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@ымбатты студенттер! Дорогие студенты!
Біз 17 қа ра ша да Ха лы қа ра лық сту дент тер кү нін дəс түр лі түр де атап 

өте міз. Рух тан ды рып, ба тыл иде ялар мен же тіс тік тер ге бас тай тын жас-
тық шақ тың ға жайып ме ре ке сін де жү рек жар ды құт тық тауым ды қа был 
алы ңыз дар!
Сту дент тік жыл дар — кə сі би бо ла шақ тың не гі зі қа ла на тын, өмір лік ұс-

та ным қа лып та са тын, өмір лік дос тар та ба тын қы зық ты да ма ңыз ды шақ. 
Бел сен ді лік пен мо биль ді лік ке, бас та ма шыл дық пен шы ғар ма шы лық қа 
ие жас тар мен сту дент тер қо ғам да му ының қоз ғау шы кү ші бо лып та бы-
ла ды. Сон дық тан да Пре зи ден ті міз Нұр сұл тан Əбі шұ лы Назарбаев ата-
ба ба ла ры мыз дың ар ма ны — күш ті, тəуел сіз, гүл ден ген Қа зақ стан құ ру да 
жас ұр пақ қа үл кен үміт пен зор жауап кер ші лік ар та ды. Жас тар са яса ты 
са ла сын да ғы, бі лім бе ру жə не əлеу мет тік қол дау са ла сын да ғы мем ле кет-
тік бас та ма лар елі міз дің игі лі гі үшін жас тар дың зи ят кер лік, кə сіп кер лік 
жə не шы ғар ма шы лық əлеуетін жан-жақ ты да мы ту ға мүм кін дік тер ді құ-
ру ды көз дей ді.
Қым бат ты сту дент тер! Бү гін де сіз дер Е. А. Бө ке тов атын да ғы Қа ра ған-

ды мем ле кет тік уни вер си те ті нің қа быр ға сын да са па лы бі лім нə рі мен су-
сын дай оты рып, ер тең гі кү ні жо ға ры бі лік ті ма ман ре тін де Қа зақ стан ның 
да му ына жə не өр кен деуіне лайық ты үлес қо су үшін сұ ра ныс қа ие ма ман-
дық тар бойын ша бі лім алу да сыз дар. Ең бек қор, бел сен ді бо лы ңыз дар, 
уни вер си тет ұсын ған бар лық мүм кін дік тер ді пай да ла ны ңыз дар. «Ең бек-
сіз өмір де бе ре кет жоқ» де ген ұс та ным ды бе рік ұс та ны ңыз дар. Елі міз дің 
ба қу ат ты бо луына үлес қосу — бұл сіз бен біз дің ті ке лей мін де ті міз!
Сіз дер ге оқу да озат, өз де рі ңіз ге се нім ді бо лу ды жə не мық ты ден са у-

лық, же тіс тік тер мен же ңіс тер ті лей мін!

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

17 но яб ря мы тра ди ци он но праз дну ем Меж ду на род ный день сту ден-
тов. При ми те мои ис крен ние поз драв ле ния с этим за ме ча тель ным праз-
дни ком мо ло дос ти, оп ти миз ма, дер зно вен ных идей и свер ше ний!
Сту ден чес кие го ды — это ин те рес ная и важ ная по ра, ког да зак ла ды-

ва ют ся ос но вы про фес си ональ но го бу ду ще го, фор ми ру ет ся жиз нен-
ная по зи ция, об ре та ют ся друзья на всю жизнь. Об ла дая ак тив ностью и 
мо биль ностью, ини ци атив ностью и твор чес кой сме лостью, мо ло дежь 
и сту ден че ство яв ля ют ся дви жу щей си лой раз ви тия об ще ства. Имен но 
по это му наш Президент Нурсултан Абишевич Назарбаев воз ла га ет на 
мо ло дое по ко ле ние ка зах стан цев боль шие на деж ды и серь ез ную от вет-
ствен ность — «ре али зо вать меч ты на ших пред ков» о силь ном, не за ви си-
мом и проц ве та ющем Ка зах ста не. Го су дар ствен ные ини ци ати вы в сфе ре 
мо ло деж ной по ли ти ки, в сфе ре об ра зо ва ния и со ци аль ной под дер жки 
нап рав ле ны на соз да ние воз мож нос тей для всес то рон ней ре али за ции 
ин тел лек ту аль но го, пред при ни ма тельско го, твор чес ко го по тен ци ала на-
шей мо ло де жи на бла го стра ны.
До ро гие сту ден ты! Се год ня вы по лу ча ете ка че ствен ное об ра зо ва ние в 

сте нах Ка ра ган дин ско го го су дар ствен но го уни вер си те та им. Е. А. Бу ке-
то ва, по лу ча ете вос тре бо ван ные спе ци аль нос ти, что бы зав тра, став вы-
со кок ва ли фи ци ро ван ны ми спе ци алис та ми, вно сить дос той ный вклад в 
раз ви тие и проц ве та ние Казахстана. Будь те тру до лю би вы, ак тив ны, мак-
си маль но ис поль зуй те все воз мож нос ти, ко то рые пре дос тав ля ет вам уни-
вер си тет. Пом ни те нас тав ле ние Ел ба сы: «Без тру да нет бла го по лу чия в 
жиз ни». Бла го по лу чие на шей стра ны — это на ша с ва ми не пос ред ствен-
ная за да ча!
Же лаю вам от лич ной уче бы, уве рен нос ти в сво их си лах, креп ко го здо-

ровья, дос ти же ний и по бед!

РЕК ТОР КАРГУ ИМ. АКА ДЕ МИ КА Е. А. БУ КЕ ТО ВА Е. К. КУ БЕ ЕВ
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Президент Нұр сұл тан Əбі шұ лы Назарбаев тың «Қа зақ стан дық тар дың əл-ауқа-
ты ның өсуі: та быс пен тұр мыс са па сын арт ты ру» ат ты Қа зақ стан хал қы на ар на ған 
Жол дауы ай қын əлеу мет тік-эко но ми ка лық бағ дар ға жə не ті ке лей тə жі ри бе лік ма-
ңыз ды лық қа ие.

Мем ле кет бас шы сы елі міз де жаң ғыр-
ту дың стра те ги ялық бағ дар ла ма сы дəйек-
ті түр де жү зе ге асы ры лып жат қан ды ғын 
атап айт ты. Бү гін гі кү ні Республика еле улі 
же тіс тік тер ге қол жет кіз ді: эко но ми ка ның 
қар қын ды да му ына, бей біт ші лік пен қо ғам-
дық ке лі сім ді сақ тай оты рып, ха лы қа ра лық 
бе дел ді ны ғай ту ға жə не оның ай мақ та ғы ге-
оса яси рө лін ор нық ты ру ға мүм кін дік ал ды.
Соң ғы жыл дар да та быс ты жү зе ге асы-

рыл ған ел өмі рі нің түр лі са ла ла рын қам ты-
ған ре фор ма ла удың нə ти же ле рі оның не-
гіз гі ны са на сы — Қа зақ стан хал қы ның өмір 
сү ру са па сын жақ сар ту ға қол жет кі зу үшін 
ти ім ді түр де жү зе ге асы ры луы ти іс. Ел дің 
ор нық ты да муы қа зақ стан дық тар дың нақ ты 
өмір сү ру дең гейін жақ сар ту ды та лап ете ді. 
Осы орай да қа зір гі жағ дай да эко но ми ка-
ның, қо ғам ның не гіз гі ба ғыт та рын: қар жы 
на ры ғын тұ рақ тан ды ру ды, бюд жет шы ғыс-
та рын оң тай лан ды ру мен үнем де уді, əлеу-
мет тік қам сыз дан ды ру мен ин фра құ ры-
лым ды одан əрі ти ім ді же тіл ді ру аса қа жет. 
Ел ба сы Жол да уда сы бай лас жем қор лық, 
бю рок ра тия жə не мем ле кет тік қыз мет кер-

лер мен лауазым ды тұл ға лар жұ мы сы ның 
тө мен нə ти же лі лі гі си яқ ты көп те ген күр де-
лі мə се ле лер ді атап көр сет ті.
Ел ба сы мен ұлт тық бі лім бе ру жүйе сі нің 

жауап кер ші лі гі не кі ре тін ең бек ре сур ста ры 
мен ада ми ка пи тал дың са па сын қа лып тас-
ты ру ға жо ға ры та лап тар қойыл ған. Жол дау-
да эко но ми ка лық са ясат тың бас ты эле мен-
ті — ел эко но ми ка сын қай та бағ дар ла удың, 
«эк спор тқа ба ғыт тал ған ин дус три ялан ды-
ру дың» ма ңыз ды мін де ті көр се тіл ген. Жа ңа 
тех но ло ги ялар ды, ро бот тан ды ру мен ав то-
мат тан ды ру ды жə не за ма науи жа һан дан ған 
эко но ми ка ның бас қа да ас пек ті ле рін да мы-
ту қа жет ті лі гі жо ға ры оқу орын да ры ның 
ғы лы ми жə не ака де ми ялық əлеуетін да мы-
ту ға жə не жү зе ге асы ру ға, эко но ми ка ны бə-
се ке ге қа бі лет ті ма ман дар мен қам та ма сыз 
ету мін дет те рін орын дау ға қойы ла тын та-
лап тар ды қи ын да та ды. Ба ла ма лы энер ге ти-
ка, жа ңа ма те ри ал дар, би оме ди ци на, ауыл 
ша ру ашы лы ғы, IT-тех но ло ги ялар са ла ла-
рын да мы ту үшін, ғы лы ми-зерт теу жұ мыс-
та рын жан дан ды ру мақ са тын да мем ле кет-
тен қо сым ша 100 мил ли ард тең ге қар жы 

құйы ла ды. Қар жы лан ды ру эко но ми ка ның 
ин но ва ци ялық сек то рын ны ғай ту ға, ти іс ті 
қол дан ба лы зерт те улер үшін ба за ны ны ғай-
ту ға, жа сан ды ин тел лект, блок чейн жə не т.б. 
ғы лым мен бі лім нің қа зір гі за ман ғы са ла ла-
рын да мы ту ға ба ғыт та ла тын бо ла ды.
Елі міз де ин но ва ци ялық Назарбаев Уни-

вер си те ті нің озық тə жі ри бе сін Рес пуб ли-
ка ның үз дік жо ға ры оқу орын да ры, со ның 
ішін де Е. А. Бө ке тов атын да ғы Қа ра ған ды 
мем ле кет тік уни вер си те ті де қол да нып ке-
ле ді. Біз бү гін гі күн нің та ла бы мен сұ ра ны-
сы на жауап бе ре ала тын бə се ке ге қа бі лет ті 
ма ман да ры мыз ар қы лы бі лім нің, ғы лым-
ның, өн ді ріс тің жə не биз нес тің одан əрі ин-
тег ра ци яла ну ына, ғы лы ми жə не ака де ми-
ялық əлеует ті тə жі ри бе лік тұр ғы дан шың-
дап, жү зе ге асы ру ға, ел дің эко но ми ка сын 
арт ты ру ға жол аша мыз.
Қа зақ стан ның іш кі жал пы өні мі нің 

10 %-ы бі лім, ғы лым жə не ден са улық сақ-
тау са ла ла ры на ба ғыт та ла тын бо ла ды. Бо-
ла шақ та елі міз дің ор ны мен рө лін ті ке лей 
анық тай тын мұн дай ша ра лар ха лық тың 
са па лы ада ми əлеуетін қа лып тас ты ру мə се-
ле ле рін ке шен ді əрі ти ім ді ше шу ге үн дей ді.

РЫМ БЕК Ж' МА ШЕВ,
�А РА �АН ДЫ МЕМ ЛЕ КЕТ ТІК УНИ ВЕР СИ ТЕ ТІ НІ/ 

БІ РІН ШІ ПРО РЕК ТО РЫ, Т.�.Д., ПРО ФЕС СОР

Жа қын да елі міз де дəс түр лі үр діс ке ай нал ған ауқым ды са яси оқи ға лар дың бі рі — 
Ел ба сы ның Қа зақ стан хал қы на би ыл ғы жыл ғы екін ші Жол дауы жа ри ялан ды. Ал да-
ғы жыл да ры ел ішін де ат қа ры ла тын жұ мыс тар дың жа ңа жос па рын қам ты ған бұл 
жол дау «Қа зақ стан дық тар дың əл-ауқа ты ның өсуі: та быс пен тұр мыс са па сын арт-
ты ру» деп ата ла ды.

Қа зақ ті лі бі лі мі ка фед ра сы ның оқы ту-
шы ла ры Ел ба сы Жол дауын те ле ди дар дан 
мұ қи ят тың дай оты рып, Тəуел сіз Қа зақ елі-
нің 27 жыл ішін де кө ре ген Көш бас шы мыз-
бен бір ге үл кен-үл кен же тіс тік ке жет ке нін 
та ғы бір рет ой еле гі нен өт кі зіп, ке уде сін 
кер не ген мақ та ныш се зі мі не бө лен ді.
Қа зір гі таң да еге мен елі міз 2050 жыл ға 

қа рай əлем де гі эко но ми ка сы мен əлеуеті 
да мы ған озық 30 ел дің қа та ры на еніп, «Мəң-
гі лік ел» бо лу ды мақ сат тұ ту да де сек, осы 
ме же лі мақ сат қа же ту ге ба ғыт-бағ дар сіл те-
уші Ел ба сы мыз Н. Ə. Назарбаев бү гін гі тың 
Жол дауының не гіз гі маз мұ нын қа зақ стан-
дық тар дың əл-ауқа тын, та быс пен тұр мыс 
са па сын арт ты ру ға ар на ды.
Мем ле кет бас шы сы бұл ба ғыт та ат қа-

рыл ған жұ мыс тар дың оң нə ти же сін са ра-
лай оты рып, «елі міз дің Үшін ші жаң ғы ру ға 
кі ріс кен де гі бас ты мін де ті — 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, елі міз дің ор нық ты да муы өмір 

сү ру дең гейін одан əрі арт ты ру ға де ген зор 
се нім ұяла та ды», — дей ке ле, ал да ғы уақыт-
та ха лық тың игі лі гі үшін ат қа ры лу ға ти іс 
жа ңа мін дет тер ді де нақ ты атап көр сет ті.
Ел ба сы отан дық өнім ді эк спорт тау, им-

портттық тауар лар ға шек теу қою мə се ле сі 
жай лы, сон дай-ақ ша ғын жə не ор та кə сіп-
кер лік ті да мы ту, яғ ни ха лық тұ ты на тын 
тауар лар дың ауқым ды но мен кла ту ра сын 
иге ріп, «қа ра пайым зат тар эко но ми ка сын» 
да мы ту үшін кə сі по рын дар ға кө мек те су, 
сон дай-ақ бі лім бе ру дің бар лық са ла сы на 
өз ге ріс тер ен гі зу ту ра лы ерек ше тоқ та лып 
өт ті. Атап ай тқан да, ен ді жо ға ры бі лім бе ру 
ісін де оқу орын да ры ның ма ман дайын дау 
са па сы на қа тыс ты та лап тар кү шей ті ле тін 
бо ла ды. «Жо ға ры оқу ор ны ның та быс ты лы-
ғын ба ға ла удың бас ты кри те рийі — оқу бі-
тір ген сту дент тер дің жұ мыс пен қам ты луы, 
жа ла қы сы жо ға ры жұ мыс қа ор на ла суы», — 
деп атап көр сет ті Ұлт көш бас шы сы.
Ел ба сы ның бар лық стра те ги ялық құ жа-

ты мен бас та ма ла ры əр бір қа зақ стан дық-

қа қа ты сы бар, сон дық тан оқы ту шы лар 
қауымы да сол ма ңыз ды тап сыр ма лар ды 
жү зе ге асы ру да олар дың бел ор та сын да 
жүр ге ні дұ рыс деп есеп тей міз. Сон дай-ақ 
ақ па рат тық тех но ло гия да мы ған за ман да 
Тəуел сіз Қа зақ елі де көш тен қал май, бə се-
ке ге қа бі лет ті бо лу ке рек. Ка фед ра оқы ту-
шы ла ры мен сту дент те рі Жол да удың өте 
ма ңыз ды еке нін ес ке ріп, əр қа шан ел да му-
ына өз үлес те рін қо са тын дық та рын жа ры са 
ай ту да.
Қа зір біз ор та бі лім бе ру са ла сын жа-

ңар тыл ған бі лім маз мұ ны на кө ші ру ді қол ға 
ал дық. Бұл үшін мүл де жа ңа бағ дар ла ма-
лар, оқу лық тар жə не ма ман кад рлар ке-
рек, со ны мен қа тар пе да гог тер ді оқы ту мен 
олар дың бі лік ті лі гін арт ты ру ға да ерек ше 
ден қойы луы қа жет. Сон дық тан біз дің фа-
куль те ті міз гу ма ни тар лық ба ғыт та бі лім 
бе ре тін дік тен, мұ ға лім кад рла ры ның бе де лі 
мен қа дір-қа си етін арт ты ру ға мүд де лі. Бұл 
ба ғыт та бі лім са па сын жақ сар тып, əр алу ан 
ғы лы ми зерт теу жүр гі зіп, бі лік ті ма ман дар-
ды дайын да уда ауқым ды жұ мыс тар ат қа ру-
ға ту ра ке ле ді.
Өз же рі мен елін шы найы сүйе тін, «Мəң-

гі лік ел дің» бо ла ша ғы үшін аян бай тер тө-
ге тін ер тең гі жас ұр пақ ты тəр би елеп, са па-
лы бі лім бе ру ар қы лы Ел ба сы Жол дауын 
орын дау ға ка фед ра оқы ту шы ла ры қа шан да 
дайын.

БЕК Т'Р СЫН �А ЛИ ЕВ,
�А ЗА� ТІЛ БІ ЛІ МІ КА ФЕД РА СЫ НЫ/ ДО ЦЕН ТІ, Ф.�.К.

Ел ба сы өзі нің дəс түр лі Жол дауын да 
ауыл ең бек кер ле рі үшін аг роө нер кə сіп ке-
ше ні елі міз дің эко но ми ка сы ның не гіз гі те-
ті гі еке нін, бұл са ла ал ды на ма ңыз ды мін-
дет тер қойыл ға ны на тоқ тал ды. Президент 
атап өт кен дей, ауыл ша ру ашы лы ғы ғы лы-
мы ай рық ша на зар ауда ру ды жə не аг рар-
лық сек тор дың рө лін қай та қа ра уды, жа ңа 
тех но ло ги ялар мен биз нес үл гі ле рін ой ла-
нып ен гі зу ді та лап ете ді. Ел ба сы мем ле кет 
пен биз нес өкіл де рі бір ле се оты рып, қа жет 
бол са, ака де мик-ға лым дар ды тар та оты рып, 
отан дық өнім ді іл ге рі ле ту ке рек ті гі ту ра-
лы айт ты. Осы орай да отан дық өнім дер дің 
тұ рақ ты пай да ла ну шы сы ре тін де: «Ме нің 
үс тім де гі кос тюм-жей де отан дық өн ді ру ші-
лер дің өні мі, ше тел дік өнім нен еш кем ді гі 
жоқ, өз өн ді ру ші ле рі міз ді қол дау ға ша қы-
ра мын» деп отан шыл дық тың үл гі сін көр сет-
ті. Пре зи дент тің бұл сө зі мен өң дел ген ауыл 

ша ру ашы лы ғы өнім де рі эк спор тын ұл ғай ту 
үшін қа жыр лы қыз мет етіп жат қан жə не 
ең бек өнім ді лі гін ұл ғай ту ға əзір жер гі лік-
ті өнім өн ді ру ші лер ге үл кен се нім біл дір ді. 
«Жер де, ма ман да жет кі лік ті, сон дық тан да 
бұл са ла ның кен же леуі мүм кін емес», — де-
ді Ел ба сы.
Осы жы лы «Қол же тім ді не сие» бағ дар ла-

ма сы на бө лі не тін 600 мил ли он тең ге қар жы, 
мем ле кет тік қыз мет кер лер дің мə жі ліс те рін 
азай ту ға ба ғыт тал ған ша ра лар, ба ға лау мо-
ни то рин гі, жем қор лық тан та за ай мақ тар-
ға қа тыс ты іс-ша ра лар, ту риз мді да мы ту ға 
бай ла ныс ты бағ дар ла ма лар да Қа зақ стан 
хал қы ның əл-ауқа тын арт ты ру ға ба ғыт тал-
ған үл кен іс тің бір кө рі ні сі еке ні аян. Өн ді ріс 
үде ріс те рін сан дық не гіз ге кө ші ру ар қы лы 
ин дус три ялан ды ру ды да мы ту, бі лім бе ру-
ді жа ңа си пат та да мы ту, кө лік-ло гис ти ка 
ин фра құ ры лы мы ның ти ім ді лі гін арт ты ру, 

сы бай лас жем қор лық пен кү рес жə не ти ім-
ді мем ле кет тік бас қа ру мə се ле ле рі ту ра лы 
то лым ды ой ла рын біл ді ріп, нақ ты жол дар-
ды ұсын ды. Жол да уды Ел ба сы: «Қа зақ стан 
хал қы жү ріп жат қан ре фор ма лар дың мə нін, 
ма ңы зын тү сі нуі ке рек. Мен ай тып өт кен 5 
əлеу мет тік бас та ма ның аясын жа ңа маз мұн-
мен то лық ты ру ке рек» де ген сөз дер мен аяқ-
та ды. Ел ба сы Жол дауын да атал ған «Ауыл — 
ел бе сі гі» жо ба сы, мек теп оқу шы ла ры на ар-
нал ған «Өз же рің ді та нып-біл» бағ дар ла ма-
сы, ке ле сі жыл ды «Жас тар жы лы» деп атау 
ту ра лы ұсы ны сы ел бо ла ша ғы — жас тар ға 
де ген үл кен се нім, ме рей лі мақ сат. Осы мақ-
сат-мін дет ті абы рой мен іс ке асы ру — бар-
ша мыз дың мін де ті міз!

СА �Ы ЛА РА ХЫМ БЕР ЛИ НА,
�А ЗА� ТІЛ БІ ЛІ МІ КА ФЕД РА СЫ, 

ФИ ЛО ЛО ГИЯ �Ы ЛЫМ ДА РЫ НЫ/ КАН ДИ ДА ТЫ, ДО ЦЕНТ

Айтайын дегенім…
Тек Fана ал#а!

�а зан айын да жа рия к�р ген Жол-
дау ды� ерек ше лі гі — ол Ел ба сы мыз ды� 
ал ды� �ы Жол да ула рын да �ы игі бас та-
ма лар ды ж� зе ге асы ру �шін на� ты �ан-
дай ша ра лар ды �ол �а алу ке рек ті гін ай-
�ын дап бер ді. Атап ай т�ан да, Мем ле кет 
бас шы сы д$с т�р лі Жол дауы ба ры сын да 
ел де тауар лар мен �ыз мет са па сын, 
�ауіп сіз ді гін ба �ы лай тын бі ры� �ай ко-
ми тет �% ру ды %сын ды. &лт ты� ден са-
улы �ы мем ле кет �шін аса ма �ыз ды еке-
нін айт ты. Со ны мен бір ге, е� т� мен гі 
жа ла �ы ны� жа �а к� ле мін арт ты ру ды� 
�а жет ті лі гін т� сін ді ріп, ел эко но ми ка-
сын да жо �а ры �сім ні� ка та ли за то ры 
бо ла ды деп т% жы рым да ды. )шін ші ден, 
ада ми ка пи тал ды да мы ту �шін та �ы бір 
Назарбаев Уни вер си те ті ні� са лы ну ын 
тап сыр ды. Т�р тін ші ден, хал �ы мыз ды� 
�мір са па сын жа� сар ту ма� са тын да эко-
но ми ка да �ы б$ се ке лес тік ті да мы ту ж$ не 
ТКШ са ла сын да та риф тер ге т$р тіп ор на-
ту. Бе сін ші ден, аг ро� нер к$ сіп ке ше нін 
�ар �ын ды да мы ту м�м кін ді гі. Ал тын шы-
дан, са па лы ж$ не �ол же тім ді бас па на 
ба� дар ла ма сын же тіл ді ру. Же тін ші ден, 
ти ім ді мем ле кет тік бас �а ру ды же тіл ді ру 
ма� са тын да ат �а ру шы би лік тар ма �ын 
о� тай лан ды ру. Се гі зін ші ден, жем �ор-
лы� пен к� рес ті жал �ас ты ру.

К� ріп отыр �а ны мыз дай, ел ді� одан 
$рі да муы �шін $б ден ой тал �ы сы нан 
�тіп, уа�ыт те зі мен т� зел ген на� ты �а-
дам дар %сы ныл �ан. Ел ба сы мыз ды� ай-
туы бойын ша, $р бір ай тыл �ан на� ты тап-
сыр ма то лы� тай ж� зе ге асы ры луы �шін 
$р аза мат ты� �а ты суы мен �а да �а лауы 
орын алуы ти іс. 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.

АЙ Г<Л БЕЙ СЕ НО ВА,
СА ЯСАТ ТА НУ Ж= НЕ =ЛЕУ МЕТ ТА НУ 

КА ФЕД РА СЫ НЫ/ МЕ/ ГЕ РУ ШІ СІ

Елбасы Жолдауы — 
болашаF Hшін

Жа лын ды жас тар Ел ба сы ны� жыл 
сайын �ы Жол дауын асы �а к� те ді. 
Мем ле кет бас шы сы �ой �ан мін дет-
тер елі міз ді� �р кен деп, да му ына жол 
аша ды.

«Біз т$уел сіз дік жыл да ры к�п ж% мыс 
ат �ар ды�. Эко но ми ка сы �ар �ын ды да-
мып ке ле жат �ан за ма науи прог рес-
сив ті мем ле кет �% рып, бей біт ші лік пен 
�о �ам ды� ке лі сім ді �ам та ма сыз ет тік. 
Са па лы $рі та ри хи ма �ы зы зор �% ры-
лым ды�, кон сти ту ци ялы� ж$ не са яси 
ре фор ма лар ж�р гіз дік. �а за� стан ны� 
ха лы �а ра лы� бе де лі ні� ар ту ына ж$ не 
оны� ай ма� та �ы ге оса яси р� лі ні� к�-
шеюіне �ол жет кіз дік» деп, елі міз ді� �а-
зір гі та� �а дейін гі жет кен же тіс тік те рін 
ай ту дан бас та �ан Ел ба сы мыз ды� 5 �а-
зан к�н гі ха лы� �а ар на �ан Жол дауы �а-
за� стан ды� тар ды� $л-ау�а ты ны� �суі: 
та быс пен т%р мыс са па сын арт ты ру ба-
�ы тын да бол ды. Осы Жол да уды ты� дай 
оты рып, мем ле ке ті міз ді� ал �а �а рай 
да муы жо лын да �ы ма� са ты ай �ын еке-
нін а� �а ра мыз. «�а за� стан ды� тар ды� 
$л-ау�а ты, е� ал ды мен, та быс та ры ны� 
т% ра� ты �сі мі мен т%р мыс са па сы на бай-
ла ныс ты» дей оты рып, б� лін ген 6 ба �ыт-
�а с�йен сек, бар лы� ай тыл �ан дар ды� 
тек жар �ын бо ла ша� �а ба �ыт тал �а ны на 
к�з жет кі зе міз.

Мен де Ел ба сы мыз ды� пі кі рін �ол дай 
оты рып, бір лес кен к�ш-жі ге рі міз ді� ар-
�а сын да �а на біз %лы асу лар ды ба �ын-
ды ра ала мыз де гім ке ле ді. Бе рік эко-
но ми ка ны �а лып тас тыр �ан �а за� стан 
хал �ы �а зір гі та� да Ел ба сы жол да �ан 
жа �а мін дет тер ді бо ла ша� �шін орын-
дау �а то лы �ы мен дайын!

МАР ЖАН СА ДЕ НО ВА,
ФИ ЗИ КА-ТЕХ НИ КА ЛЫ� ФА КУЛЬ ТЕ ТІ НІ/ 3 КУРС СТУ ДЕН ТІ

Адами капитал — табысты экономика

ХалыFты" 4л-ауFатын арттыру#а Hлес Fосу — 
4рбір FазаFстандыFты" парызы

Табыс пен тLрмыс сапасын арттыру — ел мHддесі

Жолдау�а – 	олдау
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В сво ем Пос ла нии Президент от ме тил клю че вые точ ки раз ви тия Казахстана в сов ре-
мен ных ус ло ви ях и обоз на чил за да чи раз ви тия стра ны на бу ду щий год.

Ог ром ное зна че ние в Пос ла нии гла вы го су-
дар ства уде ле но со ци аль но-эко но ми чес ко му 
по ло же нию на се ле ния, по вы ше нию его бла-
го сос то яния и раз ви тию че ло ве чес ко го ка пи-
та ла как ос нов ной дви жу щей си лы раз ви тия 
сов ре мен но го Казахстана. С са мо го на ча ла 
сво его выс туп ле ния Ел ба сы об ра тил вни ма ние 
на проб ле мы от дель но го че ло ве ка в кон тек сте 
раз ви тия че ло ве чес кой лич нос ти в ус ло ви ях 
гло баль но го ми ра. Для ре али за ции этих по-
ло же ний Пре зи ден том бы ла оз ву че на ини ци-
ати ва о по вы ше нии ми ни маль но го раз ме ра 
за ра бот ной пла ты с 28 ты сяч тен ге до 42 ты-
сяч тен ге. Это поз во лит под нять ма те ри аль ное 
сос то яние боль шо го ко ли че ства ра бо та ющих 
и по вы сить уро вень зар пла ты ра бот ни ков 
бюд жет ных уч реж де ний.
Боль шое зна че ние в Пос ла нии при да ет ся 

по вы ше нию со ци аль но-эко но ми чес ко го ста-
ту са пе да го га. Президент пра виль но под чер-

ки ва ет не об хо ди мость по вы ше ния со ци аль-
ной за щи щен нос ти пе да го гов, не об хо ди мость 
ос во бож де ния их от вы пол не ния нес вой ствен-
ных им фун кций, боль шо го ко ли че ства про ве-
рок и раз лич ных от че тов и умень ше ния учеб-
ной наг руз ки. Все эти по ло же ния най дут свое 
от ра же ние в но вом за ко не «О ста ту се пе да го-
гов», при ня тие ко то ро го пла ни ру ет ся в сле ду-
ющем го ду.
В сфе ре выс ше го об ра зо ва ния бу дут по вы-

ше ны тре бо ва ния к ка че ству пре дос тав ля емых 
об ра зо ва тель ных ус луг, ока зы ва емых выс ши-
ми учеб ны ми за ве де ни ями. Глав ным кри те-
ри ем ус пеш нос ти ву за те перь бу дет счи тать ся 
тру до ус трой ство вы пус кни ков пос ле окон-
ча ния учеб но го за ве де ния на вы со ко оп ла чи-
ва емую ра бо ту. Пре зи ден том бы ла оз ву че на 
об щая тен ден ция к раз ви тию выс ше го об ра-
зо ва ния в стра не пу тем ук руп не ния ву зов и 
раз ви тия кон ку рен тной сре ды в об ра зо ва тель-

ной сфе ре. При этом бы ла от ме че на не об хо-
ди мость парт нер ства ка зах стан ских ву зов с ве-
ду щи ми уни вер си те та ми ми ра и прив ле че ния 
топ-ме нед же ров к уп рав ле нию, как это прак-
ти ку ет ся в Назарбаев Уни вер си те те и дру гих 
ву зах, за ни ма ющих ве ду щие по зи ции в ми ро-
вых рей тин гах.
Ре али зуя ос нов ные по ло же ния Пос ла ния 

Ли де ра на ции, Ка ра ган дин ской го су дар ствен-
ный уни вер си тет сох ра ня ет ре ги ональ ное ли-
дер ство в сфе ре мно гоп ро филь но го клас си-
чес ко го об ра зо ва ния пос ред ством ре али за ции 
сов ре мен ных стан дар тов ка че ства, мно го уров-
не вой мо де ли неп ре рыв но го обу че ния, науч-
ных ис сле до ва ний, под го тов ки кон ку рен тос-
по соб ных спе ци алис тов но вой фор ма ции и 
про дол жит свою науч ную и пе да го ги чес кую 
дея тель ность с уче том оз ву чен ных но вых тре-
бо ва ний. Идеи, за ло жен ные в Пос ла нии Пре-
зи ден та, най дут свое от ра же ние в дея тель нос-
ти про фес сор ско-пре по да ва тельско го сос та ва 
юри ди чес ко го фа куль те та КарГУ КарГУ им. Е. 
А. Бу ке то ва.

МАЙ РА КА КИ МО ВА,
ЗА ВЕ ДУ ЮЩАЯ КА ФЕД РОЙ ТЕ ОРИИ И ИС ТО РИИ ГО СУ ДАР СТВА И ПРА ВА, 

К. Ю. Н., ДО ЦЕНТ КАРГУ ИМ. Е. А. БУ КЕ ТО ВА

Пос ла ние Пре зи ден та 
«Рост бла го сос то яния ка зах-
стан цев: по вы ше ние до хо дов 
и ка че ства жиз ни» пол ностью 
со от вет ству ет эпо хе. Оно зат-
ра ги ва ет воп ро сы, ка са ющи-
еся раз ви тия ка зах стан ско го 
об ще ства, дос ти же ния им 
ста биль но го сос то яния, вы-
со ко го эко но ми чес ко го рос та.

Бла го да ря тем стра те ги ям, о 
ко то рых го во рит Н. Назарбаев 
в сво ем Пос ла нии, об их внед-
ре нии и ре али за ции, Казахстан 
дос тиг нет но вых вер шин, со от-
вет ству ющих об щеп ри ня тым 
ми ро вым стан дар там.
Каж дый че ло век, не без раз-

лич ный к судь бе сво ей стра ны, 
судь бе соб ствен ной и сво их де-
тей, дол жен стре мить ся к ре-
али за ции идей, из ло жен ных 
гла вой го су дар ства.
Очень важ но обес пе чить бе-

зо пас ность граж дан сво ей стра-
ны с про до воль ствен ной сто-
ро ны (осо бен но имея пре иму-
ще ства и все воз мож нос ти для 
это го). И мы дол жны ак тив но 
уча ство вать в ре али за ции раз-
ви тия сельско го хо зяй ства.
На ука, ее раз ви тие дол жны 

выс ту пить ло ко мо ти вом в раз-
ви тии сельско го хо зяй ства, и не 
толь ко. Для это го у Казахстана 
есть ко лос саль ный по тен ци ал. 
Это поз во лит по пол нить внут-
рен ний ры нок то ва ра ми оте че-

ствен но го про из вод ства. На ша 
про дук ция мо жет быть кон ку-
рен тос по соб ной и за пре де ла ми 
Казахстана. А это, в свою оче-
редь, бла гоп ри ят но ска жет ся на 
фи нан со вом сек то ре эко но ми ки 
с прив ле че ни ем инос тран ных 
пар тне ров в на шу эко но ми ку.
Нель зя пре умень шить роль 

и зна че ние фор ми ро ва ния в Ас-
та не Меж ду на род но го фи нан-
со во го цен тра. Это уни каль ная 
воз мож ность для Казахстана 
стать пол но цен ным учас тни ком 
геоэко но ми чес ких про цес сов. 
Имея та кой центр у се бя, мы 
рас ши рим воз мож нос ти по лу-
че ния вы со ких до хо дов, уве ли-
че ния зар пла ты для ра бот ни ков 
сфе ры фи нан сов, улуч шим бла-
го сос то яние, прив ле чем в стра-
ну вы со кок ва ли фи ци ро ван ных 
спе ци алис тов не толь ко в об лас-
ти фи нан сов, но и ме нед жмен-
та. Вы со коп ро фес си ональ ный 
ме нед жмент — не отъ ем ле мая 
часть раз ви тия ста биль но го и 
эко но ми чес ки раз ви то го об ще-
ства.
Мы на де ем ся, что все от не-

сут ся с осоз на ни ем нуж нос ти и 
по лез нос ти внед ря емых из ме-
не ний и при мут не пос ред ствен-
ное учас тие в этих пре об ра зо ва-
ни ях.

АЛЕК САН ДРА ЛА МА НО ВА,
СТ. ПРЕ ПО ДА ВА ТЕЛЬ КА ФЕД РЫ ЖУР НА ЛИС ТИ КИ 

КАРГУ ИМ. Е. А. БУ КЕ ТО ВА

Пос ла ние гла вы го су дар ства 
Нур сул та на Назарбаева «Рост 
бла го сос то яния ка зах стан цев: 
по вы ше ние до хо дов и ка че ства 
жиз ни» ста ло вдох нов ля ющим 
при зы вом к дей ствию для все-
го на ро да Казахстана. Ведь 
имен но в этом прог рам мном 
до ку мен те Президент на шей 
стра ны ста вит чет кие це ли как 
на се год няш ний день, так и на 
бли жай шее бу ду щее.

Оче ред ное Пос ла ние на ро ду 
Казахстана пос вя ще но ак ту аль ным 
воп ро сам со ци аль но-эко но ми чес ко го 
раз ви тия стра ны и за да чам по даль-
ней ше му по вы ше нию бла го сос то-
яния ка зах стан цев.

За пос лед ние го ды про де ла на вну-
ши тель ная ра бо та по воп ло ще нию в 
жизнь за дач, ко то рые ста вит пе ред 
стра ной Ел ба сы. Был за дан вы со кий 
старт, и ка зах стан цам бы ло не об хо-
ди мо уз нать о том, ка кие так ти чес кие 
ша ги бу дут пред при ня ты в даль ней-
шем для ис пол не ния этих ам би ци оз-
ных це лей. Важ но бы ло ус лы шать из 
уст гла вы го су дар ства о дос ти же ни ях 
стра ны и но вых вы зо вах, сто ящих пе-
ред об ще ством.
Осо бо Президент под чер кнул 

зна чи мость ка че ства выс ше го об ра-
зо ва ния. Ка че ствен ную под го тов ку 
вы пус кни ков ву зов для всех от рас-
лей на ци ональ ной эко но ми ки мо жет 
обес пе чить толь ко вы со кок ва ли фи-
ци ро ван ный про фес сор ско-пре по да-
ва тельский сос тав. В этой свя зи нель-

зя не сог ла сить ся с не об хо ди мостью 
уси ле ния кон тро ля и тре бо ва ний в 
от но ше нии кад ро во го сос та ва, о ко то-
ром го во рит в Пос ла нии Пре зи дент.

Из Пос ла ния гла вы го су дар ства 
сле ду ет, что даль ней шее проц ве та-
ние не за ви си мо го Казахстана свя за но 
с но вым по ко ле ни ем ком пе тент ных, 
кон ку рен тос по соб ных ка зах стан цев, 
ко то рым пред сто ит ре шать за да чи по 
даль ней шей мо дер ни за ции стра ны. 
Президент 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», что на ла га ет осо-
бую от вет ствен ность на пе да го ги чес-
кое со об ще ство.

Кол лек тив Ка ра ган дин ско го го-
су дар ствен но го уни вер си те та име-
ни ака де ми ка Е. А. Бу ке то ва, все це-
ло под дер жи вая идеи Пос ла ния, и 
впредь бу дет вно сить свой вклад в ин-
но ва ци он ное раз ви тие стра ны.
Президент при зы ва ет ка зах стан-

цев ук реп лять на ше един ство, на ши 
об щие граж дан ские на ча ла и на ши 
луч шие ка че ства — от вет ствен ность, 
тру до лю бие, до ве рие, от кры тость и 
уве рен ность в сво их си лах.

Каж дое из нап рав ле ний прог рам-
мы, оз ву чен ной в Пос ла нии Пре зи-
ден та РК Нур сул та на Назарбаева, яв-
ля ет ся зна чи мым и мас штаб ным, все 
прог рам мные за да чи, пос тав лен ные 
гла вой го су дар ства, по пле чу ка зах-
стан цам.

МЕЙ РАМ ЖУ МА БЕ КОВ,
ЗА ВЕ ДУ ЮЩИЙ КА ФЕД РОЙ ЖУР НА ЛИС ТИ КИ КАРГУ 

ИМ. Е. А. БУ КЕ ТО ВА
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Ус той чи вое раз ви тие сов-

ре мен но го го су дар ства не воз-

мож но без стра те гии пос то-

ян но го по вы ше ния ка че ства 

об ра зо ва ния. Нес лу чай но 

имен но воп ро сам об ра зо-

ва ния уде ля ет боль шое вни-

ма ние в сво их прог рам мных 

выс туп ле ни ях Президент 

Н. А. Назарбаев. В сво ем но-

вом Пос ла нии он пос та вил 

це лый ком плекс за дач, приз-

ван ных сде лать об ра зо ва ние 

од ной из фун да мен таль ных ос-

нов бла го по лу чия ка зах стан-

цев.

Во-пер вых, воз рас тут рас-

хо ды на об ра зо ва ние.

Во-вто рых, дол жно по вы-

сить ся ка че ство дош коль но го 

об ра зо ва ния, пос коль ку ос но-

вы мыш ле ния, ум ствен ные и 

твор чес кие спо соб нос ти, но-

вые на вы ки фор ми ру ют ся в 

са мом ран нем дет стве.

В-треть их, в сис те ме сред-

не го об ра зо ва ния бу дут по-

преж не му внед рять ся меж ду-

на род ные стан дар ты ка че ства, 

ап ро би ро ван ные в Назарбаев 

Ин тел лек ту аль ных шко лах.

В-чет вер тых, бу дут ме нять-

ся кри те рии оцен ки дея тель-

нос ти выс ших учеб ных за ве де-

ний, где ре ша ющим фак то ром 

бу дет ста но вить ся за ня тость 

вы пус кни ков пос ле окон ча ния 

уче бы, их тру до ус трой ство на 

вы со ко оп ла чи ва емую ра бо ту.

Та ким об ра зом, на рын ке 

об ра зо ва тель ных ус луг ос-

та нут ся толь ко те ву зы, ко то-

рые обес пе чи ва ют вы со кое 

ка че ство об ра зо ва ния. Эти 

за да чи дол жны оп ре де лять 

ин но ва ци он ную дея тель ность 

пе да го ги чес ко го со об ще ства 

по даль ней шей мо дер ни за-

ции сис те мы об ра зо ва ния с 

целью по вы ше ния бла го сос-

то яния и бла го по лу чия все го 

Казахстана.

П. П. СО ЛО ЩЕН КО,

И. О. ЗАВ. КА ФЕД РОЙ ФИ ЛО СО ФИИ И ТЕ ОРИИ 

КУЛЬ ТУ РЫ КАРГУ ИМ. Е. А. БУ КЕ ТО ВА.
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Қа ра ша айын да ҚР Ұлт тық му зейін де Қа зақ стан хал қы Ас сам бле ясы ның Ғы лы ми-са рап шы-
лық ке ңе сі нің ке ңей тіл ген оты ры сы өт ті. Ке ңес ке Қа зақ стан Рес пуб ли ка сы ның Мем ле кет тік 
хат шы сы Г. Н. Əб ді ха лы қо ва, Қа зақ стан хал қы Ас сам бле ясы Тө ра ға сы ның орын ба са ры — Хат-
шы лық мең ге ру ші сі Л. Про ко пен ко, ҚР Пар ла мен ті Мə жі лі сі нің де пу тат та ры, Қа зақ стан хал-
қы Ас сам бле ясы ның Ғы лы ми-са рап шы лық ке ңе сі нің мү ше ле рі, Ас сам бле яның ғы лы ми-са-
рап шы лық топ та ры мен ЖОО ка фед ра ла ры ның мең ге ру ші ле рі, қо ғам қай рат кер ле рі, зи ялы 
қауым, мем ле кет тік ор ган дар дың, эт но мə де ни бір лес тік тер дің өкіл де рі қа тыс ты.
Ке ңей тіл ген оты рыс шең бе рін де Шы ғыс Қа-

зақ стан об лы сы ның та ри хи-өл ке та ну му зейі нің 
жə не Қа ра ған ды об лы сы ның ар хе оло ги ялық 
ин сти ту ты ның көр ме ле рі ұйым дас ты рыл ды. 
Е. А. Бө ке тов атын да ғы Қа ра ған ды мем ле кет тік 
уни вер си те ті атал мыш ша ра ға Қа зақ стан та ри-
хы жə не Қа зақ стан хал қы Ас сам бле ясы ка фед-
ра сы ның та ныс ты ры лы мын жə не 2018 жыл ғы 
ар хе оло ги ялық із де ніс тер дің нə ти же ле рін көр-
ме ре тін де ұсын ды.
Көр ме ба ры сын да Мем ле кет тік хат шы Г. Əб-

ді ха лы қо ва ар хе оло ги ялық жə ді гер лер мен, Қа-
зақ стан та ри хы жə не Қа зақ стан хал қы Ас сам-
бле ясы ка фед ра сы ның жұ мы сы мен та ны сып 
өт ті. Ар хе оло ги ялық жə ді гер лер ді Са ры ар қа 
ар хе оло ги ялық ин сти ту ты ның бас ма ма ны 
И. Ку куш кин си пат та са, ка фед ра жұ мы сын, же-
тіс тік те рін, доцент Ж. Жұ ма бе ков ба ян дап бер-
ді: «Ка фед ра 2015 жы лы құ рыл ды. Қа зақ стан 
та ри хы жə не Қа зақ стан хал қы Ас сам бле ясы ка-
фед ра сы құ рыл ған нан бе рі ка фед ра ның мең ге-
ру ші сі қыз ме тін де мін. Ка фед ра оқы ту шы ла ры-
ның əлеуеті өте жо ға ры, 2 та рих ғы лым да ры ның 
док то ры, 4 ғы лым кан ди да ты, 1 PhD док то ры, 
7 ғы лым ма гис трі жұ мыс ат қа ра ды. Ка фед ра 
оқы ту шы ла ры грант тық ғы лы ми жо ба лар ға, 
Республика кө ле мін де гі оқу лық тар мен оқу-
əдіс те ме лік құ рал дар ды əзір ле уге, са рап тау ға 
ат са лы сып ке ле ді. Эт но са ра лық та ту лық, кон-
фес сияара лық бір лік ті, Қа зақ стан дық бі ре гей-
лік ті сақ тау ға бай ла ныс ты іс-ша ра лар ұйым дас-
ты ры лып, өт кі зі лу де. Ел ба сы Н. Ə. Назарбаев-
тың «Ру ха ни жаң ғы ру: бо ла шақ қа бағ дар» ма қа-
ла сын да ай тыл ған «Ту ған жер», «Қа зақ стан ның 
қа си ет ті ге ог ра фи ясы», «100 жа ңа есім» тə різ ді 
жо ба лар ға жас тар ды тар ту мақ са тын да «Қа-
зақ стан — ме нің Ота ным» ат ты Рес пуб ли ка лық 
сту дент тік ғы лы ми-тə жі ри бе лік кон фе рен ция 
ұйым дас ты ры лып, елі міз дің ру ха ни жаң ғы ру-
ына қа тыс ты бас ты мə се ле лер жас тар ара сын да 
тал қы ға са лын ды. Қа ты су шы лар кон фе рен ция 
ба ры сын да елі міз дің қа си ет ті, ки елі жер ле-
рі мен та ныс ты. Жа қын да Бал қаш қа ла сын да 

М. Əуезов тің қа ты су ымен үл кен фо рум өт ті. Ке-
ле сі жы лы Ұлы тау же рін де ма ңыз ды іс-ша ра өт-
кіз сек деп отыр мыз.
Ка фед ра мыз да за ман та ла бы на сай жа сақ-

тал ған ар найы Қа зақ стан хал қы Ас сам бле ясы 
ка би не ті жұ мыс жа сай ды. Ка би нет те 100-ге жу-
ық ар найы əде би ет тер дің де по зи та рийі ор на-
лас қан. Ка би нет об лы сы мыз да ғы эт но мə де ни 
бір лес тік тер өкіл де рі мен сту дент жас тар дың 
кез де суі не қыз мет ете ді. Осы уақыт қа дейін ка-
фед ра ұжы мы 30-дан ас там дөң ге лек үс тел жұ-
мыс та рын, 4 ғы лы ми-тə жі ри бе лік кон фе рен ция, 
5 ғы лы ми се ми нар ұйым дас тыр ды. Ка фед ра 
оқы ту шы ла ры ның қа ла мы нан 10-нан ас там 
ғы лы ми мо ног ра фи ялар, оқу лық тар, оқу-құ-
рал да ры, 100-ден ас там ғы лы ми ма қа ла жа ри-
ялан ды. Ка фед ра ның жұ мы сы «Қа зақ стан-2050» 
стра те ги ялық бағ дар ла ма сын, «Мəң гі лік ел» 
иде ясын, «Ру ха ни жаң ғы ру» бағ дар ла ма сы ның 
иде яла рын жү зе ге асы ру ға ба ғыт тал ған».
Ғы лы ми-са рап та ма лық ке ңес оты ры сын да 

Мем ле кет тік хат шы Г. Əб ді ха лы қо ва сөз алып, 
Қа зақ стан хал қы Ас сам бле ясы ның же тіс тік те-
рін, ка фед ра лар дың ел бір лі гін ны ғай ту ға қо сып 
жат қан үле сін атап өт ті: «Қа зір гі таң да елі міз де 
жаң ғы ру үде ріс те рі бел сен ді түр де жүр гі зі ліп 
жат қа ны бел гі лі. Ел ба сы Нұр сұл тан Əбі шұ лы 
Назарбаев өзі нің таяуда ғы Жол дауын да ма ңыз-
ды жа ңа ба ғыт тар ды ай қын дап бер ді: «Бар лық 
ке зең де де та быс қа де ген нық се нім мен ха лық-
тың бір лі гі ға на ел тағ ды рын шеш кен. Бір лес кен 
күш-жі ге рі міз дің ар қа сын да ға на біз ұлы асу лар-
ды ба ғын ды ра ала мыз», — де ді. Осы орай да ел 
бір лі гін ны ғай ту ісі не Қа зақ стан хал қы Ас сам бле-
ясы ғы лы ми-са рап шы лық ке ңе сі нің қо сар үле сі 
зор. Бү гін де ҚХА-да 1155 эт но мə де ни бір лес тік, 
39 Дос тық үйі, 3000-ға жу ық қо ғам дық ке лі сім 
ке ңе сі бар. Он бес тіл де шы ға ры ла тын 53 бұ қа ра-
лық ақ па рат құ рал да ры ел мүд де сі не қыз мет ету-
де. Ас сам блея қыз ме тін ғы лы ми-са рап та ма лық 
сүйе мел де уді ғы лы ми-са рап та ма лық ке ңес жү-
зе ге асы ра ды. Оған 57 ға лым, са рап шы лар кі ре-
ді, он ал ты ай мақ тық ғы лы ми-са рап та ма лық топ, 

отыз дан ас там Қа зақ стан хал қы Ас сам бле ясы ка-
фед ра сы жүйе лі түр де жұ мыс іс тей ді. Ка фед ра-
лар дың өте бел сен ді жұ мыс ат қа рып жат қа нын 
Е. А. Бө ке тов атын да ғы Қа ра ған ды мем ле кет тік 
уни вер си те тін де гі Қа зақ стан хал қы Ас сам бле-
ясы ка фед ра сы ның көр се тіл ген көр ме сі нен бай-
қа дық», — деп атап өт ті. Өз сө зін де Мем ле кет тік 
хат шы қа зақ стан дық тар дың жаң ғы ру лар үде рі сі-
не ат са лы су ын қа лып тас ты ру да Қа зақ стан хал қы 
Ас сам бле ясы ның қыз ме тін ғы лы ми-са рап шы-
лық тұр ғы дан қол дау аса ма ңыз ды екен ді гін ай та 
ке ле, қо ғам дық са на ға «Ру ха ни жаң ғы ру дың» бі-
рік ті ру ші əрі жа сам паз дық əлеуетін те рең сі ңі ру 
қа жет де ді. 2019 — Жас тар жы лы жас тар мен от-
ба сы ин сти ту ына қол дау көр се ту ғы лы ми-са рап-
шы лық жұ мыс тың ма ңыз ды ба ғы ты на ай на луы 
қа жет ті гін де ба са айт ты.
Ке ңес оты ры сы ның мо де ра то ры Л. Про-

ко пен ко Мем ле кет тік хат шы ның атап ай тқан 
нақ ты тап сыр ма ла ры ке ңес хат та ма сы на ен гі-
зі ле ті нін, Қа зақ стан хал қы Ас сам бле ясы ның 
XXVI сес си ясы ның хат та ма лық тап сыр ма сы на 
сəй кес ми нистрлік тер, жер гі лік ті əкім дер ҚР 
Пре зи ден ті жа нын да ғы Мем ле кет тік бас қа ру 
ака де ми ясы мен өза ра іс-қи мыл да мем ле кет тік 
эт но са ясат ты ғы лы ми-са рап та ма лық сүйе мел-
деу мəн мə ті нін де ма ңыз ды зерт те улер дің ба сым 
ке ле шек ба ғыт та ры мен та қы рып та рын анық тау 
бойын ша жұ мыс жүр гіз ге нін ай тып өт ті.
Ке ңей тіл ген оты рыс та ай тыл ған ке ле лі ой-

лар дан біз дің ұжым көп ой түйіп қайт ты. Ал-
да ғы уақыт та да Қа зақ стан та ри хы жə не Қа зақ-
стан хал қы Ас сам бле ясы ка фед ра сы Гүл ша ра 
На уша қы зы атап ай тқан не гіз гі тап сыр ма лар ды 
не гіз ге ала оты рып, ал ға қа рай қа дам ба са ды. 
Ка фе дра мыз дың бас ты жұ мыс жос па ры «Қа-
зақ та ну» мə де ни-ағар ту шы лық жо ба сы, «Ұлы 
Да ла Елі нің қа си ет ті мұ ра сы» та ри хи-эко ло ги-
ялық ак ци ясы бойын ша іс-ша ра лар мен то лық-
ты ры ла ды.

А. М. БА БЫР БЕК,
�ХА КА БИ НЕ ТІ НІ/ МА МА НЫ

Қайы рым ды лық — хал қы мыз дың ең із гі қа си ет те рі нің бі рі. «Жа на шыр лық қа — жан ри за» де-
ген дей, кем тар, же тім, қам қор лық қа алын ған ба ла лар дың жа на шыр қам қор шы сы бо лып, аялы ала-
қа нын то сып, жү рек жы лу ын ұсы ну, сауабы мол іс ке ат са лы су — əр бір адам ның аза мат тық па ры зы.
Адам өмі рін де гі ең игі іс тер дің бі рі — мұқ таж 

жан дар ға қам қор лық жа сау. Адам дар бір-бі рі не 
қайы рым ды лық, мейі рім ді лік та ны ту ар қы лы 
жақ сы лық жа сай ды. Қам қор лық ты қа жет ете тін 
жан дар ға қол ұшын бе ру ар қы лы адам ба ла сы 
жақ сы лық қа қа дам ба са ды.
Кө мек ке мұқ таж адам дар ға кө мек көр се тіп, 

қайы рым ды лық жа сау, кі ріп тар ға қайыр бе ріп, 
қарт тар ды құр мет теу, мү ге дек тер ді қол дап, қор-
ғау əр бір қайы рым ды адам ның адам гер ші лік бо-
ры шы бо лып са на ла ды. Сон дық тан да əр бір жан 
иесі нің қайы рым ды лық іс те рі не ара ла сып, бар 
ықы ла сы мен мұқ таж жан дар ға қол ұшын бе-
руі игі нің игі сі. Қа зір гі қо ғам да кө мек ке мұқ таж 
жан дар кө бе юде, олар ға жəр дем де се тін қайы-
рым ды жан дар да са на улы.
Ака де мик Е. А. Бө ке тов атын да ғы Қа ра ған ды 

мем ле кет тік уни вер си те тін де «Go od Way» сту-
дент тік во лон тер лік клу бы қыз мет ете ді. Клуб тың 
мақ са ты: кө мек ті қа жет ету ші мұқ таж адам дар ға 
қо лы мыз дан кел ген ше кө мек көр се тіп, қайы рым-
ды лық жа сау. Осы мақ сат та сту дент тер мүм кін-
ді гі шек те улі ба ла лар ға, қарт тар үйі не, же тім дер 
үйі не жə не де аз қам тыл ған от ба сы лар ға ба рып 

əлеу мет тік қол дау көр се тіп, ба рын ша қайы рым-
ды лық ша ра ла рын ұйым дас ты ру да. Осы мақ сат-
пен қа зан айы ның 23-і кү ні Қа ра ған ды об лыс тық 
да му ын да ке міс тік те рі бар ба ла лар ға ар нал ған 
«Үміт» оңал ту ор та лы ғы ком му нал дық мем ле-
кет тік ме ке ме сін де «GO OD WAY в стра не чу дес» 
ат ты та қы рып та қайы рым ды лық кеш ұйым дас-
ты рыл ды. Аға оқы ту шы Ин ди ра Əб ді ға зым қы зы 
Ах ме то ва ның бас тауымен, «əлеу мет тік пе да го ги-
ка жə не өзін-өзі та ну» ма ман ды ғы ның 2 курс сту-
дент те рі Аида Ама но ва, Ма ди на Кə рім хан, Əсел 
Мұ рат ба ева, Жұл дыз Тө ле уке но ва, Жан бо та Шо-
ды ро ва жə не «əлеу мет тік жұ мыс» ма ман ды ғы-
ның 2 курс сту дент те рі Мар лен Аман жол, Жан-
дос Жам бы лов, Те мір лан Кен же бай сын ды жү ре-
гі мейі рім ге то лы жас тар дың қол дауымен өт кен 
қайы рым ды лық ша ра сы ба ла лар дың жү зі не қуа-
ныш се зі мін ұялат ты. Кіш кен тай лар дың бір сəт-
ке бол са да кө ңіл ді жүз де рі, ба қыт ты кейіп те рі 
біз дің сту дент те рі міз ді де қу ант ты. Олар дың əсем 
сың ғыр ла ған күл кі сі нің өзі бə рін ұмыт ты ра ды.
Жү ре гі нен мейі рім тө гіл ген, жү зі нен жы лу та-

ра ған, мұқ таж жан дар ды ке ке тіп-мұ қат пай, қай-
та олар ға бір сəт тік бол сын ба қыт сый лау ға ұм ты-

ла тын ұл-қыз дар бол са, «Go od Way» сту дент тік 
ерік ті лер клу бын да ғы жа лын ды жас тар дың қа-
та ры на қо сыл сын. Ал да «Go od Way» сту дент тік 
во лон тер лік клу бы та ғы да бас қа қайы рым ды лық 
ша ра лар мен ак ци ялар ұйым дас ты рып, бұ дан да 
жо ға ры көр сет кіш тер көр се те ді деп се нім ар та-
мыз. Осы қар қын мен ал ға қа рай іл ге рі леу бол са, 
қайы рым ды лық пен мейі рім ді лік қа си ет те рі міз 
ар қы лы игі ша ра ла ды ат қа ра ты ны мыз хақ.

Ба ла — өмір дің гү лі, біз дің бо ла ша ғы мыз» де-
ген ұс та ным ды ал ға қой ған «Go od Way» клу бы-
ның жа на шыр сту дент те рі көп те ген игі лік ті іс тер 
ат қа ру да. Аялы ала қа нын да əл пеш теп, жү рек жы-
лу ымен əр ба ла ға се нім мен адал дық тың нұ рын 
ұяла та біл ген бү гін гі сөз бол ған во лон тер ле рі міз-
дің ал да ғы уақыт та игі іс те рі мен қо ғам да ғы əлеу-
мет тік мə се ле лер ді ше шу ге ат са лы са ры сөз сіз.

И. =. АХ МЕ ТО ВА,
КЛУБ ЖЕ ТЕК ШІ СІ, =ЛЕУ МЕТ ТІК Ж' МЫС МА ГИС ТРІ, А�А О�Ы ТУ ШЫ

Қа зақ стан та ри хы жə не ҚХА ка фед ра-
сы «Ру ха ни жаң ғы ру» Пре зи дент тік бағ-
дар ла ма сын жү зе ге асы ру аясын да «Та рих 
та ғы лы мы» ат ты мек теп оқу шы ла ры ара-
сын да ғы об лыс тық ғы лы ми жо ба лар жə не 
бей не ро лик тер кон кур сын өт кіз ді. Кон-
кур стың бас ты мақ са ты: жал пы бі лім бе-
ре тін мек теп тер дің аса бел сен ді жə не да-
рын ды оқу шы ла рын анық тау, олар ды ғы-
лы ми-зерт теу жұ мыс та ры на жə не ин но ва-
ци ялық əре кет ке ын та лан ды ру бол ды.
Астана, Қа ра ған ды, Сəт ба ев, Са ран, Те мір тау, 

Жез қаз ған, Бал қаш қа ла ла ры нан, Шет, Ақ то ғай, 
Бұ қар жы рау, Қар қа ра лы аудан да ры нан жə не 
бас қа да кент тер ден кел ген 117 оқу шы үш ба ғыт 

бойын ша жұ мыс ат қар ды. «Ту ған жер: ту ған өл-
ке нің та ри хы» ба ғы ты бойын ша 55, «Қа зақ стан-
ның 100 жа ңа есі мі» ба ғы ты бойын ша 26, «Қа си-
ет ті Қа зақ стан» ба ғы ты бойын ша 38 қа ты су шы 
бі лім бəй ге сін де өза ра бақ сы нас ты. Əр ба ғыт тың 
мо де ра тор ла ры өз əділ ба ға ла рын бе ріп отыр ды. 
Бар лық қа ты су шы лар жо ға ры дең гей де жо ба лар 
мен бей не ро лик тер дайын да ған. Бі рақ əр кон-
кур стың өзі нің же ңім па зы бо ла ды де мек ші, өз 
та қы ры бы ның өзек ті лі гі мен, қойыл ған мə се ле нің 
жа ңа лы ғы мен жə не сауат ты дəйек сөз кел ті руі-
мен ерек ше лен ген ұл-қыз дар жеңіс тұ ғы ры нан 
кө рін ді. Атап ай тсақ, «Ту ған жер: ту ған өл ке нің 
та ри хы» бойын ша 2 жүл де лі бі рін ші орын иеге рі 
бол ды. Олар: Са ры ша ған кен тін де гі жал пы ор-
та бі лім бе ре тін мек теп тен кел ген Ақер ке Ос пан 
«No mad’s to ur — Balkhash» эт но-ту рис тік ба за-
сын құ ру» ат ты ғы лы ми жо ба сы бойын ша жə-
не З. Ақы шев атын да ғы жал пы бі лім бе ру ор та 
мек те бі нен кел ген Мақ сат Ораз тай «XX ға сыр да-

ғы ғы лым ның да муы — «Ға лым ның ха ты»» ат ты 
ғы лы ми жо ба сы бойын ша же ңім паз деп та ныл-
ды. 2 ба ғыт бойын ша Көк пек ті жал пы бі лім бе-
ру ор та мек те бі нің оқу шы сы Ару жан Ай дар бе-
ко ва ның «Ру ха ни жаң ғы ру: Ту ған жер — тұн ған 
та рих» ат ты ғы лы ми жо ба сы жо ға ры ба ға лан-
ды. 3 ба ғыт тан Софья Ав ди нен ко «Сак раль ный 
Цен траль ный Ка зах стан» та қы ры бын да үз дік 
ғы лы ми жо ба ұсын ды. Бар лық қа ты су шы лар 
ма дақ та ма қа ға зы мен ма ра пат тал ды жə не же-
тек ші лі рі не сер ти фи кат бе ріл ді. Əр та рап тың 
оқу шы ла ры ның ба сын қо сып, осын дай та ғы лым-
ды ша ра ұйым дас тыр ған Қа зақ стан та ри хы жə не 
ҚХА ка фед ра сы ұжы мы на қа ты су шы лар зор ал-
ғыс та рын біл дір ді.

А�ЕР КЕ М'ХАМБЕТЖАН�ЫЗЫ,
�ХА КА БИ НЕ ТІ НІ/ МА МА НЫ

@азаFстан тарихы ж4не @ХА кафедрасы Астанада#ы к;рмеде

GOOD WAY волонтерлік клубы — #ажайыптар 4лемінде

Тарих та#ылымы — 2018

100 жа"а оFулыF
Рухани азыF

«Жа �а гу ма ни тар лы� бі лім. 'а за� 
ті лін де гі 100 жа �а о�у лы�» жо ба сы 
аясын да фи ло со фия, )леу мет та ну, 
пси хо ло гия, эко но ми ка, ме нед жмент, 
биз нес, дін, тіл бі лі мі, м) де ни ет та ну, 
ан тро по ло гия ж) не жур на лис ти ка 
са ла ла ры бойын ша 18 о�у лы� ана 
ті лі міз ге т)р жі ма лан ды. Б/л із гі лік ті 
іс ке Мем ле кет бас шы сы бас та ма шы 
бол ды. 2лем ні� е� �з дік кі тап та рын 
�а за� ті лін де с�й ле ту иде ясы да Ел-
ба сы �а ти есі лі. 'а зір гі уа�ыт та �а за� 
ті лі не ауда рыл �ан 18 жа �а о�у лы� 
)лем ні� �з дік уни вер си тет те рін де 
о�ы ты ла ды. Б/л кі тап тар б� гін де біз ге 
де �ол же тім ді. Уни вер си те ті міз ді� кі-
тап �о рын байыт �ан атал �ан о�у лы�-
тар жас тар �а, о�ы ту шы лар �ауымы на 
ж) не зерт те уші лер ге ауадай �а жет 
ру ха ни �/н ды лы�.

Гу ма ни тар лы� �ы лым дар �а ба са на-
зар ауда ру фак ті сі ма �ыз ды фак тор, �йт-
ке ні ол $леу мет тік �а ты нас тар са ла сы. 
Б� гін де $лем де �л кен �з ге ріс тер орын 
алу да. �а зір гі та� да фи ло со фия, $леу-
мет та ну, ме нед жмент, м$ де ни ет та ну 
ж$ не жур на лис ти ка бойын ша �а за� ша 
жа зыл �ан о�у лы� тар са ны к� �іл к�н шіт-
пей ді. «Жа �а гу ма ни тар лы� бі лім» жо ба-
сы «Ру ха ни жа� �ы ру» ба� дар ла ма сы на 
с$й кес ке ле ді. Са на-се зім ді жа� �ыр ту �а-
за� стан ды� тар ды� ру ха ни �%н ды лы� та-
рын жан дан ды ру �а ж$ не м$ де ни с$й кес-
тік ті са� тау �а ба �ыт тал �ан. Жа Fан да ну 
ж$ не циф рлы� д$уір де �сіп ке ле жат �ан 
жас %р па� �а зір гі за ман �ы бар лы� �ауіп-
�а тер лер ге дайын бо луы ке рек. Б%л жа�-
дай да бі лім бе ру б$ се ке ге �а бі лет ті лік 
пен праг ма тизм ру хын да т$р би еле не тін 
�а за� стан ды� тар ды� жа �а %р па �ын �а-
лып тас ты ру �а ба сым ды� бе руі �а жет.

Б%л жо ба е� �з дік $лем дік стан дарт-
тар �а �й ре ну ге ж$ не осы са ла лар бойын-
ша бі лім ді ке �ей ту ге м�м кін дік бе ре ді. 
Осы ба� дар ла ма ар �ы лы бі лім бе ру са-
па сы ар тып, жо �а ры де� гей ге к� те рі ле-
ді. �а за� ті лі не ауда рыл �ан ж�з кі тап ты� 
ішін де к�п те ген фи ло со фи ялы� е� бек тер 
бар. Со ны� бі реуі Де рек Джон стон ны� 
«Фи ло со фи яны� �ыс �а ша та ри хы. Сок-
рат тан Дер ри да �а дейін» деп ата ла тын 
е� бек. Б%л кі тап фи ло со фи яны� бі ры�-
�ай ж$ не жал пы �а был дан �ан аны� та-
ма сын бер мей ді. М% ны� б$ рі к�р нек ті 
ой шыл дар ды� осы %�ым ды �а лай аны�-
та �а ны ту ра лы мы сал бо лып та бы ла ды. 
Фи ло со фи яны� бір не ше не гіз гі тар ма�-
та ры бар, олар оны� б� лім де рі деп ата-
ла ды.

Эпис те мо ло гия — біз ді �ор шап жат-
�ан н$р се лер ді �а лай �а был да �а ны мыз-
ды с% рай тын фи ло со фия б� лі мі. Біз бір-
де �е бі ле міз деп ай та ала мыз? Жал пы 
ал �ан да, «бі лу» де ген с�з не ні біл ді ре ді? 
«Біл» де ген с�з ді �а ра �ыз, се бе бі ол $р-
т�р лі жа� дай лар да пай да ла ны ла ды ж$ не 
бас �а ма �ы на сы бар.

Б%л кі тап $лем де гі е� та ны мал 15 фи-
ло со фия ту ра лы $� гі ме лей ді. Олар ды� 
$р �ай сы сы фи ло со фи яны� да му ына еле-
улі �лес �ос ты не ме се б%л ту ра лы біз ді� 
иде яла ры мыз ды� �з ге руі не $сер ет ті. 
К�п те ген фи ло со фи ялы� $ре кет тер ді� 
бас та луы олар ды� ал дын да �з де рі ні� 
ы� пал ды %с та ным да рын ал �ан бас �а фи-
ло соф тар та ра пы нан еле улі сын �а %шы-
ра ды. Тіп ті мы� да �ан жыл дар бойы олар-
ды� к� бі сі фи ло со фи яны� %�ы мы мен 
ке ліс пей ді, б%л олар ды� же ке �а был-
дауына �ар сы ке ле ді. Фи ло со фия ту ра лы 
бір н$р се бі ле тін адам осы кі тап ты аша-
ды ж$ не бы лай дей ді: «Б%л �те а�ыл сыз 
та� дау, он бес фи ло соф ты та� да �ан емес 
едім! Ол еш �а шан б%л ту ра лы ай тпай ды!»

Б%л кі тап фи ло со фия �ы лы мы ны� 
да му ына еле улі �лес �ос �ан е� та ны-
мал фи ло со фи ялар ды си пат тай ды. Kр бір 
б� лім де ой шыл дар ды� �ыс �а ша �мір-
ба яны ж$ не олар ды� не гіз гі иде яла ры 
кел ті ріл ген. Е� ма �ыз ды фи ло со фи ялы� 
те ори ялар о�ыр ман дар ды� к�п ші лі-
гі не �ол же тім ді тіл де %сы ныл �ан, б%л 
сіз ге фи ло со фи яны о�ып, т� сі ну ге м�м-
кін дік бе ре ді. Ба тыс Еуро па ны� не гіз гі 
фи ло соф та ры мен ж$ не олар ды� к�з-
�а рас та ры мен ке �і нен та ны са ала сыз. 
Фи ло со фия �а �ы зы �у шы лы� та ныт �ан 
о�ыр ман дар �а осы кі тап ты о�у ды %сы-
на ды, бі ра� кім нен бас тау ке рек? Сіз ді� 
ше ші мі �із сіз ге к� мек те се ді. Мен же ке 
Пла тон мен Жан-Поль Сартрды� фи ло со-
фи ясы на �те жа �ын мын. Бі ра� бас �а те-
ори ялар �те ког ни тив ті бо лып та бы ла ды.

�УА НЫШ СИ СЕН �А ЛИ ЕВ,
ФИ ЛО СО ФИЯ Ж= НЕ М= ДЕ НИ ЕТ ТЕ ОРИ ЯСЫ КА ФЕД РА-

СЫ НЫ/ А�А О�Ы ТУ ШЫ СЫ

Университет жа�алы	тары
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26 ок тяб ря 2018 го да ка фед рой ис то рии Казахстана и АНК КарГУ име ни Е. А. Бу ке то ва 
был ор га ни зо ван ре ги ональ ный кон курс науч ных про ек тов и ви де оро ли ков «Та рих тағ лы-
мы» в рам ках ре али за ции Пре зи дентской Прог рам мы «Ру ха ни жаң ғы ру». В кон кур се при ня-
ли учас тие 117 уче ни ков 8-11-х клас сов сред них школ Ка ра ган ды и Ка ра ган дин ской об лас ти.

Кон курс про хо дил по 3 нап рав ле ни ям: 
«Ту ған жер: ис то рия род но го края», «100 но-
вых лиц Казахстана», «Сак раль ная ге ог ра фия 
Казахстана».
Из 121 учас тни ка 55 уче ни ков пред ста ви ли 

ра бо ты в рам ках пер во го нап рав ле ния, 26 уче-
ни ков — вто ро го и 38 уче ни ков — треть его. Все 
учас тни ки кон кур са бы ли наг раж де ны бла го дар-
ствен ны ми пись ма ми и гра мо та ми. Науч ным ру-
ко во ди те лям бы ли вру че ны сер ти фи ка ты.
По бе ди те ля ми кон кур са науч ных про ек тов 

и ви де оро ли ков ста ли сле ду ющие учас тни ки 
(по нап рав ле ни ям).
Ра бо та пер во го нап рав ле ния «Ту ған жер: 

ис то рия род но го края» про хо ди ла в 2 сек ци ях.

По бе ди те ля ми в пер вой сек ции ста ли:
1-е мес то — Ораз тай Мақ сат (СОШ им. З. 

Акы ше ва);
2-е мес то — Лок ши на Ан на (КГУ ОШ №1 г. 

Са ра ни);
2-е мес то — Па зыл Мə ди (СОШ им. Б. 

Амал бе ко ва);
3-е мес то — Же ке бай Да на гул (СШ Бай ка-

да ма);
3-е мес то — Хаб ди Ару жан (СШ №12);
3-е мес то — Шал ғын ба ева Жі бек (СШ Ақ-

тай ла қа).
По бе ди те ля ми вто рой сек ции ста ли:
1-е мес то — Ос пан Ақер ке (СШ Са ры ша ға-

на)

2-е мес то — Шиш ка нов Мак сим, Шиш ка но-
ва Ни на, Зай чен ко Алек сандр (ОШ №1 г. Са-
ра ни)

2-е мес то — Елу бай Жан бо та (СШ №20);
3-е мес то — Ома ро ва Али на (СОШ им. З. 

Акы ше ва);
3-е мес то — Жа ужан бай Ди на ра (СШ №13 

г. Жез каз га на);
3-е мес то — Ма дет Ма улен (СШ Ақ тө бе).
По бе ди те ля ми вто ро го нап рав ле ния «100 

но вых лиц Казахстана» ста ли: 
1-е мес то — Ай дар бе ко ва Ару жан (СШ Көк-

пек ті);
2-е мес то — Қа би жан Ай ша (ли цей-ин тер-

нат №2 «Бі лім-ин но ва ция» г. Ка ра ган ды);
2-е мес то — Кор ки на Ва ле рия;
3-е мес то — Ай жа но ва Аяулым, Жұ ма діл да 

Жа на ра (СШ им. Ю. Га га ри на);
3-е мес то — Са ма тов Та мер лан (СШ №41 

им. А. Бай тур сы но ва);
3-е мес то — Ман су ров Аман гел ді (СШ им. 

С. Сей фул ли на).
По треть ему нап рав ле нию «Сак раль ная 

ге ог ра фия Казахстана» луч ши ми ста ли:
1-е мес то — Ав ди ен ко Софья (СШ №66 г. 

Ка ра ган ды);
2-е мес то — Ха мит Қу ан дық (СОШ им. З. 

Акы ше ва);
2-е мес то — Ос па но ва Анель, Гай нут ди но ва 

На дия, Алим ба ева Али на (КГУ «Опор ная шко-
ла на ба зе СШ №12» п. Оса ка ров ка);

3-е мес то — Се рі бол Ме ре ке (спе ци али зи-
ро ван ная шко ла им. Жа ба ева);

3-е мес то — Ыбы рай Ма ди на (СШ Уш то бе);
3-е мес то — Ора ло ва Ме рей (эк спе ри мен-

таль ная шко ла-гим на зия им. Ж. Акыл ба ева).

Поз драв ля ем по бе ди те лей и их пе да го гов!

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

С 30 по 31 ок тяб ря в Пав ло дар ском го су ни вер си те те им. С. То рай гы ро ва про шел Рес-
пуб ли кан ский кон курс про фес си ональ но го мас тер ства «Ме ні шың да ған Сер пін» в рам-
ках со ци аль но го про ек та «Мəң гі лік ел жас та ры — ин дус трия ға», по ито гам ко то ро го сту-
ден ты фи зи ко-тех ни чес ко го фа куль те та КарГУ за ня ли вто рое мес то в лич ном за че те и 
бы ли наг раж де ны ме да ля ми и гра мо та ми.

Кон курс про во дил ся в три ту ра. В пер вом 
ту ре сту ден ты пред ста ви ли науч ные про ек ты 
с де монстра ци ей ма ке тов, во вто ром сда ва ли 
тес то вые за да ния в фор ма те ВО УД, в зак лю чи-
тель ном ту ре вы пол ня ли ла бо ра тор ные за да-
ния.
В кон кур се при ня ли учас тие сле ду ющие 

сту ден ты ка фед ры ра ди офи зи ки и элек тро-
ни ки: Бож бан бай Ару жан Бож бан бай-қы зы и 
Ті лек Бек зат, сту ден ты 3-го кур са (гр. РТК-312), 
обу ча ющи еся по спе ци аль нос ти 5В071900 — 

«Ра ди отех ни ка, элек тро ни ка и те ле ком му ни-
ка ции»; Қа сым хан Іли яс Нұр ға лиұ лы и Ис-
лам ха зы ев Нур лан Жұ ма му ра тұ лы, сту ден ты 
3-го кур са (гр. ФПК-306), обу ча ющи еся по спе-
ци аль нос ти 5В071600 — «При бо рос тро ение».
Учас тни ка ми кон кур са ру ко во ди ла пре по-

да ва тель ка фед ры ра ди офи зи ки и элек тро ни-
ки ма гистр ес те ствен ных на ук Му си на Гүл зи ра 
Ис ла мов на.
По ито гам кон кур са сту ден тка Бож бан бай 

Ару жан и сту дент Қа сым хан Іли яс за ня ли вто-

рое мес то в лич ном за че те и бы ли наг раж де ны 
ме да ля ми и гра мо та ми.
Сту ден ты Ті лек Бек зат и Ис лам ха зы ев Нур-

лан по лу чи ли сер ти фи ка ты учас тни ков кон-
кур са.

ИН ФОР МА ЦИЯ ПРЕ ДОС ТАВ ЛЕ НА 
ФИ ЗИ КО-МА ТЕ МА ТИ ЧЕС КИМ ФА КУЛЬ ТЕ ТОМ

13 ок тяб ря в кон фе ренц-за ле До ма друж бы сос то ялось ра бо чее за се да ние Ко ор ди на-
ци он но го со ве та мо ло де жи АНК Ка ра ган дин ской об лас ти и ре ги ональ но го шта ба рес-
пуб ли кан ско го мо ло деж но го дви же ния АНК «Жаң ғы ру жо лы».

В ра бо те за се да ния при ня ли учас тие за-
мес ти тель ди рек то ра КГУ «Қо ғам дық ке лі сім» 
ап па ра та аки ма Ка ра ган дин ской об лас ти Ба-
за ро ва Жу пар Жет пис ба ев на, ру ко во ди тель 
от де ла ор га ни за ции об ще ствен но-мас со вых 
ме роп ри ятий и ра бо ты со струк ту ра ми АНК 
КГУ «Қо ғам дық ке лі сім» ап па ра та аки ма Ка-
ра ган дин ской об лас ти Ке рей ба ева Ляз зат Ду-
рыс кель ди ев на, ак ти вис ты эт но куль тур ных 
объ еди не ний, де пу та ты и ак ти вис ты Сту ден-
чес ко го пар ла мен та КарГУ им. ака де ми ка Е. А. 
Бу ке то ва.
На по вес тке за се да ния бы ли рас смот ре ны 

воп ро сы по разъ яс не нию Пос ла ния Пре зи ден-
та стра ны 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» сре ди мо ло де жи, фор ми ро ва ния 
до рож ной кар ты раз ви тия мо ло деж но го дви-
же ния АНК «Жаң ғы ру жо лы» на 2019 год, от-

кры тия сту ден чес ких клу бов АНК «Жа ра сым» 
и дру гие не ме нее ак ту аль ные воп ро сы.
Пред се да тель со ве та Алек сандр Ур ма шов 

рас ска зал о про де лан ной сов мес тно с ад ми-
нис тра ци ей ву зов ре ги она ра бо те по от кры-
тию сту ден чес ких клу бов АНК. «Се год ня раз-
ви тие мо ло деж но го дви же ния АНК про ис-
хо дит пов се мес тно. И боль шую роль в этом 
иг ра ет от кры тие на ба зе учеб ных за ве де ний 
сту ден чес ких клу бов АНК.
На се год няш ний день в об лас ти в дан ном 

нап рав ле нии Со ве том про де ла на оп ре де лен-
ная ра бо та: в кон це ок тяб ря в КГМУ ожи да-
ет ся от кры тие пер во го сту ден чес ко го клу ба 
АНК, в но яб ре по доб ный клуб бу дет от крыт 
на ба зе КарГУ им. Е. А. Бу ке то ва, есть до го во-
рен ность с ру ко вод ством ака де мии «Бо ла шақ» 
и КЭУ Каз пот реб со юза», — зак лю чил А. Ур-
ма шов.

Чле на ми Со ве та бы ло пред ло же но раз ра-
бо тать ме мо ран дум о сот руд ни че стве меж ду 
Со ве том и Уп рав ле ни ем здра во ох ра не ния об-
лас ти.
По ито гам за се да ния вы ра бо та ны прак ти-

чес кие ре ко мен да ции по раз ви тию мо ло деж-
но го дви же ния АНК об лас ти.

ИН ФОР МА ЦИЯ ПРЕ ДОС ТАВ ЛЕ НА КО МИ ТЕ ТОМ ПО ДЕ ЛАМ МО ЛО ДЕ ЖИ

Новости университета
Scopus наградил 
лучших исследователей

Уче ные КарГУ им. Е. А. Бу-
ке то ва Иб ра ев Ни яз бек Хам-
за улы, д. ф.-м. н., ди рек тор 
Ин сти ту та мо ле ку ляр ной на но-
фо то ни ки, и Эм ма Ра ди ков на 
Ус ма но ва, к. и. н., ве ду щий 
науч ный сот руд ник Са ры ар-
кин ско го ар хе оло ги чес ко го 
ин сти ту та, ста ли по бе ди те ля ми 
в но ми на ции «Луч ший ис сле до-
ва тель» (Best re se archer) меж-
ду на род но го кон кур са Sco pus.

Из да тель ство «Эль зе вир» 
(El se vi er), приз нан ный ли дер в 
об лас ти науч ной ин фор ма ции, 
ак тив но со дей ству ет раз ви тию 
на уки в ми ре. Од но из ос нов-
ных нап рав ле ний в этой свя-
зи — под дер жка уче ных. Ру ко-
вод ство ком па нии уже мно го 
лет наг раж да ет вы да ющих ся 
ис сле до ва те лей и мо ло дых 
уче ных в раз ных стра нах ми ра.

Меж ду на род ная пре мия 
Sco pu sA ward — объ ек тив ный 
по ка за тель дос ти же ний уче-
ных. Вклад от дель но го ав то ра 
в раз ви тие на ци ональ ной на-
уки из ме ря ет ся ко ли че ством 
опуб ли ко ван ных науч ных ста-
тей и их ци ти ро ва ни ем в жур-
на лах меж ду на род но го уров-
ня и ис клю ча ет субъ ек тив ную 
оцен ку.

Чис ло опуб ли ко ван ных ста-
тей ин дек си ру ет ся с по мощью 
ба зы дан ных Sco pus — круп-
ней шей в ми ре муль ти дис цип-
ли нар ной ре фе ра тив ной ба зы, 
в ко то рой со дер жит ся бо лее 
23 000 на име но ва ний науч-
но-тех ни чес ких и ме ди цин ских 
жур на лов от 5000 меж ду на-
род ных из да тельств, вклю чая 
рос сий ские из да ния.

Пре мия Sco pu sA ward 
впер вые бы ла вру че на в Ки тае 
в 2004 го ду и с тех пор ста ла 
тра ди ци ей. Уже 14 лет пре мии 
са мым пуб ли ку емым и ци ти-
ру емым ав то рам вру ча ют в 
Ла тин ской Аме ри ке, Азии, Ев-
ро пе. Для от бо ра по бе ди те лей 
ис поль зо ва лись сле ду ющие 
кри те рии: ко ли че ство пуб ли ка-
ций ав то ра, про ин дек си ро ван-
ных в ба зе дан ных Sco pus за 
три го да (2015-2018 гг.) в выб-
ран ной пред мет ной об лас ти; 
сред нее ко ли че ство ци ти ро ва-
ний на пуб ли ка цию ука зан ных 
пуб ли ка ций; взве шен ный по 
об лас ти зна ний ин декс ци ти-
ро ва ния (FWCI, рас счи тан в 
Sci Val) для ука зан ных пуб ли-
ка ций.

Для оп ре де ле ния ли де ра 
учи ты ва лись дос ти же ния ав-
то ра по каж до му из трех ука-
зан ных кри те ри ев (пред ва-
ри тель но нор ма ли зо ван ных) 
с рав ным ве сом. Из от бо ра 
бы ли ис клю че ны ав то ры, име-
ющие пуб ли ка ции в жур на лах, 
ин дек са ция ко то рых прек ра-
ще на. КарГУ гор дит ся сво ими 
уче ны ми-ис сле до ва те ля ми, ко-
то рые дос той но пред став ля ют 
наш уни вер си тет в меж ду на-
род ном науч ном со об ще стве. 
Поз драв ля ем по бе ди те лей!

СОБ. ИНФ.

В КарГУ прошел региональный конкурс «Тарих та#лымы» среди школьников

Студенты КарГУ взяли призовое место 
на конкурсе профессионального мастерства

Молодежное движение в рамках Ассамблеи народа Казахстана
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Ға лым да, шах тер да ба сын иген ұлы лар дың ең бе гін қан ша ба ға ла сақ 
та аз дық ете ді. Олар дың бір күн гі ең бе гі нің өзі шек сіз дік ке ба ға ла на ды. 
Өз бойын да ғы жа ман дық ты ысы рып, тек жақ сы лы ғын жи нап, шə кір ті нің 
бойы на сі ңі ре бі лу —ұс таз дық тың ең ас қақ шы ңы. Мен үшін сол шың ның 
биі гін де жүр ген жан ның бі рі — Е. А. Бө ке тов атын да ғы ҚарМУ-дың жур-
на лис ти ка ка фед ра сы ның аға оқы ту шы сы Əлім жан Құт жа нұ лы Жа қан. 
Ағай дың ал ды нан өт кен сту дент тер бү гін де өз іс те рі нің бі лік ті ма ман да-
ры на ай нал ған. Мен де жур на лис ти ка са ла сы ның үл кен ғи ма ра ты на бір 
кір піш бо лып қа ла ну ым үшін ағайым ның ақыл-ке ңес те рі не жү гі ніп оты-
ра мын. Ма ған ағай мен сұх бат та су дың сə ті тү сіп ті. Кі ші гі рім сұх бат бол са 
да тү сі ніп оқы ған адам ға үл кен ой са ла тын тұ щым ды жауап тар. Ұлы есім ді 
ар қа ла ған аб зал жан мен ұс таз ұлы лы ғы на ба сын иген шə кірт ара сын да 
өр бі ген əң гі ме-дү кен…

— Ұс таз дық қан дай ма ман дық?
— Ұс таз дық — жауап ты да күр де лі ма-

ман дық. Ма ша қа ты, бей не ті мол ма ман-
дық. Де ген мен, Ал ла ның ал дын да да, адам-
ның ал дын да да сауап ты іс, жауап ты жұ-
мыс. Ұр пақ тəр би есі не өзін дік үлес қо су, 
жас бу ын ды жақ сы лық қа, із гі лік ке ба улып, 
осы жол да бұ лақ тың кө зін ашу — на ғыз ба-
қыт тың өзі.

— Жур на лис ти ка ның ең құн ды бөл-
ше гі?

— Жур на лис ти ка ның ең құн ды бөл-
ше гі мен үшін қа ғаз бен қа лам бо лып 
қа ла ды. Рас, қа зір тех ни ка ла ры же тіл-
ген озық за ман да, өр ке ни ет өрін де бі ре-
улер үшін қа ғаз бен қа лам ның құ ны көк 
ти ын шы ғар, бі рақ та жур на лис ти ка ның 
ең не гіз гі ір ге та сы осы екі нəр се мен қа-

лан ған. Қа лам да құ ді рет, қа ғаз да қа си ет 
бар.

— Бо ла шақ жур на лис тер ді қа лай елес-
те те сіз?

— Мен бо ла шақ за ман ды қа лай көз ал-
ды ма əкел сем, бо ла шақ жур на лис тер ді 
де со лай кө рем. За ман мен бір ге жа ңа рып, 
жаң ғы ра тын бə рі нен бұ рын осы ма ман дық, 
осы са ла ның адам да ры. Сон дық тан да мы-
ған ел де да рын ды да қа нат ты жур на лис-
тер дің бол ға ны аб зал. Бо ла шақ жур на лист 
бо лам де уші лер көп оқып, көп із де ніп, бір 
сөз бен ай тқан да, за ман ағы сы ның ал дын да 
жү руі ке рек.

— Мық ты жур на лис тің бойын да қан-
дай қа си ет тер бо луы ке рек?

— Кез кел ген жур на лист өзін мық ты-
мын, ірі мін деп ой лауы ке рек. Ол үшін 

ақыл-па ра сат, са быр лық пен қайы рым ды-
лық, ең бас ты сы, өз ма ман ды ғы на адал дық 
пен жауап кер ші лік қа жет. Шұ ғыл ой лау 
мен тын ды рым ды іс те жақ сы жур на лис тің 
ерек ше қа си еті нің бі рі.

— Қа зір гі сту дент, бо ла шақ жур на лис-
тер ге ай та ры ңыз?

— Бо ла шақ жур на лис тер ге ай та рым: 
жи ған бі лім ді іс жү зі не асы ра бі лу, яғ ни те-
ория мен прак ти ка ны ұш тас ты ру. Көр кем 
əде би кі тап тар ды көп оқу, оны тү сі ніп һəм 
қо ры та бі лу. Жа ңа лық қа, жақ сы лық қа құ-
мар бо лу, құш тар бо лу. Өзін дік ой, өзін дік 
көз қа рас қа өзің ді тəр би елеу ке рек. За ман-
ды өз гер ту ге, адам ды тəр би еле уге өз үле-
сің ді қо са біл дер едім.

— Сіз үшін қа зақ жур на лис ти ка сы ның 
тұл па ры мен қы ра ны кім?

— Жақ сы сұ рақ. Ха лық та тұл пар мен 
қы ран ның жө ні бө лек, ор ны би ік. Екеуі де 
ұл ты мыз дың сим во лы на ай нал ған тір ші-
лік иеле рі. Тұл пар дың ша бы сы, қы ран ның 
сам ғауы — об раз. Ұлт тық жур на лис ти ка ға 
қа шан да тұл пар дың тек ті лі гі, қы ран ның 
өжет ті лі гі мен қы ра ғы лы ғы қа жет. Ме нің 
же ке пі кі рім, қа зақ жур на лис ти ка сын да 
Əли хан Бө кей хан ды — қы ран, Сə кен Сей-
фу лин ді — тұл пар деп та ни мын. Қа зақ 
хал қы осы екі тұл ға ны əлі де те рең зерт теп, 
зер де леу ке рек деп ой лай мын.

— Сұх ба ты ңыз ға рах мет! Мық ты ден-
са улық, са на лы шə кірт, же міс ті ең бек 
ті лей мін!

ДИ ЯНА СА �ЫМ БЕК,
�АРМУ СТУ ДЕН ТІ

Жа қын да Қа ра ған ды қа ла сын да кө ме кей əулие Бұ хар Жы ра удың 350 жыл ды ғы на 
ар нал ған «Жақ сы ның аты өл мей ді» ат ты жас ақын дар ай ты сы өт ті. Елі міз де гі ай тыс 
өне рі нің кең та рап, дə ре же сі кө те рі луі не ат са лы сып жүр ген ақын Ай тбай Жұ ма-
ғұ лов ай тыс жүр гі зу ші сі ре тін де тіз гін ді ұс та ды. Қа зы лар ал қа сы тө ра ға сы бо лып 
фи ло ло гия ғы лым да ры ның док то ры, про фес сор, ар қа лы ақын Қой лы бай Аса нов та-
ғайын дал ды. Сон дай-ақ, қа зы лар ал қа сы құ ра мын да Мақ сат Ақа нов, Ер сін Мұ са бе-
ков, Аш мұ хан Жан пейі сов жə не де Сəу ле Сейім бек бол ды. Атал мыш іс-ша ра ның бе-
дел ді қо на ғы ре тін де елі міз дің атақ ты ақы ны, ай тыс кер Ди дар Қа ми ев бой көр сет ті.

Бес жұп тан он ақын өза ра тар тыс қа тү сіп, 
бақ сы нас ты. Жас ақын дар бу ыны қат па ған, 
өнер жо лы на ен ді ға на қа дам бас қан да ры на 
қа ра мас тан та лай қо ғам ның кө кейін де жүр-
ген өзек ті мə се ле лер ге тоқ та лып, əлеу мет тік 
мə се ле лер ді сөз ет ті.
Қа зы лар ал қа сы ше ші мі бойын ша 

3 орын ды Бе ка рыс Ос па нов, Мұх тар Əді лов 
жə не Ер ке ға ли Бек бо лат иелен ді. Сайыс та 
Дос кей Бот пай мен Аб зал Ма қа шев 2 орын-
ға лайық деп та ныл ды. Та лай ды тоқ там ды 
сө зі мен там сан ды рып, оза шап қан Ұлан-
ға сыр Қа ми ев жүл де лі 1 орын ға ие бол ды. 
До да лы тар тыс та үз дік тер дің үз ді гі, жүз ден 
жүй рік, мың нан тұл пар ата нып, бас жүл де-
ні Сы рым Бей сен бе ков же ңіп ал ды.

Ар қа лық ақын дар үшін Қа ра ған ды қа ла-
сы ның «Дос тық үйін де» өт кі зі ле тін ақын дар 
ай ты сы жас бу ын ның қа на тын қа тай тып, 
қай ра тын қай рап, осы өнер жо лын да шың-
да лу ына үлес қо су мақ са тын да жыл сайын 
жал ға сын тауып ке ле ді. 2019 жы лы өт кі зі-
ле тін ке зек ті до да ға ақын да ры мыз Бір жан 
сал шы ғар ма ла ры мен су сын дап, ерек ше 
дайын дық пен ке лу ге тап сыр ма ал ды.

«Қа зақ тың ру ха ни жаң ғы руы ай тыс тан 
бас та ла ды» деп жыр ла ған қа зақ өне рін на-
си хат та ушы жас тар лан да ры мыз кө рер мен-
нің ыс тық ықы ла сы на бө лен ді.

СЫМ БАТ СЕ РІК �Ы ЗЫ,
�Ж-12 ТО БЫ НЫ/ СТУ ДЕН ТІ

Қар лы қа ра ша да Сту дент тер са райын да «Ма усы ма шар 2018» Жай дар ман фес ти-
ва лі өт ті. Жыл сайын фа куль тет тер ара сын да өте тін тар тыс ты бəйге ге қа ты су шы 
8 ко ман да та ныс ты рыл ды. Олар дың əрқай сы сы ке зек бойын ша сах на тө рі не шы-
ғып, əзіл де рін паш ет ті. Зал кө рер мен ге лық то лып, ине шан шар орын та был ма ды. 
Олар дың езу ле рі не күл кі үйі рі ліп, ду қол ша па лақ тап отыр ған да ры қа ты су шы лар ға 
ша быт сый лап, өнер ле рі не қа нат бі тір ді. Əділ қа зы лар ал қа сы ше шім қа был да ған ша 
бар лық ко ман да лар ті зі ліп, сұ рақ-жауап ой на ды.

Фес ти валь со ңы на қа рай бас тал ған ма ра-
пат тау рəсі мі бар ша ны тол ған дыр ған сəтке 
ай нал ды. «Ең стиль ді ко ман да» ата лы мын да 
хи мия фа куль те ті нің «На ғыз джентль мен-
дер» ко ман да сы, «Ең əуен ді ко ман да» ата-
лы мын да фи зи ка-тех ни ка лық фа куль те ті нің 
«Ерек ше жан дар» ко ман да сы, «Ең ұйым шыл 
ко ман да» ата лы мын да ма те ма ти ка жəне 
ақ па рат тық тех но ло ги ялар фа куль те ті нің 
«Уақыт жоқ» ко ман да сы, «Ең кре атив ті ко-
ман да» ата лы мын да фи зи ка-тех ни ка лық фа-
куль те ті нің «Ес те қал сын» ко ман да сы жə не 
«Кө рер мен кө зайы мы» атан ған би оло гия-ге-
ог ра фия фа куль те ті нің «Жас тар» ко ман да сы 
дип лом мен ма ра пат тал ды. Қа зы лар ал қа сы-
ның кө ңі лі нен шы ға біл ген қа ты су шы, би-
оло гия-ге ог ра фия фа куль те ті нің «Дос тар» 
ко ман да сы ның мү ше сі Азат Жұ ма ғұ лов «Ең 
үз дік ойын шы» ата лы мы бойын ша дип лом-
ды иелен ді. Ко ман да лар дың қан ша лық ты 
дайын екен ді гі не мəн бе рі ліп, ұйым дас ты-
ру шы лық қа бі ле ті мен ерек ше лен ген «Уақыт 
жоқ» ко ман да сы ның бас шы сы «Ең үз дік 
ка пи тан» бо лып та ныл ды. Сер пін дік тер-

ден құ рал ған ма те ма ти ка жəне ақ па рат тық 
тех но ло ги ялар фа куль те ті нің «Грант КарГУ» 
ко ман да сы «Сер пін се рі ле рі» ата лы мын да ғы 
ку бог қа ие бол ды. Ал «Ма усы ма шар 2018» 
Жай дар ман фес ти ва лі нің топ жар ған «Ең үз-
дік ко ман да сы» — фи ло ло гия фа куль те ті нің 
«Се гіз ден шық қан төр теу» ко ман да сы қан-
жы ға сы на же ңіс ку бо гын бай ла ды.
Же ңім паз дар дың ай ту ын ша, олар дың 

дайын дық та ры, бой ла рын да ғы се нім ді лік-
те рі, оза мыз де ген ни ет те рі олар ды же ңіс ке 
же те ле ді.
Фи ло ло гия фа куль те ті нің де ка ны Мұ хам-

мад қа ли Іли ясұ лы Аб ду ов пен фи ло ло гия 
ғы лым да ры ның док то ры, про фес сор Қой-
лы бай Дəулет ха нұ лы Аса нов ар найы ке ліп, 
же ңіс кер лер ді құт тық та ды. Бұл олар дың 
бо ла шақ та ко ман да ға үл кен се нім ар та тын-
дық та ры ның бел гі сі еді.

А� Н'Р МЫР ЗА ТА ЕВА �Ж-12 ТО БЫ НЫ/ СТУ ДЕН ТІ

_лы есімді арFала#ан жан

«Рухани жа"#ыру айтыстан басталады»
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В статье Пре зи ден та Рес пуб ли ки Казахстан Н. А. Назарбаева «Бо ла шақ қа бағ дар: ру-
ха ни жаң ғы ру» — «Взгляд в бу ду щее: мо дер ни за ция об ще ствен но го соз на ния» под чер-
ки ва ет ся, что «да же в зна чи тель ной сте пе ни мо дер ни зи ро ван ные об ще ства со дер жат 
в се бе ко ды куль ту ры, ис то ки ко то рых ухо дят в прош лое»…

Из прошлого в будущее
Пер вое ус ло вие мо дер ни за ции 

но во го ти па — это сох ра не ние сво-
ей куль ту ры, соб ствен но го на ци-
ональ но го ко да… Но вая мо дер-
ни за ция не дол жна вы со ко мер но 
смот реть на ис то ри чес кий опыт и 
тра ди ции. На обо рот, она дол жна 
сде лать луч шие тра ди ции пред по-
сыл кой, важ ным ус ло ви ем ус пе ха 
мо дер ни за ции... Это зна чит, что 
ис то рия и на ци ональ ные тра ди ции 
дол жны быть обя за тель но уч те ны. 
Это плат фор ма, со еди ня ющая го-
ри зон ты прош ло го, нас то яще го и 
бу ду ще го на ро да. На ци ональ ный 
куль тур ный код сох ра ня ет ся во 
вре ме ни и прос тран стве пу тем его 
тран сля ции в оп ре де лен ных фор-
мах в на ци ональ ном язы ке, ли те ра-
ту ре, ис кус стве и со ци аль ных прак-
ти ках. Он про яв ля ет ся в лю бой из 
об лас тей со ци аль ной и ду хов ной 
жиз ни на ро да. В этом кон тек сте 
ак ту али зи ру ет ся зна чи тель ность 
лич нос ти Чо ка на Ва ли ха но ва и его 
уни каль но го эт но ху до же ствен но го 
нас ле дия.

Наследие Валиханова: 
рисунки в рукописях
По то мок Абы лай-ха на Ве ли ко го, 

уче ный, прос ве ти тель Чо кан Чин-
ги со вич Ва ли ха нов (1835—1865) яв-
ля ет со бой фе но мен в ста нов ле нии 
куль ту ры ка зах ско го на ро да. Ев ра-
зи ец по убеж де ни ям, он по вел свой 
на род в сто ро ну Рос сии и дру гих 
ци ви ли зо ван ных стран пу тем зна-
ний. Его ми ро воз зре ние сфор ми ро-
ва лось еще в го ды уче бы в Ом ском 
ка дет ском кор пу се. Здесь он изу чал 
ис то рию Казахстана, Сред ней Азии 
и Рос сии, про из ве де ния клас си ков 
рус ской ли те ра ту ры. Свое об ра зо-
ва ние Чо кан Ва ли ха нов про дол жил 
в Пе тер бур ге.
Из вес тны сло ва про фес со ра 

Н. И. Ве се лов ско го об ожи да нии от 
по том ка ка зах ских ха нов и сул та нов 
и рус ско го офи це ра ве ли ких и важ-
ных от кро ве ний о судь бе тюркских 
на ро дов. Но ран няя смерть от ня ла 
эти на деж ды. Цен но не толь ко науч-
ное, ли те ра тур ное, но и эт но ху до-
же ствен ное нас ле дие Чо ка на Ва-
ли ха но ва. Эта те ма об суж да ет ся со 
сту ден та ми спе ци аль нос тей «изоб-
ра зи тель ное ис кус ство» и «ди зайн» 
на пе да го ги чес ком фа куль те те.
Эт но ху до же ствен ное нас ле дие 

Чо ка на Ва ли ха но ва, об шир ное и 
мно го об раз ное, пред став ля ет ин те-
рес для ис кус ство ве дов, куль ту ро-
ло гов, спе ци алис тов гу ма ни тар но го 
об ра зо ва ния.
Ос нов ные ху до же ствен ные про-

из ве де ния Ва ли ха но ва хра нят ся в 
ар хи вах Санкт-Пе тер бургско го ин-
сти ту та вос то ко ве де ния, ге ог ра фи-
чес ко го об ще ства и Го су дар ствен-
ной биб ли оте ки им. Сал ты ко ва-
Щед ри на; часть ри сун ков на хо дит ся 
в Том ском ар хи ве Г. Н. По та ни на.
Зна ком ство Ч. Ва ли ха но ва и 

Г. По та ни на про изош ло во вре мя 
уче бы в Ом ском ка дет ском кор-
пу се в 50-е го ды XIX ве ка, и на всю 
жизнь они ос та лись друзь ями. В на-
ча ле уче бы в Ом ске Чо кан не знал 
рус ско го язы ка, и на пер вых по рах 
ему по мо гал Гри го рий, став ший за-
тем его вер ным со рат ни ком. Судь ба 
от ме ри ла друзь ям не оди на ко вый 
жиз нен ный путь: Г. По та нин про-
жил дол гую жизнь, Ч. Ва ли ха нов 
ушел из жиз ни в са мом рас цве те 
сил, но их твор чес кий и ду хов ный 
кон такт был ве чен. В 2012 го ду в 
Пав ло да ре был ус та нов лен па мят-
ник двум уче ным с ми ро вым име-
нем. Па мят ник стал оли цет во ре ни-
ем «друж бы на всю жизнь».

Рисовать жизнь…
Пор тре ты, ри сун ки, наб рос ки, а 

так же схе мы и пла ны Ч. Ва ли ха но-
ва, вы пол нен ные в раз ные пе ри оды 

жиз ни, от ра жа ют ис то рию и эт ног-
ра фию ка за хов, кир ги зов, уй гу ров и 
дру гих на ро дов Цен траль ной Азии, 
вос про из во дят при ро ду род но го 
края. В ка кой-то ме ре Чо кан Ва ли ха-
нов зак ла ды ва ет ос но вы бу ду щей про-
фес си ональ ной жи во пи си — пор трет-
но го, пей заж но го и бы то во го жан ров.
Ми ро воз зре нию мо ло до го Ва-

ли ха но ва бы ли при су щи эле мен ты 
ро ман тиз ма, ко то рые про яви лись в 
его люб ви к на род ным пре да ни ям; 
он ув ле чен но за пи сы вал степ ные 
ска за ния и пес ни; ва ри ан ты по эмы 
Ко зы-Кор пеш и Ба ян-Су лу. Его ри-
сун ки от ли ча лись прос то той и ре-
алис тич ностью.
По вос по ми на ни ям Г. Н. По та-

ни на, Ч. Ва ли ха нов лю бил ри со вать 
с дет ства. Не ко то рые ху до же ствен-
ные на вы ки он мог при об рес ти еще 
в Куш му рун ской ка зах ской шко ле, 
ор га ни зо ван ной его от цом в 1842 го-
ду, ког да Чо ка ну бы ло семь лет. В ее 
прог рам му вхо ди ли та кие пред ме-
ты, как ис то рия, ге ог ра фия, ма те ма-
ти ка, вос точ ные язы ки.
Осо бое прис трас тие к ри со ва-

нию Чо кан про явил в го ды уче бы 
в Ом ском ка дет ском кор пу се, где 
при сво их спо соб нос тях он су мел 
при об рес ти ос но ва тель ные зна ния 
по гу ма ни тар ным, ес те ствен ным и 
прик лад ным на укам, по ар хи тек-
ту ре и то пог ра фи чес ко му чер че-
нию. В ка дет ском кор пу се чи тал ся 
спе ци аль ный курс «О зна че нии 
ар хи тек ту ры и сос тав ля ющих ее 
эле мен тах». Ка де ты про хо ди ли 
прак ти ку, еже год но при ни ма ли 
учас тие в ра бо тах то пог ра фи чес ких 
эк спе ди ций и про из во ди ли ге оде-
зи чес кую съем ку. В 1850 го ду Чо кан 
сде лал по ле вую съем ку Тур гай ской 
и Ишим ской сте пей (чер те жи, ри-
сун ки, съем ки хра нят ся в ар хи ве АН 
Рос сии).

Валиханов и его работы
Оп ре де ля ющее зна че ние для 

раз ви тия гра фи чес ких спо соб нос-
тей Чо ка на име ло его об ще ние с 
ху дож ни ком А. По ме ран це вым, 
пре по да вав шим в ка дет ском кор-
пу се то пог ра фи чес кое чер че ние 
и ри со ва ние. Чо кан ув ле кал ся и 
жи во писью, и ри сун ком. Ри сун ки 
в боль шин стве сво ем вы пол не ны 
свин цо вым ка ран да шом, пе ром и 
тушью; есть ра бо ты, на пи сан ные 
ак ва релью, мас лом.
Ри сун ки Ва ли ха но ва мож но сис-

те ма ти зи ро вать по вре ме ни обу че-
ния:
• дет ские опы ты в Куш му ру не 

(1842—1847);
• ак ва ре ли и ри сун ки пе ри ода 
уче бы в Ом ском ка дет ском кор-
пу се (1847—1853);

• за ри сов ки во вре мя пер вых пу-
те ше ствий по Ка зах ста ну (1852—
1853);

• по ле вые за ри сов ки в пе ри од 
Ис сык-Кульской эк спе ди ции 
(1856);

• ак ва ре ли и ри сун ки во вре мя по-
ез дки в Кульджу (1856);

• пор тре ты и ри сун ки, вы пол нен-
ные в Каш га ре (1858—1859);

• пор тре ты, на пи сан ные в Пе тер-
бур ге (1860—1861);

• пор тре ты лю дей и эт ног ра фи-
чес кие за ри сов ки, сде лан ные в 
род ном ауле (1862—1865).
Из ран них ху до же ствен ных ра-

бот Чо ка на прив ле ка ют вни ма-
ние две ак ва ре ли — «Ак шом чи» и 
«Джа так». В них прос ле жи ва ют ся 
чер ты бу ду ще го Ва ли ха но ва-ху дож-
ни ка: прис таль ный ин те рес к ок ру-
жа ющим бы то вым де та лям, стрем-
ле ние да же в ма лень ком этю де соз-
дать вы ра зи тель ный жи вой эпи зод 
из жиз ни прос тых лю дей, при этом 
свя зать ре аль ную жан ро вую сцен-
ку с по эти чес ким об ра зом род ной 
при ро ды.
Ос нов ную часть ак ва ре лей и ри-

сун ков юно го Чо ка на сос тав ля ют 

то пог ра фи чес кие пей за жи его род-
ных мест, схе мы и кар ты райо нов 
Уба га на и Сы рым бе та, ви ды род ной 
усадь бы. Все ри сун ки, вы пол нен ные 
в это вре мя, соб ра ны в од ной тет ра-
ди и наз ва ны «За ри сов ки, сде лан-
ные во вре мя ка ни кул в ауле».

Ва ли ха нов Ч. Аул Сы рым бет. 
Усадь ба Ай га ным. 1852
Боль шой ис то ри чес кий ин те рес 

вы зы ва ют изоб ра зи тель ные схе мы 
ка зах ских кыс тау и жай лау, где вос-
про из ве ден район озе ра Уба ган — 
лю би мо го мес та Чо ка на. Кар тог ра-
фи чес кие ра бо ты Ч. Ва ли ха но ва — 
своеоб раз ные ху до же ствен ные про-
из ве де ния, ис пол нен ные с вы со ким 
про фес си ональ ным мас тер ством и 
осо бым гра фи чес ким изя ще ством.
В 1856 го ду Ва ли ха нов про вел 

пер вую науч ную ра бо ту по изу че-
нию бы та ка за хов Боль шой ор ды и 
кир ги зов, что рас ши ри ло не толь ко 
науч ный, но и те ма ти чес кий ди апа-
зон его ху до же ствен но го твор че ства. 
За ри сов ки Ва ли ха но ва от ли ча ют ся 
стро гой до ку мен таль ностью и тес но 
свя за ны и его изыс ка ни ями по эт-
ног ра фии и фолькло ру, древ ни ми 
ве ро ва ни ями, яв ля ют ся наг ляд ной 
ил люс тра ци ей к его ис сле до ва-
ни ям. Так в его твор че ство вхо дят 
пей заж ный и бы то вой жан ры в их 
тес ной вза имос вя зи. Под лин ной 
мо ну мен таль ностью от ли ча ют ся 
его ак ва ре ли, изоб ра жа ющие вер-
ши ны и лед ни ки Кун гея и Тер скея, 
рель ефы Джун гар ско го и За илий-
ско го Ала тау, сыр та Хан-Тен гри, па-
но рам ные да ли ре ки Или с ви да ми 
ок ру жа ющих ее гор Ала тау, Бу гу лы, 
То рай гыр.

Портреты современников 
Валиханова
За мет ное мес то за ни ма ет пор-

трет ная жи во пись: пор тре ты ис-
то ри чес ких лиц и прос тых лю дей, 
вос про из во дя щих ти паж на ро дов 
Сред ней Азии и Казахстана: «Бу-
рам бай»; «Сар тай би»; «Кир гиз в 
яр ком ха ла те»; «Ка за хи Боль шой 
ор ды»; сво их род ных и близ ких: 
«Пор трет дя ди Чо ка на Кан ход жи»; 
груп по вой пор трет брать ев, про ни-
зан ный глу бо ким пси хо ло гиз мом; 
дру зей и спут ни ков в эк спе ди ци ях: 
пор трет Г. Н. По та ни на, из вес тно го 
пу те ше ствен ни ка Е. П. Ко ва лев ско-
го и дру гих. Об ра ща ет на се бя вни-
ма ние ори ги наль ный наб ро сок ка-
ран да шом «Ка за хи Боль шой ор ды». 
Быть мо жет, это эс киз за ду ман но го 
ав то ром мо ну мен таль но го по лот на. 
В еди ной ком по зи ции да ны фи гу-
ры пят над ца ти ка за хов — это мно-
го фи гур ная ком по зи ция, в ко то рой 
уве рен но изоб ра же ны от дель ные 
пер со на жи, на де лен ные ин ди ви ду-
аль но-пси хо ло ги чес ки ми чер та ми.

Сар тай би.
Бу ма га, ка ран даш, ак ва рель. 1856

Пор трет дя ди Кан ход жи.
Бу ма га, ка ран даш, тушь. 1862

Кир гиз в яр ком ха ла те.
Сме шан ная тех ни ка. 1856

Груп по вой пор трет брать ев.
Бу ма га, ка ран даш, тушь. 1855
Не ма ло за ри со вок вос точ ных 

жен щин — «Жен щи ны Ис сык-
Кульских кир ги зов», «Каш гар ка», 
«Ка заш ки у юр ты». Вы пол нен ные с 
на ту ры, они дос то вер но пе ре да ют 
ха рак тер ные чер ты внеш не го об ли-
ка кир гиз ских жен щин. Фик си руя 
под роб нос ти бы та, одеж ды, жиз-
нен но го ук ла да на ро дов, Ч. Ва ли-
ха нов дос ти га ет в ри сун ках под лин-
ной ху до же ствен ной об раз нос ти.

Памятники истории 
и наскальные надписи
Сох ра ни лось мно го ри сун ков, 

изоб ра жа ющих раз лич ные ар хи-
тек тур ные па мят ни ки: мав зо леи 
Жу бан-Аны и Ай тбу ла та на р. Са-
ры су, Бо та пая на р. Ну ре и мн. др.
Зна чи тель ный ин те рес Ва ли ха-

нов про явил к нас каль ным изоб-
ра же ни ям, час то встре ча ющим ся в 
го рах Казахстана. Осо бо го вни ма-
ния зас лу жи ва ют за ри сов ки рос пи-
си, из вес тной как Там га лы тас (Ка-
мен ная пи са ни ца): «Изоб ра же ния 
трех будд на ска лах Там га лы тас»: 
в цен тре — мно го ли кий и мно го-
ру кий Буд да Чон-Рай-Чик (Чжан-
Рай-Сик); сле ва — Шакль-Му ни; 
спра ва — Тан-Ла. Этот па мят ник 
вы пол нен нас то ящи ми мас те ра ми, 
хо ро шо знав ши ми буд дий ское ис-
кус ство; рос пись сде ла на вы со кой 
и тон кой тех ни кой резь бы по кам-
ню, ее от ли ча ет чет кость ри сун ка 
и плас тич ность кон тур ных ли ний. 
Все науч ные дан ные (Д. А. Поз дне-
ев, Г. Ф. Мил лер) го во рят о том, что 
изоб ра же ния Буд ды и ти бет ские 
мо лит вен ные над пи си сде ла ны 
джун га ра ми во вре мя их вла ды че-
ства в Джун га рии и Вос точ ном Тур-
кес та не.

За ни ма ясь па мят ни ка ми древ-
не го ис кус ства, Ч. Ва ли ха нов ин-
те ре со вал ся и об раз ца ми древ ней 
пись мен нос ти, зна ка ми се мей ной 
и ро до вой соб ствен нос ти (тамг) и 
мо не та ми. Он изу чал тра ди ци он-
ные ас тро но ми чес кие пред став ле-
ния ка за хов, в час тнос ти, ка зах ский 
на род ный ка лен дарь. Ре зуль та том 
этой ра бо ты стал этюд «Звез дное 
не бо» — ас тро но ми чес кая кар ти на 
звез дно го не ба.

Музыка в рисунке
Осо бую цен ность для ис то рии 

ду хов ной куль ту ры ка за хов име ют 
два ри сун ка Ва ли ха но ва: «Баксы́» и 
«Ка зах ские му зы кан ты». На ри сун-
ке «Баксы́» изоб ра жен древ ний по-
эт, иг ра ющий на ко бы зе. Нес коль ко 
за га до чен ри су нок «Ка зах ские му-
зы кан ты». Су дя по соп ро во ди тель-
ным над пи сям на ка зах ском язы ке, 
он пред став ля ет зна чи тель ный ин-
те рес для ис сле до ва те лей ис то рии 
ка зах ской му зы ки. Здесь да ны пор-
тре ты шес ти ка зах ских му зы кан тов, 
жив ших в се ре ди не XIX в.; сре ди 
них Кан ко жа Ва ли ха нов — зна ме-
ни тый ко бы зист, сыг рав ший Чо ка-
ну мно же ство кю ев; ста рый пе вец, 
прос лав лен ный му зы кант Дос жан; 
зна ме ни тый пе вец Жа нак; не из вес-
тный му зы кант; мо ло дая жен щи-
на — воз мож но, ка зах ская по этес са 
Ажар акын. На ри сун ке пе ре чис ле-
но нес коль ко ка зах ских кю ев, оче-
вид но, ис пол ня емых наз ван ны ми 
му зы кан та ми.

Ка зах ские му зы кан ты. 
Бу ма га, тушь, пе ро. 1862
Баксы́ — пе вец с ко бы зом.
Бу ма га, ка ран даш, пе ро. 1862
Этот лист ха рак те ри зу ет наб лю-

да тель ность Ва ли ха но ва, осо бен нос-
ти его ма не ры ри со вать — стре ми-
тель ность, плас тич ность, нем но гос-
лов ность в ис поль зо ва нии вы ра зи-
тель ных средств.
В це лом эт но ху до же ствен ное 

нас ле дие Ч. Ва ли ха но ва име ет зна-
че ние как од на из ос нов ре алис ти-
чес ко го нап рав ле ния ка зах ско го 
изоб ра зи тель но го твор че ства. Спра-
вед ли во за ме ча ет ака де мик А. Мар-
гу лан, что «ис сле до ва ние боль шо го 
ху до же ствен но го нас ле дия Ва ли ха но-
ва — бла го род ней шая за да ча на ше го 
сов ре мен но го ис кус ство ве де ния, ибо 
оно ле жит в ос но ве изу че ния изоб ра зи-
тель но го ис кус ства Казахстана».

А. Ба яр лин, ка зах стан ский 
скульптор.

Па мят ник Ч. Ва ли ха но ву в Ом ске. 
2004

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

Этнохудожественное наследие Чокана Валиханова
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Қа ра ша ның 9 жұл ды зын да Е. А. Бө ке тов атын да ғы Қа-
ра ған ды мем ле кет тік уни вер си те ті нің та риx фа куль те тін де 
Қа зақ стан Рес пуб ли ка сын да ғы Ру мы ния Ел ші лі гі нің «Ұлы 
Бір лес ті гі нің» 100 жыл ды ғы на ар нал ған іс-ша ра сы өт ті. 
Ай ту лы ша ра ға сту дент тер, оқы ту шы лар, со ны мен қа тар 
Қа ра ған ды об лы сы ның та ри хи жə не мə де ни мұ ра ла рын 
қор ғау ор та лы ғы ның өкіл де рі ат са лыс ты. Ру мы ни яның Қа-
зақ стан Рес пуб ли ка сын да ғы Тө тен ше жə не Өкі лет ті Ел ші сі 
Че зар Ма но ле Ар ме ану мыр за Ру мы ния та ри xы, мə де ни еті 
бойын ша дə ріс оқып, қа зақ-ру мын қа рым-қа ты на сы жай-
лы ба ян да ды. Сон дай-ақ, қа ты су шы лар дың кө кейін де жат-

қан сұ рақ тар ға жауап бе ріп, түр лі са ла да ғы, əсі ре се бі лім 
са ла сын да ғы Қа зақ стан жə не Ру мы ния се рік тес ті гі ту ра лы 
ай тып кет ті.
Іс-ша ра со ңын да жо ға ры мəр те бе лі Че зар Ма но ле Ар-

ме ану «Ұлы бір лес тік тің» 100 жыл дық ме рей тойын өт кі зу-
ге қол дау көр сет кен та рих фа куль те ті нің де ка ны Гүл на ра 
Мұ рат бек қы зы мен уни вер си тет бас шы лы ғы на ал ғыс біл-
ді ре оты рып, Ру мы ния жай лы қы зық ты кі тап тар ды сый ға 
тарт ты. Уни вер си тет пен ор та лық өкіл де рі де өз та рап та-
ры нан Ар ме ану мыр за ға ес те лік ке Қа зақ стан та ри xы жə не 
ай ма ғы мыз дың та ри xи-мə де ни мұ ра ла рын қор ғау жай лы 
кі тап тар ды тар ту ет ті.

ЖАНЕЛ КЕНЖЕБЕК�ЫЗЫ, �АРМУ СТУДЕНТІ

ЖарFын жHздесу
Фоторепортаж
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В КарГУ им. Е. А. Бу ке то ва 10 но яб ря от кры лась выс тав ка луч ших ра бот фо то жур на лис тов World Press Pho to 2018.

Фонд World Press Pho to су ще ству ет с 1955 го да под пок-
ро ви тель ством прин ца Ко ро лев ства Ни дер лан дов. Это 
уни каль ная пло щад ка для не за ви си мой фо то жур на лис-
ти ки и сво бод но го об ме на ин фор ма ци ей по все му ми ру. 
Ор га ни за то ра ми ме роп ри ятия выс ту пи ли: по соль ство Ко-
ро лев ства Ни дер лан дов, фонд «Со рос — Ка зах стан» и об-
ще ствен ный фонд «Ер кін дік қа на ты».
Каж дый год меж ду на род ное не за ви си мое жю ри, сос то-

ящее из про фес си ональ ных фо тог ра фов и фо то ре дак то ров 
СМИ, оце ни ва ет ра бо ты пре тен ден тов в 9 раз лич ных ка те-
го ри ях, пред став лен ные фо то жур на лис та ми, агент ства ми, 
га зе та ми и жур на ла ми из всех угол ков све та.

«В ян ва ре жю ри со би ра ет ся в Ам стер да ме и смот рит 
в те че ние двух не дель фо тог ра фии учас тни ков, ко то рые 
заг ру же ны на сай те. Обыч но на од ну фо тог ра фию ухо дит 
око ло се кун ды. Они (жю ри. — Прим. ред.) вы би ра ют те 
фо тог ра фии, ко то рые за ме ти ли», — рас ска за ла ку ра тор 
выс тав ки Ан на Мехр.
Пос ле объ яв ле ния ре зуль та тов кон кур са в Ам стер да ме 

идет выс тав ка ра бот — по бе ди те лей World Press Pho to (в 
те че ние двух ме ся цев), а за тем от прав ля ет ся пу те ше ство-
вать по ми ру.
В этом го ду на кон курс бы ло за яв ле но око ло 73 ты-

сяч сним ков от 4,5 ты ся чи фо тог ра фов из 125 стран. Сре-
ди учас тни ков в 2018 го ду бы ло два фо то кор рес пон ден та 
из Казахстана. В чис ло по бе ди те лей и при зе ров 2018 го да 
вош ли 42 че ло ве ка.
Фо тог ра фии по бе ди те лей от ра жа ют важ ные ми ро вые 

со бы тия, ко то рые про изош ли за год до это го, то есть в 2017 
го ду. По бе ди те лем в глав ной но ми на ции «Фо тог ра фия го-

да — 2018» стал фо тог раф из Ве не су элы Ро нал до Ше мидт. 
На его фо тог ра фии за пе чат лен го ря щий бе гу щий муж чи-
на в про ти во га зе — 28-лет ний Хо се Вик тор Са ла сар Бал са, 
при ни мав ший учас тие в ан тип ра ви тель ствен ных ма ни фес-
та ци ях в Ка ра ка се 3 мая 2017 го да.
Но вов ве де ни ем 2018 го да ста ла ка те го рия «Ок ру жа-

ющий мир», в ко то рую по пал ши ро кий ряд ра бот, ка са-
ющих ся раз лич ных проб лем, свя зан ных с ок ру жа ющей 
сре дой.
Бо рец за ох ра ну при ро ды и фо тог раф Нил Ол дридж за-

пе чат лел мо ло до го бе ло го но со ро га, ко то ро го при вез ли из 
Юж ной Аф ри ки, что бы за тем вы пус тить в дель те Ока ван-
го, Бот сва на. Нес мот ря на то что гла за но со ро га за вя за ны 
крас ной лен той, а сам он на хо дит ся под дей стви ем тран-
кви ли за то ров, уси лен ная за щи та от бра конь еров оз на ча ет, 
что его бу ду ще му ни че го не уг ро жа ет. Это фо то ор га ни за-
то ры фо то выс тав ки по мес ти ли на бан нер.

«Мы выб ра ли это фо то — од но го из по бе ди те лей это го 
го да — для бан не ра выс тав ки World Press Pho to в Ка зах-
ста не, по то му что оно дос та точ но сим во лич но. Наз ва ние 
фо то — «В ожи да нии сво бо ды», и Все мир ная дек ла ра ция 
прав че ло ве ка ООН за бо тит ся не толь ко о сво бо де вы ра-
же ния каж до го, но и о сво бо де де лить ся ин фор ма ци ей и 
иде ями пос ред ством СМИ, нев зи рая на гра ни цы», — рас-
ска зал в сво ем выс туп ле нии Дирк Ян Коп, по сол Ни дер-
лан дов в Ка зах ста не.
В этом го ду выс тав ка про хо дит в 4 го ро дах Казахстана: в 

Ас та не, Ка ра ган де, Алматы и Шым кен те.
В Ка ра ган де выс тав ка прод лит ся до 23 но яб ря в 11-м 

кор пу се КарГУ (ул. Кар бы ше ва, 7).

Выставка World Press Photo 2018 проходит в КарГУ

Фоторепортаж
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(Со ңы. Ба сы өт кен сан дар да)

Ал ен ді осы Дер бі са лы ның жа-
сы на бай ла ныс ты 1707-1794 ж. де-
ген нұс қа ның дұ рыс ты ғы на кү мəн 
ту ды ра тын, Бө рі мен Ақ сер ке нің 
оқи ға сы ның нақ ты қай кез де бол-
ға нын анық тау ға мүм кін дік бе ре-
тін мə лі мет ті «Бө рі ба тыр» дас та-
нын да ғы əр түр лі мə лі мет тер дің өз 
ара сын да ғы жə не олар дың мұ ра-
ғат құ жат та ры мен ара да ғы қа ра-
ма-қай шы лық та ры нан, ке рі сін ше, 
кей тұс та рын да ғы мұ ра ғат де ре гі 
мен аңыз дың мə лі мет те рі нің бір-
бі рін рас тауынан кө ре міз.
Бі рін ші мы сал: Бо тан тай мен 

Бө рі нің ара сын да ғы жас ал шақ ты-
ғы на бай ла ныс ты.
Дас тан да: «Бо тан тай қыз бе ре-

ді, Ақ сер ке ал мақ» — дей ді. Ал 
Бө рі мен Ақ сер ке нің жек пе-же гі 
бол ған да Бө рі «он же ті де» — деп 
жа за ды.
Дас тан ның осы мə лі мет те рі не 

сүйен сек, Бо тан тай қы зын ұза тып 
жат қан да, яғ ни, ол кем де ген де 
40-50 жас қа кел ген ке зін де Бө рі 15-
17 — де гі «ба ла бол ған» екен-мыс.
Ал осы мə лі мет ті мұ ра ғат та ғы 

де рек пен са лыс тыр сақ, мы на дай 
қа ра ма-қай шы лық ту ын дай ды: 
Бо тан тай мен Бө рі нің екеуі де 
Сар жан кө те рі лі сін ұйым дас ты-
ру шы лар ре тін де ұс та лып, тер геу 
жа са ған да өз ауыз да ры мен не ше 
жас қа кел ге нін ай тып, жаз дыр-
ған. Бұл мұ ра ғат де ре гі 1826 жы лы 
13 шіл де де тұт қын ға түс кен дер-
ден тер геу жауабын ал ған сот ник 
Кар бы шев тің Қар қа ра лы сыр тқы 
ду аны на жаз ған №8 ра пор тын-
да жа зыл ған. Он да Бо тан тай дың 
көр се тін ді сін де: «Са ры мов ской 
во лос ти ро да Ай да бульска го зо вут 
его Бо тан тай Чу ва шев, от ро ду 54-
х лет» — деп жа зыл ған. Ал ке ле сі 
Бө рі нің көр се тін ді сін де: «Той же 
во лос ти и ро да Бии Бу рю Кен же-
ба ев, 50 лет» — деп жа за ды. Сон да 
екеуінің ара сы 4-ақ жас. Бұл жер де 
«Бө рі ба тыр» дас та нын да Жə кен 
Бай ту ов екі түр лі се беп пен: бі рін-
ші — МҚК (КГБ)-ның қы ра ғы кө зі 
цен зу ра ның тыр на ғы на өзін жə не 
Бө рі нің ұр пақ та рын іліп бер мес 
үшін, бол ған оқи ға да ғы са яси ас-
тар ды то лы ғы мен алып тас тап, ру 
ара сын да ғы тар тыс, ағайын ту ыс 
ара сын да ғы күн дес тік орын ала-
тын тұр мыс тық дең гей ге тү сі ру ге; 
екін ші — шы ғар ма иде ясы оқыр-
ман ға тар тым ды бо лу үшін жа-
зу шы лар дың кең қол да ны ла тын 
қыз бен жі гіт ара сын да ғы боз ба ла-
шы лық қа ты нас тар та қы ры бы на 
бұ ру ға мəж бүр бол ған. Сол үшін 
Бө рі нің жа сын 37 жас қа ке мі тіп 
көр сет ке ні не кө зі міз же те ді. Бұ-
дан шы ға тын қо ры тын ды: бі рін-
ші ден, Бө рі ба тыр дың ту ған жы-
лы — 1776 жыл екен ді гі; екін ші ден, 
дас тан да ба ян да ла тын Бө рі мен 
Ақ сер ке нің оқи ға сы 1826 жыл дың 
тұ сын да орын ал ға ны; үшін ші ден, 
Дер бі са лы «1707 жы лы ту ды» — 
де ген пі кір қа те екен ді гі анық тал-
ды.
Дас тан бойын ша Дер бі са лы Бө-

рі мен Ақ сер ке нің оқи ға сы ке зін де 
80 жас та бол са, (1826-80=) ту ған 
жы лы 1746 жыл ға ке ле ді. Ал бұл 
ша ма лап ал ған жас, шын ды ғын да 
80-нен асып, 90-ға қа ра ған жас та 
де се (1826-89=) 1737 жыл ға ке ле ді. 
Дер бі са лы ның жа сын анық тау ға 
сеп ті гі ти ер əзір ге бір ға на мұ ра-
ғат де ре гі анық та лып отыр. Оның 
қал мақ қы зы нан ту ған ба ла сы Қы-
ды рə лі Сар жан кө те рі лі сі ке зін де 
Бө рі, Бо тан тай, То рақ тар мен бір ге 

қол ға түс кен де бер ген жауабын да 
«65 жас та мын» — деп көр сет кен. 
Сол 1826 жы лы 65-те бол са, ту ған 
жы лы 1761 жыл ға ке ле ді. Қы ды-
рə лі Дер бі са лыұ лы ның ту ға ны на 
би ыл 255 жыл то ла ды. Ал Дер бі са-
лы бұл кез де 24 жас та. Əри не бұл 
нақ ты жа сы бол ма ға ны мен, ең 
ер те де ген де, оның ту ған жы лы — 
1737-нің тұ сы еке ні аңыз бен мұ ра-
ғат де ре гі мен дə лел де ніп отыр.
Екін ші мы сал: Бө рі мен Ақ сер-

ке нің ара сын да ғы оқи ға ға қа тыс-
қан тұл ға лар дың өмір сүр ген ке зі-
не бай ла ныс ты.
Мы са лы, дас тан ның бір тұ сын-

да: «Ба тыр деп сан со ғыс та аты 
шық қан, Ішін де осы қол дың ер 
Қаш қын бай» — де ген жол дар бар.
Бұл тұл ға жө нін де Қо ян шы-

та ғай ше жі ре сін дайын дау ға ат 
са лыс қан Тө ре хан Май бас: «Қаш-
қын бай Қо жа бер ге нұ лы Ке не са ры 
Қа сы мұ лы ның он жыл ға со зыл ған 
азат тық кү ре сі ке зін де көз ге түс-
кен ба тыр лар дың бі рі» — дей ді. 
Мұ ра ғат де ре гін де де Қаш қын бай-
дың Ке не са ры кө те рі лі сі ке зін де гі 
оқи ға лар ға қа тыс қа нын ай ғақ-
тай тын құ жат тар бар. 1859 жы лы 
9 ма усым да жа зыл ған құ жат қа 
Қо ян шы-та ғай бо лы сы ның 51 ада-
мы мен бір ге «Кач кын бай Ко жа-
бер ге нев» те қо лын қой ған екен. 
Яғ ни, ең жас де ген де 1859 жы лы 
Қаш қын бай Қо жа бер ге нұ лы 70-
80 жас тың ша ма сын да. Бө рі нің 
құр да сы бо лып шы ға ды. Яғ ни 
Қаш қын бай ба тыр дың Бө рі мен 
Ақ сер ке оқи ға сын да 1787 жы лы 
емес, ең ер те де ген де Сар жан кө-
те рі лі сі ке зін де бол ға нын дə лел-
дей ді. Бұл де рек дас тан да ба ян да-
ла тын оқи ға ның 1826 жыл дың тұ-
сын да бол ға нын та ғы да ай ғақ тай 
тү се ді.
Үшін ші мы сал: Бө рі нің Ақ сер-

ке ні жек пе-жек те өл ті руі не се беп 
бол ған қыз ба ла Кү ңіл дік ту ра лы 
«Бө рі ба тыр» дас та нын да: «Сол 
кез де бір қыз ту ған Ит құ лы дан, 
Кем көр мей ді қыз да бол са ай дар-
лы ұл дан. Он төрт тен он бес ке аяқ 
ба сып, Жақ сы ны, жа ман ды да та-
нып қал ған» — деп жа за ды.
Бұл жер де кел ті ріп тұр ған Кү-

ңіл дік тің 14-15 жас та бол ған ды ғы 
Бө рі мен Ақ сер ке нің ара сын да ғы 
жек пе-жек тен 3 жыл бұ рын бас-
тал ған құ да лық қа ба ла ныс ты ай-
ты лып тұр. Жек пе-жек 1826 жыл-
дан кейін орын ал са, құ да лық 
1824 жы лы бас тал ған. Бі рін ші 
ке здес кен де құ да лық қа ке ліс-
кен. Оны дас тан да: «Ке лі сіп екі 
жа ғы құ да бол ды» — дей ді. Бұл 
1824 жыл. Одан əрі: «Ұзат пақ қыз-
ды ауыл дан ке лер жаз да. Ақ сер ке 
Бо тан тай мен қол алыс ты, Кел мек 
боп ту ар жыл дың ма мы рын да» — 
дей ді. Осы дан кейін: «Бо тан тай 
өзі жүр ді он бес кі сі, Алу ға қа лың 
мал ды еріп бір ге» — дей ді. Бұл 
да Ақ сер ке нің ауылы на кел ген 
1824 жыл ғы оқи ға. Құ да ла рын кү-
тіп ал ған нан кейін: «Ақ сер ке көп-
ші лік ке айт ты бə рін… Ба ра мыз 
ке лер жаз да қыз бе ре ді» — дей ді. 
«Бо тан тай Ақ сер ке мен қош ай ты-
сып, «Қыс өтіп, жаз шық қан соң 
ке лің дер» деп жа за ды. Одан кейін 
ке ле сі 1825 жы лы: «Қыс өтіп, қар 
да ке тіп, жаз да шық ты. Жү ре тін 
уəде лі кү ні бі тіп, Ақ сер ке жүр-
мек бо лып та лап тан ды… Бас шы-
ға Асан де ген Би ін қос ты… Он 
адам жү ріп кет ті күйеу ді ер тіп… 
Жол жү ріп ал ты күн дей екі ор-
та да, Күн ба та күйеу, құ да ке ді 
же тіп», — дей ді. Осы жы лы: «Бо-
тан тай ақ үй тік ті, қыз ды ұзат ты… 

Кү ңіл дік ті күң дік ке қо са бер ді», — 
дей ді. Бо тан тай дың қы зы мен Кү-
ңіл дік ті алып кел ген нен кейін: 
«Той қыл ды жан-жақ та ғы ел ді 
жи нап. Үш күн дей ат шап ты рып, 
ойын бол ды, Кə рі-жас, қыз-боз ба-
ла бə рі де ду лап… Осын дай сауық-
пе нен күн дер өт ті, Қыс өтіп, ке ле сі 
жаз та ғы жет ті. «Күң-күң» деп Кү-
ңіл дік ке күн көр сет пей, Қор лық ты 
Ақ сер ке ен ді көр сет ті», — дей ді. 
Бұл ке ле сі 1826 жыл. 1824 жы лы 
15-те бол ған Кү ңіл дік 1826 жы лы 
18-ге ке ле ді.
Ал ен ді мұ ра ғат құ жа тын да 

1826 жы лы 13 шіл де де Бо тан тай-
дан ал ған тер геу ке зін де гі жауап-
тың бір тұ сын да: «по те ря лись 
из аула их два маль чи ка и од на 
18 лет няя дев ка», — деп көр се те-
ді. Бұл жер де «жо ға лып кет кен» 
18 жас та ғы қыз өзі нің ұза тыл ған 
қы зы мен бір ге жі бе ріл ген Кү ңіл-
дік тің дас тан да ғы Ақ сер ке ауылы-
нан қор лық қа шы да май қа шып 
шы ғып, ес сіз да ла да күз дің қа ра 
суы ғын да ғы қар лы жаң быр да үсіп 
өл ген оқи ға сы мен дəл ке ле ді. Оқи-
ға 1826 жыл дың қа ра кү зін де бол-
ған. Қыз дың өлі гін ке ле сі жыл дың 
көк те мін де тауып ал са, Бө рі нің 
Ақ сер ке мен ара да ғы жек пе-жек 
оқи ға сы 1827 жы лы орын ал ған. 
Бұл дас тан да ғы Бө рі нің ба сы нан 
өт кен та ғы бас қа оқи ға лар ға бай-
ла ныс ты ал да ғы жа ри яла на тын 
ма қа ла лар мен мо ног ра фи яда 
ба ян да ла тын дық тан, əзір ге оны 
тал да уды осы тұ сы нан қайы ра тұ-
ра мыз.
Ал осы жо ға ры да кел ті ріл ген 

аңыз бен мұ ра ғат де ре гін де гі үш 
мы сал да: бі рін ші ден, Бө рі нің нақ-
ты ту ған жы лы 1776 жыл еке ні не; 
екін ші ден, «Бө рі ба тыр» дас та-
нын да ат та ры ата ла тын кейіп кер-
лер дің бə рі де Сар жан Қа сы м ұлы 
жə не одан кейін Ке не са ры Қа сым-
ұлы бас қар ған ұлт-азат тық кө те рі-
ліс ке қа тыс қан, сол за ман ның тұл-
ға ла ры еке ні не; үшін ші ден, «Бө рі 
ба тыр» дас та нын да ба ян дал ған 
оқи ға лар Сар жан кө те рі лі сі ке-
зін де 1824 жыл мен 1827 жыл дың 
жə не одан ар ғы кез де орын ал-
ған ды ғы на; төр тін ші ден, аңыз бен 
мұ ра ғат де ре гі бар лық ба ян дал ған 
оқи ға лар дың бол ған уақы тын бір-
бі рі мен дəл ке ле тін шы найы лық-
пен көр се тіп тұр ға ны на кө зі міз ді 
жет кі зе ді.
Бө рі нің шы ны ме нен 1776 жы-

лы ту ған ды ғын мұ ра ғат тың 
1851 жы лы 28 қа ра ша сын да жа-
зыл ған та ғы бір де ре гі дə лел дей ді. 
Он да: «Бю ри Кен же ба еву въ нас-
то ящее вре мя, какъ вид но изъ соб-
ствен на го его по ка за ния, отъ ро ду 
75 летъ», — деп жа за ды. 1851-ден 
75-ті ал саң, ту ған жы лы 1776 ж.
Ал Бө рі нің қай тыс бол ған жы-

лы на кел сек, əзір ге, 4 де рек анық-
тал ды: бі рін ші сі — 1855 жыл-
ғы са нақ тың де ре гі. Он да «Ро да 
Са рымъ-Ток санъ. От де ле ние 
Ай да булъ. Под раз де ле ния: 1-е, 
Кен дже бай. …Бу рю Кен же ба-
евъ» — деп, жыл қы сы — 117, ірі 
қа ра ма лы — 2, қойы — 475 — деп 
көр се тіл ген. Бұл де рек Бө рі нің 
79 жа сын да ауыл ақ са қа лы бо лып 
отыр ға нын көр се те ді. Екін ші сі — 
1858 жы лы 21 шіл де де жа зыл ған 
екі құ жат. Он да Əл те ке-Са рым бо-
лы сы ның ауыл стар шын да ры мен 
оның құ ра мын да ғы қа зақ тар дың 
бə рі 18 ша ңы рақ тан тұ ра тын Ес-
те ме сов тер ді Дүй сен бай-Шек шек 
бо лы сы на ауысу ына жə не Дүй сен-
бай бо лы сын да ғы: «…Чальджа на, 
Че ге ба ева, Кур кен бая Боз да ко вых 

и Ку ду чу Бар лы ба ева…», — деп 
атал ған қа зақ тар ды Əл те ке-Са-
рым бо лы сы на қа был дау ға «қар сы 
емес піз»  деп 40 адам қол қой ған 
ті зім де Бө рі нің аты жоқ. Екі құ-
жат та да оның ор ны на «Жа на бай 
Бу рин» қол қой ған. Үшін ші сі — 
1859 жы лы 2 ма усым да жа зыл-
ған құ жат. Он да 1855 жыл мен 
са лыс тыр ған да 1858 жыл ғы мал 
ба сы ның ке му ін: «в те че нии ми-
нув ша го 1855-1858 год. трех ле тия 
мы от па де жа ли ши лись бо лее 
5 т. ло ша дей, до 33 т. ба ра нов и 
до 800 ро га та го ско та», — деп Сі-
бір қа зақ та ры об лы сы ның əс ке ри 
гу бер на то ры жа нын да ғы ерек ше 
тап сыр ма лар ше не уні гі Мен де лев-
ке Əл те ке-Са рым бо лы сы қа зақ та-
ры ның бер ген мə лім де ме ле рі нің 
со ңын да қол қой ған 78 адам ның да 
ті зі мін де Бө рі жоқ. Ор нын да та ғы 
да «Жа на бай Бу рин» қол қой ған. 
Төр тін ші сі — Бө рі нің 1858 жыл ға 
дейін қай тыс бол ған ды ғын дə лел-
дей тін ең нақ ты де рек. Ол құ жат: 
«СПИ СОКъ кир ги замъ во шед-
шимъ съ 1858 по 1861 по слу чаю 
смер ти на чаль ни ковъ се мей ства» 
деп ата ла ды. Он да: «Ал те ке-Са-
ры мов ской во лос ти… №535. Ақ-
бо лат Бу рин», — деп жа зыл ған. 
Кейін гі Са рым ше жі ре сін де Бө рі-
ден та рай тын ұр пақ тар ды жаз ған-
да кей бі ре уле рі кір мей қал ға ны 
анық та лып отыр. Он да «Шың ғыс, 
Бай ба ла, Жа ңа бай, Аман бай, Ба-
зыл бек, Ба тыр бек, Егіз бек, Се гіз-
бек тер» ға на жа зыл ған. Мұ ра ғат 
де рек те рін де кез де се тін осы Ақ бо-
лат, Жан бай де ген ба ла ла ры ның 
аты ше жі ре ден тыс қал ған. Олар-
ды Бө рі ден та ра ған ұр пақ тар ды 
қа рас тыр ған та қы рып аясын да та-
ғы да қа рас ты ра мыз. Ал бұл жер-
де ата лып тұр ған Ақ бо лат Бө рі нің 
қа ра ша ңы ра ғын ұс та ған ең кен-
же сі бо луы мүм кін. Үл кен аға ла-
ры ның бə рі бө лек отау құ рып, өз 
ал да ры на ен ші ле рін алып, бө лек 
ауыл бо лып тұр ған дық тан, Ақ бо-
лат — кен же бол ған дық тан, əке сі 
Бө рі қай тыс бол ған да қа ра ша ңы-
рақ қа ие бо лып қал ған. Осы төрт 
де рек ті қо ры та кел ген де, Бө рі Кен-
же байұ лы 1857 жы лы 81 жа сын да 
дү ни еден оз ған ды ғы анық та ла ды.
Со ны мен бір ге, 1858 жыл ғы 

са нақ қа кі ріп, 1859 жыл ғы қай та 
жүр гіз ген тек се ру са на ғы ті зі мі-
не қай тыс бо лу ына бай ла ныс ты 
кір мей қал ған дар дың қа та рын-
да «№710. То рак Чан да ге нов» — 
ата лып, оның ор ны на ба ла сы 
«№709 Мал ба сар То ра ков» — тір-
кел ге ні жа зы ла ды.
Зерт теп отыр ған тұл ға өмі рі-

нің əр-ке зін де орын ал ған оқи ға-
лар ды аңыз дар мен мұ ра ғат де-
рек те рін са лыс ты ра тал дап, əлі де 
та лай құн ды да, қы зық фак ті лер ді 
анық тай тү се міз. Əзір ге, кө те рі ліп 
отыр ған мə се ле, Бө рі нің ту ған жə-
не қай тыс бол ған жы лы на ға на қа-
тыс ты бол ған дық тан, жо ға ры да ғы 
сы ни тал да уды тө мен де гі тұ жы-
рым дар мен қо ры тын ды лайық:

1 — Бө рі Кен же байұ лы 
1776 жы лы ту ған;

2 — Бө рі Кен же байұ лы 
1857 жы лы 81 жа сын да қай тыс 
бол ған.

3 — Дер бі са лы ба тыр ша ма-
мен 1737 жы лы ту ып, 1827 жыл дан 
кейін 90-нан асып қай тыс бол ған.

4 — Оның ба ла сы Қы ды рə лі 
1761 жы лы ту ған.

5 — То рақ ба тыр Шаң ды ге н-
ұлы 1760 жы лы ту ып, 1858 жы лы 
98 жас та қай тыс бол ған.
Бө рі ба тыр дың ту ған жə не қай-

тыс бол ған жыл да рын анық та уда 
осы уақыт қа дейін гі зерт те улер де 
жа ри ялан ған бар лық нұс қа лар-
дың қа те лік ке ұры ну ының ең бас-
ты се беп те рі: бі рін ші — Ауыз ша 
мұ ра ны зерт теп жүр ген ға лым-
дар Бө рі ба тыр ға қа тыс ты жа ри-
ялан ған мə тін дер ді осы уақыт қа 
дейін сы ни тал дау ға алып, он да-
ғы орын ал ған мə лі мет тер дің та-
ри хи ас та рын анық та уды қол ға 
ал ма ған; екін ші — Өл ке та ну да ғы 
зерт те улер бір жақ ты аңыз бен 
жа ри ялан ған ғы лы ми, кө сем сөз-
дік, та ным дық мə тін дер мен ға-
на шек те ліп, мұ ра ғат тың де ре гін 
қол дан ба ған; үшін ші — Əуес қой 
зерт те уші лер кезкел ген зерт теу — 
ал дым мен өзі не дейін жа зыл ған 
зерт те улер де гі пі кір лер ге та рих-
на ма лық шо лу жа са удан бас та-
лып, одан кейін олар дың қол дан-
ған жə не өзі ғы лы ми ай на лым ға 
ал ғаш қо сып отыр ған де рек көз-
де рін сы ни тал дау ар қы лы шын-
дық қа қа тыс ты лы ғын анық та удан, 
со ңы нан өзі нің зерт теуін де бас-
шы лық қа ала тын əдіс на ма лық 
ұс та ным да ры мен əдіс-тə сел де рін 
анық тап алу дан кейін бас та ла ты-
ны на мəн бер ме ген.
Кез кел ген тұл ға ның өмір ба-

яны на қа тыс ты зерт теу жо ға ры да 
атал ған та лап тар ды орын да ған да 
ға на мақ са ты на же те ді.
Ма қа ла ны аяқ тай оты рып, ел 

бо лып, ір ге міз дің сө гіл мей, қа зір-
гі тəуел сіз дік ке же туі міз ге өзін дік 
үле сін қос қан та ри хи тұл ға — Бө-
рі ба тыр ға ар нал ған осы зерт те уді 
ұйым дас ты рып, қа ра жат тық шы-
ғы нын қам та ма сыз етіп, ар найы 
тап сы рыс бе ріп, оның орын да лу-
ын да ла лық эк спе ди ция, мұ ра-
ғат тық із де ніс тер ба ры сын да бел 
ше шіп кі рі сіп, қам қор лық пен 
қа да ға лап отыр ған, «оты зын да — 
ор да бұ зар, қы ры қын да — қа мал 
алар, елу ін де — ел аға сы бо лар» 
жас қа кел ген аза мат тар дың ал-
дың ғы аға ла ры ның ақыл-ке ңе сі-
мен, үл гі-өне ге сі мен игі лік ті бас-
та ма ға се беп ші бол ға ны на шек сіз 
ал ғы сым ды біл ді ре мін. Бұл «бі тер 
іс тің ба сы на, жақ сы ке лер қа сы на» 
де ген ха лық да на лы ғын ай ғақ тай-
тын қа дам. Лайым, ұр пақ үшін 
ма ңыз ды іс те əр бас та ған бас та ма-
мыз ба ян ды аяқ та лып, ел игі лі гі не 
ай на ла бер сін.
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Кə сіп кер лік жо лы жақ сы іс тің бас та ма ла ры мен қу ан тса да тоқ та май ал ға жү ру ге ти іс жол. Қа зақ-
стан да жас тар ды кə сіп кер лік ке ба улып, өз уақыт та ры мен мүм кін дік те рін ти ім ді пай да ла нып, жар-
қын бо ла шақ қа де ген жос пар ла рын іс ке асы ру ла ры на ба рын ша мүм кін дік тер жа сал ған. Со ндай 
ортаның бі рі — Жас тар кə сіп кер лік ор та лы ғы. Ор та лық тың мақ са ты — жас тар ды елі міз дің əлеу мет-
тік-эко но ми ка лық өмі рі не əлеу мет тік жə не биз нес жо ба ла рын жү зе ге асы ру ар қы лы ті ке лей ара лас-
ты ру. Ал да ғы 2019 жыл «Жас тар жы лы» бол мақ, ин но ва ци яны ту ды ра тын да, жү зе ге асы ра тын да жас-
тар. Ха лы қ ара лық сту дент тер кү ні қар са ңын да Қа зақ стан ның ерік-жі ге рі мық ты, бо ла ша ғы ай қын 
жас та ры ның бі рі — Е. А. Бө ке тов атын да ғы ҚарМУ-дың би оло гия-ге ог ра фия фа куль те ті нің 3 курс 
сту ден ті жə не «Enac tus ҚарМУ» ко ман да сы ның ка пи та ны Асан Сұл тан ға ли мен ой бө лі сіп қайт тық.

— Сіз үшін ENAC TUS-тың ма-
ңы зы қан дай?

— ENAC TUS — эко но ми ка 
аясын да сту дент тер мен биз нес 
көш бас шы ла ры ара сын да ғы ал-
тын кө пір… Жер бе тін де гі бар лық 
адам зат тың бо ла ша ғы бар, сол бо-
ла ша ғын бағ дар лай тын кез — сту-
дент тік жас тық шақ. Осы кез де 
қай жол ға түс тің, сол сүр леу өмі-
рің нің не гіз гі ар на сы на ай на ла ды. 
Мен өз жо лым ды ENAC TUS жас 
кə сіп кер лер ұйы мы мен бай ла-
ныс тыр дым. Біз ойы ас қақ, иде ясы 
мық ты, энер ги ясы мол жас тар мен 
үл кен жо ба лар ды жү зе ге асыр дық 
жə не ал да ғы уақыт та да жү зе ге 
асы ра тын жо ба ла ры мыз же тер-
лік. Қа зақ стан ның 50-ден ас там 
жо ға ры оқу ор нын да ENAC TUS 
кə сіп ке бейім жас тар ор та лы ғы 
ашыл ған. Əр ко ман да өз де рі нің 
жо ба ла ры на пре зен та ция жа сап, 
оның қа жет ті лі гін қол дап, қор ғап 
шы ға ды. Нə ти же сін де ең үз дік 
жо ба ма ра пат қа ие бо лып, оның 
іс ке асу ына, яғ ни бо ла ша ғы на, жо-
ба ның өмір сү руі не мүм кін дік тер 
жа са ла ды. Сон дай-ақ жү зе ге асы-
ры ла тын жо ба əлем дік дең гей де 
де өз ба ғын сы най ала ды. Əлем нің 
36 мем ле ке тін де ENAC TUS кə сіп-
ке бейім жас тар ор та лы ғы бар. 
Оның көш ба сын Ка на да мем ле-
ке ті бас тап тұр. Ка на да мем ле ке ті 
жы лы на төрт мəр те Аф ри ка елі не 
ба рып, өз жо ба ла рын жү зе ге асы-
рып жа та ды. Өкі ніш ке орай біз де 
он дай мүм кін дік тер жоқ. Бі рақ 
ал да ғы уақыт та да жұ мы сы мыз ды 
тоқ тат пай, ерік-жі ге рі міз ді, күш-
қуа ты мыз ды жұ мыл ды рып, ал ға 
үл кен қа дам дар жа сап, əлем дік 
жо ба лар дың да қа та ры нан кө рі-
ніп қа лар мыз.

— Ко ман да ның осы күн ге 
дейін жет кен же тіс тік те рін ай-
тып өт се ңіз?

— Біз үшін үл кен же тіс тік — 
2017 жыл дың сəуір айын да «My 
Jent» жо ба сы бойын ша же ңім паз 
ата нып, 1 000000 тең ге ұтып алу-
ымыз. Қа ра жат тың қай да кет ке ні 
бə рі не қы зық ты шы ғар, та мақ же-
ңіл өнер кə сі бін жү зе ге асы ру үшін 
1 мил ли он тең ге жет кі лік сіз. Біз ол 
ақ ша ға са рап та ма лар жүр гіз дік, 
со ны мен қа тар сер ти фи кат тар ал-
дық. Сол кез дер де біз дің ко ман да 
жай лы Tengri news. kz пор та лын да 
жа зыл ды. Ко ман да мыз бен кө бі не 
Алматы об лы сы на ба рып жұ мыс-

та ры мыз ды, жо ба ла ры мыз ды іс ке 
асы рып ке ле міз. Ол жақ біз ді жиі 
ша қы рып тұ ра ды. Өзің ді қа жет 
ете тін жер ге бар дей ді ғой не гі-
зі. Қол ға ал ған жо ба мыз ауқым-
ды бол ған дық тан, оған көп уақыт 
ке те ді. Осы жы лы дей ал май мыз, 
2020 жыл ға қа рай аяқ тап қа лар-
мыз. Со ған орай көп те ген ке ліс-
сөз дер мен тə жі ри бе лер жүр гі зі-
лу де, қа зір қы зу жұ мыс үс тін де міз.

— Сту дент тер мен жұ мыс іс те-
ген қа лай?

— Ко ман да құ ра мы өз ге ріп тұ-
ра ды. 4 курс сту дент те рі ке тіп жат-
са, олар дың ор нын із ба сар ла ры — 
1 курс сту дент те рі ба са ды. Олар 
ұйым ға өз жо ба ла рын қор ғау 
ар қы лы қа был да на ды. Сту дент-
тер биз нес көш бас шы ла ры мен 
кез де сіп, дə ріс те рін тың дап, тə жі-
ри бе жи нақ тай ды. Кə сіп кер лік тің 
майын іш кен май тал ман дар қа ра-
пайым са на удан бас тап кə сіп кер-
лік тің жо ға ры са ты ла ры на қа лай 
шы ғу ға бо ла ты нын ег жей-тег жей 
ай тып бе ре ді. Тə жі ри бе ар қы лы 
жас тар өз мақ сат та ры на, ар ман да-
ры на қол жет кі зе ала ды. Тə жі ри-
бе қа шан да ба ға дан би ік. Қа зір гі 
таң да дип ло мын қо лы на ал ған 
жас ма ман жұ мыс із деп бар ған 
ме ке ме сі не тə жі ри бе сі жоқ ты ғын 
ай тса, оның жұ мыс қа ор на ла суы 
екі та лай. Жа ңа ға на оқу бі ті ріп 
кел ген сту дент те тə жі ри бе қай дан 
бол сын. Ал ENAC TUS осы жағ-
дай дан сту дент ті құт қа рып ала ды. 
Се бе бі біз де тə жі ри бе жи нақ та ған 
сту дент бо ла шақ та өз жұ мы сын 
дөң ге ле тіп алып ке те ала ды.

— Кə сіп кер лік жол да тө теп 
бе ре ал май тын дай қи ын дық-
тар кез де се ді, со ның бə рін же ңу 
үшін адам бойын да қан дай қа-
си ет тер бо луы ке рек? Бұ ған сту-
дент тер ді қа лай ба ули сыз дар?

— Ко ман да мыз да ғы сту дент-
тер дің бар лы ғы бо ла ша ғын нақ ты 
кə сіп кер лік пен бай ла ныс ты ра ды 
деп ай та ал май мын. Əр адам ның 
бо ла ша ғы өз қо лын да. Қа зір əлеу-
мет тік же лі лер де «Сту дент тік кез-
де қа лай биз нес ашу ға бо ла ды? 
Қа лай тез ақ ша та бу ға бо ла ды? 
Сол жай лы біл гің кел се…» де ген-
дей жар на ма лар кө бейіп кет ті. 
Бұн дай жар на ма лар өз ісін дөң ге-
ле тіп алып ке ту ді ар ман дап жүр-
ген дер дің қы зы ғу шы лы ғын ту ды-
ра ды. Көп ші лі гі не бар лы ғы оңай 
бо ла са ла тын дай кө рі не ді. Осы 

тұс та олар əр адам ның бел гі лі бір 
кə сіп ке бейім ді лі гі бо ла ты нын 
ұмыт қал ды ра ды. Кə сіп кер ге де 
кə сіп кер лік қа бі лет ке рек. Кə сіп-
кер бо ла тын адам ның кə сіп кер лік 
қа бі ле ті, да ры ны бар лық іс тен бұ-
рын сол са ла ға де ген ба сым қы зы-
ғу шы лы ғы нан бо луы қа жет. Жыл-
да біз дің ұйым ның ұйым дас ты ру-
ымен үл кен жəр мең ке өте ді. Жəр-
мең ке де жас тар ха лық на за ры на 
өз жо ба ла рын ұсы нып, қор ғай ды. 
Та ны мал ком па ни ялар дың бас-
шы ла ры, кə сіп кер лік са ла да жүр-
ген мық ты ма ман дар сту дент те рі-
міз дің жұ мыс та рын ба қы лай ды. 
Олар дың көз ге түс кен жас тар ға 
өз ком па ни яла ры нан жұ мыс ұсы-
на тын кез де рі де бо лып тұ ра ды. 
Ко ман да мыз дың мү ше сі бол ған 
бір не ше сту дент қа зір гі таң да сол 
ком па ни ялар да қыз мет етіп жүр. 
Бұл біз үшін жақ сы көр сет кіш, үл-
кен же тіс тік.

— Бұл ұйым ға ке луі ңіз ге не 
түр ткі бол ды?

— 1 курс оқып жүр ген ке зім де 
VKon tak te əлеу мет тік же лі сін де гі 
Кар МУ сту дент те рі нің то бы ның 
па рақ ша сы нан ENAC TUS ұйы-
мы ның 1 курс сту дент те рі не жа-
ри яла ған ірік теуі жай лы ха бар-
лан ды ру ды оқып қал дым. Мі не, 
қа зір сол ха бар ла ма ның ар қа сын-
да сіз ге сұх бат бе ріп отыр мын. Ең 
бі рін ші, мен ко ман да ның PR ме-
нед же рі, кейін жо ба ме нед же рі 
бол дым. Сол уақыт та біз «My Jent» 
жо ба сын жү зе ге асыр дық. Жо ба-
лар бойын ша 2017-2018 жы лы ви-
це-Президент бол дым. Ағым да ғы 
жыл дың ма мыр айы нан бас тап 
«Enac tus ҚарМУ» ко ман да сы ның 
ка пи та ны бо лып бе кі дім.

— ENAC TUS-пен бір ге ар ман-
да ры ңыз қан ша лық ты жү зе ге 
асып жа тыр?

— Бас тап қы да ма ған жо ба мен 
ай на лы су ұна ды. Оны құ ру, қор-
ғау, ұсы ну, жа ри ялау сын ды қы-
зық ты жұ мыс ба ры сын да жо ба-
мен ай на лы су дың те ре ңі не бой-
лап, оны же тік мең гер дім де сем 
де бо ла ды. Мен ка пи тан ата ну 
үшін ты рыс па дым, өзі ме жо ба-
мен ай на лы су ұна ған дық тан ал ға 
ұм тыл дым, үл кен жо ба лар дың 
ба сын да жүр ге нім біз дің бұ рын ғы 
ка пи тан ның кө зі не тү сіп, ме ні өз 
ор ны на та ғайын да ды. Жұ мыс қи-
ын, бі рақ қо лы мыз дан кел ге нін ше 
іс теп жа тыр мыз. Мақ сат та ры мыз 

орын да лу да, оған дə лел — біз шет 
ел дер ге шы ға мыз. Мə се лен, осы 
жа қын да жо ба мыз ды қор ғау үшін 
Ар ме ния ға ұша мыз.

— Қан дай да бір ұйым дар мен, 
қайы рым ды лық қор ла ры мен 
бай ла ныс жа сай сыз дар ма?

— Біз дің бас ты мақ са ты мыз — 
кə сіп кер лік жол да жо ба лар ды іс-
ке асы рып, сол ар қы лы адам дар ға 
кө мек те су. Біз ана лар үйін де гі көп 
ана лар ға кө мек те су де міз. Ол жер-
де кө бі не жас қыз дар, олар дың бо-
ла ша ғы ал да, ке ле ше гін ай қын дап 
алу ла ры на өз кө мек қо лы мыз ды 
со за мыз. Жал ғыз бас ты ана лар ға 
ба ла ла рын асы рап, жет кі зу үшін 
ақ ша ны дұ рыс пай да ла на бі лу ді 
үй ре те міз. «My Jent» жо ба сы ның 
өнім де рін дайын дау үшін ол кі сі-
лер ді жұ мыс қа алып, жа ла қы ла-
рын бе ріп, жұ мыс жа ғы нан да кө-
мек те су де міз. Олар дың жү зін де гі 
қуа ныш жү ре гі міз ге жы лу сый-
лай ды. Кө ңі лі мұң ды жан дар дың 
қу ан ға нын кө ріп, өзі міз де қуа на-
мыз. Ба ла лар үйі нің тү лек те рі не 
де қо лы мыз дан кел ген ше жəр дем-
де се міз. Олар ба ла лар үйін де өмір 
сүр ген кез де ки ім жуу, та мақ іс-
теу, тұр мыс тық тех ни ка ны дұ рыс 
пай да ла ну де ген дей қа ра пайым 
күн де лік ті іс тер мен ай на лы су ды 
біл ген жоқ, се бе бі олар ға бар лы-
ғын сол жер дің жұ мыс шы ла ры 
дайын дап бе ре тін. Ере сек өмір ге 
қа дам бас қан за ман дас та ры мыз ға 
бар біл ге ні міз ді үй ре те міз. Азық-
тү лік алу, ақ ша ны дұ рыс жұм сау, 
оны үнем деу, ысы рап ет пеу тə різ-
ді эко но ми ка лық тұр ғы да ғы қа-
жет ті ақыл-ке ңес тер ді де ай тып, 
жол көр се те міз.

— Ал өз де рі ңіз ге кө мек көр се-
ті ле ме?

— Біз ге бі лім ор да мыз үне мі 
қол дау та ны тып ке ле ді. За ма науи 
құ рал-жаб дық тар мен жаб дық-
тал ған, іші не ен ген сəт те са на ңа 
та ма ша иде ялар ды құя тын Жас-
тар кə сіп кер лік ор та лы ғы мен 
ка би нет ті ашып бе ріп, жұ мыс 
іс теуіміз ге ба рын ша мүм кін дік 
жа сап, іс са пар лар ға шы ғуы мыз ға 
жол ашып, қар жы бө ліп отыр ған 
уни вер си тет бас шы лы ғы на, со ны-
мен қа тар са бақ тан бо са ту жа ғы-
нан да тү сі ніс тік пен қа рап жүр ген 
ұс таз да ры мыз ға ай тар ал ғы сы мыз 
шек сіз. Біз қан дай же тіс тік ке жет-
сек те — ол уни вер си те ті міз дің же-
тіс ті гі.

— Кə сіп тік жол да қан дай қи-
ын дық тар мен бет пе-бет кел ді-
ңіз дер?

— Кə сіп тік жол — оңай жол 
емес, көп те ген қи ын дық тар кез-
де се ді. Жо ба ның іс ке асу ына ақ-
ша ның жет пей қа луы… Əсі ре се 
та мақ өнер кə сі бін де жүр ген кез де 
көп те ген қи ын дық тар кез де се ді. 
Эко ло ги ялық сер ти фи кат тар мен 
өз ге де сер ти фи кат тар ға қол жет-
кі зу, қан ша ма са рап та ма лар дың 
жа са луы жə не тауар ла ры мыз дың 
дү кен де гі сө ре лер ге шы ғуы ке зін-
де көп те ген қи ын дық тар ту ын дап 
жа та ды. Сол се беп ті біз əлі күн ге 
дейін тап сы рыс пен жұ мыс жа сап 
жа тыр мыз. Жа қын да ин вес тор 
тап тық, ара да ке ліс сөз дер жүр-
гі зіп, бар лы ғы сəт ті бо лып жат са, 
тауар ла ры мыз ды дү кен сө ре ле рі-
нен кө ріп қа лу ла ры ңыз мүм кін.

— Ко ман да ның бо ла ша ғын 
қа лай елес те те сіз?

— Осы күн ге дейін гі жет кен же-
тіс тік те рі не қа рап оты рып ко ман-
да мыз бо ла шақ та да та лай би ік тен 

кө рі не ді де ген се нім де мін. Біз дің 
ең үл кен ар ма ны мыз — əлем дік 
до да ның фи на лис те рі бо лып, əлем 
ел де рі мен бақ сы на сып кө ру. Бə се-
ке лес тік ар қы лы біз өсе міз, да ми-
мыз, көп нəр се үй ре не міз. Əлем нің 
36 мем ле ке ті нің ішін де қа зақ ба ла-
ла ры ның өз де рін дə лел дей тін кү ні 
ту аты ны на се не міз. Қа ла мыз дың, 
тек қа на қа ла мыз дың емес, елі міз-
дің, мүм кін бол са, тіп ті əлем нің 
мə се ле ле рін ше шу ге ат са лы са ала-
тын үл кен ұжым ның мү ше сі бол-
ға ны ма қуа ныш ты мын. Елі міз дің 
жа лын ды да жі гер лі. та лап ты жас-
та ры мен бір ле сіп жұ мыс іс теу мен 
үшін қуа ныш, зор ба қыт.

— Ал өзі ңіз дің бо ла ша ғы ңыз-
ды?..

— Қа зір гі оқу ым ды аяқ тап, екін-
ші ма ман дық ре тін де эко но ми ка 
са ла сы на оқу ға тап сы рып көр сем 
бе дей мін. Егер оқу ым ды ой да ғы-
дай аяқ тап жат сам, мен де екі дип-
лом бол мақ: бі рі — гу ма ни тар лық, 
бі рі — ғы лы ми са ла да ғы. Бо ла-
шақ та өзім ді жақ сы қа лып тас қан 
тұл ға ре тін де елес те те мін. Бі рақ 
нақ ты қай са ла да жү ре ті нім ді əлі 
ай та ал май мын.

— Ко ман да ла ры ңыз дың құ ра-
мын да ғы сту дент тің бей не сі?

— ENAC TUS жай лы те ріс пі кір-
де жүр ген сту дент те рі міз де бар 
екен. Олар — ENAC TUS-тың құ ра-
мын да бо лып, жұ мыс іс тей ал ма-
ған, яғ ни қы зы ғу шы лы ғы, кə сіп тік 
са ла ға бейім ді лі гі жоқ бо лып құ-
рам нан шы ғып кет кен сту дент тер-
дің ай ту ымен біз дің ор та жай лы 
бас қа пі кір де жүр ген дер. Жо ға-
ры да ай тып өт ке нім дей, сіз дің қай 
са ла да жұ мыс іс тей ті ні ңіз өзі ңіз ге 
бай ла ныс ты. Біз дің ұйым ға ке ліп, 
кə сіп кер лік ке де ген бейі мі ңіз ді 
аша ал са ңыз ға на біз бен тұ рақ ты 
жұ мыс жа сай ала сыз.
Ко ман да мыз ға бел сен ді бо лу 

мақ са ты мен ке ліп қо сы ла тын дар, 
жəй ке ліп-ке тіп жү ре тін сту дент-
тер де бар. Біз дің ең бас ты жұ мы-
сы мыз — ол жо ба лар. Жо ба құ ру, 
жос пар лау, іс ке асы ру да өз үле-
сін қо са ал ған сту дент — ба қыт ты 
сту дент, олар мен біз дің ұжым да 
ба қыт ты. Тə жі ри бе лі ма ман бо-
лу да үл кен мүм кін дік ті сый лай-
тын — біз дің жо ба лар. Жо ба лар-
сыз ко ман да бол май ды. 1 курс 
сту дент те рі не ай та рым, егер кə сіп-
кер лік ке қы зы ғу шы лық та ры ңыз 
бол са, мек теп ке зі нен жо ба жа сау-
мен ай на лы са тын бол са ңыз, он да 
2019 жыл дың қаң тар айын да бо-
ла тын ке зек ті ірік теуіміз ге ке ліп, 
бақ та ры ңыз ды сы нап кө рі ңіз дер. 
Ко ман да құ ра мы на жа ңа иде яла-
ры бар жə не жа ңа бас та ма лар ға 
бас тай тын жі гер лі жас тар ды ша-
қы ра мыз. Құ рам ды қа лып тас ты-
рып, жа ңа жо ба лар дайын дап, 
сəуір айын да ко ман да лар дың жо-
ба ла рын кə сі би дең гей де жо ға-
ры ла ту ды көз дей тін «ENAC TUS 
Ха лы қа ра лық ку бо гы — 2019» 
ауқым ды іс-ша ра сы на ба ра мыз. 
Елі міз дің əр ай ма ғын да құ рыл-
ған ENAC TUS жас тар ұйым да-
ры ның жа са ған жұ мыс та ры еле-
ніп, ма ра пат тар ға ие бо ла ды. Өз 
бо ла ша ғы мыз ды қа зір ден бас тап 
ай қын да сақ, оған қа зір гі сəт тен 
бейім дел сек, жар қын бо ла ша ғы-
мыз дың ашық ас па нын да ер кін 
сам ғай ала мыз.

— Сұх ба ты ңыз ға рах мет! Іс те-
рі ңіз ге сəт ті лік ті лей міз!

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

ENACTUS — к4сіпкерлікке ке" ;ріс
Ел ерте�і...



№11 (279) 15.11.201812Жастар �лемі
Мир молодежи

В де каб ре 2018 г. кол лек тив ка фед ры рус ско го язы ка и ли те ра ту ры, весь фи ло ло ги чес-
кий фа куль тет КарГУ им. Е. А. Бу ке то ва бу дет поз драв лять с 70-ле ти ем до цен та, кан ди да та 
фи ло ло ги чес ких на ук Ток сан ба еву Шол пан Ам ре нов ну. Тра ди ци он но, че ствуя юби ля ра, 
при ня то вспо ми нать зна чи мые ве хи его жиз нен но го пу ти, го во рить о дос ти же ни ях, от-
ме чать вклад в де ло, ко то ро му он пос вя тил свою жизнь. Ко неч но же, и на шей до ро гой 
Шол пан Ам ре нов не это го не из бе жать. Но мне за хо те лось об ра тить ся к «пер во ис точ-
ни ку», так как счи таю, что толь ко внут рен ний «ос цил лог раф» ри су ет ис тин ную «ли нию 
жиз ни». Так воз ник ла идея ин тервью, на ко то рое лю без но сог ла си лась наш юби ляр.

Шол пан Ам ре нов на, мы бе се ду ем с ва ми в 
пред две рии зна ме на тель но го со бы тия — ва ше-
го юби лея. По мо им пред став ле ни ям, вы — нас-
то ящая жен щи на на все вре ме на, ка те го рия 
воз рас та в от но ше нии вас весь ма абстрак тна, 
это прос тая фор маль ность — да та в удос то ве-
ре нии лич нос ти. А как вы от но си тесь к сво ему 
воз рас ту? Что ду ма ете о гря ду щем юби лее?
Ш. А.: К сво ему воз рас ту от но шусь фи ло соф-

ски: это не из беж ность. Хо ро шо, что жизнь по да-
ри ла те бе эти го ды. Ка за хи го во рят: «тəу ба», сла ва 
Бо гу, что дос тиг этих лет. В пов сед нев ных хло по тах 
как-то не за ду мы ва ешь ся о воз рас те, но приб ли жа-
ет ся юби лей, о ко то ром го во рят вок руг, и не воль но 
на чи на ешь осоз на вать эту да ту как оп ре де лен ную 
ве ху сво ей жиз ни. Бе зус лов но, со лид ный воз раст 
нак ла ды ва ет оп ре де лен ный от пе ча ток: осоз на ешь 
осо бую от вет ствен ность за свои сло ва, пос туп ки, 
де ла, тем бо лее ес ли ря дом с то бой тру дят ся твои 
быв шие уче ни ки.
Се год ня вы — до цент ка фед ры рус ско го язы-

ка и ли те ра ту ры од но го из луч ших уни вер си те-
тов стра ны, ве ду щий спе ци алист в сов ре мен-
ной ру сис ти ке, поль зу ющий ся зас лу жен ным 
ав то ри те том сре ди лин гвис тов го ро да и об лас-
ти, взрас тив ший сот ни про фес си ональ ных фи-
ло ло гов. Ска жи те, с че го на чал ся ваш ин те рес к 
рус ско му язы ку и ли те ра ту ре? Чем обус лов лен 
вы бор про фес сии?
Ш. А.: Ко неч но, все на ча лось с люб ви к чте нию. 

Я рос ла в рус ско языч ной сре де и, ес те ствен но, учи-
лась в рус ской шко ле, чи та ла на рус ском язы ке. 
Моя стар шая сес тра од но вре мя ра бо та ла в биб ли-
оте ке шах ты №47, и я все сво бод ное вре мя про во-
ди ла там, во зи лась с кни га ми, чи та ла их. Пом ню, 
там бы ло соб ра ние со чи не ний Баль за ка, я бра ла и 
чи та ла все то ма под ряд.

Пос коль ку моя пер вая шко ла №31 бы ла се ми-
лет кой, с вось мо го клас са я учи лась в СШ №50. Мне 
за пом ни лись уро ки ли те ра ту ры, ко то рые про во ди-
ла учи тель ни ца Зоя Львов на Трах тен берг. Ду маю, 
лю бовь к чте нию и при ве ла ме ня на фи ло ло ги чес-
кий фа куль тет Ка ра ган дин ско го пе да го ги чес ко го 
ин сти ту та. Наш вы пуск (1971 г.) был пос лед ним в 
пе дин сти ту те, ко то рый в 1972-м был пре об ра зо ван 
в уни вер си тет. Не мо гу ска зать, что кто-то кон крет-
но пов ли ял на мой вы бор спе ци аль нос ти. Тог да мы 
взрос ле ли очень ра но, ра но ста но ви лись са мос то-
ятель ны ми…
Вам ин те рес но бы ло учить ся? Ка ки ми бы ли 

ва ши сту ден чес кие го ды?
Ш. А.: Ко неч но, ин те рес но. Сей час, по ис те че-

нии мно гих лет, сту ден чес кие го ды вспо ми на ют ся 
с нос таль ги ей, ведь это на ша юность. Од на ко есть 
мо мен ты, ко то рые, на мой взгляд, объ ек тив но от-
ли ча ют сту ден тов 60-70-х го дов. Это тя га к зна ни ям, 
чте нию. При чем ув ле ка лись чте ни ем не толь ко мы, 
фи ло ло ги, но и все на ши друзья с дру гих фа куль-
те тов, из дру гих ву зов, ко то рые мог ли иной раз в 
ли те ра тур ных спо рах да же «за бо роть» фи ло ло гов. 
Все сту ден ты ув ле ка лись по эзи ей. Ку ми ра ми на-
шей мо ло дос ти бы ли Ев ту шен ко, Рож де ствен ский, 
Воз не сен ский, Окуд жа ва. Их твор че ство на чи на-
лось в те го ды. По явив ши еся пер вые сбор ни ки сти-
хов О. Су лей ме но ва пе ре да ва ли друг дру гу, за учи-
ва ли на изусть. Как сей час пом ню со кур сни цу Ве ру 
Ру мян це ву с ма лень ким сбор ни ком О. Су лей ме но-
ва «Год обезь яны», ко то рый она тор же ству юще по-
ка зы ва ла мне.
Не пус то ва ли в то вре мя те ат ры. Ос нов ные зри-

те ли, ко неч но же, сту ден ты и пре по да ва те ли. Осо-
бен но был праз дник, ког да на гас тро ли при ез жал 
ка кой-ни будь зна ме ни тый те атр или из вес тный ак-
тер, ре жис сер. Кста ти, про ис хо ди ло это до воль но 
час то.
С удо воль стви ем вспо ми наю изоб ре те ние сту-

ден тов на ше го вре ме ни — КВН. Пе ред гла за ми 
мой со кур сник Ви тя Рос то вых, ко то рый де ла ет на 
сце не мос тик, а ка пи тан его ко ман ды спра ши ва ет 
со пер ни ков: «Что это?» Те те ря ют ся в до гад ках. И 
за дав ший воп рос сам от ве ча ет: «Это ко ря га, о ко то-
рую за це пил ся на лим». Зал по ка ты ва ет ся со сме ху.
Каж дое вре мя нак ла ды ва ет свой от пе ча ток, и 

уп ре кать се год няш них сту ден тов в том, что они 
не так про во дят вре мя, — неб ла го дар ное за ня тие. 
Хо те лось бы толь ко ска зать в ка че стве по же ла ния: 
юность и сту ден чес кие го ды про ле та ют, к со жа ле-
нию, очень быс тро. Важ но не упус тить вре мя, ведь 
в юнос ти все чув ства обос тре ны, и все, что вы по-

лу чи те се год ня, — это ба гаж на всю ос тав шу юся 
жизнь.
Вы бы ли не толь ко хо ро шей сту ден ткой, но 

и ком со мольским во жа ком. Сле до ва тель но, вы 
бы ли пре дан ным ле нин цем, раз де ля ли гос под-
ство вав шую тог да иде оло гию. Из ме ни лись ли 
ва ши взгля ды и убеж де ния се год ня?
Ш. А.: На ши сту ден чес кие го ды не воз мож но 

от де лить от об ще ствен ной ра бо ты. Хо до вое вы ра-
же ние то го вре ме ни — «ком со мольская юность». 
Сей час по-раз но му мож но от но сить ся к это му, но 
тог да на ша жизнь дей стви тель но бы ла не от де ли-
ма от ком со мо ла. Член ство в ком со мо ле да ва ло 
ощу ще ние при час тнос ти к че му-то очень важ но му. 
Я осо бен но это по чув ство ва ла на Х Съез де ком со-
мо ла Казахстана, ку да бы ла из бра на де ле га том от 
сту ден че ства на ше го ин сти ту та. Мы свя то ве ри ли 
в то, что нам вну ша ли, и пы та лись в сво ей жиз-
ни сле до вать этим пос ту ла там. Не мо гу ска зать, 
что сей час мои взгля ды и убеж де ния по ме ня лись 
кар ди наль но. Все, на чем ос но вы ва лась ком му нис-
ти чес кая иде оло гия, — это цен нос ти, из вес тные с 
биб лей ских вре мен: не убий, не ук ра ди и т. д. Не 
хо чу зат ра ги вать по ли ти ку: пусть об этом го во рят 
по ли то ло ги и со ци оло ги. Един ствен ный не га тив-
ный мо мент в том прош лом — это, на мой взгляд, 
от чуж де ние от род но го язы ка и куль ту ры, ко то рое 
ис пы та ли осо бен но мы, ка за хи. Но, к счастью, все 
ме ня ет ся, и сей час я да же за ни ма юсь пе ре во да ми с 
ка зах ско го язы ка на рус ский.
Мне моя ком со мольская юность да ла бес цен-

ный опыт ра бо ты с ауди то ри ей, уме ние на хо дить 
об щий язык с со бе сед ни ка ми, ощу ще ние еди не ния 
с се бе по доб ны ми.

Из вес тно, что в со вет ское вре мя неп рос то 
бы ло про дол жить пос ле ву зов ское об ра зо ва ние. 
Что бы пос ту пить в ас пи ран ту ру, на до бы ло по-
лу чить нап рав ле ние с мес та ра бо ты, что уда ва-
лось не каж до му. Вам уда лось, при чем не толь-
ко по лу чить нап рав ле ние, но и пос ту пить. И не 
ку да-ни будь, а в ас пи ран ту ру МГУ им. Ло мо но-
со ва. Рас ска жи те, как это про изош ло?

Ш. А.: Я уже пя тый год ра бо та ла на ка фед ре 
рус ско го язы коз на ния, но да же на ме ков на то, что 
бу ду про дол жать уче бу, не бы ло. Тог да я наб ра лась 
на халь ства и за пи са лась на при ем к рек то ру Бу-
ке то ву. Сей час как по ду маю об этом, страх бе рет: 
ка кая же бы ла бес ша баш ная! Это, ко неч но, мо ло-
дость... Заш ла я в рек тор ский ка би нет, Ев ней Арыс-
та но вич спра ши ва ет, ка кая проб ле ма. Го во рю, что 
хо чу учить ся даль ше. По расспро сив обо всем, ис-
пы ту юще пос мот рел на ме ня: «А не бо ишь ся про-
ва лить всту пи тель ный эк за мен?» От ве ти ла, что бу-
ду го то вить ся.

Ме ся ца че рез два-три мне со об щи ли, что приш-
ло це ле вое мес то в ас пи ран ту ру МГУ. Ста ла го то-
вить ся. В день отъ ез да про ве ла все за ня тия по рас-
пи са нию, а ве че ром се ла в са мо лет и по ле те ла в 
Мос кву.
Вспо ми наю день всту пи тель но го эк за ме на. Мы 

соб ра лись на ка фед ре рус ско го язы ка. На ро ду мно-
го: пос ту па ющие из со юз ных рес пуб лик, из Бол га-
рии, Югос ла вии, да же с Ку бы. Сте пень вла де ния 
рус ским язы ком у всех раз ная. За хо жу в ка би нет, 
где при ни ма ют эк за мен за ве ду ющая ка фед рой 
рус ско го язы ка К. В. Гор шко ва и про фес сор Н. М. 
Шан ский. Бе ру би лет, в нем три воп ро са, тре тий — 
по ис то ри чес кой грам ма ти ке, как сей час пом ню, 
об ис то рии крат ких при ла га тель ных. Как я по том 
бла го да ри ла сво их пе да го гов-нас тав ни ков — зав-
ка фед рой Тать яну Ге ор ги ев ну Зи бо ро ву, до цен та 
По ли ну Бо ри сов ну Кор же ву, вслед за ко то рой я ве-
ла прак ти чес кие за ня тия по ис то ри чес кой грам ма-
ти ке. Я тог да пла ка ла, но ча ми си де ла, го то ви лась к 
за ня ти ям. И вот — при го ди лось…
Те перь я по ни маю, что на фо не це ле ви ков из 

Уз бе кис та на, Тур кме нии и дру гих рес пуб лик, пло-
хо вла дев ших ус тной рус ской речью, я выг ля де ла 
прек рас но: хо ро шо вла дея язы ком, от ве ча ла на 
воп ро сы. А ког да прис ту пи ла к от ве ту на воп рос 
по ис то ри чес кой грам ма ти ке, на ко то рый ник то из 
дру гих эк за ме ну емых не от ве тил, Клав дия Ва силь-
ев на Гор шко ва — один из ав то ров учеб ни ка по ис-
то ри чес кой грам ма ти ке — под ня ла на ме ня гла за и 
ска за ла: «Дос та точ но. Вы за чис ле ны». И, пом ню, в 
даль ней шем Клав дия Ва силь ев на всег да под дер жи-
ва ла ме ня, вплоть до об суж де ния дис сер та ции на 
за се да нии ка фед ры и на за щи те.
В ас пи ран ту ре вы слу ша ли лек ции вы да-

ющих ся лин гвис тов, по чьим учеб ни кам учи-
лись и учат ся мно гие по ко ле ния бу ду щих фи-
ло ло гов. Кто из них ос та вил след в ва шей па мя-
ти?

Ш. А.: Я ста ра лась по бы вать на лек ци ях всей 
про фес су ры, вос пол няя про бе лы в сво их зна ни ях. 
Осо бен но прек рас но пом ню лек ции (у ме ня до сих 
пор сох ра ни лись кон спек ты этих лек ций) В. А. Бе-
ло шап ко вой, М. В. Па но ва. Ког да Па нов вхо дил в 
ауди то рию, сту ден ты ап ло ди ро ва ли. Пом ню, ко-
неч но, бе се ды со сво им науч ным ру ко во ди те лем 
Ма ри ей Ни ко ла ев ной Мо ро зо вой. Я час то бы ва ла 
у нее до ма и поз на ко ми лась с ее суп ру гом — из вес-
тным фолькло рис том Н. М. Крав цо вым. Кста ти, он 
был пот ря сен, ког да уз нал, что я из Ка ра ган ды: ока-
зы ва ет ся, он си дел нес коль ко лет в Кар ла ге. Все эти 
уче ные, ко неч но, ока за ли боль шое вли яние на ме-
ня и в про фес си ональ ном, и в че ло ве чес ком пла не.
Шол пан Ам ре нов на, вы за щи ти ли кан ди-

дат скую дис сер та цию по лек си ко ло гии. Но мы 
зна ем вас еще и как ис то ри ка рус ско го ли те ра-
тур но го язы ка, ред ко го спе ци алис та в об лас ти 
ис то ри чес кой грам ма ти ки. Всем фи ло ло гам 
из вес тно, что ис то ри чес кие дис цип ли ны в язы-
коз на нии нас коль ко ин те рес ны, нас толь ко и 
слож ны, не вся ко му по пле чу. Вы из люб ви к 
труд нос тям взя лись пре по да вать ис то ри чес кие 
дис цип ли ны? Или ус пех на ас пи рантском эк за-
ме не вдох но вил?
Ш. А.: Я не вы би ра ла ис то ри чес кие дис цип ли-

ны, мне да ли в ка че стве наг руз ки вес ти прак ти чес-
кие за ня тия по ис то ри чес кой грам ма ти ке, а пос ле 
кон чи ны По ли ны Бо ри сов ны Кор же вой курс пол-
ностью пе ре шел ко мне. Те перь это од на из мо их 
лю би мых дис цип лин, и я очень огор ча юсь, что ее 
сей час нет в учеб ных пла нах спе ци аль нос тей «рус-
ский язык и ли те ра ту ра» и «рус ский язык и ли те-
ра ту ра в шко лах с не рус ским язы ком обу че ния». 
Изу чать язык без ис то рии ста нов ле ния это го язы-
ка — нон сенс, осо бен но в све те тех лин гво куль ту ро-
ло ги чес ких кон цеп ций, ко то рые ак ту аль ны се год-
ня в язы коз на нии.
Вы ког да-ни будь ис пы ты ва ли ра зо ча ро ва-

ние в сво ем про фес си ональ ном вы бо ре?
Ш. А.: Ска жу чес тно, ра зо ча ро ва ния в сво ем 

про фес си ональ ном вы бо ре не ис пы ты ва ла ни ког да, 
да же сей час, ког да ви жу не ко то рые пос лед ствия до 
кон ца не про ду ман ных ре форм в об лас ти об ра зо-
ва ния.
Мно гие го ды вы не толь ко учи ли сту ден тов, 

но и ру ко во ди ли та ким боль шим и слож ным 
фа куль те том, ка ким был тог да наш фил фак. 
Бы ли за ве ду ющей ка фед рой рус ско го язы коз-
на ния. Это осо бый вид дея тель нос ти — ру ко во-
дить людь ми. Как вам да ва лось это? По мо га ли 
ва ши ли дер ские ка че ства, си ла ха рак те ра?
Ш. А.: Ес те ствен но, бы ло труд но ва то. На ша ка-

фед ра рус ско го язы коз на ния бы ла од ной из ста рей-
ших на фа куль те те. В ста ту се за ве ду ющей при хо-
ди лось ру ко во дить сво ими учи те ля ми. Сре ди них 
бы ли Т. Г. Зи бо ро ва, П. Б. Кор же ва, Р. С. Ве рю ги-
на, Р. Г. Бу зи ко ва, Г. И. Иль ясо ва, Н. Ф. Че вель ги-
на, поз днее к ним при ба ви лись Т. Т. Сав чен ко, Т. 
Е. Вет рен ко и дру гие. Это лю ди, ко то рые под ня ли 
фа куль тет, бы ли нас то ящи ми спе ци алис та ми сво-
его де ла. Ко неч но, я сна ча ла ро бе ла, пос то ян но 
со ве то ва лась, ка кие-то пос та но воч ные проб ле мы 
мы всег да об суж да ли на за се да ни ях ка фед ры, и я 
учи ты ва ла мне ние боль шин ства, ког да при хо ди-
лось при ни мать ре ше ния. Бе зус лов но, по мо га ло и 
то, что я ис крен не бо ле ла за свою ка фед ру, за свой 
фа куль тет.

Ка кие труд нос ти при хо ди лось пре одо ле-
вать? Кто был ва шей опо рой, при ме ром?
Ш. А.: Ру ко во дить фа куль те том приш лось в 

труд ные 90-е го ды. Пом ню, в день сти пен дии, ко то-
рую сту ден ты по лу ча ли в кас се — мы тог да за ни ма-
лись в кор пу се на Ки ро ва, ны не Еру ба ева, 16, — все 
муж чи ны-пре по да ва те ли де жу ри ли у кас сы и про-
во жа ли сту ден тов до об ще жи тия, что бы убе речь их 
от ог раб ле ния.

Вмес те с фа куль те том пе ре жи ла не один от вет-
ствен ный мо мент. Это, к при ме ру, пе ре езд с Ки ро-
ва, 16 в наш ны неш ний кор пус. Приш лось на рек то-
ра те от ста ивать ре ше ние о за се ле нии в 8-й кор пус 
имен но на ше го фа куль те та, а пре тен ден тов бы ло 
мно го. Осо бо го вни ма ния тре бо ва ла от крыв ша яся 
на фа куль те те но вая спе ци аль ность «жур на лис ти-
ка» и ка фед ра жур на лис ти ки. В 1998 го ду мы праз-
дно ва ли 60-ле тие фа куль те та, впер вые ши ро ко ста-
ли от ме чать На урыз.

Всег да на хо ди ла под дер жку и по ни ма ние со 
сто ро ны стар ших кол лег, сво их учи те лей, со ве то ва-
лась с пре ды ду щим де ка ном С. А. Ма тяш, в ра бо те 
с ка зах ским от де ле ни ем по мо гал за ве ду ющий ка-
фед рой ка зах ско го язы коз на ния Х. М. Нур му ха нов. 
Пом ню, ут ром на пер вой па ре (а Хай рул ла Мыр за-
га ли евич при хо дил к 8:00, не за ви си мо от то го, есть 

«Я верю в молодежь…»Ее имя — 
«Утренняя звезда»

Се год ня мы все зна ем та лан-
тли во го пре по да ва те ля, пе да го-
га Шол пан Ам ре нов ну Ток сан ба-
еву, кан ди да та фи ло ло ги чес ких 
на ук, до цен та ка фед ры рус ско-
го язы ка и ли те ра ту ры име ни 
Г. А. Мей ра мо ва. Мы, вы пус кни-
ки фи ло ло ги чес ко го фа куль те-
та КарГУ име ни Е. А. Бу ке то ва 
1971-1976 гг., Шол пан Ам ре-
нов ну на зы ва ли в чис ле сво их 
лю би мых пре по да ва те лей. Она 
не толь ко пре по да ва ла нам 
ис то ри чес кую грам ма ти ку рус-
ско го язы ка, но и бы ла на шим 
ку ра то ром. Мы це ни ли ее за 
глу бо кое зна ние пред ме тов, ко-
то рые она пре по да ва ла в КарГУ. 
Ее лек ции, прак ти чес кие за ня-
тия поль зо ва лись пос то ян ным 
ус пе хом. Нас ее за ня тия прив-
ле ка ли до ход чи востью и вы со-
кой куль ту рой из ло же ния очень 
слож но го ма те ри ала по ис то ри-
чес кой грам ма ти ке. Иног да на 
прак ти чес ких за ня ти ях она при-
во ди ла шут ли вые при ме ры в до-
ка за тель ство тех или иных по ло-
же ний «ер», «ерь», «юс боль шой».

Она учи ла нас лю бить жизнь, 
при мер это го — ори ги наль ные 
ку ра тор ские ча сы, ко то рые она 
про во ди ла с на ми. Мы всег да 
ста ра лись брать с нее при мер: 
учи лись ее тру до лю бию, энер-
гич нос ти, тре бо ва тель нос ти. 
Шол пан Ам ре нов на всег да го-
во ри ла: «Ког да труд че ло ве ку в 
ра дость, то и жизнь — счастье». 
На вер но, по это му весь наш вы-
пуск ра бо тал и ра бо та ет учи те-
ля ми рус ско го язы ка и ли те ра-
ту ры в шко лах, кол лед жах, ву зах 
на шей стра ны.

Наш по ток ис крен не лю бил 
ее и гор дил ся ею, а так же ра до-
вал ся воз мож нос ти ока зать ся 
ря дом с ней на суб бот ни ке, де-
монстра ции или тор же ствен ном 
ме роп ри ятии (ведь она у нас бы-
ла мос квич ка, учи лась в ас пи-
ран ту ре в Мос кве, а каж дый из 
нас меч тал в то вре мя по бы вать, 
учить ся там, как она).

Шол пан Ам ре нов на уме ла 
рас по ло жить к се бе, так тич но 
выс лу шать лю бо го сту ден та и, 
ес ли пот ре бу ет ся, дей ствен-
но по мочь. Сим па тии у нас вы-
зы ва ла ее урав но ве шен ность, 
при вет ли вость, доб ро же ла тель-
ность, оба ятель ность. Она кра-
си вая жен щи на, но осо бен но 
оча ро ва тель на, ког да улы ба ет-
ся, по это му на на шем кур се мы 
ее на зы ва ли «На ша Ма дон на». 
К ее за ня ти ям го то ви лись тща-
тель но, осо бен но ре бя та: Умир-
ба ев Н., Та ха нов С., То леуов С., 
Бур ку тов Б., Сыз ды ков С., Бай-
жа нов М., Иман бе ков К. — обя-
за тель но выг ла жен ные брю ки, 
бе лые ру баш ки, все кон спек ты, 
уп раж не ния, они за ни ма ли в 
ауди то рии пер вые пар ты.

Шол пан Ам ре нов на счас тли-
во со че та ет в се бе ка че ства пе-
да го га, уче но го и сов ре мен ной 
де ло вой жен щи ны. И в пред две-
рии 70-ле тия нам, вы пус кни кам 
групп ФР 71-4, ФР 71-5, при ят-
но го ря чо поз дра вить Шол пан 
Ам ре нов ну с юби ле ем и от ду ши 
по же лать ей доб ро го здо ровья, 
бла го по лу чия, твор чес кой не-
уга си мос ти, дол гих и пло дот вор-
ных лет жиз ни.

Д. Б. ОС ПА НО ВА,
СТАР ШИЙ ПРЕ ПО ДА ВА ТЕЛЬ КА ФЕД РЫ РУС СКО ГО 
ЯЗЫ КА И ЛИ ТЕ РА ТУ РЫ ИМ. Г. А. МЕЙ РА МО ВА

Юбилей
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В нас то ящее вре мя в ми ре соз да ет ся боль шое чис ло ка че ствен ных ин фор-
ма ци он ных ре сур сов, пред наз на чен ных для по лу че ния но вых, сов ре мен ных 
зна ний. Од но из ве ду щих мест сре ди них за ни ма ют ин сти ту ци ональ ные ре-
по зи то рии от кры то го дос ту па — элек трон ные хра ни ли ща науч ной ин фор ма-
ции биб ли отек, уни вер си те тов и дру гих науч ных ин фор ма ци он ных цен тров. 
Ос нов ны ми за да ча ми ин сти ту ци ональ ных ре по зи то ри ев яв ля ют ся:

1) обес пе че ние дос ту па к ре зуль та там 
науч ных ис сле до ва ний;

2) обес пе че ние их ар хи ва ции и сох ран-
нос ти;

3) га ран тия не из мен нос ти элек трон ных 
пуб ли ка ций;

4) воз мож ность об ме на ме та дан ны ми 
по объ ек там ре по зи то рия;

5) ор га ни за ция по ис ка по рас пре де лен-
ным ре по зи то ри ям.
Раз ме ще ние науч ных и дру гих пуб ли-

ка ций уче ных и пре по да ва те лей в ре по зи-
то ри ях от кры то го ти па обес пе чи ва ет бо лее 
ши ро кий дос туп к ним, влияет на ци ти ру-
емость уче ных и их от дель ных пуб ли ка ций, 
а так же спо соб ству ет улуч ше нию по зи ций 
уни вер си те та в на ци ональ ных и меж ду на-
род ных рей тин гах, по вы ше нию имид жа 
уни вер си те та. Все это поз во ля ет быть уни-
вер си те ту бо лее кон ку рен тос по соб ным на 
рын ке об ра зо ва тель ных ус луг.
Дос туп к ре сур сам ре по зи то ри ев мо жет 

пре дос тав лять ся че рез сай ты уни вер си-
те тов, науч ных биб ли отек, че рез са мос то-
ятель ные веб-стра ни цы ин сти ту ци ональ-
ных ре по зи то ри ев или иметь еди ную точ ку 
дос ту па на ос но ве раз лич ных плат форм. 
Имен но обес пе че ние еди ной точ ки дос ту-
па к науч ным и об ра зо ва тель ным ре сур сам 
че рез раз лич ные ка та ло ги и пор та лы яв-
ля ет ся важ ной за да чей ин фор ма ци он ных 
цен тров ми ра. Та ко го ро да точ кой дос ту па 
яв ля ет ся Оpen DO AR (http://www.open do ar.
org/) — один из круп ней ших ми ро вых ка-
та ло гов ин сти ту ци ональ ных ре по зи то ри ев 
от кры то го дос ту па, боль шая часть из ко-
то рых пред став ле на ре сур са ми биб ли отек 
и уни вер си те тов, ор га ни зо ван ных по ти пу 
ре по зи то ри ев, ар хи вов пуб ли ка ций, кол-
лек ций тру дов ППС или элек трон ных биб-
ли отек.

Ка та лог Оpen DO AR яв ля ет ся ин фор-
ма ци он но-по ис ко вой сис те мой, ко то рая 
обес пе чи ва ет по иск пол но тек сто вой ин-
фор ма ции, опуб ли ко ван ной на лю бом 
язы ке. Ка та лог со дер жит пе ре чень ре по зи-
то ри ев, объ еди нен ных по ге ог ра фи чес ко му 
приз на ку: по час тям све та, внут ри — по 
ал фа ви ту стран, внут ри стран — по ал фа-
ви ту наз ва ний ре по зи то ри ев. По иск мож но 
вес ти по клю че во му сло ву, ав то ру или кол-
лек ти ву ав то ров, наз ва нию жур на ла, статьи 
или кни ги, да те вы хо да пуб ли ка ции и мно-
гим дру гим по ис ко вым эле мен там. Ре по-
зи то рии соз да ют ся на ба зе на ибо лее по пу-
ляр но го прог рам мно го про дук та DSpa ce, 
ко то рый обес пе чи ва ет ввод, ин дек са цию, 
сох ран ность и рас пре де ле ние науч ных ма-
те ри алов в элек трон ном фор ма те, ра бо та ет 
с раз лич ны ми ви да ми элек трон ных до ку-
мен тов (текст, изоб ра же ние, ви део, ауди-
офай лы и др.).
В ка та ло ге Оpen DO AR за ре гис три ро ва-

но все го 6 ка зах стан ских уни вер си тет ских 
ре по зи то ри ев (КарГУ, Назарбаев Уни вер-
си тет, ЕНУ, Кар ГМУ, Каз ГЮУ, Ал ма тин-
ский уни вер си тет ме нед жмен та). По ла га ем, 
что на са мом де ле их нес коль ко боль ше, но 
они по ка кой-ли бо при чи не не вклю че ны в 
дан ный ка та лог, ад ми нис три ро ва ние ко то-
ро го осу ществля ет ся в Уни вер си те те Нот-
тин ге ма (Ве ли коб ри та ния). Нап ри мер, в 
Рос сии за ре гис три ро ван 61 ре по зи то рий, 
в том чис ле 19 уни вер си тет ских. Сле ду ет 
от ме тить, что в нас то ящее вре мя в рам ках 
науч но го гран та в Рос сии раз ра ба ты ва ет ся 
ин фор ма ци он но-по ис ко вая сис те ма, ко-
то рая пре дос та вит мно го ас пек тный по иск 
по плат фор ме на ци ональ но го аг ре га то ра с 
до пол ни тель ны ми сер ви са ми для удоб ства 
ра бо ты уче ных. Пор тал обес пе чит еди ную 
точ ку дос ту па к науч ным ре по зи то ри ям 
учас тни ков про ек та, что су ще ствен но по-

вы сит удоб ство и пол но ту по ис ка. Од ной 
из за дач про ек та ста нет по пу ля ри за ция 
идеи от кры то го дос ту па к науч ным стать ям, 
от вет ствен нос ти уче ных пе ред об ще ством. 
Та ким об ра зом, бу дут объ еди не ны ре сур сы 
уже су ще ству ющих ре по зи то ри ев рос сий-
ских уни вер си те тов, а так же пор тал пре-
дос та вит сер вис ве де ния ре по зи то ри ев для 
ор га ни за ций, у ко то рых нет воз мож нос ти 
де лать это са мос то ятель но. Пор тал бу дет 
обес пе чи вать ав то ма ти чес кий сбор но вых 
пос туп ле ний ста тей, ин дек си ро ва ние ме та-
дан ных и пол ных тек стов и пре дос тав лять к 
ним от кры тый дос туп. Учас тни ки про ек та 
раз ра бо та ют еди ные фор ма ты хра не ния и 
про то ко лы об ме на ин фор ма ци ей. По доб-
ная плат фор ма соз да на и в Ка зах ста не, но 
под ход к ее внед ре нию но сит нес коль ко 
иной ха рак тер: в еди ную элек трон ную биб-
ли оте ку бу дут вклю че ны книж ные фон ды 
всех биб ли отек стра ны, пе ре ве ден ных в 
элек трон ный фор мат, т. е. не толь ко ин-
сти ту ци ональ ных ре по зи то ри ев уни вер си-
те тов. Воз глав ля ет эту ра бо ту На ци ональ-
ная ака де ми чес кая биб ли оте ка (г. Астана), 
про ект но сит ста тус на ци ональ но го (http://
kaz neb.kz).
Наш уни вер си тет, как от ме ча ет ся вы-

ше, так же име ет ре по зи то рий, за ре гис-
три ро ван ный в ка та ло ге Оpen DO AR и яв-
ля ющий ся од ним из пер вых во шед ших в 
дан ный ка та лог из чис ла ву зов Рес пуб ли ки 
Казахстан (http://rep.ksu.kz). Се год ня в ре-
по зи то рии на ше го уни вер си те та раз ме-
ще но бо лее 3000 науч ных и учеб но-ме то-
ди чес ких раз ра бо ток — пуб ли ка ций про-
фес сор ско-пре по да ва тельско го сос та ва. В 
ос нов ном это статьи из сбор ни ков науч ных 
кон фе рен ций, всех се рий «Вес тни ка Ка ра-
ган дин ско го уни вер си те та», но есть и мо-
ног ра фии от дель ных и кол лек тив ных ав то-
ров из чис ла ППС, а так же учеб ные и учеб-
но-ме то ди чес кие из да ния. Та ким об ра зом, 
ин сти ту ци ональ ный ре по зи то рий соз дан, 
его даль ней шее раз ви тие — это сов мес тная 
ра бо та пре по да ва те лей и сот руд ни ков биб-
ли оте ки, ко то рая поз во лит ус пеш но раз ви-
вать науч ные и об ра зо ва тель ные ре сур сы 
уни вер си те та. Пре дос тав ле ние от кры то го 
дос ту па к ре зуль та там науч ных ис сле до ва-
ний спо соб ству ет даль ней ше му раз ви тию 
науч но го и об ра зо ва тель но го прос тран-
ства с ши ро ким раз но об ра зи ем ре сур сов и 
инстру мен тов по ис ка ин фор ма ции.
Не сом нен но, пуб ли ка ции ППС уни вер-

си те та поль зу ют ся спро сом у поль зо ва те-
лей Се ти. Ста тис ти ка, ко то рую ав то ма ти-
чес ки пре дос тав ля ет ка та лог Оpen DO AR, 
это яр ко ил люс три ру ет. Так, за пе ри од с 
фев ра ля 2017 г. (с мо мен та ре гис тра ции в 
ка та ло ге Оpen DO AR) по но ябрь 2018 г. в 
ба зе дан ных ре по зи то рия вир ту аль ны ми 
поль зо ва те ля ми ис точ ни ки под ав тор-
ством ППС КарГУ бы ли прос мот ре ны 4580 
раз, бы ло за ар хи ви ро ва но 1423 ис точ ни-
ка — раз ра бо ток ППС уни вер си те та.
В нас то ящий мо мент в биб ли оте ке ве-

дет ся боль шая ра бо та по по вы ше нию по-
ка за те лей раз ви тия ин сти ту ци ональ но го 
ре по зи то рия от кры то го дос ту па КарГУ 
име ни Е. А. Бу ке то ва. Для бо лее эф фек-
тив ной ра бо ты про фес сор ско-пре по да-
ва тельско му сос та ву уни вер си те та не об-
хо ди мо нап рав лять в ре по зи то рий свои 
пуб ли ка ции, пуб ли ка ции ма гис тран тов 
и док то ран тов, в том чис ле ран жи ру емые 
плат фор ма ми Sco pus и Cla ri va te Analytics. 
Пуб ли ка ции при ни ма ют ся биб ли оте кой 
уни вер си те та по ад ре су lib rary@ma il.ksu.
kz.

Д. АЛЬ МА ГАМ БЕ ТО ВА,
ДИ РЕК ТОР НАУЧ НОЙ БИБ ЛИ ОТЕ КИ

Новости университета
Курсы по защите прав 
потребителей

КарГУ им. Е. А. Бу ке то ва 
ор га ни зу ет кур сы по вы ше ния 
ква ли фи ка ции по те мам:

1. Пра во вое ре гу ли ро ва-
ние за щи ты прав пот ре би те-
лей Рес пуб ли ки Казахстан.

Дан ный курс нап рав лен на 
оп ре де ле ние пра во вых, эко но-
ми чес ких и со ци аль ных ос нов 
за щи ты прав пот ре би те лей, а 
так же ме ры по обес пе че нию 
пот ре би те лей бе зо пас ны ми и 
ка че ствен ны ми то ва ра ми (ра-
бо та ми, ус лу га ми).

2. Пра во вое ре гу ли ро ва-
ние в об лас ти ока за ния го су-
дар ствен ных ус луг в Рес пуб-
ли ке Казахстан.

Курс нап рав лен на изу че-
ние об ще ствен ных от но ше ний 
в сфе ре ока за ния го су дар-
ствен ных ус луг. Бу дут рас смот-
ре ны стан дар ты и рег ла мен ты 
кон крет ных го су дар ствен ных 
ус луг, пред ло жен ных са ми ми 
слу ша те ля ми.

3. Пра во вое ре гу ли ро ва-
ние тру до вых спо ров.

Этот курс нап рав лен на изу-
че ние прак ти ки раз ре ше ния 
кор по ра тив ных и тру до вых 
спо ров. Осо бое вни ма ние бу-
дет уде лять ся аль тер на тив-
ным спо со бам раз ре ше ния 
тру до вых спо ров. Бу дут рас-
смот ре ны от дель ные статьи 
Тру до во го ко дек са Рес пуб ли ки 
Казахстан.

Фор ма ор га ни за ции кур-
сов: дис тан ци он ная или оч ная.

Сто имость кур сов в груп пе 
(не ме нее 10 че ло век) сос тав-
ля ет на од но го слу ша те ля без 
НДС:
• 36 ча сов (1 не де ля) — 

11 500 (один над цать ты сяч 
пять сот) тен ге;

• 108 ча сов (дис тан ци он ные, 
4 не де ли) — 13 600 (три-
над цать ты сяч шесть сот) 
тен ге;
Сро ки про ве де ния ус та-

нав ли ва ют ся по до го во рен-
нос ти.

Кур сы вклю ча ют в се бя 
ин фор ма ци он ный или обу-
ча ющий блок, про ек тную 
дея тель ность в груп пах, пре-
зен та цию груп по вых ра бот и 
вы пус кную ра бо ту по те ма ти ке 
кур са. Весь про цесс обу че ния 
ре али зу ет ся в дис тан ци он-
ном ре жи ме. Уро вень ос во-
ения ма те ри ала оце ни ва ет ся 
че рез сис те му тес тов и сда чу 
вы пус кной ра бо ты. Для учас-
тия в кур сах ре гис три ро вать ся 
по ссыл ке http://co ur ses.ksu.
kz/.

Пол ная ин фор ма ция 
по тел.: 8(7212) 77-01-76, 

8 700 475 6427,
е-ma il: fpk555@ma il.ru.

СОБ. ИНФ.

Репозиторий университета как показатель 
публикационной активности ученых

Юбилей
у не го за ня тие или нет) мы с ним про ве ря ли по се ща емость, и ес-
ли вдруг об на ру жи ва ли, что кто-то из пре по да ва те лей по ка кой-
ли бо при чи не от сут ству ет, Хай рул ла Мыр за га ли евич спо кой но 
за хо дил в ауди то рию и сам про во дил за ня тие.
Ра бо та с людь ми тре бу ет боль шой от вет ствен нос ти, до ве рия, 

ува же ния к ним. Бы ли раз ные экстре маль ные си ту ации: ка фед-
ры объ еди ня ли, разъ еди ня ли, мно го чис лен ные про вер ки, ко мис-
сии…

Не об хо ди мо об ду ман но под хо дить к ре ше нию лю бых воп ро-
сов, осо бен но ес ли это ка са ет ся судь бы лю дей. Иног да до пус ка ла 
и ошиб ки. Сей час уже с вы со ты воз рас та ду ма ешь, воз вра ща ясь 
к прош ло му, что мож но бы ло, на вер ное, в ка ких-то си ту аци ях 
пос ту пить ина че.
Шол пан Ам ре нов на, мне пос час тли ви лось прой ти ря-

дом с ва ми поч ти весь свой тру до вой путь. Ины ми сло ва ми, 
я знаю вас дав но. И на про тя же нии мно гих лет в ка че стве 
от зы ва о вас в раз ных си ту аци ях пер вое, что при хо ди лось 
слы шать, — это эпи тет «муд рая». Муд рой вы бы ли и ос та-
етесь всег да и во всем. Это тот слу чай, ког да муд рость — не 
на жи тое свой ство, а ред кая дан ность, свой ство ва шей ин ди-
ви ду аль нос ти. В ко го вы та кая осо бен ная? Кто бы ли ва ши 
ро ди те ли? Че му они учи ли?
Ш. А.: Спа си бо за доб рые сло ва! Вы пре уве ли чи ва ете! Мои 

ро ди те ли бы ли обыч ные, прос тые лю ди. Я ра но ли ши лась от ца: 
мне бы ло 10 лет, ког да его не ста ло. От ца за ме ни ли мои стар шие 
два бра та, кро ме них бы ли две сес тры, я — млад шая. Ма ма бы ла 
осо бен ным че ло ве ком: всег да сдер жан ная, не пом ню, что бы она 
ру га лась или кри ча ла. Она не пы та лась осо бо че му-то учить, как-
то нас тав лять, но сей час за ме чаю за со бой: в бы ту все де лаю, как 
ма ма. Ка зах ский язык знаю бла го да ря ей: ма ма пос то ян но ис-
поль зо ва ла в сво ей ре чи пос ло ви цы, по го вор ки, они все ос та лись 
в мо ей па мя ти. Мои кол ле ги с ка зах ско го от де ле ния, а те перь и 
сту ден ты ка зах ских групп удив ля ют ся, что я ис поль зую та кие вы-
ра же ния, о ко то рых они да же не слы ша ли.
Я бла го дар на сво им брать ям и сес трам за то, что они пос то ян-

но по мо га ли, за бо ти лись обо мне.
Ак тив ность ва ша не ве ро ят на и се год ня. Вы на рав не с 

млад ши ми кол ле га ми вы пол ня ете ог ром ную ака де ми чес-
кую наг руз ку, пуб ли ку ете по со бие за по со би ем, пи ше те 
науч ные статьи, вы пус ка ете дип лом ни ков, ру ко во ди те 
науч ны ми про ек та ми школь ни ков го ро да и про чая, и про-
чая. От ку да си лы? Что сти му ли ру ет ва шу ак тив ность?

Ш. А.: На вер но, я та кая уро ди лась: не мо гу си деть без де ла. 
По мо га ет быть в то ну се и то, что уже мно го лет два ра за в не де лю 
хо жу на за ня тия кал ла не ти кой — это ком плекс уп раж не ний, в 
ос нов ном на рас тяж ку. А глав ное — ра бо та с мо ло дежью не да ет 
ста реть, за ря жа ешь ся от нее энер ги ей, ста ра ешь ся быть в фор ме, 
что бы не стыд но бы ло за хо дить в ауди то рию.

Вы сос то ялись не толь ко в про фес сии, но и в лич ной жиз-
ни. У вас прек рас ная семья: муж, дочь, сын, не вес тка и два за-
ме ча тель ных вну ка. Все в ва шей жиз ни уди ви тель но гар мо-
нич но. При ва шей ув ле чен нос ти про фес си ей как уда ва лось 
сох ра нять ба ланс меж ду семьей и ра бо той?

Ш. А.: В мо ло дые го ды, ког да де ти бы ли ма лень ки ми, мне по-
мо га ла ма ма, за тем — свек ровь, сес тры му жа: от вес ти в сад, шко-
лу, при вес ти до мой... Суп руг пос то ян но по мо гал как мог, хо тя 
он то же был очень за нят на от вет ствен ной ра бо те, по том ра бо тал 
вах то вым ме то дом. Но все свое сво бод ное вре мя ста рал ся от да-
вать де тям. У нас был ши ро кий круг дру зей, мы об ща лись семь-
ями, де ти рос ли вмес те. Ста ра лись де тям ус тра ивать праз дни ки, 
на Но вый год Му рат тра ди ци он но был Де дом Мо ро зом. И сей-
час суп руг пос то ян но ря дом, за бо тит ся, по мо га ет.

Вы счас тли вая жен щи на? В чем ва ше счастье?
Ш. А.: На вер но, счас тли вая. Счастье жен щи ны, преж де все го, 

в де тях. Я ста ла ма мой уже в дос та точ но зре лом воз рас те. Всег да 
ста ра лась, что бы де ти не бы ли об де ле ны: дочь Ди на ра окон чи-
ла па рал лель но му зы каль ную шко лу, обо их от да ла на кур сы ан-
глий ско го язы ка, что и оп ре де ли ло даль ней шую судь бу до че ри: 
она окон чи ла фа куль тет инос тран ных язы ков, ра бо та ла в Ми нис-
тер стве по ту риз му и объ ез ди ла мно го стран. Сын Ка нат по лу чил 
уни вер си тет ское об ра зо ва ние по двум спе ци аль нос тям, ус пеш но 
ра бо та ет. Я как мать не мо гу не ра до вать ся то му, что мои де ти 
вы рос ли са мос то ятель ны ми, дос той ны ми людь ми.
Ка кая вы ба буш ка? Че му учи те вну ков?
Ш. А.: Я, ко неч но, пре дан ная сво им вну кам ба буш ка, очень 

их люб лю. Ка ких-то кон крет ных це лей на учить их то му и то му-
то не став лю. Пы та юсь вну шать им доб рые мыс ли, под тал ки вать 
к по ло жи тель ным пос туп кам, на учить лю бить кни ги. По ка что 
они ма лень кие: стар ше му 8 лет, млад ше му в фев ра ле бу дет 4 го-
да, под рас тут, мо жет, тог да бу ду пы тать ся учить че му-то оп ре-
де лен но му.

Во что вы ве ри те?
Ш. А.: Ко неч но, я ве рю в мо ло дежь. Без ве ры в мо ло дежь не 

бу дет ве ры в бу ду щее. Ведь бу ду щее — это они. Да, мы иног да 
се ту ем: ма ло чи та ют, не так об ра зо ван ны. Но, ве ро ят но, не на до 
обоб щать. Сей час очень мно го ис точ ни ков, от ку да они чер па ют 
ин фор ма цию. Со вре ме нем, я ду маю, они все это ос мыс лят, пой-
мут важ ность и не об хо ди мость вдум чи во го чте ния.
Что вас за бо тит и что ра ду ет се год ня?
Ш. А.: Ра ду ет то, что сей час пе ред мо ло дежью от кры ты все 

две ри. Поз на вай, от кры вай для се бя мир, бе ри все луч шее. За бо-
тит то, что они не по лу ча ют в пол ной ме ре то об ра зо ва ние, ко то-
рое мы тра ди ци он но ква ли фи ци ро ва ли как клас си чес кое. Ве ро-
ят но, в этом есть и на ша ви на: мно го чис лен ные ре фор мы по ка не 
да ют по ло жи тель но го эф фек та.

Как про фес си онал с ка ким чув ством вы смот ри те в бу ду-
щее?
Ш. А.: Ме ня как фи ло ло га, лин гвис та ра ду ет то, что по ли-

ти ка на ше го го су дар ства на це ле на на ос во ение и раз ви тие трех 
язы ков, в том чис ле и рус ско го. На ша за да ча как пре по да ва те-
лей рус ско го язы ка — сох ра нить это бо гат ство — зна ние рус ско-
го язы ка. Сей час, ра бо тая в ка зах ских груп пах, пы та юсь вну шить 
сту ден там мысль о важ нос ти вла де ния рус ским язы ком. Ду маю, 
сту ден ты по ни ма ют это. Я по на ту ре сво ей оп ти мист и смот рю в 
бу ду щее с оп ти миз мом.

БЕ СЕ ДО ВА ЛА Т. ФУР СА НО ВА,
СТАР ШИЙ ПРЕ ПО ДА ВА ТЕЛЬ КА ФЕД РЫ РУС СКО ГО ЯЗЫ КА И ЛИ ТЕ РА ТУ РЫ 

ИМ. Г. А. МЕЙ РА МО ВА
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'ымбатты студенттер!
Қол да ры ңыз да ғы сту дент тер ге ар нал ған га зет іміздің материалдары сіз дер дің құ қық та-

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

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

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

Академик Е. А. Б;кетов атында#ы @ара#анды мемлекеттік университетіні"
КОРПОРАТИВТІК ЭТИКА КОДЕКСІ
Жал пы ере же лер
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 
осы Кор по ра тив тік эти ка ко дек сі (əрі 
қа рай — Ко декс) Қа зақ стан Рес пуб ли ка-
сы ның «Бі лім ту ра лы», «Ғы лым ту ра лы», 
«Жем қор лық пен кү рес ту ра лы» Заң да-
ры на, «Ака де мик Е.А.Бө ке тов атын да ғы 
Қа ра ған ды мем ле кет тік уни вер си те ті» 
РМК Жар ғы сы на, уни вер си тет тің Іш кі 
тəр тіп ере же ле рі не жə не жал пы мо раль-
дік-эти ка лық нор ма лар ға сəй кес əзір лен-
ген.

Ко дек сті өң деу ба ры сын да ал дың ғы 
қа тар лы уни вер си тет тер дің кор по ра тив-
тік бас қа ру тə жі ри бе сі ес ке ріл ді. 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 Кор по ра-
тив тік эти ка ко дек сін де уни вер си тет тің:
• əкім ші лік-бас қа ру шы лық қыз мет кер-
ле рі;

• про фес сор лық-оқы ту шы лар құ ра мы;
• оқу-қо сал қы қыз мет кер ле рі;
• дайын дық бө лі мі нің тың да ушы ла ры, 
сту дент те рі, ма гис трант та ры, док то-
рант та ры;

• қыз мет көр се ту ші қыз мет кер ле рі 
үшін мін дет ті бо лып та бы ла тын эти-
ка лық қа ғи да лар бе кі тіл ген.
Ко декс жал пы ға та ныл ған адам гер-

ші лік құн ды лық тар ға, адам құ қық та ры-
ның ба сым дық та ры на, аза мат тық қо ғам-
ның де мок ра ти ялық иде яла ры на не гіз де-
ле оты рып, қа ты нас тар ды рет тей ді.

Ко декс ке ле сі қа ғи да лар ға не гіз дел-
ген:
• ака де ми ялық адал дық;
• бір лес кен ын ты мақ тас тық;
• то ле рант ты лық.

Ко дек сті� ма� са ты уни вер си тет те 
өза ра сый лас тық, ті лек тес тік, ғы лы ми 
жə не шы ғар ма шы лық ын ты мақ тас тық 
жағ дайын жа сау бо лып та бы ла ды.

Ко дек сті� мін дет те рі:
• тұл ға ның ин тел лек ту ал ды, мə де ни 
жə не ру ха ни да му ын қам та ма сыз ету;

• ұжым ның əр мү ше сі нің құ қық та рын, 
бос тан дық та ры мен заң ды мүд де ле рін 
қор ғау;

• уни вер си тет ұжы мын да қо лай лы мо-
раль дік-пси хо ло ги ялық жағ дай ды 
сақ тау;

• қа зақ стан дық пат ри отизм се зі мін қа-
лып тас ты ру.

1-бап. Уни вер си тет $ыз мет кер ле рі ні& 
мін дет те рі
• мүд де лер қақ ты ғы сы на жол бер мей, 
уни вер си тет мүд де ле рі не сай, же ке-
топ тың пай да сы мен мүд де ле рі не қа-
ра ған да, оған ба сым ды лық бе ре оты-
рып, кə сі би қыз ме тін адал ат қа ру;

• эти ка лық нор ма лар ды сақ тай оты рып, 
бір-бі рі не сый-құр мет пен қа рау;

• əріп тес тер ара сын да се нім ді қа рым-
қа ты нас пен ын ты мақ тас тық ор на ту, 
кор по ра тив ті мə де ни ет ті ұс та ну мен 
тəр би еле уге жəр дем де су;

• бар лық дең гей де гі жұ мыс кер лер мен 
құ ры лым дық бө лім дер дің бас шы ла-
ры Ко декс та лап та ры на сай бас қа-
ру шы лық ше шім дер қа был дауы, өз 
іс-əре ке ті мен Ко декс ере же ле рі не 
бе ріл ген ді гін көр се туі, ор тақ мис сия, 
құн ды лық тар мен қа ғи да лар не гі зін де 
ұжым ның бі рі гуі не ұм ты луы ти іс;

• уни вер си тет мүд де ле рі мен имид жі-
не зи ян кел ті ре тін əре кет тер ге қар сы 
тұ ру;

• жем қор лық тың кез кел ген құ бы лыс та-
ры на жə не жем қор лық үшін жағ дай 
жа сай тын əре кет тер ге қар сы тұ ру;

• мем ле кет тік мен шік ке ұқып ты лық-
пен қа рап, оны ти ім ді жə не орын ды 
пай да ла ну;

• ұл та ра лық ке лі сім нің ны ғаюына се-
беп те су, мем ле кет тік жə не бас қа тіл-
дер ге, Қа зақ стан хал қы ның дəс түр ле рі 
мен сал ты на құр мет пен қа рау;

• ең бек тəр ті бін бұл жыт пай орын дау, 
өзі нің қыз мет тік мін дет те рін ти ім ді 
жə не адал ат қа ру;

• бір-бі рі не қа тыс ты не гіз дел ме ген 
айып та ғу ға, дө ре кі лік фак ті ле рі-

не, адам дық на мы сын аяқ қа тап тау ға, 
əдеп сіз дік тер ге жол бер меу;

• қол ас тын да ғы қыз мет кер лер ді құ-
қық қа қар сы əре кет тер не ме се жал-
пы ға та ныл ған мо раль дік-эти ка лық 
нор ма лар ға қай шы əре кет тер жа сау ға 
мəж бүр ле меу;

• қыз мет тік мін дет те рін орын дау ба ры-
сын да бел гі лі бол ған мə лі мет тер ді жа-
рия ет пеу;

• сыр тқы түр-кел бе ті нің уни вер си тет те-
гі қыз ме ті тү рі не сəй кес тік қа ғи да сын 
сақ тау;

• жал пы ға ор тақ мо раль дік-эти ка лық 
нор ма лар ды сақ тау, қо ғам ға қар сы 
əре кет тер ге жол бер меу;

• уни вер си тет тің бе де лі не, аты на, мүл-
кі не, се рік тес тік қа рым-қа ты на сы на, 
құ пия ақ па ра ты на жə не бас қа да ре-
сур ста ры на зи ян кел тір меу;

• жоо əкім ші лі гі, уəкі лет ті ор ган, мем-
ле кет тік са ясат пен жер гі лік ті ат қа ру 
ор ган да ры ның ше шім де рі не ти іс ті дə-
ре же де əре кет ету жə не на зар ауда ру.

2-бап. 'кім ші лік ті& мін дет те рі
• жоо-ның ағым да ғы жə не ке ле шек те гі 
жағ дайы на жауап кер ші лік пен қа рау;

• кə сі би мін дет те рін са па лы орын дау ға 
жə не ден са улы ғын сақ тау ға се беп те се-
тін ең бек жағ дай ла рын жа сау;

• же ке жə не заң ды тұл ға лар дың өті ніш-
те рін қа рас ты ру ке зін де бю рок ра тизм 
құ бы лыс та ры на жол бер меу, бел гі-
лен ген мер зім дер де өті ніш тер бойын-
ша қа жет ті ша ра лар ды қа был дау;

• қыз мет кер лер ге олар дың кə сі би қыз-
ме ті не бай ла ныс ты ақ па рат қа қол 
жет кі зу ді қам та ма сыз ету;

• жем қор лық құ қық бұ зу шы лық тар ды 
жа сау ға се беп те се тін ал ғы шарт тар ды 
анық тау жə не жою;

• іс кер лік қа рым-қа ты нас эти ка сын сақ-
тау;

• əріп тес те рін тың дай бі лу ге жə не ашық 
қа рым-қа ты нас жа сай бі лу ге;

• мем ле кет тік бі лім бе ру бағ дар ла ма ла-
рын жү зе ге асы ру, жоо-ның стра те ги-

ялық да му жос па ры, қа был дан ған ма-
ңыз ды ака де ми ялық ше шім дер мен 
опе ра ци ялық жос пар лар дың нə ти же-
ле рі ту ра лы ПОҚ-ты ақ па рат тан ды ру.

• іскерлік қарым-қатынас этикасын 
сақтау

3-бап. Про фес сор лы$-о$ы ту шы лар 
$) ра мы ны&  мін дет те рі
• оқу үде рі сі ба ры сын да бі лім алу дың 
бар лық ба қы лау түр ле рі не адал көз-
қа рас пен қа рай оты рып, əді лет сіз дік-
ке, ұқып сыз дық қа жə не арам дық пи-
ғыл ға жол бер меу;

• ұжым да ғы іс кер лік қа рым-қа ты нас 
мə де ни етін қа лып тас ты ру жə не қол-
дау;

• қо лай лы мо раль дік-пси хо ло ги ялық 
ат мос фе ра ны қа лып тас ты ру;

• да улы жағ дай лар ды ше шу де əдеп ті лік 
сақ тау;

• уни вер си тет тің жо ғар ғы бе де лін қол-
дау жə не ны ғай ту;

• кə сі би ше бер лі гін арт ты ру;
• ғы лы ми жə не кə сі би эти ка нор ма ла-
рын ұс та ну;

• не гіз дел ме ген айып та ғу ға, адам гер-
ші лік ке жат си пат та ғы əре кет тер ге, 
дө ре кі лік фак ті ле рі не, ба ла ғат тау-
ға, адам дық на мыс ты аяқ қа тап тау ға, 
əдеп сіз дік тер ге жол бер меу;

• уни вер си тет тік қо ғам дас тық та өза ра 
сый лас тық пен се нім ат мос фе ра сын, 
жо ға ры ака де миялық мə де ни ет ті қол-
дау ға жəр дем де су.

4-бап. Ты& да ушы лар ды&, сту дент тер ді&, 
магистрант тар мен док то рант тар ды& 
мін дет те рі
• уни вер си тет тің бар лық қыз мет кер ле-
рі не жə не бі лім алу шы ла ры на қа тыс-
ты əдеп ті лік сақ тау;

• оқы ту шы лар мен, қыз мет кер лер мен, 
уни вер си тет əкім ші лі гі нің өкіл де рі-
мен, бі лім алу шы лар мен қа рым-қа ты-
нас жа са уда сы пайы лық та ны ту, əдеп-
сіз дік көр се ту мен дө ре кі лік ке жол 
бер меу жə не одан аулақ жү ру;

• оқу тəр ті бін сақ тау;

• са лауат ты өмір сал тын ұс та ну;
• уни вер си тет тің дəс түр ле рін құр мет-
теу;

• мү лік ті қор ғау, уни вер си тет те та за-
лық пен тəр тіп сақ тау;

• не гіз дел ме ген айып та ғу ға, адам гер-
ші лік ке жат си пат та ғы əре кет тер ге, 
дө ре кі лік фак ті ле рі не, ба ла ғат тау-
ға, адам дық на мыс ты аяқ қа тап тау ға, 
əдеп сіз дік тер ге жол бер меу;

• бір-бі рі не қа тыс ты то ле рант ты лық қа-
ғи да сын ұс та ну.

5-бап. О$у-$о сал $ы ж/ не $ыз мет к0р се-
ту ші $ыз мет кер лер ді& мін дет те рі
• ұжым да қо лай лы мо раль дік-пси хо ло-
гия лық жағ дай ды қол дау;

• ұжым мү ше ле рі жə не бі лім алу шы-
лар ара сын да ғы қа рым-қа ты нас ба ры-
сын да əдеп ті лік сақ тау;

• мү лік ке ұқып ты лық пен қа рау, уни-
вер си тет те та за лық пен тəр тіп сақ тау.

6-бап. Академиялы$ бостанды$ты 
$амтамасыз ету

Ғы лы ми сын мен пі кір та лас тар ды 
ака де ми ялық қа рым-қа ты нас тың əдет-
те гі фор ма сы ре тін де қа был дау, ғы лы ми 
оп по нент тер дің пі кір ле рі не құр мет пен 
қа рау.
7-бап. Даулы жа;дайларды шешу

Мүм кін бол ған да улы жағ дай лар 
кол ле ги ялық ор ган дар оты рыс та рын-
да — ка фед ра, де ка нат, фа куль тет ке ңе-
сін де не ме се құ ры лым дық бө лім ше де ке-
зең деп ше ші луі ти іс. Бө лім ше дең гейін де 
да уды рет теу мүм кін бол ма ған жағ дай да 
қыз мет кер лер уни вер си тет тің Қо ғам дық 
ке ңе сі не жү гі ну ге құ қы лы.

Жо ға ры да ай ты лып кет кен шарт тар-
ды сақ тау бі лім бе ру қыз ме ті не қа ты су-
шы лар дың бар лы ғы на құр мет пен қа ра-
уды қам та ма сыз ете ді жə не ин тел лек-
ту ал дық жə не шы ғар ма шы лық əлеует ті 
жү зе ге асы ру үшін мүм кін дік бе ре ді.

Ко декс ере же ле рі нің бұ зы луы уни-
вер си тет қыз мет ке рі мен бі лім алу шы сы-
ның мəр те бе сі не лайық сыз əре кет ре тін-
де қа рас ты ры ла ды.

Ака де мик Е. А. Бө ке тов атын да ғы Қа ра-
ған ды мем ле кет тік уни вер си те тін де жем-
қор лық тың қан дай тү рі нің бол сын кө рі ніс 
та бу ына жол бер мей тін кү рес ша ра ла ры 
үне мі жүр гі зі ле ті ні не на зар ауда ры ңыз дар!
Қыл мыс тық жауап кер ші лік те қа рас ты-

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

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

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

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

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

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

су ымен;
3) iрi мөл шер де;

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Бар ша �ыз ды сы бай лас жем �ор лы� �а 
�ар сы на си хат �а бел сен ді т�р де �а ты су �а 
�н дей міз!
Ака де мик Е. А. Бө ке тов атын да ғы Қа ра ған-

ды мем ле кет тік уни вер си те тін де жем қор лық-
қа орын жоқ!

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

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

Ака де мик Е. А. Б; ке тов атын да #ы @арМУ сту дент те рі мен оFы ту шы ла ры на жа ды на ма

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

77 - 03 - 65
немесе e-mail: o_sovet@ksu.kz
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В це лях ре али за ции за дач, пос тав лен ных гла вой го су дар ства по ре али за ции мо ло деж-
ной по ли ти ки, в рам ках прог рам мы «Ру ха ни Жан гы ру» 26 ок тяб ря в гос ти нич ном ком-
плек се «Дос тар Алем» сос то ялось гран ди оз ное ме роп ри ятие в пред две рии Го да мо ло де-
жи — слет ко рей ской мо ло де жи.

Гла ва го су дар ства в сво ем ны неш нем Пос-
ла нии пос та вил за да чу сде лать при ори те том 
го су дар ствен ной по ли ти ки ком плек сную под-
дер жку мо ло до го по ко ле ния стра ны. Сле ду-
ющий год объ яв лен Го дом мо ло де жи.
В ре али за ции го су дар ствен ной мо ло деж-

ной по ли ти ки при ни ма ют учас тие и об ще-
ствен ные ор га ни за ции. Ме роп ри ятия, про во-
ди мые Ас сам бле ей на ро да Казахстана, вно сят 
свой вклад в сох ра не ние един ства и спло чен-
нос ти на ше го на ро да. Та лан тли вая мо ло-
дежь — глав ное бо гат ство и глав ная на деж да 
на бу ду щее.

26 ок тяб ря эт но куль тур ное объ еди не ние 
ко рей цев Ка ра ган дин ской об лас ти про ве ло 
слет ко рей ской мо ло де жи в гос ти нич ном ком-
плек се «Дос тар Алем».
Мо де ра тор сле та, пред се да тель эт но куль-

тур но го объ еди не ния ко рей цев Ка ра ган дин-
ской об лас ти Ким Ли лия Ми хай лов на выс ту-
пи ла с всту пи тель ной речью и крат ко ос та но-
ви лась на ито гах дея тель нос ти мо ло деж но го 
дви же ния.
Глав ная цель ме роп ри ятия — зна ком ство с 

пред ста ви те ля ми сту ден чес кой мо ло де жи че-
ты рех ве ду щих ву зов Ка ра ган ды, по пол не ние 
ас сам блеи ак тив ной, та лан тли вой мо ло дежью, 

при об ще ние к на ци ональ ной куль ту ре, тра-
ди ци ям, язы ку.
По чет ны ми гос тя ми ме роп ри ятия бы ли 

за мес ти те ли пред се да те ля Ас сам блеи на ро да 
Казахстана Ка ра ган дин ской об лас ти Ал тын-
бе ков Бек зат Ко ма ро вич и Ка са пи ди Дес пи на 
Ива нов на, ди рек тор КГУ «Қо ғам дық ке лі сім» 
ап па ра та аки ма Ка ра ган дин ской об лас ти Ку-
сайын Ер лан Би сем ба евич, пред се да тель ре ги-
ональ но го шта ба рес пуб ли кан ско го мо ло деж-
но го дви же ния АНК «Жаң ғы ру жо лы» Ур ма-
шов Алек сандр Ни ко ла евич.
В хо де ме роп ри ятия мо ло дежь «эко ко рей-

цев» выс ту пи ла с на ци ональ ны ми и сов ре мен-
ны ми пес ня ми и тан ца ми ко рей ско го на ро да.
Сту ден ты че ты рех го су дар ствен ных ву зов 

об лас ти пред ста ви ли свои уни вер си те ты и 
поз на ко ми лись с дея тель ностью эт но куль тур-
но го объ еди не ния ко рей цев Ка ра ган дин ской 
об лас ти.
Ко ман ду КарГУ пред ста ви ли: Жо ра бе ков 

Ар ман, пред се да тель Сту ден чес ко го пар ла-
мен та КарГУ, спе ци алист КДМ — ру ко во ди-
тель ко ман ды; Ин Ан дрей, сту дент эко но ми-
чес ко го фа куль те та, де пу тат Сту ден чес ко го 
пар ла мен та; Хе Вла дис лав, сту дент юри ди-
чес ко го фа куль те та; Ли Тать яна, сту ден тка 

фи ло ло ги чес ко го фа куль те та; Ким Крис ти на, 
сту ден тка би оло го-ге ог ра фи чес ко го фа куль-
те та; Пак Мак сим, сту дент юри ди чес ко го фа-
куль те та; Те Вик то рия, сту ден тка фа куль те та 
ма те ма ти ки и ин фор ма ци он ных тех но ло гий; 
Ле гай Ан же ли ка, сту ден тка хи ми чес ко го фа-
куль те та; Сим Алек сей, сту дент би оло го-ге ог-
ра фи чес ко го фа куль те та; Ким Вя чес лав, сту-
дент хи ми чес ко го фа куль те та.
В за вер ше ние ме роп ри ятия пред се да те-

лем эт но куль тур но го объ еди не ния ко рей цев 
Ка ра ган дин ской об лас ти Ли ли ей Ким бы ло 
от ме че но, что сбор ная ко ман ды КарГУ выс ту-
пи ла на выс шем уров не.
За вер шил ся слет со рев но ва ни ями ко манд в 

бо улин ге, где по бе ди ла друж ба.
Ко рей ский центр уве рен, что от кро ет но-

вые име на и еди но мыш лен ни ков.

ИН ФОР МА ЦИЯ ПРЕ ДОС ТАВ ЛЕ НА КО МИ ТЕ ТОМ ПО ДЕ ЛАМ МО ЛО ДЕ ЖИ

26 сен тяб ря 2018 го да в уро чи ще Бек тау-
Ата сос то ялось от кры тие XII Меж ду на род-
но го про ек та АНК «Бе се ды на Шел ко вом 
пу ти».

Де сят ки спе ци алис тов из Кир ги зии, Уз-
бе кис та на, Рос сий ской Фе де ра ции, Ук ра ины, 
Тад жи кис та на и из всех угол ков Казахстана 
соб ра лись на свя щен ной зем ле Бал ха ша.
В пер вый день фо ру ма сос то ялось от кры-

тие сов ре мен но го мо ло деж но го цен тра «Ру-
ха ни жан гы ру», встре ча с по бе ди те ля ми про-
ек та «100 но вых лиц», мо ло деж ный фес ти валь 
«Бал хаш ская вес на» и твор чес кий ве чер Му ра-
та Ауэзо ва.
Меж ду на род ный куль ту ро ло ги чес кий про-

ект «Бе се ды на Шел ко вом пу ти» про во дит ся 
еже год но с 2007 го да с учас ти ем стран Цен-
траль но-Ази ат ско го ре ги она. Се ми нар про во-
дит ся в фор ме от кры той до ве ри тель ной бе се-
ды с ана ли зом ос нов ных проб лем и по ис ком 
их ре ше ния. Цель про ек та — спо соб ство вать 

ук реп ле нию всес то рон них свя зей меж ду стра-
на ми и на ро да ми ре ги она Цен траль ной Азии, 
сох ра не нию об ще куль тур ных и об ще ис то ри-
чес ких цен нос тей в кон тек сте раз ви тия меж-
куль тур но го ди ало га.
Инос тран ные гос ти от ме ча ли, что по доб-

ный ди алог очень ва жен в сов ре мен ном ми ре. 
Весь ма поз на ва тель но ока зать ся на ре аль ном 
от рез ке Шел ко во го пу ти, где про хо ди ли не 
толь ко тор го вые ка ра ва ны, но и осу ществля-
лись меж куль тур ные свя зи в да ле ком прош-
лом. Прой ти по тем ка зах стан ским го ро дам 
и на се лен ным пун ктам, ко то рые не яв ля ют ся 
по ка ту рис ти чес ки ми цен тра ми, очень зна-
чи мо для луч ше го по ни ма ния ис то рии это го 
древ не го пу ти.

«Нам пред сто ит боль шая до ро га по ре аль-
ным мар шру там Шел ко во го пу ти. Я очень 
рад то му, что на этот раз отоз ва лось столь ко 
лю дей. На ша дав няя меч та о том, что бы «Бе-
се ды на Шел ко вом пу ти» бы ли не толь ко в Ка-
зах ста не, но и про во ди лись в дру гих стра нах 

Цен траль ной Азии, на чи на ет осу ществлять ся. 
В го ро де Ош про шел фо рум ин тел лек ту алов, 
где так же под ни ма лись воп ро сы Шел ко во го 
пу ти», — от ме ча ет куль ту ро лог, об ще ствен-
ный де ятель Му рат Ауэзов.
В ме роп ри ятии при нял учас тие член Ко-

ор ди на ци он но го со ве та мо ло де жи АНК Ка-
ра ган дин ской об лас ти, пред се да тель Сту ден-
чес ко го пар ла мен та, спе ци алист Ко ми те та по 
де лам мо ло де жи КарГУ Ар ман Жо ра бе ков.

ИН ФОР МА ЦИЯ ПРЕ ДОС ТАВ ЛЕ НА КО МИ ТЕ ТОМ ПО ДЕ ЛАМ МО ЛО ДЕ ЖИ

Student news

Выбран новый состав 
Студенческого 
парламента КарГУ

В КарГУ прош ли вы бо ры в 

Сту ден чес кий пар ла мент. Из 

кан ди да тов, де ле ги ро ван ных 

фа куль те та ми, от бор прош-

ли сту ден ты, наб рав шие на-

иболь шее ко ли че ство го ло сов. 

Ме ха низм из бра ния в чле ны 

Сту ден чес ко го пар ла мен та 

рег ла мен ти ро ван сог лас но 

Ус та ву Сту ден чес ко го пар ла-

мен та КарГУ име ни ака де ми ка 

Е. А. Бу ке то ва.

По ито гам про шед ших вы-

бо ров де пу та та ми Сту ден чес-

ко го пар ла мен та на 2018-

2019 го ды ста ли:

Алим бе ков Ал мат — де пу тат 

СП, сту дент 4-го кур са фа куль-

те та фи ло со фии и пси хо ло гии;

Ин Ан дрей — де пу тат СП, 

сту дент 1-го кур са эко но ми чес-

ко го фа куль те та;

Аман Шын гыс — де пу тат 

СП, сту дент 3-го кур са фи ло ло-

ги чес ко го фа куль те та;

Аль жа па ро ва Рауана — де-

пу тат СП, сту ден тка 1-го кур са 

фи зи ко-тех ни чес ко го фа куль-

те та;

Тле ге но ва Ай ман — де пу тат 

СП, сту ден тка 1-го кур са фи зи-

ко-тех ни чес ко го фа куль те та;

Сте па ню га Де нис — де пу тат 

СП, сту дент 3-го кур са фа куль-

те та инос тран ных язы ков;

Сыз ды ков Жа ни бек — де-

пу тат СП, сту дент 1-го кур са 

юри ди чес ко го фа куль те та;

Ра су ло ва Ха на нуз — де пу-

тат СП, сту ден тка 3-го кур са 

юри ди чес ко го фа куль те та;

Чу мы ше ва Али на — де пу-

тат СП, сту ден тка 1-го кур са 

би оло го-ге ог ра фи чес ко го фа-

куль те та;

Зе ке но ва Са ния — де пу-

тат СП, сту ден тка 1-го кур са 

би оло го-ге ог ра фи чес ко го фа-

куль те та;

Ере же по ва Али на — де пу-

тат СП, сту ден тка 2-го кур са хи-

ми чес ко го фа куль те та;

Ал пыс ба ев Ас лан — де пу тат 

СП, сту дент 4-го кур са фа куль-

те та ма те ма ти ки и ин фор ма ци-

он ных тех но ло гий.

ИН ФОР МА ЦИЯ ПРЕ ДОС ТАВ ЛЕ НА

КО МИ ТЕ ТОМ ПО ДЕ ЛАМ МО ЛО ДЕ ЖИ

Слет корейской молодежи

Открытие международного проекта 
АНК «Беседы на Шелковом пути»

Студенческая жизнь

31 ок тяб ря в КарГУ им. Е. А. Бу ке то-
ва сос то ялась олим пи ада на зна ние ос нов 
Кон сти ту ции и го су дар ствен ных сим во-
лов Рес пуб ли ки Казахстан сре ди сту ден тов 
выс ших учеб ных за ве де ний, во ен нос лу-
жа щих во ин ских час тей Ка ра ган ды, ор га-
ни зо ван ная Ко ми те том по де лам мо ло де-
жи, от де ле ни ем мо ло деж но го кры ла «Жас 
Отан» КарГУ сов мес тно с юри ди чес ким 
фа куль те том уни вер си те та.

Ме роп ри ятие про во ди лось в це лях по пу-
ля ри за ции в мо ло деж ной сре де го су дар ствен-
ных сим во лов — Гер ба, Фла га, Гим на Рес пуб-
ли ки Казахстан, по вы ше ния пра во вой гра мот-
нос ти мо ло де жи, при об ще ния сту ден чес кой 
мо ло де жи к цен нос тям пра во вой куль ту ры, 
соз да ния ус ло вий для ин тел лек ту аль но го и 

твор чес ко го раз ви тия, фор ми ро ва ния пат ри-
отиз ма и ак тив ной граж дан ской по зи ции.
Олим пи ада про во ди лась в три эта па:
1-й тур — твор чес кий эк за мен (на пи са ние 

эс та фет но го эс се);
2-й тур — тес ти ро ва ние на зна ние Кон сти-

ту ции РК, За ко на РК «О го су дар ствен ных сим-
во лах РК», Стра те гии «Ка зах стан-2050»;

3-й тур — кон курс ка пи та нов (пре зен та ция 
пла ка та).
В олим пи аде при ня ли учас тие 14 ко манд 

из выс ших учеб ных за ве де ний Ка ра ган ды и 
во ен нос лу жа щие в/ч 52589.
По ре зуль та там олим пи ады по бе ди те ля ми 

и об ла да те ля ми дип ло мов рек то ра КарГУ им. 
Е. А. Бу ке то ва сре ди ко манд, выс ту пав ших на 
ка зах ском язы ке, ста ли сле ду ющие пред ста ви-
те ли ву зов:

I мес то — ко ман да КарГУ им. Е. А. Бу ке то ва 
«Заң гер лер»;

II мес то — ко ман да Ка ра ган дин ской ака де-
мии МВД РК им. Б. Бей се но ва «Же ңіс»;

II мес то — ко ман да КЭУ Каз пот реб со юза 
«Юрис ток ра ты»;

III мес то — ко ман да Кар ГТУ «Ал мас қы-
лыш»;

III мес то — ко ман да Ка ра ган дин ско го го су-
дар ствен но го ин дус три аль но го уни вер си те та 
«Оң түс тік»;

III мес то — ко ман да Ка ра ган дин ской ака-
де мии «Бо ла шак» «Эк ви тас əділ ктің əмір ші сі».

Сре ди ко манд, выс ту пав ших на рус ском 
язы ке, по бе ди те ля ми ста ли сле ду ющие ву-
зы:

I мес то — ко ман да Ка ра ган дин ской ака де-
мии МВД РК им. Б. Бей се но ва «Жас қы ран»;

II мес то — ко ман да Ка ра ган дин ской ака де-
мии «Бо ла шак» «Пер спек ти ва»;

II мес то — ко ман да в/ч 52589;
III мес то — ко ман да КарГУ им. Е. А. Бу ке-

то ва «Ко декс»;
III мес то — ко ман да КЭУ Каз пот реб со юза 

«Юрис ток ра ты»;
III мес то — ко ман да КГМУ In sight.
Поз драв ля ем по бе ди те лей олим пи ады и 

же ла ем им даль ней ших ус пе хов!

ИН ФОР МА ЦИЯ ПРЕ ДОС ТАВ ЛЕ НА КО МИ ТЕ ТОМ ПО ДЕ ЛАМ МО ЛО ДЕ ЖИ

Знать Конституцию на пять
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Новый казахстанский 
патриотизм

В пресс-цен тре Двор ца сту ден тов 
КарГУ име ни ака де ми ка Е. А. Бу ке то-
ва 8 но яб ря сос то ял ся круг лый стол 
на те му «Не за ви си мый Казахстан 
гла за ми мо ло де жи. Но вый ка зах-
стан ский пат ри отизм в рам ках про-
ек та «Ру ха ни Жа� �ы ру», ор га ни зо ван-
ный Ко ми те том по де лам мо ло де жи, 
фи ли алом пар тии «Н/р Отан» райо на 
име ни Ка зы бек-би, от де ле ни ем МК 
«Жас Отан» КарГУ.

Цель ме роп ри ятия — осоз на ние сту-
ден чес кой мо ло дежью нрав ствен ной 
цен нос ти, при час тнос ти к судь бе Оте-
че ства, его прош ло му, нас то яще му, бу-
ду ще му. Фор ми ро ва ние граж дан ской 
и пра во вой нап рав лен нос ти лич нос ти, 
ак тив ной граж дан ской по зи ции. В ме-
роп ри ятии при ня ли учас тие чле ны пар-
тии «Н%р Отан», сту ден ты КарГУ им. Е. А. 
Бу ке то ва, чле ны Мо ло деж но го кры ла 
«Жас Отан», ак ти вис ты Сту ден чес ко го 
пар ла мен та.

Ме роп ри ятие прош ло под пред се да-
тель ством пер во го про рек то ра уни вер-
си те та док то ра ис то ри чес ких на ук, про-
фес со ра Р. М. Жу ма ше ва, мо де ра то ром 
был спе ци алист Ко ми те та по де лам мо-
ло де жи А. Б. Ка бе ге нов. Приг ла шен ные 
гос ти: пер вый за мес ти тель пред се да те-
ля пар тии «Н%р Отан» фи ли ала райо на 
име ни Ка зы бек-би А. Х. Бек ту ро ва, член 
по ли ти чес ко го со ве та пар тии Ж. К. Ка-
ма ли ева.

Во вре мя круг ло го сто ла учас тни ка ми 
бы ли зат ро ну ты та кие те мы, как «Дос ти-
же ния Казахстана за го ды не за ви си-
мос ти», «Сов ре мен ная мо ло дежь: но вый 
эко но ми чес кий подъ ем — ос но ва бу ду-
ще го» и мно гие дру гие.

В за вер ше ние круг ло го сто ла учас-
тни ка ми и спи ке ра ми был при нят об щий 
про ект ре зо лю ции.

ИН ФОР МА ЦИЯ ПРЕ ДОС ТАВ ЛЕ НА

КО МИ ТЕ ТОМ ПО ДЕ ЛАМ МО ЛО ДЕ ЖИ

В кон це но яб ря мы уз на ем име на тех, кто вой дет в спи сок «100 но вых лиц 
Казахстана» 2018 го да. Нам очень при ят но, что сре ди пре тен ден тов есть те, кто или 
сту дент КарГУ им. Е. А. Бу ке то ва, или вы пус кник на ше го ву за. В этом не боль шом 
об зо ре — ин фор ма ция о трех учас тни ках кон кур са, ко то рые впол не мо гут пре тен-
до вать на по бе ду в сво их но ми на ци ях.

Ни ки та Амос кин, МСМК по спор тив-
ной ак ро ба ти ке
Ни ки та Амос кин — сту дент 2-го кур са 

фа куль те та фи зи чес кой куль ту ры и спор та 
КарГУ, име ет грант рек то ра. Он спортсмен, 
ак ро бат, мас тер спор та меж ду на род но-
го клас са (МСМК), двук рат ный чем пи он 
Азии, чем пи он ми ра по спор тив ной ак ро-
ба ти ке 2018 го да.
Ни ки та ро дил ся в 1999 го ду в Ка ра ган-

дин ской об лас ти. С ма лых лет ув ле ка ет ся 
спор тив ной ак ро ба ти кой, яв ля ет ся при зе-
ром рес пуб ли кан ских и меж ду на род ных 
со рев но ва ний по спор тив ной ак ро ба ти ке. 
В ко пил ке Ни ки ты бо лее 60 наг рад. В 2015 
го ду с на пар ни цей Анас та си ей они за во-
ева ли 1-е мес то в лич ном за че те на чем пи-
она те Азии. В 2016 го ду ста ли брон зо вы ми 
при зе ра ми чем пи она та ми ра в Ки тае и зо-
ло ты ми при зе ра ми Куб ка ми ра в Поль ше.
В 2016 го ду Ни ки та зас лу жен но по лу-

чил ста тус мас те ра спор та меж ду на род-
но го клас са. Но глав ным дос ти же ни ем 
мо ло до го спортсме на ста ло зо ло то чем пи-
она та ми ра сре ди мо ло де жи по спор тив-
ной ак ро ба ти ке в ка те го рии сме шан ных 
пар, ко то рый про шел в ап ре ле 2018 го да в 
бель гий ском Ан твер пе не. Гор дость сво его 
го ро да и стра ны, он про дол жа ет по вы шать 
ав то ри тет Рес пуб ли ки Казахстан в ми ре 
меж ду на род но го спор та. Его меч та — стать 
олим пий ским чем пи оном и ус лы шать 
гимн Казахстана.

Ер син Те мир га ли ев, учи тель изоб ра-
зи тель но го ис кус ства и чер че ния
Ер син Те мир га ли ев — ма гистр пе да-

го ги чес ких на ук, вы пус кник КарГУ им. Е. 
А. Бу ке то ва, ра бо та ет в дет ской ху до же-
ствен ной шко ле им. А. Ис ма ило ва го ро да 
Шах тин ска учи те лем изоб ра зи тель но го ис-
кус ства и чер че ния. Ер син Ма нар бе ко вич 
яв ля ет ся чле ном об ще ствен но го объ еди не-
ния «Со юз ху дож ни ков Ка ра ган ды» и Ев ра-
зий ско го со юза ди зай не ров.
Наг раж ден дип ло мом Меж ду на род но го 

фес ти ва ля твор чес кой мо ло де жи «Ша быт» 
за вы со кое про фес си ональ ное мас тер ство, 
по чет ной гра мо той ру ко во ди те ля уп рав-
ле ния об ра зо ва ния, фи зи чес кой куль ту ры 
и спор та го ро да Шах тин ска, в 2014-2015 
го дах — дип ло мом III сте пе ни в но ми на-
ции «Скульпту ра», дип ло мом III сте пе ни 
в но ми на ции «На тюр морт, мас ло» II Об-
лас тной выс тав ки-кон кур са «Мас тер-арт», 
а на IV Об лас тной выс тав ке-кон кур се твор-
чес ких ра бот пе да го гов изоб ра зи тель но го 
ис кус ства наг раж ден дип ло мом I сте пе ни 
в но ми на ции «Сю жет ная струк ту ра, мас-
ло». В 2017 го ду удос то ен пох ва лы ви це-
пре зи ден та Ка зах стан ской на ци ональ ной 
фе де ра ции ЮНЕС КО, а так же ря да дру гих 
наг рад.
Ер син Ма нар бе ко вич вно сит ве со мый 

вклад в про ве де ние мно гих об лас тных со-
рев но ва ний сре ди пе да го гов изоб ра зи тель-
но го ис кус ства и чер че ния. Его уче ни ки 

за ни ма ют при зо вые мес та на об лас тных, 
рес пуб ли кан ских, меж ду на род ных кон кур-
сах, по ка зы вая ре зуль та ты пе да го ги чес ко го 
ста ра ния учи те ля-мас те ра.

Жа ды ра Бай бу ла но ва, по этес са
Жа ды ра Бай бу ла но ва окон чи ла КарГУ 

им. Е. А. Бу ке то ва по спе ци аль нос тям «пе-
да го ги ка и пси хо ло гия», «жур на лис ти ка», 
а так же КЭУ Каз пот реб со юза по спе ци аль-
нос ти «пра во ве де ние». По лу чи ла сте пень 
ма гис тра со ци аль ных на ук. В нас то ящее 
вре мя — ре дак тор от де ла анон сов и меж-
прог рам мно го обес пе че ния те ле ка на ла 
«Ха бар».
Мо ло дая та лан тли вая по этес са — об-

ла да тель треть его мес та Меж ду на род но го 
фес ти ва ля твор чес кой мо ло де жи «Ша быт» 
(2014). В 2016 го ду ста ла по бе ди те лем об-
лас тно го по эти чес ко го му шай ра «Луч ший 
по эт го да» на приз Ж. Та ше но ва, вы пус-
ти ла сбор ник «Қа ғаз жү рек» («Бу маж ное 
сер дце»). В том же го ду по бе ди ла в по эти-
чес ком кон кур се «Дү ни еге ке лер əлі та лай 
Қа сым» («Ро дит ся не один еще Ка сым»). Ее 
сти хи пе ре ве де ны на ту рец кий, азер бай-
джан ский, ис пан ский и дру гие язы ки, а 
так же вош ли в ан то ло гию ка зах ских по этов 
в этих стра нах. В 20 лет она пе ре бо ро ла тя-
же лую бо лезнь, и пес ня, на пи сан ная на ее 
сти хи («Мен се ні сүйем, Өмір!» — «Я люб-
лю те бя, жизнь!»), ста ла очень по пу ляр ной 
в Кир ги зии, где ее по ют и стар и млад.
Вот та ких ин те рес ные и яр кие лич нос-

ти пред став ле ны от Ка ра ган ды на кон кур се 
«100 но вых лиц Казахстана». Да вай те по же-
ла ем им ус пе ха в их ра бо те, спор те и твор-
че стве!

СОБ. ИНФ.

Кто представляет КарГУ в конкурсе 
«100 новых лиц Казахстана»?

100 новых лиц Казахстана

Кі ріс пе
Та лап кер міз-аби ту ри ент,
Ал ғаш кел ген ауыл дан.
Тү рі міз де, ки ген ки ім,
Оқ шау еді қауым нан.
Оқ шау еді жү рі сі міз,
Ерек ше еді сө зі міз.
Те сі ле міз кі тап қа біз,
Үрей то лы кө зі міз.
Ер тең сы нақ де ген кү ні,
Өт пей қой ды тү ні міз.
Тест бо ла тын сол бір сəт ке,
Жет тік əрең, бі лі ңіз.
Пе ріш те нің құ ла ғы на,
Ілі ніп ті үні міз.
Бү гін біз дің ең ба қыт ты —
Сту дент бол ған кү ні міз.

І курс
Кор пус іші қан дай ға жап,
Та ңыр қай мыз, қа рай мыз.
Жы лы сөй леп бі реу кел се,
Жақ сы ға оны ба лай мыз.
Əр қай сы мыз əр ауыл дан,

Кел ген қа зақ ба ла сы.
Жүз ден жүй рік, мың нан тұл-
пар,
Да ра лар дың да ра сы.
Бə рі құш тар үй ре ну ге,
Са бақ тан бір қал май ды.
Лек ци яны жа зу дан да,
Қо лы мыз еш тал май ды.
Еш қай сы мыз ерін бей міз,
Д/ш-ға да ба ра мыз.
Са бақ тан соң оқу зал да,
Кеш бат қан ша бо ла мыз.

ІІ курс
Қыр күйек те ке ле са лып,
«Пер ваш тар ды» сы на дық.
Же ке-же ке ша қы рып ап,
Ме кен-жайын сұ ра дық.
Был тыр ғы ға қа ра ған да,
Бі раз біз де «стаж» бар.
Бұ рын ғы дай емес-бə рі —
Дос си яқ ты ұс таз дар.
Ұс таз дар мен ара ла сып,
Ел ден сар қыт əкел дік.

Жақ сы оқып, көз ге түс тік,
Абы рой да же тер лік.

ІІІ курс
Ой хой, шір кін, сту дент шақ,
Нет кен, қы зық, та ма ша!
Бір кү нім нен бір күн қым бат,
Са лыс ты рып қа ра са.
Күн де қы зық, күн де ду ман,
Сауық қу ған бой дақ пыз.
Ту ған күн дер нет кен көп ед,
Құр жі бер мей той лап пыз.
Қа ла шық саң, да ра шық саң,
Қыз-жі гіт тер ме ке ні.
Сту дент шақ, қан дай əсем,
Əр күн қы зық өте ді.

IV курс
Қа дір лей міз бұл ме кен нің,
Əр бір шө бін, та сын да.
Ақыл ай тар «қа ри ямыз»,
Кіш кен тай лар қа сын да.
Тіп ті, мүл дем қар тайып та,
Қал ған быз-ау ша ма сы.
Бір ге оқы ған кей бі ре удің,
Же те гін де ба ла сы.
Ду ман қу ып біз жүр ген де,

Бас құ ра ған бі ре улер.
Иə, ен ді бар қы зық тың,
Ше гі жет ті ті ре лер.
Өмір де ген қы зық екен,
Өт кен күн дер ар дақ ты-ақ.
«Төрт жыл біз дің əр кү ні міз,
Бос қа өт кен бе сал пақ тап?»-
Деп бі ре улер жар із дей ді,
Са бақ бі тер ке зін де.
Ала сұ ра от жа ға ды,
Жү рек де ген се зім ге.
Сы нақ бі тер, аяқ та лар,
Дип лом да қо лың да.
Сы ңар ла рын тап па ған дар,
Қыз мет із деу жо лын да!

?о ры тын ды
Шір кін, шір кін, қан дай ға жап
Сту дент тік жыл да рым…
Та усыл май тын дас тан дар көп
Жа зыл ма ған жыр ла рым…
Сен де сұ лу, мен де сұ лу,
Шақ тар еді ке ше гі.
Сту дент кез — са ғын ды рар
Жұ мақ күн дер де се ді.
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