си ясы өз жұ мы сы ның 
нə ти же сі бойын ша бай қау ла уре ат та рын ай-
қын дай ды. 17. Қо ры тын ды лар ды шы ға ру. Же-
ңім паз дар ды жа ри ялау ке ле сі он ата лым 
бойын ша бай қау дың жал пы қо ры тын ды ла рын 
шы ға ру шең бе рін де іс ке асы ры ла ды: «Көз қа-
рас» — Ең үз дік те ле ви зи ялық жур на лист; «Ха-
лық дауысы» — Ең үз дік те ле ви зи ялық жур на-

лист; «Сөз ше бе рі» — га зет ті ңең үз дік жур на ли-
сі; «Сөз зер ге рі» — га зет тің ең үз дік жур на ли сі; 
«Ме диа-про фи» — Ин тер нет ба сы лым ның ең 
үз дік жур на ли сі; «Пар ти ялық жаң ғы ру» — Жа-
ңа пар ти ялық жо ба лар ту ра лы үз дік ма те ри ал; 
«Астана ға 20 жыл» — Елор да ның 20 жыл ды ғы на 
ар нал ған үз дік ма те ри ал; «Ру ха ни жаң ғы ру» — 
Қо ғам дық са на ны жаң ғыр ту бағ дар ла ма сын іл-
ге рі ле ту ге қос қан үле сі үшін бе рі ле тін сый лық; 
«5 бас та ма» — Мем ле кет бас шы сы ның əлеу мет-
тік бас та ма ла рын жақ сы на си хат та ға ны үшін бе-
рі ле тін сый лық; «Май тал ман» — Отан дық жур-
на лис ти ка ны да мы ту ға қос қан үле сі үшін бе рі-
ле тін сый лық. 18. Же ңім паз дар ды ма ра пат тау. 
Же ңім паз дар ды ма ра пат та удың сал та нат ты рə-
сі мі 2018 жыл дың 27 ма усы мын да Астана қа ла-
сын да өте ді. 4. Бай қау ма те ри ал да рын ба ға лау 
жə не ірік теу рə сі мі 19. Бай қау ма те ри ал да рын 
ба ға лау ке зін де ке ле сі өл шем дер на зар ға алы на-
ды: бел гі лен ген та қы рып қа сəй кес тік, жа ңа шыл-
дық, мə се ле ні тал да удың те рең ді гі мен проб ле-
ма ны ашу дың сай ма-сай лы ғы, нақ ты лы ғы мен 
ло ги ка лық не гіз де луі, маз мұн дау сти лі мен ті лі, 
тех ни ка лық са па сы, ав тор лық тұ жы рым да ма-
ның дер бес ті гі, жа ри яла ным да не ме се ды быс-
тық-ви зу ал дық жұ мыс та маз мұн дал ған ақ па-
рат тың нақ ты лы ғы мен шы найы лы ғы, жур на-
лис ти ка ның эти ка лық прин цип те рі не сəй кес ті гі, 
сыр тқы бе зен ді рі луі. 5. Ұйым дас ты ру ко ми те ті-
нің құ қық та ры мен мін дет те рі 20. Ұйым дас ты ру 
ко ми те ті: — Бай қау ту ра лы осы ере же нің та лап-
та ры на сəй кес сіз ді гін не гіз ге ала оты рып, үміт-
кер ді бай қау ға қа был да мау ға; — қан дай да бір 
үміт кер ге қа тыс ты бай қау ко мис си ясы ның мү-
ше сі өз өкі лет тік те рін асы ра пай да лан ға ны 
анық тал ған ке зең де бай қау қо ры тын ды ла рын 
жоқ қа шы ға ру ға құ қы лы. 21. Ұйым дас ты ру ко-
ми те ті нің мін дет те рі: — бар лық қа ты су шы лар 
үшін тең жағ дай жа сау; — бай қау ды өт кі зу дің 
жа ри ялы лы ғын қам та ма сыз ету; — бай қау дың 
нə ти же ле рі ту ра лы мə лі мет тер дің уақы ты нан 
бұ рын жа рия еті луі не жол бер меу. 6. Бай қау ко-
мис си ясы ның құ қық та ры мен мін дет те рі 22. 
Бай қау ко мис си ясы мы на лар ды іс ке асы ру ға құ-
қы лы: — бай қау ға ке ліп түс кен ма те ри ал дар ға 
ба ға бе ру; — же ңім паз дар ға сый лық тар та-
ғайын дай оты рып, бай қау қо ры тын ды ла рын 
шы ға ру ға. 23. Бай қау ко мис си ясы ның мін дет те-
рі: — бар лық қа ты су шы лар үшін тең жағ дай жа-
сау; — бай қау дың нə ти же ле рі ту ра лы мə лі мет-
тер дің уақы ты нан бұ рын жа рия еті луі не жол 
бер меу. Бай қау ко мис си ясы мү ше сі нің бай қау ға 
қа ты су ына жол бе ріл мей ді. 24. Бай қау ко мис си-
ясы ның оты ры сы на оның мү ше ле рі нің, кем де-
ген де үш тен екі бө лі гі қа тыс қан кез де ға на ол 
заң ды бо лып са на ла ды. 25. Бай қау ко мис си ясы 
оты рыс қа қа ты сып отыр ған мү ше ле рі нің ба сым 
дауыс та ры на сай ше шім қа был дай ды. 26. Бай-
қау ко мис си ясы ның ше ші мі ашық дауыс бе ру 
ар қы лы қа был да на ды. Бай қау ко мис си ясы ның 
мү ше ле рі дауыс бер ген кез де дауыс са ны тең 
бол ған жағ дай да Бай қау ко мис си ясы Тө ра ға сы-
ның дауысы ше шу ші бо лып са на ла ды. 7. Қа ты-
су шы лар дың құ қық та ры, мін дет те рі мен жауап-
кер ші лі гі 27. Бай қау ға қа ты су шы лар мы на лар-
ды іс ке асы ру ға құ қы лы: — бай қау ды өт кі зу 
шарт та ры мен тəр ті бі ту ра лы ақ па рат алу; — 
ұйым дас ты ру ко ми те ті нен осы Ере же нің тар-
мақ та ры на қа тыс ты тү сін ді ру ді сұ рау ға; — бай-
қау ға қа ты су үшін ма те ри ал дар жі бе ру. 28. Бай-
қау ға қа ты су шы лар дың мін дет те рі: — бай қау-
дың мəн-жайы мен ал дын ала та ны су, бай қау ға 
қа ты су үшін қойы ла тын та лап тар ды зерт теу; — 
осы Ере же нің та лап та ры на сəй кес рə сім дел ген 
ма те ри ал дар ды уақы ты лы ұсы ну; — осы Ере же-
де көз дел ген ере же лер мен рə сім дер ді сақ тау. 29. 
Бай қау ға қа ты су шы лар ке ле сі лер үшін жауап-
ты: — ма те ри ал дар мен түйін де ме де көр се тіл-
ген ақ па рат тар дың шы найы лы ғы на қойы ла тын 
та лап тар ды бұз ға ны үшін; — осы Ере же де бел гі-
лен ген шарт тар ды, ере же лер мен рə сім дер ді 
сақ та ма ға ны үшін. 8. Ме диа ре сур стар Бай қау ға 
ақ па рат тық сүйе мел де уді пар ти ялық ме диа-ре-
сур стар мен ақ па рат тық се рік тес тік тер қам та ма-
сыз ете ді. 9. Ұйым дас ты ру шы ту ра лы ақ па рат 
Бай қау дың ұйым дас ты ру ко ми те ті: 010000, 
Астана қа ла сы, «Нұр Отан» пар ти ясы ның Ор та-
лық ап па ра ты, Д.Қо на ев кө ше сі, 12/1, №705 каб., 
тел.: 8(7172) 707-601, 8(7172) 55-55-63, элек трон-
дық поч та ме кен-жайы: nur sun kar@nu ro tan. kz
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«Н%р С%��ар» республикалы� бай�ауы жарияландыА�параттар а�ыны

«Жастар — жастар�а»

Бес жыл б) рын ай ма �ы мыз-

да #а ра �ан ды об лы сы Жас тар 

са яса ты м' се ле ле рі ж� нін де гі 

бас �ар ма сы, #а ра �ан ды об-

лы сы ны� «Н)р Отан» ХДП «Жас 

Отан» жас тар �а на ты, «Air twist» 

шы �ар ма шы лы� ор та лы �ы» �о-

�ам ды� бір лес ті гі )йым дас ты-

ру ымен ж% зе ге асы ры лып ке ле 

жат �ан об лыс ты� «Жас тар — 

жас тар �а» жас тар ды� а� па-

рат ты�-на си хат тау м' де ни ке-

ру ені би ыл да �з жал �а сы мын 

тап ты. #а ра �ан ды мем ле кет тік 

уни вер си те ті ні� 150 сту ден-

ті к�п пен бір ге «Пре зи дент ті� 

бес 'леу мет тік бас та ма сын» 

на си хат тау �а ж' не д' ріп те уге 

ба �ыт тал �ан д'с т%р лі ке ру ен-

ге �а тыс ты. #арМУ Сту дент тер 

са райы ны� )жы мы, бі лім ор-

да сы ны� шы �ар ма шыл жас-

та ры, атап ай тса�, «Жар �ын» 

ха лы� би ан сам блі, «Жас тар» 

во кал ды-эс тра да лы� сту ди ясы 

орын да ушы ла ры — Бе ка рыс 

пен К% л'ш Шан шар ба ева да 

ат са лыс ты.

Жас тар ды� бойы на ру ха ни, 

адам гер ші лік �)н ды лы� тар-

ды сі �і ре тін, са лауат ты �мір 

сал тын д' ріп теп, мем ле кет тік 

жас тар са яса ты ны� бас ты ба-

�ыт та рын на си хат тай тын, к�ш-

бас шы жас тар мен т' жі ри бе 

ал ма су �а м%м кін дік ту �ы за тын 

ке ру ен ге �о �ам ды� бір лес тік-

те рі �кіл де рі мен #а ра �ан ды 

об лы сы ны� шы �ар ма шыл жас-

та ры тар ты ла ды.

Жас тар ды жар �ын бо ла-

ша� �а бас тай тын «Жас тар — 

жас тар �а» ке ру ені к� лік ті бол-

сын!

�АРМУ БАС ПА С�З �ЫЗ МЕ ТІ

%о�амды� &мір
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8 мая 2018 го да пе ред пло щадью До ма 
друж бы Ас сам блеи на ро да Казахстана Ка-
ра ган дин ской об лас ти стар то ва ла тра ди-
ци он ная ве сен няя лег ко ат ле ти чес кая эс-
та фе та на при зы об лас тной га зе ты «Ин дус-
три аль ная Ка ра ган да».

В ны неш нем го ду это уже 73-е стар ты, ко-
то рые пос вя ща ют ся 73-й го дов щи не Ве ли кой 
По бе ды и 20-ле тию Ас та ны. В ме роп ри ятии 
при ня ли учас тие пред се да те ли эт но куль тур-
ных объ еди не ний, ве те ра ны, про из вод ствен-
ные кол лек ти вы, сту ден ты, уча ща яся мо ло-
дежь, спортсме ны-ин ва ли ды и лю би те ли бе га, 
ко то рые со рев но ва лись в спе ци аль ном за бе ге 
друж бы.
Эс та фе та «Ин дус три аль ной Ка ра ган ды» — 

ста рей шая спор тив ная тра ди ция шах тер ской 
сто ли цы. Пер вый лег ко ат ле ти чес кий за бег в 
об лас тном цен тре про шел в дни праз дно ва-
ния Ве ли кой По бе ды в мае 1945 го да по ини-
ци ати ве ру ко вод ства и кор рес пон ден тов га зе ты 
«Со ци алис ти чес кая Ка ра ган да», оз на ме но вав 
со бой ра дость от окон ча ния вой ны и про де-
монстри ро вав си лу и му же ство вы жив ше го и 
по бе див ше го на ро да. С тех пор нес мот ря ни 
на что в май ские дни по цен траль ным ули-
цам го ро да бе гут лю би те ли спор та, пе ре да вая 
друг дру гу эс та фет ную па лоч ку и сра жа ясь за 
зва ние по бе ди те ля эс та фе ты на при зы га зе ты 
«Ин дус три аль ная Ка ра ган да».
Эс та фе та на ча лась с тра ди ци он но го па ра-

да учас тни ков: ко ман ды в яр кой фор ме с таб-
лич ка ми про мар ши ро ва ли и выс тро ились на 
пло ща ди пе ред До мом друж бы. При вет ствуя 
соб рав ших ся, аким об лас тно го цен тра Нур лан 
Ауба ки ров на пом нил, что лег ко ат ле ти чес кая 
эс та фе та «Ин дус три аль ной Ка ра ган ды» — это 
ис то ри чес кая тра ди ция, объ еди ня ющая спорт 

и куль тур ное нас ле дие на ше го края. «Семь-
де сят три го да про дол жа ет ся тра ди ция, за ло-
жен ная спор тив ной об ще ствен ностью на ше-
го го ро да в то ис то ри чес кое вре мя. Тог да на 
ули цах Ка ра ган ды сос то ял ся пер вый мас со-
вый за бег — он был сим во лом нес кон ча емой 
ра дос ти, сво бод но го ду ха и нас ту пив шей вес-
ны. Эти со рев но ва ния за ня ли осо бое мес то в 
спор тив ной жиз ни го ро да — их с не тер пе ни ем 
ждут сту ден ты ву зов, уча щи еся школ и кол лед-
жей, тру до вые кол лек ти вы и во ен нос лу жа щие. 
При ме ча тель но, что боль шин ство из них — не 
про фес си она лы, а лю би те ли, пред ста ви те ли 
раз ных про фес сий и воз рас тов. Спа си бо всем 
ка ра ган дин цам за эту тра ди цию, по доб ной ко-
то рой нет в Ка зах ста не», — ска зал гла ва го ро да.
Даль ше все шло по дав но от ра бо тан ной схе-

ме — од на за дру гой стар то ва ли и фи ни ши ро-
ва ли груп пы школь ни ков, сту ден тов, уча щих ся 
кол лед жей, ли це ев и проф школ, про из вод-
ствен ные кол лек ти вы. В ре зуль та те таб ли ца 
по бе ди те лей 73-й эс та фе ты на при зы га зе ты 
«Ин дус три аль ная Ка ра ган да» выг ля де ла сле ду-
ющим об ра зом.

В груп пе муж ских про из вод ствен ных кол-
лек ти вов брон за дос та лась ко ман де спе ци али-
зи ро ван ной ДЮСШ еди но борств, се реб ро — 
пред ста ви те лям АО «КТЖ Гру зо пе ре воз ки», 
зо ло то — ко ман де КарГУ им. Е. А. Бу ке то ва.
А вот в груп пе ко манд ву зов и спортшкол 

сре ди муж чин брон зо вый ку бок по лу чи ла 
ко ман да КарГУ им. Бу ке то ва, се реб ря ный — 
спе ци али зи ро ван ная шко ла-ин тер нат для 
ода рен ных в спор те де тей им. А. Мол да гу ло-
вой, а зо ло той ку бок ны неш ней эс та фе ты дос-
тал ся ко ман де КЭ УК. У де ву шек на треть ем 
мес те ока за лась ко ман да КЭ УК, на вто ром — 
спортсмен ки из КарГУ им. Бу ке то ва, а по бе ди-
те ля ми эс та фе ты вновь ста ли бу ду щие чем пи-
он ки стра ны, вос пи тан ни цы спор тин тер на та 
им. А. Мол да гу ло вой.
Итак, тра ди ци он ная эс та фе та на при зы га-

зе ты «Ин дус три аль ная Ка ра ган да» в оче ред-
ной раз по да ри ла от лич ное нас тро ение и за-
ряд бод рос ти всем учас тни кам сос тя за ния. До 
встре чи на стар те в сле ду ющем го ду!

ПО МА ТЕ РИ АЛАМ ГА ЗЕ ТЫ «ИН ДУС ТРИ АЛЬ НАЯ КА РА ГАН ДА»

В ап ре ле это го го да пре по да ва тель араб ско го язы ка ка фед ры ар хе оло гии, эт но ло гии и 
оте че ствен ной ис то рии КарГУ им. ака де ми ка Е. А. Бу ке то ва Ед ги на Га ли на Тле убе ков на 
про хо ди ла ста жи ров ку в Санкт-Пе тер бургском го су дар ствен ном уни вер си те те на вос точ-
ном фа куль те те.

— 15 лет на зад вы бы ли вы пус кни цей 
Санкт-Пе тер бургско го уни вер си те та…

— Я очу ти лась в сте нах аль ма-ма тер, но уже 
не сту ден ткой, а док то ран том-ста же ром. Ис-
пы та ла чув ство не ве ро ят ной ра дос ти от встреч 
с лю би мы ми пре по да ва те ля ми. Вспо ми на ла 
го ды уче бы, это прек рас ное сту ден чес кое вре-
мя.
И на ча лись за ня тия. Они про хо ди ли ин те-

рес но, в дру жес кой ат мос фе ре. Мне пос час-
тли ви лось по пасть на XL Еже год ную сес сию 
ара бис тов, пос вя щен ную 200-ле тию Ази ат ско-
го му зея Им пе ра тор ской ака де мии на ук, про-
хо див шую в Но во ми хай лов ском двор це (Ин-
сти тут вос точ ных ру ко пи сей). С ин те ре сом 
бы ли зас лу ша ны док ла ды из вес тных де яте лей 
на уки: Фран цу зо ва С. А., Ро ди оно ва М. А., Ба-
ша ри на П. В., Дьяко ва Н. Н., Ма мед ша хо ва Р. 
Г., Ха ны Яфии Юси фа Джа ми ля. Мно го цен-
но го взя ла для даль ней шей ра бо ты.
По се ти ла се ми нар на араб ском язы ке в 

Цен тре вос точ ных куль тур. Шейа то Му сал-
лам, ди рек тор рус ско-араб ско го куль тур но го 
цен тра, соз дан но го с целью под дер жки и раз-
ви тия куль тур ных свя зей меж ду об ще ствен-
ностью Рос сии и пред ста ви те ля ми араб ской 
куль ту ры, рас ска зал, что этот центр объ еди ня-
ет вы ход цев из араб ских стран, про жи ва ющих 
в Санкт-Пе тер бур ге и об лас ти, уче ных, сту ден-
тов-ара бис тов, а так же ши ро кий круг лю би те-
лей араб ской куль ту ры.
А раз ве мож но за быть араб ские ве че ра! На 

од ном из них (их еже год но ор га ни зу ет и про-
во дит Яфия Юсиф Джа миль, кан ди дат фи ло-
ло ги чес ких на ук, до цент ка фед ры араб ской 
фи ло ло гии со сво ими сту ден та ми) пос час тли-
ви лось быть и мне.
Бо га тая прог рам ма, сос тав лен ная обу ча-

ющи ми ся и пре по да ва те ля ми СПбГУ, вклю-
ча ла в се бя тра ди ци он ные вос точ ные тан цы, 
те ат раль ные сцен ки, чте ние сти хов, по каз 
филь мов, а так же пред став ле ние пе сен си-

ла ми сту ден чес ко го кол лек ти ва ара бис тов. 
Араб ские сла дос ти по лю би лись всем гос тям.
Во вре мя ста жи ров ки мо ло дой уче ный 

по се ти ла Эр ми таж и по лу чи ла ог ром ное ко-
ли че ство впе чат ле ний. Осо бен но ее по ра зил 
зал, пос вя щен ный ис кус ству сред не ве ко во го 
Вос то ка. Этот от дел — один из са мых ин те рес-
ных в Го су дар ствен ном Эр ми та же. Сре ди эк-
спо на тов на выс тав ке есть нас то ящие ше дев ры. 
Здесь мож но при кос нуть ся к куль ту ре Ближ-
не го и Даль не го Вос то ка.
Моя со бе сед ни ца рас ска зы ва ла и о по се ще-

нии Му зея ре ли гий, Кунстка ме ры.
— Араб ский язык вхо дит в чис ло ред ких для 

ев ро пей цев язы ков. Он дос та точ но тру ден для 
изу че ния. Но, толь ко на чав за ни мать ся араб-
ским язы ком, вы про ник не тесь его кра со той, 
от кро ете для се бя бо га тую и ин те рес ную ци-
ви ли за цию.
Пре по да ва те ли араб ско го язы ка по да ри ли 

мне по лез ные для ис поль зо ва ния в учеб ном 
про цес се кни ги. Вот в ру ках у ме ня учеб ное 
по со бие «Грам ма ти ка араб ско го язы ка в таб-
ли цах и уп раж не ни ях». Ав тор цен но го из-
да ния — Ама лия Ана толь ев на Мок ру ши на. 
Очень при ят но то, что с Ама ли ей мы учи лись 
ког да-то на од ном кур се.
По со бие ори ен ти ро ва но на сту ден та на-

чаль но го уров ня под го тов ки. Ин фор ма ция 
пред став ле на чет ко и пос ле до ва тель но, снаб-
же на мно го чис лен ны ми при ме ра ми и ком-
мен та ри ями, а так же раз лич ны ми по под хо ду 
уп раж не ни ями на тре ни ров ку и за учи ва ние 
всех зат ра ги ва емых тем. Уп раж не ния пред ла-
га ют ся пос ле каж до го из со ро ка трех уро ков, 
а так же пос ле от дель ных ин фор ма ци он ных 
бло ков, что ме то ди чес ки пра виль но, пос коль-
ку да ет ся воз мож ность с оче вид ностью вы-
явить слож нос ти и по нять, ка кие те мы сле ду ет 
пов то рить. Ряд уп раж не ний так же ор га ни зо-
ва ны в таб ли цы, что по мо га ет обу ча юще му ся 
про ве рить свои зна ния. Ос нов ной блок ин-

фор ма ции пос вя щен гла го лу и его фор мам. В 
рас смат ри ва емом учеб ном по со бии пред ла га-
ет ся не за учи ва ние всех по род и об ра зо ван ных 
от них гла голь ных форм сра зу, а по этап ное, от 
по ро ды к по ро де, пог ру же ние в один из са мых 
слож ных раз де лов язы ка. Та кой ме то ди чес кий 
под ход поз во ля ет не прос то за учить, а по-
нять прин цип пос тро ения араб ских гла голь-
ных форм и, как след ствие, фор му мыш ле ния 
по-араб ски, что, в свою оче редь, спо соб ству ет 
сня тию язы ко во го барь ера и на ча лу са мос то-
ятель но го го во ре ния. По со бие ох ва ты ва ет все 
ос нов ные те мы в прог рам ме обу че ния араб-
ско му язы ку на на чаль ном уров не и фор ми ру-
ет на вы ки пос тро ения фраз.
Дан ное по со бие бу дет ис поль зо вать ся при 

обу че нии сту ден тов араб ско му язы ку на ис то-
ри чес ком фа куль те те.
Зна ние язы ка рас ши ря ет кру го зор, круг об-

ще ния, по мо га ет уз нать и по нять чу жую куль-
ту ру, тра ди ции и мен та ли тет.
Учишь ся, ду хов но обо га ща ешь ся, при об ре-

та ешь бес цен ный опыт, вдох нов ля ешь ся…
В сво ем про фес си ональ ном рос те пос то ян-

но ощу щаю под дер жку науч но го ру ко во ди те-
ля — Жу ма ше ва Рым бе ка Му ра то ви ча, док-
то ра ис то ри чес ких на ук, пер во го про рек то ра 
КарГУ.

— Кол ле га, ос та ет ся по же лать вам ус-
пеш но при ме нить по лу чен ные зна ния в 
сво ей пре по да ва тельской дея тель нос ти.

ДЕМЬ ЯНО ВА Ю. А.,
СТ. ПРЕ ПО ДА ВА ТЕЛЬ КА ФЕД РЫ ЖУР НА ЛИС ТИ КИ,

ЧЛЕН СО ЮЗА ЖУР НА ЛИС ТОВ КА ЗАХ СТА НА

Предупредим туберкулез!
Ту бер ку лез яв ля ет ся чрез вы-

чай но опас ным за бо ле ва ни ем, 
ко то рое рань ше счи та лось не-
из ле чи мым и еже год но уно си ло 
жиз ни мил ли онов лю дей.

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

Что та кое ту бер ку лез? Ту-
бер ку лез — вол но об раз но 
про те ка ющее хро ни чес кое ин-
фек ци он ное за бо ле ва ние, ха-
рак те ри зу юще еся раз лич ной, 
но пре иму ще ствен но ле гоч ной 
ло ка ли за ци ей. Воз мож но раз ви-
тие и вне ле гоч ных форм ту бер ку-
ле за с по ра же ни ем всех ор га нов 
и тка ней ор га низ ма.

Ос нов ной ис точ ник за ра же-
ния — это боль ной от кры той 
фор мой ту бер ку ле за, т. е. вы де-
ля ющий ми ко бак те рии во внеш-
нюю сре ду, с мок ро той ко то ро го 
вы де ля ет ся ту бер ку лез ная па-
лоч ка. При по па да нии мок ро ты 
на пол по ме ще ний или на зем лю 
она сме ши ва ет ся с пылью. Вды-
хая та кую пыль, здо ро вый че ло-
век мо жет за ра зить ся ту бер ку-
ле зом.

Как пе ре да ет ся ту бер ку-
лез? Ту бер ку лез в ос нов ном пе-
ре да ет ся воз душ но-ка пель ным 
пу тем здо ро во му че ло ве ку от 
боль но го при каш ле, раз го во ре, 
чи ха нии. Ды шим мы все од ним 
воз ду хом, по это му ник то не зас-
тра хо ван от ин фек ции, вне за ви-
си мос ти от со ци аль но го ста ту са 
и уров ня дос тат ка.

Воз бу ди тель ту бер ку ле за 
име ет спо соб ность дли тель ное 
вре мя сох ра нять ся во внеш ней 
сре де, нап ри мер, в за пы лен ных, 
за ра жен ных пле сенью по ме ще-
ни ях ми ко бак те рии спо соб ны 
вы жи вать го да ми, ос та ва ясь при 
этом опас ны ми для че ло ве ка.

Про фи лак ти ка ту бер ку ле-
за у де тей нап рав ле на на пре-
дот вра ще ние ин фи ци ро ва ния и 
пре дуп реж де ние раз ви тия за бо-
ле ва ния. На се год няш ний день 
ос нов ные ме то ды про фи лак ти-
ки за бо ле ва ния — вак ци на ция 
БЦЖ и хи ми оп ро фи лак ти ка.

Вак ци на ция поз во ля ет пре-
дуп ре дить раз ви тие тя же лых, 
ос лож нен ных форм ту бер ку ле за, 
та ких как ту бер ку лез ный ме нин-
гит, ка зе оз ная пнев мо ния.

Хо ро ший им му ни тет поз во-
ля ет ог ра ни чить ин фек цию и не 
до пус тить раз ви тия за бо ле ва-
ния. Нап ро тив, в ус ло ви ях ос лаб-
лен но го ор га низ ма, тя же лых за-
бо ле ва ний, им му но де фи цит ных 
сос то яний при ин фи ци ро ва нии 
ми ко бак те ри ями раз ви ва ет ся 
ту бер ку лез.

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

АЙ ТКЕН ДЕ РИП САЛ ДИ НОВ,
ГЛ. СПЕ ЦИ АЛИСТ ОТ ДЕ ЛА ЭПИД.

НАД ЗО РА ЗА КА РАН ТИН НЫ МИ

И ОСО БО ОПАС НЫ МИ ИН ФЕК ЦИ ЯМИ

ДО ОЗ КО

Легкоатлетическую эстафету посвятили 20-летию Астаны

Из родного вуза в родной

Спорт и патриотическое воспитание
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ОБЪЯВЛЕНИЕ
Стипендия от KAZENERGY

Ка зах стан ская ас со ци ация ор га ни-
за ций неф те га зо во го и энер ге ти чес ко го 
ком плек са KA ZE NER GY с целью под дер-
жки та лан тли вой мо ло де жи в по лу че нии 
об ра зо ва ния и вов ле че ния в ре али за-
цию про рыв ных ин но ва ци он ных про-
ек тов с де каб ря 2006 го да ре али зу ет 
про ект «Об ра зо ва тель ная прог рам ма 
KA ZE NER GY» для вы де ле ния об ра зо ва-
тель ных гран тов, имен ных сти пен дий, 
ор га ни за ции олим пи ад и ин тел лек ту-
аль ных кон кур сов сре ди школь ни ков и 
сту ден тов.

Ас со ци ация про во дит кон кур сный 
от бор с целью пре дос тав ле ния об ра-
зо ва тель ных гран тов сту ден там выс-
ших учеб ных за ве де ний и кол лед жей за 
счет средств ком па ний-нед ро поль зо-
ва те лей. В рам ках кон кур сно го от бо ра 
ко мис сия от да ет пред поч те ние ли цам, 
обу ча ющим ся (пос ту пив шим) по тех ни-
чес ким спе ци аль нос тям (в том чис ле 
сог лас но Пе реч ню на ибо лее вос тре бо-
ван ных спе ци аль нос тей тех ни чес ко го и 
про фес си ональ но го, выс ше го и пос ле-
ву зов ско го об ра зо ва ния энер ге ти чес-
кой от рас ли, ут вер жден но му Ми нис тер-
ством энер ге ти ки РК).

За яв ки на учас тие в кон кур сном 
от бо ре бу дут при ни мать ся с 10 июля 
до 15 ав гус та 2018 г. (для сту ден тов, 
про дол жа ющих обу че ние) и с 10 июля 
до 25 ав гус та 2018 г. (для сту ден тов, 
пос ту па ющих на 1-й курс обу че ния). 
Бо лее под роб ную ин фор ма цию мож-
но по лу чить на сай те www.ka ze nergy.
com (Об ра зо ва тель ная прог рам ма — 
Сти пен дии и гран ты — Обу че ние за 
счет средств нед ро поль зо ва те лей) 
ли бо по те ле фо ну 8(7172) 79-49-75.

Конференция 
по модернизации
образования

С 19 по 20 ап ре ля в КарГУ прош ла 
меж ду на род ная науч но-прак ти чес кая 
кон фе рен ция «Об нов ле ние со дер жа ния 
об ра зо ва ния в ус ло ви ях мо дер ни за ции 
сов ре мен но го об ра зо ва ния», пос вя щен-
ная ре али за ции идей прог рам мы «Ру ха-
ни жа� �ы ру».

От кры тие кон фе рен ции сос то ялось 
19 ап ре ля в за ле уче но го со ве та КарГУ 
им. Е. А. Бу ке то ва.

Ор га ни за тор кон фе рен ции — пе да-
го ги чес кий фа куль тет КарГУ им. ака де-
ми ка Е. А. Бу ке то ва. В прог рам му кон-
фе рен ции бы ло вклю че но бо лее 160 
док ла дов по ак ту аль ным проб ле мам 
сов ре мен но го об ра зо ва ния. Ра бо та 
кон фе рен ции про во ди лась по сле ду-
ющим нап рав ле ни ям: «Мо дер ни за ция 
об ще ствен но го соз на ния в ус ло ви ях 
неп ре рыв но го об ра зо ва ния», «Проб ле-
мы ху до же ствен но-эс те ти чес ко го вос-
пи та ния», «Те ория и прак ти ка обу че ния 
в на чаль ной шко ле в ус ло ви ях об нов ле-
ния со дер жа ния об ще го сред не го об ра-
зо ва ния», «Ин клю зив ное об ра зо ва ние: 
ме то до ло гия, прак ти ка, тех но ло гия».

В ра бо те кон фе рен ции при ня ли учас-
тие уче ные из ближ не го и даль не го за-
ру бежья, пре по да ва те ли и прак ти ки, 
сту ден ты, ма гис тран ты и док то ран ты 
выс ших учеб ных за ве де ний.

СОБ. ИНФ.

Айтайын дегенім…

16 мая сту ден ты КарГУ при ня ли учас тие в тор же ствен ном стар те ин фор ма ци он-
но-про па ган дистско го куль тур но го ка ра ва на «Жас тар — жас тар ға».

150 сту ден тов КарГУ при ня ли учас тие 
в ак ции «Жас тар — жас тар ға», ста вя щей 
сво ей целью про па ган ду и по пу ля ри за-
цию в мо ло деж ной сре де «Пя ти со ци аль-
ных ини ци атив Пре зи ден та». Твор чес кую 
мо ло дежь уни вер си те та пред ста ви ли кол-
лек ти вы Двор ца сту ден тов — на род ный ан-
самбль тан ца «Жар кын» и со лис ты во каль-
но-эс трад ной сту дии «Жас тар» Бе ка рыс и 
Ку ляш Шан шар ба ева.

Про ект нач нет свою ра бо ту с го ро дов-
спут ни ков — Те мир тау и Абая. Ос нов ная 
мис сия про ек та — вы ез ды и встре чи с мо-
ло дежью. Упор бу дет сде лан на встре чи с 
сельской мо ло дежью, в хо де ко то рых бу дут 
разъ яс не ны стра те ги чес ки важ ные до ку мен-
ты гла вы го су дар ства, в том чис ле Пос ла ния, 
«5 со ци аль ных ини ци атив», го су дар ствен-
ные и тер ри то ри аль ные прог рам мы, про ек-
ты, ка са ющи еся их: «Прог рам ма раз ви тия 

про дук тив ной за ня тос ти и мас со во го пред-
при ни ма тель ства на 2017-2021 го ды», Прог-
рам ма «7-20-25», «До рож ная кар та биз не-
са — 2020», про ек ты «С дип ло мом в се ло!», 
«Жа сыл ел». Кро ме то го, чле ны ка ра ва на бу-
дут ока зы вать ад рес ную, то чеч ную по мощь 
мо ло дым лю дям в ви де кон суль та ций.
В сос тав вы ез дной груп пы вош ли пред-

ста ви те ли уп рав ле ний по воп ро сам мо-
ло деж ной по ли ти ки, по де лам ре ли гий, 
здра во ох ра не ния, за ня тос ти, Де пар та мен-
та внут рен них дел Ка ра ган дин ской об лас-
ти, фон да «Да му», фи нан со вых ин сти ту тов 
«Ка зАг ро», Мо ло деж но го ре сур сно го цен-
тра об лас ти, МК «Жас Отан», бан ков ских 
струк тур, ак ти вис ты, твор чес кая мо ло дежь.
На пло ща ди пе ред зда ни ем ки но те ат-

ра «Са ры ар ка» соб ра лись сту ден ты кол-
лед жей и ву зов, что бы про во дить ка ра ван 
«Жас тар — жас тар ға!».

«Как все зна ют, ини ци ати вы, оз ву чен ные 
Пре зи ден том, очень важ ны для на шей об-
лас ти, для мо ло де жи, — го во рит Ал мас Ай-
да ров, за мес ти тель аки ма Ка ра ган дин ской 
об лас ти по про мыш лен нос ти, раз ви тию 
МСБ, воп ро сам ин дус три али за ции и ин-
вес ти ций. — Прог рам ма «7-20-25»: бук валь-
но че рез нес коль ко лет сту ден ты, ко то рые 
приш ли про во дить ка ра ван, за ду ма ют ся о 
по куп ке соб ствен но го жилья. Прог рам ма бу-
дет улуч шать ус ло вия и по мо гать при об рес-
ти соб ствен ное но вое жилье, пер вое для них».
В доб рый путь, ка ра ван!

СОБ. ИНФ.

«Бас қа кел ген бақ тың тəт ті дə мі дос тар-
мен бө ліс кен де ар та тү се ді» де ген Арис то-
тель дің сө зін де қан дай үл кен ма ғы на жа-
тыр. Шы ны мен де, дос кез кел ген адам ға 
ауадай қа жет. Əр адам өзі ар қа сүйей ала-
тын шын дос тар ды із дей ді. Бі рақ, он дай 
адам дар көп теп та был май ды. Бі ре улер тек 
өзі нің қа ра ба сы ту ра лы ой лап, арам дос 
ата нып жүр се, ен ді бі ре улер до сы үшін 
өмі рін қия ала тын адал дос тар. Əри не, ең 
бі рін ші жа қын дос тар — мек теп қа быр ға-
сын да бір ге жүр ген сы нып тас та рың. Олар-
мен өмі рің нің бір та лай уақы тын бір ге өт кі-
зе сің, ба ла ке зі нен бас тап бір ге өсіп, ар ман-
дар ға бір ге қа дам ба са мыз. Кейін мек теп 
тү ле гі ата нып, бел ді жо ға ры оқу орын да-
ры на аяқ ба са мыз. Бұл жер де де жа ны ңа 
жа қын, тез тіл та бы сып ке те тін, бір сөз ден-
ақ тү сі не ала тын жан із дей міз. Осы се зім-
ді мен де оқу жы лы ның ба сын да өт кер дім. 

Əри не, қор қы ныш та, қо бал жу да бо ла ды, 
де ген мен, адам ба ла сы бол ған дық тан се-
рік із де мей тұр май сың. Осы лай ша уақыт 
ағы сы мен əр түр лі өмір ке зе ңін де ар қау 
бо лар жан дар ды та ба мыз. Кей бір адам дар 
дос тық тек қыз бен қыз ара сын да жə не ұл 
мен ұл ара сын да ға на бо лу ке рек деп есеп-
тей ді. Мен бұл пі кір ге то лық ке лі се ал май-
мын. Шы ны ке рек, қа зір гі күн де ұл дар мен 
қыз дар ара сын да ғы дос тық тың куə ге рі бо-
лып жүр міз. Не ге бол мас қа? Ұл ба ла лар-
мен өзің ді ер кін ұс тай сың, еке уле рің нің 
өмір ле рін екі бө лек, сон дық тан еш қан дай 
арам ой лар, қыз ға ныш, кө ре ал ма ушы лық 
де ген се зім дер ара да бол май ды. Əр қыз ба-
ла өзі не қам қор бо ла тын, де меу көр се те тін, 
ар тық сөз сөй леп, кө ңі лі не кір бің кел тір-
мей тін адам бол ға нын қа лай ды. Көп ші лік 
бұл дос тық қа сен бей, осы сұ рақ тө ңі ре-
гін де көп ой өр бі те ді. Ре сей де бұл дос тық 

ту ра лы сауал на ма жүр гі зіл ген жə не сол 
сауал на ма ның нə ти же сін де 70 % адам «се-
не мін» деп тіл қат қан екен. Мен де се не мін. 
Өз ба сым он дай жағ дай лар ды көп теп кө ре-
мін жə не өзім нің де бір не ше жыл бойы дос 
бо лып жүр ген адам да рым бар. Олар мен 
тіл та бы су өте оңай. Бі рін ші ден, өз ойың ды, 
проб ле ма ла рың ды жа сыр май ай та ала сың 
жə не оны до сың нан бас қа еш кім біл мей ті-
ні не кə міл се не сің. Екін ші ден, олар бар лық 
мə се ле ге тү сі ніс тік пен қа рай ды жə не кө-
ңіл ге алып, ре ніш біл ді ру си рек кез де се ді. 
Үшін ші ден, ол өз ойын ашық ай та бе ре ді, 
жа сы рып қа лу олар үшін көп жағ дай да 
жат қы лық. Бұл дос тық қа се не тін дер бар, 
сен бей тін дер де бар. Ал сен се не сің бе?

АЛУА АХА ЕВА,
�Ж-11 ТО БЫ НЫ+ СТУ ДЕН ТІ

Культурный караван стартовал в Караганде

Достар — бHлек т>нде Hмір с!ретін бір адам


