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Шко ла за кон чи лась, и вот она — взрос лая (поч ти) жизнь! Мы под го то ви-
ли нес коль ко со ве тов для пер во кур сни ков, ко то рые по мо гут адап ти ро вать ся 
на но вом мес те и сде лать сту ден чес кую жизнь не толь ко не за бы ва емой, но и 
про дук тив ной.

Со вет 1. За будь те всё, че му вас учи ли 
в шко ле!
Во-пер вых, ва ши бал лы ЕНТ уже ни че го 

не зна чат. Во-вто рых, сто ит уб рать из лек-
си ко на сло ва «урок», «учи тель» и «пе ре-
ме на». А в-треть их, уче ба те перь — толь ко 
ва ша проб ле ма. При учай тесь к са мос то-
ятель нос ти.

Со вет 2. Учи тесь учить ся!
На учись кон спек ти ро вать. Не нуж но 

сте ног ра фи ро вать лек ции сло во в сло во. 
Выч ле няй глав ное, раз ра бо тай свою, по-
нят ную для моз га сис те му сок ра ще ний и 
ус лов ных зна ков. Кон спек ти руй ло гич но, 
струк тур но.
Ис поль зуй дик то фон и про чие гад же-

ты с умом. Не по ла гай ся на дос ти же ния 
ци ви ли за ции на все 100%. Во-пер вых, рас-
шиф ро вы вать лек цию с дик то фо на — нуд-
ный труд. Пред ставь: ты от си дел лек цию, 
а по том еще дол жен пот ра тить столь ко же 
вре ме ни на рас шиф ров ку за пи си! Это что, 
ра зум но? За пись на дик то фон под хо дит 
толь ко ауди алам (лю дям, ко то рые луч-
ше все го вос при ни ма ют ин фор ма цию на 
слух). Во-вто рых, пре по да ва те ли очень не 
лю бят сту ден тов, ко то рые вклю ча ют дик-

то фон и даль ше си дят с от сут ству ющим 
взгля дом.

Со вет 3. Про буй те се бя в на уке
Ес ли у те бя есть склон ность к науч ной 

дея тель нос ти, не сдер жи вай се бя. Уча ствуй 
в ву зов ских и меж ду на род ных кон фе рен-
ци ях, за пи сы вай ся в сту ден чес кое науч-
ное об ще ство. Это по лез но для за чет ки 
и от кры ва ет путь в ма гис тра ту ру. А то и 
к вкус ным гран там. Меж ду на род ный об-
мен, за ру беж ные кон фе рен ции и учас тие 
в меж ду на род ных сту ден чес ких про ек тах — 
шанс по бы вать за гра ни цей на ха ля ву. Учи 
язы ки и будь ак тив нее!
Ес ли фа куль тет про во дит олим пи ады, 

вик то ри ны, кон кур сы, уча ствуй. При зом 
мо гут быть «ав то ма ты» по всем пред ме там 
в за чет ке, имен ная сти пен дия, ра зо вое де-
неж ное по ощ ре ние… В об щем, од ни плю-
сы плюс ува же ние пре по да ва те лей.

Со вет 4. Будь те ак тив ны!
Об ще ствен ная ак тив ность — это не толь-

ко ин те рес но, но и по лез но. Ак тив ность в 
со ци аль ных и куль тур ных про ек тах по вы-
ша ет шанс по лу чить имен ную сти пен дию. 
Учас тие в мо ло деж ных по ли ти чес ких про-
ек тах то же по лез но. Имен но с это го мо жет 

на чать ся твой путь в по ли ти ку — ес ли, ко-
неч но, те бе это ин те рес но. Но уч ти, что не 
вся по ли ти ка по лез на для сту ден та. Так что 
вы би рай про ек ты, одоб рен ные ву зом.

Со вет 5. Про буй те се бя в неп ри выч ных 
ве щах!
Тан це валь ный кол лек тив, сту ден чес кое 

те ле ви де ние, хор, КВН, «Что? Где? Ког да?», 
да хоть ко ман да по чир ли дин гу. Ник то не 
зна ет, где вы най де те се бя. Уни вер си тет 
пре дос тав ля ет та кие воз мож нос ти, ко то-
рых не бы ло пе ред ва ми в шко ле. Бе ри те от 
этих воз мож нос тей всё: кон кур сы, фес ти ва-
ли, прог рам мы меж ду на род но го об ме на и 
мно гое дру гое, по ка на ва ши пле чи не лег 
груз ра бо чих буд ней.
Ху дож ни кам, по этам, пи са те лям и про-

чим твор чес ким лич нос тям есть смысл 
уча ство вать в кон кур сах, за пи сы вать ся в 
сту ден чес кие про филь ные со об ще ства. 
Иног да твор че ство сту ден тов пуб ли ку ют 
ву зов ские га зе ты. А в ин тер не те для са моп-
ре зен та ции во об ще раз долье. Эти та лан ты 
очень вос тре бо ва ны и при под го тов ке вся-
чес ких ме роп ри ятий.

Со вет 6. Хо ди те на физ куль ту ру!
Всё прос то: не по лу чить за чет и ли-

шить ся сти пен дии из-за то го, что вы по-
че му-то ре ши ли, что это не важ ный пред-
мет, — обид но и глу по. Ес ли не хо ти те в 
кон це го да схва тить ся за го ло ву, то луч ше 
ис прав но по се щай те тре на жер ный зал. 

Во об ще, это от лич ный спо соб быть в фор-
ме, ведь уни вер си тет ская физ куль ту ра не 
по хо жа на школь ную и ча ще все го идет в 
фор ма те сво бод ных тре ни ро вок или фит-
не са. Уча ствуй в спор тив ных со рев но ва ни-
ях. Во лей боль ные, бас кет боль ные и да же 
шах мат ные тур ни ры — не толь ко спо соб 
са мо ре али за ции, но и шанс по лу че ния «ав-
то ма та» по физ куль ту ре. Воз мож ны и дру-
гие по ощ ре ния.

Со вет 7. Не бой тесь сес сии!
От уни вер си тет ских эк за ме нов еще ник-

то не уми рал, по верь те. Да, их бу дет боль-
ше, чем в шко ле, они бу дут два ра за в год, 
но это не страш но. А ес ли вес ти кон спек-
ты, вни кать в учеб ный про цесс и на чи нать 
го то вить ся за ра нее, то не при дет ся да же 
зуб рить но ча ми нап ро лет. Мно гие груп пы 
име ют прак ти ку го то вить ся вмес те: воп ро-
сы де лят ся меж ду все ми, и пи сать би ле ты 
ста но вит ся нам но го про ще.

Со вет 8. Ду май те о бу ду щем!
Уже с пер во го кур са сто ит за ду мать ся 

о том, как ты бу дешь стро ить свою карь-
еру пос ле вы пус ка. Бу дешь ли ра бо тать по 
спе ци аль нос ти? Со би ра ешь ся ли ид ти на 
крас ный дип лом? Ин те ре су ет ли те бя ас-
пи ран ту ра? Ну жен ли для тво ей карь еры 
инос тран ный язык? Со би ра ешь ся и ис кать 
ра бо чее мес то по спе ци аль нос ти во вре мя 
уче бы в ву зе? Чем чет че бу дут твои пла-
ны, тем боль ше шан сов, что к вы пус ку ты 
по дой дешь с точ ным зна ни ем то го, где бу-
дешь ра бо тать, и, воз мож но, да же с пред-
ло же ни ями от ра бо то да те лей.

Студенчество — счастливая пора! 
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Бла го да ря сла жен ной ра бо те все го кол лек ти ва уни вер си те та ми нув ший 
год был от ме чен ря дом дос ти же ний. Уни вер си тет прод ви нул ся в рей тин гах и 
ак кре ди та ци он ном про цес се, уве ли чил ся кон тин гент ба ка лав ров и док то ран-
тов, воз рос ло чис ло пуб ли ка ций в ин дек си ру емых из да ни ях. Науч ные жур на-
лы КарГУ вош ли в ми ро вую ба зу «Том сон Рей терс». По вы си лось чис ло пре по-
да ва те лей, ве ду щих за ня тия на ан глий ском язы ке. По ло же но хо ро шее на ча ло 
стар тап-дви же нию. Рас ши ре но при сут ствие уни вер си те та в ин тер нет-прос-
тран стве. Мы сох ра ни ли фи нан со вую ус той чи вость и смог ли ре али зо вать та-
кие круп ные про ек ты, как ре монт об ще жи тий, мо дер ни за ция учеб ных кор-
пу сов, от кры тие но вых цен тров.

В соответствии с новыми 
государственными задачами
В ка че стве важ ней ше го при ори те та от-

чет но го го да бы ла оп ре де ле на ре али за ция 
прог рам мной статьи Пре зи ден та Рес пуб-
ли ки Казахстан Нур сул та на Аби ше ви ча 
Назарбаева «Взгляд в бу ду щее: мо дер ни за-
ция об ще ствен но го соз на ния».
Про ве де на ши ро кая разъ яс ни тель ная 

кам па ния в ауди то ри ях уни вер си те та и в 
уч реж де ни ях го ро да, соз дан про ек тный 
офис, ве дет ся пуб ли ка ция ма те ри алов, 
под го тов ка и из да ние учеб ных по со бий. 
Так, в рес пуб ли кан ских и ре ги ональ ных 
СМИ опуб ли ко ва но 306 ста тей, выш ло в 
эфир 80 те ле ре пор та жей, на ин тер нет-ре-
сур сах раз ме щен 931 ма те ри ал.
В рам ках ре али за ции идей гла вы го су-

дар ства из да но 26 учеб ни ков и учеб но-ме-
то ди чес ких по со бий, про ве де но 6 меж-
ду на род ных и рес пуб ли кан ских науч ных 
кон фе рен ций, опуб ли ко ва но 107 науч ных 
ста тей, в том чис ле 5 — в из да ни ях с не ну-
ле вым им пакт-фак то ром.
Эта ра бо та бу дет про дол же на. Ин-

фор ма ци он но-про па ган дистская груп па 
ос нов ное вни ма ние дол жна уде лить сту-
ден там пер во го кур са. Уни вер си тет пе ре-
хо дит на но вый уро вень ре али за ции идей 
Пре зи ден та в рам ках про ек тной дея тель-
нос ти. Зап ла ни ро ва но бо лее 10 про ек тов, 4 
из ко то рых вош ли в план об лас тно го Про-
ек тно го офи са по ре али за ции прог рам мы 
«Ру ха ни жан ғы ру». Это из да ние книг, учеб-
ных по со бий, про ве де ние кра евед чес ких и 
ар хе оло ги чес ких эк спе ди ций.

Подтвердили высокую 
академическую репутацию
Важ ным со бы ти ем 2017-2018 учеб но го 

го да ста ла ус пеш ная ин сти ту ци ональ ная и 
спе ци али зи ро ван ная ре ак кре ди та ция уни-
вер си те та в агент стве НА ОКО сро ком на 5 

лет. В те ку щем го ду пред сто ит про вес ти 
боль шую ра бо ту по ак кре ди та ции еще 89 
спе ци аль нос тей уни вер си те та. В этом про-
цес се бу дут за дей ство ва ны прак ти чес ки все 
ка фед ры. 
В 2017 го ду в ми ро вом рей тин ге луч ших 

уни вер си те тов ми ра QS КарГУ ус пеш но 
прод ви нул ся в топ-601+, во шел в топ-200 
луч ших уни вер си те тов рей тин га QS «Раз-
ви ва юща яся Ев ро па и Цен траль ная Азия», 
за няв 104-ю по зи цию.
В про шед шем учеб ном го ду КарГУ по-

лу чил 117 при зо вых мест в на ци ональ ных 
рей тин гах спе ци аль нос тей ба ка лав ри ата и 
ма гис тра ту ры. 
Уве ли чи лось чис ло спе ци аль нос тей 

уни вер си те та. По лу че ны ли цен зии на под-
го тов ку спе ци алис тов по об ра зо ва тель ным 
прог рам мам «Ма те ма ти ка — ин фор ма ти-
ка», «Фи зи ка — ин фор ма ти ка». По ма гис-
тра ту ре — «Ло гис ти ка», «Ор га ни за ция и 
нор ми ро ва ние тру да», «На но ма те ри алы и 
на но тех но ло гии».

Уровень подготовки 2017 г. 2018 г.

Бакалавриат 80 82

Магистратура 50 52

Докторантура PhD 12 12

Во мно гом бла го да ря про де лан ной в 
этом нап рав ле нии ра бо те уни вер си тет по-
лу чил круп ный го су дар ствен ный за каз на 
под го тов ку спе ци алис тов по прог рам мам 
ба ка лав ри ата, ма гис тра ту ры и док то ран ту-
ры. Так, в прош лом учеб ном го ду по гран ту 
обу ча лось 2548 че ло век, в те ку щем учеб ном 
го ду — 3812. В це лом на от чет ный пе ри од 
кон тин гент сос тав лял 10 826 че ло век, на 
сен тябрь те ку ще го го да — 12 305. 
Вы рос ло и чис ло сту ден тов, обу ча-

ющих ся по прог рам ме «Сер пін-2050». На 
че ты рех кур сах в рам ках этой прог рам мы 
обу ча ют ся 1302 че ло ве ка.

Высококвалифицированные 
кадры — важная часть успеха
Не об хо ди мость по вы ше ния ква ли фи ка-

ции ста ла осоз нан ной пот реб ностью прак-
ти чес ки всех пре по да ва те лей и сот руд-
ни ков уни вер си те та. В от чет ном го ду раз-
лич ные фор мы по вы ше ния ква ли фи ка ции 
прош ли 467 че ло век. Ис хо дя из при ори те-
тов Го су дар ствен ной прог рам мы раз ви тия 
об ра зо ва ния Рес пуб ли ки Казахстан, уни-
вер си тет соз да ет ус ло вия для про фес си-
ональ но го рос та. Так, в 2017-2018 учеб ном 
го ду бы ла внед ре на дис тан ци он ная фор-
ма по вы ше ния ква ли фи ка ции, бла го да-
ря че му 175 пре по да ва те лей уни вер си те та 
прош ли кур сы по вы ше ния ква ли фи ка ции 
по про фи лю пре по да ва емо го пред ме та на 
фа куль те те до пол ни тель но го об ра зо ва ния. 
25 по лу чи ли сер ти фи кат рес пуб ли кан ских 
кур сов прог рам мы «Өр леу». 
Уже в те че ние нес коль ких лет мы пла-

но мер но го то вим пре по да ва те лей для ре-
али за ции прог рам мы трехъ языч но го об-
ра зо ва ния. Не стал ис клю че ни ем и прош-
лый учеб ный год. За счет вне бюд жет ных 
средств уни вер си те та за ру беж ные язы ко-
вые ста жи ров ки и лет ние шко лы прош ли 
20 че ло век, на фа куль те те инос тран ных 
язы ков обу ча лись 38, уров не вые кур сы 
ан глий ско го язы ка при КарГУ окон чил 
21 че ло век. Бла го да ря бюд жет но му фи-
нан си ро ва нию 55 на ших кол лег прош ли 
язы ко вые кур сы на ба зе Каз НУ име ни аль-
Фа ра би, Каз НИ ТУ име ни Сат па ева, Ев ра-
зий ско го тех но ло ги чес ко го уни вер си те та. 
В ре зуль та те этой ра бо ты 30% дис цип лин 
об ра зо ва тель ных прог рамм по спе ци аль-
нос тям «хи мия», «би оло гия», «фи зи ка», 
«ин фор ма ти ка» пре по да ют ся на ан глий-
ском язы ке.
Об ра зо ва тель ные прог рам мы пе да го-

ги чес ких спе ци аль нос тей до пол не ны дис-
цип ли на ми с уче том осо бен нос тей об нов-
лен но го со дер жа ния сред не го об ра зо ва ния. 
При об ре тен ные ком пе тен ции на хо дят 
при ме не ние в учеб ном про цес се, в си лу че-
го по вы ша ет ся ка че ство обу че ния.

Наши студенты высококонкурентны 
на рынке труда
В от чет ном учеб ном го ду сту ден ты всех 

спе ци аль нос тей про де монстри ро ва ли хо-
ро шую ус пе ва емость. По ре зуль та там эк за-
ме на ци он ных сес сий по ка за тель ка че ства 

зна ний сос та вил в ба ка лав ри ате 76%, в ма-
гис тра ту ре — 98%, в док то ран ту ре — 100%.
Сту ден ты уни вер си те та ус пеш но прош-

ли про це ду ру ВО УД. По ло жи тель ные 
оцен ки по лу чи ли 97% сту ден тов, со во куп-
ный сред ний балл сос та вил 112 из 200. В 
срав не нии с прош лым учеб ным го дом ко-
ли че ство сту ден тов, по лу чив ших от лич ные 
и хо ро шие оцен ки, уве ли чи лось на 5%.
Не сом нен ным под твер жде ни ем ка че-

ства зна ний, по лу ча емых в КарГУ, яв ля ет ся 
вы со кая ре зуль та тив ность учас тия сту ден-
тов в пред мет ных олим пи адах. В от чет ном 
го ду сту ден ты уни вер си те та за во ева ли 29 
при зо вых мест, из них пер вых — 14, вто-
рых — 9 и треть их — 6.
В от чет ный пе ри од 4 сту ден та ста ли сти-

пен ди ата ми Фон да Пер во го Пре зи ден та, 56 
сту ден тов по лу ча ли Пре зи дентскую сти-
пен дию.
Вмес те с тем не об хо ди мо ак тив но вза-

имо дей ство вать с ра бо то да те ля ми че рез 
оп ро сы, кон суль та ции, встре чи. Воз мож-
ность для это го есть. В от чет ный пе ри од 
дей ство ва ло 80 фи ли алов ка федр на ба зе 
ор га ни за ций, пред прия тий и об ра зо ва-
тель ных уч реж де ний. Зак лю чен 561 до го-
вор на под го тов ку ба ка лав ров с даль ней-
шим тру до ус трой ством, по ма гис тра ту ре 
дей ству ют 268 та ких до го во ров. Об щий 
про цент тру до ус трой ства вы пус кни ков 
2018 го да по ву зу сос та вил 84%: ба ка лав ри-
ат — 82%, ма гис тра ту ра — 95%, док то ран-
ту ра — 100%. Све де ния о тру до ус трой стве 
по уров ням и фор мам обу че ния пред став-
ле ны на слай де.
В те ку щем учеб ном го ду бу дет сде лан 

пер вый вы пуск 213 сту ден тов, обу чав ших-
ся по го су дар ствен ной прог рам ме «Сер-
пін-2050». Сог лас но нор ма тив ным до ку-
мен там, дан ная ка те го рия вы пус кни ков 
дол жна от ра бо тать не ме нее трех лет в ре-
ги оне по мес ту обу че ния. Уни вер си те том 
на се год няш ний день про ве де на под го то-
ви тель ная ра бо та по их тру до ус трой ству. 

Академическая мобильность в КарГУ
По вы ше нию кон ку рен тных по зи ций 

на ших вы пус кни ков слу жит их учас тие в 
прог рам ме внеш ней ака де ми чес кой мо-
биль нос ти. В 2017-2018 учеб ном го ду на 
обу че ние за счет средств рес пуб ли кан ско-
го бюд же та, вне бюд жет ных средств уни-
вер си те та, гран тов Ев ро пей ской ко мис сии, 
пра ви тельств КНР и Тур ции вы еха ло 75 
че ло век.
Эф фек тив ное учас тие в прог рам ме ака-

де ми чес кой мо биль нос ти яв ля ет ся од ним 
из це ле вых по ка за те лей Го су дар ствен ной 
прог рам мы раз ви тия об ра зо ва ния Рес пуб-
ли ки Казахстан, это тре бо ва ние, ко то ро му 
стре мят ся от ве чать ве ду щие уни вер си те ты 
ми ра. Учас тни ки прог рам мы фор ми ру ют 
внеш ний об раз уни вер си те та, спо соб ству-
ют об нов ле нию об ра зо ва тель ных прог-
рамм, фор ми ро ва нию его стра те ги чес ких 
це лей. 
В 2017-2018 учеб ном го ду в КарГУ обу ча-

лись 49 инос тран ных сту ден тов, в том чис ле 
44 че ло ве ка из Ки тая, а так же из Гер ма нии, 
Ита лии, Рос сии, Па кис та на и Бан гла деш.
Ге ог ра фия меж ду на род ных свя зей уни-

вер си те та ох ва ты ва ет стра ны ближ не го и 
даль не го за ру бежья: США, Ве ли коб ри та-
ния, Германия, Франция, Ита лия, Пор ту га-
лия, Фин лян дия и дру гие. Бла го да ря это му 
в 2017-2018 учеб ном го ду прош ли науч ные 
ста жи ров ки в за ру беж ных ву зах, ком па-
ни ях, ор га ни за ци ях 60 ма гис тран тов и 14 
док то ран тов. В це лом уни вер си тет сот руд-
ни ча ет со 137 за ру беж ны ми пар тне ра ми в 
рам ках до го во ров, ме мо ран ду мов, сог ла-
ше ний. 
Хи ми чес кий фа куль тет ус пеш но ре али-

зу ет дву дип лом ное об ра зо ва ние с Том ским 
го су дар ствен ным по ли тех ни чес ким уни-
вер си те том. 
Фа куль тет инос тран ных язы ков на ла дил 

вза имо вы год ное сот руд ни че ство с Но во си-

Отчет ректора КарГУ им. Е. А. Букетова профессора Е. К. Кубеева
о деятельности университета за 2017-2018 учебный год и о задачах на предстоящий учебный год

Главная тема



№9 (277) 28.09.2018 3Жастар �лемі
Мир молодежи

бир ским го су дар ствен ным пе да го ги чес ким 
уни вер си те том. Кро ме то го, свы ше 90% 
инос тран ных сту ден тов в рам ках ака де ми-
чес кой мо биль нос ти при ез жа ют на этот 
фа куль тет. Уже бо лее 100 ки тай ских сту-
ден тов здесь обу чи лись рус ско му язы ку. 

«Цифровой» университет
За пос лед ние го ды в уни вер си те те соз да-

на еди ная кор по ра тив ная сеть «Элек трон-
ный уни вер си тет», ко то рая в от чет ном го ду 
по пол ни лась воз мож ностью кон тро ли ро-
вать про цесс лик ви да ции ака де ми чес ких 
за дол жен нос тей. То есть от пос туп ле ния до 
вы пус ка каж дый сту дент, ма гис трант име-
ет свою элек трон ную ака де ми чес кую ис-
то рию. Все про цес сы проз рач ны, что осо-
бен но ак ту аль но для объ ек тив ной оцен ки 
дос ти же ний и ре зуль та тов обу че ния.
Все го в учеб ном го ду в уни вер си те те 

фун кци они ро ва ли 135 муль ти ме дий ных 
ауди то рий, 41 компь ютер ный класс, 7 за-
лов элек трон ных ре сур сов, 23 лин га фон-
ных ка би не та. Про пус кная спо соб ность ин-
тер не та бы ла уве ли че на до 500 Мбит/с.
В рам ках ре али за ции Го су дар ствен ной 

прог рам мы «Циф ро вой Ка зах стан» в уни-
вер си те те был от крыт Центр IT-ком пе тен-
ций, а так же Центр об слу жи ва ния обу ча-
ющих ся и сот руд ни ков. 
Объ ем биб ли отеч но го фон да уни вер си-

те та в от чет ный пе ри од сос та вил 1 млн 790 
тыс. еди ниц хра не ния. 
Из На ци ональ но го бю ро пе ре во да по-

лу че но 4080 эк зем пля ров книг 17 наз ва ний 
по на ци ональ но му про ек ту «Но вое гу ма-
ни тар ное зна ние: 100 но вых книг на ка зах-
ском язы ке». 
В це лом на по куп ку книг бы ло вы де ле но 

бо лее 60 млн тен ге. На под пис ку на пе ри-
оди чес кие из да ния вы де ле но бо лее 20 млн 
тен ге.
По пол ня ет ся биб ли оте ка и из да ни ями, 

раз ра бо тан ны ми про фес сор ско-пре по да-
ва тельским кол лек ти вом уни вер си те та. Об-
щее ко ли че ство учеб но-ме то ди чес ких ком-
плек сов, из дан ных в 2017—2018 учеб ном 
го ду, сос тав ля ет 1416 на име но ва ний.
Ко ли че ство кур сов элек трон ных лек ций, 

муль ти ме дий ных пре зен та ций, кур со вых 
кей сов за пос лед ние го ды сос та ви ло бо лее 
4877 эк зем пля ров.
Боль шая ра бо та про во дит ся из да тель-

ством КарГУ. Об щий объ ем вы пу щен ной 
пе чат ной про дук ции сос та вил 4781 пе чат-
ный лист, об щий ти раж — бо лее 43 ты сяч 
эк зем пля ров. 
Об ра зо ва тель ная сре да уни вер си те та по 

сво им тех но ло ги чес ким ха рак те рис ти кам, 
дос туп нос ти ин фор ма ци он ных ре сур сов 
на се год няш ний день со от вет ству ет меж ду-
на род ным стан дар там. 
В от чет ный пе ри од в уни вер си те те был 

ор га ни зо ван дос туп к 6 под пис ным ба зам 
дан ных, в том чис ле на плат ной ос но ве 
офор мле на под пис ка на ба зы дан ных «Па-
раг раф» и Е-Lib rary РУ НЭБ. Преж де все го, 
мы это де ла ем для раз ви тия науч ных ис-
сле до ва ний сту ден тов, ма гис тран тов, док-
то ран тов.

Научная деятельность 
Со вет мо ло дых уче ных КарГУ им. Е. А. 

Бу ке то ва объ еди ня ет в сво их ря дах бо лее 
800 сот руд ни ков и обу ча ющих ся, в том 
чис ле трех кан ди да тов на ук, 23 док то ров 
PhD, 198 ма гис тров, а так же ма гис тран тов 
и док то ран тов. 
Раз ви ва ет ся стар тап-дви же ние. Центр 

мо ло деж но го пред при ни ма тель ства, от-
кры тый в но яб ре 2017 го да, сов мес тно с фа-
куль те та ми про во дит в этом нап рав ле нии 
боль шую ра бо ту. 

70 стар тап-про ек тов уни вер си те та при-
ня ли учас тие в Рес пуб ли кан ском кон кур-
се «Star tup Bo las hak. Ме нің ар ма ным». Два 
выш ли в фи нал.
Од на из ак ту аль ных за дач уни вер си-

те та — раз ви тие и все мер ная под дер жка 
про во ди мых уче ны ми науч ных изыс ка ний. 
С этой целью на мо дер ни за цию ма те ри-
аль но-тех ни чес кой ба зы науч ных ис сле до-
ва ний из средств уни вер си те та бы ло вы де-
ле но 193 млн 168 тыс. тен ге. За счет средств 
бюд жет ных НИР при об ре те но ма те ри алов, 

при бо ров и обо ру до ва ния на сум му 74 млн 
824 тыс. 663 тен ге. 
От ме ча ет ся по ло жи тель ная ди на ми ка 

пуб ли ка ций в жур на лах ин фор ма ци он ных 
баз Thom son Reu ters и Sco pus. В 2017 го ду 
в эти ба зы вош ло 270 пуб ли ка ций уче ных 
КарГУ. 4 ок тяб ря 2017 го да в Алматы сос-
то ялась еже год ная це ре мо ния наг раж де-
ния Sprin ger Na tu re Awards. 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 стал ла уре атом в 
но ми на ции «Топ са мых пуб ли ку емых ор-
га ни за ций Казахстана» за вы со кие по ка за-
те ли пуб ли ка ци он ной ак тив нос ти в жур на-
лах из да тель ства Sprin ger Na tu re. 
В но ми на ции «Топ са мых пуб ли ку емых 

уче ных Казахстана в об лас ти ес те ствен ных 
на ук» наг раж де ны д. х. н., про фес сор Бай-
ке нов; д. ф.-м. н., про фес сор Иб ра ев.
В но ми на ции «Ли дер ка зах стан ских 

науч ных из да ний» меж ду на род ной ком па-
ни ей Cla ri va te Ana li tics (Thom son Reu ters) и 
На ци ональ ным цен тром го су дар ствен ной 
науч но-тех ни чес кой эк спер ти зы от ме че ны 
шесть оте че ствен ных жур на лов, вхо дя щих 
в эту ба зу, в том чис ле три жур на ла КарГУ:
• «Вес тник Ка ра ган дин ско го уни вер си те-
та — Хи мия».

• «Вес тник Ка ра ган дин ско го уни вер си те-
та — Фи зи ка».

• «Вес тник Ка ра ган дин ско го уни вер си те-
та — Ма те ма ти ка».
Де вять се рий «Вес тни ка Ка ра ган дин-

ско го уни вер си те та» вклю че ны в Пе ре-
чень науч ных из да ний, ре ко мен до ван ных 
ККСОН МОН РК для пуб ли ка ции ре зуль-
та тов науч ных ис сле до ва ний.
В 2017-2018 учеб ном го ду в КарГУ фун-

кци они ро ва ли семь дис сер та ци он ных со-
ве тов по за щи те дис сер та ций на со ис ка ние 
сте пе ни док то ра фи ло со фии, док то ра по 
про фи лю. 
За от чет ный пе ри од сос то ялось шесть 

за щит док тор ских дис сер та ций на со ис ка-
ние сте пе ни док то ра PhD.
Науч ный по тен ци ал КарГУ поз во ля ет 

ус пеш но уча ство вать в рес пуб ли кан ских 
кон кур сах гран то во го, прог рам мно-це ле-
во го и ба зо во го фи нан си ро ва ния. В 2017 
го ду ре али зо ва но 40 про ек тов по че ты рем 
при ори тет ным нап рав ле ни ям раз ви тия 
на уки в Рес пуб ли ке Казахстан. Об щая сум-
ма фи нан си ро ва ния сос та ви ла 257 млн 463 
тыс. тен ге. В 2018 го ду — 308 млн 488 тыс. 
тен ге. 
Фонд на уки фи нан си ру ет про ект «Раз-

ра бот ка плаз мо хи ми чес кой ус та нов ки для 
по лу че ния син тез-га за из сельско хо зяй-
ствен ных от хо дов». Об щая сум ма фи нан-
си ро ва ния на три го да — 120 млн тен ге, из 
них в 2017 го ду — 29 млн 900 тыс. тен ге.
В 2017-2018 учеб ном го ду уни вер си тет 

про вел 4 меж ду на род ных и 6 рес пуб ли кан-
ских науч ных кон фе рен ций.
Зна чи мым со бы ти ем не толь ко для на-

ше го уни вер си те та, но и для всей науч ной 
об ще ствен нос ти стра ны ста ла Меж ду на-
род ная науч но-прак ти чес кая кон фе рен ция 
«Дея тель ность и твор че ство ве ли ко го ка зах-
ско го мыс ли те ля Ка зы бек-би как важ ный 
фак тор мо дер ни за ции об ще ствен но го соз-
на ния». КарГУ про вел ее 25 ок тяб ря 2017 
го да сов мес тно с Ми нис тер ством куль ту ры 
и спор та Рес пуб ли ки Казахстан, аки ма том 
Ка ра ган дин ской об лас ти. Ор га ни за ция 
кон фе рен ции по лу чи ла хо ро шие от зы вы 
по чет ных гос тей и учас тни ков. 

Ученые КарГУ на передовых 
позициях
Один из по ка за те лей внеш ней оцен ки 

ка че ства про фес сор ско-пре по да ва тельско-
го по тен ци ала КарГУ — ре зуль та тив ность 
учас тия в кон кур сах и гран то вых прог рам-
мах.
По ито гам Рес пуб ли кан ско го кон кур-

са МОН РК «Луч ший пре по да ва тель ву-
за — 2017» об ла да те ля ми гран та ста ли 10 
про фес со ров и до цен тов КарГУ им. Е. А. 
Бу ке то ва.
Го су дар ствен ную науч ную сти пен дию 

для та лан тли вых мо ло дых уче ных по лу чи-
ли 6 че ло век.
В 2017-2018 учеб ном го ду в Рес пуб ли-

кан ском кон кур се на луч шую науч но-ис-

сле до ва тельскую ра бо ту при ня ли учас тие 
162 науч ные ра бо ты на ших сту ден тов. Ито-
ги кон кур са бу дут под ве де ны осенью те ку-
ще го го да. Я же лаю всем на шим сту ден там 
по бе ды, на де юсь, что ре зуль та ты бу дут хо-
ро шие.
С уве рен ностью мо гу ска зать, что в уни-

вер си те те соз да ны все не об хо ди мые ус ло-
вия для ре али за ции сту ден та ми ин тел-
лек ту аль но го, об ще ствен но го, твор чес ко го, 
спор тив но го по тен ци ала. Вы зна ете, что 
про во дят ся сот ни вос пи та тель ных ме роп-
ри ятий раз лич но го уров ня и фор ма та. Они 
нап рав ле ны на фор ми ро ва ние граж дан-
ско-пат ри оти чес ких и ду хов но-нрав ствен-
ных ка честв, пра во вой и эко ло ги чес кой 
гра мот нос ти, ком му ни ка тив ной куль ту ры 
и здо ро во го об ра за жиз ни обу ча ющих ся и 
пре по да ва те лей.
В уни вер си те те на пос то ян ной ос но ве 

про во дят ся ме роп ри ятия, пос вя щен ные 
про ти во дей ствию кор руп ции и про па ган-
де «ну ле вой тер пи мос ти» к пра во на ру ше-
ни ям. 
Кад ро вая по ли ти ка уни вер си те та нап-

рав ле на на сох ра не ние про фес си ональ но-
го по тен ци ала про фес сор ско-пре по да ва-
тельско го сос та ва, по вы ше ние науч но-пе-
да го ги чес кой ква ли фи ка ции, соз да ние 
бла гоп ри ят ных ус ло вий для ра бо ты, обес-
пе че ние диф фе рен ци ро ван ной оп ла ты 
тру да.
Штат ные пре по да ва те ли с уче ны ми сте-

пе ня ми док то ра, кан ди да та на ук, док то ра 
фи ло со фии (PhD) в от чет ном го ду сос та ви-
ли 48,8%. К ре али за ции об ра зо ва тель ных 
прог рамм бы ло прив ле че но 52 за ру беж-
ных уче ных. Сей час идет про цесс сме ны 
науч ных по ко ле ний, и мы на ра щи ва ем 
кад ро вый по тен ци ал за счет док то ров PhD. 
Есть все ос но ва ния по ла гать, что уже в те-
ку щем учеб ном го ду про цент пре по да ва те-
лей с уче ной сте пенью по вы сит ся.

Социальные проекты 
С сен тяб ря 2017 го да по июнь 2018 го да 

в со от вет ствии со сме той до хо дов и рас-
хо дов из го су дар ствен но го бюд же та бы ло 
по лу че но фи нан си ро ва ние на под го тов ку 
спе ци алис тов с выс шим и пос ле ву зов ским 
об ра зо ва ни ем, вып ла ту сти пен дии обу ча-
ющим ся по прог рам мам выс ше го и пос ле-
ву зов ско го об ра зо ва ния, на фун да мен таль-
ные и прик лад ные науч ные ис сле до ва ния, 
на вып ла ту ком пен са ции за про езд обу ча-
ющим ся, на оп ла ту рас хо дов ма гис тран тов 
в рам ках ака де ми чес кой мо биль нос ти.
Фи нан со вые сред ства уни вер си те та 

рас пре де ля ют ся в стро гом со от вет ствии 
с пла ном фи нан со во-хо зяй ствен ной дея-
тель нос ти и нап рав ля ют ся на обес пе че ние 
вы со ко го ка че ства об ра зо ва тель но го про-
цес са, раз ви тие науч ных ис сле до ва ний, ук-
реп ле ние ма те ри аль ной ба зы, вы пол не ние 
со ци аль ных прог рамм. Мы под дер жи ва ем 
сту ден тов-си рот и ин ва ли дов, пре ми ру ем 
сту ден тов, до бив ших ся вы да ющих ся ус пе-
хов в уче бе, на уке, спор те, твор че стве.
Та кая со ци аль но от вет ствен ная по ли ти-

ка бу дет про дол же на уни вер си те том.
В прош лом го ду был про ве ден ка пи-

таль ный ре монт об ще жи тия №5, в этом го-
ду — об ще жи тия №6. 

Бы ла про из ве де на пе ре дис ло ка ция 
учеб но го те ле ви де ния. Оно про дол жит 
свою ра бо ту в от ре мон ти ро ван ных ка би-
не тах учеб но го кор пу са №8, где на хо дит ся 
ка фед ра жур на лис ти ки. За счет это го пе ре-
ме ще ния был рас ши рен бу фет в 9-м кор пу-
се. Вы пол нен ре монт ак то во го за ла кор пу са 
№9 пос ле ре конструк ции двух лек ци он ных 
за лов. Мы об но ви ли 4-й кор пус, это ис то-
ри чес кое зда ние на ше го уни вер си те та, и 
мы за бо тим ся о его бла го ус трой стве.

Признание заслуг и новые задачи
Ра бо та кол лек ти ва уни вер си те та по лу-

чи ла вы со кую внеш нюю оцен ку Ми нис тер-
ства об ра зо ва ния и на уки, аки мов об лас ти, 
го ро да, райо на. Рек то рат уни вер си те та наг-
ра дил по чет ны ми гра мо та ми и вы нес бла-
го дар ность бо лее чем 200 пре по да ва те лям 
и сот руд ни кам. 12 луч ших пре по да ва те лей 
и 12 луч ших сту ден тов го да бы ли от ме че ны 
имен ны ми пре ми ями КарГУ.
Та ким об ра зом, кол лек тив уни вер си те та 

спо со бен ре шить за да чи лю бой слож нос ти 
и сох ра нить ли ди ру ющие по зи ции КарГУ 
в об ра зо ва тель ном прос тран стве.
За да чи, ко то рые пред сто ит ре шать кол-

лек ти ву уни вер си те та в те ку щем учеб ном 
го ду: 
• Про дол жить ре али за цию кон цеп ции 
пат ри оти чес ко го вос пи та ния сту ден тов 
в со от вет ствии с це ля ми прог рам мной 
статьи Н. А. Назарбаева «Взгляд в бу ду-
щее: мо дер ни за ция об ще ствен но го соз-
на ния».

• Сох ра нить и ук ре пить по зи ции в меж-
ду на род ных и на ци ональ ных рей тин гах. 

• Ус пеш но прой ти спе ци али зи ро ван-
ную ак кре ди та цию 89 об ра зо ва тель ных 
прог рамм.

• На чать пе ре ход к под го тов ке кад ров по 
но вым об ра зо ва тель ным прог рам мам.

• Вы де лить вне бюд жет ные сред ства для 
фи нан со вой под дер жки учас тни ков 
прог рам мы внеш ней ака де ми чес кой 
мо биль нос ти из чис ла обу ча ющих ся и 
пре по да ва те лей уни вер си те та.

• В рам ках циф ро ви за ции об ра зо ва тель-
но го про цес са уве ли чить в элек трон ной 
биб ли оте ке уни вер си те та до лю учеб ни-
ков и учеб ных по со бий на ан глий ском 
и ка зах ском язы ках по при ори тет ным 
нап рав ле ни ям под го тов ки. 

• Раз ра бо тать не ме нее шес ти кур сов для 
На ци ональ ной плат фор мы МО ОК (мас-
со вых от кры тых он лайн-кур сов) по об-
ра зо ва тель ным прог рам мам.

• Уве ли чить до 8 чис ло про ек тов, ре али-
зу емых сов мес тно с пред прия ти ями, 
биз нес-струк ту ра ми.

• Опуб ли ко вать не ме нее 200 ста тей в 
жур на лах, вхо дя щих в меж ду на род ные 
на уко мет ри чес кие ба зы дан ных Thom-
son Reu ters, Sco pus.

• Обес пе чить ак тив ное учас тие сту ден тов 
в науч ных, твор чес ких кон кур сах, кон-
кур сах со ци аль ных про ек тов, соз да нии 
стар та пов. 

• Про дол жить мо дер ни за цию ма те ри-
аль но-тех ни чес кой ба зы науч ных и 
учеб ных ла бо ра то рий и цен тров. 

• Про вес ти ре монт бло ка А об ще жи тия 
№2.

Главная тема
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Қа зір гі таң да Ел ба сы ның «Бо ла шақ қа бағ дар — ру ха ни жаң ғы ру» бағ дар ла ма лық ма-
қа ла сы аясын да ат қа ры лып жат қан игі лік ті іс тер аз емес. Со ның бі рі — əлем ге əй гі лі үз-
дік шы ғар ма лар ды қа зақ ті лі не тəр жі ма лау. «Қа зақ ті лін де гі 100 жа ңа оқу лық» жо ба сы ның 
бір же мі сі — Дуэ йн Щульц, Син ди Эл лен Шульцтің «Қа зір гі пси хо ло гия та ри хы» оқу лы ғы. 
Атал ған кі тап 11 ба сы лым, 15 та ра удан тұ ра ды.

Бұл оқу лық та пси хо ло ги яның пəн ре тін де 
қа лып та са бас тауынан бас тап, он да ғы ағым-
дар мен көз қа рас тар, сон дай-ақ пси хо ло ги-
яның да му ына үлес қос қан ой шыл дар дың 
өмі рі мен олар ға ай тыл ған сын-пі кір лер жə не 
осы са ла да ғы соң ғы жа ңа лық тар қам тыл ған. 
Қа зір гі пси хо ло гия та ри хы — бұл пси хо ло ги-
яның үз дік сіз да му ының көр сет кі ші. Бұ рын ғы 
пси хо ло ги яның да муы сол та рих тан бас тау 
алып ке ле ді. Да муы те рең нен бас тау ал ған 
пси хо ло ги яның да муы осы ғы лым ның та ри-

хын та ну ар қы лы оның та ри хын зер де ле уге не-
гіз де ле ді. Қа зір гі пси хо ло гия ғы лы мы ның та-
ри хын, атал ған ғы лым са ла сы ның да муы мен 
қа лып та су ын қам ти тын ға сыр лар ға со зыл ған 
ке зең дер ді қам ти ды. Пси хо ло ги яның та ри хы 
көп те ген са ла лар ды, сон дай-ақ сан алу ан ой-
лар мен көз қа рас тар ға то лы, сан са ла лы пі кір-
лер ден тұ ра ды. Пси хо ло ги яның та ри хы мен 
та ны су бү гін гі пси хо ло ги яның да му ын мен 
оның өзек ті мə се ле ле рі ту ра лы ой қоз ғау ға не-
гіз еке ні бел гі лі. Се бе бі атал ған оқу лық əлем-

нің та ны мал оқы мыс ты ла ры ның өмір жо лы 
ту ра лы, со ны мен қа тар олар дың өзін дік ғы-
лы ми тұ жы рым да ры мен ой ла ры ту ра лы ой 
қоз ғай ды. Бұл пси хо ло гия са ла сын да қыз мет 
ете тін дер, осы ма ман дық бойын ша бі лім бе-
ре тін жо ға ры оқу ор ны оқы ту шы ла ры үшін 
жə не сту дент тер үшін ерек ше қа жет ті оқу лық 
бо лып та бы ла ды. Қа зақ ті лі не ауда ру ға ұсы-
ныл ған оқу лық тар ара сы нан «Қа зір гі пси хо ло-
гия та ри хы» оқу лы ғы ның орын алуы орын ды 
ше шім деп бі ле мін. Пси хо ло гия та ри хын да-
ғы ма ңыз ды тұл ға лар дың түп нұс қа дə ріс те-
рі оқыр ман дар үшін құн ды дү ние. Атал ған 
ең бек ойы орам ды, ті лі шұ рай лы, оқыр ман 
жү ре гі нен орын ала тын құн ды дү ние ре тін де 
та ны мал бо ла ры анық. «Қа зір гі пси хо ло гия 
та ри хы» өз оқыр ман да рын та ба ды де ген се нім 
мол.

С. Н�Р �А ЛИ ЕВА,
ПСИ ХО ЛО ГИЯ КА ФЕД РА СЫ НЫ& А�А О'Ы ТУ ШЫ СЫ

Жал пы бұл кі тап не гіз гі əлеу мет тік мə се ле лер ге де ген əр түр лі көз қа рас тар дың уақыт-
пен тек се ріл ген əлеу мет та ну да ғы ең қы зық ты жə не бас ты иде яла рын қамтиды. Кі тап құ-
ры лы мы үл кен кө лем де гі ма те ри ал дар ды тұ тас тай қа был дау ға мүм кін дік бе ре ді. Əлеу-
мет та ну шы ма ман ды ғы ның сту дент те рі үшін бұл оқу лық тың қа зақ ша ға ауда ры луы зор 
қуа ныш. Оқу лық ты жас та ры мыз əр бір пəн де қол да на ала ды.

Ел ба сы тап сыр ма сы мен қо ғам дық жə не 
гу ма ни тар лық ғы лым дар бойын ша «Жа-
ңа гу ма ни тар лық бі лім. Қа зақ ті лін де гі 
100 жа ңа оқу лық» бағ дар ла ма сы аясын да 
ауда рыл ған жа ңа оқу лық тар дың қа та ры-
на ен ген əде би ет тер ті зі мі нен «Əлеу мет-
та ну» ма ман ды ғы на ар нал ған кі тап — Дж. 
Рит цер, Дж. Степ ниц ки дің «Əлеу мет та ну 
те ори яла ры» кі та бы. Бұл кі тап ҚР Пре зи-
ден ті Н. Ə. Назарбаев тың «Бо ла шақ қа бағ-
дар: ру ха ни жаң ғы ру» ат ты ма қа ла сы нан 
үзін ді кел ті ру ар қы лы бас тал ған: «Біз дің 
мақ са ты мыз ай қын, ба ғы ты мыз бел гі лі, 
ол — əлем де гі ең да мы ған 30 ел дің қа та-
ры на қо сы лу. Мақ сат қа же ту үшін біз дің 
са на мыз ісі міз ден озып жү руі, яғ ни одан 

бұ рын жаң ғы рып оты руы ти іс. Бұл са яси 
жə не эко но ми ка лық жаң ғы ру лар ды то лық-
ты рып қа на қой май, олар дың өзе гі не ай на-
ла ды.
Біз ал да ғы бір не ше жыл да гу ма ни тар лық 

бі лім нің бар лық ба ғыт та ры бойын ша əлем-
де гі ең жақ сы 100 оқу лық ты əр түр лі тіл дер-
ден қа зақ ті лі не ауда рып, жас тар ға дү ние 
жү зін де гі таң да улы үл гі лер дің не гі зін де бі-
лім алу ға мүм кін дік жа сай мыз.
Жа ңа ма ман дар ашық тық, праг ма тизм 

мен бə се ке лік қа бі лет си яқ ты са на ны жаң-
ғыр ту дың не гіз гі қа ғи да ла рын қо ғам да ор-
нық ты ра тын бас ты күш ке ай на ла ды. Осы-
лай ша, бо ла шақ тың не гі зі бі лім ор да ла ры-
ның ауди то ри яла рын да қа ла на ды».

Мі не, осы 100 оқу лық тың қа та ры на кір ген 
кі тап тың бі рі — Дж. Рит цер, Дж. Степ ниц-
ки дің «Əлеу мет та ну те ори яла ры» оқу лы ғы. 
Кі тап тың аудар ма сы ғы лы ми тұр ғы да ауда-
рыл ған, үш бө лім нен тұ ра ды. Əр бір бө лім 
бір не ше та ра улар ға бө лін ген. Со нау əлеу-
мет тік көз қа рас тар ға ер те ке зең нен бас тап 
та ри хи шо лу жа сай оты рып, қа зір гі ке зең де-
гі бел гі лі əлеу мет та ну шы лар дың те ори яла-
ры на си пат та ма бе ріл ген. Аудар ма ғы лы ми 
тұр ғы да бол ған мен, ма те ри ал дар ды қа был-
дау осы ған дейін гі кі тап тар аудар ма сы на қа-
ра ған да же ңі лі рек. Сон дық тан, сту дент тер ге 
тү сі нік ті жə не ло ги ка лық тұр ғы да да дұ рыс.
Бұл кі тап тың қа зақ ті лі не ауда ры луы 

тек сту дент тер үшін ға на емес, жо ға ры оқу 
орын да ры ның оқы ту шы ла ры үшін, жал пы 
қо ғам ның да му заң ды лық та ры мен қы зы ға-
тын ма ман дар үшін де өте қа жет ті. Сон дық-
тан Ел ба сы мыз ға жə не осы ең бек ті аудар ған 
аудар ма шы лар ға Е. А. Бө ке тов атын да ғы Қа-
ра ған ды мем ле кет тік уни вер си те ті аты нан 
үл кен ал ғы сы мыз ды біл ді ре міз.

'ОР ЛАН МУС ЛИ МО ВА,
СА ЯСАТ ТА НУ Ж/ НЕ /ЛЕУ МЕТ ТА НУ КА ФЕД РА СЫ НЫ& А�А О'Ы ТУ ШЫ СЫ

Өзін ға на ой ла ған,
Жа ман дық тың бел гі сі.
Өз ге ні де ой ла ған,
Адам дық тың бел гі сі.

(Ха лық ма қа лы)
Адам жа нын жа ды ра ту, қуа ныш сый лау, 

қа же ті не жа рап, ал ғы сын алу қан дай ға жап 
дү ние де сең ші?! Бес күн дік жал ған фə ни де 
сауап ты іс ті кө бі рек жа сап, жа ман нан жи ре ніп, 
бойы мыз ды асыл қа си ет тер ге тол ты рып, ру ха-
ни бай лы ғы мыз ды, іш кі жан-дү ни еміз ді нұр ға 
тол ты рып, көп ке үл гі бо ла оты рып, Жəн нəт-
тық бо лып жат сақ, ке ре мет емес пе? Бір-бі рін 
күн де ген, кө мек сұ ра са, қол ұшын соз бай тын, 
бө тен тү гі лі жа қы ны на жа ны ашы май тын, зор-
лық-зом бы лық қа, қа ті гез дік пен қыл мыс қа то-
лы қа зір гі за ман да өзі нің емес, өз ге нің қа мын 
ой лап бас қа ты ра тын, бір кө ме гім ти сін ші деп 
тұ ра тын жан дар жоқ тың қа сы. Алай да, Ал ла ға 
шү кір, са на улы бол са да жоқ емес. Осы сө зі ме 
дə лел ре тін де на урыз айы ның 16 жұл ды зын да 
«Қайы рым ды жан дар» то бы ның ұйым дас ты-
ру ымен өт кен «Қарт тар ды қу ан тайық» ша ра-
сын ай тқым ке ле ді. 50 сту ден тке же тек ші лік 
етіп, ба сын қо сып, зəу лім үй мен ав то бус жал-

дап, екі қарт тар үйін де гі 100 адам ға дас тар хан 
жайып, бар лық ата-əже лер ге сый лық тар та-
ра тып, кө те рің кі кө ңіл-күй мен қо са, ба ла лық, 
не ме ре лік ықы ла сы мыз ды, пейі лі міз ді көр-
се те оты рып, осын дай үл кен ша ра ұйым дас-
ты ру 17 жас та ғы қыз дың қо лы нан қа лай кел ді 
дей сіз дер ғой? Əри не, ең бі рін ші — та за ни ет 
пен шын ықы лас тан. Со дан соң топ та ғы жү-
ре гі мейі рім ге то лы жан дар дың ар қа сы. Ауыз-
бір ші лік тің аса ма ңыз ды еке ні де осы жер де 
бай қа ла ды. Ту ған ба ла ла ры нан көр ме ген қам-
қор лық ты, пейіл ді бө тен жап-жас ба ла лар дан 
се зін ген қа ри ялар дың жү зін де гі қуа ныш ты кө-
ру, жү рек те рін де гі ауыр мұң ды бай қау қи ын 
емес-ті… Бұл не ме ре ле рін құ шыр ла на иіс кеп, 
қы зы ғы на той май ой на тып, қы дыр тып жү ре-
тін ша ғын да төрт қа быр ға дан көз ал май, күн-
де лік ті қай та ла на бе ре тін еш қы зы ғы қал ма ған 
тағ дыр дың сы на ғы на күр сі не шы дап отыр ған 
жан-дү ни есі қа зы на ға то лы қа ри яла ры мыз дың 
бір кү нін бол са да ерек ше етіп, қо ғам ға, біз ге 
қа жет екен дік те рін дə лел деу мақ са тын да өт кіз-
ген ша ра мыз бо ла тын. Ба та сын бе ріп, ал ғыс та-
рын жа уды рып жат қан да, жүз адам ның жү зі не 
қуа ныш, ең құ ры ма ған да бір кү ні не сəу ле нұ-

рын ша ша біл ген мейі рім ге то лы жү ре гі міз ді, 
қу ан са екен де ген ті ле гі міз ді көр се те бі лу — біз 
үшін үл кен же тіс тік еді.

«Кіш кен тай ке зім де көп ақ ша тауып ал сам, 
ме шіт ке, ба ла лар үйі не, қарт тар үйі не тең дей 
етіп бө ліп бе ре мін» деп ар ман да ушы едім. Бі-
рақ, қа зір адам дар ға қа жет ті кө мек көр се ту 
үшін көп қа ра жат тың қа жет емес ті гін, жү-
ре гің де тит тей мейі рім ді лік бол са жет кі лік ті 
екен ді гін же те тү сін дім.

«Отан — от ба сы нан бас та ла ды» дей ді да на 
хал қы мыз. Қан дай жағ дай бол са да өз ба ла сын 
жақ тап, ба сы нан сөз асыр тпай тын ата-ана лар 
үл кен ге қар сы шы ғу ды емес, олар ды сый лап, 
құр мет те уді, қар тай ған да қарт тар үйі не өт кі-
зу ді емес, соң ғы де мі қал ған ша ба ғып, ал ды на 
ба рын ұсы ну ды, бө лек тұ ру ды емес, бір ге ор-
да лы от ба сы бо лу ды үл гі-өне ге ет се, нұр үс ті не 
нұр бо лар еді. Үл кен ді құр мет тей біл се, кі ші ге 
ізет көр се те ал са, қа ри ялар дың əр ай тқан сө-
зін де үл кен тəр бие жат қа нын аң ға ра біл се, сол 
кі сі лер дің ба та сын алып кө гер се, жас тар дың 
бо ла ша ғы жар қын, ке ле ше гі ке мел бо ла ры на 
сөз жоқ.
Қайы рым ды лық тан қа лыс пай, жақ сы лық 

жа сап жа ры сайық, жақ сы лар!

АЙЫМ СЕ РІК 'Ы ЗЫ, 'Ж-22 ТО БЫ НЫ& СТУ ДЕН ТІ,
«'АЙЫ РЫМ ДЫ ЖАН ДАР» ТО БЫ НЫ& ЖЕ ТЕК ШІ СІ

Қыр күйек айын да «Шал қы ма» кон церт 
за лын да Бұ қар жы рау Қал қа ма нұ лы ба ба-
мыз дың 350 жыл дық ме рей тойы на ар нал ған 
Рес пуб ли ка лық ақын дар мү шəй ра сы өт ті. Елі-
міз дің əр өңі рі нен кел ген қа ра қыл ды қақ жа-
ра тын азу лы ақын дар за ман, қо ғам жай лы ой 
тол ғап, əлеу мет тік, са яси, эко но ми ка лық мə-
се ле лер ді өлең де рі не ар қау ет ті. Бұ қар ба ба-
мыз дың үл гі сі мен жа зыл ған өлең дер, тол ғау-

лар көп ші лік тің кө ңі лі нен шық ты. Ба ба мыз ға 
жа зыл ған ар на улар оқы лып, ше шен ді гі мен 
көз ге түс кен сөз жүй рік те рі нің есім де рі ерек-
ше ата лып өтіл ді. Сайыс қа ақын, Жа зу шы лар 
ода ғы ның мү ше сі Есен ға ли Ра уша нов, Қа-
зақ стан ға ең бек сі ңір ген қай рат кер Рым ба ла 
Кен же ба ла қы зы, про фес сор, Қа ра ған ды мем-
ле кет тік уни вер си те ті фи ло ло гия фа куль те-
ті нің де ка ны Мұ хам мед қа ли Əб ду ов, ай тыс-

кер ақын Ай тбай Жұ ма ғұ лов, елі міз ге бел гі лі 
жур на лист Қал қа ман Са рин, ақын Аб зал Бө-
кен қа зы лық ет ті. Бас жүл де ні уни вер си те ті-
міз дің атын ас қақ та тып жүр ген ҚарМУ тү ле гі 
Ми рас Асан иелен ді.

4 қа зан кү ні бұл іс-ша ра об лыс тық дең гей-
де Са ры ар қа тө рін де та ғы да ата лып өтіл мек. 
Мұ ның бə рі, əри не, Бұ қар ба ба мыз дың құр-
ме ті не ар нал ған іс-ша ра лар. Мұн дай із гі іс тер 
əлі де өз жал ға сы мын та ба ры сөз сіз.

А'ЕР КЕ АБ ДИ КА РИ МО ВА,
ФИ ЛО ЛО ГИЯ ФА КУЛЬ ТЕ ТІ НІ& 3 КУРС СТУ ДЕН ТІ

Ойы орамды о3улы3

�леуметтану теориялары

Cайырымдылы3 — асыл 3асиет

С5з жDйріктері сынEа тDсті

C-ла3тандыру

«ЖDз жа*а есім» 
жобасыны* екінші 
кезе*іне 5тініш 
3абылдау басталды

Елі міз де «)а за* стан ны+ 

100 жа +а есі мі» жо ба сы ны+ 

екін ші ке зе +і бас тау ал ды. 

/ті ніш тер «100esim.ei.kz» 

рес ми пор та лын да *а был да-

на ды.

Жо ба ны� іс ке асы ры луы 

жай лы �а ра �ан ды об лы сы 

бойын ша «Ру ха ни жа� �ы ру» 

жо ба лы# ке �е сі ні� бас ме нед-

же рі Се рік Са на уба ев &�ір лік 

ком му ни ка ци ялар #ыз ме ті ні� 

ала �ын да �ы бри фин гте м+ лім 

ет ті.

&т кен жы лы об лы сы мыз дан 

жо ба �а 194 ,ті ніш жі бе ріл ді. 

Ха лы# ты� дауыс бе руі ар #ы лы 

та� дал �ан 102 же �ім паз ды� 

7-еуі #а ра �ан ды лы# тар. Олар 

т6р лі са ла ,кіл де рі. Атап ай-

тса#, ме ди ци на ма ман да ры: 

ней ро хи рург =а бит Ма хам ба-

ев, хи рург Н?р #а си Аба тов ж+-

не ор то пед-но ва тор Ро за @лім-

ха но ва, +с ке ри #ыз мет кер: 

�ай рат Aм бе тов, по ли ция #ыз-

мет ке рі: Д+у рен Ал та ев, жас 

к+ сіп кер Ар ман Тос #ан ба ев, 

спорт #ай рат ке рі Сер гей Ан.

Aміт кер к+ ме лет жа сы на 

тол �ан ж+ не ,з са ла сын да же-

тіс тік тер ге жет кен бо луы ке-

рек. Ол ту �ан елі ні� да му ына 

#ос #ан 6ле сін к,р се тіп, д+ лел-

дей бі луі ке рек. &з ге лер ге 6л гі 

етіп к,р се те алар лы# ,мір жо-

лы, же тіс тік те рі бо луы #а жет.

— Би ыл ірік теу ж6йе сі ,з-

гер тіл ді. Т6р лі #о �ам ды# ?йым-

дар, бір лес тік тер, к+ сі по-

да# тар, е� бек ?жым да ры ,з 

6міт кер ле рін ?сы на ала ды. Бір 

с,з бен ай т#ан да, жа �а есім ді 

аны# тау �а б6 кіл #о �ам ат са-

лы са ала ды. Со ны мен #а тар 

же ке т?л �а лар да ,ті ніш бе ре 

ала ды, — деп атап ,т ті Се рік 

Са на уба ев.

&ті ніш тер ді #а был дау #а-

зан айы ны� ор та сы на дейін 

жал �а са ды. �а ра ша айын да 

ха лы# ты� он лайн дауыс бе руі 

,те ді, дауыс бе ру #о ры тын ды-

сы бойын ша ?лт ты# жо ба же-

�ім паз да ры аны# та ла ды.

Ж6з жа �а есім ге лайы# 

да ра т?л �а лар ды� ішін де Са-

ры ар #а да ла сы ны� ай бар лы 

аза мат та ры мен ди дар лы аза-

мат ша ла ры к,п теп кез де се рі-

не се не міз.

ДИ ЯНА СА �ЫМ БЕ КО ВА,

'Ж-22 ТО БЫ НЫ& СТУ ДЕН ТІ

Рухани жа��ыру
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ҚР Пре зи ден ті нің «Бо ла шақ қа бағ дар: ру ха ни» жаң ғы ру бағ дар ла ма лық ма қа ла сын да-
ғы жо ба лар ды іс ке асы ру ға қа тыс ты іс-ша ра лар Е. А. Бө ке тов атын да ғы Қа ра ған ды мем-
ле кет тік уни вер си те тін де қар қын ды түр де іс ке асу да. Со ның бі рі — қа зақ жа зу ын ла тын 
гра фи ка сы на ауыс ты ру.

2018 жыл дың 18 ма усы мын да Астана қа ла-
сын да Ш. Ша ях ме тов атын да ғы «Тіл-Қа зы на» 
ұлт тық ғы лы ми ор та лы ғы ның ұйым дас ты-
ру мен өт кен «Қа зақ жа зу ының та ри хы жə не 
ла тын əліп биі не кө шу дің ғы лы ми-тə жі ри бе-
лік не гіз де рі» ат ты кон фе рен ци яда қа зақ ем-
ле сі нің не гіз гі ере же ле рі нің кон цеп ци ясы ның 
тал қы лауын да елі міз дің əр өңі рі нен кел ген 
ға лым дар ла тын не гіз ді əліп би ге, ем ле ере же-
ле рі нің жо ба сы на қа тыс ты өз пі кір ле рін біл-
дір ген бо ла тын.
Үс ті міз де гі жыл дың 25 та мы зын да əл-Фа-

ра би атын да ғы Қа зақ ұлт тық уни вер си те тін де 
«Ла тын əліп би ін ен гі зу дің ғы лы ми-ұйым дас-
ты ру шы лық мін дет те рі» ат ты се ми нар-ке ңес-
те жа ңа ем ле ере же ле рі нің құ ры лы мы мен 
маз мұ ны, ем ле ере же сі нің жо ба сын сы на ма-
дан өт кі зу дің ал ғаш қы ке зең нə ти же ле рі пі кір 
ал ма су, тал қы лау тү рін де өтіп, ары қа рай тал-
қы ла удан өт кі зу үшін жо ға ры оқу орын да ры-
на жі бе ріл ген бо ла тын.

Осы ған сəй кес 2018 жыл дың 12 қыр күйе гін-
де ла тын əліп биі не гі зін де гі қа зақ ті лі нің жа ңа 
ем ле ере же ле рі жо ба сы на Е. А. Бө ке тов атын-
да ғы Қа ра ған ды мем ле кет тік уни вер си те ті 
Қа зақ жа зу ын ла тын гра фи ка сы на ауда ру ор-
та лы ғы мен қа зақ тіл бі лі мі ка фед ра ла ры ның 
бір лес кен оты ры сын да про фес сор-оқы ту шы-
лар құ ра мы са рап та ма жа са ды.
Жа ңа ем ле ере же ле рі нің жо ба сы на са-

рап та ма жа сау ба ры сын да қа зақ тіл бі лі мі 
про фес сор-оқы ту шы лар құ ра мы мен ма гис-
трант тар, док то рант тар қа ты сып, Ш. Ма жи та-
ева, А. С. Əді ло ва, З. Н. Жу ын та ева, Б. А. Қа-
ли ев, С. Ə. Ра хым бер ли на, А. З. Қа зан ба ева, 
Е. Е. Түй те, Б. Р. Ха се нов ем ле ере же ле рі нің 
ұтым ды тұс та ры мен кей бір өз гер ту ен гі зу ді 
қа жет де ген ере же лер ту ра лы өз ұсы ныс та-
рын айт ты.
Ла тын əліп биі не гі зін де гі қа зақ ті лі нің жа-

ңа ем ле ере же ле рі жо ба сы на са рап та ма жа сау 
ба ры сын да ор фог ра фи ялық, пун кту аци ялық, 

сти лис ти ка лық, праг ма ти ка лық сауат ты лы-
ғы на на зар ауда ры лып, жо ба ның əр бір па-
раг ра фы бойын ша ма құл дау не ме се ес кер ту-
ге қа тыс ты не гіз де ме жа сал ды. Осы ған орай, 
кей бір əріп тер дің ем ле сі, қо сым ша лар дың 
жал ға нуы, де фис пен жа зы ла тын сөз дер ге ар-
нал ған ере же жо ба сы на ұсы ныс тар бе рі ліп, 
Ш. Ша ях ме тов атын да ғы «Тіл-Қа зы на» ұлт тық 
ғы лы ми ор та лы ғы на ұсы ныл 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

Мен, Ер мауыт На си ха тұ лы, Е. А. Бө ке тов атын да ғы Қа ра ған ды мем ле кет тік уни вер си-
те ті нің сту ден ті мін. Хи мия фа куль те тін де оқи мын. Ма ман ды ғым — ор га ни ка лық зат тар-
дың хи ми ялық тех но ло ги ясы. Би ыл 3 курс. Сту дент тік өмір дің кө бі өтіп, азы қал ды…

Мен ба ғым жан ған жан ның бі рі мін. Өйт-
ке ні өзім қа ла ған оқу ор ны ның сту ден ті атан-
дым. «Сер пін» əлеу мет тік бағ дар ла ма сы ар-
қы лы бі лім гран тын же ңіп ал дым. Ту ып-өс-
кен же рім Алматы об лы сын да бол ған дық тан, 
не ге алыс қа кет тің де ген сұ рақ көп қойыл ды. 
Қа ра ған ды өл ке сі не ға шық бо лу ыма əкем нің 
до сы ның ба ла сы се беп ші бол ды. Қа ра ған ды да 
оқы ған ол өзі нің əр сө зін де он да ғы уни вер си-
тет тер де бі лім са па сы ның өте жо ға ры екен ді-
гін ай тып мақ та на тын. Сол жі гіт ке елік те сем 
ке рек, өзім нің де таң дау уақы тым кел ген де ин-
тер нет тен осы қа си ет ті жер дің уни вер си тет те-
рін қа рап, қа зір оқып жүр ген үл кен ор та ны 
таң да дым. Оның үс ті не «Сер пін-2050» бағ дар-
ла ма сы қор жы ны ма ке ңі нен кел ді.
Ал ғаш қы сəт тен-ақ уни вер си тет жы лы қа-

был да ды. Бір ден жа тақ ха на ға ор на лас ты рып, 
жай-күйім ді кам да ды. Көп ұза май са бақ та 
бас тал ды. Ба сын да жа ңа дос тар мен та ны сып, 
мұ ға лім дер дің лек ци ясын тың дап, сту дент тік 

өмір ағы нын да жү зу, үй дің жы лу ынан алыс 
жер де гі үл кен өз ге ріс тер ге үй ре ні су қы зық бо-
лып кө рін ді. Мек теп өмі рі нен аса бер ген шақ-
та мен өзі ме уни вер си тет ке түс кен соң не іс-
тей мін деп сұ рақ қой ған едім? Сту дент тік шақ 
са бақ оқу мен, шə кір та қы алу мен, қы ды ру мен 
шек те ле ме? Уни вер си тет қа быр ға сын да жү-
ріп сол сұ рақ тың жауабын тап тым. Жоқ, бұл 
кез де жа лын дап тұр ған жас өзін жан-жақ ты 
да мы туы ке рек екен.
Ал ғаш қы ай дан-ақ қай на ған тір ші лік бас та-

лып кет ті. Спорт тық жа рыс тар, əр түр лі іс-ша-
ра лар, бай қау лар ме ні жə не қа тар лас құр дас-
та рым ды бей-жай қал дыр ма ды. 1 кур ста асық 
ату жа ры сы на қа тыс тым. Қа ра ған ды жұр ты 
ұлт тық ойын нан бей ғам емес екен ді гін көр се-
тіп, өкі ніш ке орай мық ты лар ға қар сы лас бо ла 
ал ма дым. Кейі ні рек ха лық тар бір лі гі кү нін де 
əр фа куль тет əр ұлт тың мə де ни етін, салт-дəс-
тү рін дə ріп теп сайы са тын бол ды. Біз дің фа-
куль тет ке өзі міз дің қа ра көз қа зақ тың на мы-

сын қор ғау бұйыр ды. Соң ғы 5 жыл да ол сын да 
қа зақ ұл тын ұлық та ған фа куль тет тің еш қай-
сы сы же ңіс ке жет пеп ті. Де ген ме нен тəуекел-
ге бел бу ып, ба ры мыз ды сал дық. Фа куль те тім 
бас жүл де ге ие бол ды, сол кез де гі қуа ны шым 
əлі есім нен кет пей ді. Мі не, осы се кіл ді жыл 
сайын ұйым дас ты ры ла тын іс-ша ра лар ара-
сын да жай ға на са бақ оқып жү ру мүм кін бол-
ма ды. Се бе бі біз дің уни вер си тет те жан-жақ ты 
бо лам де ген адам ға бар лық жағ дай жа са лын-
ған екен, тек со ған тал пын сақ бол ға ны. Уақыт 
өте уни вер си те ті міз де зерт теу ор та лық та ры 
бар еке нін біл дім. Фа куль те ті міз де гі хи ми-
ялық мə се ле лер ді зерт теу ор та лы ғы ның про-
фес со ры мен та ны сып, ор та лық тың за ма науи 
тех но ло ги ялар мен жаб дық тал ға нын кө ріп, 
таң ғал дым. Олар мен тез ара да жұ мыс іс те уге 
асық тым, өзім ді жан-жақ ты да мы ту ды ал ды-
ма мақ сат етіп қой дым. Уни вер си тет те үне мі 
із де ніс те жү ріп, өзін-өзі шың да ған жан ға на 
би ік бе лес тер ді ба ғын ды ра ты ны на кө зім жет-
ті. Қа зір гі таң да бір кез де өзі ме ар ман бол ған 
сол ор та лық та «По ли эти лен гли коль фу ма рат 
не гі зін де гі ин тел лек ту ал ды по ли мер лер ді 
син тез деу те ори ясы ның не гі зі» та қы ры бын да 
зерт теу жүр гі зу ба қы ты на қол жет кіз дім. Ай-
та ке те тін та ғы бір жайт, би ыл біз дің жа тақ-
ха на да жөн деу жұ мыс та ры жүр гі зіл ді. Қа зір 
жан ға жай лы жа тақ ха на да тұ рып, алаң сыз 
оқуы мыз ды оқып жа тыр мыз. Осы игі іс ке бас-
та ма шы бол ған уни вер си тет рек то ры на, құ-
ры лыс шы лар мен бір ге жұ мы ла іс ке кі ріс кен 
про рек тор лар ға, про фес сор лық-оқы ту шы лар 
құ ра мы на жə не бі лім ор да сы ның өз ге де жұ-
мыс кер ле рі не №6 жа тақ ха на тұр ғын да ры ның 
аты нан шек сіз ал ғы сым ды біл дір гім ке ле ді.
Мі не, осы лай ша мен де — есей ме ген ба ла 

ере сек тер қа та ры на қо сы лып, өз өмір жо лым-
ды тап қа ным — уни вер си те тім нің ар қа сы дей 
ке ле, бі лім ор дам ның мақ та на тын тұс та рын 
сіз дер ге жет кі зе ал дым деп ой лай мын.

ЕР МАУЫТ НА СИ ХА Т� ЛЫ,
'АРМУ СТУ ДЕН ТІ

Қыр күйек тің 27 кү ні ака де мик Е. А. Бө ке тов атын да ғы Қа ра ған ды мем ле кет тік 
уни вер си те тін де Пре зи дент тің «Ру ха ни жаң ғы ру» бағ дар ла ма сын жү зе ге асы ру 
аясын да «Ки елі жер лер ту риз мі: тұ ты ну шы лар ды ын та лан ды ру жə не сұ ра ныс қа-
лып тас ты ру» ат ты ха лы қа ра лық сту дент тік олим пи ада өт ті.

Олим пи ада ның не гіз гі мақ са ты: сту-
дент тер дің шы ғар ма шы лық қа бі лет те рін 
анық тау жə не да мы ту, ғы лы ми қыз мет ке 
қы зы ғу шы лық ты арт ты ра оты рып, жас тар-
дың ту ризм са ла сын да ғы кə сі би қыз мет ке 
қы зы ғу шы лы ғын арт ты ру. Олим пи ада ның 
мін дет те рі: Қа зақ стан Рес пуб ли ка сын да ту-
риз мді да мы ту ға жəр дем де су; ма ман дық 
таң да удың се беп те рін анық тау; ту ризм 

са ла сын да ғы бо ла шақ ме нед жер лер дің 
кə сі би қа си ет те рін да мы ту; ма ман дық ты 
дайын дай тын жо ға ры оқу орын да ры ның 
озық тə жі ри бе ле рі мен ал ма су; жо ға ры оқу 
орын да ры мен ту ризм са ла сы өкіл де рі ара-
сын да өза ра ти ім ді əріп тес тік ті қа лып тас-
ты ру.
Ха лы қа ра лық олим пи ада ға Та улы Ал-

тай мем ле кет тік уни вер си те ті (Ре сей, Та-

улы Ал тай), əл-Фа ра би атын да ғы Қа зақ 
ұлт тық уни вер си те ті (Алматы қ.), М. Өте-
мі сов атын да ғы Ба тыс Қа зақ стан мем ле-
кет тік уни вер си те ті (Орал қ.), Л. Гу ми лев 
атын да ғы Еура зия ұлт тық уни вер си те ті 
(Астана қ.), Қ. А. Яс сауи атын да ғы ха лы-
қа ра лық қа зақ-тү рік уни вер си те ті (Түр-
кіс тан қ.), Қа зақ мем ле кет тік қыз дар пе-
да го ги ка лық уни вер си те ті (Алматы қ.), 
Та раз ин но ва ци ялық-гу ма ни тар лық 
уни вер си те ті (Та раз қ.) жə не ака де мик 
Е. Бө ке тов атын да ғы Қа ра ған ды мем ле-
кет тік уни вер си те ті сту дент те рі қа тыс ты. 
Олим пи ада қа ты су шы ла ры мы на дай мə-

се ле лер ді қа рас тыр ды: ең та лап еті ле тін 
ту рис тік өнім ді қа лып тас ты ру; жыл жы-
ту дың ти ім ді əдіс те рі; ық ти мал тұ ты ну-
шы лар ды анық тау жə не ти іс ті мар ке тинг-
тік бағ дар ла ма лар ды əзір леу; ай мақ та ғы 
ки елі жер лер ту риз мін қай та құ ру; ай мақ 
үшін ере сек тер дің, жас тар дың жə не ба ла-
лар сег мен ті нің мүд де ле рін ес ке ре оты-
рып, отан дық жə не ше тел дік ту рис тер ге 
ар нал ған ки елі жер лер ту риз мі ба ғы ты 
бойын ша жол нұс қау шы лар дың он лайн 
кар та ла рын əзір леу (жа ңа IT тех но ло ги-
ялар не гі зін де); аумақ ты ор нық ты да мы ту 
тұ жы рым да ма сы на сəй кес ша ра лар əзір-
леу.

'АРМУ БАС ПА С=З 'ЫЗ МЕ ТІ

«Жылуэнергетика 
жIне 3олданбалы 
жылуфизиканы* 5зекті 
мIселелері»

�ыр к6йек айы ны� 28 ж?л-

ды зын да ака де мик Е. А. Б,-

ке тов атын да �ы �а ра �ан ды 

мем ле кет тік уни вер си те тін де 

Ел ба сы ны� «Т,р тін ші ,нер к+-

сіп тік ре во лю ция жа� дайын да-

�ы да му ды� жа �а м6м кін дік те-

рі» Жол дауы не гі зін де пе да гог, 

�а лым, 1991-2004 жж. 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, тех ни ка �ы лым да-

ры ны� док то ры, про фес сор, 

Жо �а ры мек теп ха лы #а ра лы# 

ака де ми ясы ны� ака де ми гі, 

�а за# стан Рес пуб ли ка сы жа-

ра ты лыс та ну �ы лым да ры Ака-

де ми ясы ны� ака де ми гі, �а-

за# стан Рес пуб ли ка сы жо �а ры 

мек теп �ы лым ака де ми ясы ны� 

кор рес пон дент м6 ше сі, �а за#-

стан Рес пуб ли ка сы пе да го ги ка 

�ы лым да ры ака де ми ясы ны� 

#?р мет ті ака де ми гі, «Па ра-

сат» ор де ні ні� иеге рі Жам был 

С+у ле бе к? лы А#ыл ба ев ты� 

80 жыл ды �ы на ар нал �ан «Жы-

лу энер ге ти ка ж+ не #ол дан-

ба лы жы лу фи зи ка ны� ,зек ті 

м+ се ле ле рі» ат ты Рес пуб ли ка-

лы# �ы лы ми-т+ жі ри бе лік кон-

фе рен ция ,з ж? мы сын бас та-

ды. Кон фе рен ция ба ры сын да 

ба ян да ма шы лар про фес сор 

Жам был С+у ле бе к? лы ны� ,не-

ге лі ,мі рі мен #ыз ме ті не ке �і-

нен то# та ла ды. Со ны мен #а тар 

жо �а ры бі лік ті ма ман дар ды 

да яр ла уда �ы ин но ва ци ялы# 

пе да го ги ка лы# тех но ло ги ялар, 

фи зи ка ны� #а зір гі м+ се ле ле рі 

ж+ не #ол дан ба лы жы лу фи зи-

ка сы, жы лу энер ге ти ка, ,нер-

к+ сіп тік эко ло гия м+ се ле ле рі 

тал #ы ла нып, орам ды ой лар 

ор та �а са лы на ды.

'АРМУ БАС ПА С=З 'ЫЗ МЕ ТІ

Емле ережесіні* жобасына сараптама жасалды

Университетім — ма3танышым

Киелі жерлер — бірлік пен жа*Eыру нышаны

Университет жа�алы�тары
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Қа шан да əр бір ха лық тың құн ды қа зы на ла ры бол ға нын біз та-
рих тан жақ сы бі ле міз. Сон дай асыл да ки елі қа зы на мыз дың бі рі 
со нау ата-ба ба мыз дан біз ге ми рас бо лып жет кен ұлт тық ті лі міз — 
қа зақ ті лі. Ал бү гін де ана ті лі міз өзі нің ұлт тық мəр те бе сі дə ре же сі-
не кө те рі ле ал ды ма де ген сұ рақ — жү ре гін де ұл ты на де ген сүйіс-
пен ші лі гі бар əр бір адам ның ойын да жүр ген сауал.

Шын мə нін де, ұлт тың бо ла ша ғы 
тіл дің да муы, көр кеюін де. Оны тіл-
дің қо ғам да ғы қыз ме ті рө лі нің қан-
ша лық ты кү шей ген ді гі нен бай қай 
ала мыз.
Ана ті лі — бұл ту ған əкең нің, ана-

ңың ті лі. Шыр етіп дү ни еге кел ген 
сəт тен, есі міз кі ре бас та ған нан-ақ 
адам дық қа си ет тер ді қа лып тас ты ра-
тын əдеп ті лік ті, ха лық тың із гі лік пен 
ізет ті лік ке то лы нұр лы, асыл сөз де-
рін тіл дің жан тер бе тер əсер-кү шін 
ана ті лін де ұғып үй ре не міз.
Ха лық — тіл мұ ра сын бар бай лы-

ғы мен, көр кем дік қуа ты мен ұр пақ-
тан-ұр пақ қа жет кі зу ші, əрі қа рай 
өр кен де тіп да мы ту шы қоз ғау шы зор 
күш. Қа зақ хал қын құ ра ған ру лар 
мен тай па лар та рих та өте ер те ден, 
біз дің жыл са науымыз дан бұ рын-
ақ мə лім бол ған. Со дан бас тап тіл 
хал қы мыз дың қа рыш тап ал ға ба-
су ының бір ден-бір қу ат ты құ ра лы 
бо лып ке ле жа тыр. Қа зақ пер зен ті-
нің қи ын-қыс тау ке зең де гі ба сы нан 
кеш кен өмі рі, ер лік іс те рі, аңыз-əң-
гі ме ле рі, шы ғар ған өлең-жы ры, та-
би ғат құ бы лыс та ры, көр ген-біл ге ні, 
жал пы, дү ни ета ны мы жайын да ғы 
ұғым да ры, се зім-əсе рі бə рі-бə рі де 
ана ті лін де сақ та лып, жа ды на то қы-
ла ды. Ту ған ті лі ар қы лы ата дан ба ла-
ға ми рас бо лып қа ла ды.
Ел ба сы Н. Ə. Назарбаев «Қа зақ-

стан ның бо ла ша ғы — қа зақ ті лін де» 
де ген тұ жы рым да ма ны үне мі ай тып 
ке ле ді. Қа зақ ті лі мə се ле сі мем ле кет-
тік дең гей ге кө те ріл ген кейін гі жыл-
да ры бұ қа ра жұр тшы лық та ана ті лі 
үшін бел сен ді лік та ны ту да. Бі рақ əлі 
ше шіл мей жат қан түйін ді мə се ле-
лер де бар шы лық.
Тəуел сіз дік алып, еге мен ел бол-

ған соң қа зақ хал қы ның бар лық мə-
се ле сі өз ді гі нен, бір тін деп эво лю ци-

ялық жол мен ше ші ле ді де дік. Əзір-
ше олай бол май отыр. Қа зақ ұл ты-
ның эт ни ка лық бет-бей не сін, ұлт тық 
маз мұ нын сақ тай тын құн ды лық тар-
ға кө ңіл бө лін бе уде. Олар дың ма зақ-
қа ай на лу ына жол бе ру де міз. Əсі ре-
се қа зақ ті лі да му ын да ғы ту ын да ған 
қай шы лық тар ұлт жа на шыр ла рын 
ерек ше алаң да та ды. Ақ па рат та-
ғы орыс ті лі нің ба сым ды лы ғы жə-
не оның рес ми тіл дə ре же сін де-ақ 
Қа зақ стан да ғы ат қа ру шы би лік тің 
шы найы қол дан ба лы ті лі не ай на-
луы — қа зақ ті лін «қы зық» жағ дай да 
қа лу ына əке лу де.
Ата заң бойын ша біз де бір мем-

ле кет тік тіл бол ға ны мен, шын мə-
нін де, біз де мем ле кет тік екі тіл бар. 
Оның үс ті не, қа зақ ті лі қа зір гі қо ғам-
да аудар ма ті лі ре тін де қа лып қою да. 
Яғ ни кез кел ген құ жат əуелі орыс ті-
лін де дайын да ла ды да, кейін ба рып 
қа зақ ті лі не ауда ры ла ды. Əлем де 
мем ле кет тік тіл ді біл мей тін ше не-
унік те рі бар жал ғыз мем ле кет бол-
са, ол — біз шы ғар мыз. Кү ні бү гін ге 
дейін пар ла мент тің, үкі мет тің мə жі-
ліс те рі, не гі зі нен, рес ми ті лін де өте-
ті ні бə рі міз ге аян жайт. Тек хат та ма 
үшін ға на қа зақ ша бас та ла ты ны на 
еті міз үй ре ніп ал ған дай.
Ха лық тəуел сіз ді гі нің ең бас ты 

бел гі сі — оның ана ті лі, ұлт тық мə-
де ни еті. Өзі нің ана ті лі, ұлт тық мə-
де ни еті жоқ ел өз ал ды на мем ле кет 
бо лып өмір сү ре ал май ды. Дү ни еде-
гі бар лық ха лық тəуел сіз дік ке ұлт-
тық қа дір-қа си етін, мə де ни етін, ана 
ті лін сақ тап қа лу үшін ұм ты ла ды. 
Сон дық тан кез кел ген мем ле кет өзі-
нің ұлт тық салт-дəс тү рін, ана ті лін 
ерек ше қор ғау ға ба рын са ла ды.
Би ыл ға дейін біз Тіл дер кү ні ме-

ре ке сін 22 қыр күйек кү ні атап өте тін 
едік. Өй тке ні Қа зақ стан да 1989 жы-

лы 22 қыр күйек те «Тіл дер ту ра лы» 
заң қа был дан ған бо ла тын. Ен ді Қа-
зақ стан Үкі ме ті нің қау лы сы на сəй-
кес Қа зақ стан хал қы ның тіл де рі кү ні 
ме ре ке сі жыл сайын 5 қыр күйек те 
той ла на тын бол ды. Тіл дер кү ні ме-
ре ке сі мер зі мі нің ауыс ты ры лу ының 
се бе бі де жоқ емес. 5 қыр күйек — со-
ңын да «Ұлт тың сақ та лу ына да, жо-
ға лу ына да се беп бо ла тын нəр се нің 
қу ат ты сы — тіл» де ген ұла ғат ты сөз 
қал дыр ған, Алаш тың ру ха ни кө се мі, 
қа зақ хал қы ның ер те ңі үшін кү рес-
кен ұлт ұс та зы Ах мет Бай тұр сы нұ-
лы ның ту ған кү ні. Сон дық тан біз ұлт 
кө се мі нің ту ған кү нін қа зақ ті лі нің 
«қай та жаң ғы рып» өр кен деуімен 
бай ла ныс та, сон дай-ақ əліп биі міз ді 
ла тын қар пі не кө ші ру үр ді сі аясын-
да нə ти же лі іс-ша ра мен атап өтуі міз 
қа жет.
Ел ба сы Н. Назарбаев сө зін де: 

«Қа зақ ті лі — біз дің ру ха ни не гі зі-
міз. Біз дің мін де ті міз — оны бар лық 
са ла да бел сен ді пай да ла на оты рып 
да мы ту. Біз ұр пақ та ры мыз ға ба ба-
ла ры мыз дың сан да ған бу ыны ның 
тə жі ри бе сі нен өтіп, біз дің де үй ле-
сім ді үле сі міз бен то лы ға тү се тін қа-
зір гі тіл ді мұ ра ға қал ды ру ға ти іс піз. 
Бұл — өзін қа дір лей тін əр бір адам 
дер бес ше шу ге ти іс мін дет. Мем ле-
кет өз та ра пы нан мем ле кет тік тіл-
дің по зи ци ясын ны ғай ту үшін көп 
жұ мыс ат қа рып ке ле ді. Қа зақ ті лін 
ке ңі нен қол да ну жө нін де гі ке шен ді 
ша ра лар ды жү зе ге асы ру ды жал ғас-
ты ру ке рек.
Біз 2025 жыл дан бас тап əліп биі-

міз ді ла тын қар пі не, ла тын əліп биі-
не кө ші ру ге кі рі суі міз ке рек. Бұл — 
ұлт бо лып ше шу ге ти іс прин цип ті 
мə се ле. Бір кез де та рих бе де рін де 
біз мұн дай қа дам ды жа са ған быз. 
Ба ла ла ры мыз дың бо ла ша ғы үшін 
осын дай ше шім қа был дау ға ти іс піз 
жə не бұл əлем мен бір ле се тү суі міз-
ге, ба ла ла ры мыз дың ағыл шын ті лі 
мен ин тер нет ті лін же тік иге руі не, 
ең бас ты сы, қа зақ ті лін жаң ғыр ту-
ға жағ дай ту ғы за ды», — де ген бо-
ла тын. Ел ба сы ның осы ой-пі кі рін 
мем ле кет тік тіл — қа зақ ті лін ер кін 
мең ге ру ге зейін қойып, ер тең гі кү-
ні мем ле кет тік тіл де ер кін сөй ле уді 
мақ сат ет кен ұл ты қа зақ аза мат та ры 

ға на емес, Қа зақ стан да тұ ра тын өз ге 
ұлт өкіл де рі де қос тай ды де ген се-
нім де міз.
Ұзақ жыл дар бойы қы зыл им пе-

ри яның бұ ғауын да бо лып кел ген дік-
тен, қа зақ тың тең жар ты сы на жуы ғы 
өз ті лі нен айы ры лып, не орыс емес, 
не қа зақ емес бо лып қал ды. Олар ды 
еш қан дай əдіс-ай ла, еш қан дай күш 
қа зақ ете ал май ды. Сон дық тан сон-
дай қан дас та ры мыз ке ле шек те «та за 
қа зақ» бо лып қа лып тас са дей міз. Ол 
үшін бар лық қа зақ ба ла сы ның ті лін 
ана ті лін де шы ға рып, ана ті лін де 
тəр би елеп, бі лім бе руі ти іс. Ба ла-
бақ ша да ұлт тық рух та тəр би елеп, 
мек теп тер де қа зақ ша оқыт са ға на оң 
нə ти же бе рер еді.
Қа зақ ша сөй лей тін, қа зақ тың 

бай мə де ни етін, салт-дəс тү рін бойы-
на сі ңі ріп, та за қа зақ ша өмір сү ре-
тін ұр пақ өсіп шық са; Қа зақ жұр ты 
ұлан-бай тақ да ла сын да кө сі ле күн 
ке шіп, бай та би ға тын өзі иге ріп, 
күш ті қу ат ты мем ле кет бо лып қа-
лып тас са; Елі міз де ұлт ру хы ның ал-
тын қа зы ғы — қа зақ ті лі нің мəр те бе-
сі үс тем бол са дей міз. Сол ар қы лы 
мə де ни еті міз ді, өне рі міз ді қа зақ ша 
өр кен де тіп ас қақ тат сақ, ұлт тық ру-
хы мыз би ік тей тү сер еді.
Ал пауыт көр ші міз Ре сей мем ле-

ке ті нің ға на емес, БҰҰ-ның рес ми 
ті лі бо лып отыр ған орыс ті лі еш-
қа шан құ рып кет пей ті ні бе се не ден 
бел гі лі. Ал Қа зақ стан нан бас қа жер-
де то лық қан ды да муы мүм кін емес 
ана ті лі міз дің (қа зақ ті лі нің) тағ ды-

рын кім ой лауы ти іс? Мі не, осы мə-
се ле лер ұлт тағ ды ры на бей жай қа-
рай ал май тын əр бір Алаш пер зен тін 
алаң да та ды.
Бү гін гі қа зақ қо ға мын да қа зақ 

ті лі не де ген мы на дай көз қа рас бар: 
1) бойын да ұлт тың қа ны бар, ру ха-
ни өре сі би ік — шын жа на шыр лар; 
2) қа си ет ті қа зақ ті лі нің өр ке ні өсіп, 
өрі сі ке ңі се де ген ті лек ші лер; 3) екі 
ор та да қа лып, яғ ни қай тіл бел ал са, 
со ның «сойы лын» со ғу ға əзір жүр-
ген дер; 4) қа зақ ті лің нен мүл де ха-
бар сыз дар. Осы көз қа рас та ғы лар бір 
мүд де де бас қо са тын күн ту са ға на 
қа зақ ті лі нің ба ғы жа нар еді…
Алаш арыс та ры ның бі рі — Ха лел 

Дос мұ ха ме дов ХХ ға сыр дың ба сын-
да: «Тіл — жұрт тың жа ны. Өз ті лін 
өзі біл ме ген ел бол май ды. Ті лі нен 
айы рыл ған жұрт — жойыл ған жұрт. 
Мек теп пен бас па ның иілі дұ рыс 
бол са, ел дің ті лін көр кей тіп, байы-
тып, гүл ден ді ре ді, мек теп пен бас-
па да қол да ну дан қал ған тіл — ша-
тас қан тіл. Ол ел — сор лы ел, мұн-
дай ел дің ті лі бұ зыл май қал май ды… 
Ана ті лін біл мей тұ рып, бө тен ше 
жақ сы сөй ле сең, ол — күйі ніш. Ана 
ті лін жақ сы бі ліп тұ рып, бө тен ше 
жақ сы сөй леу, бұл — сүйі ніш. Өз ті-
лін біл мей тұ рып, жат тіл ге елік тей 
бе ру — зор қа те», — де ген екен. Осы-
ны əр бір қа зақ жү ре гі мен се зі ніп, те-
рең тү сі нер, се зі нер уақыт жет ті…

Б. А. 'А ЛИ ЕВ,
'АРМУ-ДЫ& ДО ЦЕН ТІ, Ф.�.К.

Қыр күйек айы ның 5 жұл ды зын да «Қа ра ған ды об лыс тық жас тар ре сур стық ор та лы ғы» КММ жа-
нын да ғы «CO WER KING» жи ын за лын да «Ұла ғат» шы ғар ма шыл жас тар ұйы мы ның мұ рын дық бо лу-
ымен «Қа зақ ті лі: ке ше, бү гін, ер тең» де ген та қы рып аясын да жи ын өт ті. Қа зақ стан хал қы тіл де рі 
кү ні не жə не ұлт зи ялы сы Ах мет Бай тұр сы нұ лы ның ту ған кү ні не орай ұйым дас ты рыл ған ша ра ба-
ры сын да тіл ма ман да ры шұ рай лы, те ге урі ні мық ты ана ті лі міз дің ке ше гі сі не үңі ле оты рып, бү гін гі 
хал-аху алы на ке ңі нен тоқ та лып, бо ла ша ғын бағ дар ла ды.

Əң гі ме нің түп қа зы ғы ежел гі Күл-
те гін, То ны көк, Ор хон-Ени сей жа зу ла-
ры нан бас та лып, Ахаң ның қа зақ ті лі-
нің да му ына сі ңір ген үле сі мен жал-
ға сы мын тап ты. Қа зақ стан ның бү гі ні 
мен бо ла ша ғы, тіл дік аху ал, жет кен 
же тіс тік тер мен кем шін тұс тар ай ты-
лып, Ел ба сы мыз дың жа һан да ну за ма-
нын да ғы «Мəң гі лік ел» бо лу иде ясы 
жə не өзек ті та қы рып — ла тын қар пі не 
кө шу за ман та ла бы екен ді гі сөз етіл ді.
Б. Қа ли ев, фи ло ло гия ғы лым-

да ры ның до цен ті: «Біз дің ла тын 

əр пі не кө шу де гі бас ты мақ са ты-
мыз — ті лі міз дің ды быс тық жүйе сін 
қа лып қа кел ті ру. Біз осы ны бас ты 
на зар ға ал ға ны мыз жөн. Қа зір гі таң-
да жас та ры мыз ті лі міз дің жа зы лу 
сти лі емес, əуез ді лі гі не аса мəн бе ре-
ді. Бар лы ғы да ауызе кі стиль бойын-
ша қа лып та сып ба ра ды. Бұл дұ рыс 
емес. Қол да ныс та ғы тіл дің əуез ді лік 
бойын ша жал ға сып жат қан ды ғы-
на, ең бі рін ші ден, əсер ете тін не гіз гі 
фак тор — ға лам тор ті лі. Ор фог ра-
фи ялық заң ды лық тар дың сақ тал-

мауы бе лең алып, са на ға сі ңіп ба-
ра ды. Тіп ті аудар ма ның өзі ті ке лей 
аудар ма бо лу да».
А. Əді ло ва, фи ло ло гия ғы лым-

да ры ның док то ры, про фес сор: 
«Кез кел ген ел дің же тіс ті гі — ті лін де. 
Сол се беп ті де тіл ме рейі үс тем бол-
са, ел ме рейі үс тем бол мақ. Қа рап 
отыр са ңыз, аса қат ты мəн бер ме ге-
ні міз дің өзін де сыр тқы жар на ма да 
қа те лік тер же тер лік. Ал, осы қа те-
лік тер ді бол дыр мау үшін өзі міз ді 
өзі міз тү зе туі міз қа жет»

Атал ған жи ын ба ры сын да жас 
ма ман дар мен сту дент тер ой ла-
рын да жүр ген сан-са ла лы сұ рақ-
тар ға тұ щым ды жауап тар алып, 
кө кей ге түй ді. Өз ке зе гін де қо ғам-
да ғы ақ па рат ай ды нын да те ле жур-
на лис ти ка, га зет, жур нал дар ға да 
сы ни пі кір лер ай ты лып жат ты. Бі рі 
те ле ақ па рат ты қо ғам да ғы тіл ді қа-
лып тас ты ру да ан ти қо ғам де се, ен ді 
бі рі: «Те ле ви зия биз нес кө зі бо лып 
ба ра жа тыр. Күр меуі ше шіл ме-
ген түй ткіл ді мə се ле лер ма құл мен 

емес, ақыл мен ше ші мін тап са», — 
дей ді.
Сұ рақ-жауап қа то лы бас қо су да 

тіл ме рейін үс тем ету мақ са тын да 
жас ақын дар төл ту ын ды ла рын көп-
ші лік тің на за ры на ұсын ды. Жыр шу-
мақ та ры кө ңіл ден шы ғып, жо ға ры 
ба ға лан ды. Та ғы лым ға то лы, бе ре рі 
мол осын дай жи ын дар жиі өт кі зі ліп 
тұр са, ана ті лі міз дің мəр те бе сі өсе 
бе ре рі хақ.

АНАР ОРА' БАЙ 'АРМУ СТУ ДЕН ТІ
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В прог рам мной статье «Бо ла шақ қа бағ дар: ру ха ни жаң ғы ру» — «Взгляд в 
бу ду щее: мо дер ни за ция об ще ствен но го соз на ния» Президент Рес пуб ли ки 
Казахстан Н. А. Назарбаев под чер ки ва ет: «Бу ду щее тво рит ся в учеб ных ауди-
то ри ях», по это му «нам нуж ны … лю ди, хо ро шо по ни ма ющие сов ре мен ность и 
бу ду щее». Го во ря о мо дер ни за ции об ще ствен но го соз на ния, Ли дер на ции ак-
цен ти ру ет вни ма ние на ду хов ных фак то рах: «Муд рость Абая, пе ро Ауэзо ва, про-
ник но вен ные стро ки Джам бу ла, вол шеб ные зву ки Кур ман га зы, веч ный зов ару аха — 
это толь ко часть на шей ду хов ной куль ту ры... Ни ка кая мо дер ни за ция не мо жет 
иметь мес то без сох ра не ния на ци ональ ной куль ту ры».

Мно гог ран на и мно го об раз на 
твор чес кая дея тель ность ка ра ган-
дин ских ху дож ни ков. Цен траль-
ное мес то в их твор че стве за ни-
ма ет пор трет, где об раз по лу ча ет 
ши ро кое зву ча ние. В пор трет ной 
га ле рее осо бое мес то от ве де но де-
яте лям куль ту ры, са мо быт ным 
та лан там, став шим гор достью 
ка за хов. Све ти лом и ме ри лом в 
раз ви тии на ци ональ ной куль-
ту ры стал Абай Ку нан ба ев. Он 
был рож ден на счастье ка зах ско-
го на ро да. Вид ней ший ка зах ский 
пи са тель, пер вый ис сле до ва тель 
твор че ства Абая Мух тар Ауэзов 
го во рил: «Пок лон ник кри ти чес-
ко го ра зу ма, прос ве щен ный и 
пла мен ный бо рец за куль ту ру, 
тра ги чес кий оди ноч ка в мрач ной 
сре де хан жей, стя жа те лей, кос-
ных се до бо ро дых стар шин-фе-
ода лов, Абай был вы да ющей ся 
фи гу рой не толь ко в ис то рии сво-
его на ро да, но и все го Ближ не го 
Вос то ка».
Твор че ство Абая, его лич-

ность всег да прив ле ка ли вни ма-
ние ху дож ни ков: жи во пис цев, 
скульпто ров, гра фи ков. Как же 
воп ло щен этот «че ло век-за гад ка», 
«ма як сво его на ро да» в изоб ра зи-
тель ном ис кус стве? Ху дож ни ки 
изоб ра жа ют его и воз вы шен ным, 
и сос ре до то чен но-серь ез ным, и 
глу бо ко за дум чи вым, час то на 
фо не сте пи — чем каж дый раз 
под чер ки ва ет ся его связь с зем-
лей, с Ро ди ной, где он ро дил ся, 
ко то рая ста ла частью его жиз ни 
и по эзии. Та ко вы при всем раз-
ли чии эмо ци ональ но-об раз но го 
строя пор трет ные изоб ра же ния 
Абая в твор че стве ху дож ни ков 
стар ше го по ко ле ния: Рай мку ла 
Есир ке ева, Сей тма ха на Кал ма ха-
но ва, Ан дрея Оси пен ко.

Од ним из про из ве де ний, пос-
вя щен ных ка зах ско му прос ве ти-
те лю и по эту, ста ло по лот но Рай-
мку ла Есир ке ева — од но го из ста-
рей ших ху дож ни ков на ше го ре-
ги она (1921-1980 гг.). В ис кус стве Р. 
Есир ке ева глав ным жан ром был 
ком по зи ци он ный пор трет, где 
ок ру жа ющая об ста нов ка, в ко-
то рой изоб ра жен пер со наж, до-
пол ня ет рас сказ о че ло ве ке. Рай-
мкул Есир ке ев неп ри тя за тель но 
скром но и прос то го во рит о лю-
дях сво ей зем ли. Это про яв ля ет ся 
и в соз да нии обоб щен но го, воз вы-
шен но го об ра за Абая.
Он изоб ра жа ет Абая с кни гой в 

ру ках, в на ки ну том на пле чи беш-
ме те на фо не род ных гор и сте пи. 
Стрем ле ние рас крыть мя теж ную 
ду шу Абая, пе ре дать ат мос фе-
ру тре вож но го и бур но го вре ме-
ни зас тав ля ет Есир ке ева ввес ти в 
кар ти ну впе чат ле ние дви же ния — 
воль ный ве тер раз ве ва ет одеж ду, 
те ре бит во ло сы, вол ну ет ко выль. 
На пи сан ный ши ро ким уве рен-
ным маз ком, в еди ном цве то вом 
клю че, пор трет пе ре да ет дос то-
вер ность об ра за Абая.
По-сво ему ос мыс лил об раз 

Абая в сво ей се рии пор тре тов 
Сей тма хан Кал ма ха нов (1940 г.). 
Три пор трет ных изоб ра же ния 
Абая — сво его ро да оли цет во ре-
ние эта пов жиз нен но го пу ти: мо-
ло дос ти, зре лос ти, муд рос ти.
Не ред ко в пор трет ных ра бо-

тах С. Кал ма ха нов об ра ща ет ся к 
мо ло дос ти: мо ло ды ми изоб ра же-
ны Ап пак Бай жа нов, Ол жас Су-
лей ме нов, Абул ман сур. По че му? 
«Лю бой де ятель, — го во рит ху-
дож ник, — оп ре де ля ет ся в мо ло-
дос ти». Так, Абая «уви дел» один 
степ ной пред ска за тель, ко то рый 
ска зал: уши его при жа ты, грудь 

его род ник… К юби лею соз да но 
мно го об ра зов Абая в ли те ра ту-
ре, на сце не, на эк ра не. Но мне 
по ка за лось, что не бы ло изоб ра-
же ний его мо ло дым, за ис клю-
че ни ем ра бо ты А. Кас те ева. И я 
ре шил на пи сать Абая мо ло дым». 
«Иб ра гим» (1994 г.) — так наз вал 
ху дож ник свою кар ти ну. Он по-
ка зал Иб ра ги ма под рос тком. При 
взгля де на этот пор трет ожи ва ют 
стра ни цы жиз ни юно го Абая, ког-
да он ухо дит из мед ре се, пос ту па-
ет в рус скую при ход скую шко лу 
и за ни ма ет ся са мо об ра зо ва ни ем, 
мно го чи та ет. В пор тре те удач-
но со че та ют ся кон крет ность и 
сим во ли ка. Иб ра гим изоб ра жен 
пи шу щим, в теп лой ат мос фе ре, 
и сос ре до то чен ным, оза рен ным 
све том. Ху дож ник вво дит нем но-
го ат ри бу тов, но они мно го го во-
ря щи: на сто ле — кни ги, чер ниль-
ни ца, лист бу ма ги, в ру ке Иб ра-
ги ма — пе ро, на сте не — дом бра. 
Иб ра гим «пи шу щий» — бу ду-
щий мыс ли тель, дом бра на фо не 
сте ны слов но го во рит о бу ду щем 
ком по зи то ре.
На С. Кал ма ха но ва осо бое впе-

чат ле ние ока зы ва ют «Сло ва на зи-
да ния», соз дан ные Аба ем в пос-
лед нее де ся ти ле тие жиз ни. «Сло-
ва на зи да ния» пред став ля ют нас-
тав ле ния муд ре ца, поз нав ше го 
за ко ны жиз ни; он пи шет о на уке, 
о зна нии, о зна че нии об ра зо ва ния 
и куль ту ры. И в сле ду ющей сво ей 
кар ти не «Абай» (1994 г., пор трет 
с пле че вым по ясом) ху дож ник 
по ка зал его как вид но го де яте ля 
Ве ли кой сте пи, зре ло го, муд ро-
го и ре ши тель но го, осоз нав ше го 
си лу сво ей по эзии и об ще ствен-
ной дея тель нос ти, по ни ма юще-
го ве ли кую роль прос ве ще ния в 
жиз ни сво его на ро да. Бла го да ря 
ук руп нен нос ти мас шта ба ге рой 
мак си маль но приб ли жен в ком-
по зи ции к зри те лю; не то роп ли-
вое рит ми чес кое рас по ло же ние 
объ емов и цве та при да ет об ра зу 
уве рен ное спо кой ствие. Ко ло рит 
ос но ван на про ти во пос тав ле нии 
двух до пол ни тель ных цве тов — 
виш не во го и зе ле но го. Од на ко 
ху дож ник до би ва ет ся гар мо нии 
в их со че та нии. От но ше ние виш-
не во го к зе ле но му не ка жет ся рез-
ким, кон траст смяг чен зо ло тым 
от во ро том ха ла та. А бе лый цвет 
со роч ки воп ло ща ет муд рость и 
чис то ту мыс ли. В этом пор тре те 
нет до пол ни тель ных де та лей — 
все вни ма ние зри те ля сос ре до то-
че но на об ли ке Абая.
Соз да на и третья ком по зи ция 

«Абай» (1994 г.). Абай не мо лод, 
да же стар, изоб ра жен с кни гой в 
ру ках — со сво ими «зна ни ями и 
на зи да ни ями», он как бы нас тав-
ля ет, го во рит по том кам о зна-
че нии зна ний в жиз ни че ло ве ка, 
но сколь ко прег рад и зап ре тов 
встре ча ет ся на его пу ти! Ху дож-

ник изоб ра зил его на фо не не ба, 
что сим во ли зи ру ет ве ли чие мыс-
ли те ля, его веч ную связь с Ро ди-
ной. Вы ра зи тель ное цве то вое ре-
ше ние, пос тро ен ное на со че та нии 
чис то го зе ле но го и тем но-бор до-
во го цве тов, уси ли ва ет трак тов ку 
об ра за — ха рак те ра. Впе чат ле-
нию за вер шен нос ти об ра за спо-
соб ству ет яс ная ком по зи ция пор-
тре та, ис пол нен но го ла ко нич но, с 
прек рас но на пи сан ны ми ру ка ми.
Иная ху до же ствен ная кон-

цеп ция об ра за Абая у Ан дрея 
Оси пен ко (1927-2010). Дея тель-
ный тем пе ра мент ху дож ни ка пе-
ре да ет ся его твор че ству. Сам он 
го во рит: «Мне пре тит со зер ца-
тель ность в ис кус стве. Изоб ра же-
ние че ло ве ка вне дра ма ти чес кой 
си ту ации для ме ня неп ри ем ле-
мо. Как ху дож ник я пы та юсь от-
ра зить слож ность жиз ни че рез 
ме та фо ру». И дей стви тель но, для 
луч ших его про из ве де ний ха рак-
тер на ме та фо рич ность, глу би на 
обоб ще ния, по эти чес кая вы ра зи-
тель ность.
Зна чи тель ное яв ле ние — 

трип тих, воп ло ща ющий Абая: 
«Акын» («По эт») — «Прос ве ти-
тель» — «Мыс ли тель» (1994 г.). 
Соз да ет ся та кое впе чат ле ние, 
что ра бо та на пи са на экспром-
том — столь она впе чат ля юща. 
Она про ни за на свой ствен ным 
ху дож ни ку фи ло соф ским ми-
ро ощу ще ни ем. За мы сел кар тин 
пос ти га ет ся не пря мо ли ней но, а 
в про цес се ас со ци атив ных со пос-
тав ле ний, раз мыш ле ний. Жи во-
пи сец прог рам ми ру ет сам про-
цесс вос при ятия.
Для вы яв ле ния за мыс ла не 

слу чай но из бра на фор ма трип-
ти ха. Каж дая из его час тей рас-
кры ва ет бо га тые да ро ва ния 
Абая — по эта, прос ве ти те ля и 
мыс ли те ля. Лю бая из де та лей в 
кар ти нах, их вза имос вязь, цве то-
вое ре ше ние об ре та ют сим во ли-
чес кое зву ча ние. Ра бо та на пи са на 
в экспрес сив ной ма не ре; ши ро-
кие жи во пис ные мас сы чер но го, 
ин тен сив но го жел то го цве та, раз-

ря жен ные пят на приг лу шен но-
го крас но го объ еди ня ют сво им 
рит мом цве топ лас ти ку кар тин, 
вно сят в эти по лот на нас тро ение 
нап ря жен нос ти, пе ре да ют сти-
хию твор че ства — «Акын» («По-
эт»), ак тив ной прос ве ти тельской 
дея тель нос ти — «Прос ве ти тель», 
си лу и глу би ну мыс ли — «Мыс-
ли тель». Ощу ще ние сво бод ной 
жиз ни цве та, ди на мич ное, ар тис-
ти чес кое пись мо, плас тич ность 
фор мы — от ли чи тель ные ка че-
ства это го про из ве де ния.
Цве топ лас ти ка трип ти ха, 

мощ ная и кон трас тная, вос кре-
ша ет в па мя ти «гро мад ные ша ги» 
ти та ни чес кой, ли те ра тур ной и 
об ще ствен ной дея тель нос ти Абая. 
В по эти чес ком твор че стве Абая-
акы на ка зах ская степь пред ста ет 
в сво ем ве ли чии и стра да нии, в 
свет лой и мрач ной ок рас ке. Абая 
ув ле ка ет степ ная при ро да (сти хи 
о вре ме нах го да), жизнь лю дей в 
род ной сте пи, пол ная про ти во ре-
чий и кон трас тов.

«Не для за ба вы я сла гаю 
стих», — пи сал Абай. По эт по ни-
мал, что по эзия дос туп на лишь 
лю дям, у ко то рых «зря чие сер дца, 
от кры ты ду ши для пев ца», тем, 
кто пес не «сер дцем рад», «кто це-
нит сло во».

Сло во не вол ну ет сы то го глуп ца,
Ви дят муд рость толь ко зря чие сер дца.

Твор че ство, нрав ствен ность и 
куль ту ра для Абая не раз де ли мы.
В про из ве де ни ях ка ра ган дин-

ских жи во пис цев Абай пред ста-
ет как по эт-мыс ли тель, фи ло соф, 
гу ма нист-прос ве ти тель, взы ва-
ющий «к по ры вам юные сер дца», 
жи ву щий тра ге ди ями и на деж да-
ми сво его на ро да.
Те ма Абая — веч ная и не ис чер-

па емая, по это му она най дет свое 
про дол же ние в пос ле ду ющих 
стать ях.

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

ИМ. Е. А. БУ КЕ ТО ВА

Мудрость Абая: образ педагога и мыслителя 
в творчестве карагандинских художников

Рухани жа��ыру
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Адам зат тір лі гі нің бү гі ні мен ер те ңін та ну да, сын са ғат тар да со нар лы жол тауып, бол мыс тың мə ні мен ма ғы-
на сын анық та уда, та би ғи заң ды лық тар дың қа жет ті лі гін өте уде адам ба ла сы та рих қа жү гі не ді. Мың да ған жыл ғы 
адам ба ла сы ның жер бе тін де гі тір лі гі нің не гіз гі анық та ушы ті ре гі де та рих. Та ри хи тағ дыр дың бе та лы сы кез кел-
ген ха лық пен ел дің, адам мен қо ғам ның бол мы сы на ті ке лей əсер етіп, та ри хи та ны мы то ғы шар тір лі гі не мəн 
бе ріп, тұ ман ды бо ла ша ғын анық ете рі сөз сіз. Сол се беп ті де əлем нің қай бұ ры шы бол ма сын же ке адам да, жал пы 
қо ғам да өт ке ні нен са бақ алып, дəс тү рі не ар қа сүйеп, та ри хы мен мақ та на ды.

Ел ба сы Н. Ə. Назарбаев «Ру ха ни жаң ғы ру: бо ла шақ қа 
бағ дар» ат ты ма қа ла сын да «Пат ри отизм кін дік қа ның там-
ған же рі ңе, өс кен ауылы ңа, қа лаң мен өңі рі ңе, яғ ни ту ған 
же рі ңе де ген сүйіс пен ші лік тен бас та ла ды» деп ту ған жер-
дің, ту ған өл ке нің ма ңыз ды лы ғын ерек ше атап көр сет кен 
бо ла тын.
Е. А. Бө ке тов атын да ғы Қа ра ған ды мем ле кет тік уни вер-

си те ті нің ға лым да ры «Ру ха ни жаң ғы ру» бағ дар ла ма сы ның 
«Ту ған жер», «Қа си ет ті Қа зақ стан» ба ғыт та рын жү зе ге асы-
ру ба ры сын да про фес сор Р. М. Жұ ма шев тың бас шы лы-
ғы мен, Қа зақ стан та ри хы жə не ҚХА ка фед ра сы ның мең-
ге ру ші сі Ж. Ə. Жұ ма бе ков тың же тек ші лі гі мен Са ры ар қа 
өңі рі нің та ри хи-мə де ни құн ды лық та рын, ки елі та ри хи 
орын да рын зерт теу мақ са тын да жаз ай ла рын да ғы лы ми 
эк спе ди ция ұйым дас ты рыл ған бо ла тын. Ғы лы ми із де ніс-
тер не гі зі нен Қар қа ра лы, Ақ то ғай, Шет, Ұлы тау аудан да-
ры ның аума ғын да жүр гі зі ліп, қа зақ та ри хы ның қай нар 
кө зі не ай нал ған та ри хи жə ді гер лер ге зерт теу жүр гіз ді. 
Зерт теу ба ры сын да кө не жə ді гер лер дің та ри хы на қа тыс ты 
мə лі мет тер са рап та лып, та ри хи құн ды лық тар за ма науи 

тех но ло ги ялар ар қы лы зерт те лін ді. Қар қа ра лы өңі рін де-
гі Қы зыл-кент са райы, Ақ то ғай өңі рін де гі Бе ға зы, Жел тау, 
Бек тау ата, Ұлы тау өңі рін де гі ор та ға сыр лар ке зе ңін де гі та-
ри хи-мə де ни ес кер ткіш тер Ала ша хан, Дом бауыл, Жо шы 
хан ке се не ле рі, Бас қа мыр қа ла шы ғы, Ал тын шо қы, Те рек ті 
əулие та ри хи орын да ры ға лым дар дың зерт теу ны са ны бол-
ды. Зерт теу жұ мыс та ры ның нə ти же ле рі отан дық жə не ше-
тел дік ғы лы ми жур нал дар да жа ри яла ну да. Со ны мен бір ге, 
та ри хи то по ним дер ді зерт теу эк спе ди ция на за ры нан тыс 
қал ма ды жə не то по ни ми ка лық мə лі мет тер ғы лы ми-зерт-
теу жұ мыс та ры ның де рек тік қо рын құ ра ды.
Са ры ар қа өңі рі — та рих пен мə де ни ет ке бай ше жі ре лі 

өл ке. Бұл кү ні бү гін ге дейін гі та лай сын дар лы зерт те улер-
ден кейін ғы лы ми ор та да да, көп ші лік ара сын да да тү бе-
гей лі қа лып тас қан пі кір. Бі рақ, бұл өт ке ні міз ді та нып-бі-
лу дің осы мен шек те луі не əке лу ге ти іс емес, ке рі сін ше өл ке 
та ри хын одан əрі зер де лей тү су ге ын та лан ды ра ды.

ЖАМ БЫЛ Ж� МА БЕ КОВ,
'А ЗА' СТАН ТА РИ ХЫ Ж/ НЕ 'ХА КА ФЕД РА СЫ НЫ& МЕ& ГЕ РУ ШІ СІ

Сарыар3а — 4лы Дала 5ркениетіні* алтын бесігі
Киелі жерлер
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17 сен тяб ря сту дент 2-го кур са 
фа куль те та фи зи чес кой куль ту ры 
и спор та Ни ки та Амос кин за нял 
ІІ мес то на Меж ду на род ном тур-
ни ре име ни Зо ло то ва по спор тив-
ной ак ро ба ти ке, про хо див шем в 
го ро де Ве ли кий Нов го род.

Сту дент 2-го кур са фа-
куль те та ФКиС Алек сандр 
Иоцус за нял І мес то на чем-
пи она те РК по пла ва нию, 
ко то рый про хо дил в Бу ра-
бае 29 июля.

Сту дент 3-го кур са фа-
куль те та фи зи чес кой куль-
ту ры и спор та Сан жар 
Жаб бо ров за нял ІІ мес то на 
Ази ат ских иг рах по дзю до, 
ко то рые прош ли 24-26 ав-
гус та в Джа кар те (Ин до не-
зия).

Сту дент 1-го кур са фа-
куль те та фи зи чес кой куль-
ту ры и спор та Нур жан 
Сей дуə ли за нял ІІІ мес то на 
Ази ат ских иг рах по джиу-
джит су, ко то рые 24-26 ав-
гус та прош ли в Джа кар те.

15 сен тяб ря сту ден тка фи зи ко-тех ни чес-
ко го фа куль те та 17-лет няя За уреш Ака ше ва 
(спе ци аль ность «5В060400 — Фи зи ка», груп па 
ФЕР-103) за во ева ла I мес то на меж ду на род-
ном тур ни ре по нас толь но му тен ни су «Юж ная 
сто ли ца». В фи на ле За уреш обыг ра ла уз беч ку 
Ка ми лу Ха ли ко ву со сче том 4:2. «Фи наль ная 
иг ра бы ла тя же лой в пси хо ло ги чес ком пла не, 
к то му же я выс ту па ла до ма, и это боль шая 
от вет ствен ность. Ра да, что су ме ла обыг рать со-
пер ни цу в фи на ле», — го во рит по бе ди тель ни-
ца. От ме тим, что 20-й меж ду на род ный тур нир 
про хо дил в спор тком плек се «Ба га на шыл» с 
учас ти ем 130 спортсме нов из Казахстана, Рос-
сии и Уз бе кис та на. По бе ди те ли бы ли наг раж-
де ны де неж ны ми при за ми и ме да ля ми.

Студенты КарГУ на пьедестале!
Фоторепортаж

Ле то и на ча ло учеб но го го да всег да зна ме ну ют ся ак тив ным учас ти ем сту ден тов КарГУ в спор тив ных со рев но ва ни ях.
И, ко неч но, они под ни ма ют ся на выс шие сту пе ни пьедес та ла. Наш фо то ре пор таж — о чем пи онах.
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Мен сө зім ді ақын Мұх тар Ша ха нов тың:
«…Əн ту ады мұ рат тан,
Ой ту ады сұ рақ тан,
Не бір үл кен өзен дер
Бас та ла ды бұ лақ тан!..» — де ген өлең 
жол да ры мен бас та ғым ке ліп тұр.
Тұң ғыш Ел ба сы мыз Нұр сұл тан Əбі ш-
ұлы ның қол дауымен «Сер пін» бағ дар ла-
ма сы қол ға алы нып, оң түс тік өңір лер-
ден сту дент тер ұлан-бай тақ елі міз дің 
ор та лық, сол түс тік ай мақ та ры нан оқу ға 
ке ліп жа тыр. Мен де сол қа тар дан мын.

Мен, Пер не бек Бақ дəу лет Көр кем байұ лы, 
Ев ней Арыс та нұ лы Бө ке тов атын да ғы Қа ра-
ған ды мем ле кет тік уни вер си те ті та рих фа-
куль те ті нің 4 курс сту ден ті мін. Са па лы бі лім 
алу үшін ту ған же рім нен қа нат қа ғып, ар ман-
да рым ды ар қа лап ұшып Қа ра ған ды ға кел ген 
қар лы ғаш тар дың бі рі мін. Мұх тар Ша ха нов-
ша ай тқан да, те ңіз ге құю үшін өз ар на сын із-
де ген бұ лақ пын. Бас тауым оң түс тік тен бол са 
да, ар нам Са ры ар қа ның са ғым ды да ла сын да-
ғы ір ге лі оқу ор ны, қа си ет ті қа ра ша ңы рақ, 
та мы ры те рең ге, аты ас пан ға ас қақ та ған Қа ра-
ған ды мем ле кет тік уни вер си те ті са ға сы на то-
ғыс ты. Ака де мик Ев ней Арыс та нұ лы Бө ке тов 
атын да ғы бі лім ор да сы рес пуб ли ка мыз да ғы 
жо ға ры оқу орын да ры ара сын да са па жа ғы-
нан жо ғар ғы 3 орын ды ба ғын ды рып тұр ға ны 
бар лық та ры ңыз ға мə лім. Ал тү лек те рі əлем-
нің түк пір-түк пі рін де кə сі би ма ман, құр мет ті 
қыз мет кер бо лып жұ мыс іс теп жүр. Əри не, 
бұ ның бар лы ғы ір ге лі ға лым дар дың са па лы 
бі лі мі нің ар қа сы. Бұл — біз дің уни вер си те ті-
міз дің ұра ны: са па ға жұ мыс іс теу!
Құр мет ті сер пін сту дент те рі! Ас қақ мұ ра ты-

мыз ар на ке ңей тіп, бі лім мен мо лайып, те рең-
деп, бұ лақ тан өзен ге ай на лу, Ыбы рай Ал тын-
са рин ше ай тқан да, жа ға да ғы ел ге өмір сый лап, 
су сы нын қан ды ру, өзен нен да рия ға ай на лып, те-

ңіз ге құю. Еге мен елі міз дің жа лауын жел бі ре ту. 
От ба сы дан ал ған ұлт тық тəр би еміз ді ұла ғат ты 
уни вер си те ті міз дің оқу-бі лі мі мен ұш тас ты ру.
Қа ра ған ды — қа ра өлең мен қа ра сөз дің 

ор да сы екен. Қы ран дар қо на тын ұя, өре лі 
қия, қа си ет ті ме кен. Оқу ға түс ке ні міз ге 3 жыл 
бол ды, əде би ет ай ды нын да жел ке нін жай ған 
ақын-жа зу шы лар ды, қа лам гер лер ді көр дік. 
Уни вер си те ті міз дің ішін де түр лі сайыс тар-
ға қа ты сып, ше бер лік шың да дық. Спорт тық 
ша ра лар да бақ сы на дық. Ай мақ тық кон кур-
стар ға қа тыс тық. Сан алу ан əде би кеш тер мен 
бай қау лар өте ді. Шы ғар ма шы лық ор та ның 
Қа ра ған ды мем ле кет тік уни вер си те тін де еке-
ні да усыз. Сол əде би ет-мə де ни ет əле мі не ете-
не ара ла су ға, өз үні ңіз ді, сө зі ңіз ді ай ту ға бо-
ла тын ды ғы қан дай ға жап?! Ол үшін сіз дер ге 
бар лық жағ дай жа са лын ған. Бұ ның бə рі зор 
мүм кін дік тер ге жол аша ды. Сіз дер дің та-
рап та ры ңыз дан тек ең бек қор лық пен жауап-
кер ші лік қа на ке рек. Ал ға қой ған мақ сат ты 
ба ғын ды рып, ғы лым жо лын да, шы ғар ма шы-
лық шы ңын да өз де рі ңіз ді көр се те бі лу ле рі ңіз 
қа жет. Бү гін біз дің қа ра ша ңы рақ та ма ғы на сы 
өте ма ңыз ды іс-ша ра өтіп жа тыр.
Құр мет ті сту дент тер, бү гін гі кез де су бар-

лы ғы мыз үшін ма ңыз ды. Қай-қай сы ңыз да 
осы ір ге лі жо ға ры оқу ор ны ның мық ты сту-

ден ті ата на сыз де ген се нім зор. Осы уни вер си-
тет тің тү лек те рі мен мақ та на тын дай бо ла шақ-
та сен дер ді де мақ тан тұ та мыз деп ой лай мын.
Мен «Сер пін» бағ дар ла ма сы мен Қа ра ған-

ды мем ле кет тік уни вер си те ті не оқу ға түс кен 
сту дент тер дің аты нан рек то ры мыз Ер кін Қи-
но ятұ лы на жə не бар ша про рек то лар мен де-
кан дар ға, ку ра тор лар ға, «Сер пін» əлеу мет тік 
жо ба сы аясын да бі лім алып жат қан сту дент-
тер дің уни вер си те міз бойын ша «Сер пін оқу 
ор та лы ғы ның» үй лес ті ру ші сі Ба ян Қы рық бай-
қы зы на шек сіз ал ғы сым ды жет кіз гім ке ле ді.
Та рих шы ре тін де ай та ке те рім, біз Ел ба сы-

мыз Нұр сұл тан Əбі шұ лы Назарбаев тың «Ру-
ха ни жаң ғы ру: бо ла шақ қа бағ дар» ат ты бағ-
дар ла ма лық ма қа ла сын да ғы мін дет тер ді ше-
шу ге бір кі сі дей ат са лы сып, оның ішін де ла-
тын гра фи ка сы на кө шу ді то лық қол дай мыз!
Ел ба сы мыз дың «Ру ха ни жаң ғы ру мен» жар-

қын же ңіс тер ге же те ті ні міз ге еш қан дай кү мə-
нім жоқ. «Сер пін» бағ дар ла ма сы сол же ңіс ті 
тұ ғыр лар дың бі рі, ал да ғы жы лы ки елі қа ра 
ша ңы рақ ҚарМУ-дан сер пін дік тер дің ал ғаш-
қы қар лы ғаш та ры қа нат қа ға ды. Сер пін дік сту-
дент тер де ел мүд де сі үшін ең бек ету ге əр кез 
дайын. Бар лық та ры ңыз ға ақ жол ті ле гім ке ле ді.

БА' Д/У ЛЕТ ПЕР НЕ БЕК, «СЕР ПІН ІС КЕР ЖАС ТА РЫ» САР ДА РЫ

Қа зақ стан Рес пуб ли ка сы Пре зи ден ті Н. Ə. Назарбаев тың «Мəң гі лік ел жас та ры — 
ин дус трия ға!» бағ дар ла ма сы бү гін де ха лық қа жол тарт ты. Елі міз бағ дар ла ма ны не-
гіз ге ала оты рып, жас та ры мыз ға қол дау көр сет ті.

«Сер пін» əлеу мет тік жо ба сы қан ша ма 
жас тың гран тқа тү сіп, сту дент тік шə кір та-
қы ны иеле нуі не жол аш ты. Сер пін дік сту-
дент тер ді жұ мыс пен қам та ма сыз ете оты-
рып, əр қа зақ тың аза ма ты, аза мат ша сы ре-
тін де қа лып та су ына ық пал ете тін ай ту лы 
жо ба ның бе ре рі мол.
Мен «Мəң гі лік ел жас та ры — ин дус-

трия ға!» мем ле кет тік бағ дар ла ма сы ар-
қы лы жа ңа өмір ге қа дам бас қан жас тың 
бі рі мін. Ар ман қу ып, ал ды ма та удай та-
лап қойып Са ры ар қа же рі не шы рай лы 
Шым кент, Түл кі бас ауда ны нан ке ліп қал-
дым. Ар ман шыл қыз не ге Қа ра ған ды мем-
ле кет тік уни вер си те тін таң да ды? Ай тайын, 
11 сы нып та оқып жүр ген де жо ға ры оқу 
орын да ры ның сай ты на кі ріп, бі лім ошақ та-
ры ның ты ныс-тір лі гі мен та ныс тым. Əр оқу 
ор ны ның ар тық шы лық та ры мен кем ші-
лік те рін жан-жақ ты қа рас ты ра, са лыс ты ра 
ке ліп, Қа ра ған ды мем ле кет тік уни вер си-

те ті не тоқ та дым. Оқу жы лы тə мам да лар 
тұс та өңі рі міз ге Е. А. Бө ке тов атын да ғы Қа-
ра ған ды мем ле кет тік уни вер си те ті не тү су 
ту ра лы үгіт-на си хат жүр гі зу ге кел ген ағай-
лар мен апай лар дың ақ па ра ты нан, жы лы 
жүз де рі нен кейін мен ше ші мім ді нық тай 
түс тім. Сол кез де су қия лы ма қа нат бі тір-
ді. Не ге Ор та лық Қа зақ стан ға бар мас қа, 
рей тин гі сі жо ға ры жо ға ры оқу ор ны ның 
бі рі — Қа ра ған ды мем ле кет тік уни вер си те-
ті не не ге оқу ға түс пес ке? От ба сым да ме нің 
таң дауым ды қуа на қол да ды. Де ген мен, бас-
қа қа ла, бас қа ор та, та ны май тын адам дар. 
Бойым ды бір қор қы ныш би ле ді. Алай да 
мен мұн да ла ған ас қақ ар ма ным қор қы-
ныш бұл тын сейілт ті.
Өңір сал қын дау бол ға ны мен, кел ген 

күн нен ку ра тор дан про рек тор ға дейін жа-
ны жай саң адам дар біз дің ба сы-қа сы мыз да 
бо лып, жы лы лық ұяла тып, қам қор лы ғы на 
алып, жағ дайы мыз ды жа сап, адам гер ші-

лік, иман ды лық та ныт қан да да ла да қал-
май ты ны ма кə міл сен дім, қор қы ны шым 
ба сыл ды. Бір ден ұйым дас ты рыл ған əр түр-
лі шо лу дə ріс те рі, оқу ор ны мен та ныс ты-
ру лар, са бақ тың бас та лып ке туі, за ма науи 
тех но ло ги ялар, оның бə рі мен элек трон ды 
түр де та ны са алу ымыз, бі лім əле мі не шар-
лап ке туі міз қия лы мыз ды қа нат тан ды рып 
жі бер ді. Əри не қи ял мен бір ге бойы мыз да 
қор қы ныш та бар. Уни вер си тет бас шы сы-
ның ба ян да ма сын тың дап оты рып, жо ға ры 
курс сту дент те рі не қы зы ға да қыз ға на қа-
рап, ой ла нып қал дым.
Құр мет ті Е. А. Бө ке тов атын да ғы ҚарМУ 

рек то ры Ер кін Қи но ятұ лы, бі рін ші күн-
нен бас тап осын ша ма жи нал ған сер пін 
жас та рын жа тақ ха на мен қам та ма сыз етіп, 

тұр мыс тық жағ дай ға аса мəн бе ріп, кө ңіл 
бөл ге ні ңіз, түр лі же ңіл дік тер жа сап, сер-
пін жас та ры на көр се тіп жат қан қам қор-
лы ғы ңыз бен қол дауыңыз үшін «Сер пін» 
əлеу мет тік жо ба сы аясын да оқу ға түс кен 
кур стас та рым ның аты нан шек сіз ал ғы сы-
мыз ды біл ді ре міз. Біз —сер пін дік сту дент-
тер ел бо ла ша ғы үшін, елі міз дің өсіп-өр-
кен деуі жо лын да ең бек ете оты рып, са ба-
ғы мыз ды жақ сы оқып, тəр ті бі міз мен үл гі лі 
бо лу ға тал пы на мыз. Мық ты ма ман иесі 
ата нып, ҚарМУ атын əлем ге паш етіп, бо-
ла ша ғын гүл ден дір сек дей міз. Сер пін дік-
тер се нім ді ақ тай ды.

М=Л ДІР =МІР БЕК,
ТФП-112 ТО БЫ НЫ& СТУ ДЕН ТІ

М-ратымыз — б-ла3тан 5зенге айналу

Серпіндіктер сенімді а3тайды

 «Серпін» — серпінді к!ш

Жыл сайын əлем де 2 мил ли он адам ту бер ку лез дер ті нен қа за та ба ды. Ту бер ку лез 
мик ро бак те ри яла ры бас қа да жұқ па лы ауру қоз дыр ғыш та ры на қа ра ған да адам өмі-
рі не аса қауіп ті. Қа зақ стан да ғы эпи де ми оло ги ялық жағ дай дың ауыр лы ғы на бай ла-
ныс ты Қа зақ стан үшін бұл мə се ле өте өзек ті бо лып та бы ла ды.

Сту дент тер ара сын да ту бер ку лез бен ауыра-
тын дар са ны жо ға ры еке нін ай та кет кен жөн. Дұ-
рыс та мақ тан бау, ти ім сіз күн тəр ті бі, оқу бағ дар-
ла ма сы ның ауыр лы ғы, тұр мыс тың на шар лы ғы, 
жа ғым сыз əдет тер, ұй қы ның же тіс пе уші лі гі, со-
зыл ма лы эмо ци онал ды күй зе ліс осы ауру дың да-
му ына алып ке ле ді.

Ту бер ку лез — ту бер ку лез мик ро бак те ри яла-
ры не ме се Кох бак те ри ясы адам ағ за сы на түс кен-
де да ми тын қауіп ті жұқ па лы ауру (ту бер ку лез дің 
қоз дыр ғы шы 1882 жы лы Ро берт Кох пен ашыл ған). 
Ту бер ку лез мик ро бак те ри яла ры қор ша ған ор та-
ға өте бейім ді, олар қыш қыл ды-спирт ті-сіл ті ге 
тұ рақ ты, ұзақ уақыт қа өмір шең ді гін жой май ды. 
Жұқ па ның не гіз гі кө зі ауру адам жə не де кей жағ-
дай да ірі қа ра мал (си ыр) бо ла ала ды. Жұқ па лы 
ауру жиі (95 %) бел сен ді фор ма лы ту бер ку ле зі 
бар ауру адам нан ауа там шы ла ры (ауада ғы шаң) 
жол да ры (аэро ген ді) ар қы лы бе рі ле ді. Ал кей де 
ту бер ку лез бен ауыра тын си ыр сү тін қай нат пай 
пай да лан ған жағ дай да али мен тар лы жол мен жұ-
ға ды. Əң гі ме лес кен кез де, жө тел ген де, түш кір ген-
де мик ро бак те ри ялар ауаға шы ғып, ауа ар қы лы 
адам дар ға сі ңе ді. Тəу лік ішін де ашық фор ма лы 

ту бер ку лез бен ауыра тын ауру 1 млрд. мик ро ор га-
низ мге дейін бө ліп шы ға ра ды. Осын дай ауру адам 
ұзақ уақыт бойы жел де тіл ме ген бөл ме де бол са, 
он да ауада ғы бак те ри ялар өте кө бейіп, ай на ла да-
ғы адам дар жұ та бас тай ды. Им му ни те ті жо ға ры 
адам ту бер ку лез дің мик ро бак те ри яла рын жұ та 
оты рып, ауыр май ды де се де бо ла ды, тек қа на ауру 
жұ ға ды. Се бе бі, им мун ды жүйе оны ауру дың да-
му ынан сақ тай ды. Ин фек ция ағ за да бол ға ны мен, 
ауа бар лық адам дар ға ор тақ бол ған дық тан, ай на-
ла да ғы адам дар ға жұ ға ды. Ту бер ку лез дің жұ ғуы 
ауа там шы ла ры ар қы лы жұ ға тын дық тан, про цесс 
ең ал ды мен өк пе ден (90 %) бас та лып, түр лі мү ше-
лер ді за қым дай ды. Өк пе ден тыс кө бі не сүйек тер ге, 
зəр шы ға ру жүйе сі не, пе ри фе ри ялық лим фа без-
де рі не жұ ға ды. Алай да ту бер ку лез дің бел гі ле рін 
ер те анық тап, уақы тын да дə рі гер ге кө рі ну ге бо ла-
ды. Көп жағ дай да ауру бір тін деп бас та лып, кли-
ни ка лық кө рі ніс те рі про цес тің қар қын ды лы ғы на 
бай ла ныс ты өсіп оты ра ды. Ауру ды ер те анық тау 
үшін ту бер ку лез ге ұқ сас бел гі лер пай да бо ла бас-
та ған да дер ке зін де дə рі гер ге қа ра лу ке рек. Əр 
адам ту бер ку лез дің бел гі ле рін бі лу ке рек! Ту бер-
ку лез дің не гіз гі бел гі ле рі: 2 ап та дан ар тық жө те лу; 

қан тү кі ру; жал пы əл сіз дік; тə бет пен сал мақ тың 
тө мен деуі; ара-тұ ра де не тем пе ра ту ра сы ның тө-
мен деуі; тер шең дік; ке уде жа су ша ла рын да ғы ауру-
шаң дық; дем нің же тіс пеуі. Ауру дың ал дын алу да 
оны дер ке зін де анық тау үл кен рөл ат қа ра ды. Қа-
зір гі таң да ғы ту бер ку лез ді анық та удың ти ім ді əдіс-
те рі: бак те ри ос ко пи ялық əдіс; флю орог ра фия; ба-
ла лар ға жа са ла тын ман ту сы на ма сы. Жыл сайын 
сту дент тер ге жүр гі зі ле тін флю орог ра фи ялық 
зерт теу ту бе ку лез ді ер те анық тау ға мүм кін дік бе-
ре ді. Ауру дың бел гі ле рі кө рі ніс тап қан кез дің өзін-
де ауру адам дə рі гер ге кө рін бей ді. Сон дық тан да 
флю орог ра фи ядан өту ден қаш пау ке рек. Жө тел ге 
ша ғым дан ған кез де мик рос коп ар қы лы ауру адам-
ның қа қы ры ғын зерт тей ді. Қор ша ған ор та ға қауіп-
ті жұқ па лы ауру лар ды анық тау ға мүм кін дік бе-
ру — бұл əдіс тің ар тық шы лы ғы бо лып та бы ла ды. 
Ман ту сы на ма сын ауру дың жұқ қан ды ғын жə не 
ауру ды анық тау үшін қауіп-қа тер то бын да ғы ба-
ла лар ға са ла ды. Ту бер ку лез дің спе ци фи ка лық ал-
дын алу БЦЖ вак ци на сы пер зен тха на да ба ла ның 
1-4 күн де рін де ен гі зі ле ді. Ке ле сі ре вак ци на ция 
6-7 жас та жа са ла ды. Бұ лар өз ке зе гін де ауру дың 
да муы мен ту бер ку лез дің ас қы нуы мен та ра лу ын 
те жей ді. Ту бер ку лез ауру ын ем деу — те гін, ке шен-
ді, ста ци онар лар да 2-4 ай кө ле мін де жүр гі зі ліп, 
кейін ста ци онар лар да не ме се қа таң ба қы ла на тын 
ем ха на лар да ем де ле ді. Ем деу үшін ең ма ңыз ды-
сы — ту бер ку лез ге қар сы пре па рат тар ды жүйе лі 

қа был дау, то лық қан ды та мақ та ну тəр ті бін сақ тау 
ке рек. Ту бер ку лез бен ауыр ған адам мін дет ті түр-
де ту бер ку лез ге қар сы ме ке ме лер де ем де лу ти іс. 
Өзін-өзі ем деу не ме се ем ші лер ге ба рып ем де лу 
ауру ды та бу дың жо лын ке шік ті ре ді. Оның əсе рі-
нен ем деу ұзақ қа со зы ла ды, жа қын да ры на жұ ға ды, 
тіп ті, со ңы қай ғы лы аяқ та лу ға əкеп со ғуы мүм кін. 
Ту бер ку лез мик ро бак те ри яла рын жо юдың ең ма-
ңыз ды жо лы — үз дік сіз ем деу жо лы. Қа да ға лан-
ба ған, дə рі ні рет сіз қа был дау, ту бер ку лез мик ро-
бак те ри яла ры ту бер ку лез ге қар сы пре па рат тар ға 
бейім де ліп, ем де луі өте қи ын əрі көп уақыт ты 
қа жет ете тін, қо ғам ден са улы ғы на қауіп ті бо лып 
та бы ла тын муль ти ре зис тент ті ту бер ку лез да ми 
тү се ді. Осы лай ша, ту бер ку лез — əлем де ең көп та-
рал ған жұқ па лы ауру дың бі рі. Əр адам күн де лік ті 
өмір де ту бер ку лез дің ал дын алу мə се ле ле рін біл се, 
ту бер ку лез дің өсуі мен та ра лу ын тоқ та ту мүм кін 
бо ла ды. Өзің ді қауіп тен сақ тау үшін рет ті түр де 
флю орог ра фи ялық тек се ру лер ден өту қа жет. Бұл 
тек се ру ауру ды дер ке зін де анық тау ға жə не де ем-
ді уақы ты лы бас тау ға мүм кін дік бе ре ді. Ауру дың 
бел гі ле рі анық тал ған нан соң дə рі гер ге қа ра лып, 
са лауат ты өмір сал тын ұс та ну қа жет.

Ту бер ку лез ауру ынан ем де лу ден г< рі, оны дер 
ке зін де аны* тау о+ай. Жы лы на бір рет флю орог ра-
фи ялы* тек се ріс тен уа*ы тын да <ту ді ?мыт пайы*!

ЖА НАР БЕР КІМ БА ЕВА,
'А РА �АН ДЫ 'А ЛА СЫ 'А ЗЫ БЕК БИ АТЫН ДА �Ы АУДА НЫ 'О �АМ ДЫ' 
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Бауыр жан Мейір ха нұ лы Ер ман 1998 жыл дың 22 на уры зын да Түр кіс тан об лы сы, Оты рар 
ауда ны, Оты рар ауылын да дү ни еге кел ген. Қа зір гі таң да Е. А. Бө ке тов атын да ғы ҚарМУ фи-
ло ло гия фа куль те ті нің 4 курс сту ден ті. Өлең дер топ та ма сы Рес пуб ли ка лық «Қа сым», «Қа-
зы ғұрт» жə не т. б. жур нал дар да жа рық көр ген. «Дү ни еге ке лер əлі та лай Қа сым» ат ты мү-
шəй ра ның же ңім па зы. Об лыс тық, рес пуб ли ка лық жыр до да ла ры ның жүл де ге рі.

)а лам ны* бар лы +ы
Құр сақ та жа рал ған сə би дің пəк ті гі,
Бақ ша да əн сал ған бұл бұл дың тəт ті үні,
Жаң быр дан кейін гі ауаның иісі,
Гүл зар дан бал сор ған ара ның шат ты ғы,

Ана ның пер зен тін сүй сі не өп ке ні,
Əке нің да рия өне ге төк ке ні,
Дас тан ға ай на лар ға ни бет ғұ мыр дай
Тіз бек пен ауға ны бұлт тар дың көк те гі,

Ай ма лап тұ ра тын Ай, Күн нің ди да ры,
Ас пан ға жүз мил ли он жұл дыз дың сый ға ны,
Өмір ге мəн бер ген адам зат əле мі
Əде мі құ рыл ған жан ға нұр құй ға ны.

Аяз да жы лы тар құ шақ қа ты ғы лу,
Өт кен мен ке лер ді көп ой лап тү ңі лу,
Ми ың ның қыр ты сын кө бей ту шек тен тыс,
Ала удың ба сын да ша рап тан сі мі ру.

Төс кей ді те сер дей қа за нат ша бы сы,
Са ғат тың тыр сы лы, жү рек тің қа ғы сы,
Дауыл да қи ыр шық құм дар дың ұш қа ны —
Қа ра шық, қа бақ пен кір пік тің та ны сы.

Қос дү лей тағ дыр дың ес ке гін ес ке ні,
Алып тан дү ріл деп ақ ұл па көш ке ні,
Иық ты боз ба ла имен бей жо ла са
Иіл се қы лық ты ару лар көш те гі,

Ары мас ай бы ны ақ қу дың көл де гі,
Тə ңір дің мейі рі, тір ші лік шөл де гі,
Мəң гі лік ма хаб бат, се зім, гүл ұсы ну…
Ға лам ның бар лы ғы — қа лам ның өр не гі.

* * *
Қа лауың бол са құ шақ тап ал шы,
Бер мей-ақ жауап сұ рақ қа.
Қо лым нан ұс тап ұшақ қа бар шы
Ке тейік ұшып жы рақ қа.

Жү рек ке ке рек жыр де ді,
Мі не!
Ойың нан өшір тер ге уді.
Жа зып қой жос пар күн де лі гі не
Сол жақ тан қай та кел ме уді.

Сүйе мел де уге жа рап ги та ра,
Өзің ді ай та мын əн қы лып.
Еке уміз ға на Га лак ти ка да,
Ғұ мыр ке шейік мəң гі лік.

Ке рек ті қам да ша рап шы лар дан,
Бар шы ғар ме нің қол таң бам.
Бей ха бар боп кет «Қа рақ шы лар дан»
Қыз ған ба ме ні «Шол пан нан».

Жайым ды əр кез уайым да ме нің,
Өті рік кей бір көл сө зім.
Мен са ған сый лық дайын дап едім
«Са тур нда» тұр, көр ші өзің.

Бір қыз бар еді
Қа рақ шы лар кө зі не кө рін бе ген,
Ойы пəк, ақ-қа ра ға бө лін бе ген.

Жа на ры жа ман дық қа тоқ та ма ған,
Бə рі бір өз ге лер дің жоқ-ба ры оған.

Ұл па дай нə зік тік тен жа ра тыл ған,
Жа ра ты лыс ішін де да ра ту ған.

Ди да ры Ай се кіл ді, Күн көр ме ген,
Бе ті не опа жа ғып үл гер ме ген.

Шыр мауына та лай ер ора тыл ған,
Ақ пейіл, адал жан ға бо ла ту ған.

Ару лар ға ұқ сай тын бұ рын да ғы,
Əн шыр қай тын шаш бауы бұ рым да ғы.

Нұ рын шаш қан сəу ле дей тү нек те гі,
Қар дан ба деп ой лай сың бі лек те рі.

Бас ай на лып, бал қи сың, ыр ға ты ла,
Таң дай қа ғып қа рай сың сым ба ты на…

…Бір кү ні: се зім ұшып əл пе ті нен,
Жа ны на бар ғым ке ліп жарқ етіп ем.

«Бі реу ұнап қал ма сын кө ңі лі не,
Ті реу бо лып тұр сам», деп өмі рі не.

Қа лай ша бол май қа лар жан ар ма ның,
Ба қыт са лып қа ра дым жа нар ға мың..!

Қа рын дас, əде мі сіз де дім да ғы:
«Бо лы ңыз жү ре гім нің ме нің ба ғым!»

Жұ ма тай дың ма хаб бат жы ры сын ды,
Бір ті зем жер ге ти іп гүл ұсын дым.

Лəм-мим деп үн шық па ды таң дайы нан,
Амал жоқ, иіс ке дім маң дайы нан.

Ұялып 1002 рет қи ыл ға ны,
Біз ге бір тағ дыр бол ды бұйыр ға ны.

Со дан бе рі сан уақыт өте бер ді,
Оят па сы бар ма еді кө кем ен ді?!

Кейіп ке рі, сце на рий, тү сі бө тен,
Бұл ме нің ең ерек ше тү сім екен.

Со ған на лып, ұй қы сыз таң ды аты рам.
Түс ке қа рай хат кел ді Алматы дан,

Жа ным ды ұғы на тын ке рім ағам:
«Ар ман дар ал да май ды!», — де ді ма ған.

На зер ке
Сен екен сің дөң бек шіт кен тү ні мен,
Сауық құ рып ор кестрмен, саз ер те.
Таң ға дейін тол ғап жаз ған жы ры ме ең?
Бір ақын ның, На зер ке?

Ұй қы бе зі іс тен шы ғып қа ла ды,
Ас қын дыр май дерт өзе гін жаз ер те.
Өзің ді ой лап есі ауып ба ра ды
Бұл ақын ның, На зер ке!

Жа на рың ның шуа ғы на ма лы нып,
Ди да рың мен жар қы рай ды жаз өл ке.
Се зі мі не өр ке уде сі алы нып
Тұр ақын ның, На зер ке!

Бол мас сен дей жер дің бе тін шар ла са,
Əп-əде мі, ап пақ Ай дай, əз ер ке.
Жан əле мің ме нің Му зам бол ма са
Құр ақын мын, На зер ке!

Мен бі ле мін
Мен бі ле мін,
Му за ны сүйіп ту ыл ға ным ды,
Бір жа пы рақ қа бу ыл ға ным ды,
Та мық түн де гі ты ныш ұй қы ның
Тө рі нен мəң гі қу ыл ға ным ды.

Мен бі ле мін,
Же тіс пе ге сін жа за ты ным ды,
Жа зу ға жет пей қа ла ты ным ды.
Жа зи ра да ла ала қа нын да
Жаз əнін əр мен са ла ты ным ды.

Мен бі ле мін,
Тар ға лам бер мес тал қы ға ты ным,
Тар лық тар қа дап сал ты на қы рын,

«Та лан ның» тап пай сы ңа рын, тү бі~
Тағ дыр та ра зы тар ты ла ты нын.

Мен бі ле мін,
Ада сып арам ке ле тін кү нін,
Адым дап ар ға ене тін ді гін,
Адыр ға сал са, сауырын сө гіп
Адал ды ғым ның же ңе тін ді гін.

Мен бі ле мін,
Жар лы ның сый ға тап пай тын гү лін,
Жа рым ның ес сіз тап тай тын ды ғын.
Жар ке уде, бос ми, ба тыр-мыс ты ға
Жар бо лып ару жат пай тын ды ғын.

Мен бі ле мін,
Бі ре удің мұ ны көз ге іл мей ті нін,
Біл гіш тің би ге сөз бер мей ті нін.
Біт пей тін та лас, күт пей тін уақыт…
Бір кем дү ние өз гер мей ті нін.

Мен бі ле мін,
Мех нат тың мы ңын кө ре ті нім ді,
Мың дар ды мың ға бө ле ті нім ді.
Өлең нен кейін өмір ге ке ліп
Өлең нен бұ рын өле ті нім ді.

Ма ри ана~Эве рест
Мыл қау дер дей ке зік кен ке рең ме ні,
Сыр тқы əлем ге сыр қа тым елен бе ді.
Қа ра ма-қай шы лық та жа ра тыл ған
Ай қа са ды тыл сым дар те рең де гі.

Қа ры зым ды өтер мін өлім үшін,
Па ры зым ды кө тер дім өмір үшін.
Жа ным да ғы жан дар ға не ге сон да
Жа са ған да бө тен мін кө ңіл ісін?

Сыр ғып өт кен сəт тер ден был ға ныш ты
Жыр қып өп кен дəп тер де сыр қа лыс ты.
Кү тейін, деп бір до сым тал қан дай ды
Бі тейін деп мə ре де тұр ған іс ті.

Жа рым жан ды жү рек ке жар қай сың бар?
Ай ты ла ды жан-жақ тан тал май сын дар.
Бұ лар ме ні тар та ды шың ба сы на
Олай ме ні тұ қыр та ал май сың дар.

Сан сой қан ның те рі сін шұ лық қыл ған,
Да на лық ты із де гем шұ рық қыр дан.
Ба ба мыз дың ба ба сы Фа ра би дің
Фəл са па сы би ік ке құ нық тыр ған.

Жо лын бі лем қай ғы ға қа мық па удың,
Жө нін бі лем қы ран ша қа лық та удың.
Шен-ба ға сы па рық сыз дей ді бі реу
Бел ба ла сы бо ла мын алып та удың.

Бол ма ған мын ба ла ның қа ғі ле зі,
Пен де бар ма жа сай тын əмір өзі?
Қу ға ның ды қой ен ді кей ға лам зат
Ту ға ным ды қа ла ған Тə ңір өзі.

Ар ма ным ас қақ, қол бұл ғай ды ас қар дан,
Қия лым сам ғап, жол із дей ді ас пан нан,
Жү ре гім ту лап, қор қа ды бі лем, бі рақ та
Жас қан бай мын! Ар ман ға же тем аң са ған!

Осы өлең ар қы лы жаз да ғы шы рай лы де-
ма лы сым ды ар ма ны ма, мақ са ты ма қо лым-
ды со зып, ша быт та нып өт кіз дім. Де ма лыс 
ке зін де əр іс ті бас та мас бұ рын ар ма ным 
жай лы ой лай тын мын. Кей де жү ре гім ту-
лап, қор қып та ке те мін. Бі рақ мойы ма дым, 
тек ар ма ны ма же ту ді көз де дім. Бас қа жан-
дар үшін жаз мез гі лі бол ма ған дай өте шы-
ға ды, ал мен үшін осы жол ғы де ма лы сым 
ес те қа лар лық тай өт ті. Жаз ғы де ма лыс де се, 
бə рі нің ойы на де ма лыс орын да ры на не ме-
се бас қа ел ге де ма лу ке рек ті гі тү се ді. Мен 
ше, мен өз ту ған же рім ауылым — ал тын 
бе сі гі ме ба рып ар ма ным мен са яхат та дым. 
Ауылым ның мөл дір суы, та за ауасы, ке-
ре мет та ула ры мақ са тым ды құ ру ға ең қо-
лай лы жер. Жаз бойы өмір ге қой ған мақ-
са тым ды, ал да ғы уақыт та төрт жыл бі лім 
алып, хал қы ма шы найы ақ па рат жет кі зіп, 
елім мен бір ге жү ре тін жур на лист бо лу ды 
ар ман да дым. Жаз бойы оқу жайын да ой-
ла дым. Бү гін де сол ар ма ным орын дал ды. 

Өзім ар ман да ған ака де мик Е. А. Бө ке тов 
атын да ғы Қа ра ған ды мем ле кет тік уни вер-
си те ті нің сту ден ті атан дым.
Жаз ғы де ма лы сым ның жар ты сы ем ти-

хан ға дайын дық пен өт ті. Дайын дық ке-
зін де көп нəр се үй рен дім. Жур на лис ти ка 
ма ман ды ғы жайын да то лық ма ғлұ мат ала 
ал дым. Бі раз дү ни елер ді үй ре ніп қа на 
қой май, бі раз дү ни елер ден са бақ ал дым 
де сем де бо ла ды. Өмір ге де ген көз қа ра-
сым өз ге ре бас та ды. Мі не, осы ның бə рі 
жа ңа өмір ге қа дам ба су ыма сеп ті гін ти-
гіз ді. Дұ рыс ба ғыт-бағ дар бе ріп оты ра тын 
ата-анам, əр қа шан қол дап жү ре тін ту ыс-
қан да рым, сү рін ген жағ дай да құ ла ма уды 
үй ре те тін əп кем, ағам қа сым да, осы ның 
бə рі не ри за мын. Жа ңа ор та да жа ңа дос-
тар тап тым. Қу ан ған да, қай ғыр ған да жа-
ным нан та бы ла тын дос та рым ның са ны 
да кө бей ді. Бі лім ор да сын да ғы тə лім гер-
ле рім таң дап кел ген ма ман ды ғы ма де ген 
сүйіс пен ші лі гім ді, қы зы ғу шы лы ғым ды 

одан əрі арт ты ра түс ті. Ал да ғы уақыт та 
те рең бі лім ала ты ны ма се не мін. Жур на-
лист бо лу ба ла кез гі ар ма ным бол ған-
дық тан, оқу ке зін де ба рын ша бі лім алу ға 
ты ры са мын. Жаз бойы осы ған дайын дал-
дым, ен ді көз де ген мақ сат та ры ма да же ту-
ге төрт жыл уақыт бар. Ха лық қа шы найы 
ақ па рат бе ріп қа на қой май, ха лық пен бір 
жақ та бо ла тын жур на лист бо лу, бұл мен 
көз де ген мақ сат тар дың бір па ра сы ға-
на. Бə рі өз уақы ты мен, тек мен де ма лыс 
уақыт та рым ды үнем ді пай да ла нып отыр-
сам бол ды. Күн де лік ті ай на ла ңыз ға зер 
са лып, жа ны ңыз да жүр ген адам дар мен 
қо ғам не ме се бас қа да өзек ті мə се ле лер ді 
қоз ғап, одан кейін өзін дік тұ жы рым жа-
сап отыр сақ, мі не, сол кез де біз ден на ғыз 
жур на лист шы ға ды. Де ма лы сым да қы ды-
рып қа на қой май, қо ғам да бо лып жат қан 
жағ дай лар мен та ны сып, ой қо рыт тым. 
Жа лын ды жас тың бойын да ғы күш-қу ат, 
бі лім, ақыл ал да ғы күн ге азық бо ла ты нын 
тү сін дім.
Жай дар лы жаз өтіп, қо ңыр сал қын күз 

кел ді. Оқу бас тал ды, қа зір гі бас ты мақ сат — 
оқу, оқу жə не оқу. Ар ма ным — ас қақ, мақ-
са тым — ай қын! Ке ле сі де ма лыс ты асы ға 
кү те мін.

НА ЗИ РА /БУ ТА ЕВА,
'Ж-12 ТО БЫ НЫ& СТУ ДЕН ТІ

«Ар ман сыз адам қа нат сыз құс пен тең» де-
ген. Əл бет те əр кім нің жан дү ни есін де өзі не 
ға на ти есі лі ар ман дар сая тап қан. Адам ба-
ла сы сол ар ман да ры на же ту үшін тал пы на-
ды. Кей бі ре улер ар ман ал дай ды дей ді. Жоқ, 
ар ман ал да май ды, ал ды ға қой ған мақ сат ай-
қын бол са, ар ман дар орын да ла ды.
Ме нің де ас қақ ар ма ным бар. Бұл ар ман 

ба ла күн нен жү ре гімді жаулап алды. Те ле ди-
дар ға қа ра ған сайын сол ар ма ны ма асық тым. 
Жур на лист бол сам, ар ма ным жоқ де дім. Қа-
зақ тың шұ рай лы ті лі мен сөй леп, шын дық ты 
дөп ба сып ай тқан аға-əп ке ле рім ді өзі ме үл-
гі-өне ге ет тім. Ха лық қа мын же ген жур на лист 
ме нің иде алы ма ай нал ды.
Би ыл мен осы ас қа ра лы ар ма ны ма бір 

та бан жа қын да дым. Жо ға ры оқу ор ны на 
түс тім, иге ре тін ма ман ды ғым — жур на лист, 
қа лауым орын дал ды. Ен ді тек күш са лып 
оқу ке рек. Мен де жо ға ры бі лім алып, хал-
қы ма қыз мет ет кім ке ле ді. Ащы бол са да 
шын дық ты жақ тай тын, шын дық үшін кү ре-
се бі ле тін май тал ман ма ман ата ну ды мақ сат 
тұт тым. Кез де се тін қи ын дық тар мен сын-ке-
дер гі лер ден сү рін бей өту ім ке рек. Кім бі ле-
ді, ме нің бү гін гі ар ма ным — ер тең гі бо ла ша-
ғым бо лар?! Бəл кім, қия лым да ғы ой лар ер-
тең орын да лар. Мен бұл ар ма ны ма мін дет ті 
түр де же те мін! Се бе бі жур на лис ти ка ға де-
ген се зім мен өзі ме де ген се нім ар ма ным ды 
қа нат тан ды ра ды.

'ЫМ БАТ АБ ДЫ ХА МИТ 'Ы ЗЫ, 'Ж-12 ТО БЫ НЫ& СТУ ДЕН ТІ

Махаббат майданы

Арманым — ас3а3, ма3сатым — ай3ын! Ас3а3 арман

Жастар тынысы
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Сту ден ты и пре по да ва те ли КарГУ прош ли ар хе оло ги чес кую прак ти ку на по се ле нии 
эпо хи брон зы Алат Кар ка ра лин ско го райо на.

На про тя же нии бо лее 10 лет про во дят-
ся ис сле до ва ния на по се ле нии эпо хи брон-
зы Алат. Оно яв ля ет ся од ним из уни каль-
ных па мят ни ков ме тал лур гии Цен траль но го 
Казахстана, ис сле до ва ние ко то ро го под твер-
жда ет раз ви тие гор но го де ла и ме тал лур гии 
в ре ги оне: бо га тая сырь евая ба за, в том чис ле 
мед но руд ны ми ре сур са ми, на ли чие брон зо-
ли тей ных пе чей и же ле зо ва роч ных гор нов, 
ору дия для плав ки и об ра бот ки ме тал ла, из-
де лия из брон зы.
По се ле ние Алат на хо дит ся в 220 км к юго-

вос то ку от Ка ра ган ды, в Кентском гор но-лес-
ном мас си ве на тер ри то рии Кар ка ра лин ско го 
го су дар ствен но го на ци ональ но го при род но го 
пар ка. Рас по ло же но на ле во бе реж ной над-
пой мен ной тер ра се ручья Алат, яв ля юще го ся 
ле во бе реж ным при то ком гор ной реч ки Кы-
зыл ке ныш.
В 2004 го ду бы ло по ло же но на ча ло ста ци-

онар но му ис сле до ва нию дан но го па мят ни ка, 
ко то рый за ин те ре со вал не толь ко оте че ствен-
ных, но и за ру беж ных ар хе оло гов. В 2016 го ду 
прош ли сов мес тные ис сле до ва ния КарГУ им. 
Е. А. Бу ке то ва под ру ко вод ством про фес со ра 
С. У. Жауым ба ева с Ис сле до ва тельским цен-
тром древ не вос точ ной ази ат ской же лез ной 
куль ту ры при уни вер си те те Эхи ме в ли це 
док то ра PhD, про фес со ра Ясу юки Му ра ка ми. 
Бы ла рас ко па на про из вод ствен ная пло щад ка, 
на ко то рой хо ро шо сох ра ни лась же ле зоп ла-
виль ная печь. Рас чис тка пе чи про во ди лась с 
ис поль зо ва ни ем сов ре мен ной ме то ди ки.
В хо де ар хе оло ги чес кой прак ти ки сту ден-

та ми пер во го кур са ис то ри чес ко го фа куль те та 

КарГУ им. Е. А. Бу ке то ва бы ли про дол же ны 
ис сле до ва ния на па мят ни ке древ ней ме тал-
лур гии Алат. Сту ден там пос час тли ви лось рас-
ко пать жи ли ще-мас тер скую, в ко то рой бы ло 
най де но мно же ство ар те фак тов.
Жи ли ще-мас тер ская по се ле ния Алат — 

уни каль ный спе ци али зи ро ван ный ар хе оло-
ги чес кий объ ект древ не го ме тал лур ги чес ко го 
про из вод ства, на ко то ром впер вые вы яв ле ны 
ар хе оло ги чес ки пол но цен ные ме тал лур ги-
чес кие пе чи для вып лав ки мед ной ру ды и, 
ве ро ят но, для плав ки же ле за. Пе чи по сво ей 
конструк ции и мо ну мен таль нос ти не име ют 
пол ной ана ло гии с из вес тны ми на уке пе ча-
ми эпо хи брон зы Ев ра зии, не го во ря уже о 
Ка зах ста не. Конструк ция пе чей пред став ля ет 
ог ром ный науч ный ин те рес. Не ко то рое сход-
ство в конструк ции (воз ду хо вод) у пе чей с 
име ющи ми воз ду хо вод гор на ми ме тал лур ги-
чес кой про из вод ствен ной пло щад ки по се ле-
ния Алат.
Ак тив ные ра бо ты ар хе оло гов на тер ри-

то рии древ не го по се ле ния про дол жа ют ся и 
сей час. Ка ра ган дин ским об лас тным де пар-
та мен том куль ту ры про во дят ся ши ро ко мас-
штаб ные ком плек сные ис сле до ва ния в рам ках 
пре зи дентской прог рам мы «Куль тур ное нас-
ле дие». Ар хе оло ги чес кие ис сле до ва ния ме-
тал лур ги чес ко го ком плек са Алат про ве де ны 
в со от вет ствии с Прог рам мой науч но-ис сле до-
ва тельских ра бот, вы пол ня емых по до го во ру с 
Ка ра ган дин ским об лас тным де пар та мен том 
куль ту ры. Так, нап ри мер, в 2005 го ду ар хе оло-
ги чес кой эк спе ди ции КарГУ им. Е. А. Бу ке то-
ва бы ли вы де ле ны сред ства на изу че ние но-

во го ар хе оло ги чес ко го па мят ни ка. В со от вет-
ствии с прог рам мой ис сле до ва ния вы пол не ны 
все зап ла ни ро ван ные ви ды ра бот на по се ле-
нии Алат, где ис сле ду ет ся про из вод ствен ная 
ме тал лур ги чес кая пло щад ка.
Как нет руд но убе дить ся, Алат яв ля ет ся ин-

те рес ней шим па мят ни ком, по ко то ро му бу дет 
изу чать ся ис то рия поз дне го брон зо во го ве ка 
Цен траль но го Казахстана. Ком плекс со ору-
же ний и на хо док вер хне го го ри зон та Ала та 
от кры ва ет но вую стра ни цу ис то рии ме тал лур-
гии же ле за пле мен Цен траль но го Казахстана. 
Ра нее пер вы ми об ла да те ля ми же лез но го ору-
жия и из де лий в ре ги оне счи та лись са ки-тас-
мо лин цы. Но факт их на ли чия сам по се бе 
еще не ре шал важ ней шей проб ле мы про ис-
хож де ния же ле за, оча га и вре ме ни его по яв-
ле ния. Ме тал лур ги-куз не цы Ала та, от ве чая на 
зап ро сы сво его вре ме ни, ос во или во мно гих 
от но ше ни ях но вый тех но ло ги чес кий про цесс 
по лу че ния же ле за сы ро дут ным спо со бом, что 
ста ло воз мож ным бла го да ря опы ту, при об ре-
тен но му ими за мно го ве ко вую ис то рию раз ви-
тия брон зо ли тей но го де ла.
Хо чет ся ска зать сле ду ющее: «один из глав-

ных ис то ри чес ких прин ци пов гла сит: все име-
ет свои ис то ки». Ос но вы нас то яще го ле жат в 
прош лом. Боль шие ус пе хи ка ра ган дин ских 
ар хе оло гов се год ня во мно гом яв ля ют ся след-
стви ем не ус тан ной ра бо ты, упор ства и люб ви 
к род ной зем ле. Сов ре мен ное изу че ние древ-
нос тей края ве дет ся, преж де все го, си ла ми 
ка ра ган дин ских ар хе оло гов, и имен но ис то ри-
чес кий фа куль тет КарГУ яв ля ет ся аван гар дом 
это го нап рав ле ния оте че ствен ной ис то ри чес-
кой на уки.
Ар хе оло ги чес кую прак ти ку по се ти ли 

пред ста ви те ли ре ги ональ ной Ас сам блеи на-
ро да Казахстана, уча щи еся школ райо на, а 
так же те ле ка нал «Ба ла пан». Гос тям бы ла ор-
га ни зо ва на не боль шая эк скур сия по па мят ни-
кам древ нос ти, ко то рая ос та ви ла мно же ство 
впе чат ле ний о ре ги оне.

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

Два ви да дис тан ци он ных кур сов раз ра бо та ли для по вы ше ния ква ли фи ка ции пре по да ва те лей.

Пер вая груп па кур сов соз да на для по вы-
ше ния ква ли фи ка ции по те мам: «Раз ра бот ка 
элек трон ных учеб ных по со бий» и «Қа зақ ті лін 
ла тын гра фи ка сы не гі зін де оқы ту дың жа ңа ша 
əдіс те рі», «Ака де ми чес кий инос тран ный язык 
в ву зе», «Ме то ди чес кое соп ро вож де ние про-
цес са ин клю зив но го об ра зо ва ния», «При ме-
не ние КО АП».
Вто рая груп па кур сов нап рав ле на на по вы-

ше ние ква ли фи ка ции по про фи лю пре по да-
ва емой дис цип ли ны по сле ду ющим нап рав-
ле ни ям:
• об ра зо ва ние;
• гу ма ни тар ные на уки;
• тех ни чес кие на уки и тех но ло гия;
• ес те ствен ные на уки;
• пра во;
• со ци аль ные на уки, эко но ми ка и биз нес.
Нап рав ля ющая ор га ни за ция об ра зо ва ния 

впра ве сог ла со вы вать те ма ти ку кур са.
Дис тан ци он ные кур сы по вы ше ния ква ли-

фи ка ции — это:
• гиб кое со че та ние са мос то ятель ной поз-
на ва тель ной дея тель нос ти слу ша те лей с 
раз лич ны ми ис точ ни ка ми ин фор ма ции, 
учеб ны ми ма те ри ала ми, спе ци аль но раз-
ра бо тан ны ми по дан но му кур су;

• опе ра тив ное и сис те ма ти чес кое вза имо-
дей ствие с ве ду щим пре по да ва те лем кур са, 
кон суль тан та ми-ко ор ди на то ра ми;

• груп по вую ра бо ту по ти пу обу че ния в сот-
руд ни че стве с учас тни ка ми дан но го кур са, 
ис поль зуя все мно го об ра зие проб лем ных, 
ис сле до ва тельских, по ис ко вых ме то дов в 
хо де ра бо ты над со от вет ству ющи ми мо ду-
ля ми кур са.
Про дол жи тель ность кур сов — 4 не де ли 

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

Ор га ни за ци он но-ме то ди чес кое соп ро вож-
де ние кур сов по вы ше ния ква ли фи ка ции ре-
али зу ет ся на сай те КарГУ име ни Е. А. Бу ке то-
ва. Для учас тия в кур сах вы мо же те ре гис три-
ро вать ся по ссыл ке co ur ses.ksu.kz.
Кур сы вклю ча ют в се бя ин фор ма ци он-

ный или обу ча ющий блок, про ек тную дея-
тель ность в груп пах, пре зен та цию ин ди ви-
ду аль ных ра бот и вы пус кную ра бо ту по те-
ма ти ке кур са.
Весь про цесс обу че ния ре али зу ет ся в дис-

тан ци он ном ре жи ме. Уро вень ос во ения ма те-
ри ала оце ни ва ет ся че рез сис те му тес тов и сда-
чи вы пус кной ра бо ты.
По за вер ше нии кур сов вы да ет ся сер ти фи-

кат ус та нов лен но го об раз ца.
Пол ная ин фор ма ция по тел.: 8(7212) 77-01-

76, 8 701 462 5457, 8 700 475 6427, е-ma il: fpk555@
ma il.ru.

Археологическая практика для студентов КарГУ

КарГУ приглашает на дистанционные курсы

Новости

Аудиторские 
мероприятия 
привлекли к 
дисциплинарной 
ответственности 
46 должностных лиц

Го су дар ствен ный аудит — 

ана лиз, оцен ка и про вер ка 

эф фек тив нос ти уп рав ле ния 

и ис поль зо ва ния бюд жет ных 

средств, ак ти вов го су дар ства, 

объ ек тов го су дар ствен но го 

ауди та, свя зан ных гран тов, 

го су дар ствен ных и га ран ти ро-

ван ных го су дар ством зай мов, 

а так же зай мов, прив ле ка-

емых под по ру чи тель ство го-

су дар ства, в том чис ле дру гой 

свя зан ной с ис пол не ни ем 

бюд же та дея тель нос ти, ос но-

ван ные на сис те ме уп рав ле-

ния рис ка ми.

В Ка ра ган дин ской об лас ти 

осу ществля ют фун кции го су-

дар ствен но го ауди та три ор-

га на. Де пар та мент внут рен-

не го го су дар ствен но го ауди та 

по Ка ра ган дин ской об лас ти, 

за да ча ми ко то ро го яв ля ют-

ся ана лиз, оцен ка и про вер ка 

дос ти же ния объ ек том го су-

дар ствен но го ауди та пря мых 

и ко неч ных ре зуль та тов, пре-

дус мот рен ных в до ку мен тах 

Сис те мы го су дар ствен но го 

пла ни ро ва ния РК, на деж нос ти 

и дос то вер нос ти фи нан со вой и 

уп рав лен чес кой ин фор ма ции, 

эф фек тив нос ти внут рен них 

про цес сов ор га ни за ции дея-

тель нос ти объ ек тов го са уди та, 

ка че ства ока зы ва емых го сус-

луг, сох ран нос ти ак ти вов го су-

дар ства и субъ ек тов ква зи го-

су дар ствен но го сек то ра.

За ис тек ший пе ри од по ре-

зуль та там про ве ден ных ауди-

тор ских ме роп ри ятий прив-

ле че ны к дис цип ли нар ной 

от вет ствен нос ти 46 дол жнос-

тных лиц, к ад ми нис тра тив ной 

от вет ствен нос ти — 18 дол-

жнос тных лиц на об щую сум му 

штра фов 2,7 млн тен ге; в до-

ход бюд же та взыс ка но 2,7 млн 

тен ге. В пра во ох ра ни тель ные 

ор га ны пе ре да ны 17 ма те ри-

алов для при ня тия про цес су-

аль но го ре ше ния на об щую 

сум му на ру ше ний 1231,0 млн 

тен ге.

ИН ФОР МА ЦИЯ ПРЕ ДОС ТАВ ЛЕ НА 

РЕ ГИ ОНАЛЬ НОЙ СЛУЖ БОЙ КОМ МУ НИ КА ЦИЙ

Наука и образование
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Пя то го сен тяб ря на фа куль те те инос тран ных язы ков КарГУ им. академика Е. А. Бу ке-
то ва про хо ди ла пер вая Wel co me party, пос вя щен ная сту ден там пер во го кур са.

Ме роп ри ятие про хо ди ло в фор ма те open 
air у де вя то го кор пу са КарГУ. Пе ред пер во-
кур сни ка ми выс ту па ли та лан тли вые сту ден ты 
стар ших кур сов фа куль те та. Од ним из за по-
ми на ющих ся мо мен тов ста ла иг ра по «стан-
ци ям». Пос ле нее, вы пол няя раз ные за да ния 
на нес коль ких рас став лен ных по всей тер ри то-
рии про ве де ния кон кур са «стан ци ях», сту ден-
ты рас кре пос ти лись и са ми спо соб ство ва ли 
ве се лой об ста нов ке.

Во вре мя ме роп ри ятия для сту ден тов пер во-
го кур са про во ди ли раз ные кон кур сы и вы да ва ли 
ин те рес ные по дар ки. Та кие иг ры, как сел фи-кон-
курс, «мо ле ку ла», dan ce battle, «лю ди к лю дям» 
и мно гое дру гое, при да ли еще боль ший за дор 
праз дни ку. По ми мо игр и кон кур сов про во ди-
лась кон цер тная прог рам ма, на ко то рую бы ли 
приг ла ше ны сту ден ты из Ита лии, обу ча ющи еся 
по прог рам ме ака де ми чес кой мо биль нос ти, а 
так же мо ло дая звез да на ше го го ро да — Bo na part.

Цель кон цер та — соз да ние дру жес кой ат-
мос фе ры сре ди сту ден тов пер во го и стар ших 
кур сов и по лу че ние по ло жи тель но го за ря да 
пе ред учеб ным го дом. Ор га ни за то ром и ини-
ци ато ром дей ства стал Ко ми тет по де лам мо-
ло де жи фа куль те та, а так же ак тив ные сту ден-
ты фа куль те та инос тран ных язы ков. От дель-
ную бла го дар ность вы ра жа ем ру ко вод ству фа-
куль те та инос тран ных язы ков за под дер жку и 
со дей ствие в ор га ни за ции ме роп ри ятия.

КО МИ ТЕТ ПО ДЕ ЛАМ МО ЛО ДЕ ЖИ ФА КУЛЬ ТЕ ТА ИНОС ТРАН НЫХ ЯЗЫ КОВ

Сту ден там из дру гих го ро дов час то при хо дит ся жить в об ще жи тии по нес коль ку лет. 
По это му сто ит воп рос — де лать ре монт или нет? Жить в ком на те, где обои пор ва ны и 
ник то уже лет де сять ни че го не кра сил, не очень при ят но. И, на обо рот, хо чет ся при хо-
дить с уче бы или ра бо ты, за хо дить в ком на ту, что бы глаз ра до вал ся.

В КарГУ сту ден ты в лет нее вре мя сов мес тно 
с пре по да ва те ля ми ор га ни зу ют ся в тру до вые 
груп пы, что бы по мо гать род но му ву зу в ре-
мон те зда ний и об ще жи тий.
Фи зи чес кий труд на бла го учеб но го за ве-

де ния по мо жет сту ден там стать нас то ящи ми 
чле на ми об ще ства и по чув ство вать се бя граж-
да на ми боль шой стра ны. Так как без дол жно-

го тру до лю бия и на вы ков че ло век не смо жет 
про жить в этом ми ре.
Для ока за ния прак ти чес кой по мо щи в ре-

мон тных ра бо тах, про во ди мых в об ще жи тии 
№6, из чис ла пре по да ва те лей и сту ден тов фа-
куль те та фи зи чес кой куль ту ры и спор та на 
май в ко ли че стве 20 че ло век (3 пре по да ва те ля 
и 17 сту ден тов 1-го кур са) бы ла соз да на доб-

ро воль ная стро итель ная бри га да. А за тем, в 
июле, бы ла соз да на та кая же бри га да из 9 че-
ло век (2 пре по да ва те ля и 7 сту ден тов).
Ад ми нис тра ция уни вер си те та под дер жа ла 

пре по да ва те лей и ре бят, ко то рые по мо га ли 
на во дить по ря док в об ще жи тии. В со от вет-
ствии с при ка зом рек то ра «Об ор га ни за ции 
по мо щи в ре мон тных ра бо тах» пре по да ва те-
ли и сту ден ты фа куль те та за ак тив ное учас тие 
в ре мон тных ра бо тах бы ли пре ми ро ва ны за 
счет вне бюд жет ных средств уни вер си те та.
Ини ци ати ва, про яв лен ная сту ден та ми фа-

куль те та фи зи чес кой куль ту ры и спор та, бы ла 
под дер жа на дру ги ми фа куль те та ми.

ИН ФОР МА ЦИЯ ПРЕ ДОС ТАВ ЛЕ НА 
ФА КУЛЬ ТЕ ТОМ ФИ ЗИ ЧЕС КОЙ КУЛЬ ТУ РЫ И СПОР ТА

Бе шен ство — аб со лют но смер тель ное за бо ле ва ние, ко то рое, од на ко, мож но пре дуп ре-
дить. В ар се на ле сов ре мен ной ме ди ци ны име ют ся дос та точ но эф фек тив ные сред ства (ан-
ти ра би чес кая вак ци на и им му ног ло бу лин), ко то рые га ран ти ру ют за щи ту от за бо ле ва ния 
бе шен ством при сво ев ре мен ном об ра ще нии пос тра дав ших за ме ди цин ской по мощью.

За щи тить се бя и ок ру жа ющих от бе шен-
ства мож но, зная и вы пол няя ряд прос тых 
пра вил:
• не об хо ди мо соб лю дать ус та нов лен ные 
пра ви ла со дер жа ния до маш них жи вот ных 
(со бак, ко шек) и в обя за тель ном по ряд ке 
пред став лять их в ве те ри нар ную стан цию 
(кли ни ку) по мес ту жи тель ства для про ве-
де ния про фи лак ти чес ких при ви вок про тив 
бе шен ства;

• в слу ча ях из ме не ний в по ве де нии до маш-
не го жи вот но го, по лу че ния им пов реж-
де ний от дру го го жи вот но го, смер ти без 
ви ди мых на то при чин не об хо ди мо обя за-
тель но об ра тить ся к ве те ри нар но му спе ци-
алис ту для ус та нов ле ния наб лю де ния или 
вы яс не ния при чи ны смер ти жи вот но го;

• от уку сов жи вот ных час то стра да ют де ти, 
по это му не об хо ди мо пос то ян но про во дить 
с ни ми разъ яс ни тель ную ра бо ту и ста рать-
ся из бе гать не нуж ных кон так тов с жи вот-
ны ми, осо бен но ди ки ми и/или без над зор-
ны ми. Неп ра виль ное ли бо не адек ват ное 
по ве де ние ре бен ка, ко то рый в си лу воз рас-

та не смо жет пра виль но оце нить си ту ацию, 
за час тую при во дит к аг рес сии лю бое, а тем 
бо лее боль ное жи вот ное;

• сле ду ет на пом нить ре бен ку о не об хо ди мос-
ти ин фор ми ро ва ния взрос лых в слу чае да-
же нез на чи тель ных пов реж де ний, на не сен-
ных жи вот ны ми;

• не сле ду ет под би рать на да че, в ле су, на 
ули це ди ких и без над зор ных до маш них 
жи вот ных, ли бо най ти воз мож ность в ко-
рот кий срок по ка зать их ве те ри нар но му 
вра чу и при вить от бе шен ства;

• не сле ду ет брать жи вот ное «на лет ний дач-
ный се зон»: выб ро сив его, вы уве ли чи ва ете 
тем са мым ко ли че ство без над зор ных жи-
вот ных и по вы ша ете риск воз ник но ве ния 
бе шен ства в дан ном ре ги оне;

• не сле ду ет из бав лять ся от жи вот но го, по-
ку сав ше го или оца ра пав ше го че ло ве ка, по 
воз мож нос ти за ним дол жно быть ус та нов-
ле но 10-днев ное наб лю де ние;

• ес ли кон так та с жи вот ным, да же внеш не 
здо ро вым, все же из бе жать не уда лось, не-
об хо ди мо в мак си маль но ко рот кие сро ки 

са мос то ятель но про вес ти пер вич ную об ра-
бот ку ра ны — тща тель но про мыть ра не вую 
по вер хность в те че ние не ме нее 15 ми нут 
стру ей во ды с мы лом, об ра бо тать края ра-
ны 5%-й нас той кой йо да и не мед лен но об-
ра тить ся в ме ди цин ское уч реж де ние. Толь-
ко врач мо жет оце нить риск воз мож но го 
за ра же ния ви ру сом бе шен ства и наз на чить 
при не об хо ди мос ти при ви воч ный курс.
Сле ду ет пом нить:

• чем рань ше на ча та им му ни за ция про тив 
бе шен ства, тем ве ро ят нее бла го по луч ный 
ис ход в сло жив шей ся си ту ации;

• ни в ко ем слу чае не сле ду ет от ка зы вать ся 
от наз на чен но го кур са вак ци на ции и са мо-
воль но пре ры вать его, это мо жет при вес ти 
к тра ги чес ким пос лед стви ям.
ПОМ НИ ТЕ! Ва ше здо ровье в ва ших ру ках! 

За боть тесь о нем!

М. З. ТЛЕ УБЕР ГЕ НОВ,
РУ КО ВО ДИ ТЕЛЬ ОТ ДЕ ЛА ЭПИ ДЕ МИ ОЛО ГИ ЧЕС КО ГО НАД ЗО РА ЗА 

КА РАН ТИН НЫ МИ И ОСО БО ОПАС НЫ МИ ИН ФЕК ЦИ ЯМИ ДЕ ПАР ТА МЕН ТА 
ОХ РА НЫ ОБ ЩЕ СТВЕН НО ГО ЗДО РОВЬЯ КА РА ГАН ДИН СКОЙ ОБ ЛАС ТИ

Стажировка 
для выпускников

В КарГУ прош ла встре ча 
пред ста ви те лей ком па нии Eu-
ra sia Cop per со сту ден та ми вы-
пус кных кур сов.

Ком па ния Eu ra sia Cop-
per ра бо та ет в 6 об лас тях 
Казахстана по трем нап рав ле-
ни ям: про из вод ство ме ди, гор-
но-ме тал лур ги чес кий сер вис 
и стро итель ство. Ком па ния 
Eu ra sia Bu il ding — это часть 
боль шо го про мыш лен но го хол-
дин га в Ка ра ган де, в ко то ром 
ра бо та ют круп ные мед ные и 
гор но руд ные ком па нии Eu ra-
si aCop per PLC. Стро ите ли Eu-
ra si aCop per ак тив но ме ня ют 
и улуч ша ют ар хи тек тур ный об-
лик Ка ра ган ды, а так же вно-
сят вклад в раз ви тие сто ли цы. 
Ком па ния рас тет и раз ви ва-
ет ся. А луч ший спо соб раз ви-
тия — это прив ле че ние ак тив-
ных мо ло дых сот руд ни ков, 
спо соб ных вно сить све жую 
вол ну в ра бо ту ком па нии.

Целью встре чи пред ста ви-
те лей со сту ден та ми КарГУ бы-
ло приг ла ше ние на ста жи ров-
ку вы пус кни ков по сле ду ющим 
спе ци аль нос тям: 5В030100 — 
Юрис пру ден ция, 5В050600 — 
Эко но ми ка, 5В050800 — Учет 
и аудит, 5В050900 — Фи нан-
сы, 5В060800 — Эко ло гия, 
5В072000 — Хи ми чес кая 
тех но ло гия не ор га ни чес ких 
ве ществ, 5В073100 — Бе зо-
пас ность жиз не дея тель нос ти 
и за щи та ок ру жа ющей сре ды.

Один из ру ко во ди те лей 
ком па нии, ди рек тор «МЖК 
Ка ра ган да» Дар хан Са дуа #ас 
приг ла ша ет сту ден тов в ор га-
ни за цию, ко то рая за ни ма ет ся 
стро итель ством но вых до мов в 
шах тер ской сто ли це, и го во рит: 
«Ос та ет ся ли про фес сия стро-
ите ля прес тиж ной? Од ноз нач но 
да! И мы это ви дим на при ме ре 
Ас та ны. Имен но ту да сте ка ют ся 
все мо ло дые кад ры. В мо ло дой 
сто ли це мы то же стро им до ма, 
вы пол няя пре зи дентскую прог-
рам му пос тро ить мил ли он кв. 
м жилья к 2020 го ду. Но нам 
бы хо те лось, что бы прес тиж 
про фес сии рос и в Ка ра ган де. 
Для это го для сту ден тов 3—4-
х кур сов с ок тяб ря по май мы 
про во дим ста жи ров ку, обу ча ем 
по са мым раз ным нап рав ле ни-
ям — от эко но ми ки до тех ни ки 
бе зо пас нос ти, от про ек ти ро ва-
ния до ди зай на и рас че та сме-
ты стро итель ства. Сту ден ты за 
вре мя ста жи ров ки ста но вят ся 
частью на ше го кол лек ти ва, и 
мы с на деж дой смот рим на них 
как на бу ду щую сме ну».

Сей час в ком па нии на чи на-
ет ся уве ли че ние шта та сот руд-
ни ков, вслед ствие че го все ор-
га ни за ции, вхо дя щие в сос тав 
хол дин га Eu ra sia Cop per, за-
ин те ре со ва ны в прив ле че нии 
вы со кок ва ли фи ци ро ван но го, 
ус пеш но го и ори ен ти ро ван но-
го на ре зуль тат пер со на ла.

Ком па ния пред ла га ет ста-
жи ров ку для тех, кто меч та-
ет о ра бо те в быс тро раз-
ви ва ющей ся ком па нии, о 
пос то ян ном обу че нии, о карь-
ер ном рос те. Ста жи ров ка нач-
нет ся уже в ок тяб ре. Тем, кто 
прой дет ее ус пеш но, пос ле по-
лу че ния дип ло ма бу дет пред-
ло же на пос то ян ная ра бо та.

СОБ. ИНФ.

Праздник для первокурсников

Общежитие — второй дом!

Всемирный день борьбы с бешенством

Студенческая жизнь
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Ма қа ла Ар ғын-Қа ра ке сек ішін де гі Са рым ру ының бел ді тұл ға ла ры ның бі рі — Бө-
рі Кен же байұ лы ның өмір ба ян дық та ри хы на ар на ла ды. Осы та қы рып та «Жақ сы 
Жан құт ты: аңыз жə не де рек» жə не «Бəй сейіт би: аңыз жə не де рек» ат ты ма қа ла лар 
2008, 2009 жыл да ры жа ри ялан ған бо ла тын. Атал ған жаз ба лар да кө те ріл ген та ри хи-
ан тро по ло ги ялық зерт теу əдіс на ма сы мен тə сіл де рі жə не тұл ға ның өмір ба ян дық 
та ри хы мə се ле ле рі осы ма қа ла да өз жал ға сы мын та ба ды. Бі рін ші бө лім де ғы лым 
пəл са фа сы мен зерт теу əдіс на ма сын да ғы өз ге ріс тер ге қыс қа ша си пат та ма бе ру ар-
қы лы өл ке та ну, тұл ға та ну са ла сын да ғы та ри хи-ан тро по ло ги ялық зерт те улер ал ды-
на қойы ла тын та лап тар, ал екін ші бө лім де та рих на ма мен де рек көз де рі не сы ни 
тал дау жа са лып, тұл ға ның нақ ты ту ған жə не қай тыс бол ған жыл да ры анық та ла ды.

Бө рі Кен же байұ лы (1776-1857 ж.):
• Сар жан Қа сы мұ лы бас қар ған 1824-1836 жж. 
ара лы ғын да ғы кө те рі ліс ке ат са лыс қан ұйым-
дас ты ру шы лар дың бі рі;

• Ке не са ры кө те рі лі сі ке зін де Қа ра тау ға ауған 
жə не одан орал ған ел дің көш бас шы сы;

• Қо қан, Хиуа ез гі сі не қар сы кө те рі ліс те қол 
бас та ған ба тыр;

• Осы қи ын-қыс тау, жа угер ші лік за ман да ғы ел 
ішін де гі қа ра мен тө ре нің, ру мен ру дың ара-
сын да да орын ал ған өза ра да уда би қыз ме тін 
ат қар ған, ақыл шы;

• Бұ қа ра ха лық қа кей бір би ле уші лер дің оз быр-
лық жа сап, өк тем ді гін асы рып, күш ке са лу 
бе лең ал са, ат қа қо нып, жə бір көр ген елі нің 
на мы сын қор ғар ел па на сы да бол ды. Осы 
се беп ті да ла лық ауыз ша та рих та оны ха лық 
«Бө рі ба тыр» деп ата ды.
Ба тыр лы ғы мен, да на лы ғы мен, əділ ді гі мен 

аты аңыз ға ай нал ған тұл ға мен одан қал ған мұ-
ра ны ғы лы ми ой еле гі нен өт кі зіп, тұл ға лық, аза-
мат тық өне ге сі бол са — үл гі тұ тып, тұл ға ға тəн 
ала пат күш ті мі нез ді иге ре ал май, пен де ші лік ке 
бой бер ген қы лы ғы бол са — са бақ алып, əр ісі нің 
ұр пақ үшін мəн-ма ғы на сы мен же ке ба сы ның қа-
дір-қа си еті не қа рай лайық ты ба ға сын бе ру ел дік 
те, аза мат тық та, пер зент тік те па ры зы мыз.

Жо ға ры да кел ті ріл ген тұ жы рым дар дың бə рі 
1998 жыл дан бе рі жи на ған мұ ра ғат құ жат та рын-
да ғы нақ ты де рек тер мен осы кез ге дейін жа ри-
ялан ған ауыз ша та рих мə лі мет те рін са лыс ты ра, 
сы ни тал да удың нə ти же сін де анық тал ған дық тан 
ма қа ла ба сын да те зис тү рін де бе рі ліп отыр. Бө рі-
нің өмі рін де орын ал ған еле улі оқи ға лар мен он-
да ғы тұл ға ның ор ны аңыз бен де рек ті са лыс ты ра 
сы ни тал дай оты рып, ре ті мен анық та ла ды.

Жо ға ры да көр се тіл ген Бө рі нің ту ған жə не 
қай тыс бол ған жыл да ры мұ ра ғат де рек те рі мен 
анық тал ды. Он да Бө рі ба тыр Сар жан кө те рі лі-
сі ке зін де тұт қын да лып, жауап қа тар тыл ған да 
тер ге уші ге өз аузы мен не ше жас та еке нін ай тып, 
жаз дыр ған. Қай тқан жы лы да отар ла ушы Ре сей 
үкі ме ті нің Қар қа ра лы ду анын да 1832 жыл дан 
бе рі əр үш жыл сайын жүр гі зіп отыр ған ха лық 
са на ғын да ғы мə лі мет тер ар қы лы анық тал ды. 
Оқыр ман ға ең анық жə не нақ ты де рек ке сүйе ніп 
анық тал ған жа сын ма қа ла ның ба сын да шек тей 
соз бай, бір ден тү сі нік ті бо лу үшін бе ріп отыр-
мын. Ал бұл де рек анық тал ған ға дейін ал дың ғы 
зерт те улер де қан дай бол жам, пі кір лер бол ға нын 
жə не олар дың не гі зін де жа сал ған тұ жы рым дар-
дың қан дай қа те лік тер ге ұрын ды рып кел ге нін 
кейін гі бет тер де ре ті мен сы ни тұр ғы дан тал дап 
шы ға мыз. Мұ ра ғат та ғы де рек тер осы тал да удың 
қо ры тын ды сы ре тін де со ңын да кел ті рі ле ді.

Bы лым пCл са фа сы мен зерт теу Cдіс на ма-
сын да Dы <з ге ріс тер ге си пат та ма. Зерт теу мақ-
са ты на же ту үшін із де ну ші нің ал дын да бі рін ші 
ке зек те та ным мə се ле сі тұ ра ды. Со ны мен бір ге 
та ным мə се ле сі не ерек ше тоқ та лу қа жет ті лі гі 
қол ға ал ған та қы рып тың тың қа бат та ры на бой-
ла удың шарт та ры на бай ла ныс ты. Ол үшін қа зір-
гі ғы лым ның жет кен дең гейі мен мү мі кін дік те рі-
мен та ны су — зерт те уші үшін ға на емес, оқыр-
ман үшін де өте ма ңыз ды. Олай бо ла тын се бе бі — 
ғы лым да ғы бұл өз ге ріс ті «адам ға бет бұ ру» деп 
атай ды. Адам ға се ну, адам ға үміт ар ту, бо ла шақ-
та қан дай игі лік пен із гі лік бол са, со ны адам нан 
кү ту — қа зір гі гу ма ни тар лық ғы лым дар дың бо-
ла шақ қа же те лер ұс та ны мы еш кім ді де бей та рап 
қал дыр май ды. Бо ла шақ та өмі рі міз де не орын ал-
са да бə рі не, ал ды мен, өзі міз жауап ты бо ла мыз. 
Сон дық тан да осын дай өт пе лі шақ та өт кен нің 
ада мы өмір лік бағ да рын анық тап бе ре тін құн ды-
лық та рын өз ше шім де рі мен іс-əре кет те рі ар қы-
лы қа лай сом дап шық қа ны ака де ми ялық ғы лым 
үшін ға на емес, осы жер де, қа зір өмір сү ріп жат-
қан адам ның жа һан дық тол қын ға қан ша лық ты 
сəт ті бейім де ліп, өмі рін мəн ді де, ма ғы на лы жал-
ғас ты ру үшін де ма ңыз ды.

Ма қа ла да та ным мə се ле сін кө те ру дің та ғы 
бір се бе бі бар. Ол өл ке та ну са ла сын да осы кез ге 
шейін қор ла нып жи нал ған аңыз, хи ка ят, ес те лік 
жə не т. б. де рек тер дің қа зір гі зерт те улер ге азық 
бо лып оты руы — кө бін де ға лым емес, ма ман-
ды ғы та рих қа жат пай тын, кей де тіп ті, кə сі бі де 
ғы лым мен бі лім са ла сы на қа ты сы жоқ əуес қой 
із де ну ші лер дің құй ма құ лақ, кө кейі тұн ған ше-
жі ре ақ са қал дар дан ес тіп-біл ге нін өз түй сі гі мен 
тал ғап, бар ни еті мен «біл сем, ел біл се екен» деп, 
əрі із де ніп, кү шін сар қып жұм са ған қа жыр лы ең-
бек те рі нің ар қа сы. Бө рі ба тыр ға қа тыс ты да бі раз 
дү ни енің əр түр лі та қы рып тар мен тұл ға лар ға қа-
тыс ты із де ніс тер де жа ри яла нып ке луі осы əуес-
қой із де ну ші лер дің өз қал-қа да рын ша ғы лым ға 
қос қан үлес те рі еке нін ерек ше атап өту ке рек. 
Оған тек шек сіз ал ғы сым ды біл ді ре мін. Шын ды-
ғын да, бұл біз дің — ға лым ма ман дар дың мін де-
ті еді. Бі рақ, қа зір гі ға лым дар дың (ма те ри ал дық 
мұқ таж дық тан ту ын дай тын) күн кө ріс тің қа мы 
мен (бі лім бе ру са ла сын да ғы не гіз гі жұ мы сын да-
ғы) қа ғаз бас ты лық тан мойын да рын бұл мə се ле ге 
бұ руы қи ын дап, үйе леп қал ған жағ дайы бар.
Ал ен ді, ма ман бол ма ған дық тан, ал дың ғы лар-

дың жаз ған дүиеле рін де орын ал ған ол қы лық-
тар ға кел сек, оның бə рі де сын еле гі нен өт кі зі ліп, 
шын дық қа жол ар шы луы ке рек. Бұл сын ал дын-
да еш кім нің үл кен ді-кі ші лі гі не, атақ-абы ройы-
на, алыс-жа қын ды ғы на орын жоқ. Бə рі міз сын 
ал дын да тең біз. Мақ са ты мыз — шын дық қа қол 
жет кі зу. «Пла тон ма ған дос, бі рақ ақи қат одан 
да гө рі қым бат ты рақ» де ген дейін, бұл қа ғи да ғы-
лым ға, та рих қа, ел та ну ға, тұл ға та ну ға, адам та ну-
ға үле сім ді қо сам де ген кез кел ген жан ның із де-
ніс те ұс та на тын ең бас ты прин ци пі бо луы шарт. 
Сын ның нə ти же сін қо рыт қан нан кейін əуес қой 
жан ның əрі қа рай із де нуі үшін та ным жə не ғы-
лы ми зерт те удің ең бол ма са көк жи егін көз ал-
дын да елес те тіп кө ру, қыр-сы рын түй сі гі мен се зу, 
жауап кер ші лі гін мой ны на алу дең гейі не кө те рі-
луі ке рек. Осы мə се ле дұ рыс тү сі ніл се, бə рі міз де 
мақ сат қа анық же те ті ні міз сөз сіз.

Қа зір гі та рих ғы лы мы ның да за ман та ла бы на 
сай бо луы ғы лым пəл са фа сы мен зерт теу əдіс на-
ма сын да соң ғы ши рек ға сыр да əлем де орын ал-
ған тү бе гей лі өз ге ріс тер ді иге руі не бай ла ныс ты. 
Оны түй сі ніп, қа лып та сып қал ған өт кен ке зең нің 
қа саң қа ғи да ла рын сын те зі нен өт кі зіп, күрт өз-
ге ріс тер мен үз дік сіз түр ле ну ге бет ал ған əлеу-
мет тік шын дық ты иге ру де өзін дік рөл ат қа ра тын 
та ри хи та ным мүм кін дік те рін көр се те тін тың та-
қы рып тар дың те рең қа бат та рын қоз ғау — қа зір гі 
күн нің ең өзек ті мə се ле сі. Атал мыш өз ге ріс тің нə-
ти же сін де ғы лым пəл са фа сы мен зерт теу əдіс на-
ма сын да қа лып тас қан қа зір гі жағ дай ды қыс қа ша 
қа лай си пат тау ға бо ла ды?! Мы сал ға, та рих та ғы 
адам ды бұ рын біз қа лай тү сін ді ріп кел дік, қа зір 
қа лай тү сі нуі міз мүм кін?!
Ал дың ғы то та ли тар лық тəр тіп аясын да адам-

да ер кін дік бол ма ды. Оның құ зы рын да ел бас қа-
ру шы би лік жə не пар тия «не ні дұ рыс» деп шеш се, 
«не ге нұс қа са» — со ны «қа был дап, орын дау, іс ке 
асы ру» ға на бол ды. Осы тұр ғы дан ке ліп, өт кен-
де гі адам іс-əре ке ті не та рих шы ба ға бе ріп, үкім 
шы ғар ған да сол адам ның өзі емес, оның ер кі нен 
тыс тұр ған, оны мəж бүр лей тін қо ғам өмі рі нің 
əр са ла сын да ғы (эко но ми ка, са ясат, əлеу мет жə-
не т. б.) əм бе бап заң ды лық тар ға сүйен ді. Бұ лай 
жа зыл ған та рих ты қа зір «жо ға ры дан» жа зыл ған 
та рих деп атай ды. Бұл та рих адам ның емес, оны 
би леп тұр ған үкі мет тің, би лік ин сти тут та ры ның 
мүд де сін қор ғай тын, со ны ақ тай тын, со ның тұ-
рақ ты жағ дайын иде оло ги ялық тұр ғы дан қам та-
ма сыз ету қыз ме тін ат қа ра тын та рих бол ды. Бұл 
та рих та адам құ қы, мүд де сі, қа лауы, ті ле гі то лы-
ғы мен би лік тің мүд де сі не ба ғын ды рыл ды. Адам 
өмі рі қа жет ті лік те рі нің қо ғам да қан ша лық ты 
қам та ма сыз еті луі нің са па сы на би лік жауап ты 
бол ды. Сон дық тан да ол қа лай та нып, қа лай тү-
сін ді ру ке рек ті гін өзі анық тап, өзі бағ дар бе ріп, 

өзі ба қы лап отыр ды. Бұ лай жа зыл ған та рих ты біз 
тек қа зір гі өз гер ген жағ дай ға қа тыс ты ға на «дұ-
рыс емес» деп үкім шы ға ра ала мыз. Ал өз уақы-
ты мен ке ңіс ті гі аясын да қа лып тас қан жағ дай да 
бұл та рих мін де тін қа лай ат қар ға ны би лік тің өз 
түй сі гі мен ал ды на қой ған мақ са ты на же ту-жет-
пеуімен өл ше не ді. Та ным тұр ғы сы нан бұл ғы лым 
та ри хын жə не бі лім мен би лік тің ара сын да ғы 
өза ра қа рым-қа ты нас тың қан дай жағ дай да қо ғам 
мен адам ға ти ім ді, нə ти же лі бо ла ты нын тү сі ну 
үшін ма ңыз ды жə не өте күр де лі мə се ле. Сын ол 
та рих қа емес, уақы ты өтіп кет се де, со ның ық па-
лы нан шы ғып, қа зір гі өз гер ген жағ дай ды өз та-
ла бы на сай түй сі ну ге мойы ны мыз жар бер мей 
жүр ген өзі міз дің жан ты ныш ты ғын күйт те ген то-
ғы шар лы ғы мыз ға ба ғыт та луы ке рек.

Қа зір гі жал ға сып жат қан өмір ге кел сек, жа-
һан да ну мен де мок ра тия жағ дайын да ер кін дік 
ең бас ты құн ды лық қа ай нал ды. Адам ға бе ріл ген 
ер кін ой лау, өз ер кі мен қа лау, ше шім қа был дау 
құ қы ғы, со ны мен бір ге оның сал да ры нан ту ын-
да ған жағ дай лар ға жауап ты ен ді, тек би лік қа на 
емес, адам да өз мой ны на ала ды де ген сөз. Осы 
жағ дай да өт кен де гі адам ның ойы мен іс-əре ке ті-
не, қа был да ған ше ші мі не, жа са ған қа дам да ры на 
де ген көз қа рас қа лай өз ге руі мүм кін?!.
Та ным дық тұр ғы дан ең бас ты айыр ма шы лық 

«тү сін ді ру» мен «тү сі ну» ұс та ны мын да жа тыр. 
Өт кен ке зең зерт те уші сі адам ды «тү сін ді ру ге» 
құ қы ғын, өзі нің объ ек тив ті шын дық ты «та ни 
ала мын» де ген се ні мі не не гіз де ген бо ла тын. Ол 
бойын ша бар лық тұ жы рым объ ек тив ті та ныл-
ған, адам ның ер кі нен тыс тұр ған заң ды лық тар ға 
сүйе ніп жа са ла ды. Сон дық тан да ол «тү сін ді ру ге 
то лық құ қы лы мын» деп ой ла ды.
Ал, қа зір гі кез де гі жа ра ты лыс та ну са ла сын-

да ғы ашыл ған жа ңа лық тар та ным жə не ғы лым 
пəл са фа сы ның не гі зін 400 жыл бойы мыз ғы мас 
қа мал дай ұс тап кел ген ра ци она лизм қа ғи да ла-
ры ның ал дам шы еке нін мойын дау ға мəж бүр леп 
отыр. Бұл өз ге ріс ті тал дап жа зу ма қа ла ның не гі зі 
та қы ры бы бол ма ған дық тан түйі нін ға на қайы-
райын. Ең бас ты сы, адам ның та ным мүм кін ді гі 
шек ті лі. Адам та ны мы ның көк жи егін өзі өмір сү-
ріп отыр ған уақы ты мен ке ңіс ті гі анық тай ды. Өт-
кен та рих ты бі лу ге қа жет ті лік өзі міз ді осы жер де 
жə не қа зір тол ған ды рып тұр ған мə се ле лер ді ше-
шу ге бай ла ныс ты ға на ту ын дай ды. Өт кен та рих-
қа қоя тын сауал да ры мыз ар қы лы ға на оның біз ге 
қа тыс ты қы рын түй сі ніп, тү сі не ала мыз. Та ри хи 
шын дық қа жа қын дай ала мыз. Ал то лы ғы мен 
оның нақ ты қа лай бол ға ны біз үшін «өзін дік зат», 
тыл сым құ бы лыс ре тін де қа ла бе ре ді. Бұ дан, «та-
рих ты қаз ба лау бос əуре ші лік екен ғой» де ген 
ой ту мауы ке рек. Ке рі сін ше, та рих — адам ды 
қа зір де тол ған ды рып отыр ған мə се ле лер дің өз 
ке зін де қа лай ше шіл ген ді гін бойын да сақ та ған 
тə жі ри бе нің сан қа бат ты шек сіз қа зы на сы. Оның 
біз ге ашы луы — сұ рақ ты қа лай қоюымыз ға бай-
ла ныс ты. Қа зір гі жағ дай да та рих ғы лы мын да біз 
өт кен мен емес, көп ші лі гін де «өзі міз бен-өзі міз 
сөй ле сіп жүр ген дей» кейіп те міз. Қа зір гі нің мə се-
ле сін та рих сыз-ақ, «өзім бі лем нің» ке рі мен не ме-
се қа зір өмір сү ріп жат қан өз ге нің тə жі ри бе сі не 
елік те умен ше шу ге ұм ты лу, та рих емес, өзі міз ді 
та рих кү ре сі нін де қал ды ра ты ны сөз сіз.

Сон дық тан, ен ді гі жағ дай да зерт те уші өт кен ді 
тек «тү сі ну ге» ға на ұм ты ла ала ты нын мойын дау-
ға мəж бүр. Өз мə се ле сін ше шу үшін — өт кен ді 
тү сі ну, өт кен ді тү сі ну үшін — өзі нің жағ дайын 
те рең түй сі нуі шарт. Ен ді гі та рих шы ның та ны мы 
«тү сі ну» ұс та ны мы на не гіз де ле ді. Мұн дай жағ-
дай да зерт те уші нің өз ту ын ды сын да жа зыл ған ой 
мен бер ген тү сі нік те ме ле рі үшін жауап кер ші лі гі 
бұ рын ғы дан да ар та тү се ді. Олай бо ла тын се бе бі, 
бұ рын ғы зерт те уде ав тор: «мен «объ ек тив ті шын-
дық ты» жаз дым, кі на рат із де сең дер сол заң ды-
лық тар дан кө рің дер, оны анық тап бер ген ұлы ғұ-
ла ма лар (Маркс, Эн гельс, Ле нин, «Ста лин» жə не 
т. б.)» — деп, өз ба сын ара ша лап ала тын. Ға лым 
ал дын да зерт теу ба ры сын да өзі нің қа лау-ті ле гін, 
не ні жақ сы деп, не ні жек кө ре ті нін, қыс қа ша ай-
тқан да, өзі нің же ке ба сы на тəн ор та мен қа рым-
қа ты нас та ұс та на тын дү ни ета ным дық көз қа рас-
та рын ысы рып қойып, бей та рап қа лып, на зар 
тек зерт теу объ ек ті сі не ба ғыт та лып, оны жік теп, 
си пат тап, тал дап, қо ры тып, нə ти же сін «шын-
дық ты адек ват ты түр де та ны ған» мə тін ре тін де 
жа ри ялау ке рек де ген та лап қойы ла тын. Ал қа-
зір гі кез де мұ ның бə рі ал дам шы еке нін, ав тор еш-
қа шан өзі та нып отыр ған құ бы лы сы нан тыс қа ла 

ал май ты ны, тіп ті ке рі сін ше, оның мақ са ты на же-
туі — зерт теп отыр ған құ бы лыс ты бей не лей тін 
мə ті ні мен тіл та бы са алу ына бай ла ныс ты екен ді гі, 
екеуінің ара сын да се нім ді ди алог орын ал ған да 
ға на жə не қо ры тын ды мə тін де оқыр ман сыр лас-
қан екеуінің де «дауысын тың дай ал ған да» жə не 
сыр ла су дың «куə сі бо ла ал ған да» ға на мүм кін ді-
гі анық та лып отыр. Нə ти же сін де дү ни еге кел ген 
мə тін нен біз тек зерт тел ген құ бы лыс, та қы рып 
ту ра лы ға на емес, со ны мен бір ге, мə тін ге ав тор 
қан дай сұ рақ қой ды, одан ал ған жауабы на қан-
дай мəн бер ді, қо ры тып жаз ған да не лік тен дəл 
осын дай тү сі нік те ме лер бер ге ні ту ра лы, қо ры та 
ай тқан да, ав тор дың өзін де бей не лей тін ақ па рат-
ты ала мыз. Осы тұр ғы дан ке ліп, бұ рын жа зыл ған 
өл ке та ну са ла сын да ғы та ри хи тұл ға лар ға қа тыс-
ты кей бір шы ғар ма лар ды сын еле гі нен өт кіз сең — 
ол мə тін дер тұ нып тұр ған: өзі нің ай тқы сы ке ліп 
тұр ған ойын та рих та ғы адам ға та ңу шы лық, осы-
дан ке ліп мақ сат ты түр де ес тіп, бі ліп тұр ған жə не 
бол ған оқи ға ны бұр ма ла ушы лық, бол ған жайт-
тың уақыт пен ке ңіс тік аясы нан ауа жайы луы ада-
су шы лық тар дың эн цик ло пе ди ясы іс пет ті. Оның 
бір жар қын үл гі сі ре тін де Шет өңі рі нің та ри хы на 
ар нал ған, аңыз бен жа зыл ған Кə мел Жү ніс те гі нің 
«Құ ба бел дер» три ло ги ясын атау ға бо ла ды (1-ші 
кі та бы). Жо ға ры да ай тқан дай, ав тор «өзі мен өзі 
сыр ла сып ке тіп», мə тін тек тың да ушы ға ай на лып, 
«не айт ты, не іс те ді» де се, «со ған кө ну ші» бо лып 
қа на қа ла бе ре ді. Оның кей бір мы сал да рын Жан-
құт ты мен Бəй сейіт би тұл ға ла ры ның өмір ба ян 
та ри хы на қа тыс ты жа сал ған зерт те уде кел тір ген 
бо ла тын. Бө рі ба тыр ға қа тыс ты жа зыл ған дү ни-
елер де де осы ке лең сіз құ бы лыс тың қан ша лық ты 
кең жайы лып, əлі күн ге шейін оқыр ман ның ой-
са на сын ер кін би леп, ойы на кел ге нін іс теп отыр-
ға ны на куə бо ла мыз.

«Тү сі ну» ұс та ны мы мен жа зы ла тын та рих ты 
кей де «тө мен нен» жа зы ла тын та рих дей ді. Оның 
мə ні сі: бұ рын ғы «жо ға ры дан» жа зыл ған та рих та 
зерт те уші адам ның іс-əре ке тін «қо ғам», «мем-
ле кет», «ха лық» жə не т. б. жал пы ұғым дар ға 
сүйе ніп, сол бір лік тер дің мақ сат-мүд де сі не сай 
ке лу-кел меу тұр ғы сы нан ба ға ла са, ен ді гі «тө-
мен нен жа зы ла тын» та рих та адам ның сыр тқы 
құ бы лыс тар ға қан дай мəн бе ріп, қа лай қа был-
дап, са на сын да əлем мен қо ғам ның бей не сін қа-
лай қа лып тас ты рып, оны мен өзі не ти ім ді түр де 
əре кет те су ге не гіз бо ла тын қан дай мі нез-құ лық 
мо де лін тү зіп, əре кет етіп, ше шім қа был дар да ол 
қа лай ық пал ете ті нін тү сі ну ге ты ры са ды. Бей не-
леп ай тсақ, ас үй де та мақ қа лай дайын дал са, біз 
зерт тей тін та ри хи фак ті де со лай — адам ның іш-
кі жан-дү ни есі, са на-се зі мі, жү рек қа лауы, түй сік 
тал ға мы қа за нын да пі сіп шы ға ды. «Тө мен нен» 
та рих ты жа зу — та рих тың «ас үйі не» үңі лу де се 
де бо ла ды. Яғ ни, бар лық бол ған оқи ға мен оның 
се беп-сал да ры на сол та рих ты жа са ушы адам ның 
көз қа ра сы мен қа рау ға ты ры са ды. Біз дің таң дап 
алып отыр ған та қы ры бы мыз дың қан ша лық ты 
ашы лып, қа зір гі адам ның өзін жə не ор та сын тү сі-
ну ге сеп ті гі ти ері осы атал ған мүм кін дік тер ді іс ке 
асы ру ға бай ла ныс ты.
Та ным мə се ле сін де гі өз ге ріс тер ді си пат та уды 

қо ры та кел ген де гі ес те ұс тай тын мə се ле: «жо ға-
ры дан» жə не «тө мен нен» жа зы ла тын та рих ты 
бір-бі рі не қар сы қою үл кен қа те лік тер ге ұрын-
ды ра ды. Се бе бі: адам қо ғам да өмір сү ре ді. Оның 
ба қыт ты, бай-қу ат ты өмір сү ру ін өзі си яқ ты 
бас қа мен ара да жə не осы ның бə рін ұйым дас ты-
ру, ба ғыт тау, ба қы лау қыз ме тін ат қа ра тын би лік 
ин сти тут та ры мен адам ара сын да ғы үй ле сім ді 
тіл та бы са алу, тү сі ні су ға на анық тай ды. Бұ рын-
ғы «жо ға ры дан» та рих ты жа зу да адам «көз ге 
ілін бей» кел се, ен ді гі «тө мен нен» жа зы ла тын та-
рих би лік тің «кө зін ашу ға» мін дет ті. Одан кейін гі 
мə се ле: екі та рих тың сыр ла суы, ди ало гы ар қы лы 
тіл та бы сып, тү сі ні су ін де бо ла ды. Иде ал ды түр-
де екеуі де қа тар жүр ге ні аб зал. Өкі ніш ке орай, 
«тө мен нен» та рих ты жа зу əлем нің да мы ған ел-
де рін де жар ты ға сы дан ас там бұ рын қол ға алы на 
бас та са, көр ші Ре сей елін де ХХ ғ. 90-шы жыл да-
ры нан бас тау ал са, Қа зақ стан да əлі де оған он ша 
мəн бе ріл мей ке ле ді. Сон дық тан, əзір ге, зерт те-
уші лер дің ал дын да ғы бі рін ші мін дет «та рих ты 
тө мен нен жа зу дың» қыр-сы рын иге ру жə не іс ке 
асы ру. Өмір ба ян дық та рих осы əдіс пен та рих ты 
«тө мен нен» жа зу ға ең ың ғай лы та қы рып тар дың 
бі рі.

(Ба сы. Жал ға сы ке ле сі сан да)

М/У ЛЕН ЖА КИН,
'АРМУ «ЭТ НО М/ ДЕ НИ Ж/ НЕ ТА РИ ХИ-АН ТРО ПО ЛО ГИ ЯЛЫ' 
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Часть 5. Окон ча ние.
На ча ло в пре ды ду щих но ме-

рах.

В ря де тол гау Бу хар-жы рау глу-
бо ко рас кры ва ют ся та кие фи ло соф-
ские те мы, как сущ ность че ло ве чес-
кой при ро ды, тай ны ми роз да ния, 
вре ме ни, че ло ве чес ко го бы тия. По эт 
зас тав ля ет нас за ду мать ся над на сущ-
ны ми воп ро са ми че ло ве чес ко го бы тия, 
смыс лом жиз ни че ло ве ка и его дол га, 
эти чес ки ми нор ма ми, ко то ры ми нам 
сле ду ет ру ко вод ство вать ся. При этом 
Бу хар-жы рау счи та ет за ко но мер ным, 
при род ным яв ле ни ем все из ме не ния, 
ко то рые про ис хо дят не толь ко в при-
ро де, но и в об ще стве, т. к. че ло век — 
лишь час тич ка Все лен ной, где нет ни-
че го веч но го.

Гиб нет вы со кая го ра,
Ес ли ту ман ус пел ук рыть,
Гиб нет об ла ко, ес ли оно
Не мо жет го ру пе ре ва лить.
Гиб нут сол нце, и лу на,
Ес ли то нут в мра ке ноч ном.
Гиб нет озе ра вол на,
Ес ли ее за тя нет льдом.
Гиб нет и чер ная зем ля,
Ес ли ее пок ро ет снег.

В про из ве де ни ях жы рау, под няв-
ше го ся до об ще че ло ве чес ких эти чес-
ких проб лем и по ис ков мо раль но го 
оп рав да ния бы тия, мы так же ви дим 
вы со кую нрав ствен ность ка зах ско го 
на ро да, тон чай шую куль ту ру лич-
нос тных вза имо от но ше ний в степ ном 
об ще стве. Ведь под лин ная по эзия, 
ко то рая соз да ет ся «по при ро де» и да ет 
воз мож ность воз вы шать ся че ло ве ку, 
как от ме чал аль-Фа ра би, су ще ству ет 
не для ус лаж де ния слу ха из бран ных, а 
для пре об ра зо ва ния ми ра, про буж де-
ния луч ших чувств. Соп ри кос нув шись 
с ис тин ной по эзи ей, че ло век в по ис ках 
ис ти ны и дос то вер но го зна ния ощу-
ща ет пот реб ность стать луч ше, чи ще, 
учит ся ви деть кра со ту и гар мо нию 
ми ра.

По это му фи ло соф ские вы во ды 
Бу хар-жы рау, по мне нию Мух та ра 
Ма гауина, мы дол жны вос при ни мать 
как ми ро воз зре ние на ибо лее ин тел-
лек ту аль ной час ти ка зах ско го на ро-
да то го вре ме ни. И сло ва жы рау по 
от но ше нию к ис ла му то же яв ля ют ся 
зер ка лом ка зах ской фи ло со фии улус-
ско го пе ри ода. Все это да ет ос но ва ние 
счи тать, что Бу хар-жы рау — «один из 
круп ней ших мыс ли те лей в ду хов ной ис-
то рии ка зах ско го на ро да».

Об щеп риз нан но мне ние: «Нас то-
ящий по эт — всег да нас то ящая тра ге-
дия». Вся жизнь Бу хар-жы рау бы ла 
по-сво ему тра гич на, он всё про пус кал 
че рез свое сер дце, т. к. не мог не ви деть 
тра ге дию боль шин ства, об ре чен но го 
вез де на вы жи ва ние. Но по эт, всю ду 
ос та ва ясь са мим со бой, дос той но нес 
свой крест, «будь то крест мыс ли или 
крест пос туп ков», стой ко пе ре но ся 
прев рат нос ти бы тия, как ник то дру гой, 
по ни мая ил лю зор ность бы тия и от но-
си тель ность лич но го проц ве та ния.

Тюль пан за вя нет алый,
Как ку рай.
Ус та лый бер кут по те ря ет си лу.
Сре ди дру гих
Не луч ший я, Аб лай.
Те перь дру гое вре мя нас ту пи ло.

Мой час про шел,
А ты, наз вав шись ха ном,
На не бос кло не вспых нул, как звез да.
Ког да б меч тал ты толь ко о ста дах
И ду мал о бо гат стве пос то ян но,
Те бя б на род не при нял ни ког да.
Бу хар, бес ко рыс тно слу жив ший 

Ро ди не и на ро ду, мог бы обес пе чить 
без бед ное су ще ство ва ние при дво ре 
Абы лай-ха на, но пос лед ние де ся ти-
ле тия сво ей жиз ни он про жил сре ди 
род ных в го рах Ба яна ула. По све де ни-
ям, соб ран ным Маш хур Жу су пом Ко-
пе евым, из вес тно, что в го ды все об ще-

го бед ствия на ро да Бу хар-жы рау, ве дя 
ас ке ти чес кий об раз жиз ни, так же не 
имел да же са мо го не об хо ди мо го для 
степ ня ка ско та и ни ка ко го иму ще ства. 
Об этом, нап ри мер, сви де тель ству ют 
стро ки са мо го по эта, об ра щен ные к 
его род ствен ни кам:

Это я при шел, Бу хар,
Бай Ахан и бай То бет.
Я про шу у вас ко ня.
Мне не го во ри те: «Нет».
Са мое глав ное — всё, что он де лал 

в сво ей жиз ни как го су дар ствен ный 
де ятель, по эт и прос то че ло век, он де-
лал чес тно, с дос то ин ством и с пол ной 
от да чей сил. Вся его жизнь, до кра ев 
на пол нен ная без гра нич ной лю бовью 
к на ро ду, — веч ный, не ус тан ный труд в 
по ис ках ис ти ны, труд не для се бя, а над 
со бой, труд во имя род но го Ала ша.

Бу хар-жы рау, став ший пос лед ним 
вы да ющим ся пред ста ви те лем под-
лин ной по эзии жы рау в ис то рии ка-
зах ской ли те ра ту ры, был лич ностью, о 
ко то рых в на ро де го во рят «се гіз қыр лы, 
бір сыр лы», т. е. мно гог ран ной и в то же 
вре мя ду хов но цель ной лич ностью.

Как из вес тно, он счи тал ся ис кус-
ным дип ло ма том, по пра ву был од-
ним из вли ятель ней ших би ев, под лин-
ным хра ни те лем обыч но го пра ва, к 
ко то ро му за раз ре ше ни ем раз лич ных 
слож ных спо ров об ра ща лись лю ди. В 
не ко то рых пре да ни ях Бу хар пря мо на-
зы ва ет ся би ем, стре мив шим ся прек-
ра тить рас при, воз ни ка ющие в сре де 
вли ятель ной фе одаль но-ро до вой зна-
ти XVIII в., усо би цы меж ду ка зах ски-
ми пле ме на ми и ро да ми, раз ре ше-
ние ко то рых бы ло не пос ред ствен ной 
обя зан ностью би ев, иг рав ших роль 
свя зу юще го зве на меж ду вер хов ной 
властью и ее под дан ны ми.
То, что Бу хар мог быть и би ем, по 

мне нию ис сле до ва те лей, сле ду ет не 
толь ко из по ве ство ва ний о его пос то-
ян ном при сут ствии на со ве тах при 
ха не и об учас тии в раз бо ре воз ни ка-
ющих там кон флик тов. По на род ным 
пре да ни ям, бли зость к Абы лай-ха ну 
не от ры ва ла Бу хар-жы рау от сво его 
ро да кар жас-ал тын то ры и не ос во-
бож да ла его от обя зан нос ти ис пол-
нять ро до вое су доп ро из вод ство. Ведь 
са мим сво им про ис хож де ни ем Бу хар, 
имея так же ши ро кое об ще ствен ное 
приз на ние, как бы при об ре тал пра ва 
на ве де ние ро да кар жас-ал тын то ры 
пле ме ни ар гын [6, с. 36]. Бо лее то го, 
бии, об ла дав шие спо соб ностью раз-
ре шать меж ро до вые и меж пле мен ные 
спо ры, до би ва ясь дос ти же ния кон-
сен су са про ти во бор ству ющих сто рон, 
как пра ви ло, при об ре та ли боль шой 
лич ный ав то ри тет и зна чи тель ное 
вли яние в со ци аль но-по ли ти чес кой 
жиз ни ка зах ско го об ще ства, ока зы вая 
не ма лое воз дей ствие на по ли ти ку вер-
хов ной влас ти.

В ря де слу ча ев Бу хар, уде ляя осо-
бое вни ма ние проб ле ме един ства 
Ала ша, ми ру и сог ла сию меж ду его 
ро да ми, выс ту па ет от сво его пле ме ни 
ар гын в тяж бах с дру ги ми пле ме на-
ми и ро да ми. Так, од наж ды воз ник ла 
тяж ба меж ду ро дом са дыр (в ва ри ан-
тах — най ман) и пле ме нем ар гын (в ва-
ри ан тах — уй су на ми). Тяж бу дол жны 
бы ли раз ре шить два бия. Род са дыр 
выд ви нул для раз ре ше ния тяж бы мо-
ло до го Сар жа на, а от пле ме ни ар гын 
выс ту пил Бу хар, встре ча ко то рых про-
изош ла при боль шом сте че нии на ро-
да на од ной из со пок Степ но го края, 
вы лив шись в ос трей шее им про ви зи-
ро ван ное сло воп ре ние сто рон су деб-
но го про цес са.

В дру гом пре да нии Бу хар как бий 
пле ме ни ар гын по лу ча ет кун за сво его 
со ро ди ча Ак-Мур зу. Еще в од ном на-
род ном пре да нии по ве ству ет ся о том, 
как во гла ве ко чев ки сво его ро да ок ру-
жен ный стар ши на ми и ба ты ра ми едет 
Бу хар.
Сам Абы лай-хан це нил в жы рау, 

выс туп ле ния ко то ро го об ла да ли ог-
ром ной си лой убеж де ния, не толь ко 

ора тор ское крас но ре чие и блис та тель-
ное зна ние ка зах ско го обыч но го пра ва, 
но и дип ло ма ти чес кие спо соб нос ти, 
поч ти тель ное ува же ние к не му ка зах-
ско го на ро да. Бу хар-жы рау, знав ший 
в со вер шен стве пер сид ский, араб ский, 
ой рат ский (джун гар ский) и ки тай-
ский язы ки, по мо гая внеш не по ли ти-
чес кой мис сии Абы лай-ха на, по бы вал 
во всех соп ре дель ных ре ги онах, гра ни-
ча щих с ка зах ски ми жу за ми. «Ис то ри-
чес кие ис сле до ва ния ука зы ва ют на тон-
кость по ли ти ки Аб лая, — под чер ки вал 
Х. Джу ма ли ев. — Ес ли это так, то сво-
ей гиб кой дип ло ма ти ей хан, ве ро ят но, во 
мно гом обя зан был Бу ха ру».

И, ко неч но же, его по эзия, име-
ющая са ма по се бе глу бо чай шую поз-
на ва тель ную цен ность, яви лась цен-
ным вкла дом в раз ви тие ка зах ской 
фи ло со фии. Бу хар-жы рау, в со вер-
шен стве вла дев ший ху до же ствен ны-
ми при ема ми тра ди ци он но го ус тно го 
на род но го твор че ства, выс ту пал убеж-
ден ным сто рон ни ком спра вед ли вос-
ти, про по ве до вал идеи доб ра, ис ти ны, 
вос пе вал кра со ту и мо гу ще ство при-
ро ды, а так же ее прек рас ных яв ле ний, 
об ра ща ясь к сво им соп ле мен ни кам: 
«Бе ре ги те кра со ту род ной зем ли», «Вос-
пе вай те кра со ту при ро ды», «Вос хи щай-
тесь Все лен ной — тво ре ни ем все силь ной 
при ро ды».

В це лом твор че ство Бу хар-жы рау, 
по су ти, но си те ля ду хов ной кра со ты 
ка зах ско го на ро да, оли цет во ря ющее 
со бой глу бин ные кор ни и ис то ки гу-
ма нис ти чес кой куль ту ры Ала ша, са-
мо по се бе яв ля ет ся убе ди тель ным 
при ме ром то го, нас коль ко каж до му 
из нас не об хо ди ма твер ды ня ду ха, яр-
кая, ин ди ви ду аль ная не пов то ри мость, 
внут рен няя кра со та лич нос ти. Взя тые 
вмес те, про из ве де ния по эта об ра зу ют 
сво его ро да ле то пись жиз не дея тель-
нос ти ка зах ско го на ро да, без изу че ния 
ко то рой не обой дет ся ни один серь-
ез ный ис то рик. Бу хар-жы рау, пос вя-
тив ший жизнь об ре те нию ис ти ны и 
сле до ва нию неп ре лож ным ду хов но-
нрав ствен ным цен нос тям, так же при-
зы ва ет за ду мать ся и над тем, что не од-
ной ма те ри ей жи вет че ло век, взы вая к 
сво ему соп ле мен ни ку:

«Не ввер гай се бя в бес ко неч ные тяж бы
за скот, за зем лю,
скот мо жет по гиб нуть,
зем ля ос та нет ся и пос ле те бя».

Есть так же вер сия, что при тор же-
ствен ных вы ез дах Абы лай-ха на кон-
ные дом брис ты иг ра ли гимн-марш 
«Те ріс қақ пай», ко то рый был соз дан Бу-
хар-жы рау.
Учи ты вая, что мно гие по том ки 

по эта бы ли из вес тны ми це ли те ля ми 
и хо ро шо зна ли не толь ко ка зах скую 
на род ную ме ди ци ну, но и тай ны ти-
бет ско го вра че ва ния, мож но уве рен но 
пред по ло жить, что и сам Бу хар, бу ду-
чи дол го жи те лем, за ни мал ся изу че ни-
ем свойств це леб ных трав, знал мно гие 
сек ре ты вос точ ной ме ди ци ны для сох-
ра не ния здо ровья и прод ле ния жиз ни.

Бу хар-жы рау про жил дол гую, пол-
ную взле тов и ли ше ний жизнь, — 113 
лет. В 1781 г. в ро до вом по местье Ал-
тын то ры-Кал ка ман у под ножья го ры 
Дал ба в Ба яна уле кон чи лась его зем-
ная би ог ра фия, что бы дать на ча ло 
веч ной жиз ни его сти хов, рож ден ных 
са мой жизнью. Как и пи сал сам по эт:

Что же не гиб нет? Чей ве чен век?
Доб рое имя че ло ве ка
И сло во по эта не ум рут.

Про из ве де ния Бу хар-жы рау, пол-
ные фейер вер ка вы пук лых об ра зов, 
соч ных ху до же ствен ных кра сок, жиз-
нен ной си лы, ог ня и экспрес сии, ни-
ког да не рав но душ ные, про дол жа ют 
слу жить на бла го Ала ша и в нас то-
ящее вре мя, ос та ва ясь ак ту аль ны ми во 
все вре ме на.

Ко неч но же, тво ре ния Бу хар-жы-
рау все це ло при над ле жат, в пер вую 
оче редь, ка зах ско му на ро ду, вер ным 

сы ном ко то ро го он был до кон ца сво их 
дней. Ведь их со дер жа ние зна чи тель-
но ши ре, объ ем нее, т. к. со от но сит ся 
не толь ко со вре ме нем, в ко то рое жил 
и тво рил по эт, но и встре ча ет не пос-
ред ствен ный жи вой от клик и в на ше 
вре мя. Пре одо ле вая вре мя, и в на ше 
вре мя го лос по эта воз но сит чув ства и 
мыс ли слу ша те лей в сфе ры ду хов но-
го поз на ния нес кон ча емой кра со ты и 
слож нос ти жиз ни, ак ти ви зи руя бес-
по кой ную ра бо ту ума и ду ши. Сло во, 
неп рев зой ден ная по эзия Бу хар-жы-
рау всег да «слу жи ли толь ко на бла го ка-
зах ско го на ро да. Ве ли кий жы рау под нял 
ка зах скую по эзию на ка че ствен но но вую 
сту пень, су мел пе ре дать гор дый дух сво-
ей эпо хи, да ле ких дней и ос тал ся в ис то-
рии как сим вол муд рос ти, ху до же ствен-
но го ми ро по ни ма ния род но го на ро да».
Уже при жиз ни по эта его мно го-

чис лен ные про из ве де ния пе ре да ва-
лись на ро дом из по ко ле ния в по ко ле-
ние, но впос лед ствии до на ших вре мен 
дош ли, к со жа ле нию, при мер но лишь 
1200 по эти чес ких строк Бу хар-жы рау. 
Мно гие же стро ки его про из ве де ний, 
бес чис лен ные афо риз мы по эта по лу-
чи ли ши ро кое рас прос тра не ние в на-
ро де и прев ра ти лись в пос ло ви цы и 
по го вор ки. В этой свя зи Мəш һүр Жү-
сіп Кө пе ев от ме чал, что до нас дош ли 
толь ко кор ни по эти чес ко го твор че ства 
Бу хар-жы рау: «То му, кто за хо тел бы 
пол ностью за пи сать сти хи это го че ло ве-
ка, не об хо ди мо бы ло дол го ле тие Ноя, вы-
дер жка Аюба, муд рость Пла то на».
Сбо ром бес цен но го по эти чес ко го 

нас ле дия Бу хар-жы рау, как из вес тно, 
за ни ма лись Чо кан Ва ли ха нов (1835-
1865), Гри го рий По та нин (1835-1920), 
дру гие вид ные ис сле до ва те ли. Про из-
ве де ния по эта, в ко то рых он ка сал ся 
всех жи вот ре пе щу щих воп ро сов сво-
его вре ме ни и пы тал ся от ве тить на 
них, на ча ли по яв лять ся на стра ни цах 
пе ча ти еще до ре во лю ции 1917 го да 
в Рос сии. Так, Чо ка ном Ва ли ха но вым, 
кров ным род ствен ни ком по эта по ма-
те рин ской ли нии, ве ро ят но, в 1855-
1856 го ды бы ла на пи са на статья «Ис-
то ри чес кие пре да ния о ба ты рах XVIII 
в.», в ко то рой уче ный дал не ко то рые 
све де ния о Бу хар-жы рау [12, с. 216-222]. 
Чо ка ном Ва ли ха но вым сде лан так же 
подстроч ный пе ре вод на рус ский язык 
нес коль ких про из ве де ний жы рау.

В 1880 го ду Г. Н. По та ни ным, вид-
ным рос сий ским ге ог ра фом и эт ног-
ра фом, ис сле до ва те лем Цен траль ной 
Азии, при пос ред ни че стве Иман тая 
Сат па ева (от ца ака де ми ка Ка ны ша 
Сат па ева) от вну ка Бу хар-жы рау Ку-
ре ке бы ли за пи са ны «хва леб ная песнь 
Бу ха ра о хан ском ко не, прос лав ле ние бо-
гатств Аб лай-ха на, пес ня о ра зо ре нии 
кал мы ков, нас тав ле ние Бу ха ра Аб лаю, 
пес ня о сто ян ке Ба га на лы и др. При этом 
ис сле до ва те лем от ме ча лось: «При Аб лае 
был Бу хар пе вец (джир), ко то рый был вы-
ше, чем Ху ду ри, а Ху ду ри счи тал ся вы ше 
умом Джа на ка».

В 1878 г. вид ный ка зах ский прос ве-
ти тель Иб рай Ал тын са рин (1841-1889) 
в сво ей кни ге «Кир гиз ская хрес то ма-
тия» по мес тил один тол гау Бу хар-жы-
рау «Ай, Абы лай! Ког да я ви дел те бя», 
но текст по эта был опуб ли ко ван под 
дру гим име нем. Нес коль ко тек стов Бу-
хар-жы рау опуб ли ко ва ны так же в кни-
ге вы да юще го ся тюркско го ис сле до ва-
те ля Ха ли да (Ха ли до ва) Кур бан га ли 
(1843-1913) «Тауарих-и хам са-йи шар ки», 
вы шед шей в Ка за ни в 1910 го ду.

Пла но мер ное изу че ние жиз ни и 
твор че ства по эта, сис те ма ти за ция его 
ру ко пи сей на ча лись лишь пос ле об-
ра зо ва ния Ка зах ской ССР. Сбе ре же-
нию во вре ме ни по эти чес ких тол гау, 
пре да ний и афо риз мов Бу хар-жы-
рау как бес цен но го дос то яния Ала ша 
спо соб ство ва ли вы да ющи еся пред-
ста ви те ли ка зах ской ин тел ли ген ции: 
Са кен Сей фул лин (1894-1939), Мух тар 
Ауэзов (1897-1961), Са бит Му ка нов 
(1900-1973), а так же ака де мик Ка ныш 
Сат па ев (1899-1964), гор див ший ся 
кров ным род ством с ве ли ким по этом. 

Мух та ром Ауэзо вым еще в 1922 го ду 
в но ме рах №2 и 3 жур на ла «Шол пан» 
бы ли опуб ли ко ва ны сти хот во ре ния 
Бу хар-жы рау. Впос лед ствии Ауэзов 
вклю ча ет ма те ри алы о по эте в кни гу 
«Əде би ет та ри хи», вы шед шую в 1927 
го ду. Са ке ном Сей фул ли ным не ко то-
рые про из ве де ния Бу хар-жы рау бы ли 
вклю че ны в сбор ник «Қа зақ тың ес кі 
əде би ет нұс қа ла ры» (1931, 1932). По-
эти чес кие тру ды Бу хар-жы рау так же 
пуб ли ко ва лись в жур на ле «Таң» в 1925 
го ду и бы ли вклю че ны С. Му ка но вым 
и К. Бек хо жи ным в хрес то ма тию «Қа-
зақ əде би еті», вы шед шую в свет в 1934 
го ду (в даль ней шем хрес то ма тия бы ла 
пе ре из да на в 1950 го ду).

Впер вые от дель ным из да ни ем в 
Ка зах ста не про из ве де ния Бу хар-жы-
рау бы ли из да ны в 1992 го ду — «Бұ-
қар жы рау. Шы гар ма ла ры» (Құ раст. М. 
Жар мұ ха ме дұ лы. — Алматы, 1992). 
В 1990 го ду ки тай ским уче ным-тюр-
ко ло гом Мух тар ха ном Ораз байу лы в 
ар хи вах го ро да Пе ки на бы ли об на ру-
же ны 36 про из ве де ний Бу хар-жы рау, в 
це лом вклю чав ших в се бя 1051 стро ку. 
По сло вам из вес тно го ка зах ско го пи-
са те ля Ак се леу Сей дим бе ко ва, пе кин-
ский ва ри ант пе сен Бу хар-жы рау це-
нен не толь ко тем, что за пись про из ве-
де ний осу ществле на в кон це ХІХ ве ка, 
но и тем, что в ки тай ской ле то пи си 
нед вус мыс лен но от ме че но, что Бу хар-
жы рау свои пес ни пи сал сам на бу ма ге. 
По это му С. И. Джак сы ба ев спра вед ли-
во за да ет ся воп ро сом: не с Бу хар-жы рау 
ли на чи на ет ся ка зах ская пись мен ная 
ли те ра ту ра? В 1993 го ду с уче том пе-
кин ской на ход ки сти хов Бу хар-жы рау 
от дель ным из да ни ем бы ло опуб ли-
ко ва но соб ра ние про из ве де ний по эта 
«Ай, Абы лай, Абы лай! Тол ғау лар».

От да вая дань па мя ти вы да юще му-
ся го су дар ствен но му де яте лю и по эту, 
в 1993 го ду, в честь 325-ле тия Бу хар-
жы рау, в Ка ра ган де и в се ле Ба яна ул 
Пав ло дар ской об лас ти по эту бы ли 
ус та нов ле ны гра нит ные па мят ни ки. В 
2008 го ду в цен тре Ка ра ган ды был пос-
тав лен но вый брон зо вый па мят ник 
Бу хар-жы рау, в 2014 го ду — в по сел-
ке Бо та ка ра Бу хар жы ра ус ко го райо на 
Ка ра ган дин ской об лас ти.

В нас то ящее вре мя имя ве ли ко го 
по эта но сит глав ный прос пект Бу хар-
жы рау в Ка ра ган де, буль вар Бу хар-
жы рау в Алматы, од на из цен траль ных 
улиц Эки бас ту за. В честь Бу хар-жы рау 
наз ван район в Ка ра ган дин ской об лас-
ти.

В 1993 го ду для уве ко ве чи ва ния 
име ни по эта впер вые бы ла вы пу ще на 
поч то вая мар ка Казахстана. К 350-лет-
не му юби лею по эта в 2018 го ду свет 
уви де ла но вая мар ка, пос вя щен ная 
Бу ха ру-жы рау как вы да юще му ся го су-
дар ствен но му де яте лю, по эту. Пер вый 
в Ка зах ста не спе ци али зи ро ван ный му-
зей ли те ра ту ры и ис кус ства, от кры тый 
в Пав ло да ре, но сит имя Бу хар-жы рау. 
В Алматы на бе ре гу ре ки Есен тай пос-
тро ен кра си вый жи лой ком плекс под 
наз ва ни ем «Бу хар-жы рау Тауэрс».

Ве ли кие за ве ты Бу хар-жы рау, осо-
бен но не об хо ди мые нам се год ня, жи-
вут в на ших сер дцах. Пол нок ров ная 
жизнь и твор чес кий путь по эта яв ля-
ют ся яр ким об раз цом без гра нич ной 
пре дан нос ти Ала шу, ог ром но го тру до-
лю бия и жиз нен ной стой кос ти. Воз да-
вая дол жное Бу ха ру-жы рау, как и дру-
гим вы да ющим ся де яте лям ка зах ско го 
на ро да, яв ля ющим ся под лин ны ми об-
раз ца ми для под ра жа ния, мы из вле ка-
ем уро ки для нас то яще го и бу ду ще го, 
т. к. пра виль ное ос мыс ле ние прош ло го 
по мо га ет по нять ха рак тер сов ре мен-
ных со ци аль ных про цес сов, зас тав ля ет 
за ду мы вать ся о на шей ду хов нос ти и 
нрав ствен нос ти, о на шем бу ду щем.

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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Великий сын бессмертного Алаша:
к 350-летию выдающегося казахского поэта, 
государственного деятеля Бухар-жырау
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За ве ду ющий от де ле ни ем ней ро хи рур гии Об лас тно го ме ди цин ско го цен тра Га-
бит Ма хам ба ев в 2017 го ду во шел в спи сок «100 но вых лиц Казахстана».

Его жизнь рас пи са на по ми ну там, ибо 
вез де нуж но ус петь и всем по мочь. Ведь на 
каж дый день зап ла ни ро ва ны две-три опе-
ра ции на го лов ном или спин ном моз ге, а 
меж ду де лом он ус пе ва ет кон суль ти ро вать 
кол лег, при ни мать па ци ен тов, ра бо тать 
над науч ны ми про ек та ми и т. д.
По сло вам за ве ду юще го от де ле ни ем 

ней ро хи рур гии Об лас тно го ме ди цин ско го 
цен тра Га би та Ма хам ба ева, ему все всег да 
на до дер жать под кон тро лем. Спе ци алист 
и ру ко во ди тель в ме ру строг и не при ем лет 
пре да тель ства. И хо тя его кол лек тив, с ко-
то рым он дав но ра бо та ет, ус то ял ся и не вы-
зы ва ет на ре ка ний, все рав но он каж дый раз 
тре бу ет, что бы все шло с точ ностью ча со-
во го ме ха низ ма. «Сре ди хи рур гов, впро чем, 
как и в лю бой дру гой сфе ре, жес ткая кон-
ку рен ция, — рас ска зы ва ет он. — Каж дый 
хо чет быть луч шим. По это му ты дол жен 
быть пол ностью уве рен в лю дях, ко то рые 
те бе по мо га ют спа сать жизнь па ци ен та. Ес-
ли зак ра ды ва ют ся ма лей шие сом не ния, то 
ник то и ни ког да не вста нет в па ру с ярым 
оп по нен том».
Га бит Ма хам ба ев ро дом из Кы зы лор ды. 

Его отец пре по да вал инос тран ный язык в 
мес тном пе да го ги чес ким ин сти ту те, мать 
ра бо та ла ла бо ран том в СЭС — ин тел ли-
ген тная семья, где боль шое вни ма ние уде-
ля лось вос пи та нию, куль ту ре, тра ди ци ям. 
Ког да ма лень кий Га бит за явил, что хо чет 
стать вра чом, ник то не уди вил ся. Ведь он 
с дет ства ув лек ся би оло ги ей, за бо тил ся о 
боль ных жи вот ных. Же ла ние стать имен но 
ней ро хи рур гом приш ло пос ле то го, как в 
де вя том клас се ему на гла за по па лась боль-
шая статья, опуб ли ко ван ная в ав то ри тет-
ном ме ди цин ском из да нии. Там пи са ли 
про го лов ной мозг, о том, сколь ко все го 
еще пред сто ит раз га дать уче ным, преж де 
чем они пол ностью пой мут прин цип ра-
бо ты кле ток, элек три чес ких сиг на лов, рож-
де ния мыс лей... Ведь каж дый от дел это го 
слож но го ор га на от ве ча ет за оп ре де лен-
ные фун кции и по-сво ему уни ка лен. Для 
школь ни ка это ста ло иде ей фикс. «Тог да 

я пол ностью не осоз на вал, кто та кие ней-
ро хи рур ги, чем они на са мом де ле за ни ма-
ют ся, — де лит ся Га бит Ма хам ба ев, — и как 
во об ще мож но за лезть к че ло ве ку в го ло ву 
и ко пать ся там. Ког да я стал боль ше пог ру-
жать ся в те му, она ме ня нас толь ко ув лек ла, 
что без проб лем пос ту пил на ле чеб ный фа-
куль тет Ка ра ган дин ско го го су дар ствен но го 
ме ди цин ско го ин сти ту та».
Вспо ми на ет, что, нес мот ря на неп рос-

тые вре ме на — рас пад Со юза, ог ром ные 
оче ре ди в ма га зи нах и про дук ты по кар-
точ кам, — осо бо не ощу щал жи тей ских 
тя гот и ли ше ний. Вре мя лек ций и прак-
ти ки в боль ни це для не го про ле та ло не за-
мет но. Ге рой на ше го вре ме ни все ло вил на 
ле ту, впи ты вал как губ ка. Он был одер жим, 
хо тел знать все, что свя за но с ра бо той го-
лов но го моз га. За си жи вал ся до поз дна за 
учеб ни ка ми. Ес ли бы ло ма ло ин фор ма ции, 
нап ра ши вал ся в ана то ми чес кий зал, бе гал 
в биб ли оте ку, прис та вал с расспро са ми к 
про фес со рам.
Свою тру до вую дея тель ность он на чал с 

кли ни чес кой ор ди на ту ры по спе ци аль нос-
ти «ней ро хи рур гия» при ка фед ре нер вных 
бо лез ней КГМИ. Сво им нас тав ни ком счи-
та ет Мен ды ге рея Мул да ева, ос но во по лож-
ни ка ней ро хи рур ги чес кой служ бы не толь-
ко в Ка ра ган де, но и в Ка зах ста не. Вспо ми-
ная свой де бют са мос то ятель но го хи рур га, 
приз на ет ся: из ряд но вол но вал ся. Од на ко 
чет ко знал, что и как сле ду ет де лать, по это-
му дей ство вал ре ши тель но, с юве лир ной 
точ ностью.
Поз днее, наб рав шись опы та и на бив ру-

ку, Га бит Ма хам ба ев стал ре гу ляр но вы ез-
жать на сим по зи умы и се ми на ры в Гер ма-
нию, Из ра иль, США, Ита лию, Ки тай. Мно-
го учил ся в НИИ ней ро хи рур гии име ни 
ака де ми ка Н. Бур ден ко в Мос кве. А ов ла дев 
все ми спе ци аль ны ми ме то да ми ди аг нос ти-
ки и ле че ния ней ро хи рур ги чес ких боль ных, 
впер вые в стра не про вел уни каль ную эн дос-
ко пи чес кую опе ра цию на го лов ном моз ге, 
ввел в прак ти ку но вые спо со бы опе ра тив-
ных вме ша тельств при раз ных па то ло ги ях. 

В 2007 го ду удос то ил ся зва ния «Луч ший хи-
рург го да» в Ка ра ган дин ской об лас ти.
Приз на ет ся, что каж дый раз, го то вясь 

к оче ред ной опе ра ции, скру пу лез но взве-
ши ва ет и оце ни ва ет рис ки, до пус кая, что в 
лю бой мо мент что-то мо жет пой ти не так. 
По это му без лег ко го вол не ния ни ког да не 
об хо дит ся. Ко неч но, вол ну ют ся и па ци ен-
ты. Ведь мно гим из них пред сто ит тре па на-
ция че ре па, уда ле ние опу хо ли.

«Сей час сов ре мен ное обо ру до ва ние и 
но вые тех но ло гии поз во ля ют тво рить чу де-
са, — де лит ся Га бит Ма хам ба ев. — И лю ди, 
до ве ряя нам свои жиз ни, всег да на де ют ся 
на выз до ров ле ние. Без этой ве ры ни как. 
Это по ло ви на ус пе ха! И, ко неч но же, ре ша-
ющую роль иг ра ет про фес си она лизм вра-
ча. В год у нас бы ва ет око ло 150 слож ных 
слу ча ев, где за опе ра ци он ным сто лом при-
хо дит ся сто ять по шесть ча сов. Мы каж дый 
раз со вер шен ству ем ся, по вы ша ем свой 
уро вень и одер жи ва ем ма лень кие по бе ды».

СПРАВ КА
За вре мя ра бо ты ней ро хи рур гом Га бит Ма-

хам ба ев ов ла дел все ми спе ци аль ны ми ме то да-
ми ди аг нос ти ки и ле че ния ней ро хи рур ги чес ких 
боль ных, про во дит весь спектр опе ра ций в от де-
ле нии ней ро хи рур гии ОМЦ. Он са мос то ятель-
но вы пол ня ет опе ра ции, в том чис ле при опу хо-
лях го лов но го и спин но го моз га, ано ма ли ях раз-
ви тия и со су дис тых и трав ма ти чес ких по ра-
же ни ях, вос па ли тель ных за бо ле ва ни ях го лов но го 
и спин но го моз га, трав мах го лов но го и спин но го 
моз га, трав мах пе ри фе ри чес ких нер вов. Внед рил 
в прак ти ку про ве де ние эн дос ко пи чес ких опе-
ра ций при ней ро хи рур ги чес ких па то ло ги ях. В 
2010 го ду ему бы ла прис во ена выс шая ква ли фи-
ка ци он ная ка те го рия вра ча-ней ро хи рур га.

ПО МА ТЕ РИ АЛАМ САЙ ТА «100 НО ВЫХ ЛИЦ КАЗАХСТАНА»

Новости
Начался прием заявлений 
в проект «100 новых лиц 
Казахстана — 2018»

В рам ках прог рам мы «Ру ха ни жа� �ы-
ру» Ми нис тер ством ин фор ма ции и ком-
му ни ка ций Рес пуб ли ки Казахстан сов-
мес тно с Ас сам бле ей на ро да Казахстана 
был раз ра бо тан и ре али зу ет ся про ект 
«100 но вых лиц Казахстана».

Цель про ек та — прод ви же ние идей 
ус пеш нос ти, кон ку рен тос по соб нос ти, 
праг ма тиз ма и куль та зна ний на при ме-
рах кон крет ных ис то рий лю дей, внес ших 
за го ды не за ви си мос ти зна чи тель ный 
вклад в раз ви тие Казахстана.

В 2017 го ду от об лас ти в це лом нап-
рав ле но 194 ан ке ты кан ди да тов для 
вклю че ния в про ект «100 но вых лиц 
Казахстана».

Пос ред ством все на род но го он лайн-
го ло со ва ния бы ли отоб ра ны по бе ди те ли 
про ек та. По бе ди те ли про ек та — пред-
ста ви те ли раз ных про фес сий, жи те ли 
раз ных ре ги онов Казахстана, раз ных 
на ци ональ нос тей и воз рас тов.

По бе ди те ля ми от Ка ра ган дин ской 
об лас ти ста ли 7 учас тни ков про ек та 
«100 но вых лиц Казахстана», ко то рые в 
те ку щем го ду при ни ма ют учас тие в раз-
ных со ци аль но зна чи мых ме роп ри яти ях, 
выс ту па ют в ка че стве спи ке ров и вдох-
но ви те лей на мо ти ва ци он ных пло щад-
ках об лас ти, где де лят ся опы том и лич-
ны ми ис то ри ями ус пе ха.

Се год ня дан старт ре али за ции вто-
ро го эта па про ек та «100 но вых лиц 
Казахстана» пу тем от бо ра но вых кан ди-
да тов в про ект.

В те ку щем го ду за яв ки при ни ма ют ся 
от об ще ствен ных и неп ра ви тель ствен-
ных ор га ни за ций, от рас ле вых ас со ци-
аций и объ еди не ний, проф со юзов.

При ем за явок осу ществля ет ся на 
пор та ле 100esim.el.kz (в про ект «100 
но вых лиц Казахстана»).

Кри те рии от бо ра кан ди да та:
• дос ти же ние кан ди да том со вер шен-

но ле тия (18 лет);
• на ли чие яр ких дос ти же ний в сфе-

ре дея тель нос ти, со дей ству ющих 
прод ви же нию по зи тив но го имид жа 
стра ны, на ли чие лич ных ка честв для 
пос ле ду юще го имид же во го прод ви-
же ния учас тни ка;

• об ще ствен но-по ли ти чес кая и тру до-
вая дея тель ность, яв ля юща яся дос-
той ным при ме ром для под ра жа ния, 
спо соб ству ющая нрав ствен но му вос-
пи та нию мо ло де жи в ду хе пат ри отиз-
ма и пре дан нос ти род ной зем ле, фор-
ми ро ва нию куль та тру да;

• лич ность, оли цет во ря ющая сов ре-
мен ный Казахстан, его ус пе хи и дос-
ти же ния в раз лич ных сфе рах;

• кон крет ный вклад в раз ви тие сов ре-
мен но го Казахстана.

РЕ ГИ ОНАЛЬ НАЯ СЛУЖ БА КОМ МУ НИ КА ЦИЙ 
КА РА ГАН ДИН СКОЙ ОБ ЛАС ТИ

КDзгі к5*іл

Кү рең күз, кү рең кө ңіл,
Жа ны ма жыр боп тө гіл!
Са ры ала жа пы ра ғың
Мен бол сам, не тер өмір?
Сен кет пе ұнат пас деп,
Ұнай сың, тұ рақ та тек
Кө ңіл ге кір бің сый лап,
Жа ным ды жы лат па тек.

Кө ңі лің ді көк тет кен көк тем мен жа-
ның ды жа ды рат қан жаз да өт ті. Ен ді 
кү ңі рен ген күз кел ді. Кім бі ле ді, мүм-
кін кү ңі рен бей тін шы ғар сың. Күз деп 
кү ңі рен бей сің, күз ге ұқ сап кет кің ке ле-
ді. Ол си яқ ты си қыр лы ба ура ғыш бол-
ғың ке ле ді де тұ ра ды. Не ге күз си қыр лы 
екен? Жай ма-шу ақ жаз емес, мі нез ді қыс 
емес, кө ңіл ді көк тем емес, ке рі сін ше кү-
ңі рен ген са ры ала күз си қыр лы. Дəл осы 
мез гіл бар жан-дү ни ең ді тү сі ніп, се ні-
мен сыр лас бол ғы сы ке ле тін дей. Тіп ті 
еш се беп сіз мұ ңаюыңа мүм кін дік бе ріп 
тұр ған дай.

Көз тар тар са ры ала жа пы рақ та рын өзі-
ңе те ңеп ала сың. Са ғы нып, са был ған кө ңі-
лі ңе ме деу бол ған та би ғат тың бір жа ра ты-
лы сы на бар се зі мің ді сый ғы зып жі бе ре сің. 
Са ғы ныш се зі мін.
Жа пы рақ қыс ты аң сап сар ғая ма? Күн-

мен қош та сып, оның жаз бойы төк кен шуа-
ғын са ғы нып сар ғая ма? Əл де қыс түс кен-
ше күн нің бар шуа ғы на шо мы лып үл ге ріп 
қа лайын деп өзін құр бан ете ді ме? Жа пы-
рақ та жұм бақ. Бұл да күз дің си қы ры екен 
ғой. «Жа пы рақ ғұ мыр» қан дай қыс қа ең. 
Сыр лы күн дер мен түн дер ге куə бо лып, өз-
ді-өзі мен сы быр ла сып тұ ра тын жа пы рақ-
тар ен ді сыл ды рап кеп құ лай ды. Олар мен 
бір ге бар сыр кет ті. Ол сыр ды олар еш кім-

ге ай тпа ған. Адал кө ңі лім де олар ға еш өк-
пем жоқ. Қан ша сыб дыр ла са да тү сін бе дік. 
Олар не айт ты екен?..

ДИ ЯНА СА �ЫМ БЕК, 'АРМУ СТУ ДЕН ТІ

Хирургическая точность

КDре* кDз, кDре* к5*іл,


