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19 ок тяб ря сос то ялась встре ча Пред се да те ля Се на та Пар ла мен та Рес-
пуб ли ки Казахстан Ка сым-Жо мар та То ка ева с про фес сор ско-пре по да-
ва тельским сос та вом и сту ден та ми КарГУ им. Е. А. Бу ке то ва по разъ-
яс не нию по ло же ний Пос ла ния Пре зи ден та Нур сул та на Аби ше ви ча 
Назарбаева на ро ду Казахстана «Рост бла го сос то яния ка зах стан цев: по-
вы ше ние до хо дов и ка че ства жиз ни».

В хо де ви зи та Пред се да тель Се на та 
Пар ла мен та и при быв ший с ним аким 
Ка ра ган дин ской об лас ти Ер лан Ко ша нов 
оз на ко ми лись с дея тель ностью Цен тра об-
слу жи ва ния обу ча ющих ся и сот руд ни ков 
и выс тав кой дос ти же ний КарГУ им. Е. А. 
Бу ке то ва.
Пос ле оз на ком ле ния с выс тав кой сос-

то ялась встре ча Ка сым-Жо мар та То ка ева 
с про фес сор ско-пре по да ва тельским сос та-
вом, сту ден та ми, ма гис тран та ми и док то-
ран та ми уни вер си те та.
В при вет ствен ном сло ве к гос тям рек-

тор уни вер си те та про фес сор Ер кин Ку-
бе ев от ме тил: «Кол лек ти вом уни вер си-
те та оп ре де ле ны пу ти ре али за ции за дач, 
пос тав лен ных в Пос ла нии Пре зи ден та 
Рес пуб ли ки Казахстан Нур сул та на Аби-
ше ви ча Назарбаева на ро ду Казахстана 
«Рост бла го сос то яния ка зах стан цев: по-
вы ше ние до хо дов и ка че ства жиз ни». Это 
про ве де ние ак ту аль ных науч ных ис сле до-
ва ний, учас тие в мо дер ни за ции сис те мы 
об ра зо ва ния, ук реп ле ние свя зей с биз-

нес-струк ту ра ми ре ги она, обес пе че ние 
Цен траль но го Казахстана мо биль ны ми, 
ком пе тент ны ми сов ре мен ны ми кад ра ми. 
Пос ла ние Пре зи ден та ук ре пи ло наш со-
ци аль ный оп ти мизм, мы го то вы тру дить-
ся во имя бла го по лу чия и проц ве та ния 
Казахстана!»
В сво ем выс туп ле нии пе ред кол лек ти-

вом уни вер си те та Ка сым-Жо март То ка ев 
под чер кнул: «Гла ва го су дар ства по ру-
чил кар ди наль но пе рес мот реть под хо ды 
к фи нан си ро ва нию сфе ры об ра зо ва ния, 
на уки и здра во ох ра не ния. Речь идет о 
со ци аль ном бла го по лу чии мо ло де жи и 
со вер шен ство ва нии мно гос ту пен ча той 
сис те мы об ра зо ва ния, ори ен ти ро ван ной 
на пос то ян ное об нов ле ние зна ний в со-
от вет ствии с пот реб нос тя ми и вы зо ва ми 
быс тро ме ня юще го ся ми ра». При этом, 
по мне нию спи ке ра, мо ло дежь — на ибо-
лее ак тив ная и мо биль ная часть об ще ства, 
ко то рая спо соб на ус пеш но адап ти ро вать-
ся к но вым со ци аль ным ус ло ви ям и дать 
на илуч ший от вет на вы зо вы сов ре мен-

нос ти. «В каж дом кри зи се есть опас ность 
и есть шанс», — ре зю ми ро вал Ка сым-Жо-
март То ка ев.
Пос ле сво его выс туп ле ния спи кер Се-

на та вру чил по чет ные гра мо ты пред ста ви-
те лям про фес сор ско-пре по да ва тельско го 
сос та ва и сту ден чес кой мо ло де жи КарГУ. С 
от вет ным сло вом выс ту пи ла сту ден тка 3-го 
кур са Нар гиз Ра хим ге рей.
На встре че с мо ло дежью Пред се да тель 

Се на та Пар ла мен та боль шое вни ма ние 
уде лил внеш ней по ли ти ке. Ка сым-Жо-
март То ка ев рас ска зал сту ден там об уси-
ли ях Казахстана в де ле прод ви же ния 
идей ми рот вор че ства и то ле ран тнос ти 
на гло баль ном уров не. Астана не пер вый 
год со би ра ет за круг лым сто лом ли де ров 
ми ро вых и тра ди ци он ных ре ли гий, как 
от ме тил спи кер Се на та: «При ни ма емые 
дек ла ра ции не ухо дят в пус то ту. Они 
по лез ны и вно сят свой вклад в оз до ров-
ле ние очень нап ря жен ной си ту ации в 
ми ре. Соз дан Назарбаев Центр по меж-
ре ли ги оз но му и меж ци ви ли за ци он но му 
ди ало гу. Это пред ло же ние учас тни ков 
съез да. Этот центр бу дет дей ство вать на 
со вер шен но но вой ос но ве, у нас есть со от-
вет ству ющие идеи. Ду маю, что мы бу дем 
прив ле кать вы пус кни ков, как и сту ден тов 
Ка ра ган дин ско го го су дар ствен но го уни-
вер си те та, что бы ожи вить его дея тель-
ность».

Тру до ус трой ство вы пус кни ков ста нет 
глав ным кри те ри ем оцен ки ву зов. Эту 
мысль так же под чер кнул Премь ер-Ми-
нистр: «На рын ке ос та нут ся толь ко те 
уни вер си те ты, ко то рые обес пе чи ва ют вы-
со кое ка че ство об ра зо ва ния, а ав то но мия 
ву зов по вы сит их кон ку рен тос по соб ность». 
Так же счи та ет Сул тан га ли Асан, сту дент 
КарГУ им. Бу ке то ва, об этом мо ло дой че-
ло век за явил кор рес пон ден ту те ле ка на ла 
«Ха бар»: «Ав то но мия по вы сит кон ку рен-
тос по соб ность уни вер си те тов. То есть сту-
ден ты при вы бо ре ву за бу дут смот реть, 
сколь ко от кры тий де ла ют уче ные, сколь ко 
док то ров на ук пре по да ют в этом ву зе. Это 
очень по ло жи тель но от ра зит ся на на шем 
об ра зо ва нии. А еще это ог ром ный шаг к 
внед ре нию но вых тех но ло гий в уни вер си-
те ты, по то му что ву зам те перь пре дос тав-
ле на ака де ми чес кая сво бо да».
По окон ча нии офи ци аль ной час ти спи-

кер Се на та встре тил ся с уча щи ми ся уни-
вер си те та в не фор маль ной об ста нов ке. 
Сту ден ты по лу чи ли уни каль ную воз мож-
ность об ще ния с яр ким пред ста ви те лем 
про фес си ональ но го го су дар ства, чья мно-
гог ран ная дея тель ность спо соб ство ва ла 
ста нов ле нию не за ви си мо го Казахстана и 
ук реп ле нию его ав то ри те та в меж ду на род-
ном со об ще стве.

ИН ФОР МА ЦИЯ ПРЕ ДОС ТАВ ЛЕ НА ПРЕСС-СЛУЖ БОЙ КАР ГУ

Председатель Сената РК Касым-Жомарт Токаев посетил КарГУ им. Е. А. Букетова



№10 (278) 26.10.20182 Жастар �лемі
Мир молодежи

Ел ба сы Нұр сұл тан Əбі шұ лы Назарбаев Ұлы Да ла елі не «Қа зақ стан дық тар дың əл-ауқа ты ның 
өсуі: Та быс пен тұр мыс са па сын арт ты ру» ат ты ке зек ті Жол дауын жа рия ет ті. Мем ле кет бас шы-
сы қай кез де де қа зақ стан дық тар ды əлеу мет тік тұр ғы дан қол да уды бас ты на зар да ұс тап ке ле ді. 
Бұл жол ғы Жол да уда да мем ле кет ті ны ғай ту да əлеу мет тік-эко но ми ка лық да му дың ма ңыз ды ба-
сым ды лық та рын жаң ғыр тып, жан дан ды ру аса қа жет еке нін ба са айт ты. Ха лық тың əлеу мет тік 
жағ дайын жақ сар ту жол да ры ұсы ныл ды. Президент ЖІӨ-нің 10 %-ын бі лім, ғы лым жə не ден са у-
лық сақ тау са ла сы на ба ғыт тап, бұ рын-соң ды бол ма ған ше шім қа был да ды. Ай ту лы Жол дау əлеу-
мет тік бас та ма лар ды жү зе ге асы ру да «əлеу мет тік мем ле кет пен ұлт тық əл-ауқат тың қа зақ стан-
дық үл гі сін» құ ру иде ясын əрі қа рай да мы ту ға жол аша ды.

Бү гін де жас тар ға ға лам дық өл шем мен бі лім бе-
ру мə се ле ле рі стра те ги ялық ма ңыз ға ие. Ең бек на-
ры ғын қа нық ты ра оты рып, оның бə се ке ге қа бі лет-
ті лі гін қам та ма сыз ету де аса ма ңыз ды. Ел ба сы ның 
пі кі рін ше, эк спор тқа ба ғыт тал ған ин дус три ялан ды-
ру эко но ми ка лық са ясат тың бас ты эле мен ті бо луы 
ке рек. Осы стра те ги яны іс ке асы ру да эко но ми ка ның 
əр түр лі сек тор ла ры на жан-жақ ты бі лім ал ған, ке ле-
шек ті ке ңі нен ой лай тын, отан сүй гіш тік қа си ет ке ие 
жа лын ды жас тар ды тар ту аса қа жет.

Мем ле кет бас шы сы ба ла ма лы энер ге ти ка, би-
оме ди ци на, ауыл ша ру ашы лы ғы, IT-тех но ло ги ялар 
са ла сын да ғы ғы лы ми зерт те улер ді жан дан ды ру ар-
қы лы эко но ми ка ның ин но ва ци ялық əлеуетін да мы-
ту мақ са тын да қо сым ша 100 млрд. тең ге бөл ді. Бұл 
жо ға ры оқу орын да ры ның ғы лы мы үшін қол дан-
ба лы зерт те улер ді ке ңей тіп, олар дың нə ти же ле рін 
эко но ми ка да сы нақ тан өт кі зіп, жү зе ге асы ру ға зор 
мүм кін дік ту ғы за ды.

Ел ба сы Үкі мет ке ха лық ден са улы ғын жақ сар ту 
мақ са тын да ғы ке зек күт тір мей тін мə се ле лер дің оң 
ше шім та бу ын тап сыр ды. Са лауат ты өмір сал тын 
қа лып тас ты ру ха лық тың ден са улы ғы ның бір ден-бір 
ке пі лі. Осы тұр ғы да Мем ле кет бас шы сы қо ғам үшін 
өте ма ңыз ды — қа зақ стан дық оқу шы лар дың ден са-
улы ғы на, қа бі лет те рі не жə не бо ла ша ғы на мұ қи ят қа-
рау ту ра лы өз ойын біл дір ді. Əр ба ла ның жү ре гі не 
жол та бу, бі лім ошақ та рын да ғы қауіп сіз дік пен жай-
лы лық ты қам та ма сыз ету жас өс кін нің əлеуетін ашу-
ға оң ық пал ете ді. Пре зи ден ті міз осы Жол да уда мұ-
ға лім дер дің кə сі би тұр ғы дан шың да лу ына ба са на зар 
аудар ды. Ал да ғы уақыт та Мем ле кет бас шы сы ның 
бас та ма сы мен «Мұ ға лім нің мəр те бе сі ту ра лы» Заң 

қа был да на ды. Бұл өз ке зе гін де мұ ға лім ма ман ды-
ғы ның қо ғам да ғы бе де лін арт ты рып, ең тə жі ри бе лі, 
да рын ды, өзін дік көз қа ра сы қа лып тас қан мақ сат кер 
жас ма ман дар дың күш ті ағы нын қам та ма сыз ете ді.

Бү гін гі кү ні жұ мыс бе ру ші лер дің сауал на ма сы 
не гі зін де гі рей тин гтік көр сет кіш тер мен жо ға ры оқу 
ор нын тə мам да ған тү лек тер дің жұ мыс қа ор на лас ты-
ры лу ын да ғы тал да улар уни вер си тет тің қыз ме тін ба-
ға ла уда аса ма ңыз ға ие. Атал ған рей тин гке бір ға на 
мы сал, «Ата ме кен» ҚР ҰКП жə не Қа зақ стан Рес пуб-
ли ка сы Бі лім жə не ғы лым ми нистрлі гі нің бір лес кен 
жұ мы сы ның аясын да жүр гі зі ле тін рей тинг бойын-
ша Е. А. Бө ке тов атын да ғы Қа ра ған ды мем ле кет тік 
уни вер си те ті Нар хоз уни вер си те ті жə не ҚБТУ-мен 
қа тар өз ма ман дық та ры ның са па сы, өзек ті лі гі мен 
за ма науилы ғы бойын ша ең жо ға ры бал лдар ды көр-
се те оты рып, қа зақ стан дық жо ға ры бі лім көш бас-
шы ла ры ның қа та ры на ен ді. Уни вер си тет ұжы мы 
Ел ба сы Жол дауын не гіз ге ала оты рып, жа ңар тыл ған 
бі лім бе ру бағ дар ла ма ла рын ен гі зу ар қы лы бə се ке ге 
қа бі лет ті ма ман дар да яр лап, жұ мыс бе ру ші лер мен 
қа рым-қа ты нас жа сау ар қы лы тү лек тер ді та быс ты 
жұ мыс қа ор на лас ты ру жол да рын анық тап, қыз мет-
тің осы ба ғы тын ны ғай ту ды көз дей ді.

Отан дық жо ға ры оқу орын да ры үшін Қа зақ-
стан да та быс ты жұ мыс іс тей тін ин но ва ци ялық уни-
вер си тет тер дің тə жі ри бе сін жи нақ тап, қол да ну ға 
мүм кін дік зор. Елі міз де гі жо ға ры мек теп тің кө шін 
бас тап тұр ған Назарбаев Уни вер си те ті мен Е. А. Бө-
ке тов атын да ғы Қа ра ған ды мем ле кет тік уни вер си те ті 
ара сын да ғы нə ти же лі бай ла ныс за ма науи бі лім бе ру 
тех но ло ги яла ры мен ба ға лау əдіс те рін бі лім ор да-
мыз дың жұ мыс тə жі ри бе сі не ен гі зу ге мүм кін дік ту-

ғыз ды. Атал ған жұ мыс тың оң нə ти же бе ре рі хақ, бұл 
бі лім ді ба ға ла удың объ ек тив ті лі гін арт ты рып, бі лім 
алу шы лар дың өзін дік же тіс тік те рін ес ке ре оты рып, 
оқу үр ді сін ұйым дас ты ру да ғы ашық тық ты көр се те ді.

Пре зи дент тің бас та ма ла ры же ңіл дік ті ша ғын не сие 
ар қы лы ха лық тың кə сіп кер лік бел сен ді лі гін да мы ту-
ға да ық пал ете ді. Пре зи дент тің кре дит тік қа ра жат ты 
пай да ла ну ти ім ді лі гі ту ра лы алаң да ушы лы ғы те рең 
эко но ми ка лық тал дау ға не гіз дел ген. Көп те ген жағ дай-
лар да қар жы қа ра жат та рын ти ім сіз пай да ла ну се беп-
те рі өз биз не сін ұйым дас тыр ғы сы ке ле тін адам дар дың 
кə сіп кер лік сауат ты лы ғы ның бол мауы сал да ры нан 
орын ала ды. Жас тар дың кə сіп кер лік дағ ды ла рын қа-
лып тас ты ру — Қа ра ған ды мем ле кет тік уни вер си те ті-
мен сəт ті ше ші мін тап қан мін дет тер дің бі рі. Сту дент-
тер ді стар тап қоз ға лыс қа тар ту, жо ға ры оқу ор нын да 
«Құ қық не гіз де рі жə не кə сіп кер лік» пə нін оқы ту біз 
үшін аса ма ңыз ды. Уни вер си тет те стар тап жо ба лар ға 
қа ты сып, мол тə жі ри бе жи на ған жас та ры мыз дың бо-
ла шақ та өз іс те рін дөң ге ле тіп əке те ті ні анық.

Президент Жол дауын да қа зақ стан дық тар дың 
өмір сү ру са па сын жақ сар ту, өңір лер дің, қа ла лар 
мен ауыл дар дың əлеу мет тік ин фра құ ры лы мын да-
мы ту бас та ма ла ры на ба сым ды лық бе ріл ген. Мем ле-
кет аза мат тар дың жар қын бо ла шақ қа бас тай тын бас-
та ма ла рын қол дау ға дайын. Ал жо ға ры оқу орын да-
ры өз ке зе гін де жас ұр пақ тың əлеу мет тік жауап кер-
ші лі гін қа лып тас ты ра оты рып, са па лы бі лім бе ру ді 
бас ты бағ дар да ұс тай ды.

ЕР КІН К* БЕ ЕВ,
Е. А. Б* КЕ ТОВ АТЫН ДА /Ы 

3А РА /АН ДЫ МЕМ ЛЕ КЕТ ТІК УНИ ВЕР СИ ТЕ ТІ НІ4 РЕК ТО РЫ

Ел ба сы ның Қа зақ стан хал қы на жыл да ғы Жол-
дауы та ри хи-са яси, қо ғам дық-əлеу мет тік ірі оқи-
ға са на ты нан. Өй тке ні аса қат ты жыл дам дық пен 
да мып жат қан əлем дік өр ке ни ет те гі өз ге ріс тер 
елі міз ді бү гін ге дейін қол жет кіз ген же тіс тік тер-
мен ға на мал дан бау ға мəж бүр лей ді. Əлем дік ге-
оса яси, эко но ми ка лық жағ дай та лай ал ма ғайып 
ке зең дер ді ба сы нан өт ке ріп ке ле жа тыр. Қа зір гі 
уақыт өр ке ни ет кө ші нен қал мау ға ни ет тен ген, 
жа һан дық жа ңа та лап тар ға жауап бе ру ге бе кін-
ген əр мем ле кет тен сер гек тік пен шап шаң дық 
та лап ете ті ні ақи қат. Ел ба сы ның са ясат кер ре-
тін де қа лып та су ша ғы нан бас тап на за ры нан бір 
сəт ке де тыс қал ма ған са ла сы — елі міз дің əлеу-
мет тік-эко но ми ка лық аху алы. Ата за ңы мыз да 
ай шық тал ған бас ты құн ды лық — адам тағ дыр ла-
ры, олар дың əлу мет тік жағ дайы əр Жол да удың 
өзе гін құ рап, бү кіл мə се ле лер осы ұс та ным нан 
өр біп жа та ды. Жол да удан бө лек Пре зи дент тің 
əр кез ұсы нып оты ра тын бағ дар ла ма ла ры мен 
елі міз дің əлеу мет тік-эко но ми ка лық тұ рақ ты да-
му ымен ты ғыз бай ла ныс ты бағ дар ла ма лық ма-
қа ла ла ры да қан ша лық ты нақ ты іс тер ге сер пін 
бер ді. Мə се лен, на урыз айын да ғы ха лық тың əл-
ауқа тын арт ты ру ға «Пре зи дент тің əлеу мет тік бес 

бас та ма сы» қа лың қауым ның ор та сы нан үл кен 
қол дау тауып, қа жет ті ша ра лар қол ға алын ды. 
Ал «Ру ха ни жаң ғы ру» бағ дар ла ма сы ұл ты мыз-
дың өт кен де гі жо ғын тү ген деп, жа Һан дық мə де-
ни-ру ха ни да му ымыз да ғы өз ор нын əй гі ле уге де-
ген ұс та ным дар ды та ғы да бір бе кіт ті.
Қа зақ стан Рес пуб ли ка сы Пре зи ден ті нің би-

ыл ғы «Қа зақ стан дық тар дың əл-ауқа ты ның өсуі: 
та быс пен тұр мыс са па сын арт ты ру» ат ты Жол-
дауы ха лық тың кө кейін де жүр ген ең бір діл гір 
мə се ле лер ге ар на лып отыр. Ағар ту са ла сы ның 
қыз мет ке рі ре тін де, ғы лым мен тұ рақ ты ай на лы-
сып жүр ген адам ре тін де Ел ба сы ның ал дың ғы 
үш жыл да ғы лым жə не бі лім са ла сы на қо сым ша 
кем де ген де 100 мил ли ард тең ге кө ле мін де қа ра-
жат бө лу ту ра лы ұсы ны сы кө ңіл ден шық қа нын 
жа сы ру ға бол мас. Бұл елі міз де гі ғы лым мен бі-
лім нің жа ңа көк жи ек ке шы ғуы на, за ма науи та-
лап тар ға сəй кес ғы лы ми із де ніс тер жа сау ға, оқу 
үде рі сін жа ңа тех но ло ги ялар мен жа сақ тау ға, 
тың əдіс те ме лік ше шім дер əзір ле уге бас тай ты ны 
анық. Ғы лы ми-пе да го ги ка лық са па лы кад рлар-
ды да яр лау мə се ле сін Президент үне мі ай на лып 
өт кен емес. Бү гін гі жо ға ры оқу орын да ры ның 
дең гейі тү лек тер дің жұ мыс пен қам ты луы ар-

қы лы анық та ла ты ны на тоқ тал ған ол, біз үшін 
бір не ше ме же лер ді ай қын дап бер ді. Ра сын да да 
оқу ор нын бі ті ру ші лер ді на рық та лап та ры мен 
бү гін гі күн нің ру ха ни-мə де ни сұ ра ныс та ры на 
қа рай икем деп оқы ту, қо ғам қа жет ті лі гін өте уге 
ба ғыт тау ке зек күт тір мей тін ке ле лі іс тер дің бі-
рі. Мұ ға лім дер мен оқы ту шы лар дың əлеу мет тік 
жағ дайын одан əрі жақ сар ту ба ғы тын да бе ріл ген 
бір не ше тап сыр ма лар бо ла шақ тың са на лы тұл-
ға ла рын қа лып тас ты ру ға де ген зор алаң да ушы-
лық пен жа на шыр лық. Ал заң шы ға ру шы орын-
дар ға мұ ға лім нің мəр те бе сі ту ра лы заң əзір ле уге 
тап сыр ма сы мұ ға лім нің қо ғам да ғы рө лін ны ғай-
ту да ғы игі бас та ма. «Бұл құ жат мұ ға лім дер мен 
мек теп ке дейін гі ме ке ме лер қыз мет кер ле рі үшін 
бар лық игі лік ті қа рас ты рып, жүк те ме ні азай ту-
ға, жөн сіз тек се ріс тер мен мін дет тен тыс фун-
кци ялар дан ара ша лау ға ти іс» де ген Ел ба сы сө зі 
көп тің кө кейін де гі сін тап бас ты.
Мем ле кет тір ші лі гін қам та ма сыз ете тін түр-

лі са ла лар дың бас ты бағ дар ла ры да осы Жол да-
удың аясын да ай қын дал ды. Олар ды жү зе ге асы-
ру əр қай сы мыз ға жауакер ші лік жүк тей ті нін де 
ұмыт пайық.

ЖАН САЯ ЖА РЫЛ /А ПОВ,
3А ЗА3 9ДЕ БИ ЕТІ КА ФЕД РА СЫ НЫ4 МЕ4 ГЕ РУ ШІ СІ, 

ФИ ЛО ЛО ГИЯ /Ы ЛЫМ ДА РЫ НЫ4 ДОК ТО РЫ, ПРО ФЕС СОР

«Қа зақ стан дық тар дың əл-ауқа ты ның өсуі: 
та быс пен тұр мыс са па сын арт ты ру» ат ты Ел-
ба сы ның Жол дауын да көр се тіл ген өзек ті мə се-
ле лер дің бар лы ғы жа ңа за ман ға лайық ты да му 
ба ғы тын да оң өз ге ріс тер мен да му ға бас тай тын 
ма ңыз ды ба ғыт тар. Елі міз дің қар қын дап да му 
мүм кін дік те рі зор. Ел ба сы атап көр сет кен дей: 
«Ең бас ты мін дет тер дің бі рі — Қа зақ стан ның жа-
һан дық бə се ке ге қа бі лет ті лі гін қам та ма сыз ете-
тін эко но ми ка лық өсім нің жа ңа мо де лін құ ру». 
Бұл де ге ні міз — елі міз дің тұ рақ ты да му ының, 
өмір сү руі нің дең гейін одан əрі арт ты ру. Жол да-
уда атал ған мін дет тер ді əр бір қа зақ стан дық, əр 
са ла ның ма ман да ры жү зе ге асы руы қа жет. Біз 

Ел ба сы ай қын дап бер ген тап сыр ма лар ды іс ке 
асы рып, өр ке ни ет ті ел дер си яқ ты мем ле кет тің 
іл ге рі леп да му ына өз үле сі міз ді қо су ымыз қа жет.
Ел ба сы жо ға ры оқу орын да ры на үл кен мін-

дет тер жүк теп отыр. Бо ла ша ғы мыз жас тар дың 
қо лын да де сек, сол жас тар ды тəр би еле уге, өз 
кə сі бін же тік бі ле тін ма ман дайын дау ға қа тыс-
ты та лап тар ды кү шей ту ке рек ті гін ба сып айт-
ты. Жо ға ры оқу ор ны ның та быс ты бо луы — тү-
лек тер дің жұ мыс пен қам ты луы, жа ла қы сы жо-
ға ры жұ мыс қа ор на ла суы. Яғ ни, қа зір гі на рық 
за ма нын да жо ға ры оқу орын да рын да ғы бі лім 
бе ру са па сы на кө ңіл ауда ру жə не ірік теу са яса-
тын жүр гі зу қа жет ті гі ту ын дап отыр. Сон дық-

тан жо ға ры оқу орын да ры сан нан гө рі са па лы 
бі лім бе ру ге кө шуі ти іс.
Президент «Пе да гог мəр те бе сі ту ра лы» 

заң ның қа жет ті лі гін атап көр сет ті. Бұл құ жат 
оқы ту шы лар ды қа ғаз бас ты лық тан бо са тып, са-
па лы бі лім бе ру мен ай на лы су ына мүм кін дік 
бе ре рі сөз сіз.
Ел ба сы Жол дауы — елі міз дің тұ рақ ты өмір 

сү руі нің жə не да мы ған 30 ел дің қа та ры на қо сы-
лу дың, мем ле ке ті міз дің Мəң гі лік ел бо лу да ғы 
ба ғыт-бағ да ры. Ел бо лып, ха лық бо лып Ел ба сы 
ай қын дап бер ген мін дет тер ді орын дау ға жұ-
мы ла кі рі суі міз ке рек.

БА 3ЫТ АЙ ТБА ЕВА,
3А ЗА3 ТІ ЛІ ПРАК ТИ КА ЛЫ3 КУР СЫ КА ФЕД РА СЫ НЫ4 

ПРО ФЕС СО РЫ, ФИ ЛО ЛО ГИЯ /Ы ЛЫМ ДА РЫ НЫ4 КАН ДИ ДА ТЫ

Жа?а Жолдау — 
жа?а белестер

�а зан айын да Мем ле кет 
бас шы сы �а за� стан хал �ы на 
ар на �ан д�с т�р лі Жол дауын 
жа ри яла ды. Жол дау елі міз ді� 
�леу мет тік-эко но ми ка лы� да-
му ыны� "зек ті м� се ле ле рі не 
ж� не �а за� стан ды� тар ды� 
�л-ау�а тын одан �рі арт ты ру 
мін дет те рі не ар нал ды.

Ел ба сы мыз ды� Жол дауын 
м� �и ят ты� дар бол са�, он да ж�к-
тел ген мін дет тер, е� ал ды мен, 
жас тар �а ж�к тел ген жауап кер-
ші лік еке нін а� �а рар едік. Пре-
зи ден ті міз ді� ай ту ын ша, мем ле-
кет тік жас тар са яса ты ны� не гіз гі 
ма� са ты лайы� ты т�л �а ре тін де 
бо ла ша� пат ри от ты т"р би елеу 
бо лып та бы ла ды. Сон ды� тан �а-
зір гі а�а бу ын «�ы зыл �о �ам ны�» 
шар пу ына шы лан ба �ан, ком му-
нис тік иде оло ги ямен улан ба �ан 
Т"уел сіз %а за� стан ны� жас та-
ры на ай ры� ша �міт ар та ды. Ел ді� 
ер те �і жас тар деп �а рай ды. Сон-
ды� тан да ке лер жыл ды «Жас тар 
жы лы» деп атауы со ны� ай �ын 
к& рі ні сі. Се бе бі жас тар — біз ді� 
бо ла ша �ы мыз, ел ке ле ше гі со-
лар ды� �о лын да. Ел ба сы жас-
тар ды "р дайым �ол дап ке ле ді, 
олар �а &те �л кен се нім біл ді ре ді.

'р бір Жол дау %а за� стан ды 
да мы ту �а ар нал �ан �оз �ау шы 
к�ш. Жол да уда ай тыл �ан "р бір 
ба �ыт ты� бе ре рі к&п. Тек со-
ны ти ім ді пай да ла ну �а к�ш са-
лу ымыз �а жет. Жа �а Жол дау 
ол — елі міз ді� ал дын да �ы жа �а 
бе лес тер бол ма�.

;ЛАН АБ ДУ /АП, 3АРМУ СТУ ДЕН ТІ

Сапалы білім табыс кепілі

«Сол сенімді а<таудан арты< м@рат жо<!»

Елбасы Жолдауы — болаша<<а бастар жол

Жолдау�а — 	олдау
Айтайын дегенім…

Болаша<<а ба/дар
Ел ба сы Н%р с%л тан &бі ш% лы 

Назарбаев ты� �а за� стан хал-
�ы на жол дауын бар ша �а за�-
стан ды� тар ерек ше ы�ы лас-
пен к� тіп, тын дай ды. &р жы лы 
бо лып т% ра тын жол да уды� 
ма �ыз ды лы �ы да сон да елі-
міз ді� іл ге рі леу жо лын да �ы 
бас ты мін дет тер ай �ын да лып, 
тап сыр ма лар ж�к те ле ді.

Би ыл �ы Жол дау елі міз ді� 
"леу мет тік-эка но ми ка лы� да му-
ыны� &зек ті м" се ле ле рі не ж" не 
�а за� стан ды� тар ды� "л-ау�а тын 
одан "рі арт ты ру мін дет те рі не 
ар нал �а ны ай �ын.

Жол да уды� ерек ше лі гі — бі-
лім мен �ы лым �а к& �іл б& ліп, 
�ол дау к&р се ту ін де. 'сі ре се жо-
�а ры о�у орын да ры ны� мем-
ле ке ті міз ді� да му ба ры сын да 
ат �а ра тын �ыз ме ті нін ма �ыз ды-
лы �ын ай тып, "р бі ті ру ші т� лек 
�о лы на дип лом ал �а нан со�, бі-
тір ген ма ман ды �ы на сай ж� мыс-
пен �ам та ма сыз еті лу ке рек ті гін 
на зар �а ал ды. Б�л �а зір гі кез де гі 
жас тар �а �л кен �ол дау бо лып та-
бы ла ды.

За ман ны� та ла бы на сай бі-
лім ал �ан жо �а ры о�у ор ны ны� 
сту дент те рі мем ле ке ті міз ді� г�л-
де нуі не ал �ан бі лі мі мен к�ш-жі-
гер ле рін ж�м сап, �л кен аза мат 
бо лып �а лып та су ына �ол дау к&р-
се ті ліу ке рек ті гін ай т�ан Ел ба сы-
мыз ды� б�л иде ясын жер гі лік ті 
би лік &кіл де рі ж� зе ге асы ра ды 
деп се не міз.

Т�р мыс са па сын арт ты ру �а 
к& �іл б& луі, ха лы� ты� "л-а�а ты-
ны� ар ту ына ы� пал ете ті нін ба са 
ай ту ымыз ке рек.

«Пе да гог м"р те бе сі ту ра лы» 
за� ны� �а был да нуы бар ша �с-
та за дар �шін �л кен абы рой. Б�л 
б& лім де �с таз дар �ауымы ны� 
�ал-�а ді рін арт ты ру, олар ды� е�-
бек те рін ба �а лап, �а �аз ж� мыс-
та рын азай ту м" се ле сі к& кей ге 
�о ным ды деп бі лі міз

Осы к& те ріл ген м" се ле лер ж�-
зе ге ас са н�р �с ті не н�р бо лар еді.

АЙ ТБАЙ Ж; МА /; ЛОВ,
3А ЗА3 9ДЕ БИ ЕТІ КА ФЕД РА СЫ НЫ4 ДО ЦЕН ТІ
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В Пос ла нии Пре зи ден та Рес пуб ли ки Казахстан Н. А. Назарбаева на ро ду Казахстана «Рост 
бла го сос то яния ка зах стан цев: по вы ше ние до хо дов и ка че ства жиз ни» осо бен но яр ко вы яв ле на 
со ци аль но-эко но ми чес кая сос тав ля ющая обоз на чен ных при ори те тов раз ви тия. В но вом прог-
рам мном до ку мен те гла ва го су дар ства про дол жа ет раз ви вать выд ви ну тую им идею пос тро ения 
«ка зах стан ской мо де ли со ци аль но го го су дар ства и на ци ональ но го бла го по лу чия».

Президент рас кры ва ет важ ней шие ас пек ты и 
на ме ча ет пер спек ти вы даль ней ше го фор ми ро-
ва ния уни каль но го со ци аль но-эко но ми чес ко го и 
граж дан ско го об ли ка на ше го го су дар ства, обоз-
на ча ет на сущ ные проб ле мы, тре бу ющие пла но-
мер ной и в то же вре мя не за мед ли тель ной ра бо ты 
пра ви тель ства и все го на ше го об ще ства.
Сре ди та ких воп ро сов не об хо ди мость ка че-

ствен ной под го тов ки но во го по ко ле ния спе ци алис-
тов, ко то рая в сов ре мен ном ми ре при об ре та ют 
стра те ги чес кую зна чи мость. Важ но не прос то на-
сы тить ры нок тру да, но и обес пе чить его кон ку рен-
тос по соб ность. По мыс ли Пре зи ден та, «эк спор тно 
ори ен ти ро ван ная ин дус три али за ция дол жна стать 
цен траль ным эле мен том эко но ми чес кой по ли ти-
ки». Для ре али за ции этой стра та ге мы нуж но прив-
лечь в раз лич ные сек то ры эко но ми ки на ибо лее хо-
ро шо под го тов лен ных, пер спек тив но мыс ля щих и 
глу бо ко пат ри отич ных мо ло дых лю дей.
Гла ва го су дар ства, по ни мая важ ность раз ви тия 

ин но ва ци он но го по тен ци ала эко но ми ки че рез 
раз ви тие науч ных ис сле до ва ний в об лас ти аль тер-
на тив ной энер ге ти ки, би оме ди ци ны, аг ро куль ту-
ры, IT-тех но ло гий, нап рав ля ет до пол ни тель но на 
эти це ли 100 мил ли ар дов тен ге. Это воз мож ность 
для ву зов ской на уки раз вер нуть прик лад ные ис-
сле до ва ния, ап ро би ро вать и внед рить их ре зуль та-
ты в эко но ми ку.
Президент под чер кнул, что ос но вы ва ет свои 

ре ше ния на ре аль ных и пер вос те пен ных нуж дах 
ка зах стан цев, от удов лет во ре ния ко то рых за ви сит 
ре аль ное бла го сос то яние каж до го граж да ни на 
стра ны. Это, преж де все го, ка че ствен ное здра во-
ох ра не ние, ка че ствен ное об ра зо ва ние, дос той-
ные ком фор тные ус ло вия жиз ни. В свя зи с этим 
Нурсултан Абишевич выд ви нул бес пре це ден тное 
ре ше ние — 10% ВВП нап ра вить в об ра зо ва ние, на-
уку и здра во ох ра не ние.
Гла ва го су дар ства выс ка зал мысль, чрез вы чай-

но важ ную для об ще ства, — бе реж но го от но ше ния 

к здо ровью, спо соб нос тям и бу ду ще му ка зах стан-
ских школь ни ков. Толь ко ре али зуя ин ди ви ду аль-
ный под ход к каж до му ре бен ку, обес пе чи вая бе-
зо пас ность и ком форт его пре бы ва ния в об ра зо ва-
тель ном уч реж де нии, мож но рас крыть по тен ци ал 
рас ту ще го че ло ве ка. Наш Президент не од нок рат-
но про яв лял за бо ту о пе да го гах, и в этом Пос ла-
нии он ак цен ти ро вал вни ма ние на воз мож нос тях 
про фес си ональ ной ре али за ции учи те лей. По ини-
ци ати ве гла вы го су дар ства бу дет при нят За кон 
«О ста ту се пе да го га», ко то рый по вы сит ав то ри тет 
этой про фес сии в об ще стве и обес пе чит при ток 
на ибо лее под го тов лен ных, ода рен ных, мо ти ви ро-
ван ных мо ло дых спе ци алис тов.
Се год ня все бо́льшую зна чи мость для оцен ки 

дея тель нос ти уни вер си те та при об ре та ют рей-
тин ги, про во ди мые на ос но ве оп ро са ра бо то да-
те лей, ана ли за тру до ус трой ства вы пус кни ков 
ву зов. При мер это го — рей тинг, про ве ден ный в 
рам ках сов мес тной ра бо ты НПП РК «Ата ме кен» 
и Ми нис тер ства об ра зо ва ния и на уки Рес пуб ли-
ки Казахстан. Ка ра ган дин ский го су дар ствен ный 
уни вер си тет им. Е. А. Бу ке то ва на ря ду с Уни вер-
си те том Нар хоз и КБТУ во шел в чис ло ли де ров 
ка зах стан ско го выс ше го об ра зо ва ния, про де-
монстри ро вав на ибо лее вы со кие бал лы по ка че-
ству, ак ту аль нос ти и сов ре мен нос ти сво их спе-
ци аль нос тей. Кол лек тив уни вер си те та в све те 
Пос ла ния Пре зи ден та ук ре пит это нап рав ле ние 
дея тель нос ти, внед ряя кон ку рен тос по соб ные об-
ра зо ва тель ные прог рам мы, со дей ствуя ус пеш но-
му тру до ус трой ству че рез свя зи с ра бо то да те ля-
ми и вы яв ле ние на ибо лее ус пеш ных тра ек то рий 
ре али за ции вы пус кни ка.
У оте че ствен ных ву зов есть прек рас ная воз мож-

ность зна ко мить ся и при ме нять опыт ин но ва ци-
он ных уни вер си те тов, ко то рые ус пеш но ра бо та ют 
в Ка зах ста не. Про дук тив ные свя зи КарГУ им. Е. А. 
Бу ке то ва с ли де ром выс шей шко лы рес пуб ли ки, 
Назарбаев Уни вер си те том, поз во ли ли внед рить в 

прак ти ку ра бо ты сов ре мен ные об ра зо ва тель ные 
тех но ло гии и ме то ды оце ни ва ния. Эта ра бо та да ет 
по ло жи тель ный эф фект, ко то рый про яв ля ет ся в 
по вы ше нии объ ек тив нос ти оцен ки зна ний, проз-
рач нос ти ор га ни за ции учеб но го про цес са, уче те 
лич ных дос ти же ний обу ча ющих ся.

Ини ци ати вы Пре зи ден та бу дут спо соб ство вать 
так же раз ви тию пред при ни ма тельской ак тив нос-
ти на се ле ния че рез льгот ное мик рок ре ди то ва ние. 
Оза бо чен ность Пре зи ден та эф фек тив ностью ис-
поль зо ва ния кре дит ных средств ос но ва на на глу-
бо ком эко но ми чес ком ана ли зе. Во мно гом при чи-
ны не ра ци ональ но го ис поль зо ва ния средств обус-
лов ле ны не дос та точ ной пред при ни ма тельской 
гра мот ностью лю дей, ко то рые хо те ли бы ор га ни-
зо вать свой биз нес. Фор ми ро ва ние пред при ни ма-
тельских на вы ков мо ло де жи — од на из за дач, ус-
пеш но ре ша емых Ка ра ган дин ским го су дар ствен-
ным уни вер си те том в рам ках учеб ной дис цип ли-
ны «Ос но вы пра ва и пред при ни ма тель ства», че рез 
вов ле че ние сту ден тов в стар тап-дви же ние. Мы глу-
бо ко убеж де ны в том, что на ши сту ден ты, ко то рые 
в уни вер си те те по лу чи ли опыт ус пеш но го учас тия 
в стар тап-про ек тах, смо гут ис поль зо вать его и от-
крыть соб ствен ное де ло.
По ко ря ет об щий тон Пос ла ния Пре зи ден та, за 

каж дой стро кой ко то ро го — за бо та о лю дях, о по-
вы ше нии ка че ства их жиз ни, раз ви тии со ци аль ной 
ин фрас трук ту ры ре ги онов, го ро дов и сел стра ны. 
Проб ле мы ЖКХ так или ина че ка са ют ся каж до го 
граж да ни на. Во мно гом по ря док и чис то та на ших 
улиц и мик ро райо нов за ви сят от нас, а го су дар ство 
го то во под дер жать ини ци ати вы граж дан.
Нурсултан Абишевич объ явил сле ду ющий год 

в Ка зах ста не Го дом мо ло де жи. Фор ми ро ва ние со-
ци аль ной от вет ствен нос ти мо ло до го по ко ле ния, 
его ори ен та ция на со зи да ние сов ре мен но го, проц-
ве та юще го Казахстана ос та ют ся не отъ ем ле мой 
частью выс ше го об ра зо ва ния, ус ло ви ем его вос-
тре бо ван нос ти и эф фек тив нос ти. Мо ло дежь как 
на ибо лее ди на мич ный сег мент об ще ства, об ла да-
ющий боль шим ин но ва ци он ным по тен ци алом, 
ос та ет ся се год ня в цен тре вни ма ния по ли ти ки 
Пре зи ден та, нап рав лен ной на ста биль ное по вы-
ше ние бла го сос то яния и ка че ства жиз ни на ше го 
на ро да.

ОТ ИМЕ НИ КОЛ ЛЕК ТИ ВА ПРЕ ПО ДА ВА ТЕ ЛЕЙ И СТУ ДЕН ТОВ 
КАРГУ ИМ. АКА ДЕ МИ КА Е. А. БУ КЕ ТО ВА, 

РЕК ТОР ЕР КИН КИ НО ЯТО ВИЧ КУ БЕ ЕВ

Каж дое Пос ла ние Пре зи ден та — это всег да прог рам ма кре-
атив но го бу ду ще го Казахстана, а в це лом они сос тав ля ют го-
су дар ствен ную прог рам му вхож де ния на ше го го су дар ства в 
чис ло 30 кон ку рен тос по соб ных стран ми ра.

Се год няш нее Пос ла ние — это уже раз вер ну тая мат ри ца на ше го ус пеш-
но го прод ви же ния к на ме чен ной це ли. Нес мот ря на то что каж дый раз дел 
Пос ла ния от ра жа ет раз ные сто ро ны жиз ни ка зах стан ско го об ще ства, в це лом 
они соз да ют мо дель гар мо нич но го раз ви тия. И каж дый ка зах ста нец мо жет 
най ти свое мес то в этом пос ту па тель ном рит ме. Здесь нет мес та уз коп ро фес-
си ональ ным ин те ре сам или ве дом ствен ным при ори те там. Каж дая стро ка 
ды шит за бо той о Че ло ве ке, о рос те его бла го сос то яния. И это не ло зун ги, не 
дек ла ра ции, а кон крет ные по ру че ния, ко то рые бу дут кон тро ли ро вать ся Пре-
зи ден том и каж дым из нас. И эти пре об ра зо ва ния, из ме не ния, ре фор мы кос-
нут ся нас уже зав тра. Уве рен ность в этом оп ре де ля ет ся всей ис то ри ей на ше го 
Казахстана, по зи ци ей гла вы го су дар ства.

Мне как пре по да ва те лю осо бен но близ ки стро ки Пос ла ния, ко то рые пос-
вя ще ны сис те ме выс ше го об ра зо ва ния. Дей стви тель но, ны неш ний год стал 
зна ко вым для всей ка зах стан ской сис те мы об ра зо ва ния. В зна чи тель ной сте-
пе ни уве ли чи лась гран то вая под дер жка мно гих спе ци аль нос тей — и в час ти 
ба ка лав ри ата, и в час ти ма гис тра ту ры и док то ран ту ры. В це лях соз да ния кон-
ку рен тос по соб ных науч но-ис сле до ва тельских прог рамм и про ек тов уве ли чи-
лось фи нан си ро ва ние науч но-ис сле до ва тельской сос тав ля ющей ву зов, ака де-
ми чес ких ин сти ту тов.

Од на ко дос ти же нию этой це ли — вы вес ти ка зах стан ское об ра зо ва ние на 
уро вень ми ро вых об ра зо ва тель ных ли де ров — в зна чи тель ной ме ре бу дет 
спо соб ство вать на ша ак тив ная граж дан ская по зи ция. Го су дар ство соз да ло 
мак си мум ус ло вий для твор че ства в об ра зо ва тель ной сфе ре, обес пе чи ло ос-
но ва тель ную фи нан со вую под дер жку. Де ло те перь за на ми. Важ но осоз на вать, 
что на ша за да ча сос то ит не в под го тов ке уз ких про фес си она лов, а в фор ми ро-
ва нии у на ших вы пус кни ков ши ро ко го ми ро воз зрен чес ко го го ри зон та, поз во-
ля юще го и ус пеш но со ци али зи ро вать ся в про фес сии, и быть ак тив ным учас-
тни ком мо дер ни за ци он ных про цес сов в це лом. Се год ня пе ред на ми сто ит за-
да ча соз да вать учеб ни ки но во го по ко ле ния, ис поль зо вать ак тив ные циф ро вые 
ме то ди ки и тех но ло гии в обу че нии, а глав ное — фор ми ро вать ос но ва тель ное 
ощу ще ние у мо ло дых лю дей соп ри час тнос ти с ди на мич ны ми про цес са ми мо-
дер ни за ции в род ном Ка зах ста не.

Пос ла ние Пре зи ден та РК Н. А. Назарбаева — мат ри ца ка зах стан ско го ус-
пе ха.

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

ПРО ФЕС СОР КА ФЕД РЫ ФИ ЛО СО ФИИ И ТЕ ОРИИ КУЛЬ ТУ РЫ КАРГУ ИМ. Е. А. БУ КЕ ТО ВА

Но вое Пос ла ние Пре зи ден та Нур сул та на Аби ше ви ча Назарбаева на ро ду 
Казахстана «Рост бла го сос то яния ка зах стан цев: по вы ше ние до хо дов и ка че ства 
жиз ни» проз ву ча ло осо бен но ак ту аль но на фо не прод ви же ния тех эко но ми чес-
ких, со ци аль ных и по ли ти чес ких ре форм, ре зуль та ты ко то рых мы ре аль но ви-
дим в се год няш нем Ка зах ста не. Чет кая прак ти чес кая нап рав лен ность, кон крет-
ность об ра ще ния Пре зи ден та по ка зы ва ет, что у гла вы го су дар ства есть яс ное 
ви де ние те ку щей си ту ации и пу тей ее прог рес сив но го раз ви тия. «Мы го то вы к 
но вым вер ши нам», — под чер кнул Пре зи дент.

Выс туп ле ние Пре зи ден та пред ла га ет де-
таль ный ана лиз раз лич ных ас пек тов со ци аль-
но-эко но ми чес кой си ту ации в Ка зах ста не и 
со дер жит чет ко сфор му ли ро ван ные и сис те-
ма ти чес ки выс тро ен ные ме ры эф фек тив но го 
раз ви тия стра ны с целью сох ра не ния ста биль-
нос ти и един ства об ще ства.

По сло вам Пре зи ден та, для эф фек тив ных 
дей ствий в нас то ящих ус ло ви ях не об хо ди ма 
даль ней шая мо дер ни за ция и ре фор ми ро ва-
ние клю че вых сфер эко но ми ки и об ще ства. 
Сре ди пер вос те пен ных за дач — ста би ли за ция 
фи нан со во го рын ка, оп ти ми за ция и эко но-
мия бюд жет ных рас хо дов, со ци аль ная бе зо-
пас ность, ин фрас трук ту ра. Ос тро бы ли пос-
тав ле ны Пре зи ден том мно гие проб лем ные 
воп ро сы — кор руп ции, бю рок ра тии, эф фек-
тив нос ти ра бо ты гос слу жа щих и чи нов ни ков.

С удов лет во ре ни ем от ме тим, что ин вес-
ти ро ва ние в че ло ве чес кий ка пи тал ос та ет ся 
важ ней шим дол гос роч ным при ори те том го-
су дар ствен ной по ли ти ки Казахстана. Гла ва 
го су дар ства пред ла га ет но вый ком плекс мер 
для даль ней ше го раз ви тия на ци ональ ной сис-
те мы об ра зо ва ния на всех ее уров нях.

Так, на по вы ше ние ка че ства ма те ри аль но-
го обес пе че ния дош коль но го и школь но го об-
ра зо ва ния в бу ду щем го ду бу дет вы де ле но 50 
мил ли ар дов тен ге. Это поз во лит соз дать бо-
лее ком фор тные ус ло вия для обу че ния на ших 
де тей: обес пе чить уч реж де ния об ра зо ва ния 
сис те ма ми ви де онаб лю де ния, уси лить ра бо ту 
дет ских пси хо ло гов, ре шить все еще су ще ству-
ющую проб ле му трех смен ных школ, сни зить 
наг руз ки на учи те лей.

Так же важ ным яв ля ет ся обес пе че ние дос-
той но го со ци аль но го ста ту са пре по да ва те ля 

как клю че во го зве на учеб но го про цес са. Для 
это го гла ва го су дар ства по ру чил раз ра бо тать 
и при нять в сле ду ющем го ду За кон «О ста ту-
се пе да го гов», приз ван ный по вы сить прес тиж 
про фес сии сре ди мо ло де жи.

Учи ты вая ре алии сов ре мен ной ин дус три-
али зо ван ной гло баль ной эко но ми ки, од ним 
из глав ных нап рав ле ний та ко го ин вес ти ро ва-
ния Президент наз вал раз ви тие тех ни чес ко го 
об ра зо ва ния на всех его уров нях. Ус пеш ный 
опыт Назарбаев Уни вер си те та как флаг ма-
на ка зах стан ско го об ра зо ва ния бу дет те перь 
внед рен в сфе ре по ли тех ни чес ко го об ра зо-
ва ния. В Ка зах ста не по явит ся по ли тех ни чес-
кий вуз по при ме ру Назарбаев Уни вер си те та. 
Пра ви тель ству по ру че но вы де лить не ме нее 
100 мил ли ар дов тен ге на на уку, раз ви тие 
науч ных ис сле до ва ний в об лас ти аль тер на-
тив ной энер ге ти ки, би оме ди ци ны, аг ро куль-
ту ры, IT-тех но ло гий, ко то рые дол жны стать 
ос но вой на уко ем кой эко но ми ки, «эк спор тно 
ори ен ти ро ван ной ин дус три али за ции», раз ви-
ва емой в Ка зах ста не.

Сим во лич но, что Нурсултан Абишевич 
объ явил сле ду ющий год в Ка зах ста не Го дом 
мо ло де жи. Вы со кок ва ли фи ци ро ван ные, раз-
ви тые в лич нос тном и про фес си ональ ном 
пла не, об ла да ющие ус той чи вы ми граж дан-
ски ми цен нос тя ми и со ци аль но от вет ствен-
ные мо ло дые лю ди — это цель и ос но ва дол-
гос роч но го раз ви тия Казахстана, по вы ше ния 
бла го сос то яния на ше го на ро да.

Г. КО ЖАХ МЕ ТОВ,
ДЕ КАН ЮРИ ДИ ЧЕС КО ГО ФА КУЛЬ ТЕ ТА 

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

Коллектив КарГУ 
поддерживает 
Послание Президента

8 ок тяб ря 2018 го да в КарГУ 

име ни ака де ми ка Е. А. Бу ке-

то ва сос то ялось соб ра ние 

кол лек ти ва пре по да ва те лей, 

сот руд ни ков и сту ден тов, пос-

вя щен ное разъ яс не нию ос-

нов ных по ло же ний Пос ла ния 

Пре зи ден та Рес пуб ли ки 

Казахстан Нур сул та на Аби-

ше ви ча Назарбаева на ро ду 

Казахстана «Рост бла го сос-

то яния ка зах стан цев: по вы-

ше ние до хо дов и ка че ства 

жиз ни» и ме рам по его ре али-

за ции.

К соб рав шим ся об ра тил ся 

рек тор КарГУ име ни ака де ми-

ка Е. А. Бу ке то ва про фес сор 

Ер кин Ки но ято вич Ку бе ев, 

пред ста ви те ли про фес сор ско-

пре по да ва тельско го кол лек ти-

ва, док то ран ты, ма гис тран ты, 

сту ден ты.

Пос ла ние Пре зи ден та бы-

ло вос при ня то кол лек ти вом 

КарГУ с осо бым во оду шев ле-

ни ем, пос коль ку оно оп ре де ля-

ет стра те гию бу ду щих ус пе хов 

на шей стра ны. С осо бым вни-

ма ни ем сту ден ты и пре по да ва-

те ли вос при ня ли сло ва Пре зи-

ден та о даль ней шем раз ви тии 

оте че ствен ной сис те мы об ра-

зо ва ния.

Уни вер си тет ское со об ще-

ство Ка ра ган дин ско го го су-

дар ствен но го уни вер си те та в 

чис ле сво их ос нов ных за дач 

ви дит вос пи та ние мо ло до го 

по ко ле ния ка зах стан цев в ду-

хе пат ри отиз ма и граж дан ской 

от вет ствен нос ти. Дея тель-

ность уни вер си те та нап рав ле-

на на по пу ля ри за цию цен нос-

тей пат ри отиз ма, зна чи мос ти 

го су дар ствен ных сим во лов, 

об ра за ус пеш но го, ак тив но-

го и прог рес сив но го мо ло до го 

ка зах стан ца.

Все це ло под дер жи вая по-

ло же ния Пос ла ния Пре зи-

ден та Рес пуб ли ки Казахстан 

Н. А. Назарбаева, кол лек-

тив КарГУ име ни ака де ми ка 

Е. А. Бу ке то ва при ло жит все 

уси лия для дос ти же ния пос тав-

лен ных Пре зи ден том це лей.

СОБ. ИНФ.

Основа благосостояния народа

Творческий подход как основа 
казахстанского успеха

Инвестирование в человеческий капитал

Послание Президента
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Қа зан айын да Қа ра ған ды қа ла сы на ар найы іс са пар мен кел ген Қа зақ стан Рес пуб ли ка сы Пар ла-
мен ті Се на ты ның Тө ра ға сы Қа сым-Жо март То қа ев ки елі қа ра ша ңы рақ Қа ра ған ды мем ле кет тік 
уни вер си те ті не ат ба сын бұр ды. Се нат Спи ке рі Қа сым-Жо март Ке ме лұ лы, об лыс əкі мі Ер лан Қо-
ша нов бі лім ор да сы ның бү гін гі ты ныс-тір лі гі мен та ныс ты. Оқу ор ны ның же тіс тік те рін ай шық-
та ған көр ме ні та ма ша ла ды.

Көр ме нің та ныс ты ры лы мы нан кейін Се нат Тө-
ра ға сы Қа сым-Жо март То қа ев уни вер си тет тің про-
фес сор лық-оқы ту шы лар құ ра мы мен, сту дент те рі-
мен, ма гис трант та ры мен жə не док то рант та ры мен 
кез дес ті. Жүз де су дің бас ты ар қауы Ел ба сы мыз дың 
«Қа зақ стан дық тар дың əл-ауқа ты ның өсуі: та быс пен 
тұр мыс са па сын арт ты ру» ат ты Жол дауына ар нал-
ды. Уни вер си тет бас шы сы Ер кін Кө бе ев жа ңа Жол-
да уда ғы бел гі лен ген мін дет тер ге қыс қа ша тоқ та ла 
ке ле, «өзек ті ғы лы ми зерт те улер ді жүр гі зу, бі лім 
бе ру жүйе сін жаң ғыр ту ға қа ты су, өңір дің биз нес 
құ ры лым да ры мен бай ла ныс тар ды ны ғай ту, Ор-
та лық Қа зақ стан ды мо биль ді, құ зы рет ті за ма науи 
кад рлар мен қам та ма сыз ету бі лім ор да сы үшін аса 
ма ңыз ды» де ді. Се нат Тө ра ға сы өз сө зін де Мем ле кет 

бас шы сы бі лім бе ру, ғы лым жə не ден са улық сақ тау 
са ла ла рын қар жы лан ды ру тə сіл де ме ле рін тү бе гей-
лі қай та қа ра уды тап сыр ға нын, əң гі ме жас тар дың 
əлеу мет тік əл-ауқа ты жə не жыл дам өз ге ре тін əлем-
нің қа жет ті лік те рі мен мін дет те рі не сəй кес бі лім нің 
үз дік сіз жа ңа рып оты ру ына ба ғыт тал ған көп дең-
гей лі бі лім бе ру жүйе сін же тіл ді ру ту ра лы бол ға-
нын атап өт ті. Спи кер жас тар — жа ңа əлеу мет тік 
жағ дай лар ға сəт ті бейім де ле ала тын жə не қа зір гі 
за ман ның сын-те ге урін де рі не ұтым ды жауап бе ре 
ала тын қо ғам ның ең бел сен ді жə не бейім дел гіш 
бөл шегі еке нін ай тып, «Əр бір дағ да рыс та қауіп-қа-
тер мен қа тар мүм кін дік бар», — деп түйін жа са ды.
Сөз со ңын да Се нат Спи ке рі ҚарМУ-дың про-

фес сор лық-оқы ту шы лар құ ра мы мен сту дент те-

рі не құр мет гра мо та ла рын та быс ет ті. Бі лім ор да-
сы ның бел сен ді жас та ры ның өкі лі ре тін де сөз ал-
ған ҚарМУ сту ден ті Нар гиз Ра хым ге рей: «Сіз дің 
біз ге — ел ер те ңін ту ды ра тын жас ұр пақ қа де ген 
се ні мі ңіз бен қол дауыңыз қа шан да жа лын ды жас-
тар ды қа нат тан ды ра ды», — дей ке ле, Қа ра ған ды 
мем ле кет тік уни вер си те ті нің қы ран дай күш ті қа-
нат ты, бі лім мен қа ру лан ған қа ру лы жас та ры аты-
нан мем ле кет жə не қо ғам қай рат ке рі не зор ал ғыс 
біл дір ді.
Бұл жүз де су бі лім жо лын да жүр ген жа лын ды 

жас тар ды жі гер лен ді ріп, жар қын бо ла шақ қа де-
ген се нім де рін нық тай түс ті.

Г. МА ХАН

Қа зан айы ның 12-13 күн де рі ака де мик Е. А. Бө ке тов атын да ғы Қа ра ған ды мем ле кет тік уни ве ри те ті 
Қа зақ жа зу ын ла тын гра фи ка сы на ауда ру ор та лы ғын да А. Бай тұр сы нұ лы атын да ғы Тіл бі лі мі ин сти-
ту ты мен Ш. Ша ях ме тов атын да ғы «Тіл-Қа зы на» ұлт тық ғы лы ми-прак ти ка лық ор та лы ғы ға лым да ры-
ның қа ты су ымен «Жа ңа қа зақ жа зуы жə не гра фи ка мə се ле сі» ат ты рес пуб ли ка лық се ми нар өт ті.

Се ми нар ға Қа ра ған ды об лы сы жо ға ры оқу 
орын да ры ның про фес сор лық-оқы ту шы лар құ ра-
мы, сту дент тер, ма гис трант тар, док то рант тар жə не 
об лыс тық бі лім бе ру ұйым да ры ның өкіл де рі қа ты-
сып, ла тын əліп биі не кө шу дің ғы лы ми-тə жі ри бе лік 
не гіз де рі, қа зақ ор фог ра фи ясы не гіз гі ем ле ере же ле-
рі нің құ ры лы мы, маз мұ ны, жа ңа ла тын не гіз ді əліп-
би бойын ша ор фог ра фи ялық мə се ле лер, жа ңа қа зақ 
əліп биі ем ле ере же ле рі нің қа ғи дат та ры ту ра лы пі кір 
ал ма су бол ды.
Ал ды мен сөз ал ған Е. А. Бө ке тов атын да ғы Қа-

ра ған ды мем ле кет тік уни вер си те ті нің бі рін ші про-
рек то ры та рих ғы лым да ры ның док то ры, про фес сор 
Рым бек Мұ ра тұ лы Жұ ма шев көп ші лік ті се ми нар-
дың мақ сат-мін де ті мен та ныс ты ра оты рып, бү гін гі 
кү ні жа ңа қа зақ əліп биі мен ем ле ере же ле рін жа-
са уда ат қа ры лып жат қан жұ мыс тар ды да атап өт ті. 
Жа ңа қа зақ жа зу ын на си хат та уда ат қа ры лып жат қан 
игі ша ра лар ды ай та оты рып, бо ла шақ та ғы ма ңыз ды 
іс тер дің де ба сым екен ді гі не тоқ тал ды.

«Тіл мүд де сі жə не жа ңа əліп би» та қы ры бын да 
дə ріс оқы ған Қа ра ған ды мем ле кет тік уни вер си те ті 

қа зақ тіл бі лі мі ка фед ра сы ның про фес со ры, фи ло-
ло гия ғы лым да ры ның док то ры Ал ма гүл Со вет қы зы 
ла тын əліп биі нің ма ңыз ды лы ғын ай та ке ліп, өт кен 
ға сыр дың 40 жыл да ры нан бас тап қол да ны лып ке ле 
жат қан ки рил ли ца ның қа зақ ті лі нің ды быс жүйе сі-
не, ем ле сі не, сөз са зы на, үн де сі мі не ти гіз ген зи яны 
күн де лік ті өмір де жиі кез де се ті ні не тоқ тал ды, мы-
сал дар мен дə лел де ді.

Ш. Ша ях ме тов атын да ғы «Тіл-Қа зы на» ұлт тық 
ғы лы ми-прак ти ка лық ор та лы ғы Ор фог ра фия бө лі-
мі нің бас шы сы, фи ло ло гия ғы лым да ры ның док то ры, 
про фес сор Құ ра лай Би мол да қы зы Кү де ри но ва ның 
«Жа ңа қа зақ əліп биі не гі зін де гі ем ле ере же ле рі жо-
ба сы: құ ры лы мы қан дай, ұс та ны мы не де?» та қы ры-
бын да ғы дə рі сі көп ші лік тің қы зы ғу шы лы ғын ту ды-
рып, қы зу тал қы лан ды. Ға лым өз дə рі сін де жа ңа ем-
ле ере же ле рін жа сау ба ры сын да ат қа рыл ған іс-ша ра-
лар ға тоқ та ла ке ле, ем ле ере же ле рі нің құ ры лы мы на, 
ем ле ұс та ны мы на, жа ңа ем ле де гі жа ңа лық тар ға, 
оның ішін де дауыс ты, дауыс сыз əріп те рі нің ем ле сі-
не, бі рік кен сөз дер мен бас əріп ем ле сі не жə не кей бір 
ки рилл əріп те рі мен шет тіл дік сөз дер дің ем ле сі не 

жан-жақ ты си пат та ма жа са ды. Тың да ушы лар дың 
сұ рақ та ры на то лық қан ды жауап бе ре оты рып, қа зақ 
ті лі ем ле сі нің не гіз гі ере же ле рі өңір лер ге та ра ты ла-
тын ды ғын, ұсы ныс, пі кір лер жи на ла тын ды ғын, ұсы-
ныс тар ес ке рі ле тін ді гін, соң ғы нұс қа үкі мет қау лы сы-
мен бе кі ті ле тін ді гін тү сін дір ді.

«Жа ңа қа зақ жа зуы жə не гра фи ка мə се ле сі» ат ты 
рес пуб ли ка лық се ми нар дың екін ші бө лі мін «Ла тын-
не гіз ді қа зақ əліп биі мен ем ле мə се ле ле рі» де ген та-
қы рып та сөз ал ған Л. Н. Гу ми лев атын да ғы Еура зия 
ұлт тық уни вер си те ті қа зақ тіл бі лі мі ка фед ра сы ның 
до цен ті, PhD док тор Қуа ныш бек Кə рі мұ лы Кен жа-
лин ор тақ түр кі əліп биі мен қа зір гі түр кі ел де рін де 
қол да ны ла тын ла тын əліп биі не тоқ та ла ке ле, ла тын-
не гіз ді қа зақ əліп биі ні нің си па ты ту ра лы сөз қоз ға ды.

(Жал ға сы 8 бет те)

МАР ХА БА Т;Р СЫ НО ВА,
3А ЗА3 ЖА ЗУ ЫН ЛА ТЫН ГРА ФИ КА СЫ НА АУДА РУ ОР ТА ЛЫ /Ы НЫ4 ЖЕ ТЕК ШІ СІ

Қа зан айы ның 18-19 күн де рі ака де мик Е. А. Бө ке тов атын да ғы Қа ра ған ды мем ле кет тік уни вер си те ті-
нің та рих фа куль те тін де «Қо ғам дық са на ны жаң ғыр ту жə не қа зақ стан дық жа ңа гу ма ни тар лық ғы лым дар» 
ат ты та рих фа куль те ті нің 80 жыл ды ғы на ар нал ған ха лы қа ра лық ғы лы ми-тə жі ри бе лік кон фе рен ция өт ті.

Пле нар лық оты рыс тың спи кер ле рі ре тін де Қос та-
най пе да го ги ка лық уни вер си те ті нің про фес со ры, та рих 
ғы лым да ры ның док то ры Аман жол Кү зем байұ лы, Еура-
зи ялық ин тег ра ция ин сти ту ты ди рек то ры ның орын ба-
са ры Сер гей Ва силь евич Се ли вер стов, та рих ғы лым да-
ры ның док то ры, про фес сор За уреш Ға лым жан қы зы 
Сақ та ға но ва, та рих ғы лым да ры ның кан ди да ты, про фес-
сор Бі тім бек Көп байұ лы Адам бек, со ны мен қа тар кел-
ген қо нақ тар ара сы нан фа куль тет тү лек те рі сөз сөй ле ді.

Ха лы қа ра лық кон фе рен ци яның сек ци ялық оты-
рыс та ры ке ле сі ба ғыт тар бойын ша өт кі зіл ді: «Ор та лық 
Қа зақ стан да ғы та рих ғы лы мы ның қа лып та суы мен да-
муы»; «Жа ңа гу ма ни тар лық бі лім — қо ғам дық бі лім ді 
жаң ғыр ту дың не гі зі»; «Үшін ші жаң ғы ру жағ дайын да ғы 
ұлт тық эко но ми ка: жағ дайы, мə се ле ле рі, бо ла ша ғы»; 
«Əлеу мет тік жаң ғы ру дың əлем дік тə жі ри бе сі: та рих жə-
не тə жі ри бе»; «Ру ха ни жаң ғы ру жас ұр пақ тың бойын да-
ғы ұлт тық са на ны жаң ғыр ту дың не гі зі».

Со ны мен қа тар, кон фе рен ция аясын да ҚР ЖОО-ның 
ға лым да ры, мем ле кет тік жə не қо ғам дық ұйым дар дың 
қыз мет кер ле рі, ор та жə не ар найы ор та оқу орын да ры-
ның мұ ға лім де рі, Ғы лы ми-өн ді ріс тік ұйым дар өкіл де рі 
ара сын да «Бі лім бе ру дің құ зы рет ті лік мо де лін жү зе ге 
асы ру жағ дайын да та ри хи бі лім ді қа лып тас ты ру фак-
тор ла ры» ат ты дөң ге лек үс тел өт кі зіл ді. Бү кі лə лем та ри-
хы жə не ха лы қа ра лық қа ты нас тар ка фед ра сы ның мең-
ге ру ші сі, т.ғ. к., до цент Б. Т. Тө леуова мо де ра тор бол ды.

Іс-ша ра ға фа куль тет оқы ту шы ла ры, сту дент тер, ма-
гис трант тар, док то рант тар, уни вер си тет бас шы ла ры, бас-
қа да ЖОО-ның оқы ту шы ла ры мен рес пуб ли ка ның, об-
лыс тың мек теп мұ ға лім де рі жə не мем ле кет тік ор ган дар 
мен ме ке ме лер де гі фа куль тет тү лек те рі қа тыс ты. Кон-

фе рен ция қо ры тын ды сы бойын ша күн діз гі жə не сырт-
тай қа ты су мақ са тын да бе ріл ген 90-нан аса ба ян да ма ның 
60-тан ас та мы тың да лып, кон фе рен ци яның ма те ри ал дар 
жи на ғы шы ға рыл ды.

Ке ле сі кү ні ха лы қа ра лық кон фе рен ция аясын да 
Е. А. Бө ке тов атын да ғы ҚарМУ-дың та рих фа куль те ті нің 
80 жыл ды ғы на ар нал ған Сал та нат ты ке ңес өт ті. Ке ңес 
спи кер ле рі фа куль тет ар да гер ле рі жə не əр жыл дар да-
ғы фа куль тет тү лек те рі бол ды. Елі міз дің əр өңі рін де 
қыз мет етіп жүр ген фа куль тет тү лек те рі нің құт тық тау 
хат та ры оқыл ды. Атап ай тсақ, Қа ра ған ды қа ла сы мəс ли-
ха ты ның хат шы сы Қ. Б. Бек сұл та нов тың, Тө ра ға орын-
ба са ры, Қа зақ стан Рес пуб ли ка сы Пре зи ден ті Əкім ші лі гі 
Қа зақ стан хал қы Ас сам бле ясы хат шы лы ғы ның мең ге ру-
ші сі Л. А. Про ко пен ко ның, ҚР Бі лім жə не ғы лым ви це-
ми нис трі А.Қ. Ай ма ғам бе тов тің аты нан жə не т. б.

Ар найы құт тық та ула рын Л. Н. Гу ми лев атын да ғы 
Еура зия ұлт тық уни вер си те ті та рих фа куль те ті нің де ка-
ны Т. С. Са ды қов, Л. Н. Гу ми лев атын да ғы Еура зия ұлт-
тық уни вер си те ті «Эт но са ра лық қа ты нас тар жə не ҚХА 
то ле рант ты лы ғы» ор та лы ғы ның ди рек то ры С. М. Сыз-
ды қов, Л. Н. Гу ми лев атын да ғы Еура зия ұлт тық уни-
вер си те ті нің про фес со ры М. А. Ал пыс бес, Еура зи ялық 
ин тег ра ция ин сти ту ты ди рек то ры ның орын ба са ры 
С. В. Се ли вер стов, өнер та ну шы, сце на рист, əн ші, «Қа-
зақ стан ның 100 жа ңа есі мі» ұлт тық жо ба сы ның же ңім-
паз да ры ның бі рі Е. М. Тө ле утай, та ри хи-мə де ни мұ ра ны 
қор ғау ор та лы ғы ның ди рек то ры Т. С. Тө леуов, об лыс тық 
өл ке та ну му зейі нің өкіл де рі жет кіз ді. Со ны мен қа тар, 
Қа ра ған ды мем ле кет тік тех ни ка лық уни вер си те ті нің, 
Қа ра ған ды мем ле кет тік ме ди ци на уни вер си те ті нің, Қа-
ра ған ды эко но ми ка лық уни вер си те ті нің, «Бо ла шақ» ака-

де ми ясы ның про фес сор лық-оқы ту шы лар құ ра мы ның 
тү лек те рі де жү рек жар ды жы лы ле біз де рін біл дір ді.

Фа куль тет ар да гер ле рі мен іс-ша ра қо нақ та ры фа-
куль тет ке та ри хи əде би ет тің бай жə не си рек ба сы лым-
да рын, сон дай-ақ ұлт тық мə де ни ет зат та рын сый ға тарт-
ты. Сал та нат ты ке ңес ба ры сын да Тө ле утай Ер лан, ең бек 
сі ңір ген мə де ни ет қай рат кер ле рі Жақ сы гел ді Ке ма лов, 
Ме ру ерт Ба шай, Мұ сайын Сер жан өз де рі нің му зы ка-
лық құт тық та ула рын жет кіз ді.

Ме ру ерт Ба шай та рих фа куль те тін Дү ни ежү зі қа-
зақ та ры қауым дас ты ғы ның аты нан 80 жыл дық ме рей-
тойы мен құт тық та ды. Та рих фа куль те ті нің де ка ны 
Г. М. Сма ғұ ло ва, про фес сор С. У. Жауым ба ев, до цент, 
«Тұл ға та ну» ғы лы ми-зерт теу ор та лы ғы ның ди рек то ры 
Н. А. Бей сен бе ко ва қауым дас тық мү ше ле рі нің куə лі гін 
ал ды. Та рих фа куль те тін «Ру ха ни жаң ғы ру» бағ дар ла-
ма сын жү зе ге асы ру бойын ша бел сен ді жұ мы сы үшін 
Қа зақ стан Рес пуб ли ка сы Іш кі іс тер ми нистрлі гі аты нан 
об лыс тың Іш кі іс тер де пар та мен ті нің өкіл де рі құт тық-
тау сөз сөй леп, ал ғыс хат пен ма ра пат та ды.

Ке ңес ке фа куль тет оқы ту шы ла ры, сту дент тер, ма гис-
трант тар, док то рант тар, уни вер си тет құ ры лы мы мен бас-
қа фа куль тет өкіл де рі, Астана, Алматы, Қос та най қа ла ла-
ры нан кел ген мем ле кет тік ор ган дар мен ме ке ме лер де гі 
фа куль тет тү лек те рі жə не т. б. қа тыс ты. Сал та нат ты ке-
ңес тің со ңын да іс-ша ра ға қа ты су шы лар ға «Та рих шы лар 
дос та рын ша қы ра ды» ат ты ме ре ке лік кон церт ұсы ныл ды.

Г@Л Н;Р БО ЛАТ ХАН 3Ы ЗЫ, 
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«Жа?а <аза< жазуы жEне графика мEселесі»

Тарих факультетіне — 80 жыл

А<параттар а/ыны
«Біз — сыбайлас 
жем<орлы<<а 
<арсымыз!»

�а зан айын да ака де-
мик Е. А. Б" ке тов атын да-
�ы �а ра �ан ды мем ле кет-
тік уни вер си те ті �о �ам ды� 
ке �е сі ні� «Біз — сы бай лас 
жем �ор лы� �а �ар сы мыз!» 
ак ци ясы "т ті.

Ак ция уни вер си тет ті� бі-
рін ші про рек то ры, %о �ам ды� 
ке �ес ті� т& ра �а сы Р. М. Ж� ма-
шев ты� ал �ы с& зі мен ашыл ды. 
Жи нал �ан к&п ші лік ал дын да 
%а за� стан Рес пуб ли ка сы Мем-
ле кет тік �ыз мет іс те рі ж" не 
сы бай лас жем �ор лы� �а �ар сы 
іс-�и мыл агент ті гі ні� %а ра �ан-
ды об лы сы бойын ша де пар-
та мен ті ні� сы бай лас жем �ор-
лы� ты� ал дын алу бас �ар ма сы 
бас шы сы ны� мін де тін ат �а ру-
шы Арыс лан %а был тай� лы «%Р 
сы бай лас жем �ор лы� �а �ар сы 
са яса тын іс ке асы ру жол да-
ры», %а ра �ан ды �а ла сы "кі мі-
ні� за� б& лі мі ні� бас ма ма ны 
Жан дос М�х та р� лы «%а ра �ан-
ды �а ла сы ны� жер гі лік ті ат �а-
ру шы ор ган да ры ны� сы бай лас 
жем �ор лы� �а �ар сы іс-�и мыл 
ж& нін де гі ша ра ла ры» та �ы-
ры бын да ж" не би оло гия-ге-
ог ра фия фа куль те ті ні� 3 курс 
сту ден ті Нар гиз Ра хым ге рей 
«Сту дент тік жас тар — сы бай-
лас жем �ор лы� �а кар сы са-
ясат ты ж� зе ге асы ру шы лар» 
та �ы ры бын да ба ян да ма жа-
са ды. %а ра �ан ды �а ла сы ны� 
%а зы бек би атын да �ы аудан-
ды� со ты ны� ке� се ме� ге ру-
ші сі Ляй ла Сма �� ло ва сту дент-
тер ді сы бай лас жем �ор лы� �а 
�ар сы к� рес бойын ша �� �ы� 
�ол да ну ісі мен та ныс тыр ды. 
Е. А. Б& ке тов атын да �ы %а ра-
�ан ды мем ле кет тік уни вер си-
те ті бі лім алу шы ла ры мен �ыз-
мет кер ле рі не �ыз мет к&р се ту 
ор та лы �ы ны� (Б%%КО) �ыз ме ті 
ту ра лы Б%%КО бас шы сы Тать-
яна Вя чес ла вов на Мик ля ева 
ай тып бер ді. Ак ция ба ры сын да 
%арМУ-ды� Enac tus ко ман да-
сы с&з ал ды.

Жи ын со �ы на та ман %арМУ 
%о �ам ды� ке �е сі ні� ж� мы сы 
ту ра лы уни вер си тет ті� бі рін-
ші про рек то ры, осы �йым ны� 
т& ра �а сы про фес сор Рым бек 
М� ра т� лы Ж� ма шев ке �і нен 
ай тып, ак ци яны �о ры тын ды ла-
ды. «Біз — сы бай лас жем �ор-
лы� �а �ар сы мыз!» ак ци ясы 
%а за� стан Рес пуб ли ка сы ны� 
сы бай лас жем �ор лы� �а �ар сы 
за� на ма сын сту дент тер мен 
уни вер си тет �ыз мет кер ле рі не 
�а на емес, %а ра �ан ды об лы-
сы ны� бар лы� т�р �ын да ры на 
т� сін ді ріп, на си хат тау �а ба �ыт-
тал ды.

3АРМУ БАС ПА С*З 3ЫЗ МЕ ТІ
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Сог лас но рей тин гу ву зов Казахстана, сос тав лен но му в рам ках сов мес тной ра бо ты НПП РК 
«Ата ме кен» и МОН РК, КарГУ им. Е. А. Бу ке то ва на ря ду с Уни вер си те том Нар хоз и КБТУ во шел 
в чис ло ли де ров, про де монстри ро вав на ибо лее вы со кие бал лы по ка че ству, ак ту аль нос ти и сов-
ре мен нос ти сво их спе ци аль нос тей.

Как из вес тно, с на ча ла те ку ще го 
го да Ми нис тер ством об ра зо ва ния и 
на уки РК ве дет ся сов мес тная ра бо та 
с На ци ональ ной па ла той пред при-
ни ма те лей РК «Ата ме кен» по про ве-
де нию оцен ки 2000 об ра зо ва тель-
ных прог рамм (уров ня «ба ка лав ри-
ат») ву зов с целью оп ре де ле ния со-
от вет ствия под го тов ки спе ци алис-
тов сов ре мен ным ре али ям рын ка 
тру да, тре бо ва ни ям дей ству ющих 
ор га ни за ций и пред прия тий.
Осо бен но это ак ту аль но сей час, 

ког да в стра не при нят за кон, рас ши-
ря ющий ака де ми чес кую и уп рав-
лен чес кую сво бо ду ву зов и да ющий 
им воз мож ность са мос то ятель но 
раз ра ба ты вать об ра зо ва тель ные 
прог рам мы.
Оцен кой об ра зо ва тель ных прог-

рамм ох ва че ны как круп ные ву зы в 
Ас та не, Алматы, Шым кен те, так и 
ре ги ональ ные ву зы.
На се год няш ний день по ито-

гам изу че ния пред став лен ных 

ву за ми ма те ри алов сог лас но 
раз ра бо тан ной ме то ди ке оцен-
ки сфор ми ро ва ны рей тин ги по 
64 спе ци аль нос тям и оце не ны 
1465 об ра зо ва тель ных прог-
рамм.
Од ни из ос нов ных кри те ри-

ев оцен ки об ра зо ва тель ных прог-
рамм — про цент тру до ус тро ен ных 
вы пус кни ков и их сред няя за ра бот-
ная пла та. При этом для пол ной 
объ ек тив нос ти све де ния о вы пус-
кни ках и их тру до ус трой стве по лу-
че ны из Еди ной сис те мы уп рав ле-
ния выс шим об ра зо ва ни ем (ЕСУ ВО) 
и све ре ны с ба за ми ГЦВП.
Как по ка зал рей тинг, са мые 

вос тре бо ван ные и вы со ко оп ла чи-
ва емые спе ци аль нос ти — «неф те га-
зо вое де ло», где сред няя зар пла та 
сос тав ля ет 250 тыс. тен ге, «тран-
спор тная тех ни ка и тех но ло гии» — 
174 тыс. тен ге, «гор ное де ло» — 174 
тыс. тен ге, «ав то ма ти за ция и уп-
рав ле ние» — 159 тыс. тен ге.

Вы со кий про цент тру до ус тро-
ен ных по ка за ли вы пус кни ки спе-
ци аль нос ти «ме тал лур гия» — 80% 
тру до ус тро ен ных со сред ней зар-
пла той 147 ты сяч тен ге. Так же вы-
со кие по зи ции за ня ли спе ци аль нос-
ти «оцен ка», «ин фор ма ти ка».
Са мой низ ко оп ла чи ва емой ста-

ла спе ци аль ность «тех но ло гия и 
констру иро ва ние из де лий лег кой 
про мыш лен нос ти» Ка зах ско го уни-
вер си те та тех но ло гии и биз не са, где 
сред няя зар пла та сос тав ля ет 38,5 
ты ся чи тен ге. Вмес те с тем, по дан-
ным эк спер тов, 60% вы пус кни ков не 
ус тра ива ют ся по про фес сии.
При сос тав ле нии рей тин га об-

ра зо ва тель ных прог рамм важ ны ми 
кри те ри ями ста ли ак ту аль ность ис-
поль зу емой ли те ра ту ры, со от но ше-
ние учеб но го вре ме ни и изу ча емых 
дис цип лин, ак ту аль ность, но виз на 
пре по да ва емых дис цип лин. Рас-
смат ри ва лись и та кие кри те рии, как 
сог ла со ва ние об ра зо ва тель ных прог-

рамм с объ еди не ни ем ра бо то да те-
лей, ин вес ти ции в об ра зо ва тель ные 
прог рам мы, меж ду на род ная ак кре-
ди та ция, на ли чие прак ти чес ко го 
опы та пре по да ва те лей.
В оцен ке ак ту аль нос ти прог рамм 

при ня ли учас тие 430 от рас ле вых 
эк спер тов из всех ре ги онов рес пуб-
ли ки, кро ме то го, уч те ны ре зуль та ты 
ан ке ти ро ва ния 6000 вы пус кни ков.
В раз ре зе спе ци аль нос ти на-

ибо лее вы со кие бал лы по ка че ству, 
ак ту аль нос ти и сов ре мен нос ти об-
ра зо ва тель ных прог рамм по ка за ли 
Уни вер си тет Нар хоз, КБТУ, КарГУ 
им. Бу ке то ва, Пав ло дар ский го су-
дар ствен ный уни вер си тет им. С. То-
рай гы ро ва, Се ве ро-Ка зах стан ский 
го су дар ствен ный уни вер си тет им. 
М. Ко зы ба ева.
Вмес те с тем в от дель ных ву зах 

за час тую прог рам мы не от ве ча ют 
тре бо ва ни ям ра бо то да те лей, к при-
ме ру, по спе ци аль нос ти «ав тот ран-
спорт и ло гис ти ка».
В це лом тра ди ци он но дер жат 

мар ку в оте че ствен ном об ра зо ва-
тель ном прос тран стве по ка че ству 
об ра зо ва тель ных прог рамм та кие 
ву зы, как ЕНУ им. Л. Н. Гу ми ле ва, 

Каз НУ име ни аль-Фа ра би, Каз НАУ, 
го су дар ствен ный уни вер си тет им. 
Ша ка ри ма (Се мей), Ка ра ган дин-
ский эко но ми чес кий уни вер си тет 
Каз пот реб со юза.
Ре зуль та ты оцен ки об ра зо ва-

тель ных прог рамм да дут аби ту ри-
ен там и ра бо то да те лям пра во вы-
бо ра как спе ци аль нос ти, так и ву за, 
ко то рый мо жет пре дос та вить об-
ра зо ва тель ные ус лу ги, от ве ча ющие 
спро су на рын ке тру да.
Кро ме то го, ре зуль та ты рей тин га 

пла ни ру ет ся учи ты вать при фор ми-
ро ва нии го су дар ствен но го об ра зо-
ва тель но го за ка за и пре дос тав ле нии 
об ра зо ва тель ных гран тов аки ма ми 
ре ги онов, ра бо то да те ля ми и рек то-
ра ми, что поз во лит обес пе чить под-
го тов ку кад ров с выс шим об ра зо ва-
ни ем в со от вет ствии с пот реб нос тя-
ми рын ка тру да.
Та ким об ра зом, ры ноч ный ме ха-

низм от бо ра вос тре бо ван ных об ра-
зо ва тель ных прог рамм пос те пен но 
при ве дет к от се ву сла бых, не кон ку-
рен тос по соб ных ву зов.
Оцен ка 535 об ра зо ва тель ных 

прог рамм по ос тав шим ся спе ци-
аль нос тям бу дет про дол же на до 
кон ца 2018 го да.

ПО ДАН НЫМ САЙ ТА WWW.EDU.GOV.KZ

Анонс
Объявлен конкурс 
на присвоение звания
«Лучший преподаватель вуза»

Ор га ни за то ром выс ту пи ло 
Ми нис тер ство об ра зо ва ния и 
на уки Рес пуб ли ки Казахстан. 
Кон курс про во дит ся в со от вет-
ствии с при ка зом ми нис тра об-
ра зо ва ния и на уки Рес пуб ли ки 
Казахстан от 15 ав гус та 2016 
го да №502 «О вне се нии из ме не-
ний в при каз ис пол ня юще го обя-
зан нос ти ми нис тра об ра зо ва ния 
и на уки Рес пуб ли ки Казахстан от 
16 мар та 2015 го да №124 «Об 
ут вер жде нии Пра вил прис во-
ения зва ния «Луч ший пре по да-
ва тель ву за».

В кон кур се мо гут уча ство вать 
граж да не Рес пуб ли ки Казахстан, 
яв ля ющи еся штат ны ми пре по да-
ва те ля ми ву зов, име ющие неп-
ре рыв ный науч но-пе да го ги чес-
кий стаж не ме нее пя ти лет на 
мо мент пред став ле ния до ку мен-
тов на кон курс.

Срок пред став ле ния до ку-
мен тов для учас тия в кон кур се: с 
8 по 17 но яб ря 2018 го да.

Для учас тия в кон кур се пре-
тен ден ты пред став ля ют в упол-
но мо чен ный ор ган в об лас ти 
об ра зо ва ния сле ду ющие до ку-
мен ты:

1) за яв ку по фор ме на учас-
тие в кон кур се на прис во ение 
зва ния «Луч ший пре по да ва тель 
ву за»;

2) све де ния в со от вет ствии с 
ка че ствен ны ми и ко ли че ствен-
ны ми по ка за те ля ми;

3) го до вой план-гра фик ра-
бот;

4) ре ко мен да цию уче но го со-
ве та ву за;

5) лич ный лис ток по уче ту кад-
ров, за ве рен ный по мес ту ра бо-
ты;

6) ко пию до ку мен та, удос то-
ве ря юще го лич ность;

7) уве дом ле ние о дей ству-
ющем 20-знач ном те ку щем сче-
те в кар точ ной ба зе.

Ин фор ма ция о за пол не нии 
до ку мен тов в элек трон ном ви де 
бу дет раз ме ще на на сай те МОН 
Рес пуб ли ки Казахстан (www.edu.
gov.kz) пос ле ре гис тра ции пер со-
наль но го элек трон но го ад ре са 
кон кур са.

Ад рес: 010000, Астана, ул. 
Орын бор, 8, Дом ми нис терств, 
подъ езд 11, ка би нет 645. Кон-
так тный те ле фон 8(7172) 74-25-
27.

Специальности КарГУ актуальны и востребованы

Главная тема

15 ок тяб ря 2018 го да сос то ялась встре ча чле на Рес пуб ли кан ской ин фор ма ци он ной груп-
пы, ви це-ми нис тра юс ти ции Рес пуб ли ки Казахстан Пан На тальи Вис са ри онов ны с про фес-
сор ско-пре по да ва тельским сос та вом и сту ден чес кой мо ло дежью КарГУ им. Е. А. Бу ке то ва.

Встре ча име ла целью разъ яс не ние Пос ла-
ния Ли де ра на ции Нур сул та на Аби ше ви ча 
Назарбаева на ро ду Казахстана «Рост бла го-
сос то яния ка зах стан цев: по вы ше ние до хо дов 
и ка че ства жиз ни» от 5 ок тяб ря 2018 го да.
На встре че Пан Н. В. от ме ти ла, что для 

дос ти же ния глав ной це ли Пос ла ния — улуч-
ше ния жиз ни на се ле ния — пре дус мот ре ны 
та кие ме ры, как по вы ше ние ми ни маль ной 
за ра бот ной пла ты, раз ра бот ка но вой кон цеп-
ции раз ви тия рын ка тру да, пе ре ход на но вый 

уро вень ка че ства об ра зо ва ния и здра во ох ра-
не ния, даль ней шее раз ви тие ма ло го и сред-
не го биз не са, раз ви тие аг роп ро мыш лен но го 
ком плек са и под дер жка сель хоз про из во ди-
те лей, по вы ше ние ка че ства и дос туп нос ти 
жилья, ком плек сная под дер жка мо ло де жи и 
ин сти ту та семьи.

«В Пос ла нии боль шое вни ма ние уде ле но 
бла го сос то янию ка зах стан цев, в час тнос ти по-
вы ше нию до хо дов. С 1 ян ва ря сле ду юще го го-
да, как вы зна ете, уве ли чит ся в пол то ра ра за 
ми ни маль ная за ра бот ная пла та. Ес ли се год ня 
она сос тав ля ет 28 284 тен ге, то с 1 ян ва ря 2019-
го бу дет рав на 42 500 тен ге. Из ме не ния в ос-
нов ном кос нут ся ра бот ни ков го су дар ствен ных 
и час тных пред прия тий. В сред нем, зна чит, 
по вы ше ние их зар плат сос та вит до 30% в за ви-
си мос ти от то го, сколь ко они сей час по лу ча ют. 
В це лом на уве ли че ние за ра бот ных плат пот-
ре бу ет ся 86 млрд в год», — по яс ни ла ви це-ми-
нистр юс ти ции.
От учас тни ков пос ту пи ли раз лич ные воп-

ро сы, на ко то рые пред ста ви тель влас ти да ла 

ис чер пы ва ющие от ве ты. По ито гам об суж-
де ний бы ло от ме че но, что встре ча поз во ли ла 
рас крыть клю че вые по ло же ния Пос ла ния с 
по зи ции пря мых и прак ти чес ких вы год, ко-
то рые мо жет по лу чить каж дый граж да нин от 
учас тия в го су дар ствен ных прог рам мах и ини-
ци ати вах.

СОБ. ИНФ.

В этом го ду 70 лет от ме ча ет фи ли ал АО «На ци ональ ный центр по вы ше ния ква-
ли фи ка ции «Өр леу» Ин сти ту та по вы ше ния ква ли фи ка ции пе да го ги чес ких ра бот ни-
ков по Ка ра ган дин ской об лас ти.

В свя зи с этим 24 ок тяб ря 2018 го да в 
КарГУ име ни Е. А. Бу ке то ва сос то ит ся гос-
те вая лек ция Пер во го За мес ти те ля Пред-
се да те ля Прав ле ния АО «НЦПК «Өр леу» 
док то ра пе да го ги чес ких на ук, про фес со ра 
Ка ра ева Жа ум бая Аман тур ли еви ча. Лек-
ция «Тех но ло гия трех мер ной ме то ди чес-
кой сис те мы обу че ния: сущ ность и пер-
спек ти вы» прош ла в рам ках рес пуб ли кан-
ской науч но-прак ти чес кой кон фе рен ции 
«По вы ше ние ква ли фи ка ции пе да го ги чес-
ких ра бот ни ков: вза имо дей ствие тра ди ций 
и ин но ва ций», пос вя щен ной 70-ле тию фи-
ли ала.
Спи кер счи та ет, что «учи тель учит, по ка он 

учит ся сам». По это му На ци ональ ный центр 
«Өр леу» со вер шен ству ет сис те му по вы ше ния 
ква ли фи ка ции на ос но ве па ра диг мы «обу че-
ние на про тя же нии всей жиз ни», обес пе чи ва-
ющей неп ре рыв ное про фес си ональ ное раз ви-
тие пе да го га, по вы ше ние его со ци аль но го ста-

ту са в об ще стве и в це лом по вы ше ние ка че ства 
об ра зо ва ния.
Ши ро ко мас штаб ный про цесс мо дер ни-

за ции сис те мы об ра зо ва ния на шей стра ны 
пред по ла га ет вве де ние в об ра зо ва тель ный 
про цесс эф фек тив ных ди дак ти чес ких средств, 
га ран ти ру ющих дос ти же ние ка че ствен но го 
ре зуль та та пу тем ре али за ции лич нос тно-дея-
тель нос тно го обу че ния.
Мно го лет няя ис сле до ва тельская и прак ти-

чес кая ра бо та по ка за ла, что од ним из та ких 
ди дак ти чес ких средств яв ля ет ся об ра зо ва тель-
ная тех но ло гия трех мер ной ме то ди чес кой 
сис те мы обу че ния.
В ка че стве пси хо ло го-пе да го ги чес кой ос-

но вы дан ной тех но ло гии за ло же на кон цеп-
ция С. Л. Ру бин штей на о вклю че нии объ ек тов 
мыс ли в но вые свя зи в про цес се мыш ле ния 
и, тем са мым, вы яв ле ния в нем но вых свойств, 
при во дя щих к изоб ре те ни ям и от кры ти ям. В 
ос но ву тех но ло гии за ло же на так же те ория Л. 

С. Вы гот ско го о пе ре хо де в про цес се обу че-
ния ум ствен но го раз ви тия уче ни ка из зо ны 
«ак ту аль но го раз ви тия» к зо не «бли жай ше го 
раз ви тия», осу ществля ющем ся на ос но ве дея-
тель нос ти, пе ре хо дя щей от реп ро дук тив но го 
уров ня к про дук тив но му.
Тех но ло гия Жа ум ба ла Аман тур ли еви ча 

Ка ра ева на зы ва ет ся «трех мер ная ме то ди чес-
кая сис те ма обу че ния». Здесь «трех мер ность» 
оз на ча ет на ли чие мно го уров не вос ти, иерар-
хии, т. е. в вер ти ка ли (вы со ты) от но си тель но 
каж до го из его ком по нен тов (це ли, со дер жа-
ния, ме то дов, форм и средств обу че ния). Пе-
да го ги чес кая тех но ло гия ха рак те ри зи ру ет ся 
тем, что це ли обу че ния ха рак те ри зу ют ся че-
рез ре зуль та ты обу че ния, вы ра жен ные в дей-
стви ях уча щих ся, ко то рые мож но точ но опоз-
нать и из ме рить.
Воз мож нос ти внед ре ния этой ме то ди ки и 

пер вый опыт ее внед ре ния и бы ли об суж де ны 
на встре че с пе да го га ми и сту ден та ми КарГУ, 
учи те ля ми школ и дру ги ми слу ша те ля ми гос-
те вой лек ции.

СОБ. ИНФ.

Послание Президента разъяснила вице-министр юстиции

Современная технология обучения презентована в КарГУ
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Қа ра ған ды да тұң ғыш циф рлық 
«Ulys» жур на лы ның та ныс ты ры лы мы 
өт ті. Жур нал дың ре дак то ры Ер жан 
Қа лым бай: «Біз са па лы дү ни елер ді, 
ме диа са ла сын да бо лып жат қан ақ-
пар лар ды xа лық қа жет кі зуі міз ке рек 
де ген ни ет пен жо ба ны бас та дық» — 
дей ке ле, ба сы лым ның ма ңыз ды лы ғы 
мен ар тық шы лы ғын тіл ге ти ек ет ті. 
«Ulys» жур на лы ның тұ сауы ұлт кө се мі 
Аx мет Бай тұр сы нұ лы ның ту ған кү ні-
нің құр ме ті не 5 қыр күйек те Астана да 
ке сіл ді.

Қа зақ стан да ғы жə не Ор та Ази яда ғы 
бұл тұң ғыш циф рлық жур нал дың атауы 
кө не түр кі сө зі нен шық қан. Мем ле кет, 
ұлт, им пе рия де ген ұғым ға ке ле ді. Мы-
са лы, Шың ғыс хан ның ұлы сы, Жо шы 
хан ның ұлы сы де ген тір кес тер со ған дə-
лел. Екін ші, ма ғы на сы «ұлы іс». Жур нал 
соң ғы үл гі де Di gi tal фор ма тын да жа сал-

ған. Сəй ке сін ше, ол ма қа ла ны оқып қа-
на қой май, бей не тү рін де кө ріп, əуез ді 
ды быс тар ар қы лы шы найы се зі ну ге жол 
аша ды. Бір қы зы ғы, жа рық қа шы ғар ту-
ын ды ны кө бі не жур на лис тер емес, са-
рап шы ма ман дар да яр лай ды. Ма те ри ал-
дар 6 тіл де жа ри яла на ды. Ақыл ды са усақ 
ба тыр ма сы сіз бен сөй ле сіп, ма қа ла ны 
кең ауқым да тү сі ну ге кө мек те се ді.
Циф рлық жур нал дың бас ре дак то ры 

Ер жан Қа лым бай дан жа ңа ту ын ды жай-
лы бір не ше сұ рақ қа жауап ал дық.

— Жур нал дың бас ты ерек ше лі гі не-
де?

— Циф рлық жүйе — бү гін гі ақ па рат 
дəуірі нің бір бөл ше гі. Қа зір га зет-жур-
нал оқи тын жас тар аз. Сол се беп ті осы 
жүйе ні қол ға ал дық. Оқу ға ың ғай лы. Бас-
ты сы, жа зыл ған əр ма те ри ал ға те рең тал-
дау жа са ла ды.

— Жур нал да кө бі не xа лы қа ра лық 
ма те ри ал дар жа зы ла ды екен. Осы 
ма те ри ал ды дайын дай тын кез де са-
рап шы дан қан дай бір қа те лік кет се, 
жур нал ға өз ге мем ле кет та ра пы нан 
қы сым көр се тіл мей ме?

— Біз ге жа за тын ма ман дар дың бар-
лы ғы кə сі би са рап шы лар. Түр кия, Əзер-
бай жан, Қа зақ стан, Қыр ғыз стан ның ғы-
лы ми-зерт теу ор та лық та рын да жұ мыс 
іс тей тін ма ман дар. Кө бі нің ғы лы ми 
атақ та ры бар, кі тап та ры бар, бір не ше тіл 
бі ле ді, нақ ты бір са ла ға ма ман дан ған кə-
сі би са рап шы.

— Жур нал дың шы ғуы на үкі мет та-
ра пы нан кө мек көр се ті ле ме?

— Қа зақ стан ме ди асы да циф рлық 
тех но ло ги яны иге ру ке рек. Се бе бі, циф-
рлық құн ды лық тар за ма ны. Бі рақ, БАҚ 
ту ра лы заң ды лық тар да бі раз кем ші лік-
тер бар. Ал да ғы уақыт та отан дық ме-
ди алар дың за ман ға сай ғы лы ми-тех но-
ло ги ялық үр діс тер ге сай да му ына мүм-
кін дік бе ре тін өз ге ріс тер мен то лық ты-
ру лар ен гі зі ле ді деп ой лай мын. Қа зір 
еш қан дай де ме уші жоқ. Өз қа ра жа ты-
мыз бен шы ға рып жа тыр мыз. Ақ па рат 
жə не ком му ни ка ци ялар ми нистрлі гі 
бə рін кө ріп, қол дап отыр. Ке ле сі жы-
лы қар жы лан ды ра ды де ген үміт те міз. 
Де ме уші лік та ны та мыз дей тін жан дар 
бол са, құ ба-құп.

— Циф рлық жүйе ге ал да ғы уақыт та 
өз ге ріс ен гі зі ле ме?

— За ман та ла бы на сай жур нал ды да-
мы та мыз. Көп те ген жа ңа лық тар, соң ғы 
тə сіл дер ен гі зе міз. Қа зір екі-ақ кі сі бү кіл 
ре дак ци яның жұ мы сын іс теп жат қан-
дық тан, үл гер мей жа тыр мыз. Бі рақ, ал-
да ғы уақыт та оқыр ман да ры мыз ды қу ан-
та тын жа ңа лы ғы мыз көп.

— Ба сы лым ға кез кел ген адам ма те-
ри ал жі бе ре ала ма? Ал ғаш қы бе ті не 
шы ғу үшін қан дай та лап қойыл ған?

— Ба сы лым бе ті не көп тіл ді мең гер ген, 
өзін дік ор ны бар ма ман дар қойы ла ды. 
Жур нал ға кез кел ген тұл ға ма қа ла жа-
ри ялай ала ды. Тек, ақ па рат шы найы əрі 
нақ ты жа зыл са бол ға ны. Жур нал дың əр-
бір са нын да Қа зақ стан мен Түр кі əле мі-
не ор тақ түр лі са рап та ма лық ма қа ла лар 
жа ри яла на ды.

P. S.: Жур нал ды iOS жə не Аndro-
id жүйе ле рін де гі «Play Mar ket» жə не 
«AppStor» қо сым ша сы ар қы лы те ле фо-
ны ңыз ға жүк теп алу ға бо ла ды.

АНАР ОРА3 БАЙ, 3АРМУ СТУ ДЕН ТІ

«Қа ра ған ды об лыс тық жас тар ре сурс-
тық ор та лы ғы» жə не «Нұр Отан» пар ти-
ясы жа нын да ғы «Жас Отан» Жас тар қа на-
ты бір ле се оты рып, То пар ауда ны «Же ңіс» 
де ма лыс ай ма ғын да Conflu en ce of Vo lun-
te ers of the Ka ra gan da — 2018 Қа ра ған ды 
об лы сы ның во лон тер ле рі мен шы ғар ма-
шыл жас тар дың жи ынын ұйым дас тыр-
ды. Қар қа ра лы, Те мір тау, Абай сын ды 
ай мақ тар дан жа лын ды жас та ры ке ліп, 
ор та ны тол тыр ды. Біз ге жа сал ған жос пар 
бойын ша То пар ауда ны на түс кі ас уақы-
тын да же туі міз ге бай ла ныс ты, ауа райы-
ның ке лең сіз ді гі не қа ра мас тан, та за ауада 
түс кі ас та нып ал ған соң, жи ыны мыз дың 
ашы лу сал та на тын Қа ра ған ды об лы сы ның 
Жас тар ре сур стық ор та лы ғы ның ди рек то-
ры Құр ман сейіт Ақ жол мен «Жас Отан» 
Жас тар қа на ты ның ди рек то ры Нұр жан 
Жет піс ба ев ашып бер ді. Ашы лу сал та-
на ты аяқ тал ған соң, Лу иза Уза ро ва ның 

«Біз — Қа зақ стан ның бо ла ша ғы мыз» ат ты 
ке ре мет се ми нар-тре нин гі өз ара мыз да 
ерек ше ат мос фе ра қа лып тас ты рып, жа ңа 
дос тар мен та ны су ба ры сын ай рық ша əдіс-
тер мен ұйым дас ты ра біл ді. Лу иза Ма га ме-
дов на өз ісі нің ше бе рі, бір-бі рі міз ге де ген 
жы лу лық осы тре нин гтен соң қа лып тас ты. 
Жос пар бойын ша ке ле сі се ми нар-тре нинг 
«Жас Отан» Жас тар қа на ты ме нед же рі Ас-
лан Бе рік бе кұ лы ның тіз гі нін де бол ды. Ас-
лан мыр за өзі не бе ріл ген уақыт ты ұтым ды 
пай да ла на біл ді. Төрт са ғат қа жал ғас қан 
тре нин гтер ден соң ба ла лар кеш кі ас қа 
оты рып, əл де ніп ал ды. Осын дай дəм ді та-
мақ тан соң от жа ғы лып, жы лу ына жи нал-
мақ шы бол ған жас тар шең бер жа сап бас 
қос ты. Қа ра ған ды об лы сы Жас тар ре сур-
стық ор та лы ғы ның қыз мет ке рі, əн ші Мар-
ғұ лан Уəли дің сүйе мел деуімен ги та ра да 
əн дер орын дал ды. От жа ны на жи нал ған 
жас тар ара сын да «Ұла ғат» шы ғар ма шыл 

клу бы да бол ды, олар өз де рі нің өнер ле рін 
ор та ға са лып, кө рер мен кө зайы мы на ай-
нал ды. Кеш со ңы на қа рай жас тар дың би 
ке ші кө ңіл ді бо лып өт ті.
Ке ле сі кү ні таң ғы асы мыз ды ішіп алып, 

Тать яна Ми ро нюк тың же тек ші лі гі мен ке-
ре мет тре нинг өт кі зіл ді. Бұл тре нинг біз ді 
ру ха ни азық тан дыр ды. Бұл жо лы ас паз-
дар дың қо лы нан емес, жас тар дың қо лы нан 
та мақ тан дық. Елу ге тар та адам ға ас əзір леу 
екі нің бі рі нің қо лы нан ке ле бер мес ша руа, 
Ра би ға Тө ле ухан мен Ме ру ерт Аң сат қан-
ша ма жас тар іші нен су ыры лып шы ғып, 
дəм ді ас əзір ле ді. Түс кі ас тан кейін спорт-
тық ойын дар ой на дық. Жи ын со ңын да бел-
сен ді жас тар сер ти фи кат тар мен ма ра пат-
тал ды.
Бұл ша ра біз ге ерек ше сер пі ліс сый-

лап, тың иде ялар ға жол аш ты. Елі міз дің 
түп кір-түп кі рі нен кел ген жас та ры мыз дың 
көз де рін де гі алау мен бойын да ғы от-жі гер 
біз ді бей-жай қал дыр ған жоқ. Бү гін гі жас-
тар ға ай та рым, əр бір жас жү рек өзі нің ту-
ған Ота ны — Қа зақ ста нын жа нын дай сүйіп, 

та нып, оған та бы нып өсуі қа жет. Сон да ға-
на жас ұр пақ бойын да пат ри от тық се зім 
ұялап, ке ле ше гі міз ке мел де не түс пек. Ел-
ба сы мыз дың ха лық қа Жол дауын да: «Біз-
дің ұр пақ ал дын да ба ба лар қол жет кіз ген 
игі лік ті сақ тау, қай та қал пы на кел ті ріл ген 
мем ле ке ті міз ді ны ғай ту жə не дү ни ежү зі-
лік қауым дас тық та лап та ры на сай жа ңа 
са па лық дең гей ге кө те рі лу мін де ті тұр», — 
деп жас тар ға зор се нім мен үміт ар тып 
отыр. Сол се нім ді ақ тап, бо ла ша ғы мыз ды 
жар қын қы лайық.

«Ел есін де бір жыл қал ғың кел се — ас 
бер, он жыл қал ғың кел се — ағаш отыр ғыз, 
мəң гі қал ғың кел се — ба ла тəр би еле» дей ді 
да на хал қы мыз. Осын дай жас тар ды ру ха ни 
тəр би елеп, олар дың елі не де ген ма хаб ба-
тын есе ле уге үлес те рін қос қан Қа ра ған ды 
об лы сы ның Жас тар ре сур стық ор та лы ғы 
мен «Жас Отан» Жас тар қа на ты ның ұжым-
шыл ұжы мы на ал ғы сы мыз шек сіз.

9СЕЛ З;Л ПЫ ХАР 3Ы ЗЫ,
3АРМУ СТУ ДЕН ТІ

Сту дент жас тар ды пат ри отиз мге, тол-
ле ран ты лық қа тəр би елеу, өз ге ұлт тар 
мен өз ге тіл дер ді қа дір леу мақ са тын да 
ұйым дас ты рыл ған сайыс қа Қа ра ған ды 
мем ле кет тік ме ди ци на уни вер си те ті, Қа-
ра ған ды мем ле кет тік теx ни ка лық уни вер-
си те ті, «Бо ла шақ» ака де ми ясы жə не ки елі 
қа ра ша ңы рақ ҚарМУ хи мия фа куль те ті-
нің 1 курс сту дент те рі қа тыс ты. Сайыс ты 
Қа зақ стан та ри хы жə не ҚХА ка фед ра сы-
ның мең ге ру ші сі, т.ғ. к., до цент Жам был 
Əз мұ ха нұ лы ашып, Мем ле кет бас шы сы 
Н. Назарбаев тың 2018 жыл ғы 5 қа за нын-
да Қа зақ стан хал қы на жол да ған Жол-
дауының не гіз гі бө лім де рі не шо лу жа са-
ды. «Бар лық іс-ша ра лар ға, бо лып жат қан 
оқи ға лар ға бел сен ді қа ты сып, ара ла сып, 

ел де гі са ясат ты бі ліп отыр сын де ген мақ-
сат пен түр лі фор мат та əр түр лі іс-ша ра 
өт кі зе міз. Олар: дөң ге лек үс тел дер, кон-
фе рен ци ялар, ин тел лек ту ал дық сайыс тар. 
Бі лім алу тек ауди то ри ямен шек тел мей ді, 
ауди то ри ядан тыс та фор ма ла ры бар. Со-
ның бі рі — бү гін гі іс-ша ра», —дей ке ле, 
қо ға мы мыз дың қоз ғау шы кү ші — жас тар-
ға сəт ті лік ті ле ді. Сөз тіз гі нін қо лы на ал-
ған атал ған ка фед ра ның аға оқы ту шы сы, 
та рих ма гис трі Нұр тас Бір лі кұ лы сайыс-
кер лер ге зи ят кер лік ойын ның ере же ле рін 
тү сін ді ріп, əділ қа зы лар ал қа сы мен та ныс-
тыр ды. Сайыс қа сту дент тер дің өте жо ға ры 
дең гей де дайын дал ға ны бір ден бай қал ды. 
«Жүй рік тен жүй рік озар жа рыс қан да» 
де мек ші, атал мыш сайыс əп-сəт те өз же-

ңім паз да рын анық та ды. Көп балл жи нап, 
бі рін ші орын ды Қа ра ған ды тех ни ка лық 
уни вер си те ті нің «Алаш» то бы қан жы ға-
сы на бай ла ды. Өз де рі нің бі лім ді лі гі мен 
көз ге түс кен Қа ра ған ды мем ле кет тік ме-
ди ци на уни вер си те ті нің «Шоқ» то бы екін-
ші орын ды, ал Қа ра ған ды мем ле кет тік 
уни вер си те ті нің «Гүл стан» то бы үшін ші 
орын ды иелен ді. Жас тар ды қол дап, қо ғам-
дық жұ мыс тар ға ара лас ты рып, сту дент-
тер ді дайын да ға ны үшін же тек ші ле рі не 
жə не ка фед ра мең ге ру ші ле рі не ал ғыс хат 
бе ріл ді. Осын дай игі ша ра лар ды ұйым-
дас ты ру ға мұ рын дық бол ған Е. А. Бө ке тов 
атын да ғы Қа ра ған ды мем ле кет тік уни вер-
си те ті не жə не оның бас шы лы ғы на сайыс-
қа қа ты су шы лар ал ғыс біл дір ді.

Же ңіс ке жет кен «Алаш» ко ман да сы ның 
топ ка пи та ны Ер бол Ал доң ғар сайыс тан 
ал ған əсе рі жай лы бө ліс ті: «Кө ңіл-күйі міз 
өте та ма ша! Іс-ша ра ға жақ сы қар қын да 
дайын да лып, бі рін ші орын ала мыз деп се-
ніп, өз-өзі міз ге серт бе ріп кел ген бо ла тын-
быз. Се ні мі міз ақ та лып, бі лі мі міз шың да ла 
түс ті. Осы сайыс қа дайын да лу ар қы лы өзі-
міз ге Өз бек стан Ре пуб ли ка сы жайын да бі-
раз мə лі мет тер жи на дық».
Жас та ры мыз дың бі лі мін ны ғай тып, шы-

ғар ма шы лық жа ғы нан шың да лу ына ық пал 
ете тін осын дай ин тел лек ту ал дық ойын дар 
ал да ғы уақыт та да бо ла ды де ген үміт те міз.

А3ЕР КЕ БА БЫР БЕК, 3ХА МА МА НЫ

НА ЗИ РА САЙ РАН БЕК 3Ы ЗЫ, 3Ж-12 ТО БЫ НЫ4 СТУ ДЕН ТІ

«Ulys»

Жалынды жастар бас <ос<анда

Jаза<станда/ы Kзбекстан жылы
Қа ра ған ды мем ле кет тік уни вер си те ті нің та рих фа куль те тін де қа зан-

ның 11 кү ні та мы ры те рең ге жайыл ған та риx фа куль те ті нің 80 жыл ды ғы-
на ар нал ған жə не 2018 жыл — «Қа зақ стан да ғы Өз бек стан жы лы на» бай-
ла ныс ты Қа зақ стан та ри xы жə не Қа зақ стан Хал қы Ас сам бле ясы ка фед ра-
сы ның ұйым дас ты ру ымен уни вер си те та ра лық «Өз бек стан та ри xы мен 
мə де ни еті» ат ты сту дент тер ара сын да ин тел лек ту ал дық сайыс өт ті.

Жастар тынысы
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18-19 ок тяб ря на ис то ри чес ком фа куль те те КарГУ им. ака де ми ка Е. А. Бу ке то ва сос то ялась 
меж ду на род ная науч но-прак ти чес кая кон фе рен ция «Мо дер ни за ция об ще ствен но го соз на ния 
и ка зах стан ские но вые гу ма ни тар ные на уки», пос вя щен ная 80-ле тию фа куль те та.

Спи ке ра ми пле нар но го за се да ния выс ту пи ли 
про фес сор Кос та най ско го пе да го ги чес ко го уни-
вер си те та, док тор ис то ри чес ких на ук Аман жол 
Ку зем байұ лы, за мес ти тель ди рек то ра Ин сти ту та 
ев ра зий ской ин тег ра ции Се ли вер стов Сер гей Ва-
силь евич, док тор ис то ри чес ких на ук, про фес сор 
Сак та га но ва За уреш Га лим жа нов на, кан ди дат ис-
то ри чес ких на ук, про фес сор Адам бек Б. К., а так же 
бы ли ини ци атив ные выс туп ле ния гос тей из чис ла 
вы пус кни ков фа куль те та.
Сек ци он ные за се да ния кон фе рен ции про ве де-

ны по сле ду ющим нап рав ле ни ям: «Ста нов ле ние и 
раз ви тие ис то ри чес кой на уки в Цен траль ном Ка-
зах ста не»; «Но вое гу ма ни тар ное зна ние — ос но ва 
мо дер ни за ции об ще ствен но го соз на ния»; «На ци-
ональ ная эко но ми ка в ус ло ви ях третьей мо дер ни-
за ции: сос то яние, проб ле мы, пер спек ти вы»; «Ми-
ро вой опыт со ци аль ной мо дер ни за ции: ис то рия 
и прак ти ка»; «Ду хов ная мо дер ни за ция как ос но ва 
об нов ле ния на ци ональ но го соз на ния мо ло до го по-
ко ле ния».
В рам ках кон фе рен ции с учас тни ка ми, сре ди 

ко то рых бы ли уче ные ву зов РК, ра бот ни ки го су-
дар ствен ных и об ще ствен ных ор га ни за ций, учи те-
ля сред них и сред нес пе ци аль ных учеб ных за ве де-
ний, пред ста ви те ли НПО, про ве ли круг лый стол 
«Фак то ры фор ми ро ва ния ис то ри чес ко го зна ния в 
ус ло ви ях ре али за ции ком пе тен тнос тной мо де ли 
об ра зо ва ния». Мо де ра то ром выс ту пи ла к. и. н., до-
цент, зав. ка фед рой все мир ной ис то рии и меж ду-
на род ных от но ше ний Ту леуова Б. Т.
Кон тин гент учас тни ков ме роп ри ятия сос та ви-

ли ППС, сту ден ты, ма гис тран ты, док то ран ты фа-
куль те та, ру ко вод ство уни вер си те та, вы пус кни ки 
фа куль те та из чис ла де ка нов, пре по да ва те лей дру-

гих ву зов и школ ре ги она и рес пуб ли ки, вы пус кни-
ки фа куль те та из чис ла сот руд ни ков го су дар ствен-
ных ор га нов и уч реж де ний. По ито гам кон фе рен-
ции зас лу ша но бо лее 60 док ла дов (из за яв лен ных 
бо лее чем 90) с целью оч но го и за оч но го учас тия, 
вы пу щен сбор ник ма те ри алов кон фе рен ции.

19 ок тяб ря в рам ках кон фе рен ции сос то ял-
ся тор же ствен ный со вет, пос вя щен ный 80-ле тию 
ис то ри чес ко го фа куль те та КарГУ им. Е. А. Бу-
ке то ва. Спи ке ра ми со ве та выс ту пи ли ве те ра ны 
фа куль те та, вы пус кни ки фа куль те та раз ных лет. 
Учас тни кам со ве та бы ли пре зен то ва ны и за чи та-
ны поз дра ви тель ные пись ма вы пус кни ков в ад рес 
фа куль те та. Пись ма-поз драв ле ния бы ли по лу че ны 
от сек ре та ря Мас ли ха та г. Ка ра ган ды Бек сул та но-
ва К. Б., от за мес ти те ля пред се да те ля, за ве ду юще го 
сек ре та ри атом Ас сам блеи на ро да Казахстана Ад-
ми нис тра ции Пре зи ден та Рес пуб ли ки Казахстан 
Про ко пен ко Л. А., от ви це-ми нис тра об ра зо ва ния 
и на уки РК Ай ма гам бе то ва А. К. и др.
Лич ные поз драв ле ния оз ву чи ли де кан ис то ри-

чес ко го фа куль те та ЕНУ им. Л. Н. Гу ми ле ва Са-
ды ков Т. С., ди рек тор Цен тра ме жэт ни чес ких от-
но ше ний и то ле ран тнос ти АНК ЕНУ им. Л. Н. Гу-
ми ле ва Сыз ды ков С. М., про фес сор ЕНУ им. Л. Н. 
Гу ми ле ва Ал пыс бес М. А., за мес ти тель ди рек то ра 
Ин сти ту та ев ра зий ской ин тег ра ции Се ли вер стов 
С. В., ис кус ство вед, сце на рист, пе вец, один из по-
бе ди те лей на ци ональ но го про ек та «100 но вых лиц 
Казахстана» Тө ле утай Е. М., ди рек тор Цен тра по 
ох ра не ис то ри ко-куль тур но го нас ле дия Ту леуов Т. 
С., пред ста ви те ли об лас тно го кра евед чес ко го му-
зея. С поз драв ле ни ями так же выс ту пи ли вы пус-
кни ки из чис ла про фес сор ско-пре по да ва тельско го 
сос та ва Кар ГТУ, КГМУ, КЭУ, ака де мии «Бо ла шақ».

Ве те ра ны фа куль те та и гос ти ме роп ри ятия 
при нес ли в дар фа куль те ту ред кие из да ния ис то-
ри чес кой ли те ра ту ры, а так же пред ме ты на ци-
ональ ной куль ту ры. В хо де тор же ствен но го со ве та 
свои му зы каль ные поз драв ле ния оз ву чи ли Тө ле-
утай Ер лан, зас лу жен ные де яте ли куль ту ры Жақ-
сы гел ді Ке ма лов, Ме ру еш Ба шай, Му сайын Сер-
жан.

Ме ру еш Ба шай поз дра ви ла ис то ри чес кий фа-
куль тет с 80-лет ним юби ле ем от име ни Все мир ной 
ас со ци ации ка за хов. Де кан ис то ри чес ко го фа куль-
те та Сма гу ло ва Г. М., про фес сор Жауым ба ев С. 
У., до цент, ди рек тор Науч но-ис сле до ва тельско го 
цен тра «Тұл ға та ну» Бей сен бе ко ва Н. А. по лу чи ли 
удос то ве ре ния чле нов ас со ци ации. С поз драв ле ни-
ями и бла го дар ствен ным пись мом за ак тив ную ра-
бо ту по ре али за ции прог рам мы «Ру ха ни жаң ғы ру» 
от име ни МВД РК в ад рес фа куль те та выс ту пи ли 
пред ста ви те ли ДВД об лас ти.
Кон тин гент учас тни ков со ве та сос та ви ли ППС 

фа куль те та, док то ран ты, ма гис тран ты, сту ден-
ты, пред ста ви те ли дру гих фа куль те тов и струк тур 
уни вер си те та, вы пус кни ки из чис ла сот руд ни ков 
раз лич ных го су дар ствен ных уч реж де ний и ор га ни-
за ций Алматы, Ас та ны, Кос та ная и т. д.
По ито гам тор же ствен но го со ве та учас тни кам 

ме роп ри ятия был пред став лен праз днич ный кон-
церт «Ис то ри ки приг ла ша ют дру зей».

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

Как прив лечь ту рис тов к сак раль ным мес там Казахстана, сде лать ту ристские мар шру ты 
мак си маль но дос туп ны ми, а от дых и пу те ше ствия — ком фор тны ми, ре ша ли бу ду щие спе ци-
алис ты в сфе ре ту риз ма. Они пред ста ви ли свое ви де ние от рас ли в про ек тах, ко то рые пре зен то-
ва ли на меж ду на род ной олим пи аде по сак раль но му ту риз му, про шед шей в сте нах КарГУ.

Ор га ни за тор олим пи ады — за ве ду ющая ка-
фед рой мар ке тин га КарГУ им. Е. А. Бу ке то ва 
док тор эко но ми чес ких на ук Ай жан Тле убер-
ди но ва — рас ска за ла, что ка фед ра за ни ма ет ся 
под го тов кой сту ден тов по спе ци аль нос тям «ту-
ризм», а так же «рес то ран ное де ло и гос ти нич-
ный биз нес» — тех, кто в даль ней шем бу дет ра-
бо тать в сфе ре ту риз ма и об слу жи вать гос тей 
на шей стра ны.

«Те ма сак раль но го ту риз ма сей час весь ма 
ак ту аль на, что оп ре де ле но ре али за ци ей прог-
рам мной статьи гла вы го су дар ства «Ру ха ни 
жаң ғы ру». Ос нов ной ак цент в ней сде лан на 
сох ра не нии и во зоб нов ле нии куль тур ных цен-
нос тей на ро да, воз вра ще нии к ис то ри чес ко му 
прош ло му, — по яс ни ла ор га ни за тор. — Объ-
ек ты сак раль но го ту риз ма всег да име ют осо бый 
уни каль ный ха рак тер, не сут до пол ни тель ный 
эмо ци ональ ный за ряд для лю дей, ко то рые по-
се ща ют эти па мят ни ки. По все му ми ру та кие 
объ ек ты сим во ли зи ру ют иден тич ность с тем 
на ро дом, ко то рый про жи ва ет в дан ном ре-
ги оне. Го во ря о на ци ональ ной иден тич нос ти 
Казахстана, нам то же не об хо ди мо обес пе чить 
ту рис ти чес кую прив ле ка тель ность та ких мест. 
Ко неч но, у нас очень мно го сак раль ных мест и 
ис то ри чес ких па мят ни ков, но их по тен ци ал еще 
не дос та точ но рас крыт как в це лом по стра не, так 
и в Ка ра ган дин ской об лас ти. По это му обес пе че-
ние их прив ле ка тель нос ти во мно гом за ви сит от 
уме ний, на вы ков, кре атив нос ти и зна ний спе ци-
алис тов, ко то рые ра бо та ют в сфе ре ту риз ма».
Пос коль ку ка фед ра за ни ма ет ся под го тов кой 

этих спе ци алис тов, ее пре по да ва те ли ре ши ли 
про вес ти олим пи аду «Сак раль ный ту ризм. Мо-
ти ва ция пот ре би те лей и фор ми ро ва ние спро-
са», в за да чи ко то рой вош ло раз ви тие ту риз ма 
в Ка зах ста не, а так же фор ми ро ва ние и со вер-
шен ство ва ние про фес си ональ ных на вы ков спе-
ци алис тов дан ной сфе ры. Учас тни ка ми ста ли 
сту ден ты Гор но-Ал тай ско го го су дар ствен но го 
уни вер си те та Рос сий ской Фе де ра ции, сто лич-
но го Ев ра зий ско го на ци ональ но го уни вер си те та 
им. Гу ми ле ва, Ка зах ско го жен ско го пе да го ги-
чес ко го уни вер си те та г. Алматы, Та раз ско го го-
су дар ствен но го уни вер си те та, Меж ду на род но го 
ка зах стан ско-ту рец ко го уни вер си те та им. Яс-
сауи (Тур кес тан), За пад но-Ка зах стан ско го уни-
вер си те та, КЭ УК и КарГУ им. Бу ке то ва. Все они 
обу ча ют ся по спе ци аль нос ти «ту ризм» в сво их 

ву зах. Ос нов ным кри те ри ем олим пи ады ста ла 
под го тов ка про ек тов по обес пе че нию спро са на 
объ ек ты сак раль но го ту риз ма. Как бу ду щие спе-
ци алис ты учас тни ки дол жны бы ли про ра бо тать 
идеи, как прив лечь вни ма ние пот ре би те лей, 
чем их за ин те ре со вать, ка ким об ра зом ор га ни-
зо вать ин фрас трук ту ру, ту ры и т. д. Ло гич ным 
вы бо ром для ко манд ста ли сак раль ные мес та 
сво их ре ги онов.

«Нам важ но уло вить кре атив ные идеи, ко то-
рые вы да ет мо ло дежь, взять их на во ору же ние 
и пред ста вить про ек ты уп рав ле нию пред при-
ни ма тель ства Ка ра ган дин ской об лас ти, что бы 
раз ви вать сак раль ные па мят ни ки Улы та ус ко го, 
Ак то гай ско го, Кар ка ра лин ско го и дру гих райо-
нов. Са мое глав ное для нас — при дать им пульс 
раз ви тию ту риз ма в Ка зах ста не», — до ба ви ла 
Ай жан Тле убер ди но ва.
Про ек ты учас тни ков оце ни ва ли чле ны спе-

ци аль но соз дан но го жю ри, в чис ло ко то рых 
кро ме за ве ду ющей ка фед рой мар ке тин га вош-
ли ди рек тор му зея ар хе оло гии и эт ног ра фии 
КарГУ им. Бу ке то ва, про фес со ра КарГУ, ди рек-
тор гос ти нич но-рес то ран но го ком плек са и тур-
фир мы.
Спе ци алис тов по ту риз му в ву зе на ча ли го то-

вить с 2003 го да, и мно гие вы пус кни ки уже ра бо-
та ют в тур фир мах, гос ти ни цах, оте лях по все му 
Ка зах ста ну, в уп рав ле ни ях и дру гих госструк ту-
рах, за ни ма ющих ся раз ви ти ем ту риз ма, да же 
в Пра ви тель стве РК. Они со дей ству ют прод ви-
же нию идей прив ле ка тель нос ти на шей стра ны 
для гос тей. Еже год но Пра ви тель ство вы де ля ет 
по ряд ка 450-500 гран тов на эту спе ци аль ность, 
бла го да ря че му есть воз мож ность обу чать по 35 
сту ден тов. Осо бен ность этой спе ци аль нос ти зак-
лю ча ет ся в том, что каж дый год, на чи ная с пер-
во го кур са, для сту ден тов пре дус мот ре но про-
хож де ние прак ти ки. Пер вый год они ис пы ты ва-
ют на се бе ак тив ные ви ды ту риз ма: две не де ли 
про жи ва ют в Кар ка ра лин ске на от кры том воз-
ду хе, про хо дят пеш ком по ряд ка 200 ки ло мет ров 
по тро пам, а да лее прак ти ку ют ся в тур фир мах, 
уча ству ют в ор га ни за ции мар шру тов и т. д.
Кро ме то го, эта спе ци аль ность по ли языч ная: 

уже с пер во го кур са идет уси лен ное изу че ние 
ан глий ско го язы ка, а на треть ем и чет вер том 
кур сах спец дис цип ли ны пол ностью пре по да-
ют на ан глий ском. Мно гие сту ден ты на чи на ют 
ра бо тать еще во вре мя уче бы. Тем бо лее что в 

рам ках до пол ни тель ных об ра зо ва тель ных ус луг 
сту ден ты про хо дят кур сы «Ама де ус» с по лу че-
ни ем меж ду на род но го сер ти фи ка та. Мно гие 
вы пус кни ки уез жа ют ра бо тать за ру беж и там 
тру дят ся в сфе ре ту риз ма, по то му что име ют 
от лич ную под го тов ку. КарГУ вхо дит в трой ку 
луч ших ву зов стра ны имен но в сфе ре ту риз ма и 
удер жи ва ет эту по зи цию уже мно го лет.
Казахстан прив ле ка ет мно гих инос тран ных 

гос тей бо га тым по тен ци алом. Бу ду щим ле том 
для про хож де ния прак ти ки в КарГУ при едут 25 
сту ден тов Гон конгско го по ли тех ни чес ко го уни-
вер си те та, ко то рый сла вит ся вы со ким уров нем 
под го тов ки спе ци алис тов по ту риз му. В этом 
ву зе ра бо та ет спе ци аль ный фа куль тет ту риз ма 
и гос теп ри им ства. Про фес со ра уни вер си те та 
по се ти ли ка ра ган дин ский вуз ны неш ним ле том, 
оз на ко ми лись с учеб ным про цес сом и ре ши ли 
прис лать сю да сво их сту ден тов. Осо бое вни ма-
ние они уде ля ют эко ло ги чес ко му ту риз му, по-
это му выб ра ли Казахстан, ко то рый сла вит ся 
нет ро ну той при ро дой и са мо быт ностью куль-
ту ры. Им важ но не прос то со зер цать кра со ты 
при ро ды, но и об щать ся с мес тным на се ле ни ем, 
изу чать тра ди ции. Сту ден ты по едут в аул Ша-
бан бай-би в Ак то гай ском райо не, бу дут жить 
в юр тах и про чув ству ют на се бе ко че вой об раз 
жиз ни. Со сво ей сто ро ны гос ти из Гон кон га 
пла ни ру ют ока зать по мощь мес тно му на се ле-
нию — обу чить ан глий ско му язы ку, про ло жить 
ту ристские мар шру ты в от да лен ные мес та.
Сту ден тка вто ро го кур са Гор но-Ал тай ско-

го уни вер си те та Ев ге ния Жа ри ко ва по де ли лась, 
что они хо тят рас ска зать ка зах стан цам о че ты-
рех зна ме ни тых мес тах: Гей зе ро вом озе ре, мар-
си ан ских по лях, Се мин ском пе ре ва ле и при род-
ном пар ке Уч-Эн мек: «Мне с дет ства нра ви лось 
ез дить на эк скур сии, уз на вать ин фор ма цию о 
но вых мес тах. Ро ди лась и вы рос ла я в Бар на уле, 
од на ко с 14 лет на ча ла ез дить на Ал тай ра бо тать. 
Это уни каль ное мес то с го ра ми, ре ка ми, озе ра-
ми и ле са ми, где жи вут дру же люб ные лю ди. Я 
пла ни рую стать ме нед же ром по ту риз му и раз-
ви вать ту ризм в этом краю».
По ито гам олим пи ады пер вое мес то жю ри 

при су ди ло ко ман де КарГУ, вто рое мес то раз-
де ли ли сту ден ты Гор но-Ал тай ско го и За пад-
но-Ка зах стан ско го уни вер си те тов. Кро ме то го, 
от дель но бы ли от ме че ны ра бо ты в но ми на ци ях 
«Вы со кая прак ти чес кая зна чи мость про ек та» и 
«Ин вес ти ци он ная прив ле ка тель ность про ек та».

ИН ФОР МА ЦИЯ ПРЕ ДОС ТАВ ЛЕ НА ЭКО НО МИ ЧЕС КИМ ФА КУЛЬ ТЕ ТОМ

Новости университета
Сотрудничество с РУДН

По ини ци ати ве Фе де-
раль но го агент ства по де лам 
Сод ру же ства Не за ви си мых 
Го су дарств на ба зе КарГУ 
им. ака де ми ка Е. А. Бу ке то ва 
с 1 по 5 ок тяб ря сов мес тно с 
Рос сий ским уни вер си те том 
друж бы на ро дов им. П. Лу мум-
бы сос то ялись кур сы по вы ше-
ния ква ли фи ка ции для школь-
ных учи те лей Ка ра ган дин ской 
об лас ти.

Те ма ти ка кур сов бы ла пос-
вя ще на проб ле мам пре по-
да ва ния учеб ных пред ме тов 
на рус ском язы ке в ус ло ви ях 
ог ра ни чен ной язы ко вой сре-
ды. Слу ша те лям бы ли пред-
ло же ны кур сы по вы ше ния 
ква ли фи ка ции по сле ду ющим 
нап рав ле ни ям: «Обу че ние рус-
ско му язы ку в на чаль ной шко-
ле», «Ме то ди ка пре по да ва ния 
дис цип ли ны «Ок ру жа ющий 
мир» в на чаль ной шко ле».

Ауди то рия се ми на ра сос-
то яла из сту ден тов, ма гис-
тран тов, пре по да ва те лей 
фи ло ло ги чес ко го и пе да го ги-
чес ко го фа куль те тов КарГУ 
им. Е. А. Бу ке то ва, а так же 
учи те лей на чаль ной шко лы го-
ро да и об лас ти. Рос сий ски ми 
пе да го га ми бы ли ос ве ще ны 
сов ре мен ные под хо ды в пре-
по да ва нии, пред ло же ны ме то-
ди чес кие раз ра бот ки, ак ти ви-
зи ру ющие поз на ва тель ную и 
твор чес кую ак тив ность обу ча-
ющих ся.

Про ве де ние се ми на ра спо-
соб ству ет ук реп ле нию науч ных 
и про фес си ональ ных кон так-
тов в рам ках сод ру же ства с 
рос сий ски ми об ра зо ва тель-
ны ми цен тра ми.

Гостевые лекции 
для гуманитариев

Гос те вые лек ции ве ду щих 
за ру беж ных уче ных в КарГУ 
им. ака де ми ка Е. А. Бу ке то ва 
ста ли не отъ ем ле мой сос тав ля-
ющей учеб но го про цес са.

С 5 по 27 сен тяб ря на фи-
ло ло ги чес ком фа куль те те 
КарГУ сос то ялись гос те вые 
лек ции про фес со ра Уни вер си-
те та Яна Се лы его (Сло ва кия, 
г. Ко мар но), док то ра PhD Ан ны 
Ли тов ки ной. Курс лек ций по 
проб ле мам сов ре мен ной ком-
му ни ка ции The ory of com mu ni-
ca ti on был пред наз на чен ши-
ро кой ауди то рии ма гис тран тов 
и пре по да ва те лей гу ма ни тар-
ных фа куль те тов — фи ло ло-
ги чес ко го, пе да го ги чес ко го, 
фа куль те та фи ло со фии и пси-
хо ло гии, фа куль те та инос тран-
ных язы ков. На иболь ший ин те-
рес слу ша те лей выз ва ли те мы, 
зат ра ги ва ющие проб ле мы 
меж куль тур ной ком му ни ка-
ции, язы ко вых кон так тов, спо-
со бов эф фек тив но го об ще ния.

ИН ФОР МА ЦИЯ ПРЕ ДОС ТАВ ЛЕ НА 
ФИ ЛО ЛО ГИ ЧЕС КИМ ФА КУЛЬ ТЕ ТОМ
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(Жал ға сы, ба сы 4 бет те)
Рес пуб ли ка лық се ми нар ға ар найы кел ген А. Бай тұр сы-

нұ лы атын да ғы Тіл бі лі мі ин сти ту ты ның бас ғы лы ми қыз-
мет ке рі, фи ло ло гия ғы лым да ры ның док то ры, про фес сор 
Əлім хан Жү ніс бек «Кейін гі ла тын əліп биі нің оқу-əдіс те-
ме лік тал да ны мы» та қы ры бын да ғы дə рі сін де қа зақ ті лі нің 
төл ды быс та ры ның құ ра мын ХІХ ға сыр дан ХХ ға сыр дың 
аяғы на дейін гі ара лық та ғы ға лым дар дың жік теуі ту ра лы 
ай та ке ле, қа зақ ті лі нің дауыс ты, дауыс сыз ды быс та ры ның 
жа са лу ор ны мен құ ра мы, жа са лу тə сі лі, дауыс қа ты сы 
ту ра лы жан-жақ ты си пат та ма жа са ды, у [w] таң ба сы ның 
ака де ми ялық жа са лым-ес ті лім анық та ма сы на, кір ме таң-
ба лар дың ды быс мə ні не ар найы тоқ тал ды. Тың да ушы лар-
дың жа ңа əліп би ге, ем ле ере же сі не қа тыс ты қой ған сұ рақ-
та ры на жауап бе ріп, ұсы ныс-ті лек те рі не қа тыс ты өз пі кі-
рін біл дір ді.
Се ми нар дың екін ші кү нін де Е. А. Бө ке тов атын да ғы Қа-

ра ған ды мем ле кет тік уни вер си те ті фи ло ло гия фа куль те ті-

нің про фес сор лық-оқы ту шы лар құ ра мы оқы ған дə ріс тер 
тың дал ды. Қа зақ тіл бі лі мі ка фед ра сы ның мең ге ру ші сі, 
ф.ғ.д., про фес сор Ша ра Ма жи та ева «А. Бай тұр сы нұ лы жə-
не қа зақ жа зуы», қа зақ əде би еті ка фед ра сы ның про фес со-
ры, ф.ғ.д. Жан дос Қо жах ме тұ лы «Əде би мұ ра жə не ұлт тық 
қод мə се ле сі», қа зақ тіл бі лі мі ка фед ра сы ның до цен ті, ф.ғ.к. 
Бек тұр сын Аман құ лұ лы «Қа зақ фо не ти ка сы ның өзек ті мə-
се ле ле рі» та қы ры бын да дə ріс оқып, жа ңа қа зақ жа зу ына 
қа тыс ты өзек ті мə се ле лер ге ке ңі нен тоқ тал ды.
Се ми нар ға қа ты су шы лар өз де рі нің кө кейін де жүр ген 

көп те ген сұ рақ тар ға жауап алып, əліп би дің құ ра мы мен 
ем ле ере же ле рін де гі күр де лі мə се ле лер ту ра лы өз ой ла-
рын біл дір ді.
Со ңын да се ми нар жұ мы сы қо ры тын ды ла нып, қа рар қа-

был дан ды жə не сер ти фи кат тар та быс тал ды.

МАР ХА БА Т;Р СЫ НО ВА,
3А ЗА3 ЖА ЗУ ЫН ЛА ТЫН ГРА ФИ КА СЫ НА АУДА РУ ОР ТА ЛЫ /Ы НЫ4 ЖЕ ТЕК ШІ СІ

«Жа?а <аза< жазуы жEне графика мEселесі»
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Бо ла шақ бұ лың ғыр бол са да оның сəт ті-
лік ке то лы күн дер ді алып ке ле ті ні не біз кə міл 
се не міз. Бү гі ні міз — сол бо ла ша ғы мыз дың 
бас та ма сы. Ел ба сы би ыл ғы Жол дауын да «Жас-
тар дың бар лық са на тын қол дау ға ар нал ған ша-
ра лар ды то лық қам ти тын əлеу мет тік са ты ның 
ауқым ды плат фор ма сын қа лып тас ты ру ке рек. 
Ке ле сі жы лы «Жас тар жы лы» деп жа ри яла уды 
ұсы на мын» де ген бо ла тын. Осы орай да ҚР Ақ-
па рат жə не ком му ни ка ци ялар ми нис трі Дəу-
рен Аба ев «Бо ла ша ғын қа лам мен бай ла ныс ты-
рып, ме диа са ла сы на ар нау ға бел бу ған жас тар 
үшін көп те ген мүм кін дік тер ге жол ашы ла ры 
сөз сіз» деп айт ты. Бұл сөз дер ге дə лел бол ған 
та ри хи оқи ға Е. А. Бө ке тов атын да ғы Қа ра ған-
ды мем ле кет тік уни вер си те тін де орын ал ды. 18 
қа зан кү ні «QA ZAQSTAN» кор по ра ци ясы мен 
ҚарМУ-дың жур на лис ти ка ка фед ра сы ның ара-
сын да ме мо ран дум ға қол қойыл ды. Ме мо ран-
дум бо ла шақ сту дент тер дің өз бі лік ті лік те рін 
арт ты руы үшін жа сал ған зор мүм кін дік. Сол 
ай ту лы кү ні игі лік ті іс тің бас та ма сы — уни вер-
си тет іші нен «SAR YAR QA» дə ріс ха на сы ашыл-
ды.
Дə ріс ха на ның ашы луы мен «SAR YAR QA» 

те ле ар на сы ның 60 жыл дық ме рей тойы жə не 
əріп тес тік ме мо ран дум ға қол қою қар са ңы на 
алыс тан ақ ни ет те рі мен жы лы ле біз де рін біл-
ді ру үшін қа зақ жур на лис ти ка сы ның та ны мал 
тұл ға ла ры кел ді. Олар: Қа зақ стан ның ең бек сі-
ңір ген қай рат ке рі Нұр ті леу Иман ға лиұ лы мен 
Тө ле убай Қай мул ди нов, та ны мал те ле дик тор 
Əб ді рə лі Бө ле бай, та ны мал те ле жур на лист, те-
ле дик тор Ба ян Се кер ба ева, ҚР гран ты ның иеге-
рі Иман бай Жұ ба ев, «Қа зақ стан» РТРК» АҚ бас-
қар ма тө ра ға сы ның орын ба са ры Нұр лан Окаұ-
лы, «Қа зақ стан» РТРК» АҚ Қа ра ған ды об лыс тық 

фи ли алы ның ди рек то ры Бе рік Сма ғам бе тұ лы 
жə не та ғы бас қа ла ры.
Қа зақ те ле ви зи ясын ғы лы ми ай на лым ға тү-

сі ру мə се ле сі те ле ар на ның ме рей тойы на орай 
ұйым дас ты рыл ған «За ма науи те ле жур на лист 
ма ман да рын да яр ла удың те ори ялық жə не тə жі-
ри бе лік не гіз де рі» ат ты ай мақ тық ғы лы ми-тə-
жі ри бе лік кон фе рен ци яда ке ңі нен тал қы лан ды. 
Оқы ту шы лар өз ба ян да ма ла рын да бұ қа ра лық 
ақ па рат құ рал да ры ның бұл са ла сын те ори ялық 
тұр ғы да ба ғам да ды. Ал рес пуб ли ка лық те ле ар-
на лар дың ар да гер жур на лис те рі мен дик тор ла-
ры ше бер лік сы ны бын өт кіз ді.
Та лай тү лек тің қа на тын қа тай тып, жур на лис-

ти ка əле мі не жол са лып бер ген фи ло ло гия ғы-
лым да ры ның док то ры, ҚарМУ про фес со ры Қой-
лы бай Асанов: «Мен бү гін гі күн ді жур на лис ти ка 
ка фед ра сы ның та ри хын да орын ал ған ерек ше 
күн дер едім. Біз Қа зақ стан ұлт тық те ле ар на сы-
мен ме мо ран дум ға қол қой дық. Қол қойыл ды, 
де мек тү лек те рі міз дің бо ла ша ғы үшін ай қын 
жол ашыл ды. Мен қа зақ ба ла сы ның ме рейі нің 
үс тем бо лу ын қа лай мын. Бү гін қа лауым ның 
орын дал ған кү ні. Мен өз шə кірт те рім нен ар тық 
қу ан ба сам, кем қу ан ба дым», — де се, жур на лис-
ти ка ка фед ра сы ның мең ге ру ші сі Жа нар Сем бек-
қы зы өз шə кірт те рі нің таң да ған са ла сы ның май-
тал ман да ры бо лып шы ғуы үшін жа са лып жат-
қан үл кен бас та ма лар ға ба ла ша қуа нып, «SAR-
YAR QA» те ле ар на сы ның бай ла ны сы біз бен еш 
үзіл ме ге нін, ал да ғы уақыт та да ар на мен ты ғыз 
шы ғар ма шы лық бай ла ныс та бо ла ты нын, со ны-
мен қа тар те ле ар на ның біз ге ар нап сту дия ашып 
бе ре ті нін, сту дент тер дайын да ған бағ дар ла ма лар 
мен бей не сю жет тер ді ар на дан көр се ту ге мүм кін-
дік тер бо ла ты нын, нақ ты ай тқан да те ле ар на ның 

сту дент те рі міз дің əр қа дам да ры на қол дау көр се-
ту ге əр қа шан дайын екен дік те рін ай тып қу ант ты.
Бұл — сту дент те рі міз дің жур на лис ти ка са ла-

сы на де ген қы зы ғу шы лы ғын арт тыр ған, шы ғар-
ма шы лық та рын шың дап, өз са ла ла рын да қа нат-
та рын ер кін қа ғып, на ғыз қа зақ қа ке рек тіл ші бо-
лу ла ры на үл кен мүм кін дік тер сый ла ған та ри хи 
күн. Өңі рі міз ге жур на лис ти ка ның май тал ман-
да ры ның ке луі мен олар дың сту дент тер ал дын да 
ар найы дə ріс оқып, қойыл ған сұ рақ тар ға кө ңіл 
то лар лық тай жауап бе ріп, өз тə жі ри бе ле рі мен 
бө лі суі, жү рек жар ды ақ ті лек те рін біл ді руі қа зақ 
жур на лис ти ка сы ның са па лы дү ни елер мен то лы-
ғуы на өз үле сін қо су ға ба рын ша ты ры сып жүр-
ген ка фед ра ұжы мы ның же тіс ті гі деп ой лай мын.
Қа зақ жур на лис ти ка сы ның бо ла ша ғы нан бі-

лім ді де бі лік ті ма ман дар ды кө ру үшін ұйым дас-
ты рыл ған ай ту лы ша ра өз мақ са ты на жет ті. Ен ді 
қал ға ны қа зір гі сту дент, бо ла шақ жур на лис тер-
дің қо лын да. Бе ріл ген мүм кін дік тер ді орын ды 
пай да ла на бі ліп, жур на лис ти ка əле мін сүй се, 
олар дың ал май тын қа мал да ры, бұз бай тын ор-
да ла ры бол май ды. Жас жур на лис тер ді осын дай 
мүм кін дік тер ге ие бол ған да ры мен құт тық тай 
оты ра, тек сəт ті лік ті лей мін!

ДИ ЯНА СА /ЫМ БЕК,
3Ж-22 ТО БЫ НЫ4 СТУ ДЕН ТІ

Қа зір гі за ман та ла бы на сай əр оқы ту шы өз бі лі мін же тіл ді ріп, ес кі бір са рын ды са бақ тар дан 
гө рі, жа ңа та лап қа сай ин но ва ци ялық тех но ло ги ялар ды өз са бақ та рын да күн де лік ті пай да лан-
са, са бақ тар тым ды да мəн ді, қо ным ды, ти ім ді бо ла ры сөз сіз. Бұл жө нін де Қа зақ стан Рес пуб-
ли ка сы «Бі лім ту ра лы» За ңы ның 8 ба бын да «Бі лім бе ру жүйе сі нің бас ты мін дет те рі нің бі рі — 
оқы ту дың жа ңа тех но ло ги яла рын ен гі зу, бі лім бе ру ді ақ па рат тан ды ру, ха лы қа ра лық ға лам дық 
ком му ни ка ци ялық же лі лер ге шы ғу» деп атап көр сет кен.

Ел ба сы мыз Н. Ə. Назарбаев Жол дауын да айт-
қан дай: «Бо ла шақ та өр ке ни ет ті да мы ған ел дер-
дің қа та ры на ену үшін за ман та ла бы на сай бі лім 
қа жет. Қа зақ стан ды да мы ған 50 ел дің қа та ры на 
жет кі зе тін, те ре зе сін тең ете тін — бі лім». Сон-
дық тан, қа зір гі да му ке зе ңі бі лім бе ру жүйе сі нің 
ал дын да оқы ту про це сін тех но ло ги ялан ды ру мə-
се ле сін қойып отыр. Оқы ту дың əр түр лі тех но ло-
ги яла ры са рап та лып, жа ңа шыл пе да гог тар дың 
іс-тə жі ри бе сі зерт те ліп, мек теп өмі рі не ену де. 
Əри не бұл жо ға ры мек теп пен ор та бу ын да бі-
лім бе ру дің са бақ тас ты ғын те рең де тіп, жан-жақ-
ты бай ла ныс ты жал ғас ты ру ға мүм кін дік бе ре ді. 
Осы мақ сат та ака де мик Е. А. Бө ке тов атын да ғы 
Қа ра ған ды мем ле кет тік уни вер си те ті нің рек то-
ры Е. Қ. Кө бе ев тің ка фед ра ның фи ли алын ашу 
ту ра лы бұй ры ғы на орай (№255 03.03.2017 ж) Қа-
ра ған ды қа ла сы ның КММ №92 гим на зи ясын да 
пси хо ло гия ка фед ра сы ның фи ли алы ашыл ды. 
Ка фед ра фи ли алы жос па ры на сəй кес ка фед ра 
оқы ту шы ла ры мен жə не фи ли ал дың пе да го ги ка-
лық ұжы мы мен оқу-əдіс те ме лік жұ мыс тар жүр-
гі зі лу де.
Оқу жос па ры на сəй кес оқу жы лы ның бі рін-

ші жə не екін ші се мес трін де уни вер си тет тің оқу-
əдіс те ме лік бас қар ма сы ның жə не мек теп əкім ші-
лі гі нің ке лі сі мі мен «Пси хо ло гия» ма ман ды ғын да 
оқи тын бі рін ші, екін ші курс сту дент те рі не «Бі лім 
бе ру де гі пси хо ло ги ялық қыз мет тің өзек ті мə-
се ле ле рі», «Пси хо ло гия бойын ша прак ти кум» 
кур ста ры бойын ша дə ріс, се ми нар, СО ӨЖ са-
бақ та ры ка фед ра ның аға оқы ту шы сы К. С. Игем-
ба ева ның же тек ші лі гі мен кес те ге сəй кес фи ли ал 
ба за сын да өт кі зі ле ді. Бұл сту дент тер үшін ауди-
то ри яда мең ге ріл ген бі лім ді тə жі ри бе де нақ ты-
лау ға мүм кін дік бе ре ді.
Со ны мен бір ге оқу про цес те рі нен тыс ұйым-

дас ты ры ла тын əр түр лі дең гей де гі іс-ша ра лар-
ға ка фед ра оқы ту шы ла ры мен ма ман дық сту-
дент те рі бел се не ара ла са ды. Атап ай тқан да, 

2017 жыл дың қа зан айын да «Ме нің біл гім ке ле-
ті ні…» ат ты кə сі би анық тау мен кə сі би бағ дар-
ла ну мақ са тын да ұйым дас ты рыл ған ап та лық та 
аға оқы ту шы лар К. Игем ба ева, Ж. Ши рин бе ко ва 
жо ға ры сы нып оқу шы ла ры мен пси хо ло ги ялық 
тре нинг жүр гіз ді. Ағым да ғы жыл дың ма мыр 
айын да «Ма ман ды ғым — мақ та ны шым» ат ты 
та қы рып та жо ға ры сы нып оқу шы ла ры мен жə не 
гим на зия əкім ші лі гі нің қа ты су ымен ашық пси-
хо ло ги ялық са бақ өт кі зіл ді. Бұл ашық са бақ тың 
мақ са ты — жо ға ры сы нып оқу шы ла ры ның кə-
сі би бағ дар ла ну ын пси хо ло ги ялық сүйе мел деу. 
«Пси хо ло ги ялық ілім жас зерт те уші лер та ра пы-
нан» ат ты мек теп жə не кол ледж оқу шы ла ры-
ның ғы лы ми жо ба лар бай қауын да гим на зи яның 
11 сы нып оқу шы ла ры Ма ди яр Аман гел ді мен 
Ажар Хай ки на «Əлеу мет тік жар на ма ның ба ла-
лар дың пси хо ло ги ялық ерек ше лік те рі не əсе рі» 
та қы ры бын да жо ба ла рын қор ғап, І дə ре же лі 
дип лом мен ма ра пат тал ды. Жыл бойы гим на зи-
яның 9-11 сы нып оқу шы ла ры ҚарМУ-дың «Бі лім 
бе ру қыз ме тін пси хо ло ги ялық қол дау» ор та лы-
ғын да ұйым дас ты рыл ған пси хо ло ги ялық іс-əре-
кет (тре нинг, ке ңес бе ру, ағар ту, ал дын-алу жұ-
мыс та ры) түр ле рі не қа ты сып, бел сен ді лік көр-
сет ті жə не тре нер лер мен жүр гі зіл ген қыз мет ті 
жа ғым ды ба ға ла ды. Со ны мен бір ге, гим на зия 
пси хо лог та ры Да на гүл Тұ яқ ба ева мен Эль ми ра 
Сма ғұ ло ва 11 сы нып оқу шы ла ры мен ҰБТ пəн де-
рі ке шен де рі мен сұ рақ-жауап фор ма сын да пəн-
дік олим пи ада өт кіз ді. Олим пи ада қа зақ, орыс, 
ағыл шын тіл де рін де жүр гі зіл ді. Олим пи ада 
жұ мы сы на Пс-21 то бы ның сту ден ті Ай са ра Қа-
сым ха но ва бел се не қа тыс ты. Ка фед ра ұйым дас-
ты ру ымен жыл сайын өт кі зі ле тін «С. Ба ла уба ев 
оқу ла ры-10» ат ты рес пуб ли ка лық ғы лы ми-тə жі-
ри бе лік кон фе рен ция ға гим на зия мұ ға лім де рі 
қа ты сып, ба ян да ма жа са ды.
Қа зір гі бі лім бе ру жүйе сі нің мақ са ты — бə-

се ке ге қа бі лет ті ма ман дайын дау. Мек теп — үй-

ре те тін ор та, оның жү ре гі — мұ ға лім. Із де нім паз 
мұ ға лім нің шы ғар ма шы лы ғын да ғы ерек ше тұс — 
оның са бақ ты түр лен ді ріп, тұл ға ның жү ре гі не 
жол та ба бі луі. Ұс таз ата на бі лу, оны қа дір тұ ту, 
қас тер леу, арын дай та за ұс тау — əр мұ ға лім нің 
бо ры шы. Осы мақ сат та жа қын да ка фед ра ұжы-
мы фи ли ал дың пе да го ги ка лық ұжы мын кə сі би 
ме ре ке — Мұ ға лім дер кү ні мен құт тық та ды. «Ұс-
таз — ұлы тұл ға» та қы ры бын да өт кі зіл ген ашық 
са бақ тың мақ са ты мен маз мұ ны сту дент тер ге ұс-
таз дар дың кə сі би ше бер лік те рі мен іс кер лік те рін 
дə ріп теп, ұс таз дар ең бе гі нің қыр-сыр ла рын ба ға-
лау ға жол аш ты. Фи ли ал дың ұс таз дар қауымы на 
ар нал ған өлең жол да ры, пси хо ло ги ялық тест пен 
жат ты ғу лар бұ ған дə лел бо ла ала ды. Сту дент тер 
оқы ту шы лар қауым нан тек бі лім ге ға на емес, 
өмір ге үй ре те тін қа бі лет ті лік ті қа жет етіп отыр. 
Де мек, бо ла шақ ма ман да ры мыз осы ақ па рат тық 
қо ғам нан қа лыс пай, же дел ой ла ушы, же дел ше-
шім қа был да ушы, ерек ше ұйым дас ты ру шы лық 
қа бі лет ті, нақ ты ба ғыт-бағ дар бе ру ші бо лып шы-
ғуы — бұл қа зір гі за ман ның та ла бы. Бұл өз ке зе-
гін де қа зір гі ұс таз дар дан шə кірт ті оқы ту да, бі лім 
бе ру де, тəр би елеп өсі ру де бел гі лі бір құ зі рет ті-
лік тер ді бойы на сі ңір ген же ке тұл ға ны қа лып тас-
ты ру ды та лап ете ді. Қа зір гі жо ға ры мек теп пен 
ор та бу ын са бақ тас ты ғын да мы ту ды жал ғас ты-
ру сту дент тер дің шы ғар ма шы лық қа бі лет те рін 
да мы та оты рып ой ла удың, ин тел лек ту ал дық 
бел сен ді лік тің жо ға ры дең гейі не шы ғу, жа ңа ны 
тү сі не бі лу ге, бі лім нің же тіс пе уші лі гін се зі ну ге 
үй ре ту ар қы лы із де ну ге ба ғыт та уды қа лып тас-
ты ру да ғы кү ті ле тін нə ти же лер бо лып та был мақ.

Р. Ш. СА БИ РО ВА, ПС./.К., ПРФЕС СОР,
ПСИ ХО ЛО ГИЯ КА ФЕД РА СЫ НЫ4 МЕ4 ГЕ РУ ШІ СІ

Д. А. ЖАН СЕ РИ КО ВА, ПС./.К., ДО ЦЕНТ, ФИ ЛИ АЛ ЖЕ ТЕК ШІ СІ

К. С. ИГЕМ БА ЕВА, ПСИ ХО ЛО ГИЯ КА ФЕД РА СЫ НЫ4 А/А О3Ы ТУ ШЫ СЫ

Жа қын да Қа ра ған ды мем ле кет тік уни вер си-
те тін де де не мəде ни еті жəне спорт фа куль те-
ті нің «Жас сұң қар» əске ри-пат ри от тық клу бы-
ның есеп бе ру жəне жа ңа мү ше лер қа был дау 
жи на лы сы өт ті. Іс-ша ра ҚарМУ-дың кəсі по дақ 
тө райы мы мен БƏД ка фед ра сы ның мең ге ру ші-
сі нің сө зі нен бас тау алып, ұйым дас ты ру шы сы 
Жан дос Мей ра мұ лы ның дайын да ған бей не ро ли-
гі не ұлас ты. Жи ыл ған қауым он да ғы көр се тіл ген 
əске ри-спорт тық жа рыс тар дың өту ба ры сын, та-
лап ты қа ты су шы лар дың ше бер лі гін та ма ша лай 
ал ды. Со ны мен қа тар, өне рі мен ерек ше көз ге 
түс кен Гүл бар шын Се рік бай дың орын дауын да-
ғы «Тəуел сіз Қа зақ стан» əні бар ша ны таң дай қақ-
тыр ды.
Жи на лыс қа қо нақ ре тін де Ауған со ғы сы ның 

ар да гер ле рі Ға лым Ті ле убайұ лы, Са мат Əсе тұ-
лы жəне пол ков ник Аман гел ді Те мір жа нұ лы 
ар найы ке ліп қа тыс ты. Қа ра ған ды об лы сы Қор-
ға ныс іс те рі жө нін де гі де пар та мен ті нің əске ри-

пат ри от тық тəрбие жəне ар да гер ле рі мен жұ мыс 
жа сау бө лі мі нің тө ра ға сы Аман гел ді Те мір жа-
нұ лы өзі нің «Вто рой му суль ман ский. Спец наз 
из Казахстана» ат ты кі та бын бас тап қы əске ри 
дайын дық ма ман ды ғы ның сту дент те рі не сый ға 
тарт ты. Кі тап бет те рін де ав тор сұ ра пыл со ғыс 
ауыр тпа лық та ры, май дан да жан тап сыр ған дар-
дың ер лі гі жай лы бө лі се ді.

«Атам қа зақ ай тып кет кен «Ел бо лам де сең, 
бе сі гің ді тү зе». Біз дің Ел ба сы мыз əрбір Жол-
дауын да пат ри отиз мге көп кө ңіл бө ле ді. Қа зір 
біз ұлан-бай тақ жер ді ұс тап тұр мыз. Ол біз ге бір 
күн де кел ме ген. Ата-ба ба мыз осы жер ді ақ бі лек-
тің кү ші мен, ақ най за ның ұшы мен сақ тап қал ған. 
Мі не, сол се беп ті біз ба ла ны пат ри от тық се зім-
ге бе сік ке зі нен бас тап тəрби елеуіміз ке рек. Біз 
бас тап қы əске ри дайын дық оқы ту шы-ұйым дас-
ты ру шы ла рын дайын дай мыз. Олар ба рып оқу-
шы лар ды үй ре те ді. Ал ол үшін олар дың өз де рі 
тек те ория жү зін де ға на емес, іс жү зін де де отан-

сүй гіш тік іс-ша ра лар ды ұйым дас ты ра бі лу ле рі 
қа жет. Сон дық тан клуб 2011 жы лы 29 қыр күйек-
те құ рыл ған нан бе рі қа ла мек теп те рі мен ты ғыз 
бай ла ныс та. Олар мен түр лі кез де су лер, дөң ге лек 
үс тел дер, олим пи ада лар, үш тік сайыс тар, ер лік 
са бақ та ры жиі өт кі зі ліп тұ ра ды. Бұ ның бар лы ғы 
«Жас сұң қар» клу бы ның ұйым дас ты ру ымен жү-
зе ге аса ды», — дей ді БƏД ка фед ра сы ның мең ге-
ру ші сі Қа нат Иб ра ги мұ лы.

«Жас сұң қар» əске ри-пат ри от тық клу бы ның 
қа та ры на ену үшін бі рін ші курс сту дент те рі ант 
қа был дау рəсі мі нен өт ті. Олар дың ойын ша, бұл 
жас ұр пақ тың бойы на пат ри от тық се зім ді ұяла-
ту ға сеп ті гін ти гі зе тін тап тыр мас іс-ша ра. Се бе бі, 
олар елі нің жар қын бо ла ша ғы үшін жауап кер-
ші лік ті то лық қан ды се зі не бас тай ды.
Іс-ша ра сту дент тер дің ба ра бан соқ қы сы ыр ға-

ғы на кел ті ріл ген əсер лі қи мыл да ры нан кейін өз 
мəре сі не жет ті. Бұ ған қа ра мас тан би ік шың ды 
көз де ген, қа на ты тал мас жас сұң қар лар мен ал да 
та лай кез де су лер өт кі зі ле тін ді гі не еш күмəн жоқ.

А3 Н;Р С@ЙІН ДІК 3Ы ЗЫ, 3Ж-12 ТО БЫ НЫ4 СТУ ДЕН ТІ

Жас журналистерге м4мкіндіктер сыйланды

Жо/ары мектеп пен орта буын саба<тасты/ы

«Жас с@?<ар» @ясына <он/ан отаншыл жастар

Ж4рек сыры
Мектептегі аяулы @стаздарым

Ба сын "рт шал �ан �а ра �ай ды� 
�а бы �ы �а лы� �а ра к�йе бол �а-
ны мен "зе гі аман бол са, �ай та 
к"к тей ді екен. Со дан кейін о�ан от 
�%йып, май �%й са� да жан бай ды 
дей ді.

%у ан �ан да, �и нал �ан да �а сы мыз-
дан та бы ла тын ке ре мет жан дар мек-
теп ке зін де біз ді �л кен &мір ге �й ре-
тіп, "р жа рыс �а бар �ан сайын �ол дау 
к&р се тіп, ті леуіміз ді ті леп оты ра тын. 
Мек теп та бал ды ры �ы нан ат тап, уни-
вер си тет де ген �л кен мек теп ке са-
пар шек сем де аяулы �с таз да рым ны� 
бер ген бі лім де рі, т"р би еле рі, ай т�ан 
а�ыл да ры жа дым да жа� �ы рып т�р. 
'р �с таз мен �шін т�л �а бо лып �ал-
ма�. Се бе бі, к&п н"р се �й ре те біл ді, 
д� рыс жол мен ж� ру ді к&р сет ті, &з ту-
�ан ба ла ла рын дай бауыры на ба сып, 
т�м сы� ты �а шо� тыр май, �а нат ты �а 
�а� тыр май &сір ді.

«Мен &зім ні� �с та зы ма "кем нен 
кем �а рыз дар емес пін: "кем нен &мір 
ал сам, ал Арис то тель ден &мі рім ді 
жа� сы &т кі зу ту ра лы бі лім ал дым», — 
де ген екен Алек сандр Ма ке дон ский. 
Ту ра осы с&з ді мен де �ай та лап айт-
�ым ке ле ді. Xс таз мен �шін ал �ыр 
да а� �а рым паз жан, ба �а жет пес 
бай лы�, анам мен "кем нен кейін гі 
жа ны ма жа �ын адам. Бі реу �ай мек-
теп тен о�ып кел ді�, �с таз да ры� кім 
еді деп с� рай �ал са, мен кі дір мес тен 
«№68 мек теп-ин тер нат тан бі тір дім, 
�с таз да рым ке ре мет жан дар» деп 
ма� та ныш пен ай тар едім.

Жа на шыр �с таз да рым, сіз дер-
ге ай тар ал �ы сым шек сіз. «Адам ны� 
адам шыл ды �ы жа� сы �с таз дан» де ген 
Абай ата мыз. Біз ді адам бо лып �а-
лып та су �а, &мір де т�л �а бо лып �а лу �а 
�й рет кен жан дар! Сіз дер ме ні� м"� гі 
есім де сіз дер.

НА ЗИ РА 9БУ ТА ЕВА, 3Ж-12 ТО БЫ НЫ4 СТУ ДЕН ТІ

«Жо/ары о<у орныны? 4здік 
о<ытушысы» ата/ын беру бойынша 
конкурсты ;ткізу туралы

Кон кур сты� та �ы ры бы: «Жо �а ры 
о�у ор ны ны� �з дік о�ы ту шы сы» ата-
�ын бе ру.

Кон кур сты �йым дас ты ру шы: %а-
за� стан Рес пуб ли ка сы Бі лім ж" не �ы-
лым ми нистрлі гі.

Ме кен-жайы: 010000, Астана �а-
ла сы, Орын бор к& ше сі 8, «Ми нистрлік-
тер �йі», 11 кі ре бе ріс, 645-ка би нет.

Бай ла ныс те ле фо ны: 8(7172) 
742527

Кон курс ту ра лы а� па рат:
Кон курс «Жо �а ры о�у ор ны ны� �з-

дік о�ы ту шы сы» ата �ын бе ру �а �и да ла-
рын бе кі ту ту ра лы» %а за� стан Рес пуб-
ли ка сы Бі лім ж" не �ы лым ми нис трі 
мін де тін ат �а ру шы ны� 2015 жыл �ы 
16 на урыз да �ы №124 б�й ры �ы на 
&з ге ріс тер ен гі зу ту ра лы» %а за� стан 
Рес пуб ли ка сы Бі лім ж" не �ы лым ми-
нис трі ні� 2016 жыл �ы 15 та мыз да �ы 
№502 б�й ры �ы на с"й кес &т кі зі ле ді.

Кон кур с�а ЖОО-ны� штат ты� о�ы-
ту шы ла ры бо лып та бы ла тын, Кон-
кур с�а �� жат та рын тап сы ру с" тін де 
ке мін де бес жыл �зі ліс сіз �ы лы ми-
пе да го ги ка лы� ста жы бар %а за� стан 
Рес пуб ли ка сы ны� аза мат та ры �а ты-
са ала ды.

Кон кур с�а �а ты су �шін �� жат тар-
ды тап сы ру мер зі мі 2018 жыл �ы 8 �а-
ра ша дан 17 �а ра ша �а дейін.

Кон кур с�а �а ты су �шін �міт кер лер 
бі лім бе ру са ла сын да �ы у"кі лет ті ор-
ган �а мы на дай �� жат тар ды �сы на ды:

1) «Жо �а ры о�у ор ны ны� �з дік 
о�ы ту шы сы» ата �ын бе ру кон кур сы на 
�а ты су �а ны сан бойын ша &ті нім;

2) са па лы� ж" не сан ды� к&р сет-
кіш тер ге с"й кес м" лі мет тер;

3) жыл ды� ж� мыс жос пар-кес те сі;
4) ЖОО �ы лы ми ке �е сі ні� �сы ны мы;
5) ж� мыс ор ны рас та �ан кад рлар-

ды есеп ке алу ж& нін де гі же ке па ра �ы;
6) же ке ку" лік ті� к& шір ме сі;
7) кар точ ка лы� ба за да �ы 20 та�-

ба лы а�ым да �ы шо ты ту ра лы ха бар-
ла ма.

Кон кур с�а �а ты су шы ны� дер бес 
элек трон ды� ме кен-жайы тір ке уден 
&т кен нен кейін элек трон ды� т�р де 
�� жат тар ды тол ты ру ту ра лы м" лі мет 
(www.edu.gov.kz) %а за� стан Рес пуб-
ли ка сы Бі лім ж" не �ы лым ми нистрлі-
гі ні� сай тын да ор на лас ты ры ла ды.

Мектеп ж#не ЖОО
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Бір бі ле рім:
Жү ре гің дей та за бол сын ас па ның,
Бір бі ле рім:
Мөл дір лік тен ту ады екен ас қақ үн!
Зұ лым дық тан та зар там деп жер ша рын,
Жү ре гім нен бас та дым, — деп мөл дір лі гі-

нен ту ған ас қақ үні мен қан ша ма жү рек тер-
ді жа улап, қа зақ по эзи ясы на өз ар на сын, өз 
жо лын сал ған жас қа лам гер Ерік Сей се нұ лы 
На рын бү гін де та лай жыр бəй ге ле рін қан-
жы ға сы на бай ла ған. Қа ра ған ды мем ле кет тік 
уни вер си те ті нің тү ле гі дəс түр лі түр де өте-
тін «Бұ қа ре кең жыр лай ды» жыр шы лар мен 
ақын дар сайы сы нан бас жүл де ні же ңіп ал ды. 
«Дү ни еге ке лер əлі та лай Қа сым» ат ты жыр 
бəй ге сі нен ар найы жүл де нің иеге рі атан ды. 
Жас ақын мен өле ңі мен өмі рі жай лы сыр 
шер ті сіп, сіз дер мен бө лі су ді жөн көр дік.

— Өмір. Оның ішін де ақын дық өмір жай лы 
не ай та сыз?

— Өмір де өз жо лын та бу де ген бар. Мен сол 
жол ды 17 жа сым да тап тым. Е. А. Бө ке тов атын да-
ғы ҚарМУ-дың фи ло ло гия фа куль те ті нің сту ден ті 
ата нып, жа ны ма өлең ді се рік ет ке нім де өзі ме шын 
мə нін де не ке рек еке нін тү сін дім. Оған дейін мə-
нер леп оқу дан түр лі бай қау лар ға қа ты сып жүр-
дім. Спор тпен ай на лыс тым. Өнер, əде би ет жо лын 
таң дай мын деп мүл де ой ла ған емес пін. Ал ғаш 
жаз ған өлең де рі ме қы зы ға қа рай тын мын. Мі не, 
со лай ақын дық ғұ мыр ға кел дім.

— Өлең де рі ңіз дің бар лы ғы өмі рі ңіз ден 
алын ған ба?

— Өмір ден алы на тын өлең бо ла ды, кө ңіл ден 
алы на тын өлең бо ла ды. Бас ты сы, өлең нің тағ ды-
ры бо луы ке рек. Өлең адам кө ңі лі нің ай на сы, жү-
рек тің түп кі рін де не жа тыр, со ның бар лы ғын өлең 
сыр тқа алып шы ғып, жет кі зе ді. Ас пан нан алы нып, 
құ рас ты ры лып еш те ңе жа зыл ған жоқ, кө ңіл дің 
түп кі рін де не жа тыр, сол қа ғаз ға түс ті.

— Жас ақын дар ға қан дай қол дау қа жет деп 
ой лай сыз?

— Жас ақын дар ды мақ та уды қою ке рек. Жас 
ақын дар ға оқу дың, ақын дық жол да із де ну дің ма-
ңы зы қан дай еке нін жақ сы лап жет кі зіп, жол көр-
се ту ке рек. Ақын дық де ген қа ра плащ ки іп, ша-
шың ды қайы рып алып, бір бұ рыш та аузы ңа те-
ме кі ні қыс ты рып, бір түн де, бір ап та да же ті өлең 
жа зып қас қайып жү ру емес. Ақын дық — үл кен 
ауыр жол. Жас тар дың өлең де рі нің га зет-жур нал, 
сайт тар ға ба сы лу ын қам та ма сыз ету қа жет. Жа-
рық қа шық қан өлең дер ақын ға одан əрі да му ына, 
өсуі не сеп ті гін ти гі зе ді. Сын да ай ты луы қа жет. 
Ме нің қа та рым да ғы ақын дар ға сын ке рек, «сын тү-
зел мей, мін тү зел мей ді» дей ді, сын мен, қол да умен 
осы бу ын ды қа лып тас ты рып шы ғу ке рек. Сын ар-
қы лы, қол дау ар қы лы, жөн сіл теу ар қы лы əрі қа-
рай алып ке ту үшін об лыс тың, екін ші ден, жал пы 
Қа зақ стан үшін, əрі-бе рі де се ңіз, əде би ет үшін бір 
бу ын ды қа лып тас ты ру ға үл кен ең бек ке рек.

— Бар-жо ғы бі лін бей жа зу бұл өте аз адам-
ның қо лы нан ке ле ді. Көп ақын дар пуб ли ка ны 
жақ сы кө ре ді де ген ге не ай та сыз?

— Иə, пуб ли ка ны жақ сы кө ре тін дер де бар. Ол 
ақын ның ой лау шең бе рін де пуб ли ка ға шоу жа-
сау, өзі не қа рат қы сы ке лу бі рін ші орын да тұ ра ды. 
Əлеу мет тік же лі ге сал ған бір өле ңі көп лайк жи на-
са, сол та қы рып тың тө ңі ре гі нен шық пай жа за тын-
дар дың бар еке нін кө ріп, ес тіп жүр мін. Пуб ли ка ны 
жа са май қою де ген де бол май ды. Өлең ді дү ни еге 
əкел дің бе, оны мін дет ті түр де жа ри ялауың қа жет. 
Өлең нің өмір сү ру ге ха қы бар. Өлең тек се нің жа-
ның да жүр мей, өз өмі рін сү руі қа жет. Се нен шық-
қан өлең нің ел дің жү ре гін де өмір сү ру ге ха қы бар. 
Бар-жо ғы бі лін бей жа зу де ген бол май ды. Оны жа-
рия ету ар қы лы ел дің сы нын, қол дауын ес тіп, əрі 
қа рай өсе бе ре сің. Пуб ли ка ны жақ сы көр ген де дұ-
рыс шы ғар, өлең ді оқыр ман ның дең гейі не тү сі ріп 
қа жет емес. Жə не өлең ді лайк үшін жа зу ға бол май-
ды. Шын жү рек пен жа зу ке рек, жа ри ялау ке рек.

— Сіз ақын сыз, өз ге лер сіз дің өлең де рі ңіз ден 
өзін тауып жа та ды. Ал сіз қай ақын ның өлең де-
рі нен өзі ңіз ді кө ре сіз?

— Есен ға ли Ра уша нов тан. Кө зі ті рі клас сик тер ден 
қат ты мойын дай ты ным осы кі сі. Кей де адам зат қа өк-
пе лей тін ке зім бо ла ды, кек ал ғың ке ле ді, ала сұ рып 
дауыл бо лып тұ ра сың, сол кез де өзім ді Се рік Ақұң-
қа рұ лы нан та ба мын. Ұлық бек Ес дəу лет пен Жұ ма-
тай дың жыр ла ры нан өзім ді кө рем. Кө бі не жан дү ни-
еме жа қы ны Есен ға ли Ра уша нов тың өлең де рі.

— Өлең жаз ған да қан дай күй де бо ла сыз?
— Өлең жаз бас бұ рын ша ма кел ген ше əн тың да-

ған ды жақ сы кө ре мін. Есе нин нің дауысын ес ті гім 
ке ліп тұ ра ды. Өлең жаз ған кез де мен бір орын да 
отыр май мын. Өзім нің аядай ға на жа зу бөл мем 
бар, сол жер ді ай нал шық тап, бұ рыш қа, тө сек ке, 
те ре зе ал ды на бір оты рып жа за мын.

— Ұна та тын тү сі ңіз?
— Қо ңыр түс.
— Үс ті ңіз ге ки ген киі мі ңіз дің тү сі өлең жа-

зуы ңыз ға əсер ете тін сəт тер бо ла ма?
— Жоқ, өле ңім нің жа зы лу ына киі мім нің тү сі 

əсер ет кен емес. Өзім ки ім де рі ме қат ты мəн бе ре-
мін. Кө бі не қа ра түс ки емін. Ки ім де өлең си яқ ты 
деп ой лай мын, кө бі сі бір уақыт та ға на өмір сү ре-
тін өлең жа за ды. Ол бір мез гіл дің сə ні не ай нал ған 
өлең си яқ ты. Ал қа ра түс кез кел ген уақыт тың сə ні. 
Ол еш қа шан жо ғал май ды, ұмы тыл май ды. Еш қан-
дай уақыт қа, ке зең ге ба ғын бай тын қа ра түс ті ки ім-
дер ді ки гім ке ле ді.

— Ұна та тын қы зы ңыз бар ма?
— Бар!
Қол жет пе ген Лəй лə лар тү се ді ес ке
Бір кө ңіл ді дү ние жа зар едік…
Ақын дар дың тағ ды ры ма деп ой лай мын кей-

де… Сүй ген ада мы ңа қо лың жет пей қоя ды екен… 
Бы лай қа рап отыр саң, жа ның да жүр ген адам, сөз 
са лу ға бо ла ды, сөй ле су ге бо ла ды, қо лы нан ұс тап, 
еш қай да жі бер мей ұс тап қа лу ға да бо ла ды. Бі рақ 
бір де ңе ұс тап тұ ра ды. Тағ дыр ай на лып ке ліп бір 
ке дер гі сін жа сай ды. Жа са ған да да ана қыз дың ма-
ған де ген кө ңі лін əб ден су ық қы лып қоя ды, не кө зі-
не іл мей тін дей етіп қоя ды. Ұна ту де ген — жү ре гің 
ті рі де ген сөз Егер ға шық бо лу ды қой саң, ұна ту ды 
қой саң, жал пы са ғы ну ды қой саң, біт ке нің.

— Ер жі гіт ке қан дай мі нез тəн?
— Ер жі гіт ке сай ран са лу қа жет, сө зі не жауап 

бе ру ке рек. Мі нез ді бо луы ке рек. Мі нез сіз ақын 
да жоқ, жі гіт те жоқ. Жал пы жал ған да, қа ты гез 
қо ғам да жұ ты лып кет пес үшін, жа лауың ды құ лат-
пас үшін мі нез ке рек.

— Жал пы қа зір гі жос па ры ңыз да үй ле ну бар 
ма?

— Үй ле ну жос пар да бар. Жер бе тін де же ті мил-
ли ар дтан ас там ха лық бол са, со ның бə рін де жос-
пар бар. Ке дей дің де бай бол сам ба де ген жос па-
ры бар де ген дей, кө ше де гі жүр ген бір ақын ның да 
қа зақ тың бір ту ар ақы ны бол сам ба де ген жос па ры 
бар, бі рақ ол жос пар бо ла бер мей ді. Жос пар ла-
дым, бас ты сы үй ле ну ге ни ет бар.

— Сту дент тер кім дер? Қа зір гі сту дент тер 
жай лы қан дай ой да сыз?

— Сту дент тер ге қа рап таң қа ла мын. Қо ғам ның 
қа ты гез ді гі бо лар. Өзім сту дент тік өмі рім ді са ғы на 
ес ке ала мын. Шу лат тық, ай ғай лат тық, ка фе лер де 
ай ғай лап өлең оқы дық. Жа тақ ха на ның те ре зе сі-
нен се кір дік, кү зе ті нен қаш тық. Ұс таз да рым да ер-
ке лет ті, бе тім нен қақ па ды, по эзия ке ші, кон церт 
де сем, жі бе ре тін. Ме нің ойым ша, сту дент тер де 
«Ма хаб бат, қы зық мол жыл дар да ғы» Ер бол мен 
Мең тай ді кін дей сту дент тік ма хаб бат, сту дент тік 
жа лын, бар лы ғы бо луы ке рек. Сту дент — от пен 
су ға қа ра май тын, қай жер де қы зық, той-ду ман, 
сол жер ден де та бы луы ке рек. Са бақ — са ба ғы мен, 
мы на дай сөз бар ғой: «хо ро шо учить ся и быть ум-
ным, две раз ные ве щи» де ген. Жа тақ ха на ның те ре-
зе сі, есі гі, бұ ры шы бар лы ғы со лар ға тəуел ді бо луы 
ке рек! Ой на, күл, сай ран да. Ме нің уни вер си тет ті 
бі тір ге ні ме бір жыл тол ған жоқ, мен сол сту дент-
тік қы зық күн де рім ді са ғы на мын. Қа зір қан ша қы-
ды ру ым, сай ран дауым бар, бі рақ сту дент тік кез де-
гі дей емес.

— Қа зір сту дент тер дің бар лы ғы дер лік жұ-
мыс іс тей ді. Осы ған қа лай қа рай сыз? Олар дың 
қа ра жұ мыс қа же гі луі не қо ғам кі нə лі ме?

— Жұ мыс іс те ген дұ рыс, за ман ның аты за ман, 
қи ын шы лық тар жоқ емес, бар. Бар лы ғы жақ сы ке-
зең еш қа шан бол ған емес, сту дент тік өмір осы мен 
қы зық ты. Бə рі не бой да ғы күш-қу ат же те ді. Қарт-
тық кез де бой да қу ат бо ла ма, бол май ма біл мей-
міз. Сон дық тан қа зір пай да ла на бі лу ке рек.

— Өзі ңіз қан дай сту дент бол ды ңыз?
— Жо ға ры да ай тып өт кен дей, ер ке лік те рім де 

бол ды. Сту дент тік ша ғым нан ойып тұ рып орын 
ал ған кез — екін ші курс оқып жүр ге нім де, ол кез де 
18 жас та мын, бү кіл об лыс тың иық ты ла ры мен қал-
пақ ты ла ры жи нал ған үл кен кеш жа са дым. Мен ол 
кез де тек сту дент тер дің ал дын да өлең оқи мын деп 
ой ла ған едім. Шы мыл дық тың ар ты нан ба сым ды 
шы ға рып қа ра сам, ал дың ғы қа тар да қас қайып 
Се рік Ақ сұң қа рұ лы, Сейіл Аяған, бү кіл қа зақ тың 
кіл қай мақ та ры отыр. 18 жас та ғы ба ла, ті зем ді ріл-
деп, қат ты қо бал жы дым. Олар ды көр ме гем, тіп ті 
қол да рын алып аман дас па ған мын да. Сол кез де 
ма ған, жал пы əде би ет ке қа дам бас қан жас тар ға 
қол дау көр се ту ге əр қа шан дайын жа на шыр ағам, 
үл кен ең бек қор жа зу шы Ал мас Мыр зах мет ке ліп 
иығым нан құ шақ тап, қо бал жы ма деп күш бер ген 
еді. Сол кеш те Се рік Ақ сұң қа рұ лы ның ай тқан мы-
на сөз де рі есім нен кет пей ді:

«Қы зы ла рай дан мен ту дым, ме нен кейін осы 
ба ла ке ле жа тыр».

Бұл 18 жас та ғы ба ла үшін, ор та ға ен ді сі ңіп, 
өлең нің, по эзи яның не еке нін, бір там шы сы ның 
там шы сын бі ліп, ен ді-ен ді қа нат қа ғып ке ле жат-
қан кіш кен тай бүл дір шін ге үл кен абы рой. Өсуі ме 
де үл кен қол дау бол ды. Соң ғы екі жы лым да сол 
із бен кет ті. Фи ло ло гия фа куль те ті нің оқы ту шы-
ла ры өлең ді, ақын дық ты, шы ғар ма шы лық адам-
ды өте жақ сы тү сі не тін. Ме ні де ба рын ша тү сі ніп, 
ың ғайы ма қа рай ма ған ке рек ат мос фе ра ны жа сап 
бер ді. Ол кі сі лер ге ай тар ал ғы сым шек сіз.

— Өмір лік мақ сат, мұ ра ты ңыз қан дай? Бо ла-
ша ғы ңыз ды қа лай елес те те сіз?

— Бо ла ша ғым — өлең. Өлең нен бас қа еш те ңе іс-
тей ал май мын, өлең нен бас қа не іс те рім ді біл мей-
мін. Қай да қа ра сам да өлең. Құ дай сақ та сын, бі рақ, 
егер де Құ дай ме нен бір күн де өлең ді алып қой са, 
мен не іс тей мін? Он да бар лы ғы біт ті, өмір де еш-
қан дай мақ сат жоқ, ар ман жоқ. Өмір ді ар ман-мақ-
сат сыз сү ру де ген үл кен тра ге дия. Абай ай тқан дай, 
он дай адам де не сін сүй ре тіп жүр ген боқ тың қа бы. 
Боқ тың қа бы бол мас үшін ал ды да ар ман, мақ сат 
бо луы ке рек. Ең бас ты сы, адам са ғы ну ке рек. Са-
ғын ба са, сүй ме се, тас мү сін.

— Не ден қор қа сыз?
— Ме нің өмір де қор қа тын, қауіп те не тін дү ни-

ем — көз жа сы, адам ның көз жа сы. Адам ның көз 
жа сы тү гі лі, адам ның ал ды нан жəй бір ала мы-
сық тай жо лын ке сіп өт сең де бір ап та дан ас пай ды, 
ал ды ңа қай та дан ке ле ді. Со ны ұғын дым. Өмі рім де 
он дай жағ дай лар дың орын ал ған кез де рі бол ды. 
Өті рік ай тқан, бір адам ды қа пы қал дыр ған кез де-
рім ме нің ал ды ма қай тып ке ліп отыр ды. Қай тып 
кел ген де де үл кен соқ қы сы мен кел ді. Бір үміт те-
ніп отыр ған нəр сем бол май қал ды. Ке ле ді-ау деп 
отыр ған ада мым кел мей қа ла ды. Қо сы лам-ау деп 
отыр ған сүй ге нім мен қо сыл май қа ла мыз. Өмір өз 
ісі ме со лай өз жауабын бе ріп отыр ды. Адам тү гіл, 
хайу ан ның көз жа сы жі бер мей ті нін тү сін дім.

Өмір сү ру үшін: бі рін ші ден — са ғы ну ке рек, 
екін ші — са ғы ну ке рек, үшін ші — та ғы са ғы ну ке-
рек, төр тін ші — адам ның көз жа сы на қал мау ке-
рек, бе сін ші — өз-өзің мен бо лу ке рек, ал тын шы — 
ар ман-мақ са ты ңа се ну ің ке рек, ті зе бер сең, ке те 
бе ре ді. Бас ты сы, жү рек ті өл тір меу ке рек! Бір кү ні 
жү рек өле са ла ды, өзің бай қа май сың. Ол со ғып тұ-
ра ды, бі рақ ол со ғыс бол май ды.

— Осы кез ге дейін өмір ден көр ген-түй ген-
де рі ңіз ді қо ры тып, оқыр ман дар ға ай та ры ңыз 
бар ма? Өмір ден не ал ды ңыз?

— Бір тү сін ге нім, еш кім ге сен беу ке рек, өзі ңе ға-
на се ну ке рек. Тө сек тен тұр ған бет те өзің нің са наң 
мен жү ре гің ді қа лып қа кел ті ріп ал, со сын тө се-
гің ді рет те. Кез кел ген соқ қы ға, бұ ры лыс қа дайын 
бол. Жə не жас тық шақ та ақ ша ның со ңы на тү сіп 
қа жет емес. Бір дəм ха на ға ба рып ко фе іш, ко фе 
үс тін де жа қын ада мың мен сыр лас. Ақ шаң ды аяма. 
Ту ған то пы ра ғы ңа ба рып, өзің өс кен үй дің та бал-
ды ры ғын да оты рып, жу са нын иіс ке, ағайын ды құ-
шақ та, ара лас, то пы рақ тан ажы ра ма.

Ес те лік тер ді ұмыт па, өт кен өмір ді еш қа шан 
ұмы ту ға бол май ды, ұмыт қан кү ні адам дық қал-
пың нан шы ғып, жү ре гің нен айы ры ла сың, өй тке ні 
жү ре гің ді ті рі ұс тай тын өт кен күн де гі тəт ті-тəт ті 
ыс тық ес те лік тер. Мен, мы са лы мүм кін дік бер се, 
ауылы ма ап та сайын ба рар едім.

Бір адам дар ды қат ты са ғы на мын, сүйе мін, ер-
тең қо сы ла ал май қа лам-ау, көр мей кет сем не бо-
лам деп қо рық пау ке рек. Есің нен айы ры лып сүй! 
Түн дер де ұйық тай ал май тын дай сүй!

Сө зі нен із деп, дер ті нің еміп дə ру ін,
Кө зі нен із деп жо ғал ған күн нің жа ры ғын
Түн дер де ой лап, от бо лып жа нып өтер дей,
Ме ні де бі реу са ғын са дей мін, Тə ңі рім.
Се ні са ғы на тын дай өмір сүр. Бір адам жа бық са, 

сыр лас қы сы кел се, се ні із дей тін дей, се ні мен се ру ен де-
гі сі ке ле тін дей, са ған се не тін дей өмір сү ру ке рек. Сө-
зің де тұ ру ың ке рек. Əде би ет тен ажы ра май, оқу ке рек.

— Сұх бат тас қа ны ңыз үшін рах мет! Шы ғар-
ма шы лық та быс ті лей мін!

ДИ ЯНА СА /ЫМ БЕК, 3АРМУ СТУ ДЕН ТІ

Осы нау ға жап та би ғат аясын да, си қыр-
лы көл дің са ясын да жа на шыр Жа нар Сем-
бе ко ва апайы мыз дың мұ рын дық бо лу ымен 
«Ал тын ор та мыз ды» той лап, бір де ма лып 
қайт тық. Екі күн ге со зыл ған са яха ты мыз, 
ес тен кет пес қы зық ты оқи ға лар мен сəт те-
рі міз мəң гі біз дің жа ды мыз да қал мақ. Шай-

танкөл дің жа ға сын да Се рік Ақ сұң қа рұ лы 
аға мыз дың «Шай танкөл» əнін шыр қап, 
Қар қа ра лы ас па нын бір тер бе тіп қайт тық. 
Ал ған əсе рі міз ді тіп ті сөз бен ай тып жет кі-
зу мүм кін емес. Ки елі Қар қа ра лы то пы ра-
ғы — ежел ден-ақ алып тар дың ал тын бе сі гі, 
ай маң дай асыл да ры мыз дың құт ты қо ны сы. 

Ұл ты мыз дың ұлы тұл ға ла ры осы өл ке де 
өз де рі нің жар қын күн де рін, жұл дыз ды сəт-
те рін өт кіз ген. Со лар дың бі рі — xа лық тың 
ба ба сы на, да на сы на ай нал ған па ра сат иесі 
Құ нан бай қа жы Өс кен байұ лы. Сөй ле се — 
сөз дің ше ше ні, та қуа ба ба мыз та за ғұ мыр 
ке шіп, елі не нұ рын шаш ты. Ата мыз дың 

ті ке лей бас қа ру ымен Қар қа ра лы ның қақ 
ор та сын да ғи ба дат ме ке ні — ме шіт тұр ғы-
зыл ған. Ба ба мыз сал дыр ған құл шы лық үйі 
бү гін де біз дей жас бу ын дар дың иман ды-
лық ұясы бо лып тұр.

А3 НИ ЕТ ПА ЗЫ ЛО ВА, 3Ж-32 ТО БЫ НЫ4 СТУ ДЕН ТІ

«М;лдірліктен туады екен ас<а< 4н!»

Jар<аралы аспанында
Қар қа ра лы де ген де, біз əри не кө не қа ла ның өзін, оны қор шай біт кен əсем 

та би ғат ты да ай та мыз. Жа ра ту шы мыз ерек ше қы лып бар сұ лу лық пен əсем-
дік ті бе ре сал ған бұл өңір ді та лай ақын жыр ға қос қан. Алыс тан көз тар тып, 
мұ нар тқан кө гіл дір та улар, Са ры ар қа ның төс кейі не тө ге сал ған мар жан дай 
сұ лу көл де рі мен бір ге кө не за ман нан ке ле жат қан əсем ор ман дар жер біт-
кен нің жа нна тын дай!

Ел ерте�і...
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28 сен тяб ря 2018 го да 
КарГУ им. Е. А. Бу ке то ва про-
вел рес пуб ли кан скую науч но-
прак ти чес кую кон фе рен цию 
«Ак ту аль ные проб ле мы теп-
ло энер ге ти ки и прик лад ной 
теп ло фи зи ки», пос вя щен ную 
80-ле тию пе да го га, уче но го, 
рек то ра Ка ра ган дин ско го го-
су дар ствен но го уни вер си те та 
име ни Е. А. Бу ке то ва с 1991 по 
2004 г. док то ра тех ни чес ких 
на ук, про фес со ра, ака де ми-
ка Меж ду на род ной ака де мии 
Выс шей шко лы, ака де ми ка 
Ака де мии ес те ствен ных на ук 
Рес пуб ли ки Казахстан, чле-
на-кор рес пон ден та Ака де мии 
Выс шей шко лы Рес пуб ли ки 
Казахстан, по чет но го ака де ми-
ка Ака де мии пе да го ги чес ких 
на ук Рес пуб ли ки Казахстан, 
ка ва ле ра ор де на «Па ра сат» 
Акыл ба ева Жам бы ла Са уле бе-
ко ви ча.

Науч ная прог рам ма кон-
фе рен ции вклю чи ла в се бя 
док ла ды ве ду щих за ру беж ных 
и ка зах стан ских уче ных, по ли-
ти чес ких и об ще ствен ных де-
яте лей. Ра бо та про во ди лась 
по сле ду ющим сек ци ям. Пер-
вая сек ция бы ла пос вя ще на 
те ме «Уче ный, пе да гог, об ще-
ствен ный де ятель, про фес сор 
Акыл ба ев Ж. С.», где да ва ли 
вы со кую оцен ку как науч ным, 
так и ор га ни за ци он ным дос-
ти же ни ям Жам бы ла Са уле-
бе ко ви ча. На вто рой сек ции 
«Ин но ва ци он ные пе да го ги-
чес кие тех но ло гии под го тов ки 
вы со кок ва ли фи ци ро ван ных 
спе ци алис тов» вни ма ние док-
лад чи ков бы ло скон цен три ро-
ва но на под го тов ке мо ло дых 
спе ци алис тов но вой фор ма-
ции. Третья сек ция «Сов ре мен-
ные проб ле мы фи зи ки» ста ла 
пло щад кой для об суж де ния 
воп ро сов од ной из ста рей ших 
ес те ствен ных на ук и пер спек-
тив ее раз ви тия. Док ла ды на 
чет вер той сек ции «Проб ле-
мы прик лад ной теп ло фи зи ки, 
теп ло энер ге ти ки и про мыш-
лен ной эко ло гии» так же под-
ни ма ли ак ту аль ные для сов ре-
мен нос ти воп ро сы.

За про ве де ние кон фе рен-
ции кол лек тив КарГУ и лич но 
рек тор про фес сор Ку бе ев Е. К. 
по лу чи ли бла го дар ствен ное 
пись мо от от лич ни ка об ра зо-
ва ния Рес пуб ли ки Казахстан 
Са уле бе ко вой Ма рал Са уле бе-
ков ны, род ной сес тры Акыл ба-
ева Ж. С., за вы со кий уро вень 
про ве де ния науч но-прак ти чес-
кой кон фе рен ции.

СОБ. ИНФ.

Наука и образование

КарГУ име ни ака де ми ка Е. А. Бу ке то ва про вел науч но-прак ти чес кую кон фе рен цию 
для жур на лис тов и под пи сал ме мо ран дум с Ка ра ган дин ским ре ги ональ ным от де ле ни ем 
РТРК «Қа зақ стан», те ле ка на лом Sar yar qa. Ме роп ри ятие на ча лось с от кры тия ауди то рии 
те ле ка на ла Sar yar qa на от де ле нии жур на лис ти ки фи ло ло ги чес ко го фа куль те та.

В со ве ща нии при ня ли учас тие за мес ти тель 
пред се да те ля прав ле ния РТРК «Қа зақ стан» 
Нұр лан Оқаұ лы, про рек тор по науч ной ра бо те 
КарГУ им. Е. А. Бу ке то ва док тор тех ни чес ких 
на ук, про фес сор Ома ров Хы лыш Бей се но вич, 
де кан фи ло ло ги чес ко го фа куль те та Аб ду ов 
Му хам мад га ли Иль ясо вич, зас лу жен ный ра-
бот ник Рес пуб ли ки Казахстан, из вес тный те-
ле жур на лист Тө ле убай Кай мул ди нов, ла уре-
ат пре мии, зас лу жен ный де ятель Рес пуб ли ки 
Казахстан, жур на лист Нұр ті леу Иман ға лиұ лы, 
из вес тный дик тор Əб ді рə лі Бө ле бай, ла уре-
ат Со юза жур на лис тов Рес пуб ли ки Казахстан, 
ру ко во ди тель На ци ональ но го фон да «Ал тын 
қор» Мол да бек Са ғын дық, из вес тный те ле жур-
на лист Ляз зат Ка пы ше ва, по пу ляр ная те ле ве-
ду щая Ба ян Се кер ба ева, ди рек тор те ле ка на ла 
Sar yar qa Бе рик Дю се та ев, зас лу жен ный жур-
на лист Рес пуб ли ки Казахстан Али Той жи ги-
тов, док тор фи ло ло ги чес ких на ук, про фес сор 
Аса нов Кой лы бай Да улет ха но вич, кан ди дат 
фи ло ло ги чес ких на ук, до цент, за ве ду ющая 
ка фед рой жур на лис ти ки Ра ма за но ва Жа нар 
Сем бе ков на, кор рес пон ден ты и сот руд ни ки те-
ле ка на ла, пре по да ва те ли и сту ден ты ка фед ры 
жур на лис ти ки.
За мес ти тель пред се да те ля прав ле ния РТРК 

«Қа зақ стан» Нұр лан Оқаұ лы и про рек тор по 
науч ной ра бо те КарГУ им. Е. А. Бу ке то ва про-
фес сор Ома ров Хы лыш Бей се но вич под пи са ли 
ме мо ран дум о ду аль ном об ра зо ва нии. Сто ит 
по яс нить, что ду аль ное обу че ние — это та кой 
вид обу че ния, при ко то ром те оре ти чес кая 
часть под го тов ки про хо дит на ба зе об ра зо ва-
тель ной ор га ни за ции, а прак ти чес кая — на ра-
бо чем мес те.
Вы ше упо мя ну тые жур на лис ты выс ту пи ли 

на це ре мо нии от кры тия и рас ска за ли о прош-

лом и нас то ящем жур на лис ти ки. Бы ло по ка за-
но 3-ми нут ное ви део, пос вя щен ное 60-ле тию 
те ле ка на ла Sar yar qa. Стар шее по ко ле ние пом-
нит, что 18 ок тяб ря в да ле ком 1958 го ду на ча-
лось ре гу ляр ное ве ща ние те ле ка на ла. В ма-
лень ком чер но-бе лом окош ке по яви лись пер-
вые дик то ры, ко то рые про из нес ли ма ги чес кие 
сло ва: «Го во рит и по ка зы ва ет ка ра ган дин ское 
те ле ви де ние».
В даль ней шем на ча ла свою ра бо ту науч но-

прак ти чес кая кон фе рен ция «Те оре ти чес кие 
и прак ти чес кие ос но вы под го тов ки сов ре-
мен ных те ле ви зи он ных жур на лис тов», на ко-
то рой выс ту пи ли име ни тые гос ти из Ас та ны и 
Алматы. Что бы стать луч шим, нуж но учить ся у 
луч ших. Со сту ден та ми КарГУ име ни Бу ке то ва 
бе се до ва ли мэт ры те ле жур на лис ти ки. В фор ме 
от кры то го ди ало га про фес си она лы пе ре да ва ли 
опыт бу ду щим мас те рам пе ра. Сек ре том ус пе-
ха, как стать хо ро шим дик то ром, со сту ден та ми 

по де ли лась Ба ян Се кер ба ева — ве те ран на ци-
ональ но го те ле ка на ла Qa zaqstan. По ее сло вам, 
сле ду ет знать два важ ных пра ви ла: сох ра нять 
чис то ту язы ка и тре ни ро вать дик цию: «Нуж но 
учить ся го во рить кра си во. Раз ви вать свой при-
род ный го лос каж дый день, сле дить за ним. Для 
тре ни ров ки дик ции су ще ству ет мно го раз ных 
спо со бов, в том чис ле с по мощью оре хов».
На науч но-прак ти чес кой кон фе рен ции 

выс ту па ли пре по да ва те ли с те оре ти чес ким 
кур сом. А о при ме не нии зна ний на прак ти ке 
рас ска за ли пред ста ви те ли те ле ка на ла Sar yar qa. 
Ре дак то ры по де ли лись сек ре та ми под го тов ки 
к пе ре да чам.

Имам бай ЖУ БА ЕВ, на чаль ник от де ла ана-
ли за и мо ни то рин га эфи ра АО «РТРК «Qa-
zaqstan», рас ска зал о ка на ле: «Те ле ка нал Sar-
yar qa — один из са мых ав то ри тет ных сре ди 
фи ли алов на ци ональ ной кор по ра ции. По дан-
ным пос лед них 8 ме ся цев, он вхо дит в трой ку 
са мых прос мат ри ва емых. Бе зус лов но, за этим 
ус пе хом сто ит ра бо та ру ко вод ства и все го 
кол лек ти ва».
Так же на кон фе рен ции ве те ра ны те ле ви де-

ния пред ло жи ли соз дать для бу ду щих жур-
на лис тов от дель ный фа куль тет. По их сло вам, 
се год ня для это го есть все ус ло вия. Звез ды те ле-
эфи ров по обе ща ли вер нуть ся в вуз сно ва, что-
бы про вес ти мас тер-класс для сту ден тов.
Теп лые сло ва о ка ра ган дин ской ко ман де и те-

ле ви де нии в це лом ска зал из вес тный жур на лист, 
зас лу жен ный де ятель РК, в свое вре мя воз глав-
ляв ший РТРК «Ка зах стан», Нур то леу Иман га-
ли ев. «60 лет — это не мно го и не ма ло. Те ле ви-
де ние нель зя счи тать лишь сред ством мас со вой 
ин фор ма ции. Это ис кус ство. Как по ка зы ва ет 
мой опыт, лю ди, ра бо та ющие на те ле ви де нии, 
на де ле ны осо бым да ром, дан ным им свы ше. И 
мо гу ска зать, что сот руд ни ки Ка ра ган дин ско го 
те ле ви де ния, при шед шие впос лед ствии ра бо-
тать на рес пуб ли кан ское ТВ, всег да бы ли в чис-
ле луч ших, счи та лись силь ней ши ми про фес си-
она ла ми. Но это приз на ние не толь ко че ло ве ка, 
про ра бо тав ше го на те ле ви де нии бо лее 40 лет, 
но и мил ли онов зри те лей», — ска зал он.

СОБ. ИНФ.

Пред ста ви тель ством Ака де мии пра во-
ох ра ни тель ных ор га нов при Ге не раль ной 
про ку ра ту ре сов мес тно с про ку ра ту рой Ка-
ра ган дин ской об лас ти на пос то ян ной ос но-
ве про во дят ся кур сы по вы ше ния ква ли фи-
ка ции для сот руд ни ков ор га нов про ку ра ту-
ры и дру гих пра во ох ра ни тель ных струк тур.

Важ ная роль в фор ми ро ва нии ква ли фи ци-
ро ван ных юри ди чес ких кад ров от во дит ся тем 
про фес си она лам, кто не пос ред ствен но при ни-
ма ет учас тие в про цес се обу че ния и пе ре да ет 
на коп лен ный прак ти чес кий опыт дей ству-
ющим сот руд ни кам.
От ли чи тель ной осо бен ностью про во ди мых 

кур сов яв ля ет ся прак ти ко ори ен ти ро ван ность, 
ис поль зо ва ние тре нин гов, иг ро вых си ту аци он-
ных за да ний и иных ак тив ных ме то дов обу че-
ния.
Учеб ные прог рам мы кур сов раз ра бо та ны с 

уче том пос тав лен ных за дач в воп ро сах по вы-
ше ния ро ли про ку ро ра в уго лов ном про цес се, 
по вы ше ния ка че ства учас тия про ку ро ра в су де 
по уго лов ным, граж дан ским и ад ми нис тра тив-
ным де лам.

Для по вы ше ния ка че ства про во ди мых обу-
ча ющих ме роп ри ятий в те че ние те ку ще го го да 
в про ку ра ту ру об лас ти приг ла ша ет ся про фес-
сор ско-пре по да ва тельский сос тав КарГУ име-
ни ака де ми ка Е. А. Бу ке то ва: Аре но ва Лей ла 
Кли менть ев на, Жас кай рат Ми ра Жас кай ра тов-
на, Сул тан бе ко ва Гуль ми ра Бу ла тов на (юри-
ди чес кий фа куль тет), Ба ри ко ва Але на Ру доль-
фов на (фа куль тет пси хо ло гии и фи ло со фии), 
Ту суп ба ева Бо та гоз Са ру аров на (эко но ми чес-
кий фа куль тет), Иб ра имо ва Же нис гуль Жал-
гас ба ев на (фи ло ло ги чес кий фа куль тет).
Все приг ла шен ные пре по да ва те ли от ли ча-

ют ся ка че ствен ным под бо ром учеб но-прак ти-
чес ких ма те ри алов в со от вет ствии с зап ро сом 
ауди то рии.
Так, про ве де ны кур сы по те мам «Пра во вые 

и прак ти чес кие воп ро сы учас тия про ку ро ра в 
уго лов ном про цес се», «Обес пе че ние за кон нос-
ти, сос тя за тель нос ти и рав ноп ра вия сто рон в 
граж дан ском про цес се», «Ли дер ство и лич ная 
эф фек тив ность сот руд ни ка», «Раз ви тие ора-
тор ско го мас тер ства и прак ти чес кое при ме не-
ние в дея тель нос ти», «Над зор за за кон ностью 
ис пол ни тель но го и ад ми нис тра тив но го про из-

вод ства: проб лем ные воп ро сы и пу ти их ре ше-
ния», «Воп ро сы про ти во дей ствия кор руп ции в 
го су дар ствен ных ор га нах и ква зи го су дар ствен-
ном сек то ре».
Во ис пол не ние по ру че ния Ге не раль ной 

про ку ра ту ры про ве де ны кур сы по вы ше ния 
ква ли фи ка ции на те му «При емы эф фек-
тив ной ком му ни ка ции. Ве де ние пе ре го во-
ров» для сот руд ни ков мес тной по ли цей ской 
служ бы и ор га нов про ку ра ту ры, в хо де ко то-
рых пре по да ва те лем Аре но вой Лей лой Кли-
менть ев ной про ра бо та ны воп ро сы по ве де ния 
в кон флик тных си ту аци ях, так ти ки ве де ния 
пе ре го во ров с про тес тны ми груп па ми на се ле-
ния, пси хо ло гии кри ми наль но го по ве де ния и 
иные воп ро сы.
По ла га ем, что дан ная сов мес тная ра бо та бу-

дет спо соб ство вать даль ней ше му ук реп ле нию 
пра во вой на уки и фор ми ро ва нию ка че ствен-
ных юри ди чес ких кад ров про ку ра ту ры и дру-
гих пра во ох ра ни тель ных ор га нов.

АСЕЛЬ НУ РА ЛИ НА,
ПРЕД СТА ВИ ТЕЛЬ АКА ДЕ МИИ ПРА ВО ОХ РА НИ ТЕЛЬ НЫХ ОР ГА НОВ 

ПО КА РА ГАН ДИН СКОЙ ОБ ЛАС ТИ 

Студенты-журналисты будут обучаться
на базе телеканала Saryarqa

Тесное взаимодействие теории с практикой в прокуратуре



№10 (278) 26.10.2018 13Жастар �лемі
Мир молодежи

Борь ба с кор руп ци ей се год ня яв ля ет ся од ним из важ ней ших нап рав ле ний го су дар-
ствен ной по ли ти ки. Кор руп ция пре пят ству ет раз ви тию стра ны, мо дер ни за ци он ным 
про цес сам го су дар ства. Президент на це ли ва ет на борь бу с этим со ци аль ным злом все ин-
сти ту ты граж дан ско го об ще ства, каж до го граж да ни на Казахстана.

И это за ко но мер но, ведь нель зя ис ко ре нить 
кор руп цию, бо рясь с ней лишь внут ри го су-
дар ствен ных ор га нов и уч реж де ний. Важ но 
ра бо тать с на се ле ни ем, спо соб ство вать фор-
ми ро ва нию в об ще стве, в соз на нии граж дан 
ну ле вой тер пи мос ти к лю бым кор руп ци он-
ным про яв ле ни ям.

12 ок тяб ря 2018 го да в КарГУ име ни ака-
де ми ка Е. А. Бу ке то ва прош ла ак ция Об ще-
ствен но го со ве та «Мы — про тив кор руп ции!». 
Ак ция от кры лась при вет стви ем ру ко вод ства 
уни вер си те та. К соб рав шим ся об ра тил ся пер-
вый про рек тор, пред се да тель Об ще ствен но го 
со ве та КарГУ Р. М. Жу ма шев.
С док ла дом выс ту пил ис пол ня ющий обя-

зан нос ти ру ко во ди те ля Уп рав ле ния про фи-
лак ти ки кор руп ции Де пар та мен та Агент ства 
Рес пуб ли ки Казахстан по де лам го су дар ствен-
ной служ бы и про ти во дей ствию кор руп ции 
по Ка ра ган дин ской об лас ти Мын ги шов Арыс-
лан Ка был тайу лы. Он под чер кнул, что имен но 
на мо ло дежь ло жит ся осо бая от вет ствен ность 
в ре али за ции ан ти кор руп ци он ных мер, в 
фор ми ро ва нии в об ще стве ан ти кор руп ци он-
ной куль ту ры. За ве ду ющая кан це ля ри ей су да 
райо на им. Ка зы бек-би г. Ка ра ган ды Сма гу-

ло ва Ляй ла Ан га ров на оз на ко ми ла сту ден тов 
с пра воп ри ме ни тель ной дея тель ностью по 
про ти во дей ствию кор руп ции. В борь бе с кор-
руп ци ей обыч но вы де ля ют два нап рав ле ния. 
Пер вое — борь ба с внеш ни ми про яв ле ни ями 
кор руп ции, нап ри мер со взят ка ми чи нов ни-
кам, т. е. с ре аль но су ще ству ющей кор руп ци-
ей, с кон крет ны ми кор руп ци оне ра ми. Сущ-
ность это го нап рав ле ния ан ти кор руп ци он ной 
борь бы сво дит ся к не пос ред ствен но му воз дей-
ствию на учас тни ков кор руп ци он ных от но-
ше ний лю бы ми за кон ны ми спо со ба ми, в том 
чис ле и с по мощью пра во во го при нуж де ния 
с целью пре се че ния их про ти воп рав ной дея-
тель нос ти, раз ру ше ния меж ду ни ми ин ди ви-
ду аль ных свя зей и вос ста нов ле ния на ру шен-
ных ин те ре сов об ще ства и го су дар ства. Вто рое 
нап рав ле ние — пре дуп реж де ние кор руп ции, 
фор ми ро ва ние и про ве де ние ак тив ной ан ти-
кор руп ци он ной по ли ти ки как са мос то ятель-
ной фун кции го су дар ства. Под ан ти кор руп-
ци он ной фун кци ей го су дар ства по ни ма ет ся 
со во куп ность дей ствий, нап рав лен ных на ус-
тра не ние при чин кор руп ции, нор ма ли за цию 
ра бо ты го су дар ствен но го ап па ра та, ус тро-
ен но го по мак си маль но удоб ной и по лез ной 

для всех чле нов об ще ства тех но ло гии. В уз ком 
смыс ле ан ти кор руп ци он ная фун кция пред-
став ля ет со бой не пос ред ствен ное вы тес не ние 
из жиз ни об ще ства яв ле ний кор руп ции на 
всех уров нях его ор га ни за ции с по мощью спе-
ци фи чес ких мер.
Глав ный спе ци алист юри ди чес ко го от де ла 

ап па ра та аки ма г. Ка ра ган ды Ыс как Жан дос 
Мух та ру лы сде лал док лад на те му «Ме ры по 
про ти во дей ствию кор руп ции мест ных ис пол-
ни тель ных ор га нов го ро да Ка ра ган ды». Он 
рас ска зал о вы яв ля емых в хо де про ве рок на-
ру ше ни ях с при ве де ни ем при ме ров рас смот-
ре ния Со ве том по эти ке дис цип ли нар ных 
дел. Кро ме то го, пе ре чис ле ны вы яв лен ные 
кор руп ци он ные рис ки в сфе рах ЖКХ и стро-
итель ства, об ра ще но вни ма ние на не над ле жа-
щее рас смот ре ние об ра ще ний граж дан. Ра бо-
та с об ра ще ни ями яв ля ет ся важ ней шей фор-
мой вза имо дей ствия го су дар ствен ной влас ти 
с на се ле ни ем. Об ра ща ясь в тот или иной 
го су дар ствен ный ор ган, граж да не на де ют ся 
на сво ев ре мен ное раз ре ше ние пос тав лен ных 
воп ро сов, а так же на по лу че ние мо ти ви ро ван-
но го от ве та.
Об ус лу гах Цен тра об слу жи ва ния обу ча-

ющих ся и сот руд ни ков КарГУ им. Е. А. Бу ке-
то ва (ЦО ОС) рас ска за ла ру ко во ди тель ЦО ОС 
Мик ля ева Тать яна Вя чес ла вов на.
Ра бо те Об ще ствен но го со ве та КарГУ им. 

Е. А. Бу ке то ва бы ло пос вя ще но выс туп ле ние 
пер во го про рек то ра уни вер си те та и пред се-
да те ля этой ор га ни за ции про фес со ра Жу ма-
ше ва Рым бе ка Му ра то ви ча. Он так же под вел 
ито ги ак ции.
В хо де ак ции сос то ялось выс туп ле ние ко-

ман ды Enac tus КарГУ им. Е. А. Бу ке то ва.
Ак ция «Мы — про тив кор руп ции!» бы-

ла нап рав ле на на по пу ля ри за цию ан ти-
кор руп ци он ной прак ти ки и разъ яс не ние 
ан ти кор руп ци он но го за ко но да тель ства Рес-
пуб ли ки Казахстан не толь ко сту ден там и 
сот руд ни кам уни вер си те та, но и всем жи те-
лям об лас ти. В це лом в хо де ак ции выс ту па-
ющие от ме ти ли, что, лишь объ еди няя уси-
лия граж дан, ор га ни за ций всех форм соб-
ствен нос ти, мож но по бе дить кор руп цию. 
Бы ли вы ра же ны на ме ре ния о про дол же нии 
сот руд ни че ства в про ве де нии сов мест ных 
ан ти кор руп ци он ных ме роп ри ятий, рас-
прос тра не нии ин фор ма ци он ных ма те ри-
алов сре ди на се ле ния.

СОБ. ИНФ.

Student news

Догнать

«Золотую осень»

С целью про па ган ды здо ро-

во го об ра за жиз ни, по пу ля ри-

за ции бе га на длин ные дис тан-

ции и прив ле че ния на се ле ния 

го ро да к ре гу ляр ным за ня ти ям 

бе гом был про ве ден тра ди-

ци он ный лег ко ат ле ти чес кий 

кросс «Зо ло тая осень». В нем 

при ня ли учас тие уча щи еся об-

ще об ра зо ва тель ных школ го-

ро да, сту ден ты кол лед жей и 

ву зов, сот руд ни ки про из вод-

ствен ных пред прия тий, ор га-

ни за ций и ве те ра ны спор та 

го ро да. За бег был пос вя щен 

Дню тру да и сос то ял ся 29 сен-

тяб ря.

Со рев но ва ния про во-

ди лись на двух дис тан ци ях: 

1000 м для юно шей и муж чин, 

500 м для де ву шек и жен щин. 

Ко ман ды-по бе ди те ли наг раж-

де ны куб ка ми и дип ло ма ми, 

цен ны ми при за ми, ме да ля ми 

и гра мо та ми.

В лич ном пер вен стве 

школь ни ки, по ка зав шие пер-

вые три аб со лют но луч ших 

ре зуль та та на дис тан ци ях, по-

бе ди те ли и при зе ры сре ди ве-

те ра нов в каж дой воз рас тной 

груп пе наг раж де ны цен ны ми 

при за ми и гра мо та ми. И по ре-

зуль та там за бе га сре ди ву зов 

Ка ра ган ды юно ши и де вуш ки 

КарГУ им. Е. А. Бу ке то ва за во-

ева ли по бе ду. Мы поз драв ля-

ем на ших по бе ди те лей!

ИН ФОР МА ЦИЯ ПРЕ ДОС ТАВ ЛЕ НА ФА КУЛЬ ТЕ ТОМ

ФИ ЗИ ЧЕС КОЙ КУЛЬ ТУ РЫ И СПОР ТА

Акция «Мы — против коррупции!»
Студенческая жизнь

Де ра ти за ци ялау зи ян ды ке мір гіш тер ді жою жə не ке мір гіш тер қо ныс тан ған объ ек ті-
лер ді олар дан та зар ту мақ са тын да не ме се ин фек ци ялық ауру лар дың ке ңі нен та ра лу ын 
жə не эко но ми ка лық жа ғы нан шы ғын ды бол дыр ма уды қам та ма сыз ете тін, ке мір гіш тер 
са нын ең тө мен гі дең гей де тұ рақ ты ұс тап тұ ру үшін жү зе ге асы ры ла ды. Ін дет ауру ла ры-
ның қоз дыр ғыш та рын та ра та тын ке мір гіш тер ге егеу құй рықтар, тыш қандар, ат жал ман-
дар, сар шұ нақ тар т. б. жа та ды. Ал, ке мір гіш тер та ра та тын ін дет ауру лар: оба, ту ля ре мия, 
құ ты ру, са рып, күй дір гі, т. с. с.

Про фи лак ти ка лық де ра ти за ци ялау жұ-
мыс та ры ның ти ім ді лі гін қам та ма сыз ету үшін 
ел ді ме кен нің ше гін де ашық тір ші лік ету 
орын да рын қо са ал ған да, оның бар аума ғын-
да жы лы на 2 рет тен кем емес жүр гі зі лу қа жет. 
Про фи лак ти ка лық де ра ти за ци ялау жұ мыс та-
рын қа ла лар мен аудан дар да ар найы де зин-
фек ци ялау ме ке ме ле рі мен кə сі по рын да ры 
ат қа ра ды. Де ра ти за ци ялау ша ра ла рын ұйым-
дас ты ру жер гі лік ті қа ла жə не аудан ат қа ру ор-
ган да ры на жүк тел ген жə не тен дер лік бай қау 
жа ри ялау ар қы лы бюд жет қар жы сы мен жап-
пай жүр гі зі ле ді. Қа зір гі уақыт та об лы сы мыз-
да жап пай де ра ти за ци яла удың күз гі ке зе ңі 
бас та лып кет ті. Оны ти ім ді жүр гі зу жап пай 
де ра ти за ци яла уды өт кі зе тін мер ді гер лер дің 
ма ман дық дең гейі не, жұ мыс тың əдіс те ме лік 
нұс қау ға ат қа ры лу ына жə не тап сыр ма бе ру ші 
жер гі лік ті қа ла, аудан əкім дік те рі нің жұ мыс-
ты са па лы ұйым дас ты ру ымен ті ке лей бай ла-
ныс ты.
Жап пай де ра ти за ци ялау ке мір гіш тер жай-

ла ған кө ше лер де, алаң дар да, тұр ғын үй лер дің 
жер тө ле ле рін де, иесіз тұр ған құ ры лыс тар да, 

су жə не көл жа ға ла ула рын да, та мақ өнер кə-
сі бі алаң да рын да, ба зар лар да, қой ма лар да, 
оқу, ден са улық объ ек ті ле рін де, са уда, өнер кə-
сіп, өн ді ру ші жə не ком му нал ды объ ек ті лер де 
жə не олар дың ма ңайын да ғы аумақ та рын да 
ке мір гіш тер дің бар жо ғы на қа ра мас тан бір 
мез гіл де өт кі зі луі ти іс. Со ны мен бір ге осы 
мер зім де ТҮ ИК (тұр ғын үй иеле рі нің ко опе-
ра ти ві) де ра ти за ция жұ мыс та ры ның өт кі зі луі-
не ба рын ша кө мек те суі ке рек. Ин фек ци ялық 
жə не па ра зит тік ауру лар дың пай да бо лу ының, 
та ра лу ының ал дын алу мақ са тын да да ра кə-
сіп кер лер, же ке жə не заң ды тұл ға лар эпи де-
ми оло ги ялық көр се ті лім дер бойын ша ин фек-
ци ялық жə не па ра зит тік ауру лар дың қоз дыр-
ғыш та рын ке мір гіш тер ді жою ға не ме се олар-
дың са нын азай ту ға ба ғыт тал ған про фи лак ти-
ка лық жə не жою іс-ша ра ла рын (де ра ти за ция) 
өз қа ра жа ты есе бі нен жүр гі зу ге мін дет ті.
Де ра ти за ци ялау жұ мыс та рын да улан ған 

қар мақ жем құ рал да ры қол да ны ла ды. Азық-
тү лік са уда сы, қо ғам дық та мақ та ну объ ек ті ле-
рін де, қой ма лар да, тұр ғын үй-жай лар да жə не 
аула ішін де гі құ ры лыс тар да улан ған қар мақ-

жем де ра ти за ци ялау қол да ну ре жи мі не жə-
не қауіп сіз дік ша ра ла ры на сəй кес қойы ла ды. 
Жап пай де ра ти за ци ялау ке зін де мы нан дай 
сақ тық ша ра ла рын ес тен шы ғар ма ған дұ рыс: 
қар мақ жем ді қол да ну жө нін де гі нұс қау лық та 
көз дел ген тех но ло ги яны сақ тау; азық-тү лік-
ті жə не су қо рын олар ға ке мір гіш тер дің кі ру 
мүм кін ді гін ба рын ша қи ын да та тын жағ дай да 
сақ тау; про фи лак ти ка лық өң деу жүр гі зу үшін 
қар мақ жем ді қой ған ға дейін де ра ти за ци яла-
уды жүр гі зе тін адам дар дың бар лық үй-жай-
лар ға ке дер гі сіз кі ру ін қам та ма сыз ету; ғи ма-
рат тар мен үй-жай лар ға ке мір гіш тер ді кір гіз-
беу қа ғи да ла рын сақ тау; бар лық үй-жай лар 
жə не олар ға ір ге лес аумақ ты тұ рақ ты та за лау 
жə не бел гі лен ген мер зім де қо қыс ты шы ға ру; 
де ра ти за ция жа сал ған жер де те ме кі ше гу ге, 
та мақ ішу ге бол май ды. Де ра ти за ция жүр гі-
зу үшін Қа зақ стан Рес пуб ли ка сы жə не Ке ден 
Ода ғы мен Еура зи ялық Эко но ми ка лық Ке ңіс-
тік ке мү ше ел дер аума ғын да қол да ну ға рұқ сат 
етіл ген пре па рат тар пай да ла ны ла ды.
Адам ның ин фек ци ялық жə не па ра зит тік 

ауру ла ры ошақ та рын да ғы жə не ин фек ци ялық 
жə не па ра зит тік ауру лар дың та би ғи ошақ та-
рын да ғы ошақ тық де ра ти за ци яны са ни та ри-
ялық-эпи де ми оло ги ялық қыз мет ұйым да ры 
ин фек ци ялық жə не па ра зит тік ауру лар дың 
про фи лак ти ка сы жə не (не ме се) олар ды жою 
мақ сат та рын да жүр гі зе ді.

Ж. БЕР КІМ БА ЕВА,
3А РА /АН ДЫ 3А ЛА СЫ 3А ЗЫ БЕК БИ АТЫН ДА /Ы АУДА НЫ БОЙЫН ША 
3ДСБ ЭПИ ДЕ МИ ОЛО ГИ ЯЛЫ3 3А ДА /А ЛАУ Б* ЛІ МІ НІ4 БАС ШЫ СЫ

Профилактикалы< дератизациялау жEне оны? ма?ызы
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(Жал ға сы. Ба сы өт кен сан да)

Бө рі ба тыр дың ту ған жə не қай тыс бол-
ған жыл да ры. Өмір ба ян дық та рих та ең бі рін-
ші ке зек те тұ ра тын мə се ле — тұл ға ның ту ған 
жə не қай тыс бол ған уақы тын дұ рыс анық тау. 
Оның қан дай қа те лік тер ге ұрын ды ра ты ны на 
ал да ғы зерт те улер де кө зі міз жет кен. Бө рі Кен-
же байұ лы ның да ту ған жы лын анық тап ал-
ма ған дық тан осы уақыт қа дейін жа ри яла нып 
кел ген же ке ав тор лар қа ла мы нан шық қан дас-
тан, əде би-та ри хи ро ман, кө сем сөз дік ма қа ла, 
ше жі ре лік зерт те улер де осын дай қа те лік тер 
орын ал ған. Оның мы са лын, өзін-өзі та ну үшін 
əр қа зақ қа ауадай қа жет ше жі ре лік зерт те улер-
ден бас тайық. Ше жі ре — əр қа зақ үшін өзін-өзі 
та ну дың бас тау кө зі. Бө рі нің шық қан те гін ба-
ян дай тын Са рым ше жі ре сі нің бір нұс қа сын 
2001 ж. Тұр сын бек Жақ сы байұ лы мен Аман-
гел ді Іли ясұ лы жа ри яла ды. Он да Аман гел ді 
Іли ясұ лы Сма ғұл те гі: «Мен, өзім та рих шы бол-
ма ған нан кейін,… на ғыз де рек тер бол ма ған нан 
кейін, ел аузы нан, үл кен дер ден ес ті ге ні міз ді 
ға на жа зып отыр мын», — дей ке ліп, «Са рым-
нан шық қан Дер бі са лы, Жа лаң төс, То рақ, Бө-
рі, Еді ге, Қал қа ман, Жо ла ман ба тыр лар бар. 
Бұ лар дың бар лы ғы да қал мақ-жоң ғар со ғы сы-
на қа ты нас қан дар» де ген тұ жы рым жа сай ды. 
Ше жі ре нің 2013 жы лы қай та ба сы лып шық қан 
нұс қа сын да жо ға ры да ғы мə тін тү зе тіл мей, осы 
қал пын да бе ріл ген.
Ше жі ре нің Кен же бай ұр пақ та ры на ар нал-

ған тұ сын да Тұр сын бек Жақ сы байұ лы Бө рі ден 
та рай тын ұр пақ тар ды ті зе ке ліп: «Бө рі елін, 
хал қын сыр тқы, іш кі жа улар дан қор ға ған ба-
тыр бол ған адам. Ба тыр дың өмір жол да ры кі-
ріс пе бет те жа зыл ды», — деп сіл те ме бе ре ді.
Ал кі ріс пе де Бө рі нің «өмір жол да ры на» қа-

тыс ты бір де-бір нақ ты де рек жоқ. Тек ал дың ғы 
кел тір ген екін ші ав тор Аман гел ді Іли ясұ лы-
ның пі кі рін де гі дей, ба тыр лар дың атын: «Дер-
бі са лы, Бө рі, То рақ, Жа лаң төс, Ер де не, Ба бе ке, 
Жо ла ман, Қал қа ман» деп өз тү сі ні гі мен, ре тін 
ауыс ты рып, бас қа да тұл ға лар ды қо сып, əрі қа-
рай: «ба тыр лар дың əр бір кү ні, əр бір айы сан 
алу ан — қым-қи ғаш оқи ға лар ға то лы өмір өт-
ті емес пе. Бай тақ қа зақ же рі не қап та ған жау 
аяғын тар та ба су ға өз үле сін қос ты емес пе. Тау 
асып кел ген жоң ғар лар да, қыр асып кел ген 
қал мақ тар да қа зақ ты қа жы тып, тү бін де аяқ 
ас ты ете ал май ты ны на, осы ба ба ла ры мыз дың 
ар қа сы еке нін кейін гі лер бі ле бе ре ме екен», — 
деп тол ғай ды. Ав тор дың «ба тыр ла рын ел бі ле 
жүр сін» де ген ни еті дұ рыс қой, бі рақ, əзір ге, 
бір ден көз ге ұрып тұр ға ны — екі ба тыр ға қа-
тыс ты қа те лік:

1 — Кен же байұ лы Бө рі дү ни еге ке лер ден 
20 жыл бұ рын Жоң ғар мем ле ке ті қы тай дың 
жа улауымен та рих сах на сы нан кет кен бо ла-
тын. Ал Еділ бойын да ғы қал мақ тар дың өз ота-
ны на ора луы ба ры сын да орын ал ған «шаң ды 
жо рық» оқи ға сы Бө рі дү ни еге ке лер ден 5 жыл 
бұ рын орын ал ған. Бө рі нің қа зақ-қал мақ шай-
қас та ры на қа ты сы жоқ ты ғы ес ке ріл ме ген.

2 — Шəн ді ге нұ лы То рақ та Бө рі нің за ман-
да сы. То рақ тың жа сы на қа тыс ты бір де рек өз 
аузы мен Құ нан бай ға ай тыл ған өлең жол да ры-
нан қал ған де ген аңыз бар. Ол аңыз ды 1998 жы-
лы ше жі ре ші Тө ре хан Май бас ай тып бе ріп, 
оны үн тас па ға жа зып, 2004 жыл ғы зерт те уде 
жа ри яла ған едім. Сон да То рақ тың Құ нан бай ға:

«— То рақ ты ба тыр мын, Ба тыр емес, 
жаяумын, Кө ңiл со дан қаяулы, Тоқ сан ға кел дiк, 
Ен дi то ғыз күн өмiр сү ре мiз бе, сүр мей мiз бе, 
Сол то ғыз күн дiк қы зық кө ре мiз бе, көр мей мiз 
бе, — де ген де, Құ нан бай ай тып қап ты дей дi:

— Ата, бұ ның қа лай? — деп. Сон да То рақ ты 
ай тқан екен дей дi:

— Со ның кiл тi сен де қал ды-ау — де ген де:
— А-а, То қа, кө ңi лiң Кер да ры ат қа түс кен 

екен ғой — деп. Со дан Кер да ры ат ты қал ды-
рып кет тi дей дi, Құ нан бай» — де ген екен. Бұл 
оқи ға Құ нан бай дың Қар қа ра лы ду аны на аға 
сұл тан бо лып та ғайын дал ған 1849-1851 жыл-
дар дың ара лы ғын да орын ал ған. Бұ дан 90-ды 
ал сақ, То рақ тың ту ған жы лы 1759-1761 жыл дар 
ара лы ғы на ке ле ді.
Екін ші де рек То рақ ба тыр дың Сар жан кө-

те рі лі сі не қо лы на қа ру алып қа ты сып, Бө рі, 
Бо тан тай лар мен бір ге тұт қын ға түс кен де гі құ-
жат та жа зыл ған. Сон да ғы көр се тін ді сін де өз 

аузы мен қан ша жас қа кел ге нін қол ға түс кен-
нен кейін тер ге уші ге ай тып, жаз дыр ған. Он да: 
«Той же (Ай да бол) во лос ти и ро да Бий То рак 
Чан ды ге нев. 66 лет», — деп жаз ған. Бұл де рек 
1826 жы лы 13 шіл де де жа зыл ға нын ес кер сек, 
То рақ ба тыр дың анық ту ған жы лы 1760 жыл. 
Оның ба тыр лы ғы мен қа тар би бол ған ды ғы да 
ай қын да лып тұр. «Шаң ды жо рық» оқи ға сы 
орын ал ған 1771 жы лы То рақ не ба ры 11 жас та. 
То рақ тың да ба тыр лы ғы қа зақ-қал мақ ара сын-
да ғы шай қас тар ға қа тыс ты емес ті гі ес ке ріл ме-
ген.
Бө рі ге қа тыс ты нақ ты де рек тер осы күн ге 

дейін жа ри ялан ба ған дық тан ал дың ғы қа те лік-
тің ке туі тү сі нік ті бол ға ны мен, То рақ қа қа тыс-
ты де рек Са рым ше жі ре сі нің соң ғы 2013 жыл ғы 
ба сы лы мы нан 9 жыл бұ рын жа ри ялан ған бо-
ла тын. Ше жі ре ші лер дің кейін гі ба сы лым дар да 
ғы лы ми ай на лым ға ен гі зіл ген тың де рек тер ді 
қол дан бай ты ны өкі ніш ті жағ дай.
Ке ле сі мы сал, Бө рі мен Жа рыл ғап ба тыр-

дың кен же сі Мыр за бек тің ара сын да «бо лып-
ты-мыс» де ген оқи ға да Кə мел Жү ніс те гі де, 
Тө ре хан Май бас та Мыр за бек ті Бө рі ден едəуір 
жас, «боз ба ла» деп көр се те ді. Кə мел Жү ніс те-
гі: «жас Мыр за бек құ да сын кеш кі алаң-бе лең-
де та ны ма са ке рек. Ашу қыс қан Бө рі Жа рыл-
ғап ауылы на сол сəт те ба ра ды…», ал Тө ре хан 
Май бас: «Жа рыл ғап ба тыр ба қи лық қа оз ған да 
Мыр за бек іш те қал ған екен. Ша ңы рақ кен же сі 
бол ған дық тан бұ ла өсе ді… Ба ла ке зін де атақ-
ты Бө рі ба тыр ды ат тан тү сі ріп ке те ді… Сон-
да Мыр за бек он ал ты жас та ғы боз ба ла ға на 
екен», — дей ді. Мыр за бек тің Бө рі мен ара да ғы 
жас ал шақ ты ғын тек се ріп кө ру үшін оның əке сі 
Жа рыл ғап тың қай жы лы ту ып, қай жы лы қай-
тыс бол ға ны на кө ңіл ауда ру ке рек. Кə мел Жү-
ніс те гі де, Тө ре хан Май бас та оның 51 жас жа-
са ға нын бі рауыз дан аңыз ға сүйе ніп дə лел дей ді. 
Жа рыл ғап тың өмір ба яны на ар нал ған та лай 
зерт те улер мен əуес қой із де ну ші лер дің оның 
жа сын бі ре се кө бей тіп («ұзақ жа са ған», 1786, 
1789 ж. дейін), бі ре се азай тып («51 жас»), бі ре се 
ер те ту ды рып (1718 ж.), бі ре се кейін ту ды рып 
(1733, 1735) жа са ған əр түр лі бол жам да рын тал-
дай ке ліп, ең соң ғы қо ры тын ды — «қай ма ғы» 
деп, 2013 жы лы шы ғар ған Шет ауда ны эн цик-
ло пе ди ясын да ту ған жы лы — 1718 жыл деп, 
қай тқан жы лы — 1759 жыл де ген тұ жы рым ға 
кел ген. Он сыз да дау-да май мен əрі-тар тып, бе-
рі тар тып шы ғар ған ба сы лым да Жа рыл ғап тың 
жа са ған жа сы нан та ғы 10 жас тү сіп қал ған. Қай-
тқан жы лы 1759 жыл емес, бұл тех ни ка лық қа-
те лік еке нін, 51 жас та қай тыс бол ған дық тан, дұ-
ры сы — 1769 жыл деп, тү зе ту ге де мұр ша ла ры 
кел ме ген. Тө ре хан Май бас тың 800 бет тей ма-
те ри ал ды жи нап, құ рас ты рып, жа зып бер ген 
эн цик ло пе дия ма те ри ал да рын ре дак ция ал қа-
сы ның тө ра ға сы Кə мел Жү ніс те гі қо лы на қай-
шы ал ған дай кү зеп, тү зеп 390 бет ке дейін қыс-
қар тып, шы ғар ған да ғы нə ти же сі осы. Ен ді осы 
кел ген тоқ там ға сүйе ніп, Мыр за бек тің жа сын 
анық та сақ, 1769 ж. Жа рыл ғап ба тыр қай тқан да 
«іш те қал ған» Мыр за бек 1770 жы лы ту ған. Сон-
да ол Бө рі ден 6 жас үл кен бо лып шы ға ды?! Ал, 
аңыз ға сүйен сек, Кə мел Жү ніс те гі жаз ған дай 
«құ да сы» де се, Бө рі кем де ген де қыз ба ла сы кə-
ме лет тік жас қа ке ліп қал ған 40-тың ша ма сын-
да бо луы ке рек. Осы кез де Мыр за бек Тө ре хан 
Май бас жаз ған дай, «16 жас та ғы боз ба ла ға на 
екен» — де сек, Бө рі мен ара сы 20-24 жыл дай бо-
лып шы ға ды. Олай бол са Кə мел Жү ніс те гі нің 
Жа рыл ғап 1786 жы лы қайт ты де ге ні де дұ рыс 
бол май шы ға ды. Ең қы зы ғы екі ав тор дың ал-
дың ғы бер ген мə лі мет те рі не сүйе ніп, дұ ры сы 
сол нұс қа де сек, бұл оқи ға 1816 жыл дың тұ сы на 
ке ле ді. Сон да, Мыр за бек тің əке сі Жа рыл ғап ты 
қай те міз?!. Оның да қай тқан жы лын 1800-ге 
əкеп ті рей міз бе?!. Бұ лай ет сек, Жа рыл ғап тың 
ту ған жы лын 1749-ға алып ке луі міз ке рек. Сон-
да Жа рыл ғап ба тыр дың 17 жас қа кел ген нен 
кейін гі, яғ ни, (1718) 1735 пен (1749) 1766 жыл-
дар ара лы ғын да ғы та ри хи оқи ға лар ға қа тыс-
ты деп жа зыл ған дү ни енің бə рі бос сөз бо лып 
шы ға ды ғой. Əл де, бу ыны то лық қат па ған боз-
ба ла Мыр за бек тің өзі нен екі мү шел жас үл кен, 
қы рық тың ша ма сын да ғы бойын да күш-қай ра-
ты та сып тұр ған Бө рі ба тыр ды «ат тан тү сі ріп 
кет ке ні» ту ра лы аңыз ке ке ту-мұ қа ту ды мақ сат 
тұт қан, күн дес тік тің қия лы нан ту ын да ған ав-
тор дың не бас қа күн дес тер дің бі реуінің қол дан 

жа са ған дү ни есі ме?!. Екі тұл ға ның ара сын да 
оқи ға орын ал ған да шы ғар. «Күш ата сын та-
ны май ды» де ген дейін, Бө рі ден де күш-қай ра-
ты, ай ла сы асып ту ған тұл ға дү ни еге кел ген де 
шы ғар. Бі рақ, осы оқи ға ны «Құ ба бел дер» три-
ло ги ясын да 1996 жы лы ал ғаш жа ри ялап (кейін 
2009 ж. осы ба сы лым ды қай та бас ты рып) отыр-
ған Кə мел Жү ніс те гі нің, ал ған бе ті нен оңай-
лық пен қай тпай тын, бір бет кей, мі не зі ауыр ба-
тыр ды «кө зі не жас ал ғы зып», бу ыны бос, се зім-
тал жан ғып көр сет кі сі кел ге ні оқыр ман ға тек 
езу тар тқы зып, «əсі ре ле удің де ше гі бо лу ке рек 
қой» де ген ой ға кел ті ре ді. Ең бол ма са жа зу шы-
лар дың шы ғар ма ла рын да бол ған оқи ға да ғы 
кейіп ке рі нің іш кі жан дү ни есін те рең түй сі ніп, 
көр кем дік ше шім мен ой дан қо су тə сі лін қол да-
нып, се нім ді ба ян дау та ла бын да орын да ма ған, 
та ри хи шын дық ты бы лай қой ған да.
Мі не, оқыр ман жə не қо лы на қа лам ұс тап, 

та рих ты жа зып жүр ген жə не жа за мын де ген 
үміт те гі жас із де ну ші қауым, бар лық ада су мен 
ша та су дың ба сы осы лай — тұл ға ның ту ған жə-
не қай тыс бол ған жыл да рын дұ рыс анық та ма-
удан бас та ла ды. Ма қа ла Бө рі ге қа тыс ты бол ған-
дық тан, жо ға ры да ғы əр түр лі ав тор лар тү гі лі, 
кей де, бір ав тор дың, де рек ке сүйен бей, «дей ді-
дей ді ге не гіз дел ген» деп, өз пайым да ры мен бір 
шы ғар ма сы ның ішін де жа зыл ған бол жам мен 
ұсы ныл ған пі кір ле рі нің бір-бі рі не қа лай қа ра-
ма-қай шы ке ліп жа та ты нын əрі қа рай тал дап, 
ақ та рып жа ту ды бұл жер де кө лем кө тер мей ді. 
«Ав гий дің ат қо ра сын Ге рак лдің та за ла ға нын-
дай», өл ке та ну да ғы мұн дай шы ғар ма лар да 
орын ал ған қа те лік тер ді тү зе ту кейін гі жыл да-
ры қап тап ашы лып жат қан ғы лы ми зерт теу ор-
та лық та ры ның ең бас ты мін де ті.
Бө рі нің Жа ңа бай де ген ба ла сы ның ұр па ғы 

Тү тай Са ғы тайұ лы 1994 жы лы Бө рі ба тыр ба-
ба сы на ар нал ған ма қа ла жаз ған екен. Ол Ор-
та лық Қа зақ стан га зе тін де ба сыл ған. Сон да: 
«Бө рі ба тыр XVIII ға сыр дың тоқ са нын шы жыл-
да ры дү ни еге ке ліп, XIX ға сыр дың ал пы сын шы 
жыл да ры на дейін өмір сүр ген», — де ген пі кі-
рін ұсы на ды. Бұл пі кір де ав тор дың қо лын да 
нақ ты де рек бол ма ған соң тұс пал мен бе ріл ген. 
Қай тқан жы лы шын дық қа жа қын бол ға ны мен, 
ту ған жы лы қа те көр се тіл ген.
Бө рі мен Дер бі са лы ара сын да ғы жас айыр-

ма шы лы ғы көр се тіл ген ке ле сі аңыз Жə кен Бай-
ту ов тың «Бө рі ба тыр» дас та нын да жа ри ялан-
ған. Ал дын ала ай та ке те тін жайт: Бө рі ба тыр 
өмір ба яны на қа тыс ты де рек тер дің ішін де гі ең 
шоқ ты ғы би ік, шұ рай лы сы жə не біз ге да ла лық 
ауыз ша та рих тың (ДАТ) көз қа ра сы мен бер ген 
ба ға сын ав тор лық нұс қа да жет кі зіп отыр ған — 
осы шы ғар ма. Та рих жə не ұр пақ ақын Жə кен 
Бай ту ов тың ал дын да шек сіз қа рыз дар.
Де ген мен, ДАТ-тың де ре гі не гі зін де жа зыл-

ған бұл шы ғар ма осын дай ба ға ға лайық бол ға-
ны мен, ав тор лық тү сі нік те ме нің ал дың ғы мы-
сал дар да ғы дай сы ни тал дау еле гі нен өт кі зі лу 
қа жет ті гі еш кү ман ту дыр мауы ке рек. Жə кен 
Бай ту ов тың өзі:

«Екі ер дің «əң гі ме сін» жаз дым те ріп, Ұр пақ-
тар оқы сын деп, кө ңіл бө ліп.
Қарт тар дан бұл та рих ты жаз дым сұ рап, 

Бол ға ны оқи ға ның анық бі рақ» — дей ді.
Осы соң ғы жол да ғы «бі рақ» де ген сөз ге кө-

ңіл аудар сақ, ақын өз аузы мен нақ ты бол ған 
оқи ға ның за ман та ла бы на сай, ерік сіз түр де өң-
дел ге нін паш етіп тұр ған дай.
Ен ді тал дау ға кө шейік. Дер бі сал дың жа сы 

ту ра лы мə тін де:
«Сол кез де Де ріп сал дың жа сы жет кен, 

Өмір ден то зық же тіп, кү дер үз ген,
…Сол жер де жас Бө рі ге бір ой түс ті, «Ата-

Аға, жүр ме ңіз, — деп, — бұл са пар ға. Осы жол-
ға, Де бе ке, Жүр ген ді қой, тоқ та ңыз, Сырт тан 
көр ген адам ға, Кө рі ніп тұр мі ні ңіз. Жа сы ңыз 
кел ді сек сен ге, Бұ рын ғы жоқ кү ні ңіз», — дей ді.
Ал Бө рі нің жа сы ту ра лы:
«Өл тір ген Ақ сер ке ні он же ті де, Атан ған Бө-

рі ба тыр сол са пар да», — дей ді.
Сон да екеуінің ара сы ша ма мен 63 жас. Бұл 

шы ғар ма да оқи ға ның қай жы лы бол ға ны жа-
зыл ма ған. Оны анық тау үшін Дер бі са лы ның 
ту ған жы лын анық та ған зерт те улер ге жү гі ну 
ке рек. Ол қай жы лы ту ды? Жо ға ры да атал ған 
Шет ауда ны эн цик ло пе ди ясын да Бө рі ба тыр 
тү гі лі, Абы лай за ма ны ның ба ты ры Дер бі са лы 
ту ра лы да жа зыл мап ты.

Дер бі са лы ның өмір ба яны на ар нал ған та ри-
хи та ным дық оқу құ ра лын құ рас ты рып жаз ған 
Мұ са қа жы Əрі нұ лы, мұ ра ла рын жи на ушы Ес-
ма ған бет Мұ са тай Ға лы мұ лы.
Он да: «Дер бі са лы Ай да бо лұ лы ша ма мен 

1707-ші жы лы ту ып, 1794 жы лы дү ни еден оз-
ды», — деп жа за ды. Бұл пі кір ге сүйен сек, Бө-
рі мен Ақ сер ке нің оқи ға сы ке зін де Дер бі са лы 
80 жас та бол са — 1787 жыл ға ке ле ді. Бұл кез-
де Бө рі нің шын жа сы 11 де ға на. Ал «80 жас та» 
де ге ні ша ма лап көр се тіл ген, шын жа сы одан 
да үл кен бо луы ке рек де се жə не Бө рі нің шын 
17 жа сын да бол ды бұл оқи ға де сек — 1793 жыл-
ға ке ле ді.
Осы нұс қа ны ұсы нып отыр ған Мұ са қа жы 

Əрі нұ лы не ге 1707-1794 де ген нұс қа ны алып 
отыр ға нын еш қан дай де рек пен дə лел де мей ді. 
Бұл де рек ті қай дан ал ға нын да, кім нен ес ті ге-
нін де атап жаз бай ды. Осы кі тап ты жа зу ба-
ры сын да ар найы ке лі сіп, кез де сіп, Дер бі са лы 
мен Бө рі нің нақ ты ту ған жыл да ры на қа тыс ты 
мұ ра ғат де рек те рін де гі мə лі мет тер ге сүйе ніп, 
қан дай бол жал ды пі кір ге кел ге нім ді 2-3 са ғат-
тай ұзақ тəп тіш теп, тү сін ді ріп, ай тып бер гем. 
Жə не де əзір ге аны ғы Бө рі нің ту ған жы лы ға на 
еке нін ес кер ткем. Осы ның бə рін ұмы тып, аға-
мыз кі тап тың кі рі пе сін де: «Мəу лен Жа хин, іні-
міз ге, та ри хи са ла да ең бек етіп жүр ге нін тіл ге 
ти ек етіп Де бе кең жайын да біл ге ні ңіз бол са, 
бө ліс се ңіз жөн бо лар еді де ге ні ме қа зір гі жағ-
дай да эк спе ди ци яда жүр ген ді гін ай тып ке ші-
рім сұ ра ды» — деп жа за ды. Шын ды ғын да, аға-
мыз те ле фон шал ған да, 2013 жыл дың ма мыр 
айы ның аяғы мен ма усым айы ның ба сын да 
Қы тай елі нің Ал тай ок ру гін де ғы лы ми зерт-
теу жо ба сы бойын ша; одан кел ген соң, та мыз 
айы ның ор та сын да Шы ғыс Қа зақ стан об лы-
сы ның аудан да рын да; осы екі эк спе ди ци яның 
ара сын да ма усым мен шіл де ай ла рын да Шет 
ауда ны ның жер-су ата ула ры на қа тыс ты да ла-
лық эк спе ди ция мен Алматы да ғы мұ ра ғат тық 
зерт те улер мен жүр гем. Аға мыз ға: «Бі ле ті нім-
нің бə рін ай тып бер дім ғой, бас қа қо са рым 
жоқ», — де гем. Кейін, «аға мыз, осы ның бə рін 
ұмы тып, не ге бұ лай жаз ды екен» деп ой ла сам, 
ме нің ай тқа ным ның бə рін, ен ді «шай нап бер», 
«қа ғаз ға тү сі ріп, жа зып бер» де ге ні екен. «Шай-
нап бер ме ген соң» ма ған өк пе леп, көр сет кен 
қы ры екен. Бі рін ші кез дес кен нің өзін де бұл пі-
кір ді дə лел деу үшін əлі де, бір жа ғы нан, оның 
рас ты ғын қу ат тай тын сол кез дің бас қа да мұ ра-
ғат құ жат та ры ның та лайын ақ та ру қа жет ті гін, 
екін ші жа ғы нан, осы күн ге дейін жа ри яла нып 
кел ген зерт те улер дің, ауыз ша мұ ра лар дың мə-
лі мет те рі мен са лыс ты ра оты рып күр де лі сы-
ни тал дау қа жет ті гін; Бұ ған кі рі су үшін едəуір 
дайын дық тың жə не уақыт тың қа жет ті гін ес-
кер ткем. Қал мұ қан Иса ба ев «Шоң би ді» жа зу 
үшін қы рық жыл ма те ри ал жи на дым дей ді ғой. 
Атүс ті, «би ыл ас бе рі ле ді» — екен деп, мен қо-
лым нан кел мей тін нəр се ге бел ше шіп кі рі се ал-
май ты ным ды ашық ай тқам.
Бұ ның бə рін не үшін жа зып отыр мын?! Бұл 

жəй бір, екі із де ну ші нің ара сын да ғы мə лі мет-
ті бір-бі рі нен қыз ған ған пен де ші лік тен ту ып 
жат қан əң гі ме емес. Ғы лы ми зерт те уге де ген 
осын дай көз қа рас өл ке та ну са ла сын да үл кен 
дер тке ай нал ған. Бір-бі рі нің ма те ри алын ай-
дың-күн нің ашы ғын да «ба рым та лап-ап», еш 
сіл те ме сіз, өз аты нан жа ри ялап жі бе ріп, қа рап 
оты ра ды. Кей бір аға ла ры мыз дың үй де жа тып 
алып, жас тар ға: «Əй, мен бə лен нің та ри хын 
жа зайын деп жа тыр мын, əл гін де бі ле тін бір де-
ңең бар деп едің ғой, со ны ма ған əке ліп тас та» 
деп жа та ты ны құ лақ қа үй рен шік ті əуен бо лып 
кет ті. Сол мə лі мет ті ай тып бер ген күн нің өзін-
де оның ши кі күйін де қа лай түр ле ніп, ұсы ны-
ла ты нын Мұ са қа жы аға мыз дың мы са лы нан 
кө ріп отыр сыз дар. Бұл дерт бол са — оның емі 
өт кір сын ның ине сі мен шан шы лып, ем де луі ке-
рек. Əй тпе се, өл ке та ну са ла сын да орын ал ған 
бы лық тар дан еш қа шан ары ла ал май мыз. Əр 
ме рей той сайын əр аудан эн цик ло пе дия шы ға-
рып жа та ды. Он да не жа ри яла нып жат қа нын 
бір ал ла бі ле ді. Бір де-бір зер теу ор та лық та ры-
ның шын дап со лар дың не шы ға рып жүр ген де-
рін сын те зі не алу ына күн кө ріс пен қа ғаз бас ты-
лық мұр ша бер мей жүр…

(Жал ға сы ке ле сі сан да)

М9У ЛЕН ЖА КИН,
3АРМУ «ЭТ НО М9 ДЕ НИ Ж9 НЕ ТА РИ ХИ-АН ТРО ПО ЛО ГИ ЯЛЫ3 ЗЕРТ-

ТЕ УЛЕР ОР ТА ЛЫ /Ы НЫ4» А/А /Ы ЛЫ МИ 3ЫЗ МЕТ КЕ РІ, 
ТА РИХ /Ы ЛЫМ ДА РЫ НЫ4 КАН ДИ ДА ТЫ, 

ДО ЦЕНТ

Б;рі батыр: а?ыз жEне дерек
Рухани жа��ыру
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Ин ди ви ду аль ные сред ства за щи ты пре дох ра ня ют ор га ны ды ха ния, гла за и кож-
ный пок ров от воз дей ствия на них па ров, ка пель и аэро зо лей ОВ, СДЯВ, а так же от 
по па да ния ра диоак тив ной пы ли, бо лез нет вор ных мик ро бов и ток си нов.

Они под раз де ля ют ся на сред ства за щи ты 
ор га нов ды ха ния и за щи ты ко жи. Це ле со об-
раз но раз де лить за щи ща емых на три ка те го-
рии, что бы диф фе рен ци ро ван но под хо дить 
к обес пе че нию сред ства ми ин ди ви ду аль ной 
за щи ты.
К пер вой от нес ти пер со нал, за ня тый на по-

тен ци аль но опас ных про из вод ствах, ко вто-
рой — объ ек то вые и ре ги ональ ные фор ми ро ва ния 
и служ бы и, на ко нец, на се ле ние, про жи ва ющее 
вбли зи по тен ци аль но опас ных объ ек тов. Яс но, 
что пред ста ви те ли каж дой из пе ре чис лен ных 
ка те го рий жи вут и ра бо та ют в тех или иных 
ус ло ви ях, ре ша ют раз ные про из вод ствен ные 
за да чи и по это му тре бу ют ос на ще ния кон-
крет ны ми сред ства ми за щи ты.
Ра бо чие и слу жа щие объ ек тов, ис поль зу-

ющих в про из вод стве СДЯВ, обес пе чи ва ют ся 
про мыш лен ны ми про ти во га за ми, хра ня щи-
ми ся на пред прия ти ях, а на не ко то рых — пря-
мо на ра бо чих мес тах. Ава рий но-спа са тель-
ные, объ ек то вые фор ми ро ва ния, ко то рые в 
слу чае ЧС уча ству ют в по ис ке пос тра дав ших, 
ло ка ли за ции оча гов и ус тра не ния пос лед-
ствий ава рий, име ют на ос на ще нии за щит ные 
ком плек ты, сос то ящие из кос тю мов КИХ-4, 
КИХ-5 и та ких изо ли ру ющих средств за щи-
ты ор га нов ды ха ния, в ко то рых ис поль зу ет ся 
сжа тый воз дух или ап па ра ты на хи ми чес ки 
свя зан ном кис ло ро де (ИП-4МК).
Са мая мно го чис лен ная ка те го рия — граж-

дан ское на се ле ние. Для не го ос нов ное сред-
ство за щи ты — фильтру ющие про ти во га зы 
ГП-5, ГП-7, ГП-7В, ПДФ-2Д и т. д.

Сред ства за щи ты ор га нов ды ха ния
К сред ствам за щи ты ор га нов ды ха ния от-

но сят ся фильтру ющие и изо ли ру ющие про-
ти во га зы, рес пи ра то ры, про ти во пыль ные тка-
не вые мас ки и ват но-мар ле вые по вяз ки.
Для за щи ты на се ле ния ис поль зу ют ся 

фильтру ющие про ти во га зы ГП-5 (ГП-5М) и 
ГП-7 (ГП 7В, ГП-7ВМ).
ГП-5 сос то ит из ли це вой час ти (мас ки, 

шле ма-мас ки), фильтру юще-пог ло ща ющей 
ко роб ки, оч ко во го уз ла, кла пан ной ко роб-
ки и сум ки. В ком плект про ти во га за ГП-5М 
вхо дит шлем-мас ка с мем бран ной ко роб-
кой для пе ре го вор но го ус трой ства. Ли це вая 
часть про ти во га за сос то ит из шле ма-мас ки и 
прис по соб ле ния для пре дох ра не ния сте кол 
от за по те ва ния кла пан ной ко роб ки. Ли це вые 
час ти име ют раз ный рост. Для под бо ра не об-
хо ди мо го рос та шле ма-мас ки не об хо ди мо из-
ме рить го ло ву по зам кну той ли нии, про хо дя-
щей че рез ма куш ку, ще ки и под бо ро док. При 
ве ли чи не из ме ре ния до 63 см бе рут ну ле вой 
рост, от 63,5 до 65,5 см — пер вый, от 66 до 68 
см — вто рой, от 68 до 70,5 см — тре тий, от 71 
см и бо лее — чет вер тый. Рост ука зы ва ет ся на 
под бо ро доч ной час ти мас ки. Фильтру юще-
пог ло ща ющая ко роб ка из го тав ли ва ет ся из 
жес ти, име ет круг лую фор му. На крыш ке ко-
роб ки име ет ся гор ло ви на для при со еди не ния 
ко роб ки к ли це вой час ти про ти во га за.
В пос лед нее вре мя на сме ну ГП-5 при хо-

дят но вые, зна чи тель но усо вер шен ство ван ные 
мо де ли граж дан ско го про ти во га за, нап ри мер, 
граж дан ские про ти во га зы ГП-7 и ГП-9.
ГП-7 име ет ряд пре иму ществ по срав-

не нию со ста ры ми об раз ца ми: умень ше но 
соп ро тив ле ние ды ха нию, обес пе че на бо лее 
на деж ная гер ме ти за ция, «не за ви си мый» 
об тю ра тор зна чи тель но сни жа ет дав ле ние 
ли це вой час ти на го ло ву. Это уве ли чи ва ет 
вре мя пре бы ва ния и ра бо ты в за ра жен ной 
зо не и поз во ли ло поль зо вать ся про ти во га-
за ми прес та ре лым лю дям, боль ным с ле гоч-
ны ми и сер деч но-со су дис ты ми за бо ле ва ни-
ями. И, что не ма ло важ но, лю ди в про ти во-
га зах ГП-7 име ют воз мож ность об щать ся 
меж ду со бой: мас ки снаб же ны пе ре го вор-
ным ус трой ством.
Су ще ству ет нес коль ко мо ди фи ка ций про-

ти во га за ГП-7 (ГП-7В, ГП-7ВМ).

Так, про ти во газ ГП-7В от ли ча ет ся тем, что в 
нем ли це вая часть име ет гер ме тич ное ус трой-
ство для питья, ре зи но вая труб ка про хо дит че-
рез мас ку. С од ной сто ро ны че ло век ее бе рет в 
рот, а с дру гой на вин чи ва ет ся фля га с во дой. 
Та ким об ра зом, не сни мая про ти во га за, мож-
но уто лить жаж ду.
Про ти во газ ГП-7ВМ от ли ча ет ся от ГП-7В 

тем, что в нем при ме ня ет ся усо вер шен ство-
ван ная фильтру юще-пог ло ща ющая ко роб ка 
ГП-7КС. Ли це вая часть поз во ля ет прис по со-
бить ее как с ле вой, так и с пра вой сто ро ны. 
Кро ме то го, мас ка име ет оч ко вый узел в ви де 
тра пе ци евид ных изог ну тых сте кол, что да ет 
воз мож ность ра бо ты с оп ти чес ки ми при бо-
ра ми.
Но вый про ти во газ ГП-9 в нас то ящее вре-

мя про хо дит ста дию сер ти фи ка ции. Дан ная 
мо ди фи ка ция ком плек ту ет ся но вой ли це вой 
частью и ко роб кой. Ли це вая часть — это улуч-
шен ная вер сия мас ки МГП ВМ по креп ле нию 
с вер хней час ти ого ловья, что поз во ля ет поль-
зо ва те лю бо лее ком фор тно чув ство вать се бя в 
раз лич ных сред ствах за щи ты го ло вы.
Ли це вую часть про ти во га за из го тав ли ва-

ют трех рос тов. Умень ше ние соп ро тив ле ния 
фильтру юще-пог ло ща ющей ко роб ки об лег-
ча ет ды ха ние, не за ви си мый об тю ра тор обес-
пе чи ва ет бо лее на деж ную гер ме ти за цию и в 
то же вре мя умень ша ет дав ле ние ли це вой час-
ти про ти во га за на го ло ву. Сни же ние соп ро-
тив ле ния ды ха нию и дав ле ния на го ло ву поз-
во ля ет уве ли чить вре мя пре бы ва ния в про ти-
во га зе. На ли чие у про ти во га за пе ре го вор но го 
ус трой ства (мем бра ны) обес пе чи ва ет поль зо-
ва ние сред ства ми свя зи, ра дио, те ле фо ном.
Под бор ли це вой час ти не об хо ди мо го ти-

по раз ме ра ГП-7 осу ществля ет ся на ос но ва нии 
ре зуль та тов из ме ре ния го ри зон таль но го и 
вер ти каль но го об хва та го ло вы. Го ри зон таль-
ный об хват оп ре де ля ет ся из ме ре ни ем го ло вы 
по зам кну той ли нии, про хо дя щей спе ре ди по 
над бров ным ду гам, сбо ку на 2-3 см вы ше уш-
ной ра ко ви ны и сза ди че рез на ибо лее выс ту-
па ющую точ ку го ло вы. Вер ти каль ный об хват 
оп ре де ля ет ся из ме ре ни ем го ло вы по зам кну-
той ли нии, про хо дя щей че рез ма куш ку, ще ки 
и под бо ро док. По сум ме двух из ме ре ний ус та-
нав ли ва ет ся нуж ный ти по раз мер.

Про мыш лен ные про ти во га зы
Для за щи ты ра бот ни ков хи ми чес ки опас-

ных объ ек тов соз да ны про мыш лен ные про ти-
во га зы. Они име ют уз кую нап рав лен ность — 
за щи ща ют имен но от тех вред ных ве ществ, с 
ко то ры ми че ло ве ку при хо дит ся иметь де ло в 
кон крет ном слу чае. По это му фильтру ющая 
ко роб ка у них стро го спе ци али зи ро ва на по 
сос та ву пог ло ти те лей и со дер жит толь ко тот 
из них, ко то рый очи ща ет воз дух от при сут-
ству юще го в нем ядо ви то го ве ще ства или вред-
ной при ме си. Фильтру ющие ко роб ки про-
мыш лен ных про ти во га зов име ют свое пред-
наз на че ние, со от вет ству ющую это му мар ку 
и ок рас ку. К про мыш лен ным про ти во га зам 
пос лед не го вы пус ка от но сят ся ПФМ-1, ППФ-
95М, ПФМ-3П, ППФМ-92, ППФ-95, ППФ-87.

Прос тей ши ми сред ства ми за щи ты ор га-
нов ды ха ния от ра диоак тив ной пы ли яв ля ют-
ся рес пи ра то ры, про ти во пыль ные тка не вые 
мас ки и ват но-мар ле вые по вяз ки. На ибо лее 
рас прос тра нен ши ро ко ис поль зу емый рес пи-
ра тор Р-2. Рес пи ра то ры вы пус ка ют ся трех раз-
ме ров. Кро ме рес пи ра то ра Р-2 ши ро кое при-
ме не ние по лу чи ли про мыш лен ные рес пи ра-
то ры (ПР-5, ПРБ-5, ШБ-1, У-2К, РУ-60, Ф-62М, 
ПРШ-2-59, РПА-1, ЛУР-ГП, РПГ-67 и др.).

Сред ства за щи ты ко жи
Они де лят ся на спе ци аль ные и под руч ные. 

В свою оче редь, спе ци аль ные сред ства под раз-
де ля ют ся на изо ли ру ющие и фильтру ющие.
Спе цо деж да изо ли ру юще го ти па из го тав-

ли ва ет ся из та ких ма те ри алов, ко то рые не 
про пус ка ют ни кап ли, ни па ры ядо ви тых ве-

ществ, обес пе чи ва ют не об хо ди мую гер ме тич-
ность и бла го да ря это му за щи ща ют че ло ве ка.
Фильтру ющие сред ства за щи ты де ла ют из 

хлоп ча то бу маж ной тка ни, про пи тан ной спе-
ци аль ны ми хи ми чес ки ми ве ще ства ми, вслед-
ствие че го воз ду хоп ро ни ца емость ма те ри ала в 
ос нов ном сох ра ня ет ся, а па ры ядо ви тых и от-
рав ля ющих ве ществ при про хож де нии че рез 
ткань за дер жи ва ют ся.
Фор ми ро ва ния ГО на объ ек тах хо зяй ство-

ва ния, во ин ские час ти ГО, хи ми чес кие вой-
ска, дру гие спец под раз де ле ния Во ору жен ных 
сил уже дли тель ное вре мя име ют та кие изо-
ли ру ющие сред ства за щи ты ко жи, как об ще-
вой ско вой за щит ный ком плект (ОЗК), лег кий 
за щит ный кос тюм, за щит ный ком би не зон и 
кос тюм.
Сред ства за щи ты ко жи на де ва ют на не за ра-

жен ной мес тнос ти.
В изо ли ру ющих сред ствах че ло век пе рег-

ре ва ет ся и быс тро ус та ет. Для уве ли че ния 
про дол жи тель нос ти ра бо ты при тем пе ра ту ре 
свы ше 15 гра ду сов при ме ня ют влаж ные эк ра-
ни ру ющие (ох лаж да ющие) ком би не зо ны из 
хлоп ча то бу маж ной тка ни, на де ва емые по верх 
средств за щи ты ко жи. Эк ра ни ру ющие ком би-
не зо ны пе ри оди чес ки сма чи ва ют во дой.
Сни ма ние СИЗ про из во дит ся на не за ра-

жен ной мес тнос ти или вне ава рий ных ра бот 
та ким об ра зом, что бы ис клю чить соп ри кос-
но ве ние не за щи щен ных час тей те ла и одеж ды 
с внеш ней сто ро ной средств за щи ты.

Прос тей шие сред ства за щи ты ко жи
В ка че стве прос тей ших средств за щи ты ко-

жи че ло ве ка мо жет быть ис поль зо ва на про из-
вод ствен ная одеж да: кур тки, брю ки, ком би-
не зо ны с ка пю шо на ми, сши тые из бре зен та, 
ог не за щит ной или про ре зи нен ной тка ни, гру-
бо го сук на.
Для за щи ты ног брю ки от кос тю ма нуж но 

за вя зать те сем кой или шпа га том. На но ги луч-
ше на деть ре зи но вые са по ги про мыш лен но го 
или бы то во го наз на че ния, ре зи но вые бо ты, га-
ло ши.
На ру ки сле ду ет на деть ре зи но вые и ко жа-

ные пер чат ки, в край нем слу чае — ру ка ви цы 
из бре зен та.
Прос тей шие сред ства за щи ты ко жи пос ле 

про пит ки их спе ци аль ны ми ра ство ра ми при-
об ре та ют спо соб ность за щи щать лю дей от па-
ров и аэро зо лей от рав ля ющих ве ществ.

Ме ди цин ские сред ства 
ин ди ви ду аль ной за щи ты
К та ким сред ствам от но сят ся ме ди цин ские 

пре па ра ты, ма те ри алы и спе ци аль ные сред-
ства, пред наз на чен ные для ис поль зо ва ния в 
ЧС с целью пре дуп реж де ния по ра же ния или 
сни же ния эф фек та воз дей ствия по ра жа ющих 
фак то ров и про фи лак ти ки ос лож не ний.
К та бель ным ме ди цин ским СИЗ от но сят ся 

ап теч ка ин ди ви ду аль ная — АИ-2; уни вер саль-
ная ап теч ка бы то вая для на се ле ния, про жи ва-
юще го на ра ди аци он но-опас ных тер ри то ри ях, 
ин ди ви ду аль ные про ти во хи ми чес кие па ке-
ты — ИПП-8, ИПП-10; па кет пе ре вя зоч ный 
ме ди цин ский ППМ.

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

Будь здоров!
Профилактика 
бешенства

Бе шен ство — это за бо-
ле ва ние ви рус ной при ро ды, 
воз ни ка ющее пос ле уку са 
за ра жен но го жи вот но го, ха-
рак те ри зу юще еся тя же лым 
по ра же ни ем нер вной сис-
те мы и за кан чи ва юще еся, 
как пра ви ло, смер тель ным 
ис хо дом.

Ис точ ни ком ви ру са бе шен-
ства яв ля ют ся как ди кие, так 
и до маш ние жи вот ные. К ди-
ким от но сят ся вол ки, ли си цы, 
ша ка лы, ено ты, бар су ки, скун-
сы, ле ту чие мы ши, гры зу ны, а 
к до маш ним — со ба ки, кош-
ки, ло ша ди, свиньи, мел кий и 
круп ный ро га тый скот. Час то 
боль ных бе шен ством жи вот-
ных мож но от ли чить по обиль-
но му слю но- и сле зо те че нию, 
а так же при наб лю де нии приз-
на ков во до бо яз ни.

За ра же ние че ло ве ка про-
ис хо дит при уку се «бе ше ным» 
жи вот ным. А так же при по па-
да нии слю ны боль но го жи вот-
но го на пов реж ден ную ко жу 
или сли зис тую обо лоч ку. Ин ку-
ба ци он ный пе ри од (от уку са до 
на ча ла за бо ле ва ния) в сред-
нем сос тав ля ет 30-50 дней, хо-
тя мо жет длить ся 10-90 дней, в 
ред ких слу ча ях — бо лее го да.

Что де лать, ес ли вас уку си-
ли? Пер вое, что сде лать не об-
хо ди мо, — не мед лен но про-
мыть мес то уку са мы лом. Мыть 
на до до воль но ин тен сив но, в 
те че ние 10 ми нут. Не нуж но 
при жи гать ра ны или нак ла ды-
вать швы.

Пос ле это го нуж но сра зу же 
об ра тить ся в бли жай ший трав-
мпункт, ведь ус пех вак ци ноп-
ро фи лак ти ки бе шен ства силь-
но за ви сит от то го, нас коль ко 
быс тро вы об ра ти лись за по-
мощью к вра чу. Же ла тель но 
со об щить вра чу в трав мпун кте 
сле ду ющую ин фор ма цию: опи-
са ние жи вот но го, его внеш-
ний вид и по ве де ние, на ли чие 
ошей ни ка, об сто ятель ства уку-
са.

Да лее сле ду ет про вес ти 
курс при ви вок, наз на чен ный 
вра чом. На вре мя вак ци на ции 
и спус тя 6 ме ся цев пос ле нее 
не об хо ди мо воз дер жи вать ся 
от упот реб ле ния спир тных на-
пит ков. Кро ме то го, ес ли вы 
про хо ди те курс вак ци на ции от 
бе шен ства, нель зя пе ре утом-
лять ся, пе ре ох лаж дать ся или, 
на обо рот, пе рег ре вать ся.

Во вре мя при ви вок не об-
хо ди мо тща тель но сле дить за 
сос то яни ем здо ровья. И при 
лю бых жа ло бах на ухуд ше ние 
сос то яния не об хо ди мо об ра-
тить ся к вра чу. Толь ко пос ле 
об сле до ва ния нев ро па то ло-
гом, те ра пев том и ра би оло гом 
кон суль та тив но ре ша ет ся воп-
рос о про дол же нии при ви вок.

К. С. БАЛ МА ХА НО ВА,
ГЛАВ НЫЙ СПЕ ЦИ АЛИСТ УООЗ

РАЙО НА ИМ. КА ЗЫ БЕК-БИ Г. КА РА ГАН ДЫ

Применение средств индивидуальной защиты
и медицинских средств защиты

Гражданская оборона
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Біле ж4рі?із…
Т@мауды? алдын алу

Б� кіл д� ни еж� зі лік ден са улы� са�-

тау %йы мы ны� бол жа мы бойын ша 

2018-2019 жы лы �а за� стан тер ри-

то ри ясын да т% ма уды� �ш шта мы ны� 

ай на луы бол жа ну да.

• ви рус А1 Mic hi gan (Ми чи ган) шта-

мы на жа та ды ал ды� �ы жы лы ай-

на лым да бол �ан.

• екі жа �а штам дар: А3 А3/Sin ga po-

re (Син га пур) ви ру сы ж� не В/Co lo-

ra do (Ко ло ра до).

Т% мау — б�л ауа-там шы лы жол мен 

бе рі ле тін, ви рус тар ж" не бак те ри ялар-

дан ту ын дай тын же дел ж�� па лы дерт. Т�-

ма уды� сой �ан ды �ы оны� ас �ы ну ла рын-

да. Ба ла лар �шін т� мау ерек ше �ауіп ті. 

'р бір к�з ж" не �ыс ай ла рын да "дет те-

гі дей т� мау ж�� па лы дер ті бой к& те ре ді.

Про фи лак ти ка ны� е� ти ім ді �ді-

сі — ін дет бас тал мас тан б� рын т% мау-

�а �ар сы егу ж�р гі зу. Егу ем деу ме ке-

ме ле рін де д" рі гер ді� тек се руі нен ж" не 

р�� са ты нан кейін ж�р гі зіл ге ні д� рыс. 

К&п те ген ел дер де ха лы� ара сын да �ы 

осал топ тар ды егу ар �ы лы им му ни тет те-

рі ні� жо �ар ла �а ны ту ра лы ха бар лай ды.

�а за� стан Рес пуб ли ка сын да 

2018-2019 жы лы эпи де ми ялы� ма-

усым да т% мау �а �ар сы 5 т�р лі вак-

ци на т� рі: «Вак сиг рип» ж" не «Вак сиг-

рип Тет ра» (Франция), «Ин флю вак» 

(Нидерланды), Грип пол плюс (Ре сей) ж"-

не т� мау �а �ар сы вак ци на (%ы тай) тір ке-

ліп, �ол да ны лу �а бе ріл ген. Бар лы� �ол-

да ны ла тын вак ци на лар да ал дын алу да 

егі лу ді� �а жет ті лі гін �сы на ды. %ыр к�йек 

айы ны� ор та сы нан бас тап бар лы� жер-

гі лік ті ем ха на лар да а�ы лы ж" не а�ы сыз 

т�р де егу ша ра ла ры �йым дас ты ры лып, 

ж�р гі зі лу де.

Жер гі лік ті бюд жет тен «осал топ тар ды 

егу ге» (д" рі гер лер, со зыл ма лы &к пе, ж�-

рек ауру ла ры бар ба ла лар мен ере сек-

тер, жиі ауыра тын ба ла лар ж" не 60 жас-

тан ас �ан адам дар) �а ра жат б& лін ді. 

Егі лу ке ле сі жер гі лік ті ем ха на лар да а�ы-

лы ж" не а�ы сыз т�р де ж�р гі зі ле ді.

Олар: %О БМЖК Бей біт ші лік буль ва-

ры 28, тел: 56-10-40; КМ%М №3 ем ха-

на, Шах те ров к& ше сі 78а, тел: 33-42-20; 

КМ%М №1 ем ха на, Ип под ром ная к& ше сі 

8а, тел: 41-55-30; тел.41-50-87, тел: 41-

58-97; КМ%М №5 ем ха на, М� �а но ва к&-

ше сі 5/4, тел: 55-91-30

Б� кі л" лем дік ден са улы� са� тау �йы-

мы т� мау �а �ар сы ек пе ні эпид ма усым 

ішін де алу ды �сы на ды. Бі ра� �жым ды� 

им му ни тет ті �� ру �шін эпи де мия ал ды 

ке зе� де ауру бас тал �ан �а дейін — 1 �а-

зан нан 1 �а ра ша ара лы �ын да егіл ген 

ж&н.

Н. АЙ МА /АН БЕ ТОВ,
3А РА /АН ДЫ 3А ЛА СЫ 3А ЗЫ БЕК БИ АТЫН ДА /Ы АУДА НЫ НЫ4 

3О /АМ ДЫ3 ДЕН СА УЛЫ3 СА3 ТАУ БАС 3АР МА СЫ НЫ4 БАС ШЫ СЫ

100 новых лиц Казахстана

Нур жан Аль та ев с ян ва ря 2018 го да за ни ма ет дол жность ви це-ми нис тра тру да и со ци-
аль ной за щи ты на се ле ния РК, а до это го он был за мес ти те лем пред се да те ля прав ле ния 
На ци ональ ной па ла ты пред при ни ма те лей РК «Ата ме кен». Его всег да вол но ва ли воп ро-
сы раз ви тия аг роп ро мыш лен но го ком плек са, внут рен ней и внеш ней тор гов ли, раз ви тия 
че ло ве чес ко го ка пи та ла в сфе ре пред при ни ма тель ства. Осо бен ный упор в сво ей ра бо те 
он де ла ет на раз ви тие пред при ни ма тель ства че рез об ра зо ва ние. «Дать лю дям воз мож-
нос ти, от крыть но вые го ри зон ты — вот на ша глав ная за да ча», — го во рит Аль та ев.

Аль та ев Нур жан Бауыр жа но вич ос но вал об-
ще ствен ное дви же ние «Чи та ющая на ция». «Чи-
та ющая на ция» на ча ла свою ра бо ту в ок тяб ре 
2016 го да. По сло вам Аль та ева, «дол гое вре мя 
про ра бо тав в сфе ре раз ви тия пред при ни ма-
тель ства, стол кнул ся с тем, что важ ны не толь ко 
внеш ние ус ло вия для биз не са, но и го тов ность 
че ло ве ка к ини ци ати ве, спо соб ность учить ся, вос-
при ни мать но вое. По это му нам нуж но по вы шать 
об щий уро вень сог раж дан. Чте ние — за лог ус пе-
ха на ции».

Од на из проб лем с прод ви же ни ем по пу-
ляр нос ти чте ния — это сос то яние биб ли отек: 
не уком плек то ван ность фон дов, не дос та точ ная 
ра бо та с деть ми. И здесь важ но ре ше ние проб ле-
мы район ных биб ли отек. Сей час за час тую биб-
ли оте ки есть толь ко в го ро дах. За их пре де ла ми 
их ли бо нет, ли бо биб ли отеч ный фонд очень 
скром ный, к то му же ус та рев ший. По это му не об-
хо ди мо из ме нить си ту ацию в пер вую оче редь в 
сельских райо нах стра ны.

Нур жан Аль та ев го во рит: «На се ле жи вет 
поч ти по ло ви на на се ле ния Казахстана. То, нас-
коль ко об ра зо ван на эта часть стра ны, от это го в 
ито ге за ви сит то, как мы бу дет раз ви вать ся. По-
лу чим ли мы тол пы граж дан с низ кой ква ли фи-
ка ци ей или тех, кто мо жет и спо со бен учить ся? 
Район ные биб ли оте ки — это важ ный шаг на 
пу ти ре ше ния этой проб ле мы. Не об хо ди мы ре-
аль ные дей ствия го су дар ства по ре ше нию этой 
проб ле мы. И здесь хо те лось бы от ме тить, что 
осо бую роль иг ра ет со дей ствие граж дан ско го 
об ще ства. В стра не мас са лю дей, ко то рые ис-
крен не ин те ре су ют ся воп ро са ми прос ве ще ния, 
по вы ше ния об ра зо ва тель но го уров ня на ших 
граж дан. Их нуж но прив ле кать к ре ше нию этой 
за да чи. По это му на ша цель — при пла но мер-
ных уси ли ях со сто ро ны граж дан ско го об ще ства, 
под креп лен ных под дер жкой го су дар ства, об но-
вить биб ли отеч ный фонд на се ле. И тем са мым 
рас ши рить кру го зор сельско го на се ле ния, осо-
бен но мо ло де жи, дать воз мож нос ти для пол но-
цен но го ду хов но го, со ци аль но го и куль тур но го 
раз ви тия».

За срав ни тель но ко рот кий срок ра бо ты «Чи-
та ющая на ция» по пол ни ла фон ды биб ли отек г. 
Лен гер, Са ры агаш ско го райо на, от кры ла но вую 
биб ли оте ку в по сел ке Кос шы (Ак мо лин ская об-
ласть).

«Чи та ющая на ция» де ла ет край не важ ную 
для об ще ства ра бо ту. Об ра зо ван ное но вое по ко-
ле ние, ин те рес в об ще стве к чте нию кри ти чес ки 
важ ны для бу ду ще го Казахстана. За да ча мо дер-
ни за ции об ще ствен но го соз на ния, пос тав лен ная 
гла вой го су дар ства, тре бу ет по ко ле ния, при об-
щен но го к луч шим об раз цам ми ро вой куль ту ры.
Об осо бен нос тях ра бо ты дви же ния Аль та ев 

го во рит: «Мы за во зим в биб ли оте ки кни ги по 
раз ным те ма ти кам, на раз ных язы ках. Есть клас-
си чес кая ли те ра ту ра. Что бы знать ми ро вое куль-
тур ное нас ле дие, мо ло дое по ко ле ние дол жно чи-
тать клас си ку — Ге те, Шек спи ра, Дик кен са, Тол-
сто го. Есть ли те ра ту ра на ка зах ском язы ке. Это 
не толь ко про из ве де ния Абая, Ауэзо ва, Май ли на, 
Ма ка та ева и дру гих, вхо дя щих в зо ло той фонд 
ка зах ской сло вес нос ти. Пред став ле ны и сов ре-
мен ные ав то ры».

По явил ся так же бо га тый пласт ли те ра ту ры 
по пред при ни ма тель ству и ме нед жмен ту, кни ги 
по са мо раз ви тию и лич нос тно му рос ту.

«Соб ран ные на ми кни ги пред став ля ют три 
язы ка: ка зах ский, рус ский и ан глий ский. То есть 
они да ют воз мож ность при об щить ся к раз лич-
ным плас там ми ро вой куль ту ры, мно гог ран но и 
гар мо нич но раз ви вать ся».

Пред при ни ма тельское об ра зо ва ние — это 
та сфе ра, в ко то рой у Нур жа на Аль та ева ог ром-
ный опыт. Ког да в Ка зах ста не в ЮКО от крыл ся 
пи лот ный Центр об слу жи ва ния пред при ни ма-
те лей, воз гла вил его имен но Аль та ев. Цен тры 
об слу жи ва ния пред при ни ма те лей — это мес то, 
где биз нес ме ны мо гут прой ти обу че ние ос но вам 
биз не са по от рас лям, по лу чить по мощь в раз ра-
бот ке биз нес-пла нов, в про хож де нии эк спер ти зы 
и оцен ки их эф фек тив нос ти.

Обу че ние пред при ни ма тель ству, как зна ет 
сам Аль та ев из лич но го опы та, — важ ней шая за-
да ча. И он мно гое де ла ет в этой сфе ре. Нап ри мер, 

под его ру ко вод ством бы ла раз ра бо та на кни га 
«100 про ек тов для ма ло го биз не са». Прак ти ка по-
ка за ла, что та кие из да ния мо гут быть очень эф-
фек тив ны ми. Как го во рит Нур жан Аль та ев, ру-
ко во ди тель од но го из кол лед жей в Ал ма тин ской 
об лас ти в эк спе ри мен таль ном по ряд ке ис поль зо-
ва ла как учеб ное по со бие спра воч ник «100 про ек-
тов для ма ло го биз не са». Пос мот рев на эти биз-
нес-про ек ты, уви дев их це ну — дос туп ную, при-
ме рив их на се бя, уче ни ки по ня ли са мое глав ное: 
биз нес — это не что-то не воз мож ное, это мо жет 
каж дый. В ито ге боль шин ство вы пус кни ков смог-
ли са мос то ятель но ор га ни зо вать соб ствен ный 
ма лый биз нес в сфе ре ус луг, тор гов ли, пи ще вой 
про мыш лен нос ти и т. д.
Что та кое пред при ни ма тельское об ра зо ва ние 

и за чем оно нуж но? При ве дем сло ва Нур жа на 
Аль та ева: «Мы дол жны сло мать сте ре оти пы. В 
об ще стве все еще су ще ству ет оп ре де лен ный не га-
тив в от но ше нии биз не са, ко то рый в це лом ме-
ша ет по вы ше нию его прес ти жа. Са мо по ня тие 
«биз нес по-ка зах ски» име ет яв но не га тив ный от-
те нок. По это му нам нуж на иде оло гия пред при-
ни ма тель ства на мес тном, ка зах стан ском уров не. 
Биз нес дол жен стать «прес тиж ной со ци аль ной 
мис си ей». И за тем тре бу ет ся дать лю дям на вы ки 
биз не са. У нас час то есть же ла ние, но нет ви де-
ния, как к это му де лу под сту пить ся. Для то го что-
бы стрем ле ние пе ре вес ти в дей ствие, не об хо дим 
«старт» в ви де зна ний, на вы ков и, са мое глав ное, 
уве рен нос ти в том, что соз дать свой биз нес — ре-
аль ная цель».

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

«Читающая нация» с Нуржаном Альтаевым

«…На до на чать де лать его», — ут вер ждал Лев Ни ко ла евич Тол стой. Вы ра же ние 
ак ту аль но и для на ших дней, рож дая в лю дях доб рые чув ства и го тов ность по мо-
гать. Сог лас но это му выс ка зы ва нию, доб ро бу дет жить в на ших сер дцах толь ко тог-
да, ког да мы са ми бу дем его тво рить. Сту ден ты КарГУ им. ака де ми ка Е. А. Бу ке то ва 
охот но сле ду ют столь прос то му, но та ко му нуж но му пра ви лу.

20 сен тяб ря в сте нах фа куль те та инос тран ных 
язы ков прош ла бла гот во ри тель ная яр мар ка с 
целью сбо ра средств на ле че ние Қуа ныш Нур сул-
та на Мей ржа ну лы с ди аг но зом «дет ский це реб-
раль ный па ра лич». Для то го что бы про дол жить 
ле че ние, не об хо ди мо соб рать 20 000 $. Ор га ни-
за то ра ми выс ту пи ли де ка нат фа куль те та инос-
тран ных язы ков, Ко ми тет по де лам мо ло де жи, 
пре по да ва те ли и сту ден ты фа куль те та. Каж дый 
же ла ющий мог при со еди нить ся к учас тию в яр-
мар ке и внес ти свой вклад.

На всех стен дах при вхо де и внут ри по ме ще-
ния круп ны ми бук ва ми мож но бы ло про чи тать 
фра зу «Жан жы луы», что в пе ре во де оз на ча ет 
«Теп ло ду ши». Теп лым мож но бы ло наз вать не 
толь ко дос лов ный пе ре вод, но и ат мос фе ру ме-
роп ри ятия. Соз да ва ли ее не рав но душ ные лю ди, 
улыб ка ми встре чая гос тей, про да вая сла дос ти, 
кни ги и дру гие из де лия, пре дос тав ляя воз мож-
ность по уча ство вать в ин те рес ных иг рах. Да, все 
это мож но бы ло встре тить на всех эта жах де вя-
то го кор пу са. Сту ден ты тща тель но под го то ви ли 

прог рам му праз дни ка и при ят но уди ви ли при-
сут ству ющих.

За лю бую пре дос тав лен ную ус лу гу ор га ни за-
то ры про си ли нем но гим боль ше 200 тен ге. Сог ла-
си тесь, это сов сем ма лень кая сум ма и ог ром ный 
вклад в здо ровье Нур сул та на. На пер вом эта же 
на хо ди лась им про ви зи ро ван ная сце на, где всех 
гос тей жда ли пес ни в ис пол не нии сту ден тов под 
инстру мен таль ный ак ком па не мент. Проз ву ча-
ло ог ром ное ко ли че ство всем зна ко мых хи тов, 
ко то рым неп ро из воль но хо те лось под пе вать. 
Выс ту па ло мно же ство та лан тли вых ги та рис тов 
и во ка лис тов. В зда нии так же был про ве ден аук-
ци он цен ных ве щей, а так же кар тин, на ри со ван-
ных пре по да ва те ля ми и сту ден та ми фа куль те та 
инос тран ных язы ков. Осо бен но учас тни ков яр-
мар ки за ин те ре со ва ли ка ри ка ту ры — и ве се ло, 
и не обыч но. Все го нес коль ко ми нут — и у вас в 
ру ках ваш пор трет за сим во ли чес кую це ну. Каж-
до му же ла юще му бы ли пред ло же ны флеш-та ту 
и ми хен ди (ри сун ки на ту раль ной хной), ко то рые 
выз ва ли нас то ящий ажи отаж: что бы на ри со вать 

что-ли бо на сво их ру ках, лю ди выс тра ива лись в 
оче редь.

Од ним из са мых не обыч ных раз вле че ний, за-
ни мав ших це лую ауди то рию, бы ла ки тай ская 
выс тав ка, где же ла ющих обу ча ли древ не му ис-
кус ству ори га ми. Ну а тех, кто про го ло дал ся пос-
ле по лу че ния но вых зна ний и дис ко те ки, жда ла 
вкус ная вы печ ка и раз но об раз ные сла дос ти, ко-
то рые, кста ти, сту ден ты при го то ви ли са ми.

Ре бя та про ве ли мас тер-класс по са мо обо ро не, 
ко то рый они про во дят уже не пер вый год, как и 
са мо бла гот во ри тель ное ме роп ри ятие. В прош-
лом го ду на фа куль те те уже бы ло по доб ное: со-
би ра ли день ги в под дер жку до ма ма лют ки «Ша-
па гат». Сту ден ты фа куль те та инос тран ных язы-
ков уве ря ют, что бу дут ус тра ивать та кие яр мар ки 
каж дый год, ведь по мо гать нуж но всег да.

Как вы ра зил ся Им ма ну ил Кант, че ло веч-
ность — это спо соб ность уча ство вать в судь бе 
дру гих лю дей. И ведь прав да. Мы са ми мо жем 
по мочь лю дям, глав ное — всег да ос та вать ся не-
рав но душ ным че ло ве ком!

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

Чтобы поверить в добро…


