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BCрметті �ріптестер,
Eымбатты студенттер!

Уважаемые коллеги,
дорогие студенты!

Бар ша ңыз ды бар лы ғы мыз үшін ай ту лы ме ре ке — Бі лім кү ні мен шын жү рек тен 
құт тық тай мын!
Бү гін де са па лы бі лім жас қа зақ стан дық тар дың бə се ке ге қа бі лет ті лі гін, сұ ра ныс қа 

иелі гін жə не та быс ты ман са бын қам та ма сыз ету ді та лап ете тін қо ға мы мыз дың бас ты 
ба сым ды ғы на ай нал ды. Қа зақ стан Пре зи ден ті Нұр сұл тан Əбі шұ лы Назарбаев «Бо-
ла шақ тың не гі зі бі лім ор да ла ры ның ауди то ри яла рын да қа ла на ды» деп, əр жас үшін, 
сон дай-ақ елі міз дің пер спек ти ва лы да му ын да бі лім нің аса ма ңыз ды лы ғын атап өт ті. 
Мем ле кет бас шы сы «Бо ла шақ қа бағ дар: ру ха ни жаң ғы ру» ат ты бағ дар ла ма лық ма қа-
ла сын да: «Та быс ты бо лу дың ең ір ге лі, бас ты фак то ры бі лім еке нін əр кім те рең тү сі нуі 
ке рек. Жас та ры мыз ба сым дық бе ре тін ме же лер дің қа та рын да бі лім əр дайым бі рін ші 
орын да тұ руы шарт. Се бе бі, құн ды лық тар жүйе сін де бі лім ді бə рі нен би ік қоя тын ұлт 
қа на та быс қа же те ді», — деп атап өт ті.

1 қыр күйек те Қа зақ стан да дəс түр лі түр де жа ңа оқу жы лы бас та ла ды. Сту дент тер 
кə сі би тұр ғы дан қа лып та су жо лын да ғы ке ле сі ке зең ге қа дам ба са ды. Уни вер си те ті-
міз дің есі гін қуа на-қуа на ай қа ра аш қан бі рін ші курс сту дент те рі не ерек ше құт тық-
тауым ды ар най мын. Сіз дер ден қа жыр лы ең бек ті, жауап кер ші лік ті, ал ғаш қы өзін дік 
ше шім дер қа был да уды, жос пар лар құ ру ды, мақ сат тар ға қол жет кі зу ді та лап ете тін 
ке ре мет сту дент тік шақ, қар қын ды тұл ға лық өсу мен же ті лу ке зе ңі бас тал ды.
Уни вер си тет тің сан мың да ған ұжы мы сту дент тер дің та быс ты оқуы на, ғы лым, 

спорт жə не шы ғар ма шы лық пен ай на лы су ына жақ сы жағ дай ту ғы зу үшін нə ти же лі 
ең бек ету де. ҚарМУ — бұл жас ұр пақ тың жо ға ры кə сіп тік бі лік ті лі гін ға на емес, со-
ны мен бір ге са на ның ашық ты ғын, ға лам дық ын ты мақ тас тық ты, əлеу мет пен кең жə не 
икем ді өза ра əре кет те су қа бі ле тін қа лып тас ты ру ға ба ғыт тал ған ір ге лі бі лім бе ру дəс-
түр ле рі мен жо ға ры да му дең гейі бар уни вер си тет. Уни вер си тет қа быр ға сы нан өзі нің 
ең бе гі мен бі лім ор да мыз дың жо ға ры бе де лін қол дай тын бі лік ті, бə се ке ге қа бі лет ті 
ма ман дар тү леп шы ға ды.
Оқы ту шы ла ры мыз ға, қыз мет кер ле рі міз бен сту дент те рі міз ге жа ңа же ңіс тер мен 

же тіс тік тер, ден са улық, аман дық, ба қыт ті лей мін!

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

От ду ши поз драв ляю вас с осо бен ным для всех нас праз дни ком — Днем зна ний!
Се год ня ка че ствен ное об ра зо ва ние ста ло глав ным при ори те том на ше го об ще ства, 

приз ван ным обес пе чи вать кон ку рен тос по соб ность, вос тре бо ван ность и ус пеш ную 
карь еру мо ло дых ка зах стан цев. «Бу ду щее тво рит ся в ауди то ри ях», — за явил Пре-
зидент Казахстана Нурсултан Абишевич Назарбаев, под чер ки вая еще раз пер вос те-
пен ную зна чи мость об ра зо ва ния как для каж до го мо ло до го че ло ве ка лич но, так и 
для пер спек тив но го раз ви тия всей стра ны. «Каж дый ка зах ста нец дол жен по ни мать, 
что об ра зо ва ние — са мый фун да мен таль ный фак тор ус пе ха в бу ду щем, — от ме ча-
ет ся в прог рам мной статье гла вы го су дар ства «Взгляд в бу ду щее: мо дер ни за ция об-
ще ствен но го соз на ния». — В сис те ме при ори те тов мо ло де жи об ра зо ва ние дол жно 
сто ять пер вым но ме ром. Ес ли в сис те ме цен нос тей об ра зо ван ность ста нет глав ной 
цен ностью, то на цию ждет ус пех».

1 сен тяб ря в Ка зах ста не тра ди ци он но на чи на ет ся но вый учеб ный год. Для на ших 
сту ден тов на чи на ет ся сле ду ющий этап на пу ти их про фес си ональ но го ста нов ле ния. 
Осо бые поз драв ле ния я ад ре сую пер во кур сни кам, для ко то рых се год ня впер вые наш 
уни вер си тет ра душ но рас пах нул свои две ри. Для вас нас ту пи ло за ме ча тель ное вре мя 
сту ден че ства, пе ри од ин тен сив но го лич нос тно го рос та и со вер шен ство ва ния, ко то-
рый пот ре бу ет от вас упор но го тру да, от вет ствен нос ти, при ня тия пер вых са мос то-
ятель ных ре ше ний, выс тра ива ния пла нов, дос ти же ния це лей.
Мно го ты сяч ный кол лек тив уни вер си те та эф фек тив но тру дит ся, что бы соз дать 

для сту ден тов луч шие ус ло вия для ус пеш ной уче бы, за ня тий на укой, спор том и 
твор че ством. КарГУ — это уни вер си тет с проч ны ми об ра зо ва тель ным тра ди ци ями 
и вы со ки ми тем па ми раз ви тия, дея тель ность ко то ро го на це ле на на фор ми ро ва ние 
у мо ло до го по ко ле ния не толь ко вы со кой про фес си ональ ной ква ли фи ка ции, но и 
не об хо ди мой се год ня от кры тос ти соз на ния, гло баль ной со ли дар нос ти, спо соб нос ти 
к ши ро ко му и гиб ко му вза имо дей ствию с со ци умом. Из стен уни вер си те та вы хо дят 
вы со кок ва ли фи ци ро ван ные, кон ку рен тос по соб ные спе ци алис ты, под дер жи ва ющие 
сво им тру дом вы со кий ав то ри тет на ше го ву за.
Же лаю на шим пре по да ва те лям, сот руд ни кам и сту ден там но вых по бед и свер ше-

ний, здо ровья, бла го по лу чия, счастья!

Е. К. КУБЕЕВ, ПРОФЕССОР, РЕКТОР КАРГУ ИМ. АКАДЕМИКА Е. А. БУКЕТОВА
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Еге мен мем ле кет тің не гіз гі Ата за ңы ел дің са яси, құ қық тық жə не эко но ми ка лық 
жүйе ле рі нің не гіз де рін, мем ле кет тік құ ры лыс тың ір ге лі қа ғи дат та рын анық тай ды. 
Елі міз дің 1995 жы лы 30 та мыз да жа ңа Кон сти ту ци яны қа был дауы рес пуб ли ка ның 
та быс ты да му ына, де мок ра ти ялық қай та құ ру ға, аза мат тық ин сти тут тар ды қа лып-
тас ты ру ға жə не ха лы қа ра лық мойын да лу ға не гіз бол ды. Не гіз гі за ңы мыз мем ле кет-
тің тəуел сіз ді гін, бір тұ тас ты ғын, аумақ тық тұ тас ты ғын жə не рес пуб ли ка лық бас қа-
ру фор ма сын анық тап, ке піл дік бе ре ді. Не гіз гі кон сти ту ци ялық қа ғи дат тар ға не гіз-
де ле оты рып, Қа зақ стан да жұ мыс тың прог рес сив ті қа ғи да ла рын, де мок ра ти ялық 
са яси құ ры лыс ты, заң ның үс тем ді гін, не гіз гі адам құ қық та ры мен бос тан дық та ры-
ның ба ян ды лы ғын көр се те тін мем ле кет тік құ ры лым ның бі ре гей үл гі сін жа са ды.

Бағ дар ла ма құ жа ты ре тін де Кон сти ту-
ция қо ғам мен мем ле кет тің стра те ги ялық 
мін дет те рін анық тай ды жə не олар дың ұзақ 
мер зім ді да му ының век тор ла рын бел гі лей-
ді. Де мек, кон сти ту ци ялық құ ры лыс — бұл 
ди на ми ка лық үде ріс, жаң ғы ру дың нақ-
ты жағ дай ла рын да қа жет ті ай тар лық тай 
əлеуеті бо луы ке рек. Ел дің құ қық тық жүйе-
сін жүйе лі де мок ра ти ялан ды ру дың ай қын 
көр сет кі ші не ай нал ған 2017 жыл ғы кон сти-
ту ци ялық ре фор ма Қа зақ стан ның са яси 
өмі рін де гі ең ма ңыз ды оқи ға лар дың бі рі 
бол ды. 2017 жыл ғы 10 на урыз да Қа зақ стан 
Рес пуб ли ка сы ның Пре зи ден ті Нұр сұл тан 
Əбі шұ лы Назарбаев «Қа зақ стан Рес пуб ли-
ка сы ның Кон сти ту ци ясы на өз ге ріс тер мен 
то лық ты ру лар ен гі зу ту ра лы» Заң ға қол 
қой ды. Кон сти ту ци ялық ко мис сия дайын-
да ған Не гіз гі Заң да ғы тү зе ту лер рес пуб ли-
ка ның қа зір гі са яси-би лік жүйе сін қай та 
құ ру ды та лап ете ді. Мем ле кет бас шы сы 
Пар ла мен тке жə не Үкі мет ке 35 би лік өкіл ді-
гін бер ді. Бұл қо сым ша ның бас ты мақ са ты: 
мем ле кет тік би лік тің үш не гіз гі ин сти тут-
та ры — Пре зи дент, Пар ла мент жə не Үкі-
мет тің жауап кер ші лі гі мен қа бі лет ті лі гін 
ны ғай ту, олар дың ай рық ша би лік өкі лет тік-
те рін ти ім ді іс ке асы ру. Кон сти ту ция ға қо-
сыл ған та ғы бір қо сым ша ны атап өту ке рек, 
ел де тек ұл та ра лық емес, кон фес сияара лық 
ке лі сім ді бұ за тын əре кет тер кон сти ту ци-
ялық емес бо лып са на ла ды. Бұл Қа зақ стан-
ның бас ты мем ле кет тік ба сым дық та рын 
та ғы бір рет көр се тіп, рес пуб ли ка да түр лі 
эт ни ка лық топ тар мен кон фес си ялар дың 
бей біт өмір сү руі нің бас қа да ке піл дік те рін 
то лық ты ра ды. Осы лай ша, Қа зақ стан ның 
кон сти ту ци ялық да му ының ке ле сі ке зе ңі нің 
мə ні — са яси жүйе ні де мок ра ти ялан ды ру, 
кон сти ту ци ялық құн ды лық тар ды қор ғау 
ме ха низ мде рін да мы ту, сон дай-ақ сот жə не 
мем ле кет тік бас қа ру не гіз де рі нен тұ ра ды.
Атал ған кон сти ту ци ялық ре фор ма Қа-

зақ стан Рес пуб ли ка сы ның са яси-құ қық тық 
жə не эко но ми ка лық да му ының стра те ги-
ялық құ жат та рын да Президент бел гі ле ген 
Қа зақ стан ның жаң ғы ру ының ма ңыз ды құ-
ра ушы ла ры ның бі рі бо лып та бы ла ды. Қо-
ғам ның жə не мем ле кет тің əлеу мет тік-эко-
но ми ка лық, əлеу мет тік-мə де ни, са яси өмі-
рін де гі объ ек тив ті өз ге ріс тер заң ды тү сі ну, 
қа лып тас ты ру ар қы лы қо ғам жə не мем ле-
кет өмі рі нің бар лық са ла ла рын одан əрі да-
мы ту дың қа жет ті не гі зін қа лып тас ты ра ды.
Қа зақ стан да аза мат тар дың құ қық та ры 

мен бос тан дық та рын, заң ды лық ты, құ қық-
тық тəр тіп пен тұ рақ ты лық ты қам та ма-

сыз ету ге ке піл дік бе ре тін Кон сти ту ци яда 
жа ри ялан ған ең жо ға ры құн ды лық тар ды 
жү зе ге асы ру дың құ қық тық ме ха низ мде рі 
жа сал ды. Не гіз гі заң ға тəн шы ғар ма шы лық 
əлеует ті іс ке асы ру дың ти ім ді ме ха низ мде-
рі нің бі рі — Президент қо ғам дық са на ны 
жаң ғыр ту дың қа ғи дат та рын анық та ған 
«Бо ла шақ қа бағ дар: ру ха ни жаң ғы ру» бағ-
дар ла ма сы. Бағ дар ла ма ұлт тың жа ңа дү-
ни ета ны мын қа лып тас ты ру ға, оның ру ха ни 
да му ына, аза мат тық қо ғам ның жə не кон-
сти ту ци ялық құн ды лық тар ды ны ғай ту ға 
ба ғыт тал ған.
Кон сти ту ци яның қо ғам ға əсер ете тін 

ай тар лық тай ак си оло ги ялық əсе рін ес ке-
ре оты рып, «Ру ха ни жаң ғы ру» еге мен Қа-
зақ стан ның кон сти ту ци ялық да му ының 
25 жыл дық тə жі ри бе сі не не гіз дел ген ерек-
ше пер спек ти ва лық жо лын анық тай ды. Бағ-
дар ла ма, ең ал ды мен, Қа зақ стан хал қы ның 
дəс түр лі ру ха ни құн ды лық та рын жан дан-
ды ру ға жə не ны ғай ту ға, Кон сти ту ци яда бе-
кі тіл ген қа зақ стан дық пат ри отизм, ұлт тық 
сəй кес тік, қо ғам дық ке лі сім си яқ ты не гіз гі 
ұлт тық иде оло гия ай на ла сын да қо ғам ды 
бі рік ті ру ге ба ғыт тал ған. Бағ дар ла ма ның 
ең ма ңыз ды ба сым ды ғы жа һан да ну жə не 
əлем нің тех но ло ги ялық жа ңар ту ла ры мен 
ту ын да ған қа зір гі за ман ғы жағ дай ла рын, 
тəуекел дер мен та лап тар ды ес ке ре оты рып, 
үде ме лі эво лю ци ялық да му ға на зар ауда ра-
ды. Ру ха ни мұ ра ны ұлт тың өзін-өзі анық тау 
яд ро сы ре тін де сақ тау жа һан дық бə се ке ге 
қа бі лет ті лік ті, ра ци онал ды праг ма тиз мді 
жə не ме ри ток ра ти ялық қо ғам ның қа ғи да-
ла рын ке ңей ту мен қа тар жү руі ке рек. Не-
гіз гі Заң да анық тал ған же ке тұл ға, қо ғам 
жə не мем ле кет қауіп сіз ді гі нің қа ғи дат та ры 
ин тер на ци она ли за ци яның не гі зі бо лып та-
бы ла ды. «Ту ған жер» жə не «Қа зақ стан ның 
ки елі жер ле рі нің ге ог ра фи ясы» жо ба ла ры 
аясын да қа зір гі за ман ғы əлеу мет тік-құ қық-
тық құн ды лық тар жүйе сі, оның не гі зі тəуел-
сіз дік, пат ри отизм жə не ұлт тық мүд де лер 
жүйе сі да мы ды. Бел гі лі бол ған дай, кон сти-
ту ци ялық нор ма лар қо ға мы мыз да ғы түр лі 
əлеу мет тік-са яси субъ ек ті лер мүд де ле рі нің 
тең ге рі мін қам та ма сыз ету, жал пы мүд де-
лер мен үй ле сім ді лік, ор тақ игі лік ке қол 
жет кі зу үшін жа сал ған. Ха лық тың мə де ни-
та ри хи өмі рі нің не гіз де рін зерт те уге жə не 
сақ тау ға, ұлт тық мə де ни ет тің ин тег ра ци-
ялық рө лін ны ғай ту ға ба ғыт тал ған «Ту ған 
жер» бағ дар ла ма сы жа сөс пі рім дер дің шы-
ғар ма шы лық құн ды лық та ры ның ба сым-
дық та рын қа лып тас ты ру ға үн дей ді. Са на ны 
жаң ғыр ту Қа зақ стан Кон сти ту ци ясы мен 

ке піл ден ді ріл ген са яси тұ рақ ты лық ты, аза-
мат тық бей біт ші лік ті, əлеу мет тік жə не ұлт-
тық ке лі сім ді қам та ма сыз ету де гі ең ма ңыз-
ды фак тор.
Ел ба сы ның пі кі рін ше, жаң ғыр ту дың ти-

ім ді фак тор ла ры ның бі рі — қа зақ ті лін ла-
тын əліп биі не кө ші ру, оның мем ле кет тік тіл 
ре тін де гі мəр те бе сі Ата За ңы мыз ар қы лы 
бе кі тіл ген жə не ке піл дік бе ріл ген. Ла тын 
гра фи ка сы на кө шу Қа зақ стан ның қа зір гі 
за ман ғы ақ па рат тық, циф рлық жə не ғы-
лы ми-ком му ни ка тив ті ке ңіс тік ке ин тег ра-
ци яла ну ын тез де те ді, ла тын əліп биі мен 
жұ мыс іс теу əлем дік мə де ни ет пен ғы лым-
ның озық же тіс тік те рі не не ғұр лым ти ім ді 
қол же тім ді лік ті қам та ма сыз ете ді. Ла тын 
гра фи ка сын ен гі зу компь ютер лік сауат ты-
лық, шет тіл де рін бі лу, мə де ни ашық тық 
се кіл ді жа һан дық бə се ке ге қа бі лет ті лік тің 
не гіз гі ал ғы шарт та рын жа сау ға ба ғыт тал ған. 
Ла тын əліп биі не гі зін де қа зақ ті лін ре фор-
ма лау мем ле кет тік тіл дің əлеуетін да мы ту ға 
ба ғыт тал ған, ол Кон сти ту ция не гі зін де құ-
рыл ған мем ле кет ті лік тің үл гі сі нің жə не ұлт-
тық бір тұ тас тық ты да мы ту мен ны ғай ту дың 
құ ра лы бо лу ға ти іс.
Қа зақ стан дық тар дың жа ңа ұр па ғын қа-

лып тас ты ру, бі лім ге құш тар лық ты, мə де ни 
жə не əлеу мет тік ұт қыр лық ты, бейім де лу 
мен ашық тық ты ны ғай ту қа жет ті лі гі өт кен 
та рих пен бү гін гі күн нің объ ек тив ті көз қа ра-
сын, ұлт тық өзін-өзі та ну ды, қа зір гі за ман ғы 
жа һан дан ған əлем де гі Қа зақ стан ның рө лін 
қа лып тас ты ру ға қа бі лет ті əлеу мет тік жə не 
гу ма ни тар лық бі лім нің да му ына ерек ше кө-
ңіл бөл ді. Əлеу мет тік-гу ма ни тар лық са ла-
да ғы 100 үз дік оқу лық ты қа зақ ті лі не ауда ру 
жо ба сы жас ұр пақ ты тəр би еле удің ма ңыз-
ды құ ра лы бо лып та бы ла ды, ең та ны мал, 
за ма науи бі лім ге қол жет кі зу ге мүм кін дік 
бе ре ді, сту дент тер ді бі лім са ла сын да ғы жа-
һан дық бə се ке лес тік ке дайын дай ды. Бү гін гі 
таң да фи ло со фия, əлеу мет та ну, пси хо ло гия, 
эко но ми ка жə не бас қа да пəн дер бойын ша 
əлем дік ал тын қор да ғы кей кі тап тар ті ке лей 
қа зақ ті лі не тəр жі ма лан ды. Атал ған оқу-
лық тар жо ға ры оқу орын да ры ның кі тап ха-
на ла ры на ке ліп түс ті. Ал да ғы оқу жы лы нан 
бас тап əлем ел де рі нің үз дік ин тел лек ту ал-
ды ең бек те рін бі лім алу шы лар оқи ала ды. 
Со ны мен қа тар, жо ба шең бе рін де ауда рыл-
ған кі тап тар дың элек трон дық нұс қа сы қа-
зақ стан дық тар ға қол же тім ді бол ды.
Жал пы ха лық тық ре фе рен дум да қа был-

дан ған тəуел сіз Қа зақ стан ның Кон сти ту ци-
ясы ел дің əлеу мет тік өр кен деуі мен ор нық-
ты де мок ра ти ялық да му ының не гі зі не ай-
нал ды. Қо ға мы мыз дың тұ рақ ты мақ сат та-
ры мен пер спек ти ва лық та ри хи үр діс те рін 
қа лып ты түр де бе кі ту ар қы лы Не гіз гі Заң 
мем ле кет пен қо ғам ның əрі қа рай ғы өз ге-
ріс те рі нің қо ғам дық үде ріс те рін бас қа ра ды. 
Шын мə нін де, жа ңа əлем дік көз қа рас тың 
шо ғыр лан ды рыл ған кө рі ні сі, Кон сти ту ци-
яның нор ма ла ры мен қа ғи дат та ры қо ғам-
дық са на ны жаң ғыр ту дың қа зір гі за ман ғы 
үде ріс те рін де гі заң ды да му ын қа рас ты ра ды.

ЕР КІН К	 БЕ ЕВ,
Е. А. Б	 КЕ ТОВ АТЫН ДА �Ы �А РА �АН ДЫ МЕМ ЛЕ КЕТ ТІК 

УНИ ВЕР СИ ТЕ ТІ НІ� РЕК ТО РЫ, ЗА� �Ы ЛЫМ ДА РЫ НЫ� ДОК ТО РЫ, 
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«�р леу» бі лік ті лік ті арт ты ру лт-
ты� ор та лы �ы» �а ра �ан ды об лы сы 
бойын ша пе да го ги ка лы� �ыз мет кер-
ле рі ні� бі лік ті лі гін арт ты ру ин сти ту ты 
Е. А. Б! ке тов атын да �ы �а ра �ан ды 
мем ле кет тік уни вер си те ті мен бір лес-
кен Ин сти тут ты� 70 жыл ды �ы на ар-
нал �ан «Пе да го ги ка лы� �ыз мет кер-
лер ді� бі лік ті лі гін арт ты ру: д&с т'р лер 
мен ин но ва ци ялар ды� !за ра &ре кет-
те суі» та �ы ры бын да рес пуб ли ка лы� 
�ы лы ми-прак ти ка лы� кон фе рен ция 
!т кі зе ді. Кон фе рен ция 2018 жыл ды� 
23 �а за нын да !те ді.

Кон фе рен ция �а а ты су �а «�р леу» 
БА�О» А� фи ли ал да ры, �а за стан Рес-
пуб ли ка сы бі лім бе ру ж# не �ы лы ми 
$йым да ры, �а лым да ры, ЖОО оы ту шы-
ла ры, кол лед ждер, ада ми ре сур стар ды 
да мы ту ма ман да ры, бі лім бе ру ж(йе сін 
$йым дас ты ру шы ла ры, мек теп ке дейін гі 
ж# не ор та бі лім бе ру $йым да ры ны* бас-
шы ла ры мен пе да гог те рі ша ы ры ла ды. 
Іс-ша ра ны* не гіз гі иде ясы: «Жа *а са па-
ны $ ру (шін (з дік д#с т(р лер ді са тай-
мыз».

Кон фе рен ция ба �ыт тал �ан: Отан ды 
бі лім бе ру ж(йе сін мо дер ни за ци яла уда 
не гіз гі трен дтер м#н м# ті нін де «�р леу» 
бі лік ті лік ті арт ты ру ж(йе сін де гі бас а ру, 
#леу мет тік, пси хо ло ги ялы-пе да го ги-
ка лы д#с т(р лер мен ин но ва ци ялар ды 
тал дау ж# не та ра ту; пе да гог ты* к# сі би 
да му ын да бі лім бе ру ді $йым дас ты ру-
да �ы ин но ва ци ялы т# жі ри бе сін 1зек-
тен ді ру. Кон фе рен ция ж$ мы сы ны* не-
гіз гі ба �ыт та ры: ба ла ны* ер те да муы; 
ру ха ни-адам гер ші лік бі лім; STEM-оы-
ту; бі лік ті лік ті арт ты ру мен дайын да уда 
а шы ты тех но ло ги ясы; ин клю зив ті 
бі лім бе ру; сан ды бі лім; к1п тіл ді бі лім 
бе ру; са на ны жа* �ыр ту; #леу мет тік се-
рік тес тік. Са тел лит тік сес си ялар аясын-
да $йым дас ты ры ла тын сек ция оты рыс-
та рын да хед-лай нер лер (ша ы рыл �ан 
vip-спи кер лер) д# ріс бе ре ді. Кон фе рен-
ция �а а ты су шы лар т(п н$с а лы �ы лы ми 
ж# не ол дан ба лы иде ялар ды* ав тор лы 
бол жам да ры мен та ны су �а ж# не олар-
ды* тал ы ла ула ры на а ты сып, со ны мен 
бір ге 1з иде ясы на спи кер лер ді* са рап-
та ма лы ба �а сын алу ына не ме се те ріс-
ке шы �а ру ына м(м кін дік ала ды.

Кон фе рен ция ж$ мы сы на а ты су (шін 
2018 жыл ды* 21 ыр к(йе гі не дейін 
$йым дас ты ру ко ми те ті не $ жат тар ды 
$сы ну а жет. Кон фе рен ция �а а ты су 
(шін с$ ра ныс ж# не ма а ла лар $йым дас-
ты ру ко ми те ті ні* элек трон ды пош та сы на 
orgko mi tet.rnpk@ma il.ru же ке фай лдар 
Аб ди ров_с$ ра ныс; Аб ди ров_те зис тер 
ата ула ры мен а был да на ды. �йым дас-
ты ру ко ми те ті ні* ме кен жайы ж# не бай-
ла ныс те ле фон да ры: �а за стан Рес пуб-
ли ка сы, �а ра �ан ды об лы сы, 100019, 
�а ра �ан ды ., Ж# ні бе ков к., 42. «�р леу» 
бі лік ті лік ті арт ты ру $лт ты ор та лы �ы» А� 
фи ли алы �а ра �ан ды об лы сы бойын ша 
пе да го ги ка лы ыз мет кер лер ді* бі лік-
ті лі гін арт ты ру ин сти ту ты. Бар лы с$ ра-
тар бойын ша $йым дас ты ру ко ми те ті м(-
ше ле рі не ха бар ла су �а бо ла ды. Ин сти тут: 
Жет піс ба ева Мей рам г(л Асыл бек ы зы 
(ж$м. тел. 8(7212)41-68-59, $ялы тел. 
87013322536) ж# не Мыр зах ме то ва 
Gсел Жа нат ы зы (ж$м. тел. 8(7212)41-
70-08, $ялы тел. 87029996528). 
�арМУ: Gбі ше ва Г(л н#р Иб рай ы зы 
(ж$м. тел. 8(7212) 31-21-60, $ялы тел. 
8 778 582 09 11).

Жасампаз �леует
Басты та�ырып
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Кон сти ту ция, яв ля ясь Ос нов ным За ко ном су ве рен но го го су дар ства, оп ре де-
ля ет ос но вы по ли ти чес кой, пра во вой и эко но ми чес кой сис тем стра ны, фун-
да мен таль ные прин ци пы го су дар ствен но го стро итель ства. При ня тие но вой 
Кон сти ту ции не за ви си мо го Казахстана 30 ав гус та 1995 го да ста ло ос но вой ус-
пеш но го раз ви тия рес пуб ли ки, де мок ра ти чес ких пре об ра зо ва ний, ста нов ле-
ния граж дан ских ин сти ту тов, меж ду на род но го приз на ния. Имен но Ос нов ной 
За кон оп ре де ля ет и га ран ти ру ет не за ви си мость го су дар ства, уни тар ность, тер-
ри то ри аль ную це лос тность и рес пуб ли кан скую фор му прав ле ния. На ос но ве 
ба зо вых кон сти ту ци он ных прин ци пов в Ка зах ста не выс тро ена уни каль ная 
мо дель го су дар ствен но го ус трой ства, от ра жа ющая прог рес сив ные прин ци пы 
дея тель нос ти, де мок ра ти чес кий по ли ти чес кий ре жим, вер хо вен ство пра ва, не-
зыб ле мость ос нов ных прав и сво бод че ло ве ка.

Яв ля ясь прог рам мным до ку мен том, 
Кон сти ту ция ста вит пе ред об ще ством и 
го су дар ством стра те ги чес кие за да чи и за-
да ет век то ры их дол гос роч но го раз ви тия. 
По это му кон сти ту ци он ное стро итель ство 
яв ля ет ся ди на ми чес ким про цес сом, оно 
дол жно об ла дать зна чи тель ным по тен-
ци алом для не об хо ди мой в кон крет ных 
дей стви тель ных ус ло ви ях мо дер ни за ции. 
Од ним из са мых зна чи мых со бы тий по ли-
ти чес кой жиз ни Казахстана ста ла кон сти-
ту ци он ная ре фор ма 2017 го да, явив ша яся 
яр ким сви де тель ством пос ле до ва тель ной 
де мок ра ти за ции пра во вой сис те мы стра ны. 
10 мар та 2017 го да Президент Рес пуб ли ки 
Казахстан Нурсултан Абишевич Назарбаев 
под пи сал За кон «О вне се нии из ме не ний и 
до пол не ний в Кон сти ту цию Рес пуб ли ки 
Ка зах стан». Поп рав ки к Ос нов но му За ко-
ну, под го тов лен ные кон сти ту ци он ной ко-
мис си ей, пред по ла га ют пре об ра зо ва ние 
дей ству ющей по ли ти ко-влас тной сис те мы 
рес пуб ли ки. Гла ва го су дар ства пе ре дал 35 
влас тных пол но мо чий Пар ла мен ту и Пра-
ви тель ству. Ос нов ной целью дан ной но вел-
лы ста ло уси ле ние по тен ци ала и уров ня 
от вет ствен нос ти трех клю че вых ин сти ту-
тов го су дар ствен ной влас ти — Пре зи ден та, 
Пар ла мен та и Пра ви тель ства — для эф-
фек тив ной ре али за ции их спе ци фи чес ких 
влас тных пол но мо чий.
Не об хо ди мо от ме тить так же дру гое 

важ ное до пол не ние к Кон сти ту ции, сог-
лас но ко то ро му не кон сти ту ци он ны ми 
приз на ют ся лю бые дей ствия, спо соб ные 
на ру шить не толь ко меж на ци ональ ное, но 
и меж кон фес си ональ ное сог ла сие в стра-
не. Оно еще раз де монстри ру ет ос нов ные 
го су дар ствен ные при ори те ты Казахстана 
и до пол ня ет дру гие га ран тии мир но го со-
су ще ство ва ния раз лич ных эт но сов и кон-
фес сий в рес пуб ли ке. Та ким об ра зом, суть 
оче ред но го эта па кон сти ту ци он но го раз ви-
тия Казахстана сос то ит в де мок ра ти за ции 
по ли ти чес кой сис те мы, раз ви тии ме ха низ-

мов за щи ты кон сти ту ци он ных цен нос тей, 
а так же ос нов су деб ной сис те мы и го су дар-
ствен но го уп рав ле ния.
Дан ная кон сти ту ци он ная ре фор ма яв ля-

ет ся од ной из су ще ствен ных сос тав ля ющих 
мо дер ни за ции Казахстана, оп ре де лен ной 
Пре зи ден том в стра те ги чес ких до ку мен-
тах по ли ти ко-пра во во го и эко но ми чес ко го 
раз ви тия рес пуб ли ки. Че рез юри ди чес кое 
ос мыс ле ние и офор мле ние объ ек тив ных 
из ме не ний в со ци аль но-эко но ми чес кой, 
со ци окуль тур ной, по ли ти чес кой жиз ни 
об ще ства и го су дар ства она соз да ет не об хо-
ди мый фун да мент для даль ней ше го раз ви-
тия всех сфер жиз не дея тель нос ти об ще ства 
и го су дар ства.
В Ка зах ста не соз да ны пра во вые ме-

ха низ мы ре али за ции дек ла ри ро ван ных 
в Кон сти ту ции выс ших цен нос тей, спо-
соб ных га ран ти ро вать прак ти чес кое осу-
ществле ние прав и сво бод граж дан, за кон-
ность, пра во по ря док и ста биль ность. Од-
ним из дей ствен ных ме ха низ мов ре али за-
ции за ло жен но го в Ос нов ном За ко не со зи-
да тель но го по тен ци ала яв ля ет ся прог рам-
ма «Бо ла шақ қа бағ дар: Ру ха ни жаң ғы ру», в 
ко то рой Президент оп ре де лил прин ци пы 
мо дер ни за ции об ще ствен но го соз на ния. 
Прог рам ма нап рав ле на на фор ми ро ва ние 
но во го ми ро воз зре ния на ции, ее ду хов ное 
раз ви тие, ук реп ле ние кон сти ту ци он ных 
цен нос тей граж дан ско го об ще ства и прав 
че ло ве ка.
Учи ты вая зна чи мое ак си оло ги чес кое 

воз дей ствие, ко то рое Кон сти ту ция ока зы-
ва ет на об ще ство, «Ру ха ни жаң ғы ру» оп ре-
де ля ет на ибо лее пер спек тив ный путь, ос-
но ван ный на 25-лет нем опы те кон сти ту ци-
он но го раз ви тия су ве рен но го Казахстана. 
Прог рам ма ори ен ти ро ва на, преж де все го, 
на воз рож де ние и ук реп ле ние тра ди ци он-
ных ду хов ных цен нос тей ка зах стан цев, кон-
со ли да цию об ще ства вок руг ба зо вых на ци-
ональ ных иде оло гем, зак реп лен ных в Кон-
сти ту ции, та ких как ка зах стан ский пат ри-

отизм, на ци ональ ная иден тич ность, об ще-
ствен ное сог ла сие. Важ ней шим при ори те-
том Прог рам мы яв ля ет ся нап рав лен ность 
на прог рес сив ное эво лю ци он ное раз ви тие 
с уче том сов ре мен ных ус ло вий, рис ков и 
тре бо ва ний, выз ван ных гло ба ли за ци ей и 
тех но ло ги чес кой мо дер ни за ци ей ми ра. 
Сох ра не ние ду хов но го нас ле дия как яд ра 
на ци ональ но го са мо оп ре де ле ния дол жно 
соп ро вож дать ся рас ши ре ни ем гло баль ной 
кон ку рен тос по соб нос ти, ра ци ональ но го 
праг ма тиз ма и прин ци пов ме ри ток ра ти-
чес ко го об ще ства. Оп ре де лен ные в Ос нов-
ном За ко не прин ци пы бе зо пас нос ти лич-
нос ти, об ще ства, го су дар ства выс ту па ют 
как ос но ва ин тер на ци она ли за ции.
Офор млен ная в Кон сти ту ции дей ству-

ющая сис те ма со ци аль но-пра во вых цен-
нос тей, ба зо вы ми из ко то рых яв ля ют ся 
не за ви си мость, пат ри отизм, на ци ональ-
ные ин те ре сы, по лу чи ла свое даль ней шее 
раз ви тие в рам ках про ек тов «Ту ған жер» 
и «Сак раль ная ге ог ра фия». Как из вес-
тно, кон сти ту ци он ные нор мы приз ва ны 
обес пе чить ба ланс ин те ре сов раз лич ных 
со ци аль но-по ли ти чес ких субъ ек тов на ше-
го об ще ства, их гар мо ни за цию с об щи ми 
ин те ре са ми, дос ти же ние все об ще го бла га. 
При этом их опо ра на тра ди ци он ные на-
ци ональ ные цен нос ти, аутен тич ный ци-
ви ли за ци он ный код яв ля ют ся мощ ным 
ры ча гом сох ра не ния внут ри по ли ти чес кой 
ста биль нос ти и ус той чи во го фун кци они-
ро ва ния всех го су дар ствен ных струк тур.
Нап рав лен ная на изу че ние и сох ра не-

ние ос нов куль тур но-ис то ри чес ко го бы тия 
на ро да, уп роч не ние ин тег ри ру ющей ро-
ли на ци ональ ной куль ту ры, «Ту ған жер» 
приз ва на фор ми ро вать со зи да тель ные 
цен нос тные при ори те ты мо ло де жи. Та ким 
об ра зом, мо дер ни за ция соз на ния приз ва-
на стать важ ней шим фак то ром обес пе че-
ния по ли ти чес кой ста биль нос ти, граж дан-
ско го ми ра, со ци аль но го и на ци ональ но-
го сог ла сия, га ран том ко то рых выс ту па ет 
Кон сти ту ция Казахстана.
Од ним из эф фек тив ных фак то ров мо-

дер ни за ции, по мыс ли Пре зи ден та, дол-
жна стать ла ти ни за ция ка зах ско го язы ка, 
ста тус ко то ро го в ка че стве го су дар ствен-
но го зак реп лен и га ран ти ро ван Ос нов ным 
За ко ном стра ны. Пе ре ход на ла тин скую 
гра фи ку поз во лит ус ко рить ин тег ра цию 
Казахстана в сов ре мен ное ин фор ма ци он-
но-циф ро вое и науч но-ком му ни ка тив ное 
прос тран ство, ко то рое по пре иму ще ству 
фун кци они ру ет се год ня на ла ти ни це, обес-
пе чит бо лее эф фек тив ный дос туп к пе ре-

до вым дос ти же ни ям ми ро вой куль ту ры 
и на уки. Вве де ние ла тин ской гра фи ки не-
пос ред ствен но нап рав ле но на раз ви тие ба-
зо вых пред по сы лок гло баль ной кон ку рен-
тос по соб нос ти, оп ре де лен ных Пре зи ден-
том, та ких как компь ютер ная гра мот ность, 
зна ние инос тран ных язы ков, куль тур ная 
от кры тость. Свя зан ное с ла ти ни за ци ей ре-
фор ми ро ва ние ка зах ско го язы ка приз ва-
но раз ви вать по тен ци ал го су дар ствен но го 
язы ка, дол жно стать инстру мен том раз ви-
тия и уп ро че ния на ци ональ ной иден тич-
нос ти и выс тро ен ной на ос но ве Кон сти ту-
ции мо де ли го су дар ствен нос ти.
Не об хо ди мость фор ми ро ва ния но во-

го по ко ле ния ка зах стан цев, ук реп ле ния 
куль та зна ния, куль тур ной и со ци аль ной 
мо биль нос ти, адап тив нос ти и от кры тос ти 
обус ло ви ла ак цент на раз ви тии со ци аль-
но-гу ма ни тар но го об ра зо ва ния, спо соб-
но го фор ми ро вать объ ек тив ный взгляд 
на ис то ри чес кое прош лое и нас то ящее, 
на ци ональ ное са мо оп ре де ле ние, роль 
Казахстана в сов ре мен ном гло ба ли зо ван-
ном ми ре. Про ект по пе ре во ду на ка зах-
ский язык 100 ве ду щих учеб ни ков в со ци-
аль но-гу ма ни тар ной сфе ре ста нет важ ным 
инстру мен том в прос ве ще нии мо ло до го 
по ко ле ния, обес пе чит дос туп к са мым вос-
тре бо ван ным сов ре мен ным зна ни ям, под-
го то вит на ше сту ден че ство к гло баль ной 
кон ку рен ции в сфе ре зна ний. На се год-
няш ний день уже пе ре ве де ны не ко то рые 
тру ды из зо ло то го фон да ми ро вой мыс ли 
по фи ло со фии, со ци оло гии, пси хо ло гии, 
эко но ми ке и дру гим дис цип ли нам. Но-
вые учеб ни ки дос туп ны в го род ских и ву-
зов ских биб ли оте ках, уже в пред сто ящем 
учеб ном го ду они бу дут за дей ство ва ны в 
ре аль ном учеб ном про цес се. Бо лее то го, 
сво бод ный дос туп к кни гам, пе ре ве ден ным 
в рам ках про ек та, смо гут по лу чить все ка-
зах стан цы.
При ня тая на все на род ном ре фе рен ду-

ме Кон сти ту ция не за ви си мо го Казахстана 
яви лась фун да мен том со ци аль но го бла го-
по лу чия и ус той чи во го де мок ра ти чес ко го 
раз ви тия стра ны. Нор ма тив но зак ре пив 
ус той чи вые це ли и пер спек тив ные ис то-
ри чес кие тен ден ции на ше го об ще ства, Ос-
нов ной За кон ори ен ти ру ет об ще ствен ные 
про цес сы даль ней ше го пре об ра зо ва ния 
го су дар ства и об ще ства. Яв ля ясь по су ти 
кон цен три ро ван ным вы ра же ни ем но во го 
ми ро воз зре ния, нор мы и прин ци пы Кон-
сти ту ции по лу ча ют за ко но мер ное раз ви-
тие в сов ре мен ных про цес сах мо дер ни за-
ции об ще ствен но го соз на ния.
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Ру ха ни жаң ғы ру — ке мел ке ле ші гі міз дің ал тын ар қауы. Ке зін де қы тай ғұ ла ма сы Кон-
фу ций «ха лық ты да му дың бұ рын-соң ды бол ма ған қу ат ты жо лы на тү сір ген, та рих та тə лім 
қал дыр ған тұл ға лар ды өмір ден өзі нің ор нын тап қан адам» де ген тұ жы рым жа са ған екен. 
Осы бір ой дың ке мең гер кейіп ке рі Ел ба сы емес пе де ген ой ке ле ді. Ұлт көш бас шы сы ның 
ру ха ни жаң ғы ру ға үн деуі елі міз дің ке ле лі ке ле ше гі не ба ғыт тал ған, ха лық ты жар қын бо-
ла шақ қа ба ғыт та удың бағ дар ла ма сы іс пет тес. Ке ле шек те хал қы мыз ға əлем дік да му дың 
даң ғыл жо лын ай қын көр се тіп, ке лер бе лес тер ді жа ңар ған са на мен ба ғын ды ру ға үн дей ді.

Адам зат жай лы ада ми із гі қа си ет тер дің биі гі нен 
кө рін ген адам ға на та рих пен бү гін ді, бү гін мен ер-
тең ді ру ха ни са бақ тас ты рып, бо ла шақ қа бағ дар жа-
сай ты ны бел гі лі. Ке зін де Ге рак лит адам зат тың үш 
ті ре гін: ой бір лі гі, се зім бір лі гі, ерік бір лі гін атап 
көр сет кен. Ой бір лі гі — ру ха ни та бы су, се зім бір-
лі гі — ді ни ұс та ным дар ды құр мет теу, ерік бір лі гі — 
са ту сыз қыз мет де ген тұ жы рым жа са ған. Ел ба сы-
ның ру ха ни жа ңа ру ға де ген көз қа ра сы өзін дік жа ңа 
фор мат та ғы бү гін гі таң да ғы ерек ше құн ды лық қа 
то лы құн ды ой лар қо ры. Ел ба сы мыз жа һан ға тү-
бе гей лі жа ңа ру жос па рын ұсын ды, со ны мен қа тар 
қо ғам дық са на ны, та ным ды ру ха ни жа ңа ру ар қы лы 
өз гер ту ге бағ дар, ке ле шек ке нық қа дам жа сау ға ру-
ха ни сер пін, ру ха ни қу ат бе ріп, қо ғам үшін та ғы да 
бір жа ңа рыс қа то лы бағ дар шам жақ қан да, те бі рен-
бе ген жан жоқ шы ғар, сі рə! Бұл ру хы əл сі ре ген, ойы 
ша шы ра ған, қал та рыс тан жол тап па ған та лай лар-
дың са на сы на жарқ ет кен сəу ле тү сір ді, өмір ге жа-
ңа бір көз қа рас қа лып тас ты рып, қу ат бе рер ру ха ни 
қа зы на ның қай нар кө зі не ай нал ды.
Қа зір гі таң да ғы күн са нап бо лып жат қан өз ге-

ріс тер əле мін де өмір сү ру, ал дың ғы қа тар лы отыз 
ел дің ор та сы нан орын алу үшін ал ды мен ру ха ни 
жа ңа ру қа жет. Рух би ік ті гі са на мен са бақ та сып, 
тұл ға ны ке мел ден ді ру дің бе рік дің ге гі не ай нал ған. 
Əлем күн са нап сан қыр лы өз ге ріс тер ге ұшы рау-
да. Жа ңа та ри хи ке зең қар са ңын да ру ха ни жаң ғы-
ру — ұлт са на сы ның жа ңа ру ын жү зе ге асы ру ды 
көз дей ді. Жа ңа дəуір де за ман та ла бы на икем де лу 
бү гін гі қо ғам ның жа ғым ды жақ та рын са на мыз ға 

сі ңі ру ге не гіз де ле ді. Са на лы түр де жа ңа ру — өт-
кен та ри хы мыз ға, дəс түр ле рі міз ге сын тұр ғы сын да 
сы нап қа ра май, за ман ның сы ны нан, та рих тың тал-
қы сы нан өт кен озық тə жі ри бе міз дің жал ға сы мын 
та буы. Ру ха ни жа ңа ру — ұлт тық бол мы сы мыз ды 
сақ тай оты рып, ке ле шек ке нық қа дам ба су, бо ла-
ша ғы мыз дың жар қын бо ла тын ды ғы на ке мел се ну-
ге, тек се нім мен ке ле шек ке қа дам ба су ға ша қы рар, 
ру хың ды ас қақ та тып, жа ны ңа жа лын бе рер орам-
ды ой лар дың, орай лы пі кір лер дің жүйе сі еке ні 
бел гі лі. Ұлт тың ру ха ни жа ңа руы ұлт тық са на ның 
өзін дік қа лып тас қан құ ды ре ті мен бай ла ныс ты лы-
ғын да жə не хал қы мыз дың өмір лік тə жі ри бе сі қи-
ын-қыс тау сəт тер ден ақыл-па ра са ты мен, ұлт тық 
құн ды лы ғы мен жол тауып, ке лер күн ге се нім мен 
нық қа дам ба сып, ал ға ұм ты ла бі ле тін қа си еті мен 
қа шан да қа дір лі. Ру ха ни жаң ғы ру та мы рын те рең-
ге жай ған та ри хы мыз дың, бү гін гі өмір сал ты мыз-
дың, жар қын бо ла ша ғы мыз дың өза ра са бақ та сып, 
бір ар на да то ғы су ынан ту ын да ған ұлт тық са на мыз-
дың ру ха ни үй ле сі мі нің ке пі лі. Са на ашық ты ғы 
жас та ры мыз дың дү ни енің шар та ра бын да ойып өз 
ор нын та бу ға ба ғыт тай ды. Қо ғам сұ ра ны сы күн са-
нап өсіп, өз ге ріп отыр ған за ман да «Сен де бір кір-
піш дү ни еге, ке ті гін тап та, бар қа лан» деп ғұ ла ма 
Абай ай тқан дай, Ел ба сы мыз жа ңа за ман да жа ңа 
та лап тар ға сай бо лып, əлем де гі ал дың ғы қа тар лы 
ел қа та рын да бо лу дың бір шар ты —жас тар дың 
бі лім ді лі гі, бі лік ті лі гі мен іс кер лі гін де еке нін ай-
қын көр сет кен. Бір сө зін де Ел ба сы мыз «қа зір бой 
жа рыс ты ра тын кез емес, ой жа рыс ты ра тын ке зең» 

де ген бо ла тын. Осы бір ой лар өза ра орай ла сып, са-
бақ та сып жа тыр емес пе, ол үшін са на лы түр де ру-
ха ни жа ңа ру дың ор ны ерек ше еке ні та ғы да бел гі лі. 
Ұлт тық са на ның ке мел де нуі — ұлт тық жа ңа ру дың 
ке пі лі де лін ген, бұл ұлт тық са на-се зім ді, ұлт тық 
та ри хы мыз ды қас тер лей оты рып, ұлт тық құн ды-
лық тар дың, ұлт тық бай мұ ра мыз дың не гі зін де 
ұлт тық мə де ни еті міз ді қа дір лей оты рып, ке ңей ту-
дің, ке мел ден ді ру дің бағ да ры. Осы атал ған ұлт тық 
си па ты мыз ды сақ тап, оның си пат та рын өз гер ту ге 
не гіз де ле ді. Ұлт тық бол мыс сақ тал ған да ға на, ұлт-
тық мə де ни ет жал ға сын тап қан да ға на жа ңа ру жү-
зе ге аса ды, жа ңа ру құн ды сын алып, кер тар тпа сын 
қал ды ру ға де ген жо ға ры тал ғам бо луы шарт еке ні 
ай қын атал ған. Де мек ру ха ни жа ңа ру дың əр ба-
ғы тын да пси хо ло ги ялық ас тар жа тыр. Ай тыл ған 
жайт тар ды жү зе ге асы ру да за ман дас та ры мыз дың 
өмір ге де ген тұл ға лық ба ғыт ты лы ғы, өмір ге де ген 
тал ға мы, та ну ға де ген та ным дық жүйе сі, са рап-
тау ға са лар са на сы жа тыр, жа ңа ру пси хо ло ги ялық 
тұр ғы да жү зе ге аса ды. Пси хо ло гия жан дү ни енің 
ар қауы, ру ха ни жа ңа ру адам ның жан дү ни есі нен 
орын алып, са на сын да ор ны ғуы шарт, сон да ке мел-
ді ке ле шек тің бо ла ша ғы жар қын бол мақ де ген сал-
мақ ты ой лар ру ха ни жа ңа ру да орын ал ған.
Ай тыл ған құн ды ой лар ды жо ға ры оқу оры-

нын да бо ла шақ ма ман дар ды дайын да уда ти ім ді 
қол да ну біз дің бас ты мақ са ты мыз. Ру ха ни жа ңа-
ру да пси хо ло ги яның көп те ген са ла ла ры қа рас ты-
ра тын мə се ле лер қам тыл ған. Он да «тұл ға пси хо-
ло ги ясы»,»эт ноп си хо ло гия», «дін пси хо ло ги ясы», 
«əлеу мет тік пси хо ло гия», «пе да го ги ка лық пси хо-
ло гия», «ұжым пси хо ло ги ясы», «са яси пси хо ло-
гия» жə не та ғы бас қа пəн дер дің не гі зі не үлес қо-
сар бас ты мə се ле лер қа рас ты рыл ған. Осы орай да 
ру ха ни жа ңа ру ды бас ты на зар ға ала оты рып, бо-
ла шақ ма ман да ры мыз ды ер тең гі ең бек май да ны-
на дайын дау біз дің ке мел ке ле ше гі міз дің, ру ха ни 
дү ни еміз дің, се нім ді ер те ңі міз дің ке пі лі бол мақ.

С9У ЛЕ Н:Р �А ЛИ ЕВА,
ПСИ ХО ЛО ГИЯ КА ФЕД РА СЫ НЫ� А�А О�Ы ТУ ШЫ СЫ

Ел ба сы ның «Бо ла шақ қа бағ дар: ру ха ни жаң ғы ру» ма қа ла сын оқи оты рып, оның əр бір 
сөй ле мін де бү гі ні міз бен бо ла ша ғы жар қын Қа зақ стан ға апа ра тын нақ ты жос пар, мақ сат 
көр се тіл ген ді гін тү сін дім. Елі міз де əлеу мет тік-эко но ми ка лық, са яси ре фор ма лар жақ сы 
жү зе ге асу да. Ал бұл ма қа ла да ғы ру ха ни өр леу, ру ха ни жаң ғы ру ды біз дің да му ымыз дың ең 
бас ты тұ ғыр ла ры ның бі рі деп есеп тей мін.

Өмі рі міз дің шын ды ғы, əр қай сы мыз дың құн-
ды лық та ры мыз, осы өмір де гі адам зат тың мис си-
ясы, оның əлем ді өз гер ту де гі үле сі мен тұл ға лық 
жə не от ба сы лық, кə сі би тұр ғы да ше ше ала тын 
мə се ле ле рі ту ра лы күн бе-күн ай тып жүр міз. Бұл 
мə се ле лер жо ға ры оқу ор ны өкі лі ре тін де, екі ке-
зең нің ұш та су ын да тə жі ри бе жи нап өс кен адам 
ре тін де ме ні де ма за лай ты ны сөз сіз.
Ке зін де Абай ата мыз «Те гін де адам ба ла сы 

адам ба ла сы нан ақыл, ғы лым, ар, мі нез де ген 
нəр се ле рі мен оза ды» де ген бо ла тын. «Ада ми 
фак тор мен ка пи тал» фе но ме ні нің ма ңы зы, 
ада ми ка пи тал ды да мы ту кон цеп ци ясы əлем-
дік дең гей де ал дың ғы қа тар ға шық ты. Де мек, 
ХХІ ға сыр да мем ле кет тер тек өнім жə не тех но-
ло ги ямен ға на емес, со ны мен қа тар са па лы ада-
ми ка пи тал мен де бə се ке ге тү се ді.
Бү гін де Ел ба сы Жол дауын да ғы адам, оның 

жа сам паз ды ғы мен пси хо ло ги ялық са улы ғы 
мə се ле сі нің өзек ті еке ні не кө зі міз та ғы да же-
тіп отыр. Жол да уда ғы ал ты ба ғыт тың бе сеуі са-
на-се зім, бі лім, ақыл, зи ят кер лік си яқ ты ұғым-
дар ға не гіз дел ген. Бұ дан қа зақ стан дық тар үшін 
əлем ге, өзі не жа ңа ша қа ра удың жа ңа фор ма-

сы на өте тін, өзі нің тұл ға сы жə не кə сі би өсу ді 
ұйым дас ты ру дың праг ма ти ка лық қа ты на сы 
қа лып та са тын ке зең нің ту ып ке ле жат қа нын 
бай қау ға бо ла ды. Адам са на сы «Бұл əлем ма ған 
не бе ре ді?» де ген тұ ты ну шы ой лау мо де лі нен 
«Мен əлем үшін не іс тей ала мын?» де ген прог-
рес сив ті ой лау мо де лі не кө ше ді. Əлеу мет тік-
гу ма ни тар лық ғы лым дар ға ба ғыт тал ған ла тын 
əріп те рі не кө шу, аудар ма əде би ет тер ді дайын-
дау, əлеу мет тік-гу ма ни тар лық ма ман дық тар ды 
дайын дау ға кө ңіл бө лу жа ңа зер де лі ма ман дар-
дың жə не Қа зақ стан ның тех но ло ги ялық ре сур-
ста рын да мы ту дың қа жет еке нін біл ді ре ді.
Əр ха лық, əр мем ле кет ға сыр лар бе де рін де 

ру ха ни жаң ғы рып, жа ңа рып оты ра ды. Ал ру-
ха ни жаң ғы ру мен жа ңа ру да бі лім бе ру дің ро-
лі зор. Біз өзі міз дің ұлт тық ерек ше лік те рі міз ді 
сақ тай, ес ке ре оты рып, əлем де бо лып жат қан 
жа ңа лық тар ды қа был дай бі луі міз ке рек. Бір-
не ше тіл ді біл ген адам еш те ңе ден ұтыл май ды. 
Бү гін де үш, тіп ті одан да көп тіл ді мең гер ген, 
ту ған ті лін, та ри хын, салт-дəс тү рін жақ сы бі ле-
тін өте бі лім ді ба ла лар бар. Олар дың қа та ры 
күн са нап ар тып ке ле ді.

«Ел бо лам де сең, бе сі гің ді тү зе» дей ді ұлы 
Мұх тар Əуезов. Əр бір бі лім гер өз же рі мен 
оның бай лы ғы ның иесі бо лу үшін жа ңа тех но ло-
ги ялар ды мең ге ріп, жа ңа ша өмір сү ру ге үй ре ну-
дің жол да рын бі лу ге ти іс. Егер қо ғам ның да му 
кіл ті бі лім ді адам дар дың жа ңа ша қыз мет ат қа-
ру ын ке рек ете тін бол са, сол жа ңа шыл адам дар-
ды, бо ла шақ қо ғам мү ше ле рі не бі лім мен тəр бие 
бе ру ді жү зе ге асы ра тын ма ман дар дайын дай тын 
біз дің бі лім бе ру ұйым да ры Ел ба сы көз де ген ба-
ғыт тар ға лайық ты бо луы ти іс. Ең бас ты сы, бі-
лім бе ру ге қойы лып отыр ған жа ңа та лап тар ды 
орын да уда көп те ген жұ мыс тар жүр гі зі ліп, жас-
тар дың үш тіл де бі лім алу ына, жа ңа тех но ло ги-
ялар ды бі лім бе ру жүйе сі не ен гі зу де өңі рі міз де 
ке ле лі жұ мыс тар ат қа ры лу да. Ұлт жос па рын 
орын да уда əр са ла ның өзін дік үле сі бол са, ұс таз-
дар қауымы қо са тын үлес — жас ұр пақ ты жа ңа 
қо ғам мү ше сі етіп, бі лім мен тəр бие бе ру ді жа-
ңа ша құ ру, оны осы Ел ба сы мыз көр се тіп отыр-
ған та лап тар ға сай орын дау деп бі ле мін.
Ел ба сы мыз дың Жол дауын да көр се тіл ген мə-

се ле лер қа зақ хал қы ның жо ға ры ұс та ны мы на 
сай, яғ ни ұлт тық са на-се зім ге, ұлт тың мə де ни-
еті не, тір ші лік əре ке ті не, өза ра əре кет тес тік пен 
өза ра қа рым-қа ты нас са ла сы на, бей біт өмір ді 
құн ды лық ре тін де қа рас ты ру ына, дү ни еге, та би-
ғат қа, қо ғам ға, мə де ни ет ке, адам ға ық пал ету дің 
із гі лік ті, ру ха ни не гі зі не, пси хо ло ги ялық са улық 
мə се ле сі не оң ық пал ете ті ні не се ні міз мол.

Р. МОЛ ДА БА ЕВА, ПСИ ХО ЛО ГИЯ КА ФЕД РА СЫ НЫ� 
А�А О�Ы ТУ ШЫ СЫ, 9ЛЕУ МЕТ ТІК �Ы ЛЫМ ДАР МА ГИС ТРІ

Эл ли от Арон сон ның «Көп ке ұм тыл ған жал ғыз. Əлеу мет тік пси хо ло гия ға кі ріс пе» кі та-
бы əлеу мет тік пси хо ло гия ға адам та би ға ты мен бол мы сы ар қы лы жол сал ған ерек ше ту-
ын ды. Оқу лық та адам ның сыр тқы ор та ға ба ғы нуы, жағ дай ға мойын сұ нуы, өзін-өзі ақ тап 
алуы, көз сіз се нім ге еруі, ұна туы, ашу ға бой ал ды руы, үгіт на си хат же те гін де ке туі се кіл ді 
ма ңыз ды фак тор лар нақ ты əрі қы зық ты мы сал дар мен си пат та лын ған.

Атал ған ең бек адам пси хо ло ги ясын да ғы 
ерек ше лік тер ге мұ қи ят бо лу ға ба ули ды. Кі тап-
та то ғыз бө лім ар қы лы əлеу мет тік пси хо ло ги-
яның ма ңыз ды мə се ле ле рі тал қы ла на ды. Олар: 
əлеу мет тік пси хо ло гия де ге ні міз не? Кон фор-
мды лық; Бұ қа ра лық ком му ни ка ция, үгіт-на си-
хат жə не илан ды ру; Əлеу мет тік та ным; Өзін-өзі 

ақ тау; Адам ға тəн аг рес сия; Бір жақ ты тү сі нік; 
Ұна ту, жақ сы кө ру жə не тұл ғаа ра лық се зім; 
Əлеу мет тік пси хо ло гия ғы лы мы. Со ны мен қа-
тар оқу лық та не гіз гі ұғым дар ға си пат та ма бе ре-
тін глос са рий бар. Ма ңыз ды ақ па рат тар ға сіл те-
ме жа са лын ған. Ав тор кон фор мды лық ұғы мы-
на си пат та ма бе ре оты рып, кон фор мды лық ты 

ұл ғай та тын жə не азай та тын фак тор лар ға тоқ-
тал ған, мойын сұ ну ды ба ғы ну дың бір фор ма сы 
ре тін де тү сін ді ре ді. Бұ қа ра лық ком му ни ка ция 
ұғы мын илан ды ру əре кет те рі ме ди аша ғым дар 
ар қы лы си пат тал ған. Адам ға жə не адам ның 
ойы на те ле ди дар дың əсе рі нің нə ти же сі ту ра лы 
да қы зық ты ақ па рат тар кел ті ріл ген.
Əлеу мет тік та ным ұғы мын эв рис ти ка лық-

конструк ци ялық жо ра мал дар ар қы лы көр се те-
ді. Адам ның бойын да ғы жа ғым сыз се зім дер дің 
бі рі ре тін де аг рес си яның се беп те рі мен сал да ры 
ту ра лы мы сал дар кел ті ріл ген. Ав тор глос са рий-
де 100-ден ас там тү сі нік тер ге анық та ма бер ген.

К. ИГЕМ БА ЕВА,
ПСИ ХО ЛО ГИЯ КА ФЕД РА СЫ НЫ� А�А О�Ы ТУ ШЫ СЫ

Кемел келешекті+ кепілі

�лемге жа+аша к,зEарас

�леуметтік психология#а �лемдік к,зEарас

“100 жа+а оEулыE”
Iажайып оEулыE

«Ру ха ни жа� �ы ру» ба�-
дар ла ма сы аясын да елі-
міз де к!п те ген іс-ша ра лар 
ж' зе ге асы ры лу да. Со ны� 
бір ден-бір к! рі ні сі «Жа �а 
гу ма ни тар лы� бі лім. �а за� 
ті лін де гі 100 жа �а о�у лы�» 
ат ты ба� дар ла ма. Бл ба�-
дар ла ма бойын ша бір не ше 
о�у лы� �а за� ті лі не т&р жі-
ма лан ды. Со лар ды� бі рі — 
К. Армстрон гты� «Иуда изм, 
хрис ти ан ды� пен ис лам 
4000 жыл ды� із де ніс: � дай-
та ну ба яны» кі та бы.

Кі тап та ав тор «�$ дай» ту ра-
сын да �ы із де ніс те рін жаз �ан. 
Б$л кі тап ту ра лы жаз бас б$ рын 
ал ды мен ав тор жай лы ай тып 
кет кен ді ж1н к1р дік. Ав тор 1зі-
ні* жас ты ша �ын да «�$ дай» 
та ы ры бы оны ат ты тол �ан-
дыр �а ны ту ра лы жа за ды: «Ба-
ла ке зім де бір ша ма ти яна ты 
ді ни на ным да рым бол ды, бі-
ра �$ дай �а $л шы лы �ым #л-
жу аз еді. Со �ан а ра мас тан 
�$ дай ды* бар еке ні не на ты 
сен дім. Се гіз жа сым да «�$-
дай де ген кім?» де ген с$ ра а 
жауап бе ру (шін ка те хи зис те гі; 
«�$ дай — Жо �а ры Рух, бір т$-
тас �зін дік да ра бол мыс ж# не 
шек сіз ке мел бі тім» де ген жол-
дар ды* ма �ы на сын т( сін бе сем 
де жат тап ал дым». Есей ген ша-
�ын да мо на ше ство ны а был-
дап, хрис ти ан ді нін зерт тей ді, 
бі ра «�$ дай» жай лы тол �ан-
дыр �ан с$ ра та ры на жауап 
та ба ал май ды. Кейін дін дер 
та ри хын #уел ден бас тап зерт-
тей ді. Н# ти же сін де «�$ дай» 
жай лы с$ ра та ры на жауап ре-
тін де «�$ дай та ну ба яны» ат ты 
е* бек жа за ды. Б$л е* бе гін де 
ав тор «�$ дай» ту ра лы ал �аш-
ы ке зе* нен бас тап, Иуда изм, 
Хрис ти ан ж# не Ис лам дін де рі-
ні* дог ма ла рын жа зып, со ны-
мен о са фи ло со фия, мис ти ка, 
ре фор ма тор лы, а�ар ту шы лы 
т$р �ы да �ы 1з а рас тар �а да 
то та лып 1те ді. Кі тап ты* #р 
б1 лі мін де дін ні* шы �у та ри хы-
на, не гі зін ка ла ушы �а, шы ан 
же рі не ж# не «�$ дай» жай лы 
к1з а рас та ры на, ата ула ры на 
ерек ше то та лып, #рі «�$ дай» 
ту ра лы а�ар ту шы, ой шыл фи-
ло соф тар ды* пі кір ле рін кел-
ті ре ді. �о ры та кел ген де, б$л 
кі тап та дін ге а тыс ты 1зек ті 
м# се ле лер мен дін дер та ри хы 
жа зыл �ан. Дін та ну са ла сын-
да �ы ма ман дар (шін а жет ті 
$ рал. �а зір гі та* да елі міз де 
а за ті лін де гі ді ни оу лы тар 
1те аз. Елі міз де ді ни сауат сыз-
ды ты* етек алу ыны* бір ден-
бір се бе бі де сон ды тан. «Ру-
ха ни жа* �ы ру» ба� дар ла ма сы 
аясын да ауда рыл �ан оу лы 
ді ни сауат сыз ды ты жою �а 
ы пал етіп, ке ле шек 1сіп ке-
ле жат ан жас та ры мыз �а д$-
рыс ба �ыт-ба� дар бе ре ді де ген 
(міт те мін.

ДО СЫМ БАЙ БО СЫ НОВ,
ФИ ЛО СО ФИЯ Ж9 НЕ М9 ДЕ НИ ЕТ ТЕ ОРИ ЯСЫ 

КА ФЕД РА СЫ НЫ� О�Ы ТУ ШЫ СЫ

Рухани жа��ыру
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Мо дер ни за ция — это дли тель ный и слож ный про цесс, иду щий 
не рав но мер но в со от вет ствии с ис то ри чес ки ми и со ци окуль тур ны-
ми ус ло ви ями ста нов ле ния и раз ви тия об ще ства. Каж дое об ще ство 
от ли ча ет ся сте пенью со ци аль но-эко но ми чес ко го раз ви тия и, со от-
вет ствен но, уров нем мо дер ни зи ро ван нос ти. Цель дан ной статьи — 
обоз на чить не ко то рые ак ту аль ные со ци аль ные ас пек ты раз ви тия 
Казахстана на фо не мо дер ни за ци он ных из ме не ний.

Со ци аль ные на уки за ни ма ют ся изу че-
ни ем об ще ства и об ще ствен но го мне ния, 
ко то рое не об хо ди мо для де мок ра ти чес-
ко го и пра во во го го су дар ства, т. к. имен но 
че рез не го вы ра жа ют ся ин те ре сы об ще-
ства, на его ос но ве стро ят свою ра бо ту го-
су дар ствен ные, об ще ствен ные и эко но ми-
чес кие струк ту ры. Со ци оло гия ос мыс ля ет 
то, что про ис хо дит в об ще стве, пред ла га-
ет раз ные мо де ли бу ду ще го. Фран цуз ский 
со ци олог Пьер Бурдье го во рил, что со ци-
оло гия — это бо евое ис кус ство, ко то рое 
по мо га ет за щи тить ся от нес во бо ды в на-
шем ми ре, где ос нов ным ис точ ни ком нес-
во бо ды яв ля ют ся на ши соб ствен ные пред-
рас суд ки, убеж де ния и при выч ки. Со ци-
оло гия — это на ука о том, что мы при вык-
ли счи тать здра вым смыс лом, ко то рая за-
ни ма ет ся ра зоб ла че ни ем пред рас суд ков 
и раз вен ча ни ем ми фов. Со ци оло гия да ет 
пред став ле ние о мно го об ра зии сто рон со-
ци аль ной жиз ни и зна ния об ще ству о са-
мом се бе, без че го не мо жет су ще ство вать 
прог рес сив ное об ще ство. Как го во рил 
ос но во по лож ник со ци оло гии Ге орг Зим-
мель, эта на ука рож да ет ся из ду ха об ще-
ства и зап ро са на нее — ес ли зап ро са нет, 
то ос та ет ся толь ко го су дар ствен ная, ан га-
жи ро ван ная и ори ен ти ро ван ная на ин те-
ре сы влас ти со ци оло гия.
Ра бо та со ци оло гов свя за на с кри ти чес-

ким опи са ни ем за ко нов фун кци они ро ва-
ния об ще ства и по пыт кой его со ци аль но-
го ре фор ми ро ва ния на бла го об ще ства. 
Ре зуль та ты со ци оло ги чес ких ис сле до ва-
ний име ют об ще ствен ную зна чи мость. 
От сут ствие со ци оло ги чес ко го зна ния и 
во об ра же ния соз да ет по ко ле ние граж дан, 
ко то рые не смо гут от нес тись к се бе и сво-
ему об ще ству без пре ду беж де ний и пред-
рас суд ков, ко то рое не смо жет пос мот реть 
на се бя со сто ро ны, не смо жет по нять са-
мо се бя. Со ци оло ги чес кий взгляд мо жет 
быть це нен для лю бо го че ло ве ка, не толь-
ко для со ци оло га.
Сов ре мен ный Казахстан нуж да ет ся в 

со ци оло ги чес ких инстру мен тах, без ко-
то рых мы бу дем об ла дать ог ра ни чен ным 
за па сом зна ний о сво ей стра не и ми ре 
в це лом. Со ци оло гия — не об хо ди мый 
ре сурс для изу че ния сов ре мен но го об-
ще ства и об ще ствен но го мне ния, ко то-
рое не об хо ди мо для де мок ра ти чес ко го и 
пра во во го го су дар ства. Со ци оло ги чес кое 
зна ние яв ля ет ся под спорь ем для го су дар-

ствен но го и му ни ци паль но го уп рав ле ния, 
имен но че рез не го вы ра жа ют ся ин те ре сы 
об ще ства, на его ос но ве стро ят свою ра бо-
ту го су дар ствен ные, об ще ствен ные и эко-
но ми чес кие струк ту ры. Уни вер си тет ские 
со ци оло ги чес кие ка фед ры за час тую выс-
ту па ют пло щад кой для науч ных дис кус-
сий по раз лич ным ас пек там ак ту аль ной 
со ци оло гии: ис сле до ва ни ям го ро да и се ла, 
миг ра ци он ным про цес сам, ре ли ги оз ной 
об ста нов ки, ген дер ной по ли ти ки, об ра зо-
ва тель ных стра те гий, имид жа влас ти, ми-
ра пов сед нев нос ти и т. д.
Сов ре мен ное ин дус три аль ное об ще-

ство ори ен ти ро ва но на вос про из вод ство 
спе ци алис та для каж дой кон крет ной 
сфе ры дея тель нос ти, что поз во ля ет че ло-
ве ку до бить ся вы со ко го со ци аль но-про-
фес си ональ но го ста ту са. Од на ко уз кая 
спе ци али за ция не спо соб ству ет рас кры-
тию ла тент ных по тен ци аль ных спо соб-
нос тей, ре али за ции за дат ков к дру гим 
ви дам дея тель нос ти, ко то рые при та кой 
мо де ли спе ци алис та не раз ви ва ют ся и не 
ре али зу ют ся. Ус ко ря юща яся ди на ми ка 
про из вод ствен но-хо зяй ствен ных про-
цес сов вы зы ва ет пот реб ность в пе ре ме не 
сфе ры дея тель нос ти, сме ны спе ци аль нос-
ти ли бо спе ци али за ции. За да ча сов ре-
мен но го выс ше го об ра зо ва ния — об лег-
чить эти про цес сы и дать воз мож ность 
мо ло дым спе ци алис там в пол ной ме ре 
ре али зо вать се бя и при но сить поль зу. 
Спо соб ство вать это му приз ва ны все со-
ци огу ма ни тар ные дис цип ли ны, поз во ля-
ющие на учить ся ви деть час тное в об щем 
и об щее в час тном. В статье пре зи ден та 
Назарбаева Н. А. «Взгляд в бу ду щее: мо-
дер ни за ция об ще ствен но го соз на ния» 
ска за но: культ об ра зо ва ния дол жен быть 
все об щим. И то му есть жес ткая и яс ная 
при чи на. Тех но ло ги чес кая ре во лю ция 
ве дет к то му, что в бли жай шие де ся ти-
ле тия по ло ви на су ще ству ющих про фес-
сий ис чез нет. Та кой ско рос ти из ме не ния 
про фес си ональ но го об ли ка эко но ми ки 
не зна ла ни од на эпо ха. И мы всту пи ли 
в эту эпо ху.
Сов ре мен ная со ци окуль тур ная си ту-

ация в ми ре и осо бые ус ло вия ка зах стан-
ской дей стви тель нос ти выд ви га ют свои 
тре бо ва ния к фор ми ро ва нию че ло ве ка 
но во го со ци окуль тур но го ти па. Де мок ра-
ти за ция сов ре мен но го ка зах стан ско го об-
ще ства пред по ла га ет не толь ко ус лож не-

ние об ще ствен ной жиз ни, но и ус ко ре ние 
ди на ми ки его раз ви тия, а это зас тав ля ет 
мо ло до го че ло ве ка уметь ори ен ти ро вать-
ся в по ле не оп ре де лен нос ти. Ему нуж но 
быть го то вым дей ство вать не по тра ди ци-
он ным схе мам и об раз цам по ве де ния, а 
ис хо дя из сло жив шей ся си ту ации и сво-
его опы та. В свя зи с этим за да ча сов ре-
мен но го об ра зо ва ния — в фор ми ро ва нии 
лич нос тных и граж дан ских ка честв, ко то-
рые преж де не бы ли вос тре бо ва ны и не 
мог ли быть сфор ми ро ва ны в рам ках тра-
ди ци он ной мо де ли лич нос ти.
Как от ме чал Президент Н. А. Назарбаев 

в сво ей лек ции: «В об ще стве дол жен до-
ми ни ро вать ин но ва ци он ный, кре атив ный 
тип по ве де ния… нам нуж ны эру ди ро ван-
ные лю ди, спо соб ные кон ку ри ро вать на 
меж ду на род ном уров не… Не об хо ди мо 
соз дать яд ро на ци ональ но го ин тел лек та!» 
С ос лаб ле ни ем по зи ций со ци оло гии в об-
ще стве те ря ет ся шанс раз ви тия кри ти чес-
ко го мыш ле ния. Ра бо та со ци оло гов свя-
за на с кри ти чес ким опи са ни ем за ко нов 
фун кци они ро ва ния об ще ства и по пыт кой 
его со ци аль но го ре фор ми ро ва ния на бла-
го об ще ства. Со ци оло ги чес кое во об ра же-
ние ук реп ля ет со ци аль ный им му ни тет 
об ще ства, соз да вая барь еры для раз лич-
но го ро да ра ди каль ных идей и тен ден ций 
сов ре мен но го ми ра.
Мно гие раз ви тые го су дар ства объ яв ля-

ют се бя со ци аль но ори ен ти ро ван ны ми, а 
это зна чит, что они и со ци оло го ори ен ти-
ро ван ные. Со ци оло гию не об хо ди мо изу-
чать не толь ко на со ци оло ги чес ких спе-
ци аль нос тях, но и на всех спе ци аль нос тях 
уни вер си тет ско го об ра зо ва ния.
В сов ре мен ном ка зах стан ском об ще-

стве воз ник ли но вые проб ле мы граж дан-
ско го, ду хов но го, нрав ствен но го и про-
фес си ональ но го ста нов ле ния лич нос ти. В 
этих ус ло ви ях од ной из фун да мен таль-
ных фун кций на уки яв ля ет ся раз ра бот ка 
но вой па ра диг мы вос пи та ния для сис те-
мы со ци аль ных ин сти ту тов, осу ществля-
ющих со ци али за цию мо ло де жи.
Де мок ра ти чес кое об ще ство пре дос тав-

ля ет воз мож нос ти каж до му граж да ни ну 
для про яв ле ния ин ди ви ду аль нос ти, сво-
ей по зи ции по от но ше нию к раз лич ным 
сто ро нам об ще ствен ной и лич ной жиз ни. 
Пе ре ход ный пе ри од ста вит пе ред каж-
дым мо ло дым че ло ве ком проб ле му ин ди-
ви ду аль но го ре ше ния соб ствен ной жиз ни, 
дос ти же ния ус пе ха, про яв ле ния ин ди ви-
ду аль ных ка честв, рас кры тия сво ей не пов-
то ри мой ин ди ви ду аль нос ти.

НА ТАЛЬЯ КА РА СЕ ВА,
ТАТЬ ЯНА РЕЗ ВУШ КИ НА,

ПРЕ ПО ДА ВА ТЕ ЛИ КА ФЕД РЫ ПО ЛИ ТО ЛО ГИИ И СО ЦИ ОЛО ГИИ 
КАРГУ ИМ. Е. А. БУ КЕ ТО ВА,

МА ГИС ТРЫ СО ЦИ ОЛО ГИИ

На сов мес тном за се да нии двух па лат Пар ла мен та Президент Нурсултан 
Абишевич Назарбаев обоз на чил стра те ги чес кие нап рав ле ния со ци аль ной 
по ли ти ки Казахстана.

Гла ва го су дар ства пред ло жил прог-
рам му «7-20-25», ко то рая поз во лит улуч-
шить жи лищ ные ус ло вия ка зах стан цев. 
Сни же ние на ло го вой наг руз ки на ра бо то-
да те лей поз во лит улуч шить бла го сос то-
яние ка зах стан цев.
Сле ду ющая ини ци ати ва гла вы го-

су дар ства кос ну лась сис те мы выс ше го 
об ра зо ва ния. Так, в 2018-2019 учеб ном 
го ду уве ли чи лось ко ли че ство вы де ля-
емых гран тов. С целью дос туп нос ти 
выс ше го об ра зо ва ния бы ло пред ло-
же но стро итель ство об ще жи тий за 
счет го су дар ствен но-час тно го парт нер-

ства. До кон ца 2022 го да бу дет соз да но 
25 000 мест.
Для обес пе че ния за ня тос ти на се ле ния 

Нурсултан Абишевич пред ло жил уве ли чить 
ко ли че ство вы де ля емых кре ди тов на раз ви-
тие биз не са. Ты ся чи лю дей по лу чат воз мож-
ность за ни мать ся соб ствен ным де лом.
Важ ной ини ци ати вой Пре зи ден та яв-

ля ет ся га зи фи ка ция Се вер но го и Цен-
траль но го Казахстана пос ред ством стро-
итель ства га зоп ро во да. Это поз во лит 
обес пе чить 2 500 000 че ло век га зом и соз-
даст ус ло вия для раз ви тия ма ло го и сред-
не го биз не са.

Пред ло жен ные Пре зи ден том пять 
ини ци атив яв ля ют ся до ка за тель ством 
то го, что эко но ми ка Казахстана дос-
тиг ла то го уров ня, ког да нуж но за ни-
мать ся ре али за ци ей та ких круп ных и 
важ ных со ци аль ных про ек тов. Со ци-
аль ная ори ен та ция го су дар ства поз-
во лит соз дать ра бо чие мес та и бу дет 
спо соб ство вать даль ней ше му эко но-
ми чес ко му рос ту Казахстана. В сов ре-
мен ных ус ло ви ях раз ви тие со ци аль ных 
ини ци атив ста нет ос но вой фор ми ро ва-
ния ка зах стан ской мо де ли со ци аль но-
го бла го по лу чия.

АЙ ГУЛЬ БЕЙ СЕ НО ВА,
ЗА ВЕ ДУ ЮЩАЯ КА ФЕД РОЙ ПО ЛИ ТО ЛО ГИИ И СО ЦИ ОЛО ГИИ 

КАРГУ ИМ. Е. А. БУ КЕ ТО ВА

Конкурс
Конкурс на соискание стипендий Фонда 
Первого Президента Республики Казахстан — Елбасы

Сту ден чес кие сти пен дии Фон да Пер во го Пре-
зи ден та Рес пуб ли ки Казахстан — Ел ба сы уч реж-
де ны в це лях по ощ ре ния учеб ной, науч ной и твор-
чес кой дея тель нос ти сту ден тов оч но го обу че ния 
выс ших и сред нес пе ци аль ных (ис кус ства и куль ту-
ры) учеб ных за ве де ний.

Сти пен дия Фон да при суж да ет ся на кон кур сной 
ос но ве и вып ла чи ва ет ся по ми мо об ще ус та нов-
лен ных сти пен дий. Сти пен дии Фон да яв ля ют ся 
пер со наль ны ми, ус та нав ли ва ют ся на один учеб-
ный год и вып ла чи ва ют ся на еже ме сяч ной ос но ве 
толь ко за пе ри од обу че ния, ис клю чая июнь, июль 
и ав густ — два се мес тра.

К учас тию в кон кур се до пус ка ют ся сту ден ты 
оч ной фор мы обу че ния выс ших учеб ных и сред-
нес пе ци аль ных (ис кус ства и куль ту ры) учеб ных 
за ве де ний Рес пуб ли ки Казахстан, яв ля ющи еся 
граж да на ми Рес пуб ли ки Казахстан, удов лет во ря-
ющие сле ду ющим тре бо ва ни ям:
• ус пеш но за вер шив шие не ме нее двух кур сов 

обу че ния;
• име ющие мак си маль ные по ка за те ли ака де ми-

чес кой ус пе ва емос ти (от лич ная ус пе ва емость);
• ак тив но уча ству ющие в об ще ствен ной, науч-

но-ис сле до ва тельской и прак ти чес кой дея-
тель нос ти ка федр и под раз де ле ний учеб но го 
за ве де ния;

• поль зу ющи еся ав то ри те том сре ди сту ден тов и 
пре по да ва те лей.
В кон кур се впра ве при ни мать учас тие на рав-

ных ус ло ви ях сту ден ты, от ве ча ющие ус та нов лен-
ным тре бо ва ни ям и обу ча ющи еся как на бес плат-
ной, так и на плат ной ос но ве.

Кон курс про во дит ся еже год но и сос то ит из 
двух пос ле до ва тель ных ту ров:
• пер вый тур про во дит ся в выс ших учеб ных за ве-

де ни ях в ус та нов лен ном ими по ряд ке, в хо де ко-
то ро го осу ществля ет ся от бор луч ших сту ден тов 
для выд ви же ния на со ис ка ние сти пен дии Фон да 
(тур про во дит ся пос ле за вер ше ния учеб но го го-
да, заб ла гов ре мен но до на ча ла вто ро го ту ра);

• вто рой (рес пуб ли кан ский) тур про во дит ся Фон-
дом сре ди сту ден тов, выд ви ну тых выс ши ми 
учеб ны ми за ве де ни ями на со ис ка ние сти пен дий 
Фон да и до пу щен ных к учас тию в кон кур се (тур 
про во дит ся, как пра ви ло, в ав гус те — сен тяб ре).
Ин фор ма ция о ре зуль та тах кон кур са раз ме ща-

ет ся на веб-сай те Фон да.
О при суж де нии сти пен дии Фонд пись мен но 

ин фор ми ру ет ру ко вод ство учеб но го за ве де ния, в 
ко то ром обу ча ет ся сти пен ди ат, для зак лю че ния 
со от вет ству юще го до го во ра.

По ря док по да чи за явок
Выд ви же ние за явок со ис ка те лей осу ществля-

ет ся выс ши ми учеб ны ми за ве де ни ями.
Для учас тия во вто ром (рес пуб ли кан ском) ту ре 

не об хо ди мо в срок до 21 сен тяб ря 2018 г. пред-
ста вить в Фонд сле ду ющие до ку мен ты:

1) лич ное за яв ле ние пре тен ден та на учас тие в 
кон кур се на со ис ка ние сти пен дии по фор ме сог-
лас но при ло же нию 1;

2) вы пис ка из про то ко ла за се да ния уче но го 
со ве та фа куль те та о выд ви же нии сту ден та на со-
ис ка ние сти пен дии, за ве рен ная под писью пред-
се да те ля и уче но го сек ре та ря со ве та фа куль те та;

3) мо ти ви ро ван ное хо да тай ство учеб но го за-
ве де ния (за под писью за ве ду юще го ка фед рой и 
де ка на фа куль те та), ха рак те ри зу ющее дос ти же-
ния пре тен ден та;

4) транскрипт, под твер жда ющий вы со кую ака-
де ми чес кую ус пе ва емость, за ве рен ный пе чатью и 
под писью упол но мо чен но го струк тур но го под раз-
де ле ния;

5) ко пии до ку мен тов, под твер жда ющих учас-
тие и дос ти же ния пре тен ден та на кон фе рен ци ях, 
пред мет ных олим пи адах и кон кур сах, вклю чая:
— спи сок опуб ли ко ван ных пре тен ден том (еди но-
лич но или в со ав тор стве) науч ных ра бот (при на-
ли чии та ко вых);
— спи сок тем выс туп ле ний на науч ных кон фе рен-
ци ях, сим по зи умах, с ука за ни ем их мес та и вре ме-
ни про ве де ния;
— дру гие до ку мен ты, под твер жда ющие учас тие 
пре тен ден та в науч но-ис сле до ва тельской ра бо те 
и твор чес ких сос тя за ни ях;

6) ко пия удос то ве ре ния лич нос ти (2 экз.);
7) соп ро во ди тель ное пись мо учеб но го за ве де-

ния (за под писью про рек то ра по науч ной ра бо те), 
выд ви нув ше го со ис ка те ля.

Все пред став ля емые в Фонд до ку мен ты дол-
жны быть за ве ре ны пе чатью учеб но го за ве де ния.

За яв ка со все ми при ла га емы ми до ку мен та ми 
пред став ля ет ся в од ном эк зем пля ре, про ну ме ро-
ван ном, про ши том и за ве рен ном пе чатью учеб но-
го за ве де ния.

Не рас смат ри ва ют ся и не до пус ка ют ся к учас-
тию в кон кур се за яв ки:
• прис лан ные по элек трон ной поч те или с ис-

поль зо ва ни ем фак си миль ной свя зи;
• не со от вет ству ющие ус ло ви ям кон кур са;
• пред став лен ные с на ру ше ни ем пра вил офор-

мле ния;
• пос ту пив шие пос ле объ яв лен но го Фон дом сро-

ка при ня тия до ку мен тов.

Социальные аспекты модернизации 
общественного сознания

Основа социального благополучия

Рухани жа��ыру
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Өт кен оқу жы лын да Е. А. Бө ке тов атын да ғы Қа ра ған ды мем ле кет тік уни вер си те тін-
де про фес сор лық-оқы ту шы лар құ ра мы ның жұ мы лу ымен Ел ба сы ның «Бо ла шақ қа бағ дар: 
ру ха ни жаң ғы ру» ат ты бағ дар ла ма лық ма қа ла сын на си хат тау, тү сін ді ру мақ са тын да бір-
қа тар із гі іс тер дің ба сы қайы рыл ды.

Атап ай тсақ, 2018 жыл дың 18 ма мы рын да Қа-
зақ стан Рес пуб ли ка сы Пре зи ден ті Əкім ші лі гі Іш кі 
са ясат бө лі мі нің мең ге ру ші сі А.Ғ. Ба ла ева Е. А. Бө-
ке тов атын да ғы Қа ра ған ды мем ле кет тік уни ве-
ри те ті Қа зақ жа зу ын ла тын гра фи ка сы на ауда ру 
ор та лы ғы жə не «Ру ха ни жаң ғы ру» бағ дар ла ма сы-
ның жо ба лау кең се сін де про фес сор лық-оқы ту шы-
лар құ ра мы мен кез де сіп, ат қа рыл ған іс-ша ра лар 
мен ал да ғы мін дет тер ту ра лы пі кір ал мас ты.
Кез де су ба ры сын да ҚР Пре зи ден ті Нұр сұл тан 

Назарбаев тың 2017 жы лы 12 сəуір де гі «Бо ла шақ-
қа бағ дар: ру ха ни жаң ғы ру» ат ты бағ дар ла ма лық 
ма қа ла сын да ғы жо ба лар ды на си хат тау ға жə не 
жү зе ге асы ру ға ба рын ша бел сен ді лік тің та ны ты-
луы, осы ның нə ти же сін де «Циф рлы Қа зақ стан», 
«Үш тіл де бі лім бе ру», «Ту ған жер» бағ дар ла ма сы 
жə не ла тын əліп биі не кө шу жұ мыс та ры ба рын ша 
іс ке асып жат қан ды ғы сөз бол ды. Со ны мен қа тар 
Қа зақ жа зу ын ла тын гра фи ка сы на ауда ру ор та лы-
ғы ның жұ мы сы мен ке ңі нен та ныс ты.
Қа зақ жа зу ын ла тын гра фи ка сы на ауда ру ор-

та лы ғы ның бас ты мақ са ты — жа ңа əліп би лі қа зақ 
жа зу ын жү зе ге асы ру. Осы ның аясын да про фес-
сор лық-оқы ту шы лар құ ра мы ла тын əліп биі нің 
ма ңы зын, қа жет ті лі гін ба рын ша тү сін ді ру, жа ңа 
қа зақ жа зу ын қол да ныс қа ен гі зу дің не гіз гі мə се-
ле ле рін ха лық қа жет кі зу мақ са тын да əр түр лі дə-
ре же де гі се ми нар лар, дөң ге лек үс тел дер мен кон-
фе рен ци ялар ға ат са лыс ты. Мə се лен, «Қа зақ жа-
зу ының жа ңа бе ле сі» ат ты дөң ге лек үс тел де қа зақ 
жа зу ының та ри хы, қа зақ əліп би ін ла тын гра фи ка-
сы на кө ші ру де ор фог ра фия мен ор фо эпия ере же-
ле рі не қа тыс ты ұсы ныс тар, ла тын əліп би ін үй ре-
ту жə не оқы ту əдіс те ме сі нің оң тай лы жақ та ры на 
ар нал ған пі кір лер жан-жақ ты тал қы лан са, ҚарМУ 

фи ло ло гия фа куль те ті нің про фес сор лық-оқы ту-
шы лар құ ра мы, Қа ра ған ды қа ла сын да ғы Əли хан 
Бө кей хан атын да ғы №76 ЖББОМ, «№92 гим на-
зия» КММ, №101 мек теп-ли цейі, №41 ЖББОМ, 
Қа ра ған ды гу ма ни тар лық кол лед жі жə не т. б. бі-
лім бе ру ме ке ме ле рі нің өкіл де рі қа тыс қан се ми-
нар да да өзек ті мə се ле лер күн тəр ті бі нен түс кен 
жоқ.
Се ми нар пі кір ал ма су, сұқ бат тү рін де өтіп, қа-

зақ ті лі нің жа ңа ла тын гра фи ка лы ұлт тық əліп би-
ін де қа зақ мə ті ні нің эле мент те рін ор фог ра фи яла-
удың ғы лы ми-те ори ялық не гі зі, ла тын гра фи ка сы 
не гі зін де гі жа ңа қа зақ əліп би ін де ем ле ере же ле-
рін əзір ле удің өзек ті мə се ле ле рі, ла тын гра фи-
ка сын да ғы жа ңа əліп би не гі зін де ор фо эпи ялық 
ере же лер ді əзір ле удің өзек ті мə се ле ле рі, мек теп-
тер ді ла тын əліп биі не кө ші ру: жос пар лар мен 
мін дет тер, ла тын гра фи ка сы на кө шу дің аясын да 
жо ға ры оқу орын да ры мен жал пы ор та бі лім бе ру 
ұйым да ры оқы ту шы ла ры ның бі лік ті лі гін арт ты ру 
кур ста рын ұйым дас ты ру дың жос пар ла ры си яқ ты 
өзек ті мə се ле лер қам тыл ды.
Ла тын гра фи ка сын үй ре ту мақ са тын да мек теп 

мұ ға лім де рі, ба ла бақ ша тəр би еші ле рі, ЖОО оқы-
ту шы ла ры ның бі лік ті лі гін арт ты ру, ере сек тұр-
ғын дар ға, мем ле кет тік қыз мет ші лер ге ла тын гра-
фи ка сын үй ре ту кур ста рын ұйым дас ты ру, БАҚ 
ма те ри ал да рын да, ғы лы ми ба сы лым дар да қа зақ 
(ла тын) жа зу ына бай ла ныс ты жа ри яла ным дар 
ор та лық тың жос па ры на ен гі зіл ген.
Бұ қа ра лық ақ па рат құ рал да рын да ла тын əліп-

биі не кө шу ге бай ла ныс ты жа ри ялан ған ма қа ла-
лар да ла тын əліп биі нің ма ңы зы, ла тын əліп биі не 
кө шу дің қа жет ті лі гі си яқ ты өзек ті мə се ле лер мен 
қо са əліп би нұс қа ла ры на бай ла ныс ты са рап та ма-

лар жа са лып, жа ңа қа зақ жа зу ының ем ле ере же-
ле рі не қа тыс ты пі кір лер ұсы ныл са, рес пуб ли ка-
лық, об лыс тық, қа ла лық те ле ар на лар ға бе ріл ген 
сұқ бат тар да қа зақ жа зу ының та ри хы на, түр кі 
тіл дес ха лық тар да ғы ла тын əліп биі не кө шу тə жі-
ри бе ле рі не, жа ңа қа зақ жа зу ын оқы ту, үй ре ту дің 
оң тай лы тұс та ры на тоқ тал ған сұқ бат тар бар.
ЖОО оқы ту шы ла ры ның бі лік ті лі гін арт ты ру 

мақ са тын да Қа ра ған ды мем ле кет тік уни вер си-
те тін де қа зақ жа зу ының та ри хы на ар нал ған дə-
ріс өт кі зіл ді. Дə ріс екі ай ға жос пар ла нып, 36 са-
ғат ты қам ты ды. Дə ріс ба ры сын да қа зақ жа зу-
ының та ри хы, түр кі тіл дес ха лық тар дың ла тын 
əліп биі не кө шу тə жі ри бе сі, ру ха ни жаң ғы ру 
ық па лын да ұлт тық əде би мұ ра ға жа ңа ша көз-
қа рас, ла тын гра фи ка сы на не гіз дел ген қа зақ жа-
зуы жə не ем ле ере же ле рі не қа тыс ты ұсы ныс тар 
ай ты лып, жа ңа қа зақ жа зу ына қа тыс ты мə се ле-
лер тың да ушы лар дың қы зы ғу шы лы ғын одан əрі 
арт тыр ды.
Жал пы Қа ра ған ды мем ле кет тік уни вер си те ті 

ұжы мы ел кө ле мін де ат қа ры лып жат қан осын дай 
іс-ша ра лар дың бар лы ғы на бір кі сі дей ат са лы сып 
ке ле ді. Жа ңа оқу жы лын да да жа ңа ем ле ере же ле-
рі нақ ты түр де кү ші не ен ген нен кейін ки елі қа ра 
ша ңы ра ғы мыз да «Ру ха ни жаң ғы ру» бағ дар ла ма-
сы бойын ша қар қын ды жұ мыс тар жү зе ге асы ры-
ла ды.

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

Ел ба сы Н. Ə. Назарбаев тың «Бо ла шақ қа бағ дар: ру ха ни жаң ғы ру» та қы ры бын да ғы кең 
кө лем ді бағ дар ла ма лық ма қа ла сы ға лым дар ды, оның ішін де елі міз де екін ші бо лып ашыл-
ған Е. А. Бө ке тов атын да ғы Қа ра ған ды мем ле кет тік уни вер си те ті нің ұжы мын да бей-жай 
қал дыр ма ға ны сөз сіз. Пре зи ден ті міз ұсын ған бағ дар ла ма ны əр бір қа зақ стан дық жə не оқу 
орын да ры ның жас бу ын дар ды тəр би елеу са ла сын да қыз мет ат қа рып жүр ген əр бір оқы ту-
шы сы да му ға ба ғыт тал ған нұс қау лық ре тін де пай да ла на ала ды.

Бұл бағ дар ла ма ның өмір шіл ді гін тал бе сік тен 
тəр бие ал ған əр жас уақыт өте ба ға лай ала ты нын 
бағ дар лау қи ын емес. Əр бір оқы ту шы бі лім алу-
шы ның жү ре гін де гі ру ха ни бай лы ғын арт ты рып əрі 
отан ға де ген сүйіс пен ші лі гін да ры та біл се, өс ке лең 
жас тар дың ке ле ше гі нің дұ рыс ба ғыт та өр буі не то-
лық сеп ті гін ти гі зе тін ді гі сөз сіз. Қа зір гі таң да біз дің 
ЖОО-ы осы бағ дар ла ма ға сəй кес көп те ген игі ша-
ра лар жос пар лап, бі лім алу шы лар дың ғы лым мен 
бі лім ге бас та ған жұ мыс та ры на мұ рын дық бо лып 
отыр.
Фа куль те ті міз дің ға лым да ры дү ние жү зі не мə лім 

Thom son Reu ters жə не Sco pus ба за ла ры ның жур нал-
да рын да ғы лы ми ма қа ла ла рын жа рық қа шы ға рып, 
жа қын əрі алыс ше тел дер ді ба ғын ды рып қа на қой-
май, бір не ше жас ға лым дар ды, оның ішін де «Фи-
зи ка» ба ғы ты бойын ша фи ло со фия док тор ла рын 
(PhD) дайын дап шы ға ру да. Оның ай ға ғы ре тін де 
2011 жыл дан бе рі док то ран ту ра ны бі тір ген 12 із де-
ну ші нің бар лы ғы өз дис сер та ци яла рын дер ке зін де 
қор ғап, ғы лым да ғы қа нат та рын қа тай та түс кен ді гін 
ай ту ға бо ла ды. Бұл уни вер си те ті міз дің ға на емес, со-
ны мен қа тар Қа зақ стан Рес пуб ли ка сын да ғы жас ға-
лым дар қа та ры ның ар ту ына өз мүм кін ді гін бе ре ді.

Осы оқу жы лы жас тар ды ғы лым ға ба улу мақ са-
тын да əр бір фа куль тет сту дент те рі ара сын да ір ге лі 
зерт те уле рін қар жы лан ды ру үшін ар найы бай қау 
ұйым дас ты рыл ды. Уни вер си те ті міз дің Ғы лы ми ке-
ңе сі нің ше ші мі мен сəуір айын да фа куль те ті міз дің 
екін ші курс сту дент те рі нің «Ақ қыш сұйық өнім ді 
өң де удің жа ңа ин но ва ци ялық əді сі» ат ты жа ңа та-
қы рып та ғы жо ба сы же ңіс тің тұ ғы ры нан та бы ла 
біл ді. Əри не бұл тұс та жо ба ға же тек ші лік əрі ба ғыт 
бер ген фа куль те ті міз дің жас ға лы мы, фи ло со фия 
док то ры (PhD), 2016 жыл ғы «Жо ға ры оқу ор ны ның 
үз дік оқы ту шы сы» мем ле кет тік гран ты ның иеге рі 
Аян бер ген Қайыр бе кұ лы Ха се нов тың ең бе гін ерек-
ше ай ту ымыз ға бо ла ды. Ке ше гі сту дент, бү гін гі жас 
ға лым Аян бер ген өзі нің ал ған бі лі мі мен жас тар 
ара сын да əр дайым бө лі сіп оты ра ды. Жұ мыс тың 

ерек ше лі гі — қа зір гі таң да өзек ті мə се ле лер дің бі рі 
бо лып тұр ған ши кі сүт өні мін ұзақ сақ тау ға мүм кін-
дік бе ре тін тех но ло ги яны жо ба лау. Со ны мен бір ге 
топ та ғы əр бір сту дент осы жыл дың аяғы на дейін 
бас па дан ма қа ла лар шы ға рып, зерт теу жұ мыс та-
рын то лық қан ды орын дап қа на қой май, ай сайын 
уни вер си тет та ра пы нан қо сым ша шə кір та қы алып 
оты ра тын бол ды. Бұл бас та ма жас тар ды ғы лым шы-
ңы на же те леп, олар дың осы жол да қа жыр лы ең бек 
ету ле рі не өз үле сін қо са ты ны сөз сіз.
Сту дент жас тар дың ой ла рын то лық іс ке асы ру 

жо лын да 2014 жыл дан бе рі фа куль те ті міз де ар найы 
«Сту дент тер дің жо ба лау-конструк тор лық бю ро сы» 
өз жұ мыс та рын жүр гі зіп ке ле ді. Бі раз ша ру алар жү-
зе ге асы ры лып, сту дент тер өз қол да ры мен жа са ған 
ас пап та рын ор та ға ұсы на бас та ды. Атал мыш ұжым-
да жұ мыс бес ба ғыт бойын ша ат қа ры ла ды. Бі рін ші 
ба ғыт та құ быр лар дың ішін де пай да бол ған қат ты 
қақ тар дан та зар ту ға ар нал ған қон дыр ғы дайын дал-
са, екін ші ба ғыт бойын ша «Ро бо то тех ни ка» са ла сы 
қол ға алы нып, ар найы қыз мет ат қа ра тын ро бот тар 
жа са лу да. Ал, үшін ші ба ғыт бойын ша жер ас тын да 
ор на лас қан жы лу құ быр ла ры ның те сі ліп, іс тен шы-
ғу жол да рын ал дын ала бай қау ға бо ла тын ас пап жа-
сал ды. Су сы ма лы зат тар дың, оның ішін де ауыл ша-
ру ашы лы ғы на өте қа жет жə не де би дай өнім де рі нің 
ыл ғал ды лы ғын жыл дам уақыт та анық тай тын қа зақ-
стан дық ас пап төр тін ші ба ғыт бойын ша жұ мы сын 
жа са уда. Ал соң ғы бе сін ші ба ғыт жел энер ги ясын 
өте ти ім ді пай да ла на тын жə не жел дің аз жыл дам-
ды ғын да жұ мыс іс тей ала тын Маг нус эф фек ті сі не 
не гіз дел ген жел электр ге не ра то ры ның тə жі ри бе лік 
нұс қа сы дайын дал ды. Бұл нұс қа «ЭК СПО-2017» ха-
лы қа ра лық ар найы көр ме сі не де ұсы ныл ды.

Осы жо ға ры да ай ты лып, орын да лып жат қан мə-
се ле лер дің бар лы ғы уни вер си те ті міз дің та ра пы нан 
бі лім ала мын деп кел ген жас тар ға көр се ті ліп жат-
қан қол дауы деп есеп тей мін. Əр бір ашыл ған жа ңа-
лық қа жұм сал ған қа ра жат ер тең есе леп ке ле тін ді гі 
анық, бұл жас тар тəр би есі нің ғы лым ға де ген ал ғы-

шар ты. Өн ді ріс са ла сы нан ұсы ныс тар тү сіп отыр ған 
жағ дай да жо ба жұ мыс та рын ұсы ну ға дайын оты ра-
ды. Бұл Пре зи ден ті міз Ел ба сы Н. Ə. Назарбаев тың 
ай қын дап бер ген бə се ке ге қа бі лет ті лік пен бі лім нің 
сал та нат құ ру ына əке ле ді.

Біз дің ұжым ның ға лым да ры Ел ба сы ның «Қа зақ-
стан-2050» Стра те ги ясын да ба ян дал ған дай, ла тын 
əліп биі не кө шу ба ғы ты бойын ша да ар найы оқу лық-
тар мен оқу құ рал да рын дайын дау жол да ры на қар-
қын ды түр де кі рі се бас та ды. Ла тын əліп би ін де жа-
зыл ған ір ге лі оқу лық тар тек елі міз де ға на емес, со-
ны мен қа тар осы əліп би ді пай да ла нып ке ле жат қан 
түр кі тіл дес мем ле кет тер де де пай да ла ну ға, ғы лы ми 
ма қа ла лар ды алыс шет ел дер де шы ға рып, олар дың 
қол да ну аясын ке ңей ту ге ба ғыт тал ған жұ мыс тар 
əріп тес тік те рі міз дің ар та тү суі не ке ңі нен жол аша-
ты ны на се нім ді мін.
Жас тар əр қа шан жа ңа шыл дық қа жан да ры жа-

қын адам дар, сон дық тан ру ха ни жаң ғы ру — өмір та-
ла бы. Біз тек қа на бү гін гі күн нің же тіс ті гі мен шек те-
ліп қа лу ға ти іс ті емес піз. Егер де əр бір ма ман өз са-
ла сын да бі лік ті əрі бі лім ді із ба сар ла рын дайын да са, 
біз дің бер ген нə ти же міз олар тəр би елей тін ал да ғы 
өс ке лең ұр пақ қа же те рі анық. Он да сол жас тар дың 
өз ту ған ота нын сүю ді жү рек те рі не ұяла та тын да ры-
на шү бə кел ті ру ге бол май ды.
Би ік та удың бі рін ші бе ле сі не шық қан жас ұр пақ 

ке ле сі шың ды да то лық иге ре ді де ген ни ет те міз. Яғ-
ни, асы ғыс тық қа бой ал дыр май, əр бір жұ мыс та ры-
мыз ды жос пар лы бағ дар ла ма да бел гі лен ген ба ғыт-
тар бойын ша жүр гіз ге ні міз аб зал.

БЕК БО ЛАТ НA СІП БЕ КОВ,
ФИ ЗИ КА-ТЕХ НИ КА ЛЫ� ФА КУЛЬ ТЕ ТІ НІ� ДЕ КА НЫ, 

ТЕХ НИ КА �Ы ЛЫМ ДА РЫ НЫ� КАН ДИ ДА ТЫ, ПРО ФЕС СОР

Жа+а EазаE жазуы: ал#ашEы Eадам

Білім мен #ылым саласында#ы рухани жа+#ыру — ,мір талабы

BCлаEтандыру

�ым бат ты сту дент тер!

Ака де мик Е. А. Б1 ке тов 

атын да �ы �а ра �ан ды мем ле-

кет тік уни вер си те ті ні* Сту дент-

тер са райы сіз дер ді шы �ар ма-

шы лы $жым дар �а ша ы ра ды:

• «Жар ын» ха лы би ан сам-

блі

• «Са рын» ха лы фольклор-

лы ан сам блі

• «Шат ты» те ат рал ды-дра ма-

лы сту ди ясы

• «Ша быт» аын дар клу бы

• К1р кем с1з сту ди ясы (к1р-

кем с1з оу ж# не шоу-ба�-

дар ла ма ж(р гі зу ші ле рі)

• «Жас тар» эс тра да лы #н дер 

сту ди ясы

• Во кал ды-хор сту дия

• За ма науи би сту ди ясы

• «Гра ция» спорт ты би сту ди-

ясы

• «Ли ца» с#н те ат ры

• Ки ім ді к1р кем дік (л гі леу 

мен ди зай ндау сту ди ясы

• КТК клу бы (а за ли га сы)

• КТК клу бы (орыс ли га сы)

Ж мыс уа�ы ты: д(й сен-

бі — ж$ ма, 9.00-ден 18.00-ге 

дейін

Ме кен-жайы: Уни вер си тет 

к1 ше сі, 28, Сту дент тер са райы

Те ле фон: 77-03-93 (іш кі 

10-97)

* * *
До ро гие сту ден ты!

ДВО РЕЦ СТУ ДЕН ТОВ Ка-

ра ган дин ско го го су дар-

ствен но го уни вер си те та 

им. ака де ми ка Е. А. Бу ке то ва

приг ла ша ет вас в твор чес кие 

кол лек ти вы:

• На род ный ан самбль тан ца 

«Жар кын»

• На род ный фольклор ный ан-

самбль «Са рын»

• Клуб акы нов «Ша быт»

• Те ат раль но-дра ма ти чес кая 

сту дия «Шат тык»

• Сту дия ху до же ствен но го 

сло ва (чте цы, ве ду щие шоу-

прог рамм)

• Сту дия эс трад но го пе ния 

«Жас тар»

• Во каль но-хо ро вая сту дия

• Сту дия сов ре мен но го тан ца

• Сту дия спор тив но го тан ца 

«Гра ция»

• Те атр мо ды «Ли ца»

• Сту дия ди зай на и ху до же-

ствен но го мо де ли ро ва ния 

одеж ды

• Клуб КВН (ка зах ская ли га)

• Клуб КВН (рус ская ли га) и 

др.

Вре мя ра бо ты: по не дель-

ник — пят ни ца, с 9.00 до 18.00

Ад рес: ул. Уни вер си тет-

ская, 28, Дво рец сту ден тов

Те ле фон: 77-03-93 (внутр. 

10-97)

Университет жа�алы�тары
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Это вы явил рей тинг спе ци аль нос тей ву зов, про ве ден ный НПП РК «Ата ме кен» сов мес-
тно с Ми нис тер ством об ра зо ва ния и на уки Рес пуб ли ки Казахстан.

23 июля 2018 го да бы ли под ве де ны ито ги 
рей тин га по 33 спе ци аль нос тям ка зах стан-
ских ву зов по тех ни чес ко му, эко но ми чес ко-
му и со ци аль но му нап рав ле нию. Ос нов ны ми 
эк спер та ми по оцен ке прог рамм выс ту пи ли 
пред ста ви те ли биз нес-сре ды. Оце ни ва лись 
784 об ра зо ва тель ные прог рам мы 114 ка зах-
стан ских ву зов.

От КарГУ им. ака де ми ка Е. А. Бу ке то ва в 
рей тин ге при сут ству ют 17 спе ци аль нос тей, 
9 из ко то рых вош ли в де сят ку ли де ров:
• 5В072000 — Хи ми чес кая тех но ло гия не ор-
га ни чес ких ве ществ — 1-е мес то;

• 5В074800 — Тех но ло гия фар ма цев ти чес ко-
го про из вод ства — 1-е мес то;

• 5В070500 — Ма те ма ти чес кое и компь ютер-
ное мо де ли ро ва ние — 2-е мес то;

• 5В051100 — Мар ке тинг — 3-е мес то;
• 5В051400 — Связь с об ще ствен ностью — 3-е 
мес то;

• 5В070100 — Би отех но ло гия — 3-е мес то;
• 5В071600 — При бо рос тро ение — 5-е мес то;
• 5В072300 — Тех ни чес кая фи зи ка — 5-е мес-
то;

• 5В071300 — Тран спорт, тран спор тная тех-
ни ка и тех но ло гии — 10-е мес то.

Ряд спе ци аль нос тей КарГУ по ка за ли дос-
та точ но вы со кие ре зуль та ты.
• 5В050600 — Эко но ми ка — 28-е мес то из 77 ву зов;
• 5В050900 — Фи нан сы — 23-е мес то из 81;
• 5В070300 — Ин фор ма ци он ные сис те мы — 

12-е мес то из 65;
• 5В071900 — Ра ди отех ни ка, элек тро ни ка и 
те ле ком му ни ка ции — 13-е мес то из 24;

• 5В072100 — Хи ми чес кая тех но ло гия ор га-
ни чес ких ве ществ — 11-е мес то из 21;

• 5В050400 — Жур на лис ти ка — 14-е мес то из 24.
Ос нов ная цель про ве де ния рей тин га об ра зо-

ва тель ных прог рамм — ус та нов ле ние со от вет-
ствия об ра зо ва тель ной прог рам мы тре бо ва ни ям 
про фес си ональ ных стан дар тов и рын ка тру да.
Ме то ди ка фор ми ро ва ния рей тин га от-

ли ча лась объ ек тив ностью, проз рач ностью 
и вклю ча ла три эта па. На пер вом эта пе осу-
ществлял ся сбор ма те ри алов для про ве де ния 
ана ли за дан ных. На вто ром эта пе про из во ди-
лась оцен ка и ана лиз по лу чен ных ма те ри алов, 
в том чис ле с прив ле че ни ем эк спер тов, вы ра-
ба ты ва лись ре ко мен да ции для ву зов. Тре тий 
этап — син тез ре зуль та тов и фор ми ро ва ние 
рей тин гов об ра зо ва тель ных прог рамм с даль-
ней шим опуб ли ко ва ни ем на сай тах НПП РК 

«Ата ме кен» и Ми нис тер ства об ра зо ва ния и 
на уки Рес пуб ли ки Ка зах стан.
При сос тав ле нии рей тин га преж де все го 

рас смат ри ва лись та кие зна чи мые кри те рии, 
как ак ту аль ность ис поль зу емой ли те ра ту ры, 
со от но ше ние учеб но го вре ме ни и изу ча емых 
дис цип лин, ак ту аль ность и но виз на пре по да-
ва емых дис цип лин. Рас смат ри ва лись по ка за-
те ли сог ла со ва ния об ра зо ва тель ных прог рамм 
с объ еди не ни ем ра бо то да те лей, ин вес ти ции в 
об ра зо ва тель ные прог рам мы, меж ду на род ная 
ак кре ди та ция, а так же на ли чие прак ти чес ко-
го опы та у пре по да ва те лей. Ис поль зо ва лись 
уни вер саль ные кри те рии от бо ра с при ме не-
ни ем ма те ма ти чес ких фор мул.
Важ ным инстру мен том фор ми ро ва ния 

рей тин га ста ло ан ке ти ро ва ние спе ци алис тов, 
ко то рые в прош лом го ду окон чи ли вуз.

СОБ. ИНФ.

В Ка ра ган дин ской об лас ти вос тре бо ва ны 
спе ци алис ты пе да го ги чес ких спе ци аль нос тей.

В свя зи с этим Ми нис тер ство об ра зо ва ния и 
на уки Рес пуб ли ки Казахстан вы де ли ло 230 це ле-
вых гран тов на под го тов ку спе ци алис тов в КарГУ 
име ни ака де ми ка Е. А. Бу ке то ва по сле ду ющим 
пе да го ги чес ким спе ци аль нос тям: оч ное пол ное 
от де ле ние (обу че ние на ка зах ском язы ке) — 105 
гран тов, оч ное, пол ное от де ле ние (обу че ние на 
рус ском язы ке) — 65 гран тов; оч ное сок ра щен-
ное от де ле ние (обу че ние на ка зах ском язы ке) — 
45 гран тов, оч ное сок ра щен ное от де ле ние (обу-
че ние на рус ском язы ке) — 25 гран тов.

По спе ци аль нос тям гран ты рас пре де ли-
лись сле ду ющим об ра зом.

Оч ное, пол ное, ка зах ское от де ле ние (4 го да обу че ния)
5В010100 — Мек теп ке дейін гі оқы ту жə не тəр-

би елеу — 5 грант
5В010200 — Бас тауыш та оқы ту дың пе да го ги-

ка сы мен əдіс те ме сі — 5 грант
5В010500 — Де фек то ло гия — 10 гран тов
5В010900 — Ма те ма ти ка — 15 гран тов
5В011000 — Фи зи ка — 10 гран тов
5В011200 — Хи мия — 10 гран тов
5В011300 — Би оло гия — 5 гран тов
5В011900 — Ше тел ті лі: екі ше тел ті лі — 5 гран тов
5В012000 — Кə сі би оқы ту — 5 гран тов

5В012100 — Қа зақ ті лін де оқыт пай тын мек теп-
тер де гі қа зақ ті лі мен əде би еті — 5 
гран тов

5В012300 — Əлеу мет тік пе да го ги ка жə не өзін-
өзі та ну — 5 гран тов

5В012500 — Хи мия — Би оло гия — 5 гран тов
5В012600 — Ма те ма ти ка — Фи зи ка — 5 гран тов
5В012700 — Ма те ма ти ка — Ин фор ма ти ка — 5 

гран тов
5В012800 — Фи зи ка — Ин фор ма ти ка — 5 гран-

тов
5В012900 — Ге ог ра фия — Та рих — 5 гран тов.
Оч ное, пол ное, рус ское от де ле ние (4 го да обу че ния)

5В010100 — Дош коль ное обу че ние и вос пи та-
ние — 5 гран тов

5В010300 — Пе да го ги ка и пси хо ло гия — 5 
гран тов

5В010500 — Де фек то ло гия — 10 гран тов
5В010900 — Ма те ма ти ка — 10 гран тов
5В011800 — Рус ский язык и ли те ра ту ра — 5 

гран тов
5В012000 — Про фес си ональ ное обу че ние — 5 

гран тов
5В012500 — Хи мия — Би оло гия — 5 гран тов
5В012600 — Ма те ма ти ка — Фи зи ка — 5 гран-

тов
5В012700 — Ма те ма ти ка — Ин фор ма ти ка — 5 

гран тов

5В012800 — Фи зи ка — Ин фор ма ти ка — 5 гран-
тов

5В012900 — Ге ог ра фия — Ис то рия — 5 гран-
тов.

Оч ное, сок ра щен ное, ка зах ское от де ле ние (3 го да обу че ния)
5В010200 — Бас тауыш та оқы ту дың пе да го ги ка-

сы мен əдіс те ме сі — 5 гран тов
5В010300 — Пе да го ги ка жə не пси хо ло гия — 5 

гран тов
5В010900 — Ма те ма ти ка — 5 гран тов
5В011000 — Фи зи ка — 5 гран тов
5В011100 — Ин фор ма ти ка — 5 гран тов
5В011700 — Қа зақ ті лі жə не əде би еті — 5 гран-

тов
5В011900 — Ше тел ті лі: екі ше тел ті лі — 5 гран-

тов
5В012000 — Кə сі би оқы ту — 10 гран тов.

Оч ное, сок ра щен ное, рус ское от де ле ние (3 го да обу че ния)
5В010100 — Дош коль ное обу че ние и вос пи та-

ние — 5 гран тов
5В011800 — Рус ский язык и ли те ра ту ра — 5 

гран тов
5В011900 — Инос тран ный язык: два инос тран-

ных язы ка — 5 гран тов
5В012000 — Про фес си ональ ное обу че ние — 10 

гран тов

СОБ. ИНФ.

Рес пуб ли кан ская кон кур сная ко мис сия 
при су ди ла го су дар ствен ные об ра зо ва тель-
ные гран ты.

В ее сос тав вхо ди ли пред ста ви те ли го су дар-
ствен ных ор га нов, На ци ональ ной па ла ты пред-
при ни ма те лей, Ас со ци ации выс ших учеб ных 
за ве де ний, об ще ствен ных объ еди не ний, об ще-
ствен но го со ве та по воп ро сам об ра зо ва ния и 
на уки и за щи те прав де тей МОН РК, пе да го ги-
чес кой об ще ствен нос ти.
В рам ках по ру че ния гла вы го су дар ства 

Нур сул та на Назарбаева «Пять со ци аль ных 
ини ци атив» в те ку щем го ду уве ли чен объ-
ем гос за ка за на 20 ты сяч гран тов. Из них 11 
ты сяч нап рав ле ны на тех ни чес кие спе ци аль-
нос ти, в том чис ле на под го тов ку спе ци алис-
тов в об лас ти ин фор ма ци он ных тех но ло гий, 
ро бо то тех ни ки и на но тех но ло гий, 5000 — на 
дру гие спе ци аль нос ти, вос тре бо ван ные рын-
ком тру да, 3000 нап рав ле ны на под го тов ку 
ма гис тров, 1000 — на под го тов ку док то ров 
PhD.

Так, ко ли че ство об ра зо ва тель ных гран тов на 
выс шее об ра зо ва ние уве ли че но до 53 594 гран-
тов. Из них 50 944 гран та для при ема на 1-й 
курс по оч ной фор ме обу че ния, 2650 мест — на 
под го то ви тель ные от де ле ния ву зов. С уче том 
ука зан ных при ори те тов 24 737 гран тов пре дус-
мот ре но на тех ни чес кие и тех но ло ги чес кие спе-
ци аль нос ти, 9499 гран тов — на пе да го ги чес кие, 
2785 гран тов — на сельско хо зяй ствен ные и ве-
те ри нар ные спе ци аль нос ти, 2700 гран тов — на 
ме ди цин ские спе ци аль нос ти, 1450 — на гу ма-
ни тар ные спе ци аль нос ти, 100 — на спе ци аль-
нос ти пра ва, 300 — на спе ци аль нос ти ис кусств, 
1780 — на спе ци аль нос ти со ци аль ных на ук, 
эко но ми ки и биз не са, 3246 — на спе ци аль нос-
ти ес те ствен ных на ук, 2330 — на спе ци аль нос ти 
ус лу ги, а так же 500 гран тов на спе ци аль нос ти 
во ен но го де ла и бе зо пас нос ти. При этом рас-
ши рен пе ре чень ву зов, до пу щен ных к раз ме-
ще нию гос за ка за.
В кон кур се на при суж де ние об ра зо ва тель-

ных гран тов при ня ли учас тие 75 430 че ло век, в 
том чис ле 60 327 че ло век с ка зах ским язы ком 

обу че ния, 14 810 — с рус ским язы ком обу че ния, 
293 — с ан глий ским язы ком обу че ния. В кон-
кур се по кво те на обу че ние сту ден тов в рам ках 
про ек та «Мəң гі лік ел жас та ры — ин дус трия ға!» 
при ня ли учас тие 5494 че ло ве ка.
Еще од ной воз мож ностью под дер жки сту-

ден тов ста ло раз ре ше ние ву зам са мос то ятель но 
ус та нав ли вать це ны на обу че ние. Ес ли рань ше 
уни вер си те ты не мог ли ус та нав ли вать це ну ни-
же сто имос ти го су дар ствен но го гран та, то се год-
ня они впра ве как сни жать, так и по вы шать пла-
ту. «В Ми нис тер стве об ра зо ва ния РК счи та ют, 
что за кон сде ла ет выс шее об ра зо ва ние дос туп-
нее. «Это воз мож ность дос ту па к об ра зо ва нию 
со ци аль но уяз ви мых сло ев. По то му что не у всех 
есть воз мож ность вно сить вы со кие пла ты. И в 
за ви си мос ти от их воз мож нос ти они бу дут вы-
би рать се бе учеб ное за ве де ние. Это мо гут быть 
ре ги ональ ные час тные ву зы», — го во рит зам ру-
ко во ди те ля Де пар та мен та выс ше го и пос ле ву-
зов ско го об ра зо ва ния МОН РК Ба ну Нар бе ко ва.

ПО ПУБ ЛИ КА ЦИ ЯМ МОН РК

Анонс
День знаний — 2018
в КарГУ им. Е. А. Букетова

На ча лом учеб но го го да, 
нес мот ря на то что День зна-
ний вы па да ет на суб бо ту, оп-
ре де ле но 1 сен тяб ря. Пос ле 
тор же ствен ных ме роп ри ятий 
у сту ден тов есть воз мож ность 
от дох нуть еще один день. За-
ня тия нач нут ся с по не дель ни-
ка, 3 сен тяб ря.

Глав ные ге рои Дня зна-
ний — это сту ден ты пер во го кур-
са, ко то рые пе рес ту пи ли по рог 
выс ших учеб ных за ве де ний. Им 
се год ня пред сто ит влить ся в за-
ме ча тель ное со об ще ство, имя 
ко то ро му «сту ден че ство». Ах мет 
Бай тур су нов го во рил: «Ес ли для 
на ро да глав ное бо гат ство — 
здо ровье, глав ные бо гат ства 
для ду ши — зна ния и ис кус ство. 
Толь ко при их по мо щи на ро ды 
на хо дят свое мес то в ря дах ци-
ви ли за ции. Глав ная за да ча — 
дать зна ния мо ло де жи, на учить 
ре мес лу, дать про фес сию». А это 
зна чит, что пер во кур сни ки де ла-
ют пер вые ша ги по пу ти к про-
фес си ональ ным зна ни ям и сво-
ему ус пе ху. И, ко неч но, важ но 
под дер жать их в са мом на ча ле.

День зна ний — это тра ди ци-
он ный для КарГУ им. Е. А. Бу ке-
то ва праз дник, ко то рый ста но-
вит ся на ча лом боль шо го пу ти 
для пер во кур сни ков и за вер ша-
ющим эта пом для вы пус кни ков. 
Имен но по это му в этот день к 
ним осо бое вни ма ние!

На тор же ствен ной ак ции ру-
ко во ди те ли на ше го ву за — ве-
те ра ны выс ше го об ра зо ва ния, 
сту ден ты-ак ти вис ты и гос ти — 
поз дра вят про фес сор ско-пре по-
да ва тельский сос тав и сту ден тов 
с на ча лом но во го учеб но го го да. 
Тра ди ци он но к пер во кур сни кам 
со сло ва ми поз драв ле ний и по-
же ла ни ями об ра тит ся рек тор 
КарГУ, де пу тат об лас тно го мас-
ли ха та, про фес сор Е. К. Ку бе ев. 
А сту ден чес кий хор спо ет гимн 
сту ден тов, ко то рый оз на ме ну ет 
со бой на ча ло учеб ных за ня тий. 
А за тем пер во кур сни ки про из не-
сут клят ву сту ден тов. Во вре мя 
кон цер та-пре зен та ции Двор ца 
сту ден тов «Біз �арМУ-ден біз!» — 
«Мы из КарГУ!» они поз на ко мят ся 
с твор чес ки ми кол лек ти ва ми на-
ше го уни вер си те та, ко то рые ждут 
но вых учас тни ков. С по ка за тель-
ны ми выс туп ле ни ями выс ту пят 
спортсме ны — сту ден ты фа куль-
те та фи зи чес кой куль ту ры и спор-
та, по бе ди те ли рес пуб ли кан ских 
и меж ду на род ных со рев но ва ний.

По за вер ше нии тор же ствен-
но го от кры тия Дня зна ний всех 
приг ла сят на ак то вую лек цию 
рек то ра КарГУ. А по окон ча нии 
лек ции пер во кур сни ков ждет 
зна ком ство с аль ма-ма тер: для 
них про ве дут эк скур сию по му зе-
ям КарГУ, по ка жут бо га тый фонд 
науч ной биб ли оте ки, лек ци он ные 
за лы, сов ре мен ные ин те рак тив-
ные клас сы и науч ные ла бо ра то-
рии. За тем пер во кур сни ки нап-
ра вят ся в учеб ные кор пу са сво их 
фа куль те тов, где их встре тят ак-
то вы ми лек ци ями про фес со ра 
на ше го уни вер си те та. Те мой ак-
то вых лек ций «Кон сти ту ция — 
пра во вая ос но ва де мок ра ти чес-
ко го об ще ства» ста нет еще один 
важ ный го су дар ствен ный праз-
дник, ко то рый стра на от праз дно-
ва ла в ка нун Дня зна ний.

СОБ. ИНФ.

Работодатели высоко оценили подготовку специалистов 
в КарГУ им. Е. А. Букетова
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Один из са мых вол ни тель ных мо мен тов в жиз ни — пер-
вый учеб ный день в уни вер си те те, где всё так от ли ча ет ся от 
шко лы. Взрос лая жизнь, но вые зна ком ства, уди ви тель ные 
впе чат ле ния. Прак ти чес кие за ня тия, ла бо ра тор ные, кур со-
вые, дип лом ные ра бо ты, сту ден чес кая жизнь с ее ра дос тя-
ми и за бо та ми — все это ждет пер во кур сни ка!
А еще — пер вые науч ные кон фе рен ции и се ми на ры, 

пер вые от кры тия и наг ра ды… Осо бая мис сия КарГУ ре-
али зу ет ся в ин тег ра ции на уки и об ра зо ва ния, ко то рая слу-
жит ос но вой ди на мич но го раз ви тия об ще ства.
Есть в уни вер си те те и вне учеб ная сту ден чес кая жизнь. 

В КарГУ пос то ян но про хо дят раз лич ные кон кур сы, кон-
цер ты, КВН и мно гое дру гое! Это не толь ко поз во лит со 
все ми сбли зить ся и най ти но вый круг об ще ния, но еще и 
по явят ся по лез ные зна ком ства. Ак тив но уча ствуй те и в об-
ще ствен ной жиз ни ву за. Нап ри мер, в ра бо те Ко ми те та по 

де лам мо ло де жи, Сту ден чес ко го пар ла мен та, де бат но го 
клу ба и т. д. Раз лич ные ме роп ри ятия и под го тов ка к ним 
ос та вят по зи тив ный след в ва шей жиз ни, по это му уни вер-
си тет скую жизнь вы точ но за пом ни те на дол гие го ды.
КарГУ се год ня — ди на мич но раз ви ва ющий ся уни вер-

си тет. Здесь на 12 фа куль те тах обу ча ет ся свы ше 10 ты сяч 
сту ден тов, ма гис тран тов и док то ран тов. Пос ле ба ка лав ри-
ата вы пус кни ки мо гут про дол жить об ра зо ва ние в ма гис-
тра ту ре и док то ран ту ре PhD.
Обу че ние в КарГУ — это га ран тия ста биль но го бу ду ще-

го. И ког да че рез нес коль ко лет уче бы бу дут вмес то сту ден-
чес ко го би ле та вру чать дип лом ба ка лав ра или ма гис тра, 
се год няш ний пер во кур сник ста нет к то му мо мен ту вос тре-
бо ван ным спе ци алис том в выб ран ной им про фес сии.
Доб ро по жа ло вать в Ка ра ган дин ский го су дар ствен ный 

уни вер си тет име ни ака де ми ка Е. А. Бу ке то ва!

От первокурсника до выпускника
Фотозарисовка
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Отан ға де ген сүйіс пен ші лік ал ды мен ту ған жер ге де ген сүйіс пен-
ші лік тен бас та ла ды. Ел ба сы ның «Бо ла шақ қа бағ дар: ру ха ни жаң ғы-
ру» ат ты ма қа ла сын да «Ту ған жер» бағ дар ла ма сын жү зе ге асы ру ға 
елім де ген əр аза мат үлес қо суы ке рек ті гі ай тыл ған. Ту ған то пы рақ-
ты қас тер леу — қа зақ хал қы ның ата-ба ба дан жал ғас қан сал ты. «Ту-
ған жер дей жер бол мас, ту ған ел дей ел бол мас» де ген да на хал қы мыз. 
Осы қа ғи да ны ұс тан ған əр адам ата ме кен — ал тын бе сі гін ес тен шы-
ғар май, оған өзін мəң гі лік қа рыз дар мын деп есеп тей ті ні ақи қат.

Атал мыш ма қа ла ны не гіз ге 
ала оты рып, жас шə кірт тер мен 
Қар қа ра лы та улы-ор ман мас си-
він де ор на лас қан ҚарМУ-дың оқу 
ба за сын да би оло гия-ге ог ра фия 
фа куль те ті нің «би оло гия», «ге ог-
ра фия», «эко ло гия» ма ман дық та-
рын да оқып жат қан 1-2 курс сту-
дент те рі мен оқу-да ла лық іс тə жі-
ри бе өт кі зіп қайт тық.
Қар қа ра лы мем ле кет тік ұлт-

тық та би ғи пар кі та би ға ты бі ре-
гей ны сан дар ды қор ғау, са яхат ты 
да мы ту жə не ха лық де ма лы сын 
жақ сар ту мақ са тын да 1998 жы-
лы құ рыл ған. 2009 жы лы аума ғы 
90,3 мың га-дан 112,1 мың га-ға 
дейін ке ңей тіл ген. Қар қа ра лы та-
улы ор ман мас си ві фа уна мен 
фло ра ға бай, та би ға ты əсем, ауасы 
та за, суы ши па лы, өнер кə сіп 
орын да ры нан ал шақ ор на лас қан 
өл ке. Не гі зі ор ман ды құ рай тын 
ағаш тар: қа ра ғай, ақ қайың, көк 
те рек, тал, ар ша. Фло ра ның өз ге-
ше лі гі — мұз дəуірі ке зі нен қал ған 
өсім дік те рі нің көп ті гі, си рек жə не 
жойы лып ба ра жат қан өсім дік-
тер дің 66 тү рі кез де се ді. Қы зыл 
кі тап қа ен гі зіл ген өсім дік тер: қар-
қа ра лы бө рі қа ра қа ты, сфаг нум 
мү гі, фукс сүй сі ні, қы рық құ лақ т. 
б. Фа уна — қос ме кен ді нің 2 тү рі, 
реп ти ли яның 6 тү рі, сүт қо рек ті-
лер дің 40 тү рі жə не 114 құс тар тү-
рі кез де се ді.
Ал ғаш қы күн гі са па ры мыз «Та-

би ғат мұ ра жайы на» ба ғыт тал ды. 
Бұл мұ ра жай 1983 жы лы құ рыл-
ған, мұ ра жай ма ңын да 83 га қор-
шал ған ал қап бар. Ең қы зы ғы да 
осы ал қап, он да ма рал, қо дас, ар-
қар лар мен би зон дар қор ға ла ды. 

Ма рал мен ар қар лар адам дар ға 
аса үйір емес, ал қо дас пен би-
зон дар адам қо лы нан та мақ жеп 
əб ден үй ре ніп ал ған. Би зон дар 
1988 жы лы Сол түс тік Аме ри ка дан 
əке лін ген, 4 жыл да бір бұ за улай-
тын жа ну ар. Біз дің сту дент тер ден 
құ рал ған то бы мыз та удан асып 
түс кен де қа ра сы мол бо лып кө рін-
ген дік тен тұ яқ ты жа ну ар ла ры мыз 
үр кіп, қа ша жө нел ді. Осы жо лы 
тек су ыр лар ды та ма ша лау ға на 
бұйыр ды.
Ел ба сы мыз бағ дар ла ма лық ма-

қа ла сын да «Ту ған жер» бағ дар ла-
ма сын іс ке асы ру үшін мұ ра жай-
лар мен зерт теу ор та лық та ры ның 
қо рын байы ту ке рек ті гін ай тып 
өт ті. Был тыр ға на мұ ра жай эк спо-
нат та ры жөн ге кел ті рі ліп, мұ ра-
жай та ма ша ла ушы лар ға қыз мет 
көр се ту са па сы ар тқан екен. Сту-
дент тер Қар қа ра лы та улы ор ман 
мас си він де кез де се тін жа ну ар лар 
мен құс тар дың қа ты рыл ған бей не-
ле рін су рет ке тү сі ріп ал ды. Мұ ра-
жай қыз мет ке рі екі тіл де та би ғат 
мұ ра жайы ның тір ші лік дү ни есі-
мен ке ңі рек та ныс тыр ды. Одан əрі 
са па ры мыз «Үш тіс» тауына жал-
ғас ты. Қа ра ғай ағаш та ры мо лы нан 
өс кен ор ман ал қа бы мен 5-6 ша-
қы рым ды ар тқа тас тап, гра нит ті 
тас та ры жап сар лас қа лан ған би ік 
тау ға шық тық. «Үш тіс» тауы би ік 
құз ды, шат қа лы те рең, же ке-же ке 
ор на лас қан құт ты үш тіс дер сің! 
Жа ра ту шы үш тіс қы лып шы ны-
мен-ақ жа рат қан екен.
Ке ле сі кү ні ту рис тер ге ар нал-

ған «эко ло ги ялық соқ пақ» ар қы-
лы Мə лік сай қой науын да ғы ал-
ғаш қы адам дар дың қо ны сы де ген 
ата умен та ныл ған «Үш үң гір ге» 
бар дық. Бұл үң гір гра нит ті тас ты 
плит ка лар дан құ рал ған ша ғын 
тас ты кань он, оның жер ас ты на 
апа ра тын үш жа рық са ңы лауы 
бар. 1947 жыл ға дейін Мə лік сай 
шат қа лын да ғы үң гір лер дің бел гі лі 
бір атауы бол ма ған екен, тек Қа ра-
ған ды об лыс тық мұ ра жай қыз мет-
кер ле рі ша ғын зерт теу жүр гі зіп, 

қо ла дəуірі не тəн бел гі лер тап қан 
соң жа ңа тас жə не қо ла дəуірін-
де гі адам дар дың тұ ра ғы деп атап 
кет кен. Жал пы кө ле мі 35-40 шар-
шы метр бо ла тын үш бөл ме ге 10-
12 адам сыйып ке те ді. Сту дент тер 
су рет ке тү сіп, адам зат тың ал ғаш-
қы бас па на сы бол ған үң гір де бі раз 
аял дап, қо ла дəуірі нің аура сын 
бір сəт се зін ген дей бол ды. Мі не, 
ұр пақ тан-ұр пақ қа же тіп, та би-
ғат тың өз ір ге сі нен ас пан ас тын-
да ғы мұ ра жай ды қа лып тас тыр-
ған осын дай ға жап ту ын ды ға бас 
име уден бас қа лаж жоқ. Ал ғаш қы 
қо ныс ты құ ра ған осы нау бас па-
на мен бү гін гі ұр пақ тар ара сын да 
көз ге кө рін бес бір ру ха ни бай ла-
ныс бар екен ді гі не дау жоқ.
Ел ба сы мыз ай тқан ру ха ни 

жаң ғы ру кө не нің ізі нен өмір лік 
өл шем із деп, ұлт тық ко ды мыз ды 
жаң ғыр ту де сек, мі не, өл шем ге ке-
рек дү ни елер бұл өңір де сай рап 
жа тыр.
Ен ді гі са па ры мыз ке зін де үш 

жүз ге сауын ай тып, ба сы нан қа ра-
лы бұлт кет пе ген Ар қа ның се рі сі 
Мə ди ге па на бол ған «Тас па ла-
та» үң гі рі не ба ғыт тал ды. Үң гір ді 
жер гі лік ті ха лық Мə ди Бə пиұ лы 
па на ла ған үң гір деп қа дір тұ та ды. 
Бұл — алып тас қал қан ар қы лы 
күн нен жə не жауын нан се нім ді 
қор ғал ған гра нит қа быр ға да ғы кең 
ой пат. Осы нау та би ғи үң гір дің кө-
ле мі ай тар лық тай үл кен: ұзын ды-
ғы 8-10 метр, ені — 15-20 метр, ал 
би ік ті гі 4-5 метр. Па ла та ға бір ден 
50-60 адам сыйып ке те ді. Күн жақ-
сы түс кен дік тен ара сын да ғы жақ-
пар тас тар ара сы нан таң қу рай мен 
мойыл же міс те рін кез дес ті ру ге 
бо ла ды. Үң гір дің аузы нан Қар қа-
ра лы қа ла сы əде мі кө рі ніс бе ре ді.
Мə ди Бə пиұ лы (1880-1921 жж.), 

əн ші-ақын, ком по зи тор. Қар қа-
ра лы тү ле гі. Ар ғы ата ла ры — Қаз 
дауыс ты Қа зы бек. Жа сы нан-ақ əн-
ші лік, дом бы ра шы лы ғы мен аты 
шы ға ды. Ақан се рі, Бір жан сал, 
Ба лу ан Шо лақ, Үкі лі Ыбы рай си-
яқ ты саң лақ тар мен кез де сіп, өнер 
сайы сы на тү се ді, өне ге ала ды. Сол 
кез де гі қия нат шыл адам дар дың 
«ұры» де ген жал ған жа ла сы мен 
Ат ба сар, Қар қа ра лы, Се мей, Ом-
бы түр ме ле рін де бо ла ды. Түр ме де 
елін, же рін са ғы нып, əді лет сіз за-
ман ға қат ты на лы ған Мə ди атақ-
ты «Қа ра ке сек» əнін шы ға ра ды. 
Ақын ның 125 жыл ды ғы на орай 
Қар қа ра лы да 2005 жы лы Мə ди ге 
ес кер ткіш ашыл ған.
Ке ле сі күн гі са па ры мыз ды 

Қар қа ра лы қа ла сы ның көр нек ті 

жер ле рін ара лау ға ар на дық. Та-
ри хы те рең, тағ лы мы мол қарт 
Қар қа ра лы ның ай та ры əс те мол 
еді. Сту дент тер ден құ рал ған біз-
дің топ Тоқ тар Əубə кі ров атын да-
ғы пар кті та ма ша лап, «Қар қа ра лы 
өл ке та ну мұ ра жайы на» бас сұқ ты. 
Ел ба сы ай тқан «ру ха ни жаң ғы ру» 
осы мұ ра жай дан бас тал мақ. Се бе-
бі, та рих тың қай нар кө зі ол — мұ-
ра жай. Бір өл ке ні тұ тас та ны ғың 
кел се, ең ал ды мен мұ ра жайы на 
бас сұқ де ген тəм сіл бар. Мұ ра-
жайы жоқ ел дің өт ке ні бұ лың ғыр, 
ке ле ше гі бей мə лім, ба ғы тын жо-
ғал тқан құт ты те ңіз де гі ке ме дер-
сің! Ал, Қар қа ра лы ту ра лы сыр 
шер те тін бұл мұ ра жай қо ры өте 
бай. Жас шə кірт тер ге мұ ра жай 
қыз мет ке рі өте жо ға ры дең гей-
де қыз мет көр сет ті. Осы өңір ден 
шық қан, та рих сах на сы нан ойып 
тұ рып орын ал ған бар лық тұл ға-
лар қам тыл ған, ес кі нің кө зі ре тін-
де қа зақ тың эко но ми ка лық да му 
та ри хы көз ал дың нан тіз бек те ліп 
өте шы ға ды. Ежел гі адам дар дың 
ұс та ған тұр мыс тық зат та ры нан 
бас тап, ға рыш ты игер ген Тоқ тар-
дай нар тұл ға мыз ға дейін тү гел 
қам тыл ған. Қар қа ра лы ауда ны нан 
тұң ғыш ға рыш кер Тоқ тар Əубə-
кі ров, ең тұң ғыш контр-ад ми рал 
Кен же бер ген Қа бы шұ лы Əбі ке ев 
шық қан. Екеуінің де ба ла лық қи-
ял да ры мақ сат та ры на жет кі зіп, 
осы күн де ел ге құр мет ті аза мат тар 
ата нып отыр. Мұ ра жай да ең соң-
ғы жə ді гер лік зат та ры ол — Қаз 
дауыс ты Қа зы бек ке ар нал ған же ке 
бұ рыш. Был тыр ға на рес пуб ли ка-
лық дең гей де Əулие ба ба мыз дың 
350 жыл ды ғы ата лып өт кен еді. 
Дəл осы жер ден қы зы лор да лық-
тар сый ға тар тқан Қа зы бек би-
дің кү ріш тен жа са лын ған, май лы 
бояумен са лын ған пор тре тін кө-
ру ге бо ла ды.

Қа сым Аман жо лов ауылы тұ-
сы нан Ə. Мар ғұ лан атын да ғы ар-
хе оло гия ин сти ту ты ның бө лім 
мең ге ру ші сі, та рих ғы лым да ры-
ның кан ди да ты Ар ман Бей се нов 
бас та ған ар хе олог тар көп жыл ғы 
зерт теу, қаз ба жұ мыс та ры ның нə-
ти же сін де Ор та лық Қа зақ стан ай-
ма ғы нан та был ған тұң ғыш ал тын 
адам ды тап қан еді. Осы ту ра лы 
мұ ра жай қыз мет ке рі ке ңі рек тү-
сін ді ріп өт ті.
Оқу-да ла лық іс-тə жі ри бе өтіп 

жат қан сту дент тер ден құ рал ған 
то бы мыз бен Қа сым Аман жо лов 
атын да ғы аудан дық кі тап ха на ға 
бас сұқ тық. Бұл кі тап ха на ның та-
ри хы те рең, кі тап ха на ор на лас қан 
ғи ма рат ты 1870-1880 жыл да ры 
орыс кө пе сі В. П. Ря зан цев сал-
дыр ған. Ең се лі үй дің қа быр ға сын-
да ғы ме мо ри ал дық тақ та да «Бұл 
үй де 1913 жы лы орыс са яхат шы-
сы, ға лым, эт ног раф Г. Н. По та нин 
бол ған» деп жа зыл ған. 1920 жыл-
да ры Со вет өкі ме ті ғи ма рат ты 
кəм пес ке леп, бұл ғи ма рат та əр-
түр лі ме ке ме лер жұ мыс ат қар ды. 
1952-1953 жыл да ры қа ла лық кі тап-
ха на ашыл ды, ал 1978 жыл дан бас-
тап аудан дық ор та лық тан ды рыл-
ған кі тап ха на лар жүйе сі бо лып 
ауыс ты рыл ды. Бү гін де кі тап қо ры 
43 мың ға же тіп, аудан ға на емес, 
қа ла лық кі тап ха на ның дə ре же сі не 
же тіп отыр. Кі тап ха на қыз мет кер-
ле рі сту дент тер ге оқыр ман за лын-
да кі тап ха на қо ры мен, та ри хы мен 
та ныс тыр ды. «Кі тап — бі лім бұ ла-
ғы» де мек ші, «ру ха ни жаң ғы ру» 
де ге ні міз осы бұ лақ тан су сын дау 
бо лар. Кі тап ха на ди рек то ры Бағ-
дат Зи яден қы зы іс-тə жі ри бе өту ші 
шə кірт те рі міз ге кі тап оқу ды на си-
хат тап, кі тап оқу ар қы лы жан дү-
ни еміз ді байы та мыз де ді. Бұл ғи-
ма рат тың аура сы шы ны мен ерек-
ше, тыл сым күш ке ие. Кі тап қо ры 

Бұ қар жы ра удың өмір сүр ген 
за ма ны Ал тай дан бас тап, ба тыс-
та Шы ғыс Еуро па да ғы Бал қан тү-
бе гі не дейін, оң түс тік те ұзын ақ-
қан Əму да ри ядан сол түс тік те гі 
Ібір-Сі бір ге дейін гі тер ри то ри яны 
алып жат қан ора сан зор ай мақ 
Ұлы Да ла ны ме кен қыл ған көш пе-
лі лер қо ға мы ның дағ да рыс қа тап 
бо ла бас та ған ке зе ңі мен тұс па-тұс 
кел ді. Ал тын Ор да дəуірін де гі ат 
үс тін де гі көш пе лі лер дің əлем ге 
би лік ай тып, ұзын ақ қан Еділ мен 
Жайық ты, Ер тіс пен То был ды ер-

кін жай лап, Мəуер нен нахр мен 
со нау ауған мен үн ді же рін де гі 
оты рық шы өр ке ни ет ке не гіз дел ген 
ел дер мен ты ғыз са уда-эко но ми ка-
лық бай ла ныс жа сай тын ба зар лы 
өл ке Сыр бойын да ғы қа ла лар дың 
өр кен деп, да мы ған уақы ты ның 
шет жа ға сын абыз Бұ қар Жы рау 
кө ріп-біл ген еді. Бі рақ за ма на-
ның бе та лы сы осы нау өл ке ні кең 
игер ген қа зақ қо ға мы на қы рын 
ке ле жат қа нын да абыз тұл ға кө ре 
де, се зе де біл ді. Оған се беп ба тыс 
пен сол түс тік тен Қа зан, Ас тра хан 

хан дық та рын жə не но ғай лы ұлы-
сы ның ша ңы ра ғын ор та сы на тү-
сір ген ғы лым мен тех ни ка ның же-
тіс тік те рін ер кін иге ріп, зең бі рек ті 
əс ке рі мен ма ңайын да ғы ел дер ді 
ық ты рып ке ле жат қан Ре сей пат-
ша лы ғы мен шы ғы сын да ғы аж да-
һа мем ле кет Цинь им пе ри ясы ның 
аяқ алы сы бол ды. Осы қыс пақ тан 
қай тсек қа зақ елі аман қа ла ды 
де ген қа лың ой мен қа бат тас қан 
кү дік пен үміт абыз Бұ қар дың 
бойын да бұрқ-сарқ қай нап жат ты.
Сон дық тан да на Бұ қар ба ба ның 

сө зі мен ісі қа зақ хал қы ның жоң ғар 
шап қын шы лы ғы мен Ре сей, Қы тай 
им пе ри яла ры ның көз алар ту ына 
қар сы кү ре сі не бай ла ныс ты қа-

лып тас қан күр де лі та ри хи ке зең-
де да ра лан ды. Абы лай за ма нын да 
Бұ қар жы рау та ри хи сəт тер де хан-
ға ақыл-ке ңес бе ріп, ел ді бір ту дың 
ас ты на топ тас ты ру ға күш сал-
ды. Өзі нің са яси-əлеу мет тік жə не 
пат ри от тық жыр-тол ғау ла ры мен 
ха лық тың ру хын оят ты. Осы мақ-
сат та Бұ қар жы рау Абы лай хан-
ды бір ден-бір бас шы са нап, оған 
ха лық бір лі гін сақ тап қа ла тын кө-
сем тұр ғы сы нан үл кен се нім арт ты. 
Бұ қар жы ра удың өси ет на ма, ті лек 
ең бек те рін де ала са пы ран за ман да 
ел бо лып қа лу үшін тұл ға ға қа жет-
ті ұс та ным дар ды ба ян дай ды жə не 
Абы лай ды көр ші мем ле кет тер мен 
та ту бо лу ға ша қы ра ды. Бұ қар жы-

рау тек хан ға ақыл шы бо лып қа на 
қой май, қа зақ хан ды ғы ның көр ші 
им пе ри ялар дан тəуел сіз бо лу ына 
жол сіл те ген стра тег жə не так тик 
дə ре же сі не кө те ріл ген қай рат кер 
бол ды. Бұ қар жы ра удың «Абы лай 
хан ның қа сын да», «Хан ға жауап 
ай тпа сам» тол ғау ла рын да ха лық 
бо ла ша ғы мен бей біт ші лік ті сақ-
тау, Ре сей, Цинь им пе ри яла ры-
ның отар шыл дық са яса ты нан ха-
лық ты ара ша лап, Жи де лі-Бай сын-
ға кө шу мə се ле сін кө те ре ді. Қа зақ 
хан ды ғы ның құ рыл ған уақы тын да-
ғы Же рұйық иде ясы ХVIII ға сыр да, 
Абы лай дың за ма нын да хан ның 
ақыл шы сы əрі жы рауы бол ған 
Бұ қар жы ра удың жыр ла рын да 

Ту#ан жерге та#зым

БCEар жырауды+ 350 жылдыE 

Ту�ан жер

XVIII ға сыр да Қа зақ хан ды ғы ның иде оло ги ялық қыз ме ті нің тіз гі нін ұс тап, қо ғам дық-са яси жағ дай-
лар дың ір ге та сы ның бе рік сақ та лу ының ке пі лі бол ған иде оло гы, бар қа зақ тың кө ме кей əули есі Бұ-
қар жы рау Қал қа ма нұ лы ның өне ге-өси ет жыр ла рын да мем ле кет тің, ел дің «Мəң гі лік Ел» бо лып қа лу-
ының мə се ле ле рі ке ңі нен жыр ла на ды. Бұ қар жы ра удың те ге урін ді рух ты тол ғау ла рын да күш ті қа зақ 
мем ле кет ті лі гі мен бе ре ке-бір лік ке бой ұр ған əді лет ті қо ғам құ ру иде ясы ба ян да лып, на си хат та ла ды.
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«Жи де лі-Бай сын» иде ясы мен қай-
та жаң ғы ра ды. Бұ қар жы ра удың 
тол ғау ла рын да жыр лан ған бір тұ-
тас қу ат ты ұлт тық мем ле кет құ ру 
иде ясын бү гін гі күн де ата-ба ба лар 
ама на тын жү зе ге асы рып, ру ха ни 
жаң ғыр ған тəуел сіз Қа зақ елі жү-
зе ге асып отыр.
Ру ха ни жаң ғы ру мем ле кет тік 

бағ дар ла ма сы аясын да 2018 жыл-
дың өн бойын да кө ме кей əулие Бұ-
қар жы ра удың 350 жыл дық ме рей-
тойы на ар нал ған іс-ша ра лар дың 

не гіз гі түйі ні бол ған 18 та мыз да ғы 
Бұ қар жы рау ауда нын да ғы Кер-
ней мен Ба бай ауылы ның ара сын-
да ғы ба ба тойы ел дік пен рух тың 
ша рық та ған сə ті бол ды. Тас жол-
дың бойын да ғы ша ғын то ғай дың 
ете гі не сап тү зей ті гіл ген 100-ден 
ас там боз үй лер дің сал та на ты қыр-
дан асып түс кен де көз ге ерек ше 
ша лы нып, адам бойы на қуа ныш-
ты сый лай ды екен. Жи нал ған ха-
лық тың көп ті гі на за ры мыз ды бір-
ден аудар ды, түс ауа той ға жи нал-

ған ел дің са ны 20 мың ның үс тін де 
бол ға нын бəй ге тө бе ге шық қан да 
бол жа дық.
Қа зақ стан Рес пуб ли ка сы ның 

Мем ле кет тік хат шы сы Гүл ша ра 
Əб ді қа лы қо ва жи нал ған ха лық тың 
ал дын да Ел ба сы ның құт тық тау 
ха тын оқы ды. Мем ле кет тік хат-
шы дан кейін сөз ал ған Қа ра ған ды 
об лы сы ның əкі мі Ер лан Қо ша нов, 
Пар ла мент де пу тат та ры Қуа ныш 
Сұл та нов, Бек бо лат Ті ле ухан, қо-
ғам қай рат ке рі, бел гі лі ға лым 
Ға ри фол ла Есім, Маң ғыс тау об-
лыс тық мас ли ха ты ның хат шы сы 
Се рік бай Тұ ры мов дүйім жұр тқа 
Бұ қар жы рау та ғы лы мы ның бас ты 
ұс та ным да рын жет кіз ді.
Сал та нат ты жи ын нан кейін іле-

ша ла бас тал ған ме ре ке лік ша ра-
лар да өнер паз дар дың өне рін та ма-
ша ла ған ел бір сер пі ліп қал ды. Түс 
ауа бас тал ған ба лу ан дар кү ре сі, 
асық ату, көк пар, ауда рыс пақ сын-
ды ұлт тық ойын дар дың же ңім паз-
да ры да анық тал ды. Ен ді бəй ге де-
се іш кен асын жер ге қоя тын қа зақ 

бір ден бəй ге тө бе ге тарт ты. 21 ша-
қы рым дық топ бəй ге мен 31 ша қы-
рым дық ала ман бəй ге ні көр ген де 
ар ман да, көр ме ген де ар ман да.
Ба ба тойы шын мə нін де жо ға-

ры дең гей де ұйым дас ты рыл ған 
ел дік ша ра бол ды. Той ға жи нал ған 
ха лық тың ру ха ни байып, қуа ныш-
қа ке нел ге нін өза ра шүйір ке ле сіп 
сөй лес кен де рі нен бір ден бай қай-
сың. Бұ қар жы ра удың жыр ла ған:

«Бай ұлы мен бас қо сып,
Ал шаң ба сып жү рі ңіз.
Бі лік ті мен ке ңе сіп,
Бай сал ды үй ге тү сі ңіз»
Сі рə бір ке ңес құ ры ңыз,

Бі рауыз ды бо лы ңыз…
Ай на ла ал май ат өл сін,
Айы ра ал май жат өл сін.
Жат бойы нан тү ңіл сін,
Бə рі ңіз бір ене ден ту ған дай бо-

лы ңыз, — де ген өси ет тол ғауы осы 
өне ге лі той да анық кө рі ніп тұр ды. 
Се бе бі Бұ қар жы ра удың шы ғар ма-
шы лы ғын да ғы мем ле кет тік, ел дік 
мə се ле лер ді сах на тө рі нен кө ріп 
рух тан ған қа лың көп ші лік өз де рі нің 
ба ба ама на ты на лайық ұр пақ еке нін 
де се зі ніп, жү ре гі мен ұғы на біл ді.

Н:Р ТАС СМА �: ЛОВ, �А ЗА� СТАН ТА РИ ХЫ Ж9 НЕ 
�ХА КА ФЕД РА СЫ НЫ� А�А О�Ы ТУ ШЫ СЫ

тойы — елдікті+ тойы

Ту�ан жер

өте мол, ай та ры көп, та ри хы те рең 
ғи ма рат пен қи май қош тас тық.
Ен ді гі ба ғы ты мыз қар қа ра лы-

лық тар үшін мақ тан тұ тар ғи ма-
рат тың бі рі —қа зақ тың ұлы ақы-
ны Абай тоқ та ған үй. Ұлы Абай 
тұр ған үй қай та жөн де уден өтіп, 
та рих пен мə де ни ет тің ес кер ткі ші-
не ай нал ды. Абай тоқ та ған үй де 
қа зір гі таң да аудан дық саз ас пап-
тар мек те бі нің фи ли алы жұ мыс 
ат қа ра ды. Бұл үй дің та ри хы XIX 
ға сыр мен бай ла ныс ты, үй дің иесі 
аса ауқат ты кө пес Ха ли ол ла Бек-
ме тов бол ған. Бұл кі сі Құ нан бай 
Өс кен байұ лы мен дəм дес, сый лас, 
сы рал ғы дос тар бол ған кө рі не ді. 
Құ нан бай аға сұл тан 1851 жы лы 
ме шіт сал ған да, осы үй де тұ рақ-
тап оты рып ты. Біз ді қо ше мет пен 
қар сы ал ған сол жер дің қыз мет ке-
рі Сан ду ғаш Да най қы зы ақ пейі-
лін ақ та ра сту дент тер ге ке ңі рек 
мағ лұ мат бер ді. Абай əке сі Құ-
нан бай мен бір ге қон ған бөл ме ні 
көр дік, осы күн де ди рек тор дың 
жұ мыс бөл ме сі екен. Мек теп тің 
бөл ме ле рі кең, əр бөл ме нің өзін-
дік ерек ше лі гі бар. Бір бөл ме де 
саз ас пап та ры на дайын да са, ке ле-
сі бөл ме хо ре ог ра фия ға ар нал ған. 
Іші ша ғын бол са да мек теп те 150-
ге жу ық оқу шы дайын да ла ды екен.
Аз ға на уақыт қа кі ріп шы ға мыз 

деп едік, Сан ду ғаш апай дың əң гі-
ме ле рі бір та лай уақыт кі ді руі міз ге 
мəж бүр ет ті. Екі ға сыр лық та ри хы 
бар үй дің аура сы кір се шық қы сыз 
тар тым ды екен. Сту дент тер ха кім 
Абай дың та ба ны ти ген үй ге сол 
за ман ның кө зі мен қа рап, ке ре мет 

əсер ал ған дай бол ды. Олар қуа-
ныш та рын жа сы рып қа ла ал май 
бір-бі рі не ай тып жат ты.
Абай тоқ та ған үй ден үл кен 

əсер ге бө ле ніп шық қан біз дің топ 
Құ нан бай қа жы ме ші ті не бар ды. 
Бұл ме шіт тің құ ры лы сы 1850 жы-
лы бас та лып, 1851 жы лы са лы-
нып біт кен. Ме шіт са лу жө нін де 
1847 жы лы 16 бо лыс бас шы ла ры 
қол қой ған, аға сұл тан Құс бек 
Тəу ке ұлы мөр бас қан ме шіт са-
лу ту ра лы қа ғаз ду ан ға тап сы-
рыл ған. Құ нан бай қа жы ме ші ті 
Қар қа ра лы ок ру гін де ис лам ді нін 
уағыз дау ға, ба ла лар дың хат та-
нып, сауат ашу ына көп қыз мет 
ет кен. Ке ңес үкі ме ті нің сұр қия 
са яса ты ның ке сі рі нен 1920 жы-
лы ме шіт тің мұ на ра сын қи ра тып, 
ғи ма рат ты мек теп ке, кейі ні рек 
қой ма ға ай нал дыр ды. Құ нан бай 
қа жы ме ші ті өт кен ға сыр дың оты-
зын шы жыл да ры ис лам ді нін қу-
да ла ған ке ңес тік иде оло ги яның 
сал да ры нан жа бы лып, ғи ма рат 
то зып кет кен бо ла тын. Ара да ал-
пыс жыл дай уақыт өт кен соң, тек 
тоқ са нын шы жыл да ры кай та дан 
кал пы на кел ті ріл ді. Ме шіт тің ді ни 
қыз мет ке рі Ай бар есім ді Астана 
мед ре се шə кір ті сту дент тер ге ме-
шіт тің жал пы та ри хын тү сін ді-
ріп бер ді. Қар қа ра лы ға кел ген əр 
адам бұл ме шіт ке бас сұқ пай ке те 
ал май ды, се бе бі Құ нан бай қа жы 
ме шіт ті «мен мұн да лап» кө рі ніп 
тұ ра тын би ік теу шо қы ның ба сы-
на сал дыр тқан. Қа зақ да ла сын да-
ғы са на улы кө не ме шіт тер дің бі рі. 
Бұл ес кер ткіш тің ар хи тек ту ра лық 
ма ңыз ды лы ғы мен қа тар, қа зақ мə-
де ни еті үшін ру ха ни құн ды лы ғы 
да тым жо ға ры.
ҚР Тұң ғыш Пре зи ден ті 

Н. Назарбаев тың «Бо ла шақ қа 
бағ дар: ру ха ни жаң ғы ру» ма қа ла-
сы аясын да «Қа зақ стан ның ки елі 
жер ле рі нің ге ог ра фи ясы» ба ғы ты 
не гі зін де «Қа зақ стан ның 100 ки елі 
ор ны» ті зі мі не Қа ра ған ды об лы сы 
бойын ша Қар қа ра лы ауда ны нан 
Құ нан бай қа жы ме ші ті еніп отыр. 
Та лай ғұ ла ма ға, ға лым дар ға ме-
кен бол ған бұл қа ла да ғы Құ нан-
бай қа жы ме ші ті — осы өл ке нің 
құн ды жə ді ге рі не ай нал ған бет ке 
ұс тар ғи ма рат та ры ның бі рі. Қар-
қа ра лы ны та ма ша лау ға кел ген дер 
ал ғаш қы қа да мын осы ме шіт тен 
бас тай ды де ген қа ғи да ны ес ке рер 
бол сақ, біз де осы ру ха ни жаң ғы-
ру аясын да ту ған жер ге тағ зым 
етіп, кө не нің кө зі бол ған, ұлт тық 
ко ды мыз дың кіл ті бол ған ай ту лы 
ме шіт ке бас сұ ғып, үл кен əсер мен 

шық тық. «Ару ақ ра зы бол май, ті-
рі байы май ды» де мек ші, өт кен 
ару ақ тар ға құ ран ба ғыш тат тық.
Ке ле сі күн гі са па ры мыз Қар-

қа ра лы да кез де се тін 7 та би ғат ес-
кер ткі ші нің бі рі — «Шай тан көл» 
кө лі не ба ғыт тал ды. Біз дің топ 
«эко ло ги ялық соқ пақ пен» 2 са ғат-
тай жаяу жү ріп тау ба сын да ор-
на лас қан көл ге жет ті. Шай тан көл 
кө лі Бұ ғы лы тауын да, гра нит ті 
жар тас пен қа ра ғай ор ма ны қор-
ша ған 1200 м би ік ті гін де ор на-
лас қан. Ұзын ды ғы 60 метр, ені 
40 метр. Ор та ша те рең ді гі 2 метр. 
Жар ты лай бұ зы лу ға ұшы ра ған 
қат-қа бат ты гра нит ті жар тас пен 
қор шал ған. Көл ді хош иіс ті қа ра-
ғай ор ма ны қор ша ған. Ұшар та-
удың ба сын да тос та ған ға құй ған 
су дай бо лып жар қы рап жа та тын 
ай дын көл ағын сыз ор на лас қан. 
Қар қа ра лы қа ла сы 830 метр би ік-
тік те ор на лас қан де сек, ал кө лі міз 
1200 метр, сон да көл ор на лас қан 
би ік тік жер гі лік ті жер бойын ша 
370 мет рді құ рай ды. Қар қа ра лы да 
тау ба сын да ор на лас қан «Шай тан-
көл» кө лі нен бас қа «Бас сейн кө лі» 
бар. Та би ғат тың ерек ше жа ра ты-
лы сы дер сің, көл ді кө ру үшін тау ға 
шы ғу да бір ға жап дү ние. Бұл көл-
дер ге шо мы лу ға рұқ сат етіл ме ген. 
Хи ми ялық құ ра мы да, көл та ба ны 
да то лық зерт тел ме ген екен. Бі раз 
аял дап, көл ді та ма ша ла ған соң 
бір пай да мыз ти сін деп та за лық 
жұ мыс та рын жүр гіз дік. Көл бе-
тін де үй рек тер жү зіп жүр. Су лы-
бат пақ ты жер ді ме кен қы ла тын 
осы нау құс тар та удың ұшар ба-
сын да ғы бұл көл ді де па на тұ тып, 
жа ра ты лыс тың əсем ді гі не үлес 
қос қан дай екен. Шай тан көл дің кө-
не атауы «Əули екөл» екен, қа зақ 
хал қы еш қа шан Ал ла ның қар ғы-
сын ал ған лағ нет тің аты мен еш-
те ңе ні ата ма ған еді. «Əули екөл» 
де ген та ри хи атауын қай тып ал са, 
се бе бі қа зақ «жақ сы сөз — жа рым 
ырыс» деп, сөз қа ді рін кие тұт-
қан ха лық еді ғой. Ру ха ни жаң ғы-
ру үшін лағ нет бол ған шай тан ды 
емес, қа зақ үшін ки елі сөз бол ған 
«əулие» сө зін жаң ғыр тсақ де ген 
ой ға кел дік. Со ны мен та ри хын 
іші не бү гіп жат қан бұл көл мен 
де қош ай тыс тық. Са на ға сіл кі ніс 
ор нау үшін Ел ба сы мыз нұс қа ған 
бо ла шақ қа бас тар бағ да ры мыз ды 
дұ рыс тау бас ты мін де ті міз бол мақ.
Ен ді гі ке зек те «Кі ма сар» де-

ма лыс ор ны на ав то бус пен са пар 
шек тік. Кі ма сар дың та улы қой-
науын да ту рис тер кө ре ала тын 
«ор ман шы үйі» бар. Үй 1913 жы-

лы са лын ған. Бұл жер де ең ал ғаш 
ор ман шы Л. Са дов ни чий де ген 
адам ең бек ет кен. Ол Қар қа ра-
лы то пы ра ғы на тұң ғыш рет Сі бір 
шыр ша сы мен бал қа ра ғай ағаш-
та рын өсір ген. Ір ге сі кө те ріл ге ні не 
1 ға сыр дан ар тық уақыт өт се-да ғы 
үй дің сыр тқы көр кі ар хи тек ту ра-
лық тар тым ды лы ғы мен ерек ше 
көз тар та ды. Бө ре не лер ден қи ып 
са лын ған екі қа бат ты ғи ма рат тың 
те ре зе ле рі өр нек тер мен əше кей-
лен ген. Ағаш үй ді өр нек ті етіп 
сал ған, оны ою-өр нек тер мен көр-
кем де ген ағаш ше бе рі И. Я. Сме-
тан кин. Бұл ше бер дің ту ын ды сы 
ашық ас пан ас тын да əлі де əсем ді-
гін жой май сол күйін де сақ та лып 
тұр. Тау қой науын да ор на лас қан 
осы нау жер дің та би ға ты ерек ше, 
сту дент тер іс-тə жі ри бе үшін қа-
жет ті ма те ри ал дар ды ке ңі нен жи-
нас ты ра ал ды. Ар найы соқ пақ пен 
жү ріп оты рып «қос қа зан» деп 
атал ған екі тос та ған ша пі шін дес 
тас іші не жи нал ған су ды кө ріп 
қайт тық. Осы жер дің дəл ба тыс 
ір ге сін де Қар қа ра лы ның ең би ік 
нүк те сі «Жи рен са қал» тауы ор на-
лас қан.
Са ры ар қа ның са ры да ла сын-

да ерек ше та би ғат ке ше нін құ рап 
жат қан осы нау Қар қа ра лы та улы-
ор ман ды мас си ві фа уна мен фло-
ра ға бай, ауасы мен суы ши па лы, 
та ри хи жə ді ге рі мол, кө не ғи ма-
рат та ры мен мұн да лап та рих қой-
науына тар тып əке те тін тыл сым 
күш ке ие. Бір ап та лық іс-тə жі ри бе 
ба ры сын да ге ог раф тар тау-тас тар-
ды зерт теп, тау жы ныс та ры ның 
түр ле рі мен та ныс ты, олар дың 
жа сын анық тап, қан дай күш тер-
дің əсе рі нен өз ге ріс ке ұшы ра ға-
нын қа рас тыр ды. Со ны мен қа тар 
то пог ра фи ялық кар та лар тү сі ріп, 
би ік тік нүк те лер ді анық та ды. Ал 
эко лог тар та би ғат жа на шы ры ре-
тін де қай та лан бас та би ғат ке ше-

нін де та за лық жұ мыс та рын жүр-
гі зіп, өсім дік тер дің эко ло ги ялық 
ва лент ті лі гі бойын ша топ тар ға 
бө лі ну ін са ра ла ды. Эко ло ги ялық 
соқ пақ тар мен жү ріп рек ре аци-
ялық ай мақ тың ты ныс-тір лі гі мен 
та ныс ты. Би олог тар өсім дік тер 
жа мыл ғы сы мен жа ну ар лар дү-
ни есін зерт теп, гер ба рий жи нас-
ты рып, зерт теу жұ мыс та рын жүр-
гіз ді.
Ту ған жер ге тағ зым та ри хың-

ды та ну мен са бақ та сып жа тыр. 
Ел ба сы мыз ай тқан «ру ха ни жаң-
ғы ру» — ал ды мен өзің ді та ну, ал 
өзің ді та ну үшін өт кен та ри хы ңа 
зер са лу. Қар қа ра лы та би ға ты сту-
дент тер дің жыл бойы ал ған те ори-
ялық бі лі мін қо ры тын ды лай тын 
прак ти ка ның қай нар кө зі бол-
ды. Фа уна сы мен фло ра сы на бай 
өңір ді зерт теу үшін бір ап та лық 
іс-тə жі ри бе жет кі лік сіз, та би ға ты 
тұ нып тұр ған том-том дық кі тап-
тай қо ры мол. Ру ха ни дү ни ең ді 
жаң ғыр тып, ұлт тық ко дың ды та-
ну үшін бұл өңір дің ай та ры көп. 
Қар қа ра лы мем ле кет тік ұлт тық 
та би ғи са яба ғы ның қыз мет кер ле-
рі əсем та би ғат тың шы найы жа-
на шы ры. Осы ме ке ме ма ман да ры-
ның ар қа сын да қай та лан бас та би-
ғат ке ше ні сол күйін де сақ та лып, 
ту рис тер дің ке лу са ны жыл сайын 
ар тып отыр. Рек ре аци ялық ай-
мақ ре тін де та ныл ған Қар қа ра лы 
та улы-ор ман мас си ві жан ға жай-
лы, дер тке ши па. Сту дент те рі міз 
рек ре аци ялық өңір дің бар лық та-
лап та рын орын дай оты рып, оқу-
да ла лық іс-тə жі ри бе ні ой да ғы дай 
аяқ тап шық ты. Əр ма ман дық өзі-
не ке ре гін алып, «та би ғат» ат ты 
ұс таз дан та лай дү ние үй рен ді. Ал 
мұ ра жай лар өт ке ні міз ді ес ке са-
лып, са на мыз ға сіл кі ніс ор на тып, 
ру хы мыз ды байыт ты.

БИ ОЛО ГИЯ-ГЕ ОГ РА ФИЯ ФА КУЛЬ ТЕ ТІ
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Как уже ска за но, в прош лые 2-3 го да 
бы ло уде ле но ос нов ное вни ма ние сред не-
му об ра зо ва нию как на ибо лее круп но му, 
яв ля юще му ся плат фор мой об ра зо ва ния 
во об ще, и тре бу юще му на тот мо мент 
кар ди наль ных ре ше ний. Этот год — год 
мас штаб но го по вы ше ния от вет ствен нос-
ти кол лед жей и выс ше го об ра зо ва ния, тех, 
кто вы пус ка ет спе ци алис тов на ры нок тру-
да, пе ред на се ле ни ем за ка че ство под го тов-
ки. Это год по вы ше ния от вет ствен нос ти.

Выс шее и пос ле ву зов ское об ра зо ва ние
Мы на чи на ем с двух ба зо вых по нят ных 

ос нов ка че ства. Пер вое — это сов ре мен ные 
об ра зо ва тель ные прог рам мы, вто рое — вы-
со кие тре бо ва ния к сту ден там.
За кон об ака де ми чес кой сво бо де да ет 

воз мож ность ву зам опе ра тив но об но вить 
об ра зо ва тель ные прог рам мы. Рей тинг об-
ра зо ва тель ных прог рамм НПП «Ата ме кен», 
ос но ван ный на за ня тос ти и оцен ке про фес-
си ональ ных со юзов ра бо то да те лей, а зна чит, 
на вос тре бо ван нос ти и сов ре мен нос ти об ра-
зо ва тель ных прог рамм, да ет ву зам чет кое 
нап рав ле ние об нов ле ния. Мы счи та ем, что 

плат фор ма для ре ше ния этой за да чи за ло-
же на. Те перь вре мя по вы ше ния от вет ствен-
нос ти ву зов. Гла ва го су дар ства по шел на 
бес пре це ден тное уве ли че ние об ра зо ва тель-
ных гран тов на 10 ты сяч в прош лом го ду и 
еще на 20 ты сяч — в этом. Раз ре ши те мне от 
име ни всех вы ра зить на шу глу бо кую бла го-
дар ность Нур сул та ну Аби ше ви чу. Нам ока-
за но боль шое до ве рие, по это му от вет ствен-
ность ву зов за ка че ство ста ла за да чей №1.
Как мы бу дем ее ре шать? Пер вое: на ба зе 

рей тин га, ос но ван но го на за ня тос ти вы пус-
кни ков, ми нис тер ство нач нет при ни мать 
ме ры по от зы ву ли цен зий у ву зов по спе ци-
аль нос тям, где, мы все ви дим, идет низ кое 
тру до ус трой ство. 17 ли цен зий в этом го ду 
уже отоз ва но. Ра бо та бу дет уси ле на. Это 
при ве дет к про фи ли за ции ву зов по ос нов-
ным нап рав ле ни ям. Там, где они мо гут хо-
ро шо пре по да вать, пусть пре по да ют. Там, 
где дип лом не да ет хо ро шей вос тре бо ван-
нос ти, пре по да вать не име ет смыс ла.
Вто рое: по вы сят ся ква ли фи ка ци он ные 

тре бо ва ния к уни вер си те там от дель но, ин-
сти ту там от дель но, ака де ми ям от дель но. 
Раз ра бо та на но вая пру ден ци аль ная, объ ек-

тив ная, не за ви си мая от МОН сис те ма, кто 
мо жет на зы вать ся уни вер си те том, ин сти ту-
том, ака де ми ей, ко то рая се год ня про хо дит 
об суж де ние с рек то ра ми ву зов.
Третье: мы це ли ком под дер жи ва ем соз да-

ние ли ги за ака де ми чес кую тре бо ва тель ность. 
Это ини ци ати ва са мих ву зов. Мы с гор достью 
мо жем ска зать, что в Ка зах ста не соз да ет ся 
ли га ву зов, ко то рые сис тем но пос та вят вы со-
кие тре бо ва ния к сту ден там, ака де ми чес кую 
чес тность, вы со кое имя сво его ву за над те ку-
щей ры ноч ной конъ юн кту рой. Об этом се-
год ня ву зы-ини ци ато ры са ми рас ска жут.
Это не все ме ры, ко то рые мы бу дем 

пред при ни мать. Есть KPI для рек то ров го-
су дар ствен ных ву зов, есть обя за тель ный 
ан тип ла ги ат, есть по этап ное внед ре ние сер-
ти фи ка ции для вы пус кни ков ре гу ли ру емых 
про фес сий и так да лее. Но все, что ми нис-
тер ство де ла ет, ли бо идет от са мих ву зов, 
ли бо с ни ми ши ро ко об суж да ет ся.

В сфе ре на уки глав ный тренд — это ин-
тег ра ция на уки и биз не са. В этом го ду от-
бор всех науч ных про ек тов осу ществлял ся 
с 50-про цен тным учас ти ем пред ста ви те лей 
биз не са.
Биз нес ак тив но на чал со фи нан си ро вать 

на уку. До ля рас хо дов биз не са в об щем объ-
еме зат рат на НИ ОКР в прош лом го ду сос-
та ви ла 32,3%. По срав не нию с 2016 го дом 
до ля вы рос ла на 2 про цен та.
Так же идет про цесс ин тег ра ции ка зах-

стан ской на уки в меж ду на род ное науч ное 
со об ще ство. Так, поч ти пять сот на ших науч-
ных про ек тов вы пол ня ют ся с учас ти ем за ру-
беж ных уче ных. Вот эту ра бо ту на до уси ли-
вать.
Мы пла ни ру ем в те че ние 3 лет обу чить 

бо лее 3 ты сяч уче ных ан глий ско му язы ку и 
про це ду ре по да чи за явок в меж ду на род ные 
науч ные ор га ни за ции.
Все за да чи и нап рав ле ния на шей на уки 

бу дут об суж дать ся с науч ным со об ще ством.

АСТАНА, 17 АВ ГУС ТА 2018 Г.
ПО МА ТЕ РИ АЛАМ САЙ ТА WWW.EDU.GOV.KZ

В се ре ди не ав гус та в ЕНУ им. Л. Н. Гу ми ле ва сос то ялось сек ци он ное за се да ние в рам-
ках Рес пуб ли кан ской ав гус тов ской кон фе рен ции пе да го ги чес ких ра бот ни ков Рес пуб ли-
ки Казахстан «Че ло ве чес кий ка пи тал в ус ло ви ях чет вер той про мыш лен ной ре во лю ции».

Ав гус тов ская кон фе рен ция пе да го ги чес ких 
ра бот ни ков — это тра ди ци он ное со бы тие для 
пе да го гов, да ющее от счет на ча лу но во го учеб но-
го го да и но вым пе да го ги чес ким иде ям. Кон фе-
рен ция — ди ало го вая пло щад ка для вы ра бот ки 
ме то ди чес ких ре ко мен да ций по мо дер ни за ции 
об ра зо ва ния в рам ках ре али за ции за дач, оп ре-
де лен ных в Пос ла нии Пре зи ден та Рес пуб ли ки 
Казахстан Н. А. Назарбаева на ро ду Казахстана от 
10 ян ва ря 2018 го да «Но вые воз мож нос ти раз ви-
тия в ус ло ви ях чет вер той про мыш лен ной ре во-
лю ции» и прог рам ме «Ру ха ни Жаң ғы ру».

Цель ав гус тов ской кон фе рен ции — оп ре де-
ле ние клю че вых нап рав ле ний раз ви тия сис те мы 
об ра зо ва ния в рам ках об нов ле ния ее со дер жа ния, 
об суж де ние проб лем и пер спек тив мо дер ни за-
ции сис те мы об ра зо ва ния на ос но ве при ори те тов 
вос пи та ния и по вы ше ния ка че ства об ра зо ва ния.
Те ма сек ци он но го со ве ща ния «Сов ре мен ная 

мо дель со ци аль но-гу ма ни тар ной по ли ти ки в 
кон тек сте прог рам мы «Ру ха ни Жан ғы ру» бы ла 
пос вя ще на но вым со ци аль ным про ек там и под-
дер жке сту ден тов и уча щих ся в рам ках но вов ве-
де ний За ко на об об ра зо ва нии.

В ме роп ри ятии при ня ли учас тие пред ста ви-
те ли Ми нис тер ства об ра зо ва ния и на уки Рес пуб-
ли ки Казахстан, НПП «Ата ме кен», АО «Центр 

меж ду на род ных прог рамм», а так же про рек то-
ры ву зов.

На со ве ща нии выс ту пил ви це-ми нистр об ра-
зо ва ния и на уки Рес пуб ли ки Казахстан Ас хат Ай-
ма гам бе тов. Ви це-ми нистр от ме тил, что в этом 
го ду сек ци он ные со ве ща ния в рам ках ав гус тов-
ской кон фе рен ции про во дят ся в но вом фор ма те. 
Со ве ща ния про хо дят с 8 по 27 ав гус та в Ас та не, 
Алматы и Тур кес та не.

«В этом го ду про изош ли боль шие из ме не ния 
в сфе ре об ра зо ва ния. Из ме не ния в За кон РК «Об 
об ра зо ва нии» уже при ня ты, всту пи ли в за кон-
ную си лу. Нам важ но по ни мать и знать, что на ши 
кол ле ги в кур се этих из ме не ний», — под чер кнул 
Ас хат Ка на то вич.

По но вым пра ви лам выс шие учеб ные за ве де-
ния стра ны бу дут са ми раз ра ба ты вать учеб ные 
прог рам мы, оп ре де лять сто имость обу че ния и 
по ря док при ема сту ден тов, а так же фор ми ро вать 
со ци аль ную по ли ти ку в ву зах.

Кро ме то го, в сво ем выс туп ле нии А. Ай ма гам-
бе тов зат ро нул по вы ше ние ро ли сту ден чес ких и 
мо ло деж ных ор га ни за ций в дея тель нос ти уни-
вер си те та. В час тнос ти, су ще ствен но из ме нят ся 
струк ту ра, фун кции, пла ны ра бо ты ко ми те тов 
по де лам мо ло де жи, пла ни ру ет ся еже год ное 
про ве де ние ре ги ональ ных фес ти ва лей сту ден чес-
кой мо ло де жи в раз лич ных ву зах об лас ти, бу дут 
рас ши ре ны фун кции сту ден чес ких пар ла мен тов 
в со от вет ствии с Па риж ским ком мю ни ке от 25 
мая 2018 го да. Пред ста ви те ли сту ден че ства бу дут 
вклю че ны в ор га ны уп рав ле ния уни вер си те та ми, 

вклю чая наб лю да тель ные со ве ты, про дол жит-
ся раз ви тие де бат но го дви же ния и сту ден чес ких 
ин тел лек ту аль ных игр «Что? Где? Ког да?», во лон-
тер ско го дви же ния. Пла ни ру ет ся уве ли че ние фи-
нан си ро ва ния мо ло деж ной по ли ти ки в бюд же-
тах уни вер си те тов.

В со ци аль ном пла не для сту ден тов пла ни ру-
ет ся улуч ше ние ус ло вий про жи ва ния в об ще-
жи ти ях, для кон тро ля ка че ства бу дет про ве де на 
про вер ка со ци аль ных сту ден чес ких объ ек тов ко-
мис си ей МОН РК. При этом в но вой ре дак ции 
За ко на «Об об ра зо ва нии» пре дос тав ле ние мес та 
в об ще жи тии изъ ято из пе реч ня го су дар ствен-
ных ус луг; уни вер си те ты дол жны раз ра бо тать 
соб ствен ные по ло же ния и про це ду ры. Из но ва-
тор ских ус луг: пла ни ру ет ся мо дер ни за ция уни-
вер си тет ских биб ли отек по об раз цу ко вор кинг-
цен тров.

Пла ни ру ет ся внес ти из ме не ния и в учеб ный 
про цесс. В час тнос ти, из ме нит ся про це ду ра про ве-
де ния ВО УД, в ее прог рам му бу дут вклю че ны пе ре-
ве ден ные на ка зах ский язык кни ги по прог рам ме 
«100 но вых учеб ни ков», вре мя про ве де ния ВО УД 
бу дет пе ре не се но на ко нец вто ро го кур са. Бу дет 
из ме не на про це ду ра вы де ле ния гран тов в ма гис-
тра ту ру по об раз цу ба ка лав ри ата — без при вяз ки 
к кон крет но му ву зу. В прог рам му обу че ния бу дет 
вклю че но фор ми ро ва ние у сту ден тов пред при ни-
ма тельских на вы ков в пе ри од уче бы в ву зе.

Р. М. ЖУ МА ШЕВ,
ПРО ФЕС СОР, ПЕР ВЫЙ ПРО РЕК ТОР КАРГУ ИМ. АКА ДЕ МИ КА Е. А. БУ КЕ ТО ВА

Бакытжан Сагинтаев провел 
совещание по вопросам 
развития высшего образования

В хо де со ве ща ния об суж де ны но вые 
под хо ды к по вы ше нию ка че ства выс ше го 
об ра зо ва ния, в том чис ле по нап рав ле-
ни ям раз ра бот ки сов ре мен ных прог рамм, 
сер ти фи ка ции вы пус кни ков, внед ре ния 
сис те мы ака де ми чес кой чес тнос ти, про-
ве де ния рей тин га об ра зо ва тель ных прог-
рамм ву зов. Ком плекс мер по по вы ше нию 
ка че ства под го тов ки кад ров для но вой 
эко но ми ки стра ны пред по ла га ет так же 
соз да ние ас со ци ации «Ли га ака де ми чес-
кой чес тнос ти» и пов се мес тное ис поль-
зо ва ние сис те мы «Ан тип ла ги ат» для всех 
пись мен ных ра бот.

Выс ту пив ший на со ве ща нии ми нистр 
об ра зо ва ния и на уки РК Е. Са га ди ев до ло-
жил о те ку щей си ту ации в об ра зо ва тель-
ном про цес се выс ших учеб ных за ве де ний 
и пред ло жил ком плекс мер для по вы ше ния 
ка че ства под го тов ки кад ров и кон ку рен-
тос по соб нос ти ву зов, в том чис ле на меж-
ду на род ном уров не.

По ито гам со ве ща ния премь ер-ми нистр 
РК Ба кыт жан Са гин та ев по ру чил со от-
вет ству ющим го су дар ствен ным ор га нам 
де таль но про ра бо тать вне сен ные пред ло-
же ния и до кон ца те ку ще го го да про вес ти 
пов тор ное со ве ща ние по дан но му воп ро су.

В ми ро вой и на ци ональ ной прак ти ке 
об щеп ри ня той про це ду рой приз на ния ка-
че ства пре дос тав ля емых ус луг яв ля ет ся ак-
кре ди та ция. В Ка зах ста не в Ре естр ак кре-
ди та ци он ных агентств вхо дят 8 агентств, 
из них 5 ка зах стан ских и 3 за ру беж ных. 
Сог лас но мо ни то рин гу ак кре ди та ции ор га-
ни за ций об ра зо ва ния и об ра зо ва тель ных 
прог рамм в пе ри од с ян ва ря по июнь 2018 
го да ин сти ту ци ональ ную ак кре ди та цию в 
на ци ональ ных агент ствах прош ли 107 ву-
зов, что сос тав ля ет 93% от об ще го ко ли-
че ства граж дан ских ву зов. В ре зуль та те 
мо ни то рин га спе ци али зи ро ван ную ак кре-
ди та цию прош ли 100 ка зах стан ских ву зов, 
или 87% ву зов.

Ка зах стан ские ву зы при ни ма ют ак тив-
ное учас тие в ми ро вых рей тин гах. Так, в 
2018 го ду в рей тин ге QS WUR от ме че но 
10 ка зах стан ских ву зов, по срав не нию с 
прош лым го дом ко ли че ство ву зов уве ли-
чи лось. Но вы ми ка зах стан ски ми ву за ми в 
рей тин ге ста ли Ка зах ский на ци ональ ный 
аг рар ный уни вер си тет и Кар ГТУ. Каз НУ им. 
аль-Фа ра би во шел в топ-300 — 220-е мес-
то, под няв шись на 16 по зи ций.

В рам ках циф ро ви за ции сис те мы об-
ра зо ва ния 21 вуз соз дал кон сор ци ум на 
ба зе Каз НУ име ни аль-Фа ра би по прод ви-
же нию мас со вых от кры тых он лайн-кур сов 
(МО ОК). В це лях под го тов ки кад ров для 
циф ро вой эко но ми ки раз ра бо та ны 22 об-
ра зо ва тель ных прог рам мы, ре али зу емых 
в ре жи ме пи лот но го про ек та.

На кон фе рен ции так же бы ли вы ра бо-
та ны ре ко мен да ции для учас тни ков Рес-
пуб ли кан ской ав гус тов ской кон фе рен ции 
пе да го ги чес ких ра бот ни ков Рес пуб ли ки 
Казахстан «Че ло ве чес кий ка пи тал в ус-
ло ви ях чет вер той про мыш лен ной ре во-
лю ции». В час тнос ти, рек то рам выс ших 
учеб ных за ве де ний ре ко мен до ва но 
обес пе чить вы пол не ние со от вет ству ющей 
ра бо ты по тран сфор ма ции ву зов в не ком-
мер чес кое ак ци онер ное об ще ство;

про вес ти под го то ви тель ную ра бо ту по 
раз ра бот ке и ут вер жде нию внут рен них 
нор ма тив ных до ку мен тов ву зов в све те 
ре али за ции но вых нор ма тив но-пра во вых 
ак тов в сфе ре выс ше го и пос ле ву зов ско го 
об ра зо ва ния;

раз ра бо тать и прис ту пить к ре али за ции 
до рож ной кар ты по по вы ше нию прин ци-
пов ака де ми чес кой чес тнос ти;

ак ти ви зи ро вать ра бо ту по вхож де нию/
улуч ше нию по зи ций в меж ду на род ных ака-
де ми чес ких рей тин гах (в т. ч. в рей тин гах 
QS-WUR, Ti mes Hig her Edu ca ti on);

рас ши рить сот руд ни че ство ву зов в рам-
ках ре али за ции про ек тов на он лайн-плат-
фор мах Каз НУ им. аль-Фа ра би и Open U;

раз ра бо тать под роб ный ал го ритм внед-
ре ния в об ра зо ва тель ный про цесс 17 пре-
зен то ван ных учеб ни ков по про ек ту «Но вое 
гу ма ни тар ное зна ние. 100 но вых учеб ни-
ков на ка зах ском язы ке»;

при нять ме ры по осу ществле нию по-
этап но го пе ре хо да на ан глий ский язык 
прик лад ных науч ных ис сле до ва ний;

про дол жить сис тем ную ра бо ту по прив-
ле че нию мо ло дых уче ных в на уку и др.

ПО МА ТЕ РИ АЛАМ САЙ ТА EDU.GOV.KZ

Выдержки из доклада министра образования и науки РК
Е. К. Сагадиева на Республиканской августовской конференции
педагогических работников «Человеческий капитал
в условиях четвертой промышленной революции»

Изменения в Закон РК об образовании
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Лет няя шко ла «Пов сед нев ный Казахстан: прош лое и нас то ящее» в Ка ра ган де — это 
ин тер на ци ональ ное науч но-ис сле до ва тельское ме роп ри ятие, целью ко то ро го яв ля ет ся 
объ еди не ние как мо ло дых, так и опыт ных ис сле до ва те лей в сфе ре со ци аль ных и гу ма ни-
тар ных на ук, за ин те ре со ван ных в изу че нии Цен траль ной Азии.

Лет няя шко ла да ет воз мож ность сту ден там 
по лу чить об зор по ис сле до ва тельским те мам, 
от но ся щим ся к прош ло му и нас то яще му ре ги-
она, и раз ра бо тать са мос то ятель ный ис сле до-
ва тельский про ект, ос но ван ный на соб ствен ных 
ин те ре сах.
Здесь соб ра лись сту ден ты из Казахстана и 

Ев ро пы для об ме на зна ни ями по ис то рии и 
куль ту ре Цен траль ной Азии и науч ны ми на вы-
ка ми меж ду учас тни ка ми с раз лич ным опы том 
ис сле до ва ний. Ос нов ное вни ма ние уде ля ет-
ся ан тро по ло ги чес ким под хо дам к изу че нию 
Цен траль ной Азии, ар хе оло гии ре ги она, а так-
же раз ви тию ис сле до ва тельских на вы ков.
Лет няя шко ла ор га ни зо ва на сов мес тно 

КарГУ им. Е. А. Бу ке то ва (Казахстан, г. Ка ра ган-
да), уни вер си те том «Ори ен та ле» (г. Не аполь, 
Ита лия), Тал лин ским уни вер си те том (Эс то-
ния), За пад но-Ка зах стан ским уни вер си те том 
им. М. Уте ми со ва (г. Уральск, Ка зах стан) в кон-

тек сте ис сле до ва тельской плат фор мы «Труд, 
ок ру жа ющая сре да и род ство в Цен траль ной 
Азии: прош лое и нас то ящее».
Ор га ни за то ра ми выс ту пи ли: ка фед ра по-

ли то ло гии и со ци оло гии КарГУ им. Е. А. Бу ке-
то ва, ис то ри чес кий фа куль тет КарГУ им. Е. А. 
Бу ке то ва, Центр изу че ния Цен траль ной Азии, 
Ира на и Ти бе та уни вер си те та «Ори ен та ле».
В рам ках лет ней шко лы про хо дят сле ду-

ющие ме роп ри ятия. Нап ри мер, сос то ялась 
се рия науч но-ис сле до ва тельских се ми на ров 
(на ан глий ском и рус ском язы ках) по ис то рии, 
со ци оло гии, ан тро по ло гии и ар хе оло гии Цен-
траль ной Азии с те ма ти чес кой ори ен та ци ей 
на труд, ок ру жа ющую сре ду, ген дер, род ство 
и СМИ.
В пер вые дни в шко ле прош ли ввод ные за-

ня тия на ан глий ском язы ке по со ци аль ной 
ан тро по ло гии, ан тро по ло гии тру да и про-
мыш лен нос ти, эко ло ги чес кой ан тро по ло гии, 
ран ним ме тал лур гам, ме то дам ис сле до ва ний в 
со ци аль ных на уках, раз ра бот ке про ек тов, ака-
де ми чес ким на вы кам.
Сту ден ты по лу ча ют прак ти чес кое обу че ние 

и кон суль та ции, нап рав лен ные на раз ви тие 
ин ди ви ду аль ных ис сле до ва тельских про ек-
тов сту ден тов. Ко неч но же, для гос тей го ро да 
прой дут эк скур сии по ре ги ону. Ре жим ра бо ты 
шко лы та ков, что од на-две сес сии про во дят ся 
три-че ты ре дня в не де лю, что поз во ля ет сту ден-
там дос та точ но мно го вре ме ни уде лять то му, 

что бы сос ре до то чить ся на сво их ин ди ви ду аль-
ных про ек тах и ин ди ви ду аль ных кон суль та ци-
ях с пре по да ва те ля ми лет ней шко лы.
В ака де ми чес ком сос та ве лет ней шко лы, ко-

то рый про во дит науч ный клуб и лек ци он ные 
за ня тия, пре по да ва те ли и про фес со ра из раз-
ных стран и пред ста ви те ли КарГУ: Tom ma so 
Tre vi sa ni, Eeva Kesküla, Fe de ri co Ba ci occhi, Gi an 
Lu ca Bo no ra, Pa olo Sor bel lo, Lau ra To ur tel lot te, 
Mau ri zio To ta ro, Per la Za ni ni, Бай жол Ка рип ба-
ев, За уреш Сак та га но ва, Ка нат Бо де ев, Ай гуль 
Бей се но ва, Зуль фия Ва ли то ва, Па вел Со ло-
щен ко, Тать яна Рез вуш ки на, Ин жу на Ка ра жа-
но ва, Ла ура Бер ди хо жа ева, Ксе ния При луц кая 
и дру гие.
В лет ней шко ле при ни ма ют учас тие вы пус-

кни ки и сту ден ты фа куль те тов гу ма ни тар ных, 
со ци аль ных и ис то ри чес ких на ук, ко то рые ин-
те ре су ют ся проб ле ма ми Цен траль ной Азии. 
За ня тия про во дят ся на ан глий ском язы ке. Лет-
няя шко ла пре дос та ви ла про жи ва ние и пи та-
ние для 14 сту ден тов в кам пу се КарГУ им. Е. А. 
Бу ке то ва. По ито гам лет ней шко лы учас тни-
ки по лу чат сер ти фи ка ты и кре дит ные бал лы 
ECTS, они бу дут при суж де ны при ус пеш ной 
пре зен та ции ис сле до ва тельско го про ек та по 
ито гам ЛШ в КарГУ им. Е. А. Бу ке то ва 12-13 
сен тяб ря 2018 го да.

ИН ФОР МА ЦИЯ ПРЕ ДОС ТАВ ЛЕ НА 
ФА КУЛЬ ТЕ ТОМ ФИ ЛО СО ФИИ И ПСИ ХО ЛО ГИИ КАР ГУ

Фи ли ал АО «На ци ональ ный центр по вы ше ния ква ли фи ка ции «Өр леу», Ин сти тут по-
вы ше ния ква ли фи ка ции пе да го ги чес ких ра бот ни ков по Ка ра ган дин ской об лас ти сов мес-
тно с КарГУ им. Е. А. Бу ке то ва про во дят рес пуб ли кан скую науч но-прак ти чес кую кон фе-
рен цию «По вы ше ние ква ли фи ка ции пе да го ги чес ких ра бот ни ков: вза имо дей ствие тра ди ций и ин но ва-
ций» (да лее Кон фе рен ция), пос вя щен ную 70-ле тию ин сти ту та.

Кон фе рен ция сос то ит ся 23 ок тяб ря 2018 го да.
К учас тию в Кон фе рен ции приг ла ша ют-

ся фи ли алы АО «НЦПК «Өр леу», об ра зо ва-
тель ные и науч ные ор га ни за ции Рес пуб ли ки 
Казахстан, уче ные, пре по да ва те ли ву зов, кол-
лед жей, спе ци алис ты по раз ви тию че ло ве чес-
ких ре сур сов, ор га ни за то ры сис те мы об ра зо-
ва ния, ру ко во ди те ли и пе да го ги ор га ни за ций 
дош коль но го и сред не го об ра зо ва ния.
Клю че вая идея ме роп ри ятия: «Сох ра ня ем 

луч шие тра ди ции для соз да ния но во го ка че-
ства».
Кон фе рен ция нап рав ле на на ана лиз и 

обоб ще ние уп рав лен чес ких, со ци аль ных, 
пси хо ло го-пе да го ги чес ких тра ди ций и ин но-
ва ций в сис те ме по вы ше ния ква ли фи ка ции 
«Өр леу» в кон тек сте ос нов ных трен дов мо дер-
ни за ции оте че ствен ной сис те мы об ра зо ва ния; 
ак ту али за цию ин но ва ци он ной прак ти ки ор-
га ни за ций об ра зо ва ния по про фес си ональ но-
му раз ви тию пе да го га.

Ос нов ные нап рав ле ния ра бо ты Кон фе-
рен ции:
• ран нее раз ви тие де тей;
• нрав ствен но-ду хов ное об ра зо ва ние;
• STEM-обу че ние;
• дис тан ци он ные тех но ло гии в под го тов ке и 
по вы ше нии ква ли фи ка ции;

• ин клю зив ное об ра зо ва ние;
• циф ро ви за ция об ра зо ва ния;
• по ли языч ное об ра зо ва ние;
• мо дер ни за ция соз на ния;
• со ци аль ное парт нер ство.
Ос нов ные нап рав ле ния ра бо ты Кон фе рен-

ции оп ре де ле ны для под го тов ки сбор ни ка ма-
те ри алов.

Сек ци он ные за се да ния ор га ни зу ют ся в 
рам ках са тел лит ных сес сий, пред по ла га ющих 
толь ко выс туп ле ния хед лай не ров (приг ла-
шен ных VIP-спи ке ров). Учас тни ки Кон фе рен-
ции бу дут иметь уни каль ную воз мож ность оз-
на ко мить ся с ав тор ской ин тер пре та ци ей ори-
ги наль ных науч ных и прик лад ных идей, уча-
ство вать в их об суж де нии и, бо лее то го, по лу-
чить эк спер тную оцен ку сво его ис сле до ва ния 
в рус ле идей спи ке ра или их оп ро вер же ния.

Са тел лит ные сес сии ре али зу ют ся в сле ду-
ющих фор мах.

Bre ako ut-сес сия — лек ции из вес тных хед-
лай не ров, пред став ля ющих об ра зо ва тель ные, 
науч ные, ис сле до ва тельские ор га ни за ции Рес-
пуб ли ки Казахстан.

Тех ни чес кие ту ры / techni cal to urs — по се-
ще ние ис сле до ва тельских баз — ор га ни за ций 
об ра зо ва ния г. Ка ра ган ды с учас ти ем в мас тер-
клас сах, свя зан ных с нап рав ле ни ями ра бо ты 
Кон фе рен ции.

Те ма ти ка са тел лит ных сес сий:
• Ор га ни за ция ран не го обу че ния де тей в по-
ли языч ной сре де (в кон тек сте по вы ше ния 
ква ли фи ка ции пе да го гов дош коль ных ор-
га ни за ций).

• Под дер жка пе да го гов в пре по да ва нии 
пред ме тов ес те ствен но-ма те ма ти чес ко го 
нап рав ле ния на ан глий ском язы ке (в кон-
тек сте пос ткур со вой дея тель нос ти ИПК).

• Ми ро вые трен ды раз ви тия об ра зо ва ния, 
сис те мы по вы ше ния ква ли фи ка ции пе да-
го гов.

• Ре ги ональ ный ком по нент про фес си ональ-
но го раз ви тия пе да го гов в кон тек сте про ек-
та «Ай қын».

• Про фес си ональ ное раз ви тие пе да го гов сис-
те мы до пол ни тель но го об ра зо ва ния.
Ра бо чие язы ки Кон фе рен ции: ка зах ский, 

рус ский, ан глий ский.
По ито гам ра бо ты Кон фе рен ции бу дет вы-

пу щен элек трон ный сбор ник ма те ри алов с 
раз ме ще ни ем на сай те ин сти ту та в сво бод ном 
дос ту пе. При ня тые к рас смот ре нию статьи 
бу дут нап рав ле ны на ре цен зи ро ва ние для 
оцен ки со от вет ствия те ма ти ке кон фе рен ции 
и тех ни чес ким тре бо ва ни ям. От вет ствен ность 
за со дер жа ние пре дос тав ля емых ма те ри алов 
и соб лю де ние норм ака де ми чес кой чес тнос ти 
не сут ав то ры.
Пуб ли ка ция ста тей осу ществля ет ся на 

без воз мез дной ос но ве.
Для учас тия в ра бо те Кон фе рен ции не об-

хо ди мо до 21 сен тяб ря 2018 го да пред ста вить 
в ор гко ми тет сле ду ющие до ку мен ты:
• за яв ку на учас тие в кон фе рен ции по пред-
ло жен ной ни же фор ме;

• те зи сы док ла да, офор млен ные в со от вет-
ствии с тре бо ва ни ями.
За яв ка на учас тие в кон фе рен ции и 

статьи при ни ма ют ся на элек трон ную поч ту 
ор гко ми те та orgko mi tet.rnpk@ma il.ru от дель-
ны ми фай ла ми.
Ко ман ди ро воч ные рас хо ды, свя зан ные с учас-

ти ем в кон фе рен ции, — за счет нап рав ля ющей 
сто ро ны.

Ад рес и кон так тные те ле фо ны ор гко ми те та
Республика Казахстан, Ка ра ган дин ская об-

ласть, 100019, г. Ка ра ган да, ул. Жа ни бе ко ва, 42. 
Фи ли ал АО «На ци ональ ный центр по вы ше-
ния ква ли фи ка ции «Өр леу», Ин сти тут по вы-
ше ния ква ли фи ка ции пе да го ги чес ких ра бот-
ни ков по Ка ра ган дин ской об лас ти.
По всем воп ро сам об ра щать ся:
Ин сти тут: Жет пис ба ева Мей рам гуль 

Асыл бе ков на (раб. тел. 8(7212) 41-68-59, сот. 
тел. 8 701 332 2536) и Мыр зах ме то ва Асель Жа-
на тов на (раб. тел. 8(7212) 41-70-08, сот. тел. 8 
702 999 6528).
КарГУ: Аби ше ва Гуль нар Иб ра ев на (раб. 

тел. 8(7212) 31-21-60, сот. тел. 8 778 582 0911).

Зарубежное обучение

128 казахстанцев 
стали обладателями 
стипендии «Болашак»

Сти пен ди аты прой дут обу-

че ние в ма гис тра ту ре и док то-

ран ту ре и бу дут нап рав ле ны на 

ста жи ров ку в ве ду щие науч-

ные и про из вод ствен ные цен-

тры ми ра.

Го су дар ствен ный сек ре тарь 

РК Гуль ша ра Аб ды ка ли ко ва 

про ве ла оче ред ное за се да ние 

Рес пуб ли кан ской ко мис сии по 

под го тов ке кад ров за ру бе-

жом. В хо де за се да ния Ми нис-

тер ство об ра зо ва ния и на уки 

РК про ин фор ми ро ва ло об ис-

пол не нии про то коль ных по ру-

че ний ко мис сии по под го тов ке 

кад ров за ру бе жом.

«Ре ше ни ем ко мис сии сти-

пен дия при суж де на 128 пре-

тен ден там, ко то рые прой дут 

обу че ние в ма гис тра ту ре и 

док то ран ту ре, а так же бу дут 

нап рав ле ны на ста жи ров ки в 

ве ду щие науч ные и про из вод-

ствен ные цен тры ми ра», — го-

во рит ся в со об ще нии.

Аб ды ка ли ко ва да ла ряд по-

ру че ний по даль ней шей ре али-

за ции меж ду на род ной сти пен-

дии «Бо ла шак». Она от ме ти ла, 

что прог рам ма «Бо ла шак», 

ко то рая в этом го ду от ме тит 

свое 25-ле тие, де ла ет важ ный 

вклад в под го тов ку вы со кок-

ва ли фи ци ро ван ных спе ци-

алис тов.

За 25 лет при суж де но по-

ряд ка 13 ты сяч сти пен дий, 

под го тов ле но бо лее 10 ты сяч 

ком пе тент ных кад ров, ра бо-

та ющих в раз лич ных от рас лях 

эко но ми ки стра ны.

Сог лас но ана ли зу уче ных 

Назарбаев Уни вер си те та, сти-

пен дия «Бо ла шак» по ка за ла 

свою эф фек тив ность в обес пе-

че нии ма те ри аль ных и не ма те-

ри аль ных вы год от вло жен ных 

ин вес ти ций. Сог лас но ре зуль-

та там про ве ден но го ана ли-

за, вы пус кни ка ми прог рам-

мы в об лас ти кар ди охи рур гии 

бес плат но про ве де но бо лее 

32 000 опе ра ций. Сто имость 

од ной опе ра ции варь иру ет ся 

от 300 ты сяч до 10 млн тен ге.

В КарГУ проходит летняя школа
«Повседневный Казахстан:
прошлое и настоящее»

Республиканская научно-практическая конференция 
«Повышение квалификации педагогических 
работников: взаимодействие традиций и инноваций»

Наука и образование
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Ада ми ка пи тал — бү гін гі күн нің күн тəр ті бін де тұр ған өзек ті мə се ле. Би ыл ғы Қа ра ған-
ды ша һа рын да өт кен та мыз пе да го ги ка лық ке ңе сін де де осы мə се ле ой өзе гі не ай нал ды.

Бі лім бе ру са ла сын да ғы оң өз ге ріс тер мен кем ші-
лік тер ді са рап тап, жар қын бо ла шақ қа жүйе лі жос пар-
лар құ ра тын ке ле лі ке ңес ке об лыс əкі мі Ер лан Қо ша-
нов, Бі лім жə не ғы лым ви це-ми нис трі Би бі гүл Асы ло-
ва, «Назарбаев Зи ят кер лік мек теп те рі» ДББҰ Бас қар ма 
Тө райы мы Кү лəш Шəм ши ди но ва, Қа ра ған ды об лы сы 
бі лім бас қар ма сы ның бас шы сы Есен ға зы Иман ға ли ев, 
сон дай-ақ бас қар ма бас шы ла ры, жо ға ры оқу орын да-
ры ның өкіл де рі, ұс таз дар, кə сіп кер лер қа тыс ты. Ал қа-
лы жи ын ды Кен ші лер мə де ни ет са райын да ғы қа лың 
қауым мен қа тар 15 мың ға жу ық қа ра ған ды лық on li ne 
фор мат та та ма ша ла ды.

Ада ми ка пи тал мем ле кет тің, қо ғам мен эко но ми ка-
ның не гіз гі тұ ғы ры. Ал осы ада ми ка пи тал ды бір ден-бір 
қа лып тас ты ра тын тұл ға — ол ұс таз. Мем ле ке ті міз дің 
төр тін ші ре во лю ция жағ дайын да адам ка пи та лын да-
мы ту — жаң ғы ру дың не гі зі еке нін ес ке ре оты рып, жа-
ңар тыл ған бі лім бе ру маз мұ ны на кө шу ар қы лы ұс таз-
дар дың кə сі би құ зі рет ті лі гін арт ты ру ды мақ сат етуі, бі-
лім мен ғы лым ды қо ғам ның қоз ғау шы кү ші ре тін де та-
нып, бі лім бе ру ді эко но ми ка лық өсу дің жа ңа мо де лі нің 
ор та лық бу ыны на ай нал ды ру ды бас ты на зар да ұс тауы 
да сон дық тан. Ада ми ка пи тал де ген тү сі нік ті əр кім əр-
қа лай тү сі не ді. Адам ка пи та лы — ада ми құн ды лық тар, 
асыл қа си ет тер дің топ та суы. Осы асыл құн ды лық тар ды 
да ры та тын бір ден-бір ор та ол — от ба сы, ба ла бақ ша 
мен мек теп. Қа зір бі лім ді адам ның мəр те бе сі ар тқан за-
ман. Ел дің өр кен деп да муы да ада ми ка пи тал мен ті ке-
лей бай ла ныс ты. Са лауат ты өмір, са па лы бі лім, қа рыш-
тап да мы ған ғы лым мен тех ни ка, бі лік ті кадр, іс кер лік, 
мі не, осын дай құн ды лық тар ды өн бойы на сі ңір ген адам 
ға на ең бек на ры ғын да сұ ра ныс қа ие. Ал мұн дай ар тық-
шы лық тар ды ба ла бойы на кө зі ашық, кө кі ре гі ояу ата-
ана лар мен бі лім ді тə лім гер лер дің сі ңі ре ті ні анық.

Ұзын-со нар есеп ке емес, ада ми ка пи тал ды арт ты-
ру дың ал ғы шарт та рын қа лып тас ты ру ға не гіз дел ген 
об лыс əкі мі Ер лан Жа қа нұ лы ның ба ян да ма сы көп ші-
лік тің қы зы ғу шы лы ғын ту дыр ды. Ке ңес ашық əң гі ме 
ала ңы на ай нал ды. Ай мақ бас шы сы бі лім ге жұм сал ған 
қар жы есе леп қай та ты нын, ең құн ды ак тив — ада ми 
ка пи тал ды бі лім ді адам дар ға на ту ды ра тын дық тан, 

бі лім бе ру са ла сы на жұм са ла тын шы ғын дар ды əлеу-
мет тік шы ғын емес, бо ла ша ғы зор ин вес ти ция ре тін де 
қа рас ты ру қа жет ті гін атап өт ті. Ал ада ми ка пи тал ды 
қа лып тас ты ру ұс таз дар дың бас ты мақ са ты бо луы ке-
рек де ді. Ке ше гі мен бү гін гі ні сəт ті са бақ тас ты ра оты-
рып бі лім бе ру са ла сын жа ңар тыл ған маз мұн ға кө ші-
ру ді, оқу шы ның же ке тұл ға лық бол мы сын жа ңа са ты ға 
кө те ру ді, мұ ға лім дер дің бі лік ті лі гін арт ты ру ды ал ға 
тарт ты. Се бе бі, бі лік ті ма ман қай кез де де сұ ра ныс қа 
ие. Жер гі лік ті би лік пен ұс таз дар ара сын да еш қан дай 
бө гет бол мауы ке рек ті гін де ашып айт ты. Бі лім бас қар-
ма сы на, қа ла жə не аудан əкім де рі не кадр мə се ле сін 
ма ман дар ды қыз мет тік бас па на мен қам та ма сыз ету 
ар қы лы ше шу жол да рын ұсын ды.

Об лыс тық бі лім бас қар ма сы бас шы сы Есен ға зы 
Нұр тө леуұлы өз ба ян да ма сын да ал да ғы оқу жы лы нан 
бас тап оқу шы лар дың фи зи ка, хи мия, би оло гия, ас тро-
но мия ға қы зы ғу шы лы ғын арт ты ру мақ са ты мен ха лы-
қа ра лық бі лім бе ру жо ба сы жү зе ге аса ты нын, сон дай-
ақ ба ла лар ға ар нал ған те гін IT-сы нып тар са ны ар та ты-
нын ба ян ет ті. Бұл өз ке зе гін де төр тін ші өнер кə сіп тік 
ре во лю ция жағ дайын да циф рлық тех но ло ги ялар ды 
ти ім ді пай да ла ну ға оң ық пал ете ді. Об лыс та ин клю-
зив ті бі лім бе ру жүйе сі жыл дан-жыл ға жақ са рып ке-
ле жат қа нын, бі рақ ше ші мін тап пай тұр ған түй ткіл ді 
тұс тар дың да бар шы лық еке нін ашып айт ты. Осы тұс-
та өңір бас шы сы өмір лік қи ын жағ дай ға тап бол ған 
ба ла лар ға ал да ғы уақыт та то лық қан ды бі лім алу ға бар 
жағ дай жа са лы на ды деп, Бі лім жə не ғы лым ви це-ми-
нис трі Би бі гүл Асы ло ва ға заң на ма ға өз ге ріс тер ен гі зіл-
се де ген өті ніш біл дір ді.

Ке ңес те кə сіп тік бағ дар бе ру мə се ле сі ке ңі нен тал-
қы лан ды. Бі лім бас қар ма сы ның бас шы сы кол лед жде гі 
оқы ту үр ді сін де гі жа ңа шыл дық тар ға тоқ тал ды. Би-
ыл мек теп тер де кə сіп тік бағ дар бе ру жə не оқы ту дың 
бі рың ғай жүйе сін ен гі зу жо ба сы жү зе ге асы рыл мақ. 
Атал ған жо ба екі ой лы бо лып жүр ген оқу шы мен ата-
ана ның оң ше шім қа был дауына сеп ті гін ти гі зе ті ні анық. 
Ай мақ бас шы сы бұл орай да жо ға ры оқу ор нын бі ті ру 
бар ша ға мін дет емес, осы тү сі нік ті қа лып тас ты ра оты-
рып, ең бек ада мы на де ген құр мет ті арт ты ру ке рек деп, 

бү гін гі ең бек на ры ғын да адам ның қа бі лет-қа ры мы, іс-
кер лі гі жо ға ры ба ға ла на ты нын бір ға на мы сал мен дə-
лел деп бер ді. Əкім жо ға ры бі лі мі бол ма са да та удай та-
ла бы мен ең бек ету ге де ген құш тар лы ғы ның ар қа сын да 
же тіс тік ке же тіп, «100 жа ңа есім ге» ен ген қа ра ған ды-
лық жас кə сіп кер Ар ман Тоқ сан ба ев ты көп ке үл гі-өне ге 
етіп, өзі не штат тан тыс ке ңес ші ғып та ғайын да ды.

Жа ңа тех но ло ги ялар үс тем дік құр ған қа зір гі за ман-
да жас тар дың өмір ден өз ор нын та ба алуы ба ла кез-
ден ал ған тə лім-тəр би емен ті ке лей бай ла ныс ты. Осы 
орай да об лыс бас шы сы мек теп тер де ақын-жа зу шы-
лар мен, спорт саң лақ та ры мен, өнер адам да ры мен, кə-
сіп кер лер мен, та ғы да бас қа жа ны жай саң жан дар мен 
кез де су ұйым дас ты рып тұ ру дың жас ұр пақ қа ауадай 
қа жет ті гін, со ны мен қа тар са на лы ұр пақ тəр би еле уде 
кі тап ха на ның да ор ны зор екен ді гін қа дап айт ты. Ға-
лам тор ға шыр мал ған өрен дер дің кі тап, га зет-жур нал 
оқу ға құл шы ны сын арт ты ру үшін кі тап ха на лар ды оң-
тай лы өз ге ріс тер ен гі зіл ген жа ңа ша үл гі де жаб дық тау 
мə се ле сі күн тəр ті бі не ен гі зіл ді. Ме ди ация — мек те-
пі ші лік та ту ла су қыз ме ті дау-жан жал ды ти ім ді ше шу 
жол да рын қа рас ты руы ке рек де ді.

Дəс түр лі ке ңес əдет те гі дей ке ше гі күн ді са рап тап, 
ер тең гі нің мақ сат-мін дет те рін ай қын да ды. Жи ын со-
ңы на та ман об лыс əкі мі би ыл ғы оқу жы лын да ұс таз-
дық қыз мет ке ал ғаш қа дам ба сып отыр ған əр өңір ден 
кел ген жас ма ман ға но ут бук, ал Бек тау ата шат қа лын-
да ғы «Фа кел» ба ла лар сауық ты ру ла ге рі не екі кө лік ті 
сый ға тарт ты. Ұс таз дық қыз ме ті мен да ра лан ған об лы-
сы мыз дың бет ке ұс тар ұла ғат ты ұс таз да ры құр мет гра-
мо та ла ры мен, ал ғыс хат тар мен жə не ар найы төс бел гі-
лер мен ма ра пат тал ды. Қа ра ған ды об лы сы бі лім бе ру 
қыз мет кер ле рі нің та мыз пе да го ги ка лық ке ңе сі осы лай 
сал та нат ты жағ дай да өз мə ре сі не жет ті.

ГAЛ Н9Р Ш	 МЕ НО ВА

Бо ла шақ ұр пақ тəр би есі нің бас ты да өзек ті ба ғы ты — ұлт тық са на ны тү зеу. Ен де ше əлем-
нің иесі де, ки есі де са на ла тын адам ның ұр па ғы на ұқып ты бо луы — бұл тағ дыр шеш ті іс.

Ұл ты мыз дың салт-са на сы, əдет-ғұр пы, үл гі-өне ге сі 
өл ше усіз. Оны еш нəр се ге тең ге ре ал май сыз. Да ла сын-
дай кең, да на сын дай те рең ма ғы на лы. Со ның бə рін 
ұр пақ тан-ұр пақ қа жал ғас тыр ған хал қы мыз дың жа ды 
қан дай мық ты еді. Бір за ман дар да ғы лай лан ба ған та за-
лы ғы нан шы ғар, бү кіл та ри хын сол жа ды на жа ңыл май 
жа зып, дəс түр лі түр де сақ тап, қа лы бын бұз бай бү гін гі 
күн ге жет кіз ген ғой. Осы ны да ныш пан Абай қа лай тап 
ба сып, та нып ай тқан де се ңіз ші! «Ал дың ғы тол қын — 
аға лар, Ар тқы тол қын — іні лер, Ке зек пе нен өлі нер, 
Бая ғы дай кө рі нер» дей ді. Қа лы бын бұз бау де ге ні міз ді 
осы төрт жол дан аң ға ру қи ын бол ма са ке рек. Ал дың ғы 
тол қын ның ке те ті нін, кейін гі тол қын олар дың үл гі сі нің 
əрін ке тір мей, бояуын оң дыр май ар тын да ғы лар ға жал-
ғай ты нын, со ның ар қа сын да салт-са на бая ғы дай сақ та-
лып оты ра ты нын ақын тай ға таң ба бас қан дай ай тқан. 
Мұ ның өзі ата ла су бол ма ған са на сəу ле сі нің мөл дір лі-
гін көр се те ді. «Өнер біт кен нің бар лы ғы си яқ ты, тəр бие 
өне рі де адам та би ға ты ның ол қы тұс та рын тол ты ру ды 
мақ сат ете ді» дей ді грек тің ғұ ла ма фи ло со фы Арис то-
тель. Ал да на ата-ба ба ла ры мыз «Тəр бие — тал бе сік тен 
бас та ла ды» де ген ұла ғат ты на қыл ды кейін гі ұр па ғы на 
ми рас етіп қал дыр ған. Оқы ма са да то қы ға ны мол ай-
ту лы Ақ там бер ді жы ра удың анау ға сыр дың бір соқ-
тық па лы ке зін де ұр па ғы на: «Ба ла ла ры ма өси ет: Қыл-
ма ңыз дар ке пи ет, Бір лі гің нен айы рыл ма, Бір лік те бар 
қа си ет», — деуі со дан шы ғар. Бұл — ұлт ұлы ла ры ның 
сө зі. Ол за ман да да бай-бағ лан бол ған. Олар ал ды мен 
жер тұ тас ты ғын, ұлт бір лі гін, ұр па ғы ның тəр би есін 
ал ға оз ды рып отыр ған. Со ның ар қа сын да біз ге бай тақ 
да ла, мол қа зы на бұйыр ған. За ман ның ағы мы нан ұлт-
тың ер те ңі би ік тұ ра ты нын ес ке ұс тап, Абай мең зей тін 
за ман ды адам жа сай ты нын кө кей ден шы ғар ма сақ, ұлт 
ұла ны ның са на сы жаң ғы рып қа на қой май ды, отан-
шыл дық ру хы ас қақ тап, «ел мен жер дің иесі — мен» 
де ген от ты се зім бол мы сын жа ңар тып, па ра сат-пайы-
мын ке ңей те ді. Қа зақ от ба сы ның ті ре гі əке мен ше ше 
деп біл ген. Əке — қор ған, ана от ба сы ның жы луы деп 
ұқ қан. Біз ге ұлан-асыр жер, ұшан-те ңіз бай лық қал-
дыр ған ба ба ла ры мыз оқы ма ған. Бі рақ кө ңіл де рі кең, 

ой-са на сы кең, пер де сіз та за бол ған. Сол ұлт тық са на, 
бо лат тай бе рік дəс түр қа зақ ты бү гін гі күн ге жет кіз ген.

Ел ба сы ұлт тық бол мыс ты ұқ қан ға əде мі ай тып 
отыр. Əри не ол дəуір бө лек, бұл за ман бас қа еке ні рас. 
Тек өт кен нің озы ғын алып, оны əлем нің жақ сы сы мен 
жал ғас тыр сақ, ұлт тық тəр бие қа лы бын да сақ та ла ды. 
Ал Абай ай тқан дай же те сіз за ман ға күй леп, ол ой са-
на мыз ды би ле се, өз ге нің жа ман-жəу ті гі не жа быс ты-
рып, те ліп қоюы да ға жап емес. Салт-са на сын, ұлт тық 
үл гі сін жо ғал тқан жұрт жойыл май қой май ды. Ал оны 
сақ та ған ха лық мəң гі жа са ры да усыз. Со ны мен дəс түр-
лі қа зақ от ба сы ның жақ сы лы ғы мен қо са, өкі ніш ті сəт-
те рі де аз бол май тұр. Жас тар ды от ба сы тəр би есін де 
оқ ша улау ға бол май ды. Кең дү ни емен бай ла ныс ор на-
ту ымыз ке рек. Тек ала-құ ла тір лі гі не же лім дей жа быс-
пай, қа жет ті сін алып, қа жет сі зін ойы мыз ға да, бойы-
мыз ға да да рыт па сақ ұтыл мас едік. Ұтыл ма удың та ғы 
бір жо лы — елік те уден ары лу. Бұ ған ер кін за ман ды 
же леу ету дің еш қа же ті жоқ. Үл гі көр се те тін ал дың ғы 
тол қын əже лер мен ата лар, əке лер мен ше ше лер дің 
бо луы ти іс. Ке ле шек жас тар дың тағ ды ры бү гін гі тол-
қын ның қо лын да, əр адам оған жауап ты.

Мұх тар Əуезов тің ай тқан мы на бір же те лі сө зін ай-
ту ға бо ла ды: «Ен ді бұ дан кейін гі қа зақ жұр ты ның кү-
зет ші сі осы оқы ған аза мат. Бұ дан бы лай қа зақ жар ға 
жы ғыл са оба лы, жақ сы лық қа жет се мақ та ны — оқы ған 
аза мат та». Да ла ака де ми ясы нан дə ріс ал ған да на хал-
қы мыз ұр пақ тəр би есін тым ер те бас та ған. Ұл-қы зын 
ұлық тау ға лайық жақ сы-жай саң дар дың атын қоя ды. 
Ай на ла сы ар дақ тап, құр мет те ген абы рой лы адам дар-
ға тұ сауын кес ті ре ді. Мə пе леп өсір ген өре ні нің са на сы-
на ес біл ген нен еже леп ұл ты мыз дың ұла ға тын сі ңі ре ді.

Қа зір гі адам дар дың сый лас тық сы зы ғы на көз тік-
се ңіз, еш ту ыс ты ғы жоқ, бөг де адам ды сүйіп, өзі нен 
кейін гі тал шы бық тай өсіп ке ле жат қан өрім дей өс кін-
ді ту ға ны нан кем көр мей, бауыры на тар та тын, өмір-
де ада сып жүр ген бей бақ жан дар ға ту ра жол сіл теп, 
қо лы нан кел ген ше қам қор лық көр се те тін, өне ге лік 
үл гі сін та ны та тын жан дар бая ғы бір кез де гі дей жиі 
ұшы ра са бер мей ді. Сол се беп ті де қа зір «адам дар-

дың бір-бі рі не де ген мейі рім ша па ға ты азайып кет ті» 
де ген сы ни си пат та ғы сөз дер жиі ай ты ла тын бол са 
ке рек. Ал мы на дай ты ныш за ман да адам дар дың мейі-
рі мі, бауыр мал дық се зі мі бая ғы дан да қай та ар та тү суі 
ке рек емес пе! Біз дің мақ са ты мыз адам дық қа си ет де-
ге ні міз не, ол қан дай жағ дай лар да жə не қа лай кө рі ніс 
та буы ти іс.

Адам дық қа си ет үл кен ге де, кі ші ге де ор тақ. Егер 
ол үл кен дер дің мі нез-құл қы нан жиі рек кө рі ніс бе-
ріп жат са, оның өзі өмір лік тə жі ри бе ле рі аз кейін гі 
жас тар ға үл гі бо лар еді. «Ал дың ғы ар ба қай да жүр се, 
соң ғы ар ба сон да жү ре ді» де ген мə тел де осын дай се-
беп тер ге бай ла ныс ты ай тыл ған бол са ке рек. Өмір ден 
көр ген-түй ген де рі мол, жөн бі ле ді де ген аға бу ын өкіл-
де рі нің өз де рі сү рін бес жер де сү рі ніп, бү лін бес жер де 
бү лі ніп, біл мес тік жа сап жат са, өмір жол да рын ен ді 
ға на бас та ған жас тар ға не жо рық?!

Кей де қа зір гі жас тар тəр би есіз, үл кен ді сый ла уды 
біл мей ді деп ре ніш біл ді ріп жа та мыз. Қа ри ялар ды 
иығы мен со ғып өте шы ға тын, қо ғам дық кө лік те орын 
бе ру ге он ша асы ға қой май тын жі гіт тер мен қыз дар-
дың кез де сіп тұ ра ты ны да рас. Бі рақ жет кін шек ұр пақ-
тың қайы рым сыз дау бо лып өсуі не олар ға дұ рыс үл гі-
өне ге көр се те ал май жүр ген ал дың ғы бу ын — өзі міз 
кі нə лі бо лып шық сақ қай тпек піз? Жас тар ер тең гі өмір 
сіз дер ді кі. Аз ған тай сүт ті от қа қойып қа ра усыз қал-
дыр шы, тү бін де там шы ға на қа луы мүм кін. Сіз дер дің 
бой ла ры ңыз да ғы «мен мен дік» те осы та си ын деп тұр-
ған сүт тə різ ді. Дер ке зін де отын ба сып, шып-шыр ға-
сын шы ғар май, əп пақ сүт ті игі лік ке жа ра та сыз ба, əл де 
ой ран-асыр етіп тө гіп, тү бін де гі там шы сы мен ға на қа-
ла сыз ба, өз ер кі ңіз. Та сы ған сүт тен өт кір иіс шы ға ды, 
ауаны та зар тып, жел дет пе сең шық пай тын ол иіс тен 
кім ге қан дай пай да бар? Сол се беп ті ке уде де гі от ты 
да бай қап жа ғу ке рек. Жас тар ды күн де лік ті өмі рің мен 
тəр би елеу — күн де лік ті өз ісің мен, жү ріс-тұ ры сың мен, 
жақ сы сө зің мен үл гі көр се ту де тəр би енің бір бө лі гі.

«Ба ла пан ұяда не көр се, ұш қан да со ны іле ді». Ай-
на-қа те сіз ақи қат. Ен де ше ер те ңі міз са на ла тын үрім-
бұ та ғы мыз дың қан дай бол ма ғы мы на сіз бен біз ге 
бай ла ныс ты еке нін ес тен шы ғар майық, ағайын. Ұр па-
ғы мыз ұлық ты бол ғай.

�. АБИ ШОВ, 
ФИ ЗИ КА-ТЕХ НИ КА ЛЫ� ФА КУЛЬ ТЕ ТІ

К	 ЛІК Ж9 НЕ К9 СІП ТІК О�Ы ТУ КА ФЕД РА СЫ НЫ� А�А О�Ы ТУ ШЫ СЫ
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Bапері+ізде жGрсін
Vздік студент сипаты

Мек теп те ал �ан ба �а *ыз бо-
ла ша �ы *ыз �а к1п #сер ет пей-
ді. Жа *а 1мір бас тал ды, 1зі *із 
а ла �ан ма ман ды а оу �а 
т(с ті *із. Ен ді $нат пай тын п#н-
де рі *із ден бір та бан алыс та-
ды *ыз. «Мек теп те м$ �а лім (й-
рет кен де осы н#р се ні* 1мір де 
ке рек бо ла рын кеш т( сі ніп піз» 
де ген 1кі ніш ті к1п кі сі ден ес-
ті ген бо лар сыз. ЖОО бі тір ген 
со* да со лай аs $рып отыр мас 
(шін а зір ден 1зі міз ді ол �а 
алып, не ге (з дік сту дент бол-
мас а? Б$л сіз бен біз ой ла-
�ан дай и ын емес. �зі *із ді тек 
жа сы жа �ы *ыз дан к1р се те бі-
лі *із. Оы ту шы ны* сту дент ту-
ра лы ал �аш ы #се рі м#* гі лік ке 
а ла ды. Бір рет жа ман бо лып 
к1 рі ніп ал ды *ыз екен, ол кі-
сі лер ді* ойын 1з гер ту о*ай 
емес. Д# ріс тер ден ал ма *ыз. 
Са ба ты жиі ал ды рып, к1п ке-
ші ге тін бол са *ыз, со *ы жа сы-
лы а апар май ды. Са ба тан 
жиі а ла тын сту дент ті оу дан 
шы �а рып жі бе руі де м(м кін. 
Осы ны ес тен шы �ар ма *ыз. 
Бар лы д# ріс ті кон спек ті леп 
оты ры *ыз. Б$л оы ту шы (шін 
емес, 1зі *із (шін ке рек. Сіз 
ои тын ЖОО элек трон ды ж(йе-
мен ам тыл ма �ан бол са ж# не 
д# ріс тер ді* элек трон ды н$с а-
сы ол же тім сіз бол са, 1зі *із 
жаз �ан кон спек ті *із ем ти хан-
�а дайын ды ке зін де тап тыр-
мас к1 мек ші $ рал бо ла ды. wй 
тап сыр ма ла рын ал дыр май 
орын да *ыз. Ол сіз ге бі лі мі *із-
ді шы* дап, жа сы ба �а алу �а 
ж#р дем де се ді. Ауди то ри яда 
ді ріл деп, те гі *із ді* атал мауын 
ті ле ніп отыр �ан ша, (й де бі рер 
са �ат уаыт б1л ге ні *із ар ты. 
Кей де ал ды* �ы а тар да к1з-
ге т( сіп ж(р ген сту дент тер ге 
ауыз аш па са да, жо �а ры балл 
ойы ла са ла ды. Оы ту шы ны 
ал да ма *ыз. Егер тап сыр ма 
орын дал ма �ан бол са, бір ден 
мойын да *ыз. «Д#п те рім ді жо-
�ал тып ал дым», «тап сыр ма ны 
біл мей ал дым» де ген си я ты 
сыл та улар мен 1зі *із ді т1 мен-
дет пе *із. Бі рін ші ден, бас тауыш 
сы нып оу шы сы ны* с1 зін 
ай та ны *ыз к(л кі лі ес ті ле ді. 
Екін ші ден, жа� дайы *ыз одан 
сайын и ын дай т( се ді. Оы-
ту шы лар ды* бар лы �ы дер лік 
шын шыл ды ты жо �а ры ба �а-
лай ды. Ем ти хан с$ ра та ры о-
лы *ыз �а ти ген к(н нен бас тап 
дайын ды а кі ріс ке ні *із ж1н. 
Е* бас ты сы, �а за стан та ри хы 
п# ні нен бо ла тын мем ле кет тік 
ем ти хан дайын ды �ы на к1п к(ш 
са лы *ыз. Се бе бі мем ле кет тік 
ем ти хан нан бір т1рт тік алып 
ал ды *ыз екен, бас а бар лы 
са ба �ы *ыз бес бол са да, сіз ге 
ы зыл дип лом жо. Уни вер си-
тет ішін де гі сайыс тар дан ал-
май а ты су �а ты ры сы *ыз. Б$л 
бі рін ші ке *ес ті орын дау �а к1-
мек те се ді, я� ни оы ту шы лар �а 
жа сы жа �ы *ыз дан к1 рі ну ді* 
бір т# сі лі. Бар ша *ыз �а оу да 
ал �ыр бо лу ды ті лей міз!
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Часть 4. Про дол же ние.
На ча ло в пре ды ду щих но ме рах.

По сви де тель ствам, Бу хар-жы рау не был счас-
тлив в лич ной жиз ни, но вся ка зах ская зем ля бы ла 
ему до мом, семьей и род ным оча гом. Его жизнью 
бы ла Ро ди на, вмес ти ли ще его мя ту щей ся ду ши, 
став шая ис точ ни ком его не ис ся ка емо го по эти чес-
ко го твор че ства. Он хо ро шо знал жизнь прос то го 
на ро да, от но сил ся к не му с ис крен ней сим па ти ей, 
по мо гая об рес ти ему че ло ве чес кое дос то ин ство, 
пол но ту и смысл бы тия в ус ло ви ях дра ма ти чес ко-
го пе ри ода ис то рии Ала ша. По это му в тво ре ни ях 
по эта-ле то пис ца жи вет не толь ко ты ся че лет няя 
ис то рия ка зах ско го на ро да, но и его ве ли кое бу ду-
щее, в ко то рое ве рит всей сво ей ду шой Бу хар-жы-
рау. По су ти, его по эти чес кое твор че ство, пол ное 
яр кой об раз нос ти, глу би ны и тон кос ти наб лю де-
ний, — од на из за ме ча тель ных стра ниц по эти чес-
кой ис то рии са мо го ка зах ско го на ро да.

Пусть ска жут, что сдру жи лись меж со бой,
За быв враж ду бы лую, ба ев де ти.
Пусть вхо дят в дом ве се лою тол пой —
Счас тли вей их нет ни ко го на све те.

Бу хар-жы рау был глу бо ко ве ру ющим че ло ве-
ком, вер ным пос ле до ва те лем ис ла ма. По стро кам 
по эта вид но, что он по лу чил пре вос ход ное му-
суль ман ское об ра зо ва ние:

Кто го во рит — об Ал ла хе ска жи,
Об име ни свет лом его ска жи,
Ска жи, как мус каф от крыл нам мир,
О сло ве Ал ла ха — Ко ра не ска жи,
Ес ли не бо да ло те бе речь,
О ве ре, спа са ющей от тер за ний, ска жи!

Ес ли ты не му суль ма нин до глу би ны ду ши,
Не че го се бя пра во вер ным счи тать.

Тра ди ци он ной те мой для Бу ха ра, глу бо ко 
знав ше го тюркскую по эзию, бы ло и по эти чес кое 
со пос тав ле ние раз лич ных воз рас тных пе ри одов 
жиз ни че ло ве ка. По этом, очень чут ким к те че-
нию быс тро теч ной че ло ве чес кой жиз ни, изоб-
ра жа ют ся сос то яния ду ши че ло ве ка в раз лич ных 
воз рас тах. Так, в тол гау, в зна чи тель ной ме ре ав-
то би ог ра фич ных и на пол нен ных под ку па ющей 
ис крен ностью, по эт со жа ле ет о про шед шей без-
за бот ной мо ло дос ти, «бу ран ных двад ца ти пя ти»:

О, бы лые двад цать пять!
Го ря чи ли кровь мою. …
В двад цать пять, ах, в двад цать пять
Ту, что лю бишь, умык нешь!

В дру гих стро ках тол гау, пол ных пе ча ли, по эт 
раз мыш ля ет о прев рат нос тях судь бы в по жи лом 
и стар чес ком воз рас те:

А в семь де сят — не дед уже, а пра щур.
Жи вешь бы лым уже — не нас то ящим.
Ведь семь де сят — пус той, хо лод ный ве тер,
Бо лез ни каж дод нев но при но ся щий. …

По га сят в те ле дух твой го ды эти,
Ведь де вя нос то пять — да это се ти!
Жизнь — уни женье. А за хо чешь прыг нуть —
Пе ред то бою ров, и иг лы — вет ви.

Лишь сту пишь шаг — и, слов но кам ня гру да,
Ты рух нешь в ров, ров зад ро жит от гу да.
Там озе ро, пус ты ня не жи лая —

Ник то не воз вра ща ет ся от ту да.

Не из быв ной болью и сос тра да ни ем про ник-
ну ты эти по эти чес кие стро ки, сог ре тые жи вым 
че ло ве чес ким чув ством. Но по эт, тон ко чув ству-
ющий ве ли чие че ло ве чес ко го бы тия, все це ло 
убеж ден: че ло век си лен ду хом. Как бы тра ги чес-
ки ни скла ды ва лись об сто ятель ства, ка кие бы ни 
слу ча лись бе ды, Бу хар-жы рау ве рит в тор же ство 
жиз ни, со ве туя че ло ве ку быть дос той ным каж-
до го сво его воз рас та. Ни ка кие нев зго ды не мо гут 
сло мить че ло ве ка, зас та вить приз нать свое по ра-
же ние:

Хоть пос лед ний к не му и приб ли зит ся срок,
Хоть и смерть за не сет над ним гроз ный кли нок,
Хоть ос та нет ся он, сил ли шен ный, сто ять,
Ос леп лен ный, сту пив ший на смер тный по рог, —
Все рав но не ос та вит на дежд че ло век!

Од на из важ ных сто рон твор че ства по эта, на-
де лен но го глу бо чай шим ды ха ни ем вре ме ни и 
прос тран ства, сос то ит в том, что его про из ве де ния 
не раз рыв но свя за ны с ис то ри чес ки ми яв ле ни ями. 
При этом мно гие сти хи Бу ха ра, не пос ред ствен-
но го сви де те ля мно гих ис то ри чес ких со бы тий 
сво его вре ме ни, как яр чай ше го го ло са сво его ве ка, 
ди на мич ны и пол ны нап ря же ния. Ис то ри чес кие 
и иные со ци аль ные яв ле ния да ны в их дви же-
нии и из ме не нии и про ти во ре чи вых тен ден ци ях 
неп рос то го для на ро да вре ме ни. Нес та биль ный 
и пе ре мен чи вый ха рак тер сво его ис то ри чес ко го 
вре ме ни по эт, сам рож ден ный из про ти во ре чий 
сво его вре ме ни, пред ва рен ный тра ги чес ким сдви-
гом об ще ствен ных яв ле ний, дра ма ти чес ким те-
че ни ем их из ме не ния, вос при ни ма ет как впол не 
за ко но мер ное яв ле ние, от ме чая, что в ми ре нет 
ни че го веч но го, под вер же на из ме не ни ям не толь-
ко жизнь на ро да, но и са ма при ро да.

Не го во ри, что над всей зем лей
Лу на ни ког да не зай дет,
Что озе ро, сколь ко во ды ни пей,
Сво их не ут ра тит вод.
Не го во ри, что на пус ты ре
Ку рай не рас тет, где бро дит ку лан.
Не го во ри — где ку рая нет,
Не бу дет бро дить ку лан.

Глу би на мыс ли, про ро чес кое воз зре ние на де-
ля ют по эта, спо соб ностью рас поз на вать тай ные 
пру жи ны ис то рии. Бу хар-жы рау, всег да смот рев-
ший на жизнь в упор, чув ство вал, как пуль си ру ет 
вре мя, об ра щен ное из прош ло го в бу ду щее. Это 
и поз во ля ло ему ви деть даль ше сво его вре ме ни, 
за час тнос тя ми улав ли вать об щее, за из ме не ни-
ями фор мы — дви же ние сущ нос ти со ци аль ных 
яв ле ний. В твор че стве по эта, ви дев ше го бе ре га 
ши ро ко го ис то ри чес ко го по то ка, яр ко вы ра зи-
лось и пред чув ствие ог ром ных пот ря се ний, пред-
сто яв ших ка зах ско му на ро ду в пос ле ду ющие 
сто ле тия. В час тнос ти, эта те ма зву чит в раз мыш-
ле нии-тол гау «Чер ные глу бо кие до ро ги», на пол-
нен ном болью и тре во гой:

Вся зем ля, что око ло Су за ка,
Не ка за хов нын че, ты по ду май.
Есть зем ля, да не твоя, од на ко…
По че му ухо дишь ты, по ду май.

Бу хар-жы рау — по эт уди ви тель но го бо гат-
ства, раз но об ра зия и пол но ты жиз ни. При этом 
жизнь и по эзия не рас па да лись у не го на два от-
дель ных ми ра: его жизнь бы ла его по эзи ей, его 
по эзи ей бы ла его жизнь. В гла зах сов ре мен ни ков 
Бу хар-жы рау, в со вер шен стве вла дев ший ис кус-
ством крас но ре чия, был та ким же жи вым воп-
ло ще ни ем по эти чес ко го на ча ла, ка ким был для 
ка зах ской по эзии в XV ве ке ле ген дар ный Асан 
Кай гы. Как из вес тно, по этам не из мен но слу жи-
ла вер ным ком па сом сре ди со ци аль ных и жи тей-
ских бурь неп рек лон ная ве ра в то, что для Ала ша 
ра но или поз дно нас ту пит вре мя бла го ден ствия 
и спра вед ли вос ти. При ме ча тель но, что оба они 
меч та ли об обе то ван ной зем ле «Жер-Уюк» (Жи-
де ли Бай сын), где

Поз дно уно сит там смерть лю дей,
Ов цы в год дваж ды яг нят ся.
Для бла го ден ствия жен и де тей
На до ту да от прав лять ся.

Как вид но, иде ям вы да ющих ся по этов ка зах-
ско го на ро да о счас тли вом бу ду щем Ала ша все-
це ло соз вуч на на ци ональ ная идея «Мəң гі лік Ел» о 
веч ном су ще ство ва нии не за ви си мо го Казахстана. 
В Пос ла нии на ро ду Казахстана 17 ян ва ря 2014 го-
да «Ка зах стан ский путь — 2050: еди ная цель, еди-
ные ин те ре сы, еди ное бу ду щее» гла вой го су дар ства 

Нур сул та ном Назарбаевым из ло же на и обос но-
ва на со вер шен но но вая кон цеп ция в оте че ствен-
ной ис то рии — «Мəң гі лік Ел». По су ти, это на-
ци ональ ная идея и го су дар ствен ная иде оло гия 
на ше го го су дар ства, ко то рая ба зи ру ет ся не толь-
ко на мно го ве ко вой меч те на ше го на ро да, но и на 
кон крет ных ре зуль та тах раз ви тия Казахстана за 
го ды не за ви си мос ти: «Мы, ка зах стан цы, еди ный 
на род! И об щая для нас судь ба — это наш Мəң гі лік 
Ел, наш дос той ный и ве ли кий Казахстан! «Мəң гі лік 
Ел» — это на ци ональ ная идея на ше го об ще ка зах стан-
ско го до ма, меч та на ших пред ков. За 23 го да су ве рен-
но го раз ви тия соз да ны глав ные цен нос ти, ко то рые 
объ еди ня ют всех ка зах стан цев и сос тав ля ют фун да-
мент бу ду ще го на шей стра ны. Они взя ты не из за об-
лач ных те орий. Эти цен нос ти — опыт Ка зах стан-
ско го Пу ти, вы дер жав ший ис пы та ние вре ме нем».

В твор че стве Бу хар-жы рау встре ча ют ся и ху-
до же ствен ные об ра зы, соз дан ные дру ги ми его 
вы да ющи ми ся пред ше ствен ни ка ми — Шал ки-
изом, Дос пам бе том, Жи ем бе том. От них по эт, 
как бы пе рек ли ка ясь че рез ве ка, унас ле до вал 
глу бо кое про ник но ве ние в жизнь на ро да, ве ру в 
доб ро и спра вед ли вость, под ни мая ос трые со ци-
аль но-по ли ти чес кие проб ле мы сво его вре ме ни.

В ис то ри чес ком дви же нии ка зах ской ли те-
ра ту ры твор чес кие обоб ще ния Бу хар-жы рау 
пред став ля ют со бой даль ней шее раз ви тие ху до-
же ствен но го опы та Шал ки иза-жы рау, Дос пам-
бе та-жы рау, Жи ем бе та-жы рау. Осо бен но мно го 
об щих черт есть и меж ду твор че ством Шал ки-
иза, ос но ва те лем по эзии жы рау, и твор че ством 
Бу хар-жы рау, опи рав ше го ся на за ме ча тель ные 
твор чес кие дос ти же ния зна ме ни то го пред ше-
ствен ни ка. Так, для мно гих сти хов Бу хар-жы рау 
ха рак те рен па рал ле лизм, древ ний и на ибо лее 
рас прос тра нен ный троп в лю бой на род ной по-
эзии. Нап ри мер:

Не го во ри — от бе лых ко был
Хо ро ших не жди же ре бят,
Не го во ри — тол стоб рю хий бай
Все вре мя бу дет бо гат.
Не на зы вай бед ня ка бед ня ком,
Не го во ри, что, раз бо га тев,
Не от ко чу ет он со ско том.
Не на зы вай бед ня ка бед ня ком,
Не зна ешь ты, кем он бу дет по том,
Он мо жет в сте пи без люд ной бро дить
И за оби ды свои отом стить.

Блес тя щим об раз цом та ко го пси хо ло ги чес ко-
го па рал ле лиз ма в твор че стве по эта яв ля ют ся и 
сле ду ющие его стро ки:

Ес ли ус тал во ро ной ар га мак,
Все от дашь, чтоб за кон чить путь.
Ес ли по мер кнет свет в очах,
Все от дашь, чтоб хоть раз взгля нуть.

Вмес те с тем Бу хар-жы рау «еще даль ше, глуб же 
и ши ре раз ви ва ет луч шие тра ди ции ка зах ской по эзии, 
пред ше ство вав шей ему», как от ме ча ет Мух тар Ма-
гауин. Он — блис та тель ный но ва тор, обо га тив-
ший те ма ти ку ка зах ской по эзии, т. к. круп ный 
та лант, ос трая по эти чес кая ин ту иция, глу би на 
мыш ле ния по эта в от дель ных слу ча ях вы во дят 
его за пре де лы про то рен ных ра нее пу тей. Ни у 
ко го из пред ста ви те лей ста рей шей ка зах ской ли-
те ра ту ры нет та кой ши ро кой и яр кой кар ти ны 
эпо хи со все ми осо бен нос тя ми, как у Бу хар-жы-
рау. По эт, впи тав ший все бо гат ство ус тно го твор-
че ства ка зах ско го на ро да, ор га нич но со еди ня ет 
фор му древ них тол гау-раз мыш ле ний с ос трей-
шим сов ре мен ным со дер жа ни ем, на сы щая их 
при ме та ми те ку щих со бы тий, жи вы ми и об раз-
ны ми де та ля ми сво ей эпо хи.

Я, Бу хар-жы рау, ста рик,
Про жил де вя нос то три,
Аб лай-ха ну так ска жу:

— Степь вой ной не ра зо ри.
Вой ны — кро во жад ных пир,
Жизнь тяж ка, и бре нен мир,
Доб ро той его прод ли.

И в то же вре мя по эзия Бу хар-жы рау, ощу щав-
ше го се бя не отъ ем ле мой, не раз рыв ной час ти цей 
ог ром но го ми ра, близ ка и по нят на все му че ло ве-
че ству. Ведь, как нас то ящий сын ка зах ско го на ро да, 
он был сы ном не толь ко сво его от ца, но и сы ном 
все го че ло ве че ства. Его по эзия — один из дра го-
цен ных кам ней в сок ро вищ ни це ми ро вой куль-
ту ры, оди на ко во свер ка ющих сво им вол шеб ным 
блес ком для каж до го, кто бы ни при кос нул ся к 
его твор че ству. Без сом не ния, за ме ча тель ный опыт 
по эти чес ко го твор че ства Бу хар-жы рау в его са мых 
блис та тель ных про яв ле ни ях яв ля ет ся сос тав ной 
частью луч ших тра ди ций ми ро вой по эзии.

Ха рак тер ная осо бен ность по эзии Бу хар-жы рау, 
об ра щен ной в бу ду щее, — стрем ле ние к фи ло-
соф ско му ос мыс ле нию жиз ни. Ведь зна ние всег да 
бы ло до ми ни ру ющей цен ностью ка зах ско го об-
ще ства, во все ве ка ле ле яв ше го муд рость, ко то рая 
по пол ня лась и обо га ща лась его каж дым но вым 
по ко ле ни ем. Ка зах ская фи ло со фия всег да стре ми-
лась к муд рос ти как про цес су ис ка ния ис ти ны, т. е. 
к ох ва ту ра зу мом жиз ни в ее це лос тнос ти. Из вес-
тно пре да ние о тро га тель ном от но ше нии Бу хар-
жы рау к ис тин ным но си те лям муд рос ти. Од наж-
ды Абы лай-хан спро сил у Бу ха ра: «Кто яв ля ет ся 
хра ни те лем сок ро вищ?» Жы рау от ве тил: «Ска жи 
вна ча ле сам, коль зна ешь!» Хан мол вил: «Сок ро ви ще 
бы ва ет у бо га тых, у ха нов». «О нет, хан, — ска зал 
Бу хар, — сок ро ви ща на хо дят ся во рту у муд ре цов. У 
них од на че люсть зо ло тая, дру гая — се реб ря ная».

При чем у Бу хар-жы рау как у не уто ми мо го по-
бор ни ка ис ти ны и ис ка те ля прав ды те ма поз на ния, 
ли шен ная дек ла ра тив нос ти, сог ре та не обык но вен-
но жи вым че ло ве чес ким чув ством. Уве рен ность в 
ве ли чии и си ле че ло ве чес ко го ра зу ма, оза ря юще го 
сво им све том весь мир, — од на из от ли чи тель ных 
черт ми ро воз зре ния по эта, му за ко то ро го ни ког-
да не бы ла рав но душ ной. По эт уве рен: зна ние как 
мощ ный инстру мент поз на ния ми ра, на ибо лее 
ин тен сив ная фор ма ос во ения дей стви тель нос ти 
и ис ти ны, ле жит в ос но ве вся ко го прог рес са че ло-
ве че ства. И жаж да та ко го поз на ния, как и жаж да 
жиз ни, по его мне нию, не уто ли ма:

Хоть уви дит Все лен ную он це ли ком,
Хоть удас тся вой ти в зо ло той ее дом,
Хоть ему до ве дет ся гу лять сре ди звезд
И дос тиг нуть лу ны в дер зно венье сво ем —
Жаж ду зна ния не уто лит че ло век.

Хоть все тай ны пос тиг нет на уки лю бой,
Хоть ощу па ет всё он пыт ли вой ру кой,
Жаж да ви деть и знать не по ки нет его,
Да же ес ли он бу дет до во лен со бой, —
Не на сы тит ся жизнью сво ей че ло век.

«Все твор че ство Бу хар-жы рау про пи та но 
этим куль том све та, — от ме ча ет в этой свя зи 
оте че ствен ный ис сле до ва тель Ай ман Ко дар. — 
То есть в ви де све та выс ту па ет зна ние и че ло ве-
чес кая не на сыт ность по от но ше нию к не му. Это 
сти хот во ре ние по ка зы ва ет не объ ят ность зна-
ний и не воз мож ность удов лет во рить лю бо пыт-
ство смер тно го. И все сти хот во ре ние буд то бы 
све тит ся, пе ре ли ва ясь зо ло ты ми от тен ка ми — 
там звез ды, здесь — лу на и еще «зо ло той дом» все-
лен ских сек ре тов».

Про дол же ние в сле ду ющем но ме ре.

К. К. АЙ ТХО ЖИН,
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
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EызыEты м�ліметтер

Жа пон ды сту дент тер ем ти хан �а 1з-

де рі мен бір ге Kit Kat шо ко ла дын алып 

кі ре ді. Б$л — олар ды* с#т ті лік #ке ле тін 

бой т$ мар ла ры екен. «Кit to kat su» жа пон 

ті лі нен аудар �ан «мін дет ті т(р де же *е-

мін» де ген ма �ы на ны біл ді ре ді.

• Eve rest Po ker ком па ни ясы 1з де рі ні* 

мар ке тин гтік зерт те уле рі ар ы лы он-

лайн-по кер ойын ша лы ры ны* ба сым 

б1 лі гін сту дент тер $ рай тын ды �ын 

аны та ды.

• ХІХ �а сыр да ша рап ха на дан ай тан 

Ре сей сту дент те рі ні* ар а сы на олар-

ды* ме кен-жай ла ры жа зы лып жі бе-

рі ле тін бол �ан. Б$л ат ты ма сайып 

ал �ан сту ден тке (йі не же ту ге к1 мек-

те су ші лер (шін жа сал �ан к1 рі не ді.

• Ер те кез дер де гі уни вер си тет тер де 

ем ти хан ба ры сын да сту ден тке ша рап 

ішіп оты ру �а р$ сат бе ріл ген.

• Сіз дер ді* ара ла ры *ыз да арт сту-

дент тер бар ма? Жо?! Олай бол са, 

еуро па лы сту дент тер ге к1з ж( гір ті-

*із. Се бе бі, еуро па лы адам дар к1-

бі не жас та ры $л �ай �ан кез де сту дент 

ата нып жа та ды. М# се лен, Шве ци яда 

сту дент тер ді* ор та жа сы — 25,5.

• Йель сту дент те рі 1з де рі нен т1 мен 

кур ста ои тын за ман дас та ры на д#п-

тер ле рін к1 шір ту ге еш и нал мас тан 

бе ре ді екен. Те гін. Бі ра к1 шір ген 

сту дент ті* к1 зі не жа сыл бояу жа �ып 

тас тай ды да, к(н бойы сту дент ті* (с-

ті не мі ніп ж( ре ді.

• Нор ве ги яда жо �ар �ы бі лім ді те гін, еш 

ке дер гі сіз алу �а бо ла ды. Сон дай-а 

сту ден тке кре дит бе рі ле ді.

MAS SA GET.KZ САЙ ТЫ НАН АЛЫН ДЫ

Де пу тат го род ско го мас ли ха та, ос но ва тель сти ля No mad MMA и нас тав ник мо ло-
де жи Сер гей Ан стал по бе ди те лем про ек та «100 но вых лиц Казахстана».

Как из вес тно, прог рам мная статья гла вы 
го су дар ства Нур сул та на Назарбаева «Бо ла-
шақ қа бағ дар: ру ха ни жаң ғы ру» вклю ча ет в 
се бя 6 нап рав ле ний, в том чис ле про ект «100 
но вых лиц Казахстана».

«Про ект «100 но вых лиц Казахстана» — 
это ис то рия 100 кон крет ных лю дей из 
раз ных ре ги онов, раз ных воз рас тов и на-
ци ональ нос тей, ко то рые до би лись ус пе ха 
за эти стре ми тель ные го ды», — от ме тил 
Президент в прог рам мной статье.
По бе ди те ли оп ре де ля лись в шес ти ка-

те го ри ях: спорт, на ука, куль ту ра, об ще ство, 
ме ди ци на и биз нес.
По ре зуль та там все об ще го он лайн-го-

ло со ва ния бы ли оп ре де ле ны 102 по бе ди те-
ля. Сре ди них шесть на ших зем ля ков, в том 
чис ле и Сер гей Ан.
Ка ра ган дин цам он хо ро шо из вес тен как 

де пу тат го род ско го мас ли ха та трех со зы вов. 
Всю свою жизнь он пос вя тил вос пи та нию 
под рас та юще го по ко ле ния пос ред ством 
спор та. Тре нер ской ра бо той Сер гей за ни-
ма ет ся с 1987 го да. На чи нал в ка че стве тре-
не ра-инструк то ра по ру ко паш но му бою в 
сред ней шко ле №12. Но глав ным де лом его 
жиз ни ста ло ос но ва ние соб ствен но го сти ля 
сме шан ных еди но борств No mad MMA, ко-
то рый за 12 лет рас прос тра нил ся в 15 стра-
нах ми ра. Бо лее то го, этот вид спор та в ны-
неш нем го ду был приз нан Меж ду на род ным 
олим пий ским ко ми те том.

«Мы две над цать лет вы на ши ва ли пра ви-
ла. У нас очень мно го раз но вид нос тей вос-
точ ных еди но борств, ко то рые приш ли из 
дру гих стран. А нам хо те лось иметь свой 
соб ствен ный, ка зах стан ский вид, ко то рый 

мог бы кон ку ри ро вать с дру ги ми ви да ми. 
Сей час Но мад приз на ли в Ко рее, в Ки тае, 
в ми ре. Те перь на ша за да ча — рас ши рить 
тер ри то рии и прив лечь по боль ше лю дей 
к за ня ти ям этим ви дом. Ес ли на пер вых со-
рев но ва ни ях учас тни ков бы ло че ло век 100 с 
чем-то и зри те лей со би ра лось, мо жет быть, 
150—200, то сей час со би ра ет ся до 600 учас-
тни ков, а зри те лей — пол то ры — две ты ся-
чи, за лы за пол не ны. Это го во рит о рас ту-
щей по пу ляр нос ти ви да», — рас ска зы ва ет 
Сер гей.
По ми мо ос нов но го за ня тия Сер гей с 

еди но мыш лен ни ка ми сов мес тно с ис пол-
ни тель ны ми ор га на ми про де ла ли ра бо ты 
по вос ста нов ле нию пар ков, пос тро ены скве-
ры, спор тив ные и дво ро вые пло щад ки, фут-
боль ные по ля. Бы ли пос тро ены но вые дет-
ские са ды и вос ста нов ле ны ста рые.
По его сло вам, пе ре да ча опы та, зна ний, 

про фес си ональ ных на вы ков ве де ния боя, 
ду хов ных цен нос тей яв ля ет ся клю че вым 
ус ло ви ем ус пеш но го раз ви тия фе де ра ции 
как ор га ни за ции, так и каж до го спортсме-
на в от дель нос ти. В этой свя зи в фе де ра ции 
боль шое вни ма ние уде ля ет ся мо раль но му, 
пси хо ло ги чес ко му, фи зи чес ко му и тех ни-
ко-так ти чес ко му раз ви тию вос пи тан ни ков. 
Раз ра бо тан ные пра ви ла учеб ных и со рев-
но ва тель ных по един ков с обя за тель ным ис-
поль зо ва ни ем за щит ной эки пи ров ки поз-
во ли ли ми ни ми зи ро вать риск травм.

No mad MMA — это ме то ди ка всес то рон-
не го раз ви тия спортсме на, объ еди нив шая 
в се бе древ ние тра ди ции ка зах ских во инов 
и об ра зы сов ре мен но го ми ра, ме то ди ку 
всес то рон не го раз ви тия и сис те му ду хов-
но-куль тур ных цен нос тей, поз во ля ющих 
вос пи тать бой цов, силь ных ду хом и те лом, 
ис тин ных пат ри отов сво ей стра ны. Вос пи-
тан ни ки Фе де ра ции No mad MMA ус пеш но 
про хо дят служ бу в раз лич ных час тях Во ору-
жен ных сил РК, под раз де ле ни ях си ло вых 
струк тур.
Раз ра бо тан ная ме то ди ка шко лы поз во-

ля ет де тям с пя ти лет на чи нать за ня тия по 
сис те ме No mad MMA. Пер вый этап — физ-

куль тур но-оз до ро ви тель ный, он на це лен на 
ук реп ле ние здо ровья ре бен ка, тес ти ро ва-
ние на фи зи чес кие ка че ства, раз ви ва ет на-
вы ки, не об хо ди мые для за ня тия спор том. 
Вто рой этап — учеб но-ат тес та ци он ный, где 
де ти раз ных воз рас тных групп при об ре-
та ют в тре ни ро воч ном про цес се на вы ки и 
спо соб нос ти, поз во ля ющие им сдать ат тес-
та ци он ный эк за мен и пе рей ти на со рев но-
ва тель ный уро вень.
Тре нер ский сос тав про хо дит меж ду на-

род ную прак ти ку в раз ных стра нах, пос ти-
гая глу бо кие зна ния еди но борств, пос то-
ян но уча ству ет в мас тер-клас сах, пе ре ни-
мая мно го лет ний опыт. За 12 лет раз ви тия 
No mad MMA стал мас со вым ви дом спор та 
не толь ко в Ка зах ста не, но и да ле ко за его 
пре де ла ми. В нас то ящее вре мя фе де ра ция 
объ еди ня ет бо лее 14 ты сяч под рос тков и 
юно шей, в ее сос тав вхо дят пред ста ви те ли 
15 стран.
На воп рос о том, что для не го зна чит 

не за ви си мость РК, Сер гей Ан от ве тил, что 
в пер вую оче редь он рас це ни ва ет это как 
воз мож ность са мос то ятель но выс тра ивать 
свою жизнь: «Я смог за явить о се бе как об 
ав то ре ка зах стан ско го ви да спор та и по пу-
ля ри зо вать его. Слож но ска зать, по лу чи-
лось бы ре али зо вать это в иных ус ло ви ях. За 
весь ма ко рот кий про ме жу ток вре ме ни на-
ше го су дар ство прош ло не ве ро ят ный путь 
раз ви тия, по лу чив ми ро вое приз на ние. Это 
по вод для вос хи ще ния на шим ли де ром и 
те ми, кто сто ял у ис то ков не за ви си мос ти. 
А мы ста ра ем ся не уро нить это зна мя, де-
монстри руя ми ру, что Казахстан был, есть 
и бу дет».

ПО МА ТЕ РИ АЛАМ САЙ ТА HTTP://100ESIM.EL.KZ

Ас пан да ғы жұл дыз дар күн де гі сі нен де ерек ше жан-жақ тан қап тап, жар қы рап, 
ас пан əні не тер бе ліп, би леп жат қан дай. Те ре зе ден қа рап тұр ған Со фа ға жұл дыз-
дар адам ның кө ңі лі үшін, қия лы үшін жа рал ған құ бы лыс си яқ ты. Ол жұл дыз ға 
қо лым жет пе сі ай дан анық, бі рақ əр адам ның жер бе тін де бір ге жа на тын жұл ды-
зы бар деп ой лай ды. Бі рақ өзі ні кі емес. Оны кі осы ас пан да қа лып қой ған.

Осы ой құ ша ғы на тер бе ліп тұр ған да есік 
қа ғыл ды. Еш кім ес ті ме ген дей есік ашу ға еш-
кім бар май жа тыр. Əн шейін де есік қа ғыл са 
жү гі ре жө не ле тін бауыры да ты пыр ет пей 
отыр. «Əл де ме нің құ ла ғы ма есік тің қа ғыл ған 
ды бы сы ке ліп тұр ма?» де ген ой мен Со фа үн-
сіз қал ған есік тің қа сы на жа қын дап бі раз тұр-
ды. Ен ді қай та бер ген де есік қай та қа ғыл ды.
Со фа ба рып есік ті аш ты. Аш қан бой да де-

не сі дір ете қал ды. Жоқ де не сі емес, бұл оның 
тоқ та усыз со ғып тұр ған жү ре гі нің ба ға на ғы 
қо лым жет пей ді де ген жұл ды зын жер ден 
көр ген де гі бер ген бел гі сі. Үн сіз дік дəл сол 
сəт те екеуіне сөз бен ай тып жет кі зе ал май тын 
се зім де рін жа нар ла ры мен ай тып, ұғы су ға 
мүм кін дік бе ріп тұр ған дай. Күт пе ген жер ден 
күт пе ген ада мың ды кө ру то сын нан бол ған 
тағ дыр сыйы шы ғар…
Ма хаб бат оты на маз да ған екі жү рек тің 

ар ма ны бір ар на да то ғыс па ушы ма еді. Со фа 
ал ғаш ға шық бол ған жан оны да ұна тып, бір 
бо лу үшін оның үйі нің есі гі мен қо са жү ре гі-

нің есі гін қа ғып тұр емес пе? Бұл Со фа ның 
ар ма ны еді ғой. Ен ді, мі не, ар ман сыз қал ды. 
Оның ар ма ны қа зір дəл ал дын да тұр.
Екеуі қол ұс та сып, ба ға на ғы Со фа жал-

ғыз сыр лас қан жұл дыз дар дан сүйін ші сұ ра-
ған дай қай та-қай та ас пан ға қа рап, жы ми ып 
қоя ды. Ба қыт тан бас та ры ай нал ған екі ға шық 
ауыл дың түн гі ты ны сын бір ге та ма ша лап, өз-
де рі нің бір ге жүр ге ні нен бас қа еш те ңе ні се-
зер емес. Да ла ның са мал же лі не ер ке леп, тер-
бе ліп тұр ған əде мі-əде мі гүл дер дей өмір дің 
осы то сын сыйы на ри за бо лып, көр ші үй дің 
ал ты ба қа нын да тер бе ліп отыр ған екеуінің ар-
ма ны бір еді. Ол осы бе рік се нім мен адал ақ 
ма хаб бат та рын өмі рі нің со ңы на дейін сақ тап 
өту.
Екеуі құ шақ та сып тұ рып бір-бі рі не мəң гі 

бір ге бо лу ға серт бе ріп жат ты. Оған ас пан, ас-
пан да ғы жы мың да ған жа рық жұл дыз дар мен 
жа рық ай куə бол ды.
Өз ге əлем нің есі гін қақ қан Со фа өз əле мі-

не қай та ал май қал ды. Мұ ның бə рі Со фа ның 

ас пан да ғы жұл дыз дар ға қа рап қи ял кеш кен 
тəт ті сəт те рі ға на еді. Тəт ті сəт ті қа ғыл ған 
есік ды бы сы бө ліп жі бер ді. Со фа үй де, те ре-
зе нің ал дын да жұл дыз дар ға қа рап отыр ған 
күйі қа ла бер гі сі кел ді. Есік ті аш қы сы кел ме-
ді. Та ғы да қи ял ға бе рі ліп, қи ял да ғы сы кел-
ді. Се бе бі мұ ның бə рі қан ша есік қа ғыл са да 
бол май тын тəт ті сəт тер еді. Есік ті ол аң са ған 
жан еш қа шан қа ғып кел мей ті нін ол жақ сы 
бі ле тін. Ол жан бұл фə ни ден өт кен де Со фа-
ға қо сы лып жы ла ған тек осы ас пан бо ла тын. 
Сол сəт тен бас тап оған ас пан жы ла уды да, кү-
лу ді де үй рет ті. Бұл фə ни де жоқ жан ды Со фа 
қия лы нан тап ты. Оны мен өт кі зе тін ба қыт ты 
шақ тар да Со фа ның қия лын да ға на орын да-
ла тын. Сон дық тан Со фа ға қа ғыл ған есік тен 
еш үміт жоқ.
Ту ла ған жа ра лы жар ты жү рек пен қа лай 

өмір сү ре мін деп жүр ген Со фа күн де осы 
кеш ті кү те ді. Ас пан да ғы əр жұл дыз оның та-
ны сы, оның жа қы ны. Со фа қа зір ішін де гі сі нің 
бə рін жұл дыз дар ға ай тып тұр. Ол ас пан ның 
қы зы. Ас пан оған қи ял дау ар қы лы ба қыт ты 
бо лу ды үй рет ті. Ол ас пан мен, со сын өзі нің 
та усы лып біт пей тін қи ял да ры мен ба қыт ты. 
Оның жұ ба ны шы да ас пан. Со фа қай та дан 
өзі нің қия лын да ғы ма хаб бат қа ла сы на ат тан-
ды.

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

100 новых лиц: основатель нового стиля Nomad MMA Сергей Ан

Bиялда#ы махаббат Eаласы


