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Уважаемые преподаватели, 
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Сіз дер ді Жа ңа 2019 жыл да ры ңыз бен құт тық тай мын! Осы ай ту лы ме ре-
ке қар са ңын да біз дəс түр лі түр де уни вер си тет тің жұ мы сын қо ры тын ды-
лай мыз. Өт кен жыл ма ңыз ды оқи ға лар ға то лы бол ды.
Қа зақ стан Рес пуб ли ка сы Бі лім жə не ғы лым ми нистрлі гі мен «Ата ме-

кен» ҚР ҰКП құр ған Қа зақ стан жо ға ры оқу орын да ры ның рей тин гі сі не 
сəй кес ҚарМУ өз ма ман дық та ры ның са па сы, өзек ті лі гі мен за ма науилы-
ғы бойын ша ең жо ға ры көр сет кіш те рін көр се те оты рып, көш бас шы лар 
қа та ры на ен ді.

QS əлем де гі ең үз дік уни вер си тет тер дің əлем дік рей тин гі сін де ҚарМУ 
сəт ті түр де Топ-601 + дең гейі не жо ға ры ла ды, «Да му шы Еуро па мен Ор-
та лық Азия» QS рей тин гі сін де үз дік уни вер си тет тер қа та ры нан кө рі ніп, 
Toп-200-ге кір ді.

2018 жы лы ҚарМУ БСҚБТА агент ті гі жүр гіз ген ба ка лав ри ат жə не ма-
гис тра ту ра ма ман дық та ры ның ұлт тық рей тин гі сін де 73 жүл де лі орын ды 
ал ды. Біз дің ма ман дық та ры мыз дың 40-ы АР ТА агент ті гі нің тəуел сіз рей-
тин гін де жүл де лі орын дар ға ие бол ды. Бұл республикадағы ең үз дік же-
тіс тік тер дің бі рі бо лып та бы ла ды.
Жыл бойы жұ мыс ба ры сын да ҚарМУ оқы ту шы ла ры мен сту дент те рі 

жо ға ры көр сет кіш тер көр сет ті. Уни вер си тет өзі нің бас ты мін де ті — жас 
ұр пақ тың то лық қан ды зи ят кер лік жə не ру ха ни тұр ғы дан да му ын, сту-
дент тер дің шы ғар ма шы лық əлеуетін арт ты ра оты рып, қа зақ стан дық пат-
ри отизм ру хын да тəр би еле уді та быс ты жү зе ге асы ра ты нын мақ та ныш-
пен атап ай та мын.
Жа ңа жыл да уни вер си тет тің ұжы мы на, бар ша сту ден тке ба қыт, із гі лік, 

ден са улық жə не игі лік ті лей мін. Бар лық бас та ма ла ры ңыз та быс ты бол-
сын! Осы жыл сіз дер үшін же тіс тік тер мен же ңіс тер ге, жа ңа бас та ма лар ға 
то лы жыл бол сын!

АКАДЕМИК Е. А. Б	КЕТОВ АТЫНДА�Ы �АРА�АНДЫ МЕМЛЕКЕТТІК УНИВЕРСИТЕТІНІ� РЕКТОРЫ ПРО ФЕС СОР Е. �. К	БЕЕВ

Поз драв ляю вас с нас ту па ющим но вым, 2019 го дом! В пред две рии все-
ми лю би мо го праз дни ка мы тра ди ци он но под во дим ито ги дея тель нос ти 
уни вер си те та.
Ухо дя щий год свя зан со зна ме на тель ны ми со бы ти ями.
Сог лас но рей тин гу ву зов Казахстана, сос тав лен но му Ми нис тер ством 

об ра зо ва ния и на уки Рес пуб ли ки Казахстан и НПП РК «Ата ме кен», Ка-
ра ган дин ский го су дар ствен ный уни вер си тет им. Е. А. Бу ке то ва во шел в 
чис ло ли де ров, про де монстри ро вав на ибо лее вы со кие бал лы по ка че ству, 
ак ту аль нос ти и сов ре мен нос ти сво их спе ци аль нос тей.
В ми ро вом рей тин ге луч ших уни вер си те тов ми ра QS КарГУ ус пеш но 

прод ви нул ся в Топ-601+, во шел в Топ-200 луч ших уни вер си те тов рей тин-
га QS «Раз ви ва юща яся Ев ро па и Цен траль ная Азия».
В 2018 го ду КарГУ по лу чил 73 при зо вых мес та в На ци ональ ном рей-

тин ге спе ци аль нос тей ба ка лав ри ата и ма гис тра ту ры, про во ди мом агент-
ством НА ОКО. 40 на ших спе ци аль нос тей за ня ли при зо вые мес та в Не за-
ви си мом рей тин ге агент ства НА АР.
Эти дос ти же ния — од ни из луч ших в рес пуб ли ке.
Вы со кие ре зуль та ты дея тель нос ти на про тя же нии все го го да по ка зы-

ва ли как пре по да ва те ли, так и сту ден ты КарГУ. С гор достью от ме чаю, 
что уни вер си тет ус пеш но ре ша ет свою глав ную за да чу — пол но цен ное 
ин тел лек ту аль ное и ду хов ное раз ви тие мо ло до го по ко ле ния, рас кры тие 
твор чес ко го по тен ци ала сту ден тов, вос пи та ние ка зах стан ско го пат ри-
отиз ма.
В ка нун Но во го го да от ду ши же лаю кол лек ти ву уни вер си те та, сту ден-

че ству счастья, доб ра, здо ровья и бла го по лу чия. Пусть ус пех со пут ству ет 
всем ва шим на чи на ни ям! Пусть гря ду щий год ста нет для вас вре ме нем 
дос ти же ний, по бед и но вых свер ше ний!

РЕК ТОР КАРАГАНДИНСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА ИМ. АКА ДЕ МИ КА Е. А. БУ КЕ ТО ВА ПРО ФЕС СОР Е. К. КУ БЕ ЕВ
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Ел ба сы Н	р с	л тан 

Назарбаев ты� �а за� стан хал-

�ы на 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» деп атал-

ды. Ел ба сы Жол дауы бір ден 

�ол дау тауып, �о �ам ды� ор-

та лар да бір ден тал �ы ла нып 

жа тыр. �а за� стан ды� тар �шін 

2018 жыл �ай са ла да бол ма-

сын та быс ты жыл бол �ан ды-

�ы мен ерек ше лен бек. Се бе бі 

бес �леу мет тік бас та ма ны� 

н� ти же сін де жо �а ры о�у орын-

да ры на 2018 о�у жы лын да 

�о сым ша 20 мы� грант б�-

лін ге ні бел гі лі. 1 �ыр к�йек те 

мем ле кет тік грант тар �а ие бо-

лып, сту дент атан �ан жас тар-

ды� �уа ны шын да шек бол ма-

ды. Ха лы �а ра лы� са ясат та да 

асы �ы мыз ал шы сы нан т� сіп, 

елі міз т	� �ыш рет Бі рік кен *лт-

тар *йы мы ны� �ауіп сіз дік Ке-

�е сін де гі 2018 жыл �ы �а� тар 

айын да �ы т� ра �а лы �ын ж� не 

осы жыл �а �ыз ме тін абы рой-

мен ат �ар ды.

Мен, Ді нис лам Арап бай, 

ака де мик Е. А. Б� ке тов атын-

да �ы �а ра �ан ды мем ле кет тік 

уни вер си те ті ні� ше тел тіл де рі 

фа куль те ті ні� сту ден ті атан-

�а ным ды ерек ше ба �ыт деп 

са най мын. Мем ле кет бас-

шы сы 2019 жыл ды «Жас тар 

жы лы» деп жа ри яла ды. Б	л 

біз ге, я� ни жас тар �а бе ріл-

ген та ри хи м�м кін дік. Се бе бі 

�а за� стан-2050 стра те ги-

ясын да �ы ал �а �ой �ан ма�-

сат-мін дет тер ді ат �а ру біз 

си я� ты жас тар ды� �о лын да. 

�а за� стан хал �ы жас та ры ны� 

�леуеті жо �а ры. Оны мен �зім 

бі лім алып жат �ан ор там да-

�ы дос та рым ны� бі лім ге де ген 

зор ын та-жі ге рі мен бо ла ша�-

�а де ген 	м ты лы сы нан бі ле мін.

Ел ба сы ны� жас тар �а ар-

т�ан зор се ні мі мен стра те-

ги ялы� се ні мін а� та уды мен 

�р бір жас �а за� стан ды� ты� 

аза мат ты� бо ры шы деп есеп-

тей мін. Жол да уды Ел ба сы: «Біз 

грант тар ды� са нын к� бейт тік, 

ен ді жауап кер ші лік ті� ке зе �і 

кел ді. Жо �а ры о�у ор ны ны� 

та быс ты лы �ын ба �а ла уды� 

бас ты кри те рийі — о�у бі тір-

ген сту дент тер ді� ж	 мыс пен 

�ам ты луы, жа ла �ы сы жо �а ры 

ж	 мыс �а ор на ла суы», — деп 

�а дап ай т�ан с� зі ні� ма �ы зы 

зор. Жо �а ры о�у ор нын да �ы 

ал �ан бі лі мім мен т� жі ри бем-

ді ке ле шек те елі міз ді� да муы 

мен та быс ты бо ла ша �ы на ар-

най мын.

ДІ НИС ЛАМ АРАП БАЙ,
�АРМУ СТУ ДЕН ТІ

�лы даланы� жеті ыры

Ел ба сы Н. Ə. Назарбаев тың жу ыр да жа рық көр ген «Ұлы да ла ның же ті қы ры» ат ты ма-
қа ла сы дүйім жұрт ты дүр ет кіз ді. Ма қа ла ның та қы ры бы ның өзі та рих тың тыл сым қой-
науына тар тып тұр.

Иə, Ұлы да ла — ұлы ке ңіс тік, құт ме ке ні міз. 
Ба ба лар дың ру хы, тұл пар лар дың ізі қал ған 
ұлан-бай тақ да ла мыз дың қа рыс же рі қым бат. 
Ер лер дің қа ны мен ана лар дың көз жа сы сің ген 
қа си ет ті ата ме кен ді ұр пақ тар ға ұғын ды ру — 
қа шан да күн тəр ті бі нен түс пеу ке рек.
Осы тұр ғы дан кел ген де, атал мыш ма қа-

ла ның та ри хи ма ңы зы зор. Ұл ты мыз ға аса 
қа жет ті құ жат екен ді гі рас. Екі бө лім нен тұ-
ра тын та ным дық тол ғам кө не нің кө зі бо лып 
шар та рап тан сыр шер те ді. Қай бө лі мін алып 
қа ра сақ та бай тақ да ла мыз дың ас ты-үс тін де гі 
бай лық ты се зе міз һəм кө ре міз. Ма ған ерек ше 
бір əсер ет ке ні — бі рін ші бө лім де гі «Ат қа мі ну 
мə де ни еті».
Бə рі міз де ауыл да ту ып-өс тік. Жыл қы ға жа-

қын бол дық. Бұ рын ғы кез де жыл қы сыз қа зақ-
ты елес те ту мүм кін емес еді. Ха лық да на лы-
ғын да «Қа зақ — жыл қы мі нез дес», «Ат — ер-
дің қа на ты», «Жақ сы ат — жа уда қал дыр май-
ды», «Жо лы бол ма ған жі гіт ті аты құт қа ра ды», 
«Би енің сү ті — са ры бал» дей тін ға жап сөз дер 

бар. Осы ған қа рап-ақ, біз дің хал қы мыз Қам-
бар ата ның тө лін қа лай қа дір тұ тып, қас тер ле-
ге нін кө ру ге бо ла ды.
Ма қа ла маз мұ ны өт кен та рих қа өт кел бо-

лып, кө не дəуір лер ге же те лей ді. Қия лы ңа қа-
нат бі ті ріп, өзің нің ар ғы түп-та мы рың ды тү-
гел дей сің. Сəл елес те тіп кө рейік ші:

…Бағ зы бір дəуір де Ұлы да ла да ғы Бо тай 
қо ны сын да боз ай ғыр дың үйі рін де гі боз би-
енің ар да ем ген асау тайы на Алаш тың ар ғы 
ба ба сы бұ ға лық тас тап, мі ну ге көн дір ген 
екен. Жа байы жыл қы ның ар қа сы на қон ған 
адам зат ба ла сы қа ра жер ден та ба ны ажы рап, 
бір метр би ік тік те шек сіз өр ке ни ет ке тұң-
ғыш қа да мын жа са ды. Ұлы да ла да асауды 
үй ре тіп, адам зат та ал ғаш қы бо лып ат қа 
қон ған ата мыз ға қо лай лы бір күн ді ме ре ке 
қы лып бер сек те, ар тық бол мас еді. Жыл-
қы ны жа нын дай жақ сы кө ріп, əс пет те ген 
Ел ба сы мыз дың осы нау өзек ті ма қа ла сы ның 
аясын да та ғы бір ой дың ше ті шы ға ды. Ал ла 
та ға ла Алаш тың ал ды на жыл қы сал ған. Осы-

ның қы зы ғын көр сін деп. Сол ама нат ты біз 
орын дау ға ти іс піз ғой. Бая ғы ата-ба ба ла ры-
мыз мұ ны жақ сы тү сін ген. Кең да ла мыз ды 
жыл қы ға тол тыр ған. Бү гін де рес пуб ли ка-
мыз да ғы иге ріл мей бос жат қан жер лер дің 
бар лы ғын жыл қы ша ру ашы лы ғы на ай нал-
дыр са бо лар еді.
Қа зақ стан да ғы қа ла, аудан, ауыл дар да ғы 

сы ра ха на нүк те ле рі нің бə рін жауып, қы мыз-
ха на қыл са, қан дай ға ни бет бо лар еді. Өңеш-
тер ге өзен боп құйыл ған сұ мы рай сы ра ның 
ор нын та би ғи күш-қуа ты, дə ру мен дік емі бар 
бал қы мыз бас са, қан дай жа ра сым ды бо лар 
еді. Ат қа мі ну мə де ни еті мен қа тар, қы мыз ішу 
сал тын да өмі рі міз ге ен ді ру қа жет деп ой лай-
мын.
Ел ба сы Нұр сұл тан Əбі шұ лы бас та ған осы-

нау қайыр лы іс ті ха лық бо лып қол дап жат сақ, 
бір лі гі жа рас қан бе ре ке лі ел екен ді гі міз бі лі-
нер. Ке ше ал ты қыр дың ас тын да ал ты ны жа-
тыр Алаш тың де уші едік, ал, бү гін де же ті қыр-
дың үс ті нен тіл қа тып тұр та ри хым!
Қу ан, қа зақ!

/ЛІМ ЖАН ЖА �АН,
ЖУР НА ЛИС ТИ КА КА ФЕД РА СЫ НЫ� А�А О�Ы ТУ ШЫ СЫ

«Ке ңіс тік — бар лық нəр се нің, ал уақыт — бү кіл оқи ға ның өл ше мі. Уақыт пен ке ңіс тік-
тің көк жи егі то ғыс қан кез де ұлт та ри хы бас та ла ды. Бұл — жай ға на əде мі афо ризм емес». 
Осы лай ша, Ел ба сы мыз Н. Ə. Назарбаев тың «Ұлы да ла ның же ті қы ры» ат ты ма қа ла сы қа ра-
ша ның 21 жұл ды зын да бұ қа ра ға жол тар тқан бо ла тын.

Ел ба сы ма қа ла сы осы уақыт қа дейін та-
рих шы, ар хи вист жə не қо ғам дық пəн дер 
ға лым зерт те уші ле рі нің сы быр лап кел ген 
өт кір мə се ле ле рін праг ма ти ка лық жə не 
шы найы ашып, олар ды ше шу ге ба ғыт та ған 
«Бо ла шақ қа бағ дар: ру ха ни жаң ғы ру» ма қа-
ла сы ның жал ға сы бо лып та бы ла ды. Əсі ре се, 
кон сер ва тив ті пі кір лер ді ай на лы сы на əді-
лет сіз жи нап ал ған ар хив са ла сы ның жа ңа 
ба ғыт та да му ын жə не қо ғам ал дын да жа ңа 
бе де лін, ақ па рат тық за ман да «Циф рлық 
Қа зақ стан ды» қа лып тас ты ру ға ба ғыт тал ған 

бі ре гей жо ба лар ды қам ти тын ма қа ла бол-
ды.
Жал пы ма қа ла екі бө лім нен тұ ра ды. Бі-

рін ші сі — «Ұлт та ри хын да ғы ке ңіс тік пен 
уақыт». Ол өз ішін де «Ат қа мі ну мə де ни еті», 
«Ұлы да ла да ғы ежел гі ме тал лур гия», «Аң 
сти лі», «Ал тын адам», «Түр кі əле мі нің бе сі-
гі», «Ұлы Жі бек жо лы» жə не «Қа зақ стан — 
ал ма мен қыз ғал дақ тың ота ны» се кіл ді та қы-
рып тар ды қам ти ды. Екін ші бө лім де «Та ри хи 
са на ны жаң ғыр ту» мə се ле сін жан-жақ ты ой 
еле гі нен өт кі зе оты рып, те рең зер де ле уді та-

лап ет ті. Бұл бө лім ар хив ті ат қа рып, Ұлы да-
ла ның есім де рін ес ке са лып, Түр кі əле мі нің 
қа си етін са ра лап, та рих пен ха лық ты, өнер 
мен те ле ви зи яда ғы кө рі ніс тер ді ұш тас тыр-
ды.
Пре зи ден ті міз: «Төл та ри хын бі ле тін, ба-

ға лай тын жə не мақ тан ете тін ха лық тың бо ла-
ша ғы зор бо ла ды деп се не мін. Өт ке нін мақ тан 
тұ тып, бү гі нін нақ ты ба ға лай бі лу жə не бо ла-
шақ қа оң көз қа рас та ны ту — елі міз дің та быс-
ты бо лу ының ке пі лі де ге ні міз осы», — деп қо-
ры тын ды жа са ды. Ел ба сы ның ма қа ла сы қа зақ 
елі нің та ри хи жаң ғы ру ына үл кен мəн бе ріп, 
ғы лы ми жақ сы тал да улар жа сал ған құн ды дү-
ние бо лып отыр. Мем ле кет бас шы сы ның ой-
тол ға мы өс ке лең ұр пақ қа жар қын бо ла шақ 
де сек те бо ла ды.

ДИ АНА АМАН ЖО ЛО ВА,
�Ж-11 ТО БЫ НЫ� СТУ ДЕН ТІ

Отан… Ата ме кен… Ата жұрт… Та рих — бұл қай құ лақ қа да жа ғым ды ес ті лер асыл ұғым-
дар. Адам өмір ге ке ле ес жи ып, етек жа ба бас та ған кез ден өз ұл ты ның та ри хы на ден қоя-
ды. Қа зақ елі тар ға лаң та рих ты бас тан ке шіп, ұлт жо лын да ғы ұлы кө пір ден еш құ ла май, 
та рих тың қай сар лық һəм тек ті лік пен егіз ұғым еке нін бо ла шақ ұр пақ қа дə лел деп ке ле ді. 
Қай уақыт та бол ма сын ұр пақ азы ғы бо ла тын та рих ты мəң гі лік тұ мар ету біз дің ен ші міз де 
бол са, мі не, бү гін гі күн Ел ба сы ның «Ұлы да ла ның же ті қы ры» ат ты ма қа ла сы ның жа рық қа 
шы ғуы — мұ ның та ғы бір ай қын дə ле лі.

Ма қа ла ны оқы ған сайын ке удең ді мақ та-
ныш се зі мі кер ней ді. Ең ма ңыз ды сы — мақ-
та ныш се зі мі мен қа тар күш-жі гер, бо ла шақ-
қа де ген үл кен се нім мен ұм ты лыс бар. Біз 
та ри хы мыз дың ба рын біл сек те, оның біз ді 
осы күн ге жет кіз ген алып кү ші нің ба рын ес-
ке ре бер мей міз. Мен Ел ба сы ма қа ла сын оқи 
оты рып, та рих сыз ел дің бү гі ні де, ер те ңі де 
бол май ты нын ұқ тым. Осын дай та рих ты маң-
дайы мыз ға жаз ған Ал ла ға мың ма дақ тар айт-
тым. Жү рек те рі «елім», «же рім» деп со ғып 
тұр ған жас та ры мыз бар да бү гін гі күн де рі міз-
ден де бо ла шақ қа мəң гі лік азық бо лар та рих 
жа сай мыз.
Ма қа ла ның бас ты мақ са ты — та рих тол-

қын да ры ның жоқ бо лып кет пей, аман-есен 
жа ға ға же ту ін де. Бұл сөз дер тү сін ген адам ға 
ой са лар лық сөз дер деп ой лай мын. Бар та-
рих ты ба ға лап, оның көр се тер жо лы на тү сіп, 
ал тын та ри хы мыз бен ал тын дай бо ла шақ ты 
құр сақ, біз ден ас қан ұлт тық құн ды лық қа бай 
ұлт бол мас. Бо ла шақ үшін та рих пен өмір сүр-
ген ел дің бə рі ба қыт ты. Ба ба ла ры мыз қал дыр-
ған та рих бо ла шақ қа азық бо лу да. Ма қа ла да 
Қа зақ елі нің өз ішін де ға на емес, əлем ел де рі 
ішін де де мə де ни же тіс тік тер дің көш бас шы-
сы еке ні ай қын дəйек те ме лер мен ай тыл ған. 
Ме нің жү ре гім ді кер не ген де осы дəйек те ме-
лер бо ла тын. Қа зақ елі нің кү ні ту ып, маң дайы 
жар қы рап, өз ге ел ден оза шап қа ны қай қа зақ 
ба ла сын қу ан тпа сын. Өз ба сың да қай ғы бол-

сын, ел ба сы на ту ған қуа ныш тан ба қыт ты көр-
мей, бай қа май, сез бей өту мүм кін емес. Осы 
тұс та Ұлы Да ла ның же ті қы ры ның үш-төр-
теуіне тоқ та лып, өз ойым ды ай та ке тейін.

Ат�а міну м
дениеті
Адам ның кім еке нін до сы на қа рап, ер дің 

кім еке нін аты на қа рап бай қас та ған ха лық пыз. 
Ас ты мыз да ғы аты мыз дың абы ройы мыз еке-
нін бі ле, оған оты рып-тұ ру ды да, оны кү ту ді 
де, жо рық қа шы ғу ды да абы рой са нап əлем 
мə де ни еті не мəң гі өш пес мөр дей тұл пар дың 
тұя ғы на дейін ба ға лы еке нін дə лел деп жүр ген 
біз дің ха лық.

�лы Далада�ы ежелгі металлургия
Бү гін де бай лық тың кө зі бол ған ме тал лур гия 

ел эко но ми ка сы мен ты ғыз бай ла ныс та. Жа һан-
дық да му жо лын да оның алар ор ны ерек ше. 
Ме тал лур ги яның бү гін гі күн ге əке лер пай да-
сын біл ме се де, оны ой лап тауып, осы күн ге 
жет кіз ген біз дің ба ба ла ры мыз бен та ри хы мыз.

А� стилі
Өз ге лер ден ерек ше мə де ни еті бар елі міз дің 

өз за ма нын да ки ім де рі мен сауыт сай ман да-
рын да аң сти лін де гі өр нек тер көп кез де се ді. Бұл, 
бі рін ші ден, ба ба ла ры мыз дың қол өнер мен ер те 
шұ ғыл дан ған да ры на бір дə ле лі бол са, екін ші-
ден, стиль дік ұғым ды қа лып тас ты руы мен ұл-
ты мыз дың та би ға тын аң стил де рі мен жет кі зе 

бі луі. Оның ішін де қа зақ ты өте си рек кез де се тін 
ерек ше жа ну ар — қар ба ры сы на те ңе ген.

�лы Даланы� �лы есімдері
Мен ұлы ел дің қы зы еке нім ді мақ тан тұ та, 

өз жа ным да ғы ұлт тық рух ты се зі не мін. Қай-
сар ха лық тың қай сар лы ғы қа ны нан еш кет-
пей ді. Түп ата мыз тек ті бол са, бə рі міз де тек ті 
ұр пақ пыз. Мен өз елім нің тек ті лі гі мен мақ-
та на мын. Ел ба сы ның «біз бі рін ші ден, атақ ты 
та ри хи тұл ға ла ры мыз бен олар дың же тіс тік-
те рі нің құр ме ті не ашық ас пан ас тын да ес кер-
ткіш-мү сін дер қойы ла тын «Ұлы да ла ның ұлы 
есім де рі» ат ты оқу-ағар ту эн цик ло пе ди ялық 
са яба ғын ашу ымыз ке рек» де ген ойын өзім се-
кіл ді бар қа зақ жас та ры ның қуа на-қуа на қол-
дай ты ны на се нім ді мін.

P. S.: «Ұлы да ла ның же ті қы ры» мен үшін 
əлем нің же ті ке ре ме ті нен де би ік бол ды. Та-
рих біз дің қа раң ғы да жа ғар шы ра ғы мыз. Он-
сыз бо ла шақ бұ лың ғыр. Шы ра ғы мыз сөн бей, 
Ға лам ның шоқ жұл ды зын дай жан ған, Ота-
ны ма, ті ле рім көп! «Отан! Отан! Бə рі нен би ік 
екен, Мен оны мəң гі лік ке сүйіп өтем», — деп 
Мұ қа ға ли Ма қа та ев ата мыз жыр ла ған дай, 
Отан ды сүю — ол бө лек се зім. Се зім де ген, сі-
рə, көп қой, со ның ішін де тұ ғы ры би ік се зім, 
ол — Отан ға де ген се зім. Се зім ді сөз бен жет кі-
зе ал ма сың анық, əр нəр се нің нə ти же сін қи ын 
кез де кө ру ге бо ла тын се кіл ді, Отан ға де ген се-
зі мің нің қан ша лық ты күш ті еке нін ел ба сы на 
күн ту ған да ға на дə лел дей ала сың.
Лəйім, əр қа шан да ас па ны мыз ашық, бей біт 

өмір бол сын деп ті лей мін. Ел ба сы мыз дың та-
ри хи ма ңыз ды ма қа ла сы ның да түйі ні осын да 
жа тыр.

ДИ ЯНА СА �ЫМ БЕ КО ВА,
�АРМУ СТУ ДЕН ТІ

Адамзат �ркениеті байта� даламыздан бастал#ан

Dлы даланы5 бізге жеткен сыйлары

Ке5 пейілді �аза�ты5 тарихы да тым тере5…
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12 ап ре ля 2017 го да был опуб ли ко ван важ ней ший прог рам мный до ку мент — 
статья гла вы го су дар ства Н. А. Назарбаева «Бо ла шақ қа бағ дар: ру ха ни жаң ғы ру», 
нап рав лен ная на мо дер ни за цию об ще ствен но го соз на ния.

Сох ра нить и при ум но жить ду хов ные и 
куль тур ные цен нос ти, од ни ми из ко то рых 
яв ля ет ся куль тур но и ге не ти чес ки свой-
ствен ные ка зах стан цам цен нос ти един ства 
и кон со ли да ции — вот ос нов ная идей ная 
сос тав ля ющая прог рам мной статьи на ше го 
Пре зи ден та.
Ре али зуя прог рам мные по ло же ния «Ру-

ха ни жан ғы ру» в сов ре мен ных ус ло ви ях 
раз ви тия Казахстана, ко то рый выс тра ива ет 
свою кон цеп ту аль ную го су дар ствен ную иде-
оло гию и на ци ональ ную идею, не об хо ди мо 
пе ре оп ре де лить и обоз на чить но вые зна че-
ния идеи един ства в кон тек сте фор ми ро ва-
ния на ци ональ ной иден тич нос ти.

Для ус пеш но го мо дер ни за ци он но го 
про ры ва на шей стра ны и на ции в ус ло ви ях 
ци ви ли за ци он ных вы зо вов XXI ве ка важ-
на идей но-ду хов ная сос тав ля ющая про-
во ди мых эко но ми чес ких, по ли ти чес ких и 
со ци окуль тур ных ре форм. По то му не слу-
чай но воп ро сы ук реп ле ния ка зах стан ской 
иден тич нос ти и та кой об ще на ци ональ ной 
цен нос ти, как един ство и кон со ли да ция об-
ще ства, при об ре та ют се год ня осо бое зна че-
ние.
Как из вес тно, с са мых пер вых ша гов су-

ве рен но го Казахстана на уров не го су дар ства 
был сфор ми ро ван взгляд на сов ре мен ное 
по ни ма ние на ции как еди но го сог раж дан-
ства. При этом сле ду ет пом нить, что в вы ра-
бот ке мо де ли на ци ональ ной иден тич нос ти 
граж дан Казахстана пер вос те пен ное зна че-
ние име ла соз дан ная в 1996 го ду «Кон цеп-
ция фор ми ро ва ния го су дар ствен ной иден-
тич нос ти Рес пуб ли ки Ка зах стан», в ко то рой 
гла ва на ше го го су дар ства стра те ги чес кой 
тен ден ци ей в раз ви тии го су дар ствен ной 
иден тич нос ти обоз на чил ста нов ле ние го-
су дар ства-на ции, в ос но ве ко то ро го ле жит 
идея со ци аль ной со ли дар нос ти, впер вые 
выд ви ну тая еще в тру дах Э. Дюр кгей ма.

Ак ту аль ность дан ной ис сле до ва-
тельской проб ле ма ти ки оп ре де ля ет ся не-
об хо ди мостью изу че ния фе но ме на един-
ства как ос но во по ла га ющей ком по нен ты 
на ци ональ ной идеи, име ющей важ ней шее 
зна че ние для ду хов но го раз ви тия и ук реп-
ле ния на ци ональ ной иден тич нос ти сов ре-
мен но го не за ви си мо го Казахстана.
Как из вес тно, ут вер жде ние и ук реп ле-

ние не за ви си мос ти и су ве ре ни те та лю бо го 
го су дар ства не мыс ли мо без зак реп ле ния са-
мо дос та точ но го уров ня на ци ональ но го ду ха 
и чув ства спло чен нос ти. В этом смыс ле кон-
цеп ция на род но го един ства, а так же вос пи-
та ние на ее ос но ве на ци ональ но го ду ха на-
ро да и чув ства ка зах стан ско го пат ри отиз ма, 
не сом нен но, яв ля ет ся од ной их важ ней ших 
па ра дигм сов ре мен ной го су дар ствен ной по-
ли ти ки и иде оло гии на ше го мо ло до го, но 
уже уз на ва емо го в ми ре го су дар ства.
Се год ня нет сом не ний в важ нос ти и не-

об хо ди мос ти этих яв ле ний. Ибо не бы ло и 
нет го су дар ства, ко то рое не нуж да ет ся в пат-
ри отиз ме сво их граж дан и ко то рое нап ря-
мую свя за но с на ци ональ ным един ством его 
на ро да. На род ное един ство, на ци ональ ный 
дух и пат ри отизм — это вза имос вя зан ные 
по ня тия. Эти по ня тия ор га ни чес ки свя за ны 
с раз ви ти ем на ции.
Ис то рия все го че ло ве че ства по ка зы ва-

ет, что на род ное един ство и на ци ональ ный 
дух — это не со во куп ность бой цов ских ка-
честв от дель ных ге ро ев и на род ных бо га-
ты рей. Это вы со кие чув ства, свя зан ные с 
за щи той Оте че ства, ге ро ичес кой борь бой 
на ро да за судь бу стра ны, до ми ни ро ва ни ем 
ее судь бо нос ных ин те ре сов. По это му впол не 
спра вед ли во счи та ют мно гие оте че ствен ные 
ис сле до ва те ли, что идея на род но го един ства 
и ук реп ле ния го су дар ствен нос ти яв ля ет ся 
важ ней шим ус ло ви ем ка че ствен но го сос то-
яния на ци ональ но го ду ха. А вос пи тан ный 
на этой ос но ве ка зах стан ский пат ри отизм, 

в свою оче редь, есть один из ос но во по ла га-
ющих кон сти ту ци он ных прин ци пов су ще-
ство ва ния и раз ви тия Рес пуб ли ки Казахстан.
Ес ли го во рить кон крет но о на род ном 

един стве и пат ри отиз ме ка зах ско го на ро да, 
то мож но от ме тить, что эти два фе но ме на 
пе ре жи ли вмес те с са мим на ро дом раз ные 
эта пы. На всем про тя же нии ис то ри чес ко го 
раз ви тия ка зах ский на род по ка зы вал свой 
силь ный ха рак тер и дос то ин ство. Ис то рия 
до ка зы ва ет, что ка за хи всег да стой ко вы но-
си ли все бе ды и ли ше ния, но не сло ми лись. 
Как не од нок рат но от ме чал Н. Назарбаев, 
наш на род всег да вы хо дил из кри ти чес ких 
си ту аций ра зо рен ным, об ни ща лым и ус та-
лым, но не рас те рян ным. «Мно го раз ка за хи 
сто яли на гра ни ги бе ли», — пи сал он в од-
ной из сво их книг. И да лее Президент с гор-
достью до бав ля ет: «…но во ля к жиз ни, во ля 
к сво бо де вновь и вновь под ни ма ла на род с 
ко лен».

Фе но мен един ства не воз ник сра зу, из 
ни че го. Он яв ля ет ся ло ги чес ким ре зуль та-
том ста нов ле ния и раз ви тия на ро да, с ним 
фор ми ру ет ся и раз ви ва ет ся. Вмес те с тем 
уро вень на род но го еди не ния и кон со ли да-
ции на ции, осо бен но в пе ри од ис то ри чес ких 
ис пы та ний, и свя зан ный с эти ми яв ле ни ями 
про цесс фор ми ро ва ния граж дан ской иден-
тич нос ти всег да яв ля ет ся кри те ри ем рос та и 
си лы об ще ства. Как счи та ет один из из вес-
тных оте че ствен ных пра во ве дов: «У иде оло-
гии един ства и объ еди не ния ка зах ской на-
ции глу бо кие кор ни и в прош лом. Ко че вое 
хо зяй ство ва ние с пос то ян ны ми пе ре ко чев-
ка ми соз да ва ло ус ло вия и по рож да ло не об-
хо ди мость их ши ро ко го, ус той чи во го об ще-
ния в мас шта бах на ции в це лях ра зум но го и 
спра вед ли во го в рам ках то го об ще ствен но го 
строя ис поль зо ва ния зе мель и вод. Ро до вые 
ин сти ту ты, в том чис ле «Же ті жар ғы» и дру-
гие, ук реп ля ли тра ди ции и чув ство един ства 
ро дов и на ро да. Уни каль ное един ство ка зах-
ско го язы ка, соз да ние сво ей го су дар ствен-
нос ти — все это бы ло силь ны ми фак то ра ми 
един ства и объ еди не ния на ро да, ут вер жде-
ния со от вет ству ющей объ еди ни тель ной 
иде оло гии ка зах ско го на ро да».
В ис точ ни ках объ еди ни тель ной иде оло-

гии сов ре мен но го ка зах стан ско го об ще ства в 
нас то ящее вре мя пре ем ствен но сох ра ня ют-
ся не ко то рые фак то ры, ко то рые в прош лом 
пре доп ре де ля ли ут вер жде ние, сох ра не ние 
этой иде оло гии. В свя зи с этим гла ва го су-
дар ства еще в сво их ран них ра бо тах от ме чал, 
что «…ны не объ еди ня ющим на ча лом для 
всей ка зах ской на ции яв ля ет ся стро итель-
ство ка зах стан ской го су дар ствен нос ти с раз-
ви тым пат ри оти чес ким от но ше ни ем к сво-
ему го су дар ству и мо дер ни за ция мас со во го 
соз на ния, и кон со ли ди ру ющая роль ка зах-
ско го язы ка, и це ле нап рав лен ная дея тель-
ность так на зы ва емых ло ко мо тив ных групп, 
и вос ста нов ле ние ис то ри чес ко го соз на ния».
Сей час, ког да Казахстан как су ве рен ное 

го су дар ство всту пил на но вый и бес по во-
рот ный путь ци ви ли зо ван но го де мок ра ти-
чес ко го раз ви тия, мож но с пол ной уве рен-

ностью го во рить, что идея на ци ональ но го 
един ства за го ды не за ви си мос ти при об ре-
ла но вое зна че ние для граж дан мо ло до го 
го су дар ства и дос тиг ла не бы ва ло го уров-
ня раз ви тия. На род за но во об рел си лы и 
энер гию, мо би ли зо вал их для ре ше ния 
но вых ис то ри чес ких за дач. На этом пу ти, 
не сом нен но, целью пос те пен но го эво лю ци-
он но го раз ви тия сов ре мен но го Казахстана 
ста ло ук реп ле ние граж дан ской иден тич нос-
ти в струк ту ре со ци аль ных иден тич нос тей 
граж дан как за лог об ще ствен но го един ства 
и сог ла сия.
Впер вые как о стра те ги чес ком при ори-

те те о дос ти же нии на ци ональ но го един ства, 
ос но ван но го на приз на нии об щей для всех 
граж дан сис те мы цен нос тей и прин ци пов, 
бы ло за яв ле но в Док три не на ци ональ но го 
един ства Казахстана, при ня той 29 ап ре ля 
2010 го да. Ее сле ду ет, на наш взгляд, рас-
смат ри вать как один из важ ней ших спо со-
бов сбли же ния на ци ональ ной идеи го су дар-
ство об ра зу юще го эт но са и на ци ональ ной 
идеи ка зах стан ско го на ро да на пер спек ти ву, 
ко то рая ста нет глав ным ус ло ви ем фор ми ро-
ва ния не об хо ди мо го уров ня ка зах стан ской 
иден тич нос ти.
Здесь сле ду ет от ме тить, что на ци ональ-

ная иден тич ность не яв ля ет ся при рож-
ден ной чер той. Она вы те ка ет из при об-
ре тен но го осоз на ния об щнос ти куль ту ры, 
ис то рии, язы ка с оп ре де лен ной груп пой 
лю дей. К это му мо жет до ба вить ся чув ство 
при над леж нос ти к оп ре де лен но му го су дар-
ству, при вер жен ность его го су дар ствен ной 
иден тич нос ти, на ци ональ ной идее и го су-
дар ствен ным сим во лам.
В об ще ствен ной жиз ни лю бой субъ ект, 

будь то го су дар ство, эт ни чес кая об щность, 
тру до вой кол лек тив, ма лая груп па или ин-
ди вид, не мо жет раз ви вать ся, не имея воз-
мож нос ти пос то ян но иден ти фи ци ро вать 
се бя. Дан ный про цесс, ко неч но, бо лее пол-
но воп ло ща ет ся в тех го су дар ствах и стра нах, 
где приз на ет ся не об хо ди мость на ци ональ-
но го един ства как ис ход но го по сы ла де мок-
ра тии.
В этом кон тек сте, как от ме чал еще в кон-

це 90-х го дов из вес тный ка зах стан ский го су-
дар ствен ный де ятель и уче ный С. Дьячен ко: 
«Ста но вит ся впол не оче вид ной не об хо ди-
мость то го, что бы в сов ре мен ном Ка зах ста-
не осу ществлял ся про цесс тран сфор ма ции 
мно го на ци ональ но го на ро да в еди ное сог-
раж дан ство, в ко то ром граж дан ская и на-
ци ональ ная иден ти фи ка ция сов па да ет с 
са мо оцен ка ми граж дан се бя как час ти не за-

ви си мо го еди но го на ро да, об ла да юще го ос-
нов ны ми приз на ка ми су ве ре ни те та».

Куль ми на ци ей и выс шей точ кой в раз-
ви тии идеи на ци ональ но го един ства ста-
ла сфор му ли ро ван ная Пре зи ден том идея 
«М*+ гі лік Ел». Идея «Мəң гі лік Ел» вол но ва-
ла его и в бо лее ран ний пе ри од вре ме ни, в 
час тнос ти, он к ней апел ли ро вал на тор же-
ствен ном соб ра нии, пос вя щен ном Дню Не-
за ви си мос ти Рес пуб ли ки Казахстан, 15 де-
каб ря 2010 го да, она наш ла от ра же ние в од-
но имен ной три ум фаль ной ар ке, наз ван ной 
«но вым сим во лом сов ре мен но го Казахстана 
и три ум фа ка зах стан ско го на ро да, ре али зо-
вав ше го мно го ве ко вую меч ту о не за ви си мос-
ти и су ве ре ни те те сво ей стра ны», ко то рая 
бы ла от кры та 16 де каб ря 2011 го да.
Воз вра ще ние к идее «Мəң гі лік Ел» про-

изош ло 14 де каб ря 2013 го да, ког да сос то-
ялось тор же ствен ное соб ра ние с учас ти ем 
Пре зи ден та РК, пос вя щен ное Дню Не за ви-
си мос ти Рес пуб ли ки Казахстан. В на ибо лее 
пол ной фор ме идея Мəң гі лік Ел проз ву ча ла 
в Пос ла нии Пре зи ден та «Нур лы жол — путь 
в бу ду щее» от 17 ян ва ря 2014 го да.
В 2015 го ду ра бо та по офор мле нию идеи 

«Мəң гі лік Ел» бы ла за мет но ак ти ви зи ро ва на. 
Преж де все го, бы ло чет че об ри со ва но ра вен-
ство всех граж дан Казахстана как ос нов ная 
сос тав ля ющая идеи «Мəң гі лік Ел». Что ха-
рак тер но, в сво ем выс туп ле нии на вне оче-
ред ном съез де пар тии «Нур Отан» 11 мар-
та 2015 го да в пред две рии пре зи дентских 
вы бо ров ру ко во ди тель стра ны нес коль ко 
ина че сфор му ли ро вал сос тав ля ющие сво ей 
идеи, свя зав ее с воп ро са ми иден тич нос ти: 
«Не об хо ди мо даль ней шее ук реп ле ние ка-
зах стан ской иден тич нос ти. Она дол жна ос-
но вы вать ся на прин ци пе граж дан ства. Все 
граж да не дол жны поль зо вать ся од ним объ-
емом прав, нес ти один груз от вет ствен нос-
ти и иметь дос туп к рав ным воз мож нос тям. 
Кон со ли ди ру ющие цен нос ти на ба зе идеи 
«Мəң гі лік Ел» — это граж дан ское ра вен ство, 
тру до лю бие, чес тность, культ уче нос ти и об-
ра зо ва ния, свет ская стра на — стра на то ле-
ран тнос ти. В этом слу чае граж дан ство бу дет 
са мым на деж ным фун да мен том ус той чи во-
го и ус пеш но го го су дар ства». Да лее, под чер-
ки вая зна чи мость дан ной идеи, Президент 
от ме чал: «Сис те мой об щег раж дан ских цен-
нос тей дол жна выс ту пать идея «Мəң гі лік 
Ел», офор млен ная в важ ней ший до ку мент 
го су дар ства».
Се год ня мож но с уве рен ностью ут-

вер ждать, что сфор му ли ро ван ная 
Н. Назарбаевым прог рам ма «Мəн гі лік Ел» 
есть не что иное, как не отъ ем ле мая сос тав-
ля ющая об ще на ци ональ ной идеи на ше го 
го су дар ства. Эта идея, не сом нен но, бу дет 
спо соб ство вать дос той но му вхож де нию 
Казахстана в гло баль ный мир, оп ти маль но-
му учас тию на шей стра ны в слож ных гло-
баль ных про цес сах. При этом сле ду ет пом-
нить, что в ос но ве этой идеи ле жат та кие 
важ ней шие цен нос ти на ше го го су дар ства, 
как един ство, мир, сог ла сие в об ще стве и на-
ци ональ ная иден тич ность.

АН ЖЕ ЛА ИН ДЖИ ГО ЛЯН,
К.С.Н., ДО ЦЕНТ КА ФЕД РЫ ПО ЛИ ТО ЛО ГИИ И СО ЦИ ОЛО ГИИ,
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Е. А. Бө ке тов атын да ғы Қа ра ған ды мем ле кет тік уни вер си те ті Қа зақ жа зу ын ла тын гра-
фи ка сы на ауда ру ор та лы ғы мен «Қа ра ған ды об лы сы ның тіл дер ді да мы ту жө нін де гі бас-
қар ма сы» мем ле кет тік ме ке ме сі нің «Ре сур стық тіл ор та лы ғы» КММ-нің 2018-2019 оқу жы-
лы на ар нал ған бір лес кен іс-ша ра лар жос па ры на сəй кес 2018 жыл дың 25 жел тоқ са нын да 
«Ла тын əліп биі жə не əде би мұ ра» ат ты дөң ге лек үс тел өт ті.

Дөң ге лек үс тел дің күн тəр ті бі не ҚР Пре зи ден-
ті Н. Ə. Назарбаев тың «Бо ла шақ қа бағ дар: ру ха ни 
жаң ғы ру», «Ұлы да ла ның же ті қы ры» бағ дар ла ма-
лық ма қа ла ла ры не гі зін де ұлт тық құн ды лық тар-
ды ұлық тау, Алаш арыс та ры ның ру ха ни мұ ра сын 
на си хат тау, жа ңа қа зақ əліп биі ем ле ере же ле рі не 
қа тыс ты ұсы ныс тар мен пі кір лер ді ор та ға са лу 
жос пар ла нып, осы мə се ле лер спи кер лер дің ба ян-
да ма ла ры мен қа ты су шы лар та ра пы нан ай тыл ған 
пі кір лер не гі зін де өр бі ді.
Атал ған іс-ша ра Е. А. Бө ке тов атын да ғы Қа ра-

ған ды мем ле кет тік уни вер си те ті Қа зақ жа зу ын 
ла тын гра фи ка сы на ауда ру ор та лы ғын да өтіп, оқу 
ор ны ның про фес сор лық-оқы ту шы лар құ ра мы 
мен «Ре сур стық тіл ор та лы ғы» КММ-нің ма ман да-
ры нан бас қа ҚР ІІМ Б. Бей се нов атын да ғы Қа ра ған-
ды Ака де ми ясы ның, «Өр леу» БАҰО» АҚ фи ли алы 
Қа ра ған ды об лы сы бойын ша пе да го ги ка лық қыз-
мет кер лер дің бі лік ті лі гін арт ты ру ин сти ту ты ның, 
«Ру ха ни жаң ғы ру» бағ дар ла ма сы ның ай мақ тық 
жо ба лау кең се сі нің, ҚР Пре зи ден ті нің жа нын да ғы 

Мем ле кет тік бас қа ру ака де ми ясы ның Қа ра ған ды 
об лы сы бойын ша фи ли алы ның өкіл де рі қа тыс ты.
Фи ло ло гия фа куль те ті нің де ка ны М. І. Əб ду ов 

өз сө зін де Ел ба сы ның «Ұлы да ла ның же ті қы ры» 
бағ дар ла ма лық ма қа ла сын да ғы кө те ріл ген мə се ле-
лер ді қа зақ тың салт-дəс тү рі мен, тұр мыс-тір ші лі-
гі мен бай ла ныс ты ра ке ле, ру ха ни мұ ра мə се ле сі не 
жан-жақ ты тоқ тал са, қа зақ əде би еті ка фед ра сы-
ның про фес со ры Ж. Қ. Сма ғұ лов ҚР Пре зи ден ті 
Н. Ə. Назарбаев тың «Бо ла шақ қа бағ дар: ру ха ни 
жаң ғы ру» бағ дар ла ма лық ма қа ла сын да ғы Ұлт тық 
код ты жаң ғыр ту мə се ле сі ту ра лы айт ты. Ға лым ру-
ха ни жаң ғы ру ұлт тық са на ның жаң ғы ру ына бай-
ла ныс ты еке ні не, ла тын əліп биі не кө шу де гі өзек ті 
мə се ле лер ге, əде би мұ ра ны жан дан ды ру тө ңі ре гін-
де сөз қоз ғай ке ле, «Əде би ет те ори ясын зерт те удің 
əдіс на ма сы» ат ты ха лы қа ра лық ғы лы ми жо ба ның 
орын да луы ту ра лы ба ян дап өт ті. ҚР ІІМ Б. Бей се нов 
атын да ғы Қа ра ған ды Ака де ми ясы тіл дік дайын дық 
ка фед ра сы ның бас ты ғы Ш. Ш. Жал ма ха нов жа ңа 
қа зақ əліп биі ем ле ере же ле рі не қа тыс ты ұсы ныс тар 

мен пі кір ле рі мен дөң ге лек үс тел ге қа ты су шы лар ды 
та ныс ты ра ке ле, əлі де пы сық та уды, то лық ты ру ды 
қа жет ете тін ор фог ра фи ялық мə се ле тө ңі ре гін де өз 
ойы мен бө ліс ті. «Тұл ға та ну» ғы лы ми-зерт теу ор-
та лы ғы ның ди рек то ры Н. А. Бей сен бе ко ва ла тын 
əліп биі не кө шу ді Тəуел сіз дік тің тұ ғы ры ре тін де 
есеп теп, əде би мұ ра мен та ри хи мұ ра ның ара-жі гі 
ажы ра мас бай ла ныс та еке нін ба са айт ты жə не қа зақ 
ті лін де жа зыл ған са па сы жо ға ры оқу лық тар ды түр-
кі тіл дес ха лық тар ті лі не ауда ру мə се ле сін кө тер ді. 
«Өр леу» БАҰО» АҚ фи ли алы Қа ра ған ды об лы сы 
бойын ша пе да го ги ка лық қыз мет кер лер дің бі лік ті-
лі гін арт ты ру ин сти ту ты тəр бие жə не тұл ға ны əлеу-
мет тен ді ру ка фед ра сы ның аға оқы ту шы сы Ғ. Ғ. Сма-
ғұ ло ва өз сө зін де ла тын əліп биі не гі зін де оқы ту 
мə се ле сі не, жа ңа қа зақ жа зу ына қа тыс ты бо ла шақ 
мін дет тер ді ай та ке ле, ла тын əліп биі не не гіз дел ген 
іс қа ғаз дар дың анық та ма лы ғын ұйым дас ты ру, сөз-
дік тер құ рас ты ру, жер гі лік ті ел ді ме кен ата ула ры-
ның дұ рыс жа зы лу ын заң дас ты ру тө ңі ре гін де ұсы-
ныс тар біл ді ру аса қа жет де ді.
Дөң ге лек үс тел ге кел ген бас қа да қа ты су шы лар 

ла тын əліп биі не кө шу ге қа тыс ты ат қа ры лып жат-
қан жə не ке ле шек ке жос пар лан ған ке ле лі іс тер 
тө ңі ре гін де, ру ха ни құн ды лы ғы мыз ды дə ріп те уге 
қа тыс ты, ұлт тық мұ ра мыз дың өмір шең ді гін дə ріп-
тей тін іс-ша ра лар дың ма ңыз ды лы ғы на тоқ тал ды.

М. А. Т:Р СЫ НО ВА, Т. А. АМАН ЖО ЛО ВА,
�А ЗА� ЖА ЗУ ЫН ЛА ТЫН ГРА ФИ КА СЫ НА АУДА РУ ОР ТА ЛЫ �Ы

Жел тоқ сан ның 10-12 күн де рі Адам құ қық та ры ның жал пы ға бір дей дек ла ра ци ясы ның 
70 жыл ды ғы на ар нал ған адам құ қық та ры мен ұлт тық қауіп сіз дік тің өзек ті мə се ле ле рі та-
қы ры бын да ғы IV Ха лы қа ра лық жас тар құ қық тық фо ру мын Астана да ғы ЕҚЫҰ Бағ дар ла-
ма лар офи сі мен М. Нə рік ба ев атын да ғы Қаз ГЗУ уни вер си те ті Со рос-Қа зақ стан Қо ры ның 
қол дауымен ұйым дас тыр ды. Фо рум қа ты су шы ла ры «Адам құ қық та ры жə не ұлт тық қауіп-
сіз дік тің қа зір гі сын-те ге урін де рі» та қы ры бын да өз ой-пі кір ле рін ашық біл дір ді.

Фо рум ға Қа зақ стан, Қыр ғыз стан, Əзер бай жан, 
Бе ла русь, Гру зия, Мол до ва, Украина дан кел ген заң 
фа куль тет те рі нің сту дент те рі мен ха лы қа ра лық 
жə не ұлт тық заң са рап шы ла ры қа тыс ты. Бі рін ші 
жə не екін ші тур дан сəт ті өт кен 32 сту дент ке ле сі ке-
зең ге жол да ма ал ды. Жа рыс тық бө лім шең бе рін-
де 7 мем ле кет тен кел ген сту дент тер 4 сек ци яда өз 
ба ян да ма ла рын оқы ды. Con cul ting АК ди рек то ры, 

құ қық қор ғау шы А. Ко ва лев ская (Мəс кеу қ.), Ад-
во кат тар ал қа сы ның ад во ка ты А. Мұ ха ме ди яров, 
(Астана қ.), адам құ қық та ры са ла сын да ғы ха лы-
қа ра лық жат тық ты ру шы-ке ңес ші И. Кузь ми нич 
(Минск қ.), Құ қық тық са ясат ты зерт теу ор та лы ғы-
ның ат қа ру шы ди рек то ры Т. Зи но вич (Алматы қ.) 
қа ты су шы лар дың бі лік ті лі гі не жо ға ры ба ға бер ді. 
Фи нал ға шы ғып, бі лі мі мен көз ге түс кен заң фа-

куль те ті нің 4 курс сту ден ті Ті ле ген Қу ан ды қов 
ҚарМУ-дың қан жы ға сы на жүл де лі 1 орын ды бай-
ла ды Ал заң фа куль те ті нің 4 курс сту ден ті На зер ке 
Жа мау фо рум дип ло мы мен ма ра пат тал ды.

�АРМУ БАС ПА С	З �ЫЗ МЕ ТІ

1979 жыл дың 27 жел тоқ са нын да Ке ңес үкі ме ті нің ұй ға ру ымен Ауған стан же рі не Ке ңес 
əс кер ле рін ен гі зу ту ра лы ше шім қа был дан ды. Бұл ше шім қа зақ хал қы ның да қа быр ға сын 
қайыс тыр ды. Тəуел сіз ді гін ал ма ған елі міз ке ңес əс ке рі нен бө лі ніп ке те ал ма ды. Ұлан да ры-
мыз ай дың күн нің ама нын да со ғыс қа ат тан ды. Отан дас та ры мыз өз ге жер де жер құш ты, 
оқ тан аман қал ған да ры ел ге орал ды. Елі ұл да ры ның жа рым жан орал ған да ры на да қу ан ды.

Қа ра ған ды мем ле кет тік уни вер си те ті де не мə-
де ни еті жə не спорт фа куль те ті нің «Жас сұң қар» 
əс ке ри-спорт тық клу бы ның 1 курс сту дент те рі 
«Ру ха ни жаң ғы ру» бағ дар ла ма сы аясын да Ке ңес 
əс ке рі нің Ауған стан нан шы ға рыл ға ны на 30 жыл 
то луы қар са ңын да Қа ра ған ды қа ла сы ның ауған 
со ғы сы ар да гер ле рі мен мү ге дек те рі нің «Ар да-
гер» қо ғам дық ұйы мы ның тө ра ға сы Т. Ха се нов-
пен ин тер на ци она лис тік жауын гер лер шта бын да 
кез де су ұйымдастырды. Жас тар Ауған со ғы сы на 
қа тыс қан жауын гер лер даң қы на ар нал ған му зей-
мен та ныс ты. Іс-ша ра ның мақ са ты: сту дент тер ге 
əс ке ри пат ри от тық тəр бие бе ру, Ауған со ғы сы 
жай лы то лық мə лі мет бе ру, ұр пақ тар са бақ тас-
ты ғын жал ғас ты ра оты рып, Ауған со ғы сы ның ар-
да гер ле рі не құр мет пен қа ра уды қа лып тас ты ру, 
ин тер на ци она лист-жауын гер мен та ныс ты ру, өз 
Ота ны на шек сіз бе ріл ген, пат ри от тық ру хы жо-
ға ры, қай сар жауын гер аға лар дың ер лі гін үл гі 
ету, Ауған со ғы сын да опат бол ған жауын гер лер-
дің ру хы на тағ зым ету, ер лер дің есім де рін қас-
тер ле уге тəр би елеу, елін, ту ған же рін сүю, ту ған 
же рі не де ген сүйіс пен ші лі гін арт ты ру. Бұл со ғыс 
жай лы шын дық та лай жыл дар бойы тұм ша ла-
нып кел ді. Тек елі міз Тəуел сіз дік ал ған нан кейін 
ға на шын дық тың бе ті ашыл ды. Осын дай ауыр 
ама нат ар қа лап, өмір мен өлім бел дес кен қан ды 
шай қас қа қа ты сып, ба тыл дық пен ер лік тің ерен 
үл гі сін көр сет кен қа һар ман жер лес те рі міз біз дің 
ор та мыз да. Ста тис ти ка лық мə лі мет тер ге сүйен-
сек, 10 жыл ға со зыл ған Ауған со ғы сын да КСРО 
бойын ша қай тып орал ма ған жал пы адам шы-
ғы ны — 14 453-ке жет ті. Ал Қа зақ стан нан Ауған 
со ғы сы на 22 000 адам қа ты сып, олар дың 761-і 
қа за тап ты, оның 86-сы қа ра ған ды лық тар. Бұл 
со ғыс тың абы рой əпер мей ті нін тү сін ген Ке ңес 
үкі ме ті нің бас шы ла ры Ауған стан да ғы бар лық əс-
кер ді екі жыл дың ішін де алып шы ғу ту ра лы бір 
ше шім ге кел ді. 1989 жыл дың 15 ақ па нын да қол-
бас шы, ге не рал-лей те нант Б. Гро мов «Ке ңес əс-
ке рі Ауған стан же рі нен то лық тай шы ға рыл ды» 
деп мə лім де ді. Ауған со ғы сы ның ар да гер ле рі мен 
мү ге дек те рі нің қо ғам дық бір лес ті гі нің тө ра ға сы 

Тал ғат Бо ла тұ лы жас ұр пақ қа өз де рі қа тыс қан 
со ғыс да ла сын да ғы шай қас тар, қа за бол ған дар 
мен жа ра лан ған май дан дас дос та ры ту ра лы ес-
те лік тер ді жə не ин тер на ци онал дық па рыз да рын 
қа лай адал ат қар ға ны жө нін де əң гі ме ле ді. Ауған 
со ғы сы та ри хы нан сту дент тер ді қы зық тыр ған сұ-
рақ тар ға жауап бер ді. Жас тар қа ра ған ды лық ин-
тер на ци она лист-жауын гер лер дің бей біт өмір де гі 
тағ дыр ла ры ту ра лы ке ңі нен ақ па рат ал ды. Тал ғат 
Ха се нов тің өзі де Ауған со ғы сы ның ар да ге рі. Қан-
ды қыр ғын да қай сар лық та ныт қан жауын гер 25 
əс ке ри əре кет тер ге қа тыс қан. «Ер лі гі үшін» ме-
да лі нің иеге рі. Сту дент тер ге ол көр ген қи ын дық-
та ры мен азап ты күн де рі жай лы айт ты. «Ауыл 
мек те бін бі ті ре са лы сы мен əс кер қа та ры на ша-
қы ры лып, 1985 жыл дың қа зан айы нан бас тап об-
лыс бойын ша 120-ға жу ық əс кер ге ша қы ры лу шы-
лар қа та рын да сап тү зе дім. Осы кез де ға на біз дің 
ауған же рі не ат та на ты ны мыз бел гі лі бол ды. Əри-
не, ол кез де ше ка ра дан тыс жер де əс ке ри бо рыш-
ты өтеу үй рен шік ті жайт еді, бі рақ өз ба сым дəл 
сұ ра пыл со ғыс тың оша ғы на ба ра мын деп мүл де 
ой ла ма ған едім. Бі рақ Отан ал дын да ғы бо ры-
шың ды қай жер де бол са да өте уге мін дет ті сің. 
Бел ді бе кем бу ып, жі бер ген жер ге ат та нып ке те 
бар дық. Сөй тіп, Өз бек стан Рес пуб ли ка сы ның 
Тер мез қа ла сын да 3 ай бойы по ли гон да ал ғаш қы 
дайын дық тан өт тік. 1986 жыл дың ақ пан айын да 
осы Тер мез ар қы лы Ауған стан же рін де гі Джа ла-
ла бад қа өтіп, сол жер де ар те ри ялық ди ви зи он-
да штаб тық ма ши на ның ме ха ник-жүр гі зу ші сі 
бо лып қыз ме тім ді өте дім. Ауған же рін де өзім 
қа тар лас қан ша ма қа зақ стан дық əс ке ри жол дас-
та рым қыр шы ны нан қи ыл ды. Мі не, бү гін гі кү-
ні қа та рың да тұ рып, ал ер тең гі кү ні тек мəйі тін 
көр ген де, са наң да қор қы ныш та, жау ға де ген өш-
пен дік те қа тар өр ши ді. Осын дай кө рі ніс тер са-
на ңа ке ше гі күн нің ұмы тыл мас бел гі сін дей нық 
ор най ды екен. Өмір ге де ген көз қа рас қа əсер етіп, 
бір күн гі бей біт өмір дің қа ді рін ба ға лай бі ле сің. 
Əр бір аға рып ат қан таң ның қан ша лық ты қым бат 
еке нін тү сі не сің. Боз ба ла бо лып ат та нып, не бə рі 
екі жыл ішін де Отан ға өмір ді де, өлім ді де көр ген 

есей ген ша ғы мыз да орал дық. Сон дай-ақ, бұн дай 
кез де «Бə рі міз — бі рі міз үшін, бі рі міз — бə рі міз 
үшін» деп, бір үй дің ба ла сын дай бə рі міз «бір 
жең нен қол, бір жа ға дан бас шы ғар дық». Ай та 
ке те тін жайт, ше шу ші ке зең де əр пен де нің ада-
ми қа си ет те рі, тəр би есі, адал ды ғы ай қын да лып, 
өз жақ та сың мен жауың ның пси хо ло ги ясын то-
лы ғы мен мең ге ре сің. Иə, Ауған со ғы сы жайын да 
сөз бол ған да, осы ма ра пат тау мə се ле сі көп дау 
ту ды ра ды. Бұл со ғыс та жал пы са ны 86 адам ға Ке-
ңес Ода ғы ның Ба ты ры ата ғы бе ріл ген бол са, со-
лар дың ара сын да Қа зақ стан нан ат тан ған бір ға на 
аза мат бар, ол — Май да нов Ни ко лай (Қайыр-
гел ді) Сайы нұ лы. Ол — Са ра тов та ғы ұш қыш тар 
да яр лай тын учи ли ще де оқып, ре сей лік ави аци-
яның құ ра мын да ал тын жұл дыз тақ қан аза мат. 
Жас тар дың бойы на пат ри от тық асыл қа си ет ті 
сі ңі ру бас ты мақ сат».

«Өтер жыл дар, ай лар та ғы алыс тап, Тағ дыр 
та лай тау қы ме тін та быс тар. Өз де рің ді жыр лап 
өтер ұр па ғың, Ауған да ғы азап шек кен арыс тар»… 
Со нау Ауған же рін де қа ру асы нып мұң ар қа ла ған 
сын са ғат тар да бі рін-бі рі бауыр дес кен аза мат тар 
бү гін гі таң да елі міз дің əр өңі рін де өмір сү ру де. 
Ауған же рін де бол ған со ғыс тың ақи қа ты мен қа-
һар лы күн де рін жас бу ын өкіл де рі бі луі ти іс. Тиі-
сін ше со дан тə лім алып, бү гін гі еге мен ді ел дің 
қа дір-қа си етін ба ға лауы қа жет. Ауған со ғы сы ның 
ар да ге рі бү гін гі ұр пақ ты ба қыт ты дей ді. Ұр па ғы 
сол ба қыт ты ба ян ды ет се бол ға ны.

АР ДА� КУ ЛЕЙ МЕ НОВ,
БАС ТАП �Ы /С КЕ РИ ДАЙЫН ДЫ� Ж/ НЕ ЖЕ КЕ САЙЫС КА ФЕД РА СЫ, 

П.�.М., А�А О�Ы ТУ ШЫ

Латын 6ліпбиі ж6не 6деби м7ра

«Адам �7�ы�тары ж6не 7лтты� �ауіпсіздікті5 �азіргі сын-тегеуріндері»

Ау#ан со#ысы ардагерлеріні5 ерлігін д6ріптеу

А�параттар а#ыны

Жас #алымдар ке5есі
2018 жыл ды+ 12 жел то4-

са нын да Е. А. Б6 ке тов атын-

да 7ы 9арМУ Жас 7а лым дар 

ке +е сі ні+ сал та нат ты м* жі-

лі сі 6т ті. Іс-ша ра ба ры сын да 

6з 4а та ры на 800-ден ас там 

4ыз мет кер мен уни вер си тет 

бі лім алу шы ла рын бі рік ті ре-

тін Е. А. Б6 ке тов атын да 7ы 

9арМУ Жас 7а лым дар ке +е-

сі ні+ 4ыз ме ті 4о ры тын ды-

лан ды.

Жас �а лым дар ке �е сі ж	 мы-

сы ны� не гіз гі ба �ыт та ры ны� 

бі рі жа ра ты лыс та ну, тех ни ка-

лы�, �леу мет тік, гу ма ни тар лы� 

ж� не эко но ми ка лы� �ы лым дар 

бойын ша �а за� стан Рес пуб ли-

ка сы ны� жо �а ры о�у орын да-

ры ны� сту дент те рі ара сын да 

жыл сайын �т кі зі ле тін �з дік 

�ы лы ми-зерт теу ж	 мыс та рын 

	йым дас ты ру ж� не �т кі зу бо-

лып та бы ла ды. 2017-2018 о�у 

жы лын да сту дент тер ара сын да 

�з дік �ы лы ми-зерт теу ж	 мыс-

та ры на ар нал �ан жыл сайын-

�ы Рес пуб ли ка лы� кон кур-

с�а �а ты су �шін бі лім ор да сы 

сту дент те рі ні� 114 �ы лы ми 

ж	 мы сы Ай ма� ты� о�у-�діс те-

ме лік бір лес тік ті� ба за лы� жо-

�а ры о�у орын да ры на жі бе ріл-

ді. Кон кур сты� �о ры тын ды сы 

бойын ша 2018 жы лы 45 сту-

дент 24 ма ман ды� бойын ша 

ж�л де лі орын дар �а ие бол ды: 

1 орын — 6; 2 орын — 16; 

3 орын — 20; �Р БCМ ма да�-

та ма ла ры мен ал �ыс хат та-

ры — 3.

Е. А. Б� ке тов атын да �ы 

�арМУ-да сту дент тік к� сіп кер-

лік �оз �а лы сы та быс ты да му-

да. 2017 жыл дан бас тап уни-

вер си тет те Жас тар к� сіп кер лік 

ор та лы �ы ж	 мыс іс теп т	р. 

Уни вер си тет фа куль тет те рін де 

87 стар тап жо ба ж� зе ге асы-

ры лу да. Жас �а лым дар ке �е-

сі ні� сал та нат ты жи на лы сын-

да та быс ты стар тап жо ба лар, 

Ере ван �а ла сын да (Ар ме ния) 

�т кен Ха лы �а ра лы� биз нес-

жо ба лар бай �ауыны� же �ім-

паз да ры; Аме ри кан ды� б	 рыш 

	йым дас тыр �ан «Циф рлы �а-

за� стан» �а ла лы� бай �ауы; 

�а ра �ан ды об лы сы К� сіп кер-

лер па ла та сы 	йым дас тыр �ан 

«Биз нес иде ялар ж�р ме� ке сі» 

бай �ауы; �л-Фа ра би атын да �ы 

�а з*У 	йым дас тыр �ан сту дент-

тік ин но ва ци ялы� �леу мет тік 

ма �ыз ды жо ба лар ды� кон кур-

сы атап �тіл ді.

�АРМУ БАС ПА С	З �ЫЗ МЕ ТІ

Университет жа�алытары

«Ауған со ғы сын да қы ру ар қар жы шы ғын-
да дық, мың да ған өмір қи ыл ды, бə рі бір ке ңес 
əс ке рі не бұл ел ді тас тап шы ғу ға ту ра кел ді. 
Ха лық үшін бұ дан ас қан қа сі рет бар ма?»

Н. Ə. НАЗАРБАЕВ
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В конце года принято подводить итоги. А когда есть что рассказать и обсудить, 
появляется желание познакомить с итогами как можно больший круг людей.

26 декабря в КарГУ прошло торжественное 
собрание и праздничный концерт. Наш 
университет — это крупнейший региональный 
вуз, и в его стенах проходит немало 
интересных событий — международных и 
республиканских конференций, семинаров 
и презентаций, творческих конкурсов и 
спортивных соревнований. И в последние 
дни уходящего года принято награждать 
и поощрять тех, кто в течение всего года 
показывал высокие результаты, тех, чьими 
достижениями вуз может гордиться.
В рамках новогодних мероприятий 

состоялось награждение лучших факультетов, 
лучших подразделений университета, а 
также было названо имя Человека года. 
На торжественном собрании к студентам 
и сотрудникам КарГУ обратился ректор 
профессор Е. К. Кубеев. Он поздравил всех 
с достижениями, на которые был щедр 
уходящий год, и пожелал всем новых успехов 
в году наступающем. А затем началась 
церемония награждения. И самую первую 
номинацию, «Человек года», огласил сам 
Е. К. Кубеев.
В номинации «Человек года» наравне 

с учебно-методической деятельностью 
учитывалось активное участие в научной и 
общественной жизни университета, работа со 
студентами. Факультетами на конкурс было 
представлено семь кандидатур. На основе 
проведенного анализа летописи университета 
за конкурсный год, достижений студентов, 
участия в мероприятиях международного 
и республиканского уровня победителем в 
номинации по итогам голосования стал доктор 
физико-математических наук, профессор 
кафедры приборостроения и нанотехнологий 
Ибраев Ниязбек Хамзаевич. Он по итогам 2018 
года также стал победителем в номинации 
«Лучший исследователь» (Best researcher) 
международного конкурса Scopus.
Награждение победителей в номинации 

«Учебно-методическая работа» провел 
проректор по учебной работе Каргин С. Т. 
В рамках учебно-методической работы 

оценивались результаты деятельности 12 
факультетов. За высокие академические 
показатели дипломом и денежной премией 
был награжден факультет иностранных 
языков. За лучшие результаты ВОУД 
наград удостоен факультет философии и 
психологии. За результативное участие в 
предметных олимпиадах диплом и денежную 
премию получил факультет физической 
культуры и спорта. «За эффективную 
реализацию программы трехъязычного 
образования» дипломом и денежной 
премией наградили химический факультет, 
а «За активный вклад в модернизацию 
педагогического образования» наградили 
педагогический факультет.
Награждение «В рамках научно-

исследовательской работы» провел 
проректор по научной работе Омаров Х. Б. 
Тут оценивались научные достижения 
профессорско-преподавательского состава и 
студентов факультетов. «За вклад в развитие 
студенческого стартап-движения» диплом и 
денежную премию получили экономический 
и биолого-географический факультеты.

«За вклад в развитие международного 
академического сотрудничества» был отмечен 
коллектив юридического факультета. 
В номинации «За укрепление научной 
репутации университета в международном 
сообществе» диплом и денежную премию 
вручили коллективу физико-технического 
факультета. Новая номинация «За 
методическое и программное обеспечение 
перевода казахской письменности на 
латинскую графику» принесла победу 
коллективу факультета математики и 
информационных технологий.
Для объявления результатов и 

вручения наград победителям в рамках 
воспитательной работы на сцену вышел 
проректор по воспитательной работе и 
социальным вопросам Калыков А. К. В 
рамках воспитательной работы оценивалась 
общественная активность, результаты 
творческой и спортивно-оздоровительной 

работы. За вклад в реализацию программной 
статьи Президента Республики Казахстан 
Н. А. Назарбаева «Рухани жаңғыру» 
дипломом и денежной премией наградили 
исторический факультет. За вклад 
в реализацию идеи «Мəңгілік Ел» и 
патриотическое воспитание студенческой 
молодежи дипломом и денежной премией 
был отмечен филологический факультет.
Вручение наград победителям в 

номинации «Лучшее подразделение» 
провел первый проректор Жумашев Р. М. 
В номинации «Лучшее подразделение» 
награжден дипломом и денежной премией 
коллектив Учебно-методического управления. 
В номинации «За успешное продвижение 
государственной программы «Цифровой 
Казахстан» был отмечен коллектив Центра 
обслуживания обучающихся и сотрудников.
Коллектив и руководство КарГУ еще раз 

поздравили всех победителей, пожелали всем 
новых достижений и побед во имя развития 
университета и Республики Казахстан. 
В новый год КарГУ им. Е. А. Букетова 
входит с новыми планами и проектами, 
которые будут осуществляться благодаря 
высокопрофессиональному коллективу 
ученых и исследователей, таланту и 
трудолюбию студентов и магистрантов.

СОБ. ИНФ.

«Нез на ние за ко на не ос во бож да ет от от вет ствен нос ти». Об этом сту ден там юри ди чес-
ко го фа куль те та еще раз на пом ни ли судьи Ка ра ган дин ско го об лас тно го су да. В пред две-
рии Го да мо ло де жи пред ста ви те ли Фе ми ды про ве ли ак цию «Пра во вое прос ве ще ние и 
об ра зо ва ние».

Прак ти ку ющим судь ям есть что ска зать 
мо ло до му по ко ле нию. Они про ве ли мас тер- 
класс для сту ден тов по де лам, свя зан ным с 
не со вер шен но лет ни ми. Спе ци алис ты от ме-
ча ют: под рас та ющее по ко ле ние дол жно знать, 
что нез на ние за ко на не ос во бож да ет от от вет-
ствен нос ти. Прак ти ка по ка зы ва ет, что имен но 
от нез на ния ча ще все го со вер ша ют ся раз лич-
ные пра во на ру ше ния в сре де мо ло де жи.
Ука зом Пре зи ден та Рес пуб ли ки Казахстан 

№784 от 13 но яб ря 2018 го да 2019 год офи ци-
аль но объ яв лен Го дом мо ло де жи.
В це лях ре али за ции про во ди мой по ли-

ти ки гла вы го су дар ства в пред две рии Го да 
мо ло де жи пред се да тель Ка ра ган дин ско го 
об лас тно го су да Му са бек Алим бе ков и судьи 
об лас ти встре ти лись с про фес сор ско-пре по-
да ва тельским сос та вом и сту ден та ми КарГУ.
В ме роп ри ятии так же при ня ли учас тие 

пред се да тель Ка ра ган дин ско го фи ли ала Со-
юза су дей, пред се да тель Ка зы бек бий ско го 
район но го су да Ша хат бек Аб ди ров и Ад ми-
нис тра тор су дов по Ка ра ган дин ской об лас ти 
Бак да улет Нур пе исов, пред ста ви те ли СМИ.
Выс ту пая пе ред ауди то ри ей, пред се да тель 

Ка ра ган дин ско го об лас тно го су да Му са бек 
Алим бе ков рас крыл те му «Су деб но-пра во вая 
ре фор ма — по вы ше ние до ве рия об ще ства к 
пра во су дию». «Се год ня в су деб ной сис те ме 
про во дит ся ак тив ная ра бо та по даль ней ше му 
со вер шен ство ва нию дея тель нос ти су дов, внед-
ре нию аль тер на тив ных спо со бов раз ре ше ния 
спо ров, но вых тех но ло гий, обес пе че нию мак-

си маль ной дос туп нос ти и эф фек тив нос ти су-
деб ной сис те мы. Все эти ме ры нап рав ле ны 
на обес пе че ние сво бод но го дос ту па к пра во-
су дию и ук реп ле нию не за ви си мос ти су дов в 
со от вет ствии с меж ду на род ны ми стан дар та-
ми. Из го да в год про во дит ся мо дер ни за ция 
су деб ной сис те мы», — от ме тил М. Алим бе ков.
Му са бек Тур гын бе ко вич до нес до ауди то-

рии ин фор ма цию о ре али за ции пи лот но го 
про ек та, соз дан но го по ини ци ати ве пред се-
да те ля Вер хов но го су да Аса но ва Ж. К. «Семь 
кам ней пра во су дия», ко то рый дал но вый им-
пульс даль ней ше му раз ви тию су деб ной сис те-
мы. Под роб но рас ска зал о при ори тет ных нап-
рав ле ни ях «Се ми кам ней»: «спра вед ли вость», 
«от вет ствен ность и не за ви си мость», «эф фек-
тив ность пра во су дия», «ад ми нис тра тив ная 
юс ти ция», «след ствен ные судьи», «ком пе тен-
тность су дей» и «циф ро ви за ция», ко то рые 
дол жны вы вес ти су деб ную сис те му стра ны на 
но вый уро вень раз ви тия.
Да лее с те мой док ла да «Заң жə не əде би ет» 

выс ту пил судья Ка ра ган дин ско го об лас тно-
го су да Ма рат Аз бан ба ев. Ма рат Ак тор га евич 
от ме тил: «Ра нее уже су ще ство ва ла ме ди ация, 
ко то рая ис хо ди ла из твор че ства на ших пред-
ков в ви де сти хот во ре ний, по эзий и др. В них 
при сут ство вал глу бо кий смысл при ми ре ния 
сто рон».
Судья спе ци али зи ро ван но го меж район но-

го су да по де лам не со вер шен но лет них Ка ра-
ган дин ской об лас ти Ма ри на Ку ша ко ва про-
чи та ла лек цию о се мей ных спо рах. Се мей ное 

пра во как от расль пра ва ре гу ли ру ет оп ре де-
лен ный вид об ще ствен ных от но ше ний — се-
мей ные от но ше ния, ко то рые воз ни ка ют из 
фак та бра ка и при над леж нос ти к семье. «В се-
мей ных от но ше ни ях зак лю че на од на из важ-
ней ших сто рон жиз ни че ло ве ка: здесь на хо дят 
свою ре али за цию его су ще ствен ные ин те ре сы, 
в то же вре мя и семья влияет на жизнь об ще-
ства, так как иг ра ет ре ша ющую роль в про-
дол же нии че ло ве чес ко го ро да, в вос пи та нии 
де тей, в ста нов ле нии лич нос ти», — от ме ти ла 
М. Ку ша ко ва.
О ме ди ации в уго лов ном про цес се рас ска-

за ла судья Ка зы бек бий ско го район но го су да 
г. Ка ра ган ды Алия Жо ше ва, от ме тив, что на 
ба зе Ка зы бек бий ско го район но го су да на пос-
то ян ной ос но ве про во дят ся круг лые сто лы, 
лек ции, се ми на ры по воп ро су ме ди ации. Она 
под чер кну ла, по ка ким прес туп ле ни ям при-
ме ни ма ме ди ация. А. Жо ше ва при ве ла ста-
тис ти ку по рас смот рен ным уго лов ным де лам 
с при ме не ни ем ме ди ации за 2016, 2017, 2018 
го ды.
В за вер ше ние встре чи сту ден ты и пре по да-

ва те ли за да ва ли лек то рам воп ро сы, на ко то-
рые по лу чи ли ис чер пы ва ющие от ве ты.

ПРЕСС-СЛУЖ БА КА РА ГАН ДИН СКО ГО ОБ ЛАС ТНО ГО СУ ДА

Решение Ученого совета

Ученый совет 
подвел итоги

На Уче ном со ве те от 

25 де каб ря 2018 го да бы ли 

рас смот ре ны три воп ро са и 

при ня ты сле ду ющие ре ше-

ния.

Ре ше ние по воп ро су «О мо-

дер ни за ции учеб но-ме-

то ди чес кой и науч но-ла-

бо ра тор ной ба зы КарГУ 

им. Е. А. Бу ке то ва».

1. Приз нать дея тель ность 

КарГУ им. ака де ми ка Е. А. Бу-

ке то ва по мо дер ни за ции учеб-

но-ме то ди чес кой и ла бо ра тор-

ной ба зы удов лет во ри тель ной.

2. Раз ра бо тать сред нес роч-

ный (на 3 го да) план мо дер ни-

за ции учеб но-ме то ди чес кой и 

науч но-ла бо ра тор ной ба зы.

От вет ствен ные: про рек тор 

по науч ной ра бо те, про рек тор 

по учеб ной ра бо те, де ка ны фа-

куль те тов, на чаль ник от де ла 

эко но ми чес ко го пла ни ро ва-

ния и го су дар ствен ных за ку-

пок, ру ко во ди те ли НИИ, цен-

тров и ла бо ра то рий.

Срок: до 1 фев ра ля 2019 г.

3. Уси лить кон троль по дос-

ту пу ППС, сот руд ни ков и обу-

ча ющих ся уни вер си те та для 

ра бо ты на науч но-ис сле до ва-

тельском, учеб но-ме то ди чес-

ком обо ру до ва нии и с прог-

рам мным обес пе че ни ем.

От вет ствен ные: де ка ны фа-

куль те тов, ру ко во ди те ли НИИ, 

НЦ и ла бо ра то рий, зав ка фед-

ра ми.

Срок: до 1 фев ра ля 2019 г.

Ре ше ние по воп ро су «О вы-

пол не нии ре ше ний Уче но го 

со ве та КарГУ им. Е. А. Бу ке-

то ва (июнь — де кабрь 2018 

го да)»

1. Приз нать вы пол не ние 

ре ше ний Уче но го со ве та за 

от чет ный пе ри од (июнь — де-

кабрь 2018 го да) удов лет во ри-

тель ным.

2. Кон троль за даль ней шей 

ре али за ци ей ре ше ний с пос-

то ян ным сро ком вы пол не ния 

воз ло жить на пер во го про рек-

то ра и уче но го сек ре та ря.

Ре ше ние по воп ро су «О вы-

пол не нии пла на-гра фи ка 

гран то об ла да те ля ми Рес-

пуб ли кан ско го кон кур са 

«Луч ший пре по да ва тель ву-

за»

Ут вер дить от че ты гран то об-

ла да те лей Рес пуб ли кан ско го 

кон кур са «Луч ший пре по да ва-

тель ву за» 2018 го да.

Итоги года: лучшие факультеты, лучшие подразделения, Человек года

Акция «Правовое просвещение и образование»

Новости университета
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Ру ха ни жаң ғы ру дəуірі нің жар қын мұ рат та ры ның бі рі — азат рең ді, өр шіл рух ты, 
əлем на за рын өзі не ауда ру ға қа бі лет ті бұ қа ра лық ақ па рат құ рал да ры бол са, осы са-
ла ның қыр-сы рын, та ри хын, те ори ясын, пси хо ло ги ясы мен бас қа да то лып жат қан 
іш кі мə се ле ле рін мең гер ген жур на лист кад рлар дайын да уда уни вер си тет тің ең бе гі 
ұшан-те ңіз.

За ман та ла бы на орай жа ңа бі лім ре фор-
ма ла рын бас шы лық қа ал ған жур на лис ти ка 
ка фед ра сы жа ңа ру мен жаң ғы ру дың сан 
түр лі өт кел де рі нен сү рін бей өтіп, за ма-
науи оқу-əдіс те ме лік, ғы лы ми-тех ни ка-
лық ба за сы қа лып тас қан ір ге лі бі лім бе ру 
са ла сы ның бі рі не ай нал ған. Қа зақ, орыс 
ті лін де жур на лис ти ка ба ка лав ри атын 
дайын да умен ға на шек тел мей, 2011 жы лы 
жа ңа дан «Қо ғам мен бай ла ныс» ма ман ды-
ғын ашып, 2012 жыл дан бас тап бо ла шақ 
ма ман дар дың ғы лым мен ай на лы су ына 
ық пал етіп, жур на лис ти ка ма гистрле рін 
оқы ту мақ са тын да көк жи егін ке ңей те түс-
кен. Ор та лық Қа зақ стан да ғы жур на лист 
кад рлар ды дайын дай тын ай ту лы ка фед-
ра ның оқы ту шы-ұс таз да ры ның ғы лы ми 
əлеуеті де ар та түс кен. Қа зір гі таң да жур-
на лис ти ка ма ман ды ғы бойын ша қор ға ған 
екі ғы лым док то ры дə ріс бе ре ді, ғы лым 
кан ди дат та ры мен ма гистр оқы ту шы лар-
дың қа та ры жыл өт кен сайын кө бею үс-
тін де. Осын дай игі лік ті ша ра лар дың оң 
ше ші мін та бу ына уни вер си тет рек то ры 
Ер кін Қи но ятұ лы Кө бе ев тің үне мі қам қор-
лық жа сап отыр ға ны ның нə ти же сі ай қын 
кө рі ніс тап қан. Ка фед ра да та лай жыл дан 
бе рі ұс таз дық қыз мет ат қа рып ке ле жат-
қан ф.ғ.д., про фес сор Қ. Д. Аса нов Гу ми лев 
атын да ғы ЕҰУ бойын ша дис сер та ци ялық 
ке ңес тің бел ді мү ше сі. Ғы лы ми-пе да го ги-
ка лық кад рлар ды дайын да уда про фес сор 
Қ. Д. Аса нов же тек ші лі гі мен жи ыр ма дан 
ас там ма гистрлік дис сер та ция қор ғал ған. 
Ал, фи ло ло гия ғы лым да ры ның док то ры, 
про фес сор В. Т. Аби ше ва дис сер та ция қор-
ғау бойын ша фи ло со фия док то ры (PhD) 
ғы лы ми ата ғын бе ру ге дис сер та ци ялық 
ке ңес тер жұ мыс та ры на қа ты са ды. Жур на-
лис ти ка ка фед ра сы ның ғы лы ми əлеуеті нің 
ар туы мен оқу ісі нің ғы лы ми ин но ва ци-
ялық үр діс пен да му ына үл кен үлес қос қан 
фи ло ло гия ғы лым да ры ның кан ди дат та ры, 
до цент М. К. Жұ ма бе ков, ка фед ра мең ге ру-
ші сі, до цент Ж. С. Ра ма за но ва ның ат қар ған 
һəм жүр гі зіп отыр ған іс те рін атап өт кен 
орын ды. Ка фед ра да ғы бі лік ті оқы ту шы-ға-
лым дар қа та рын да ең бек те рі мен құр мет ке 
бө лен ген Р. Н. Бер ка ма ло ва, Б. К. Мо мы но-
ва, Ə. Қ. Жа қан, Ю. А. Демь яно ва, Л. Т. Қо-
жах ме то ва, Ж. Ж. Ер кін отан дық ғы лым мен 
қа тар ше тел та ғы лы мын мең гер ген бі лік ті 
ма ман иеле рі. Кейін гі жыл да ры ка фед ра 
құ ра мы жас ма ман дар мен то лы ғу да. Əлеу-
мет тік ғы лым ма гистрле рі Н. Си яз ба ев, 

М. Жұ ма та ева, М. Сал қын ба ева, И. Сə ли-
ев тер мақ сат ты ба ғыт та док то ран ту ра да 
оқып жат қан Г. С. Аман гел ди ева, А. Шал-
қар бек, Ш. Сей ді ға зи мо ва сын ды тү лек те-
рі міз ка фед ра мыз дың бо ла ша ғы. Осы нау 
елі міз де гі ір ге лі бі лім ор да сы на ай нал ған 
уни вер си те ті міз дің жур на лис ти ка ма ман-
ды ғын бі тір ген тү лек те рі не де ген сұ ра ныс-
тың ар та тү суі бо ла шақ ма ман иесі бол-
ға лы отыр ған біз үшін қу ан тар лық жайт. 
Қа зақ стан ның кез кел ген БАҚ са ла сын да 
абы рой лы ең бек етіп жүр ген уни вер си тет 
тү лек те рі нің əр бір же тіс ті гін үл гі ет кен 
оқы ту шы ла ры мыз шə кірт те рі нің əр қа да-
мын на зар дан тыс қал дыр май ды. Бас па сөз 
қыз ме ті ар қы лы мем ле кет тік ұйым дар да, 
Президент əкім ші лі гі, түр лі ми нистрлік-
тер, мем ле кет тік агент тік тер, ел ші лік тер 
мен де пар та мент тер дің бас па сөз қыз ме ті 
жə не ұйым дас ты ру шы лық са ла сын да ең-
бек ет се, сон дай-ақ, ай мақ тық, об лыс тық 
БАҚ-тың 50 пайыз дан ас та мын ҚарМУ-
дың жур на лис ти ка бө лі мі нің тү лек те рі 
құ рай ты ны ка фед ра үшін үл кен абы рой. 
Атап ай тқан да, Е. Тоқ шы лық, Ж. Аман ба-
ева, А. Тал па қо ва, Ж. Қар жан, А. Сə дуа қа-
со ва, А. Кем пір бай, Е. Атам бай, Е. Қа лам-
бай, Т. Ті ле убай, Е. Съезұ лы, Е. Қуа тайұ лы, 
А. Ба язи то ва, А. Бал та но ва, П. Əбі ше ва, 
П. Сə де но ва, Г. Ха се но ва си яқ ты ка фед ра 
тү лек те рі ең бек те рі мен рес пуб ли ка ға та-
ныл ған ма ман дар. Кө гіл дір эк ран сах на-
сын да өр не гі мен өрі сі кең бағ дар ла ма лар-
ды кө рер мен на за ры на ұсы нып, та ныл ған 
тү лек тер ден — А. Той бек, Ж. Рах ме тол ла, 
Г. Ақа жа но ва об лыс тық «Са ры ар қа» те ле-
ар на сын да, Ə. Сə би то ва, А. Тон та ев қа ла-
мыз да ғы кең фор мат ты «5 ар на да» қыз мет 
жа са са, М. Сал қын ба ева, Т. Қа ли, А. Иса 
«Бі рін ші Қа ра ған ды» ар на сын да, жер гі-
лік ті ба сы лым «Ор та лық Қа зақ стан» га зе-
тін де ой мақ тай ой дан от тұ та тып, сөз дің 
ти егін ағыт қан да рын ды тіл ші лер ге ай нал-
ған Р. Қа би дол дин, Ж. Əли ман, Ж. Омар-
бе ко ва, Н. Қал қа ман, С. Əбі ло ва, А. Со вет 
ел на за рын да. Ал рес пуб ли ка лық же тек ші 
те ле ар на лар «Қа зақ стан» мен «Ха бар дың» 
мен шік ті тіл ші ле рі — Р. Тұр сын ға ли ев, 
А. Қа бы хан ҚарМУ-дың тү лек те рі еке ні ка-
фед ра үшін мақ та ныш. Қа ра ған ды об лыс-
тық іш кі іс тер де пар та мен ті бас па сөз қыз-
ме тін де же міс ті ең бек етіп жүр ген Б. Құ ди-
яров, Ж. Орын ба ева, С. Жа рыл ғап, тө тен ше 
жағ дай лар де пар та мен тін де гі Қ. Мү тə лə-
пов те өз ісі нің бі лік ті ма ман да ры ре тін де 

ба ға лан ған. «Ор та лық Қа зақ стан» га зе ті нің 
жур на лис тік ұс та ха на сы нан тə жі ри бе жи-
нақ тап, бұл күн де «Ар қа ақ ша мы» га зе ті-
нің ре дак то ры қыз ме тін ат қар ған Ж. Жаң-
қа шұ лы да уни вер си тет тү ле гі.
Бү гін гі сту ден тке жур на лис ти ка ның те-

ори ясы мен тə жі ри бе сі не уни вер си тет қа-
быр ға сын да жү ріп қа нық қа ны мен қа тар, 
жер гі лік ті бұ қа ра лық ақ па рат құ рал да ры-
ның шы ғар ма шы лық ұс та ха на сын да шың-
да лу ына да мүм кін дік тер қа рас ты рыл ған. 
Ай мақ тық, рес пуб ли ка лық, ха лы қа ра лық 
дə ре же де гі ғы лы ми-тə жі ри бе лік кон фе-
рен ци ялар мен се ми нар лар ға, түр лі олим-
пи ада мен тре нин гтер ге қа ты сып, жүл де лі 
орын дар ды иеле ніп, өз же тіс тік те рі мен 
уни вер си тет та ри хын да орын алу да.
Ка фед ра ның ғы лы ми-зерт теу жұ мыс та-

ры ҚарМУ-дың стра те ги ялық жос па ры на 
сай мақ сат ты бі лім бе ру дің не гі зі ре тін де, 
мем ле кет пен қо ғам ның қа жет ті лік те рі не 
орай бі лік ті ең бек ма ма нын да яр лау не-
гі зі ре тін де ғы лы ми зерт те улер ді қол дау 
мен оның да му ына үлес қо су ға ба ғыт та ла 
қа рас ты ры ла ды. Сту дент тер дің ғы лы ми 
көз қа рас та рын да мы ту ға ин тел лек ту ал-
дық, кə сі би-шы ғар ма шы лық, эс те ти ка лық, 
эко ло ги ялық, пат ри от тық, фи зи ка лық жа-
ғы нан жас тар ды да мы ту ға ар нал ған іс-ша-
ра лар ұйым дас ты ры ла ды. Жо ға ры бі лім ді 
ма ман дар ды тəр би елеу нə ти же сін де оқу-
тəр бие жұ мыс та ры ның бар лық ба ғыт та ры 
қа рас ты ры ла, жас жур на лис тің ал ғаш қы 
тə жі ри бе сін та ны ту ына ка фед ра жа ны нан 
ашыл ған сту ди яда тү сі рі ле тін «Stu dent 
News» бағ дар ла ма сы ар на ға шы ғып, уни-
вер си тет өмі рі нен ха бар та ра ту дəс түр ге 
ай нал ған. Ал, жа қын да ка фед ра мыз дың 
25 жыл ды ғы мен тұс па-тұс уни вер си те ті-
міз де ашыл ған «Sar yar qa» те ле ар на сы ның 
ауди то ри ясы бү гін гі жур на лис ти ка ма ман-
ды ғы бойын ша бі лім алып жүр ген сту дент-
тер дің те ле ра ди ожур на лис ти ка са ла сы на 
ба рып қыз мет іс теуінің ал ғаш қы бас пал да-
ғы іс пет ті, те ори яны тə жі ри бе мен ұш тау ға 
мол мүм кін дік тер ту дыр ды. Өза ра бай ла-
ныс ты бе кі ту мақ са тын да «Qa zaqstan» ұлт-

тық кор по ра ци ясы мен ҚарМУ ара сын да-
ғы əріп тес тік ме мо ран дум ға қол қой ды. 
Сон дай-ақ, бо ла шақ ма ман-сту дент тер дің 
те ле ви зия мен ра дио са ла сы бойын ша ай-
мақ та ғы 14 фи ли ал ға ба рып бі лік ті лік те рін 
арт ты ру ына ке ңі нен жол ашыл ды. Əр бір 
сту дент тің бі лік ті де бі лім ді ма ман бо лып 
шы ғуы жо лын да ғы жа ңа бас та ма лар мен 
жа ғым ды жа ңа лық тар ка фед ра ның уни-
вер си тет ай на сы бо лу ына зор ық па лын ти-
гі зіп отыр ға ны ай қын.
Жур нa лиc ти кa кa фeд рa cы на қа рас ты 

«Stu dent News» оқу тe лe aр нa cы жұ мыc ic-
тeп тұр. Тe лe aр нa ның қaр жы лaн ды ры луы 
то лы ғымeн Қaр МУ бac шы лы ғы бe кiт кeн 
тa лaп тың нe гi зiн дe жүзe гe acы ры лa ды. Оқу 
тe лe aр нa cын дa жур нa лиc ти кa мa мaн ды-
ғын дa бi лiм aлып жaтқaн cту дeнттeр үшiн 
тe лe жур нa лиc ти кa жəнe рa ди ожур нa лиc-
ти кa пəндe рi бойын шa тe ори ялық, тə жі ри-
бе лік бi лiм бe рi лe дi. Ca бaқтaн тыc уaқыт тa 
кa фeд рa cту дeнттe рi оқу тe лe aр нa cы ның 
зa мa нaуи тeх ни кa лық мүм кiн дiк тe рiн 
пaйдa лa ну aрқы лы өздe рi нiң кəci би құ зы-
рeт тi лiк тe рiн шыңдaуғa мүм кiн дiк aлғaн.
Уни вeр cи тe тi мiз дiң cту дeнттe рi дaйын-

дaп отырғaн «Stu dent News» бaғдaр лa мa cы 
нe гi зi нeн aқпa рaт тық cи пaтқa иe. Жа қын 
ара да оның қaтa ры нa шығaр мa шы лық, тa-
ным дық, ca рaп тa мa лық бaғдaр лa мa лaр ды 
қоcуғa то лық мүм кiн дiк бaр. Осы ба ғыт та 
«Sar yar qa» те ле ар на сы ның ұжы мы мен бір-
ле се оты рып, ор тақ бағ дар ла ма лар дайын-
дау да көз де ліп отыр. Бұл бі лім алу шы лар-
дың кə сі би бі лік ті лі гін жақ сар тып, са па лы 
ма ман дайын дау ға не гіз бол мақ.

25 жыл мер зім де ең се лі бі лім ор да сы на 
ай нал ған ке ле ше гі ке мел, ғы лым мен бі лім 
биі гі нен кө рін ген Е. А. Бө ке тов атын да ғы 
ҚарМУ-дың фи ло ло гия фа куль те тін де-
гі жур на лис ти ка ка фед ра сы ның əлем дік 
өр ке ни ет тің кө ші не қо сы лу жо лын да ғы 
ауқым ды іс те рі əрі қа рай да өз жал ға сы-
мын та ба ды.

�А ЗЫ БЕК АР МАН,
ЖУР НА ЛИС ТИ КА Б	 ЛІ МІ НІ� 4 КУРС СТУ ДЕН ТІ

Кө рер мен сю жет тің ал ғаш қы 4-5 се кун ды на көз са ла тын дық тан, сол се кун дтар 
аса ма ңыз ды. Нұр бек Бек бау аға мыз кө рер мен нің на за рын жа улап алу үшін не іс теу 
ке рек де ген сауал ға тоқ тал ды.

Жа қын да Жас тар ре сур стық ор та лы ғын-
да Нұр бек Бек ба удың ше бер лік са ба ғы өт ті. 
Аға мыз кі ре са лы сы мен қы зық ты əң гі ме сі-
нен бас тап кет ті. Кө рер мен жү ре гін жа улап 
ал ғы ңыз кел се, ең бі рін ші, ма қа ла ық шам 
əрі тү сі нік ті, нақ ты бо луы шарт екен. «Ма-
қа ла ны жа зу да ал ды мен «Не бол ды? Қай да 
бол ды? Не се беп ті бол ды? Ен ді не бо ла ды?» 

де ген сұ рақ тар ға то лық жауап бе ру қа жет. 
Осы сұ рақ тар ар қы лы ма қа ла оқыр ман-
ға то лық жə не тү сі нік ті же те ді. Ма қа ла ны 
жа зу да оқыр ман ды қы зық ты ру үшін кі ріс-
пе сін жақ сы жа за бі лу ке рек», — дей ке ле, 
Нұр бек Бек бау сту дент тер мен жур на лис-
тер ге тап сыр ма бе ріп, кім ма қа ла ны қа лай 
жа за ты нын анық тай ал ды.

Сұқ бат ал ған да, ең ма ңыз ды сы, өзің нің 
қоя тын сұ ра ғы ңа емес, бер ген жауап қа ерек-
ше мəн бе ру ке рек де ді. Егер өзін де кем ші-
лік тер көп бол са, оны жақ сы жа ғы нан пай-
да ла ну ға бо ла ты ның ай тып өт ті. Сту дент тер 
мен оқы ту шы лар жə не жур на лис тер ді осы 
сөз де рі мен таң қал ды ра біл ді. Стен дап тың 
түр ле рі мен та ныс ты рып, ви де оре пор таж 
қа лай жа сау ке рек ті гін то лық тү сін дір ді. Не-
гіз гі мақ са ты да осы еді. Сту дент тер ге ви де-
оре пар таж дың қыр-сы рын тү сін ді ріп қа на 
қой май, тек ал ға қа рай ұмы ты лып, кө рер-
мен үшін өзек ті та қы рып тар ды дұ рыс қоз-
ғай бі лу қа жет ті гін қа дап айт ты. Өзі нің сю-
жет те рі мен бө лі сіп, бə рі не тоқ та лып кет ті.

Тре нинг бар лы ғы мыз ға ке ре мет əсер 
қал дыр ды. Нұр бек аға мыз дың əр тре нин-
гте рі нен өзі ме уəж ала мын деп зал да отыр-
ған бар лық жан дар өз де рі нің пі кір ле рін 
біл дір ді. Қо ры та кел ген де, аға мыз дың бас-
ты ай тқан сө зі «Бі рың ғай емес, бі ре гей бол. 
Қа ра пайым емес, күр де лі бол». Бұл əр бір 
жур на лис ке ке рек ұғым. Тре нин гтің со нын-
да сту дент тер та ғы да ке ліп тре нинг жүр гі-
зу ін сұ ра ды. Се бе бі, Нұр бек Бек бау аға мыз-
дың əр тре нин гі өзін ше бір өз ге ше лік бе ріп 
тұ ра ды.

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

Е5селі білім ордасына — 25 жыл!
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В областном музее изобразительного искусства прошла выставка «1 + 2». Здесь были 
представлены работы трех мастеров — друзей и педагогов Каныша Балабекова, Мадихана 
Калмаханова и Даулета Избасарова, которые, по оценкам наших искусствоведов, 
прекрасно отражают суть программной статьи Президента «Семь граней Великой степи».

Помимо живописи каждый из авторов 
занимается созданием монументально-деко-
ративной скульптуры — она сегодня активно 
формирует среду Караганды. А экспозиция 
названа «1 + 2» потому, что инициатором ее 
стал Каныш Балабеков, попросивший друзей 
его поддержать.
Как уже было сказано, наряду с творчест-

вом художники активно занимаются воспита-
нием молодого поколения: первые двое пре-
подают в КарГУ им. Е. А. Букетова, третий — в 
гуманитарном колледже. Более того, их твор-
чество близко по тематическим предпочтени-
ям и стилистике: авторы тяготеют к классици-
стической манере, где тема излагается ясно, а 
композиция традиционна. Главная тема их 
творчества — новое прочтение древних пред-
ставлений об истинных ценностях народа.

Все это убедительно прочитывается в компо-
зициях, посвященных историческому наследию: 
«Қызыққа тоймас адамзат», «Хан көтеру», «Жеті 
қазына», «Тарих парақтары» К. Балабекова, 
«Пиала почтения», триптих «Наследие предков» 
М. Калмаханова, «Қансонар», «Куз» Д. Избаса-
рова. Часто действие в работах разворачивает-
ся на фоне ландшафта — иногда конкретного, 
иногда обобщенного, и они помогают раскрыть 

характеры самих героев произведений. И здесь 
особенно выразительны пейзажные мотивы в 
композиционных портретах исторических лич-
ностей. К примеру, борец за свободу Кенесары-
хан изображен К. Балабековым у костра на фоне 
темного неспокойного неба, а мечтатель, поэт 
и философ Асан Кайгы — в изобильной степи, 
будто нашедший Жер-Уюк.

«Меня давно интересует историческая тема 
и национальная тематика в живописи, — ска-
зал на открытии выставки Каныш Аманжоло-
вич. — Если говорить о портрете Кенесары, то 
я изобразил его как стража, который даже но-
чью размышляет о будущем народа».
Классическая манера написания троих 

художников, очень важная для изобразитель-
ного искусства, — результат образования, по-
лученного в Алматы. Каныш Балабеков, Мади-
хан Калмаханов и Даулет Избасаров учились в 
южной столице, их дружба длится до сих пор. 
Да, они работают в национальной тематике, 
но никто не отменял творческого поиска, про-
должил Каныш Аманжолович. Помимо скуль-
птуры художники оформляют школы: на днях, 
как рассказал Балабеков, сдали зал «Мəңгілік 
ел» в карагандинской гимназии №39, тоже 
оформленный в историческом ключе.

По словам сотрудников музея, экспози-
ция «1 + 2» демонстрирует современное от-
ношение к наследию предков, почти утра-
ченному, но возрождающемуся в последнее 
время. И здесь уместно сказать о молодых 
художниках, которые тоже проявляют ин-
терес к национальной тематике: отличные 
примеры — Алуа Тебенова, Еркебулан Мол-
дабеков и не только они. О молодежи Каныш 
Балабеков отозвался позитивно: «Ребята сей-
час грамотные, у них есть потенциал, однако 
в школах мало времени уделяется изучению 
изобразительного искусства».
У заместителя директора музея Александ-

ра Гехта работы выставки ассоциируются, пре-
жде всего, с гармонией. Это гармония между 
авторами: видно, что это друзья, они друг дру-
га дополняют. Это гармония душ художника 
и зрителя: глядя на полотна, действительно 
ощущаешь степные просторы, особенно если 
фоном звучат струны кобыза. И главное, про-
должил Александр Геннадьевич, выставка осо-
бенно актуальна в связи с недавно вышедшей 
программной статьей Елбасы «Семь граней 
Великой степи».
К его словам присоединилась искусствовед 

и профессор КарГУ Лариса Золотарева, кото-
рая от лица кафедры изобразительного искус-
ства и дизайна поздравила троих друзей.

«Все вы — истинные национальные ху-
дожники, — подчеркнула Лариса Романов-
на. — Здесь Великая степь, ее исторические 

личности изображены с особой любовью. На-
ши авторы — востребованные педагоги, и это 
дорогого стоит: в их мастерские стремятся. И 
стремятся не один раз, не один год, а на протя-
жении многих лет».
А коллега Ларисы Золотаревой Наталья 

Иванина, секретарь областного Союза худож-
ников, назвала экспозицию «1 + 2» постъюби-
лейной. Канышу Балабекову в прошлом году 
исполнилось 50, он хотел сделать выставку в 
этом году — и сделал, но, будучи человеком 
застенчивым, попросил поддержки у друзей.

«Каныш родился в Караганде, но детство 
и юность провел в Бухаржырауском районе и 
после училища вернулся туда, — рассказала 
Наталья Иванина. — Это и подвигло его, ду-
маю, на глубинное внутреннее познание степи: 
он вырос в такого художника, который тонко 
чувствует все, что накопили казахи за свою 
историю».
Очень важно, продолжила Наталья Ива-

новна, чтобы наши мастера продолжали тра-
диции художественного мышления: людей с 
классическим образованием осталось не так 
много, и среди них Каныш Балабеков, Мади-
хан Калмаханов и Даулет Избасаров. Это люди 
широкой души, которые передают все свои 
знания ученикам.

АННА СТРОКОВА,
ВЫПУСКНИЦА КАФЕДРЫ ЖУРНАЛИСТИКИ КАРГУ 

ИМ. Е. А. БУКЕТОВА

Ве ли кий япон ский пи са тель Ха ру ки Му ра ка ми как-то ска-
зал: «Па мять сог ре ва ет че ло ве ка из нут ри». Про дол жая ло ги ку 
это го муд ро го выс ка зы ва ния, мож но за ме тить: «Па мять сог-
ре ва ет ду шу на ро да из нут ри». Эта вро де бы не за мыс ло ва тая 
мысль столь оче вид на и мо жет по ка зать ся, что мы ти ра жи ру ем 
ба наль нос ти. Од на ко на до по нять и приз нать, что эта прос тая 
че ло ве чес кая ис ти на не всег да соп ро вож да ет на ше вос хож де ние 
к вер ши нам ци ви ли за ции. Ис то рия по ка зы ва ет и до ка зы ва ет, 
что тот, кто не пом нит сво его прош ло го, вряд ли бу дет ус пе шен 
и счас тлив в бу ду щем. Имен но по это му, что бы не стать ман кур-
та ми, Ива на ми, не пом ня щи ми род ства, нам важ но пи тать ся 
из ми ро воз зрен чес ко го ис точ ни ка прош ло го, ис то рии сво его 
на ро да, сво ей стра ны, сво ей Ро ди ны. Вот в та ких гу ма ни тар ных, 
ду хов ных, ес ли хо ти те, ду шев ных кон тек стах и на пи са на статья 
Пре зи ден та РК Назарбаева Н. А. «Семь гра ней Ве ли кой сте пи». 
Об ще из вес тно, что все тех но ло ги чес кие про ры вы, ин но ва ци-
он ные от кры тия, эко но ми чес кие ре во лю ции бу дут без жиз нен-
ны ми, ес ли не бу дут соп ро вож дать ся гу ма ни тар ным дис кур-
сом. Назарбаев Н. А. убе ди тель но го во рит о не об хо ди мос ти 
изу че ния ис то рии Ве ли кой сте пи, ибо в этой ис то рии есть всё: 
и по вод гор дить ся на шим прош лым, и учить ся у на ших пред-
ков, и ува жать свое прош лое, и ста рать ся со от вет ство вать это-
му прош ло му. Нет, ико ни за ция не нуж на, нуж на всес то рон няя, 
взве шен ная оцен ка на шей ис то рии, нуж но сох ра нять пре ем-
ствен ность, ло ги ку на ше го ци ви ли за ци он но го пу ти.
Все се год няш ние не сом нен ные ус пе хи сов ре мен но го 

Казахстана кор ня ми ухо дят в ус пе хи и дос ти же ния на шей Ве-
ли кой сте пи. В статье обоз на ча ют ся на ибо лее важ ные гра ни 
фе но ме на Ве ли кой сте пи. Каж дая из этих гра ней — важ ное 
сви де тель ство то го, что Ве ли кая степь по то му и Ве ли кая, что 
сто яла у ис то ков мно гих смыс ло жиз нен ных от кры тий, ци ви ли-
за ци он ных от кро ве ний. На ру шая ло ги ку аг рес сив но го ев ро по-
цен триз ма, Президент РК го во рит о не об хо ди мос ти объ ек тив-

но го взгля да на ис то рию, ее не на до пе ре пи сы вать под чьи-то 
ве ли ко дер жав ные ам би ции. Ве ли кая степь рав ная сре ди рав-
ных в фор ми ро ва нии се год няш не го ми ро по ряд ка и в эко но ми-
чес ком, и в науч ном, и в куль тур ном, и в ду хов ном ра кур сах. 
Как го во рит Ол жас Су лей ме нов: «Воз вы сить степь, не уни жая 
го ры».
В ка че стве при ме ра мож но про ана ли зи ро вать ис то рию Ве-

ли кой сте пи че рез фе но мен Ве ли ко го шел ко во го пу ти. Се год ня 
мир, на хо дя щий ся в ре жи ме серь ез ных тран сфор ма ций, кон-
фес си ональ ных и эт ни чес ких по ис ках иден тич нос ти, пы та ет ся 
об рес ти ци ви ли за ци он ное и куль тур ное рав но ве сие, гар мо нию. 
Но не на до изоб ре тать ве ло си пед. Ве ли кий шел ко вый путь 
про де монстри ро вал са му эту воз мож ность. Ве ли кий шел ко-
вый путь стал прос тран ством меж ци ви ли за ци он но го, меж кон-
фес си ональ но го, ме жэт ни чес ко го ди ало га, ког да им порт и эк-
спорт шел ка стал эко но ми чес ким ос но ва ни ем то ле ран тно го со-
су ще ство ва ния раз ных на ро дов, раз ных куль тур, раз ных язы ков. 
Ве ли кий шел ко вый путь стал ил люс тра ци ей воз мож нос ти та-
ко го спо со ба ком му ни ка ций, ко то рый при ни ма ет эт ни чес кое 
и кон фес си ональ ное мно го об ра зие ми ра как дан ность, не не-
су щую в се бе аг рес сии про ти во пос тав ле ния, от чуж де ния. Не-
об хо ди мость меж дис цип ли нар но го ис сле до ва ния это го фе но-
ме на под твер жда ет ся в статье на ше го Пре зи ден та. Ве ли кие ка-
зах ские го ро да Тур кес тан, Та раз, От рар, во шед шие в мар шрут 
Ве ли ко го шел ко во го пу ти, яв ля ют ся не толь ко ис то ри чес ки ми 
па мят ни ка ми прош ло го, но и па мятью на ро да о бу ду щем.
Президент РК Назарбаев Н. А. обоз на ча ет семь гра ней Ве-

ли кой сте пи; ду ма ет ся, что их, ко неч но, боль ше. На ша за да ча — 
в этом бо гат стве прош ло го най ти свои иден ти фи ка ци он ные, 
куль тур ные, ду хов ные ко ды, обоз на ча ющие пер спек ти ву даль-
ней ше го ус пеш но го пу ти Казахстана.

БАЙ ЖОЛ ИС КА КО ВИЧ КА РИП БА ЕВ,
ДОК ТОР ФИ ЛО СОФ СКИХ НА УК, 

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

Территория честности открыта в КарГУ
26 но яб ря в КарГУ им. Е. А. Бу ке то ва от кры та «Тер-

ри то рия чес тнос ти».

Про ект In teg rity shop («Ма га зин чес тнос ти») ис поль зу-
ет ме ха низм, ко то рый уже дав но ус пеш но при ме ня ет ся в 
скан ди нав ских стра нах. Здесь каж дый мо жет при об рес ти 
то вар, ми нуя про дав ца. Та кой под ход спо соб ству ет фор ми-
ро ва нию со ци аль ной от вет ствен нос ти, пос коль ку по ку па-
тель вы би ра ет то вар, сам оп ла чи ва ет его и сам же от счи-
ты ва ет и за би ра ет сда чу.

Про ект нап рав лен на вос пи та ние по ло жи тель ных мо-
раль ных ка честв у мо ло де жи, внут рен ней доб ро по ря доч-
нос ти и чес тнос ти. Эти фак то ры нап ря мую влияют на вы-
ра бот ку им му ни те та к кор руп ции, как счи та ют ини ци ато ры 
от кры тия ма га зи нов.

«Оп рав да ние до ве рия нез на ко мо го че ло ве ка (в дан ном 
слу чае — вла дель ца ма га зи на) дол жно стать нор мой для 
по ве де ния мо ло де жи. Соз да вая «ма га зи ны чес тнос ти», 
мы да ем триг ге ры, ко то рые поз во ля ют че ло ве ку на де ле 
под твер ждать свою чес тность», — за яв ля ют ор га ни за то ры 
про ек та.

Один плюс два

Грани нашего успеха

Семь граней Великой cтепи
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«Ті рі бол сам, қа зақ қа қыз мет қыл май қой май мын» — бұл ерек ше қай сар лық пен 
өжет ті лік тен ту ын да ған асыл сөз ді ай тып кет кен Алаш кө се мі Əли хан Бө кей ха нов 
бол са, сол кі сі нің ұла ға тын ұлық тап, жас тар са на сы на ұлт мүд де сін сі ңі ріп, ұлт на-
мы сын ар қа лап өту ар дың ісі еке нін ай ту дан əс те бір жа лық па ған, та рих ты тағ ды-
ры на ба ла ған Нұр са хан Ах мет қы зы Бей сен бе ко ва 2018 жыл өш ке ні міз ді жан ды рып, 
жо ғалт қа ны мыз ды тауып, ба ры мыз ды тү ген деп, дə ріп те ген ерек ше жыл бол ды дей ді.

— Өзі ңіз ту ра лы жə не та рих ауылы на түс-
кен жо лы ңыз жай лы ай тып кет се ңіз?

— 1974 жы лы Алматы да ғы С. М. Ки ров атын-
да ғы Қа зақ мем ле кет тік уни вер си те тін тə мам дап, 
сол жы лы мем ле кет тің нұс қауымен ашыл ға ны на 
екі жыл бол ған Қа ра ған ды мем ле кет тік уни вер-
си те ті не жол да сы мыз еке уміз кел дік. Ол ар хе-
оло гия ма ма ны, мен та рих ма ма ны, мі не, сол 
уақыт тан бе рі Е. А. Бө ке тов атын да ғы ҚарМУ-да 
ұс таз дық қыз ме ті міз ді ат қа рып ке ле міз. Ар хе-
оло гия, эт но ло гия жə не Отан та ри хы ка фед ра сы-
ның до цен ті мін, «Тұл ға та ну» ғы лы ми-зерт теу ор-
та лы ғы ның ди рек то ры мын. Ор та лық тың кө те ріп 
отыр ған мə се ле сі — тұл ға лар ды та ну жə не ке ле-
шек ұр пақ қа та ны ту. Ел ба сы ның «Ұлы да ла ның 
же ті қы ры» ма қа ла сын да ғы «Ұлы да ла ның ұлы 
есім де рі» бө лі мін де үл кен мə се ле ге кө ңіл бө лін ді. 
Ал біз осы дан 4 жыл бұ рын «Тұл ға та ну» ғы лы ми-
зерт теу ор та лы ғын ашып, осы мə се ле ні кө те ріп, 
та рих тың ұлы есім де рін ұр пақ са на сы на жаң ғыр-
ту ды қол ға ал ған бо ла тын быз. Ма қа ла ны оқы ған 
кез де өзі міз дің дұ рыс жол да ке ле жат қа ны мыз ды 
тү сі ніп, қат ты қу ан дым.

— Ор та лық тың тынысына тоқтала кет се ңіз?
— Төрт жыл дың ішін де оқу шы лар, ұс таз дар, 

сту дент тер ге ар нап көп те ген кі тап тар шы ғар дық. 
Əли хан Бө кей ха нов тың 150 жыл дық ме рей тойы-
ның қар са ңын да «Əли хан Бө кей ха нов — ұлт мақ-
та ны шы» ат ты кі тап жа рық көр ді. «Жа ның да жүр 
жақ сы адам» жо ба сы бойын ша шық қан 4 түр лі 
кі та бы мыз оқыр ман та ра пы нан оң ба ға сын ал ды. 
Жа қын да «Алаш қоз ға лы сы ның та ри хы» ат ты 
оқу құ ра лы шы ға ды. «Тұл ға та ну» ғы лы ми-зерт-
теу ор та лы ғы мен сту дент тер дің «Жас Алаш» 
ғы лы ми-зерт теу клу бы бір ле се оты рып көп те ген 
із гі лік ті іс-ша ра лар дың ба сын қайыр ды. Мə се-
лен, ұлт зи ялы сы Əли хан Бө кей ха нов тың, ақи ық 
ақын Мұ қа ға ли Ма қа та ев тың ту ған кү ні қар са-
ңын да жас тар дың жү ре гі не от бе ріп, рух тан ды-
ра тын ке ле лі бас қо су лар өт кі зу ді із гі дəс түр ге 
ай нал дыр дық. 2013 жыл дан бас тап сту дент тер дің 
«Тұл ға лар та ғы лы мы» ат ты ғы лы ми ма қа ла лар 
жи на ғын шы ға рып тұ ра мыз. Ал ғы сө зін өзім жа-
за мын. Не гі зі нен тұл ға лар дың өмі рі, ға лым дық 
жо лы, ғы лы ми із де ніс те рі жайын да жа зыл ған 
тол ға ныс ты ой лар ды қам ти мыз. Жыл сайын дəс-
түр лі түр де рес пуб ли ка лық жас зерт те уші лер дің 
құ рыл тайын өт кі зе міз. Кон фе рен ция, жо ба деп 
емес, «құ рыл тай» деп ал ған се бе бі міз, бұ рын да-
ры ба ба ла ры мыз ел ба сы на ту ын да ған қи ын шы-
лық ты, та ғы да бас қа ке ле лі мə се ле лер ді ше шу ге 
жи нал ған жи ын ды «құ рыл тай» деп ата ған. Мі не, 
сол се беп ті біз де та рих ғы лы мы ның жас бу ын-
да ры ның ба сын қо су үшін осы із гі ша ра ны қол ға 
ал дық.

2015-2017 жыл дар ара лы ғын да өзі міз ді та-
ны ту аясын да те ле ар на лар мен жұ мыс жа са дық. 
Жа қын да «Уақыт.kz» бағ дар ла ма сы на сұх бат 
бер дік. «Ой тал қы» ток-шоуын да да «Тұл ға та ну» 
ғы лы ми-зерт теу ор та лы ғы ның ға лым да ры мен 
«Жас Алаш» ғы лы ми-зерт теу клу бы сту дент те рі-
нің қа ты су ымен үл кен ма ғы на лы бағ дар ла ма өт ті. 
Көп те ген кі тап тар шы ғар дық, со ның нə ти же сін де 
қа зір гі таң да біз ді көп жер де та ни ды. Жұ мыс та-
ры мыз еле ніп, жо ға ры дə ре же де ба ға ла ну да. Қа-
зақ жə не орыс ті лін де 500 мың да на мен «Өл ке-
та ну» кі та бын шы ға ру үс тін де міз. Би ыл үшін ші 
тоқ сан нан бас тап Қа ра ған ды об лы сы ның бар лық 
мек теп те рін де гі бе сін ші, ал тын шы, же тін ші сы-
нып тың оқу шы ла ры осы кі тап ты оқи ды. Атал-
ған кі тап «Тұл ға та ну» ғы лы ми-зерт теу ор та лы ғы 
мү ше ле рі нің бі рі гіп жаз ған аса құн ды ту ын ды сы. 
Та ри хын, ең бі рін ші, өзі нің ту ып-өс кен өл ке сі нің 
та ри хын бі лу ге құш тар, оны же тік біл ген ұр пақ-
ты кө ру біз үшін бір ба қыт дер ем.

Мен та рих ты жақ сы көр ген соң елім ді жақ сы 
көр дім, елім ді та ри хы мен жақ сы кө ре мін. Ме-
нің пат ри от бо лу ыма, осы күн ге дейін жет кен 
же тіс тік те рі ме ті ке лей ұл ты мыз дың та ри хы се-
беп кер. «Ор та лық Қа зақ стан», «Ин дус три аль ная 
Ка ра ган да» га зет те рін де ма қа ла ла рым жиі жа-
ри яла нып тұ ра ды. Осы жа қын да жа рық көр ген 
Ел ба сы мыз дың «Ұлы да ла ның же ті қы ры» ма-
қа ла сы на да өз пі кі рім ді біл ді ріп жаз ған ма қа-
лам «Ор та лық Қа зақ стан» га зе тін де жа ри ялан ды. 
Қа зақ стан да өт кен Рес пуб ли ка лық по ли цей лер 
се ми на рын да «Ұлы да ла ның та ри хи тұл ға ла ры» 
ат ты ба ян да мам ды оқып, ал ғыс хат иелен дім. Ба-
ян да ма ны Қа зақ стан ның бар лық өңі рін де гі по-
ли цей лер му зей ле рі не та ра ту ға рұқ сат сұ ра ды, 
мен қуа на өз ке лі сі мім ді бер дім. Ба ян да мам ның 
ел игі лі гі не жа рап жат қа ны мен үшін үл кен қуа-
ныш. Біз мек теп тер ге де кө мек бе ріп жа тыр мыз. 
«Алаш та ну» ка би не ті 39 мек теп те, «Мəң гі лік ел» 
ка би не ті 53 мек теп те ашыл ды.

— Ұлт тық та ри хы мыз ға ай тар өзін дік пі кі-
рі ңіз, көз қа ра сы ңыз қан дай?

— Ел ба сы 1995 жы лы Қа зақ стан Рес пуб ли ка-
сын да та ри хи са на ны қа лып тас ты ру де ген тұ жы-
рым да ма шы ғар ған, сол тұ жы рым да ма біз дің 
та ри хы мыз ды оқы ту дың жа ңа бет бұ ры сы бол ды. 
Ев ро цен трис тік көз қа рас тан ары лу ды, ұлт тық 
та рих ты ба ла бақ ша да, мек теп те, жо ға ры оқу 
орын да рын да ба са на зар аудар та оқы ту ды ал ға 
тар тқан. Бі рақ қа зір ол ес ке ріл мей, ұмыт қа лып 
ба ра ды. Одан кейін жа ри яла ған «Та рих жы лы» — 
бұл де ге ні міз ес кі ар хив тер дің бə рін жа ри ялау, 
ұмыт бол ған дəс түр лер ді қай та жа зу. 2004 жыл ғы 
«Мə де ни мұ ра» бағ дар ла ма сы, 2013 жыл ғы «Ха-
лық — та рих тол қы нын да» бағ дар ла ма сы, кейін гі 
«Ру ха ни жаң ғы ру», кү ні ке ше ға на шық қан «Ұлы 
да ла ның же ті қы ры» — бə рі отан дық та рих ты 
оқы ту да ғы бас ты ұс та ным бо луы ке рек.
Та рих фа куль те ті нен өз ге фа куль тет тер де, 

бас қа да жо ға ры оқу орын да рын да Қа зақ стан та-
ри хын 20 ға сыр дан бас тап оқы та ды. Мен бұ ған 
то лық қар сы мын, се бе бі Қа зақ стан та ри хы, егер 
де Ел ба сы ның өзі сақ дəуірі біз дің мақ та ны шы-
мыз деп отыр са, ежел гі ме тал лур гия біз дің мақ-
та ны шы мыз де се, он да не ге оның те ре ңі не үңі ліп, 
зерт теп оқы мас қа?! Мек теп те төл та ри хы мыз дың 
тек бет жа ғын қа рас ты ра оқы са, жо ға ры оқу ор-
нын да сол бі лім ді то лық ты ру үшін те рең де те 
оқы ту дұ рыс бо лар еді. Біз дің уни вер си тет те кө не 
дəуір ден бас тап бү гін гі күн ге дейін оқы ты ла ды. 
Ел ба сы мыз дың «Ұлы да ла ның же ті қы ры» ма-
қа ла сын да ғы ежел гі те мір дəуірін де ме тал лур-
ги яның ал ғаш қы қа дам да ры жа сал ған, ал те мір 
дəуірін те мір ет кен Бо тай қо ны сын қа лай оқы май 
ке те міз?
Əр фа куль тет тің сту дент те рі не та рих ты өз са-

ла ла ры на бейім деп оқы ту ке рек. Мə се лен, эко-
но ми ка фа куль те тін де гі ауди то рия ға та ри хы мыз 
ар қы лы қа зақ да ла сын да ғы эко но ми ка ның да му 
ерек ше лі гін оқы ту ымыз ке рек. Қа зақ тың мал 
бақ қа ны — қаң ғып жүр ге ні емес, ол эко но ми ка-
ның бір тү рі. Қа зір гі таң да ол үл кен кə сіп, қа зақ 
оны ер те ден біл ген. Осын дай да елі міз дің да на лы-
ғы на қай ран қа лу дан бас қа ама лы мыз қал май ды. 
Ал заң фа куль тет те рін де қа лай оқы ты лу қа жет? 
Қа зақ да ла сын да жа зыл ма ған заң дар бар, сол жа-
зыл ма ған заң дар ды қа зақ қа лай пай да лан ға нын 
жас тар бі ле бер мей ді. «Ал ды ңа кел се, атаң ның 
құ нын кеш» — ма қал дың өзі біз де қан дай заң 
бол ға нын ай тып тұр. Екін ші ден, «Ел дес тір мек — 
ел ші ден, жа улас тыр мақ — жа ушы дан» — бұл 
үл кен дип ло ма ти яны көр се те ді. Ай тар ойым — 
отан дық та рих ты ұл ты мыз дың ер те ңі деп отыр-
ған жас тар ға осы тұр ғы дан те ре ңі рек оқы ту ке рек.

— Қа зір та рих қа қа тыс ты қан дай ой да жүр-
сіз?

— Дəл қа зір ке ре мет се зім де жүр мін. «Ұлы да-
ла ның же ті қы ры» ма қа ла сы шық қан кү ні қат ты 
қу ан дым. Ұлы да ла ның та ри хын біл ген ба ла жа-
ман жол ға түс пей ді. Отан дық та рих ты оқи ала ты-
ны ма, оқы та ала ты ны ма, оқи тын дар дың ба ры на 
қат ты қуа на мын. Біз қа зақ ті лін де емес, орыс ті-
лін де оқы дық, ша ла тү сін дік, сон да да түп тің тү-
бін де өз та ри хы мыз ды бі ле міз де ген қы зы ғу шы-
лық тың ар қа сын да, бү гін гі тəуел сіз дік тің ар қа-
сын да та ри хы мыз ды түп та мы ры на дейін бі ле міз. 
Ен ді гі мін дет — оны ұр пақ са на сы на сі ңі ру. Мен 
та ри хи тұл ға лар дың ең бек те рін алып оқы та мын. 
Əли хан Бө кей хан ның он бес то мы тұр. Ішін де гі 
бар лық мағ лұ мат ты сту ден тке жет кі зу ме нің ше-
бер лі гі ме бай ла ныс ты.

— Та рих, жа ңа көз қа рас — осы екі ұғым ның 
қа тар жү руі не қа лай қа рай сыз?

— Та рих жə не жа ңа ұғым, шы нын да да біз 
жа ңа көз қа рас та ғы, қа зақ пын деп ай ту ға мақ та-
на тын ұр пақ ты тəр би елеп жа тыр мыз. Та рих қа 
жа ңа көз қа рас де ге ні міз — ол ұлт тық көз қа рас, 
ал ды мен біз өзі міз ді, өзі міз дің та ри хы мыз ды та-
ну ымыз ке рек, со дан кейін бас қа ға та ны ту ымыз 
ке рек. Та рих қа жа ңа көз қа рас де ген ді мен бы лай 
тү сі не мін: бі рін ші ден, ұлт тық тұр ғы дан тү сін ді ру, 
екін ші ден, əлем дік та рих тың, өр ке ни ет тің тұр ғы-
сын да қа зақ тың ор ны қан ша лық ты бар еке нін тү-
сін ді ру ді та рих қа жа ңа көз қа рас деп есеп тей мін.

— Жас тар бо ла шақ қа қан дай та рих жа зып 
қал ды ра ды деп ой лай сыз?

— Бү гін гі жас тар дың таң дауы кө бі не заң, эко-
но ми ка са ла сы. Алай да та рих фа куль те тін таң дап, 
та рих пен ай на лы са мын де ген жас та ры мыз дың да 
бар лы ғы біз ді қу ан та ды. Ел ба сы мыз «Қа зақ та ри-
хын да біз ұяла тын еш те ңе жоқ» де ген еді. «Елім-
ай!» деп зар за ман ның ке зін де жы ғы лып ба рып, 
қай та тұр дық, ен ді гі жас тар жа сам паз та рих ты 
жаз са екен деп ой лай мын. Жы ғы лып ба рып, қай-
та тұр ған рух ты ха лық тың қан ша ұлт-азат тық 
кө те рі ліс те ең се сі тү сіп, же ңі ліс тап са да ру хы 
өл ме ді. Жас ұр пақ елі міз дің та ри хы ның əлем дік 
та рих пен те ре зе сі тең еке нін дə лел деп жаз са да 
бо ла ды. Əлем та ри хын да біз дің өзін дік алар ор-

ны мыз бар. Ах мет Бай тұр сы нов «Ор да лы жер де 
ор ны мыз дан, жо ра лы жер де жо лы мыз дан, үлес ті 
жер де үле сі міз ден құр қал ма ған ха лық пыз» деп 
ай тқан. Со нау отар ха лық бол ған кез де ор ны мыз-
дан айы рыл ма ған ха лық, ен ді гі тəуел сіз ел бо ла 
тұ ра бұ дан не ге айы ры лу ымыз ке рек? Айы рыл-
мауымыз үшін те рең бі лім алу аса қа жет.

— Ұр пақ қа бі лім бе ру де ұс таз дар ға кө ңі лі-
ңіз то ла ды ма?

— Əр ұс таз тəр бие мен бі лім нің егіз ұғым екен-
ді гін бі луі ке рек. Əл-Фа ра би ба ба мыз тəр би есіз 
бе ріл ген бі лім нің құм ға құй ған су мен тең бо ла-
ты нын ай тқан. Егер ұр па ғы мыз ұлт тық құн ды-
лық тар ды са на сы на сі ңі ре оты ра тəр бие ал са, ол 
ел дің бо ла ша ғы на еш кү мəн бол май ды. «Тұл ға-
та ну» ор та лы ғы мек теп тер мен ты ғыз бай ла ныс 
ор нат қан. Түр лі ша ра лар ға қа ты са мыз. Жа қын да 
қа ла мыз да ғы №41 мек теп ке ұлт жа на шы ры, тіл 
жа на шы ры Ах мет Бай тұр сы нов тың есі мі бе рі ліп, 
ай ту лы ша ра ға біз ді де ша қыр ды. Біз сый лық ре-
тін де осы оқу жы лын да ҰБТ-дан ең жо ға ры ұпай 
жи на ған оқу шы ға «Тұл ға та ну» ор та лы ғы ның 
аты нан 30 мың тең ге кө ле мін де шə кір та қы ұсы-
на ты ны мыз ды айт тық. Дəл осын дай шə кір та қы-
ны Бе со ба ауылын да ғы жə не Шет ауда нын да ғы 
Ж. Ақыл ба ев атын да ғы мек теп тің тү лек те рі нің 
іші нен озып, жо ға ры ұпай жи на ған екі оқу шы ға 
та быс тай мыз.

— Та рих тол қы нын да ғы ерек ше тұл ға лар-
дың қай сы өзі ңіз ге жа қын?

— Мен үшін Əли хан Бө кей хан. Тіп ті оны сту-
дент те рім нің өзі бі ліп ал ған, апай дан жақ сы ба-
ға алу үшін Əли хан Бө кей ха нов ты ай та бе руі міз 
ке рек дей ді. Əли хан Бө кей ха нов ұлт мақ та ны шы. 
«Ті рі бол сам, қа зақ қа қыз мет қыл май қой май-
мын» де ген адам тек сөз де рі мен емес, іс те рі мен 
ха лық са на сын да, ұлт та ри хын оқы ған əр аза мат-
тың са на сы нан ерек ше орын ала ды. Екін ші ден, 
Мұ хам мед Хай дар Ду ла ти, оның мем ле кет бас-
қа ру да ғы он ұс та ны мы бар. Сол ұс та ным дар ды 
кі тап ша етіп жа зып шы ға рып, əр бір бас шы ның 
ал ды на апа рып қой сақ, ке ре мет бо лар еді.

— Та ри хи пат ри отиз мді ұлт тың са на сы на 
сі ңі ру үшін не іс теуіміз ке рек деп ой лай сыз?

— Ба ла бақ ша дан бас тап екі ті зе сін бү гіп Ер 
Төс тік ке жер ден кез ді гін алу ға мүм кін дік бе ре-
тін аты, яғ ни Шал құй рық ты тəр би еші кіш кен тай 
ба ла ға тез қа был дап, са на сы на сі ңі ріп ала тын дай 
тү сін ді руі ке рек. Сон да ба ла Ер Төс тік тің атын 
жақ сы кө ре тін бо ла ды. Ата-ба ба мыз кө лік пен 
емес, ат пен жү ріп күн кеш кен, ат қа оты рып өс-
кен. Ал қыз ба ла лар ға ті гіс, то қы ма дан бас тап, 
бой же те ке ле ки із ба сып, ұр шық иіру ді үй ре тіп, 
ұлт тық құн ды лық тар ды бой ла ры на сі ңі ру ле рі не 
аз да бол сын се беп ші бол сақ, əрі қа рай өз де рі де 
осын дай мə де ни еті мен та ри хы бай елін мақ тан 
ете ді. Та ри хы мыз ды бас қа ұлт тың ті лі мен сөй ле-
туі міз ке рек. Адольф Януш ке вич 1848 жы лы «мен 
бү гін Де мос фен мен Ци це рон ды біл мей тін екі 
ақын ның ай ты сы на куə бо лып, таң қал дым. Олар 
жа байы емес, бұ лар ды жа байы де уге бол май ды. 
Олар дың өр ке ни ет те өз де рі нің ерек ше орын ала-
ты нын бү кіл ел кө ре тін бо ла ды», — дей ді. Бас қа 
ұлт тың кө зі ашық, кө кі ре гі ояу ға лым да ры ның 
біз дің ха лық жай лы ай тқан ой-тол ға ныс та рын 
ай тып, оқыт сақ, əлем та ри хын да ғы Қа зақ стан-
ның алар ор нын ұр па ғы мыз бі ліп, сол дə ре же ден 
түс пей, оны би ік те ту ге əр қай сы сы күш са ла ды 
деп ой лай мын. Қа зақ хал қы ның шы найы до сы 
Гри го рий По та нин «Егер біз Қа зақ стан ның ав-
то но ми ясы на қол жет кі зе ал сақ, Қа ра өт кел ді 
Алаш тың Астана сы ете міз, егер осы жер де қа зақ 
ұл да ры мен қыз да рын оқы та тын уни вер си тет 
аш сақ, он да Еуро па «Қо зы Көр пеш пен Ба ян сұ-
лу» жы рын жаз ған, Шо қан ды, Абай ды, Ах мет ті, 
Мір жа қып ты дү ни еге əкел ген қа зақ тар дың кім 
еке нін та ныр еді… Бо ла шақ та қа зақ тар əлем нің 
бас қа ха лық та ры ара сын да ең лайық ты орын ала-
ды», — деп жаз ды. Бү гін ол орын дал ды.

— Сіз үшін та рих та ғы ең құн ды де рек.
— Мен үшін ең құн ды де рек — ба ба ла ры-

мыз дан қал ған асыл сөз. Жа зып кет кен да на лық 

ой ла ры, та ри хы. Со ны мен қа тар жер ас ты нан 
та был ған ар хе оло ги ялық зат тар — та ри хы мыз-
дың дə лел де рі Ал тын адам мен оның киі мін де гі 
өр нек тер, ме талл бал қы та тын пеш, түр лі қа ру-
жа рақ тар, ыдыс-аяқ, əше кей бұйым дар қол өне-
рі, дү ни ета ны мы мық ты ха лық еке ні міз ді əлем ге 
та ны та тын құн ды де рек тер.

— Жа қын да Ел ба сы мыз дың ха лық қа жол да-
ған «Ұлы да ла ның же ті қы ры» ат ты ма қа ла сы 
ту ра лы ай тар пі кі рі ңіз?

— Ма қа ла жа ри ялан ған да ке уде сін де жа ны 
бар қа зақ пын де ген адам ас пан ға се кір ді деп ой-
лай мын. Өз ба сым сон дай қуа ныш та бол дым. 
«Сауыт тың қа си еті — қы лыш пен ұр ған да, ат тың 
қа си еті — жа удан алып шық қан да кө рі нер», қа-
зақ тұл па ры на тоқ тал ған Ел ба сы мыз ат ты иге ру-
ді, үзең гі ні жа са уды, ат үс тін де оты рып со ғы су-
ды бү кіл Еуро па ға та ныт қан біз дің ха лық еке нін 
айт ты. Ал тын адам нан бұ рын ме тал лур ги ялық 
пеш тер дің бол ға нын біз мойын дай тын дə ре же ге 
жет тік. Ме талл — стра те ги ялық ма ңы зы бар құ-
рал, ата-ба ба мыз оны қо ры ту ды бі ліп, те мір ден 
қа ру-жа рақ, құ рал-сай ман, əше кей бұйым, тұр-
мыс қа қа жет ті зат тар ды жа са ды. Ал тын адам қа-
зақ тех но ло ги ясы ның, қол өне рі нің өте мық ты да-
мы ға ны ның ай қын дə ле лі. Қа зір оны компь ютер 
ар қы лы жа сай ал май сың. Ерек ше ою-өр нек те рі 
да ла хал қы ның та би ғат пен ете не бай ла ныс та бол-
ған ды ғы ның кө рі ні сі.
Ұлы да ла ның та ри хи тұл ға ла рын ай та тын 

бол сақ, со нау Асан Қай ғы дан бас тап 20 ға сыр-
дың ба сын да ату жа за сы на ұшы ра ған ұлт жа на-
шыр ла ры на дейін қай-қай сы сын алып қа ра сақ 
та бар лы ғы ның үл гі етіп қал ды рып кет кен асыл 
жо лы мен ақыл сө зі бар. Олар дың жаз ған да ры 
та рих қа на емес, өмір сү ру дің жол кар та сы. Мен 
үшін ма қа ла да ғы та ри хи тұл ға лар ға ар нал ған бө-
лі мі ерек ше. Ұлы да ла ның ұлы есім де рі не ар нап 
ашық са ябақ жа сау иде ясын мен қос қо лым ды 
кө те ріп қуа на қол дай мын. Өз ге мү сін, ес кер ткіш-
тер ге қа ра ған да та ри хи тұл ға лар бей не сі қа ла-
мыз дың тө рі нен орын ал са, оған өсіп ке ле жат қан 
жас тар қа рап өс се, бұл бір ға ни бет. Кө ше лер ге 
тек қа зақ зи ялы ла ры ның есім де рі бе рі ліп, со-
ны мен қа тар сол кө ше нің ме ре ке сі бол са, нұр 
үс ті не нұр бо лар еді. Мы са лы, Əли хан Бө кей ха-
нов кө ше сі нің ме ре ке сін де тұл ға ны ар дақ тау ар-
қы лы жас тар ға ол кі сі нің өне ге лі өмі рін үл гі ету 
қа жет. Тек тұл ға лар мен тоқ та лып қал май, қа зақ 
ба тыр ла ры ның тұл пар ла ры на ар нап ес кер ткіш-
тер қойыл са, Қам бар дың Қас қа аты на, Бай шұ-
бар ға, Шал құй рық қа, та ғы да бас қа. Мі не, сон да 
жас ұр пақ осы күн ге тұл ға лар дың, ба тыр лар дың 
со ны мен қо са олар дың жо рық қа мін ген тұл пар-
ла ры ның ар қа сын да жет ке ні міз ді бі ліп, та рих ты 
са ра лап, бү гін ді ба ға лап өсе ді. Ба ға ла май тын ұр-
па ғы бол са, олар мұ ның бə рін кім үшін жа са ды? 
Əри не, са на лы ұр па ғы ның «та ба ны қа жал ма сын, 
ты ны сы та рыл ма сын» деп бү гін гі бей біт күн ді 
сый ла ды. Тек осы бей біт ші лік тің қа ді рі не же те 
бі луі міз ке рек. Елі міз тек ба тыр лық пен қай сар 
ер жү рек ті лік тің ға на ота ны емес, əде мі лік тің де 
ота ны бол ған. Қыз ғал дақ пен ал ма, қо лы мыз да ғы 
құн ды бай лы ғы мыз дан айы ры лып қал сақ та ал да 
қай та қал пы на кел ті ре міз де ген ой да мын.

Пре зи ден ті міз дің 1995 жыл ғы та ри хи са на ны 
қа лып тас ты ру деп бас та ған үл кен жо ба сы мен 
осы ма қа ла мем ле кет тің иде ло ги ясын тұ тас тай бір 
жол ға алып кел ді. Біз ба ғы ты мыз ды ай қын да дық. 
Жо лы мыз дың ашық, те гіс бо луы ен ді өзі міз дің іс-
əре ке ті міз ге бай ла ныс ты. Əкім нен бас тап бар лық 
мем ле кет тік қыз мет кер лер ұлт де ген де ұшып тұ-
руы ке рек, Ел ба сы мыз ай тқан да ға на қи мыл дап, 
ай тпа са оты ра бе руі міз дұ рыс емес. Бағ дар лы ма-
қа ла да ба ғы ты мыз дың бар лы ғын нақ ты айт ты.

— Нұр са хан Ах мет қы зы, елім деп ел жі ре-
ген ана лық жү ре гі ңіз бен ай тқан сыр лы сұх-
ба ты ңыз ға үл кен рах мет! Ісі ңіз ге сəт ті лік ті-
лей міз! Ал да ғы уақыт та сіз бен біз ар ман да ған 
ар ман дар орын дал сын!
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Қай за ман да бол ма сын адам зат ал дын да тұр ған ұлы мұ рат-мін дет тер дің ең бас ты сы — 
өзі нің ісін, өмі рін жал ғас ты ра тын са лауат ты, са на лы ұр пақ тə би елеу бо лып та бы ла ды.

Əс ке ри-пат ри от тық тəр бие — елі міз дің 
қауіп сіз ді гін қам та ма сыз ете тін те мір қа зық. 
Осы ған орай 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 
сту дент жас тар ды отан сүй гіш тік ке тəр би елеу 
мақ са тын да көп те ген із гі ша ра лар ат қа ры лу-
да. Со ның бі рі — «Сам ғай бер сін көк ас пан да 
қы ра ны мыз, біз тəуел сіз бай тақ ел дің ұла ны-
мыз!» ат ты кон церт тік бағ дар ла ма. Қа ра ған-
ды ша һа ры ның №16 ЖОББМ-де ҚарМУ «Жас 
сұң қар» əс ке ри-спорт тық клу бы ның ұйым дас-
ты ру ымен өт кен бұл іс-ша ра көп тің есін де əлі 
де қа ла ры шү бə сіз. Мек теп оқу шы ла ры əс ке-
ри-спорт клу бы на мү ше жас тар ға там са на, 
елік те уші лік пен қа ра ға ны бұ ған дə лел. Жо-
ға ры дең гей де өт кен кон церт те жас та лант ты 
бу ын дар өнер көр сет ті. Же ті жыл дық та ри хы 
бар əс ке ри-cпорт тық клу бы бе кіт кен жос пар-
ға сəй кес көп те ген əс ке ри-пат ри от тық іс-ша-
ра лар өт кі зіп тұ ру ды дəс түр ге ай нал дыр ған.

«Жас сұң қар» əс ке ри-спорт тық клу бы ның 
ты ныс-тір ші лі гі мен бас тап қы əс ке ри дайын-
дық жə не же ке сайыс ка фед ра сы ның мең ге-

ру ші сі Қа нат Са ды қов та ныс тыр ды. Аға мыз-
дың сө зі нен-ақ қа зақ елі не жа на шыр, шы найы 
пат ри от жан дар дың бі рі де бі ре гейі еке ні се-
зі ліп тұр ды. 2011 жы лы ашыл ған нан бе рі осы 
ұйым ды ал ға же те леп, мə ні мен ма ғы на сын 
уни вер си тет қа быр ға сын да ға на емес, мек теп-
тер де ұғын ды рып, на си хат тап жүр ген Қа нат 
Иб ра ги мұ лы ның үле сі ора сан зор еке ні шү-
бə сіз. Кон церт ба сын да сөз сөй леп, шы найы 
ті ле гін біл дір ген аға мыз рух ты жас тар дың 
пай да бо лу ына осын дай іс-ша ра лар ұйыт қы 
еке нін ал ға тарт ты.
Ме ре ке ні «Жас сұң қар» əс ке ри-спорт тық 

клу бы ның мү ше сі Са пар бек Мық ты бе ков 
«Жа са, қа за ғым» əні мен бас та ды. Ке ре мет 
əуез ді əн нен соң Гүл бар шын Се рік бай «Тəуел-
сіз қа зақ тың қы зы мын» деп мақ та ныш се зім-
мен əн сал ды. За ма науи би дайын да ған бір 
топ сту дент сах на ны жан ды рып, кө рер мен нің 
ыс тық ықы ла сы на бө лен ді. Пат ри от тық əн-
дер мен ға на шек тел мей, жі гіт тер дің ре пер ту-
ары ма хаб бат əн де рі не де то лы еке нін көр сет ті. 
Қу ан дық Ес бер ге нов ги та ра мен ма хаб бат əле-

мі не са яхат жа сат ты. Ак ро аба ти ка дан ха лы-
қа ра лық спорт ше бе рі Ека те ри на Лей ман ның 
шы ғар ма шы лық нө мі рі бар ша ның таң дайын 
қақ тыр ды. «Жас сұң қар» əс ке ри-спорт тық 
клу бы ның же тек ші лі гі мен құ рыл ған «Құр мет 
қа рауыл ро та сы ның» көр нек ті көр се ті лі мі рух 
бер ді. Елі міз дің бей рес ми əнұ ра ны на ай нал-
ған «Ата ме кен» əні мен кон церт тің шы мыл ды-
ғы жа был ды.

НАР ГИЗ ШОТ ПАЙ,
�АРМУ СТУ ДЕН ТІ

От ба сы лық құн ды лық тар ды дəріп те уді 
көз де ген өнер лі сту дент тер шы ғар ма шы-
лық қа бі лет те рін жа ңа бір қы ры нан та-
ныт ты.

Уни вер си те ті міз дің қа быр ға сын да «Мен ар-
ман да ған от ба сы» ат ты бай қау өт ті. Фи ло со фия 
жəне пси хо ло гия фа куль те ті ұйым дас тыр ған 
бай қау тү рін де гі іс-ша ра ны бар лық фа куль тет-
тер та ма ша лай ал ды. Би мен ашыл ған бай қау да 
қа ты су шы топ тар та ныс ты рыл ды. Олар ен ді ға-
на отау тік кен жас жұ бай лар ро лі не еніп, ал ғаш-
қы кез де су ле рін дайын да ған бей не ро лик те рін де 
ба ян дап, би, əн, кө рі ніс нө мір ле рін көр сет ті. Со-
ны мен қа тар, қыз дар дың кон ди тер лік өнім дер 
жа са уда ғы ше бер лі гі сын ға тү сіп, «Бұл не?» ойы-
нын да жұп тар дың жан-жақ ты лы ғы тек се ріл ді.
Бұл бай қау дың мақ са ты от ба сы лық құн ды-

лық тар ды жаң ғыр ту, сту дент тер ді аза мат тық 

бо рыш та рын өте уге, бо ла шақ от ба сы лық өмір-
ге дайын да умен ай қын да ла ды. Іс-ша ра ның 
өт кі зі ліп отыр ға ны на бес жыл бол ды. Би ыл ғы 
ерек ше лі гі — оған тек сту дент тер мен оқы-
ту шы лар ға на емес, со нау Түр ки ядан кел ген 
біз дің əріп тес те рі міз де қо нақ бол ған ды ғын-
да, — де ді əле умет тік жұ мыс жəне əле умет тік 
пе да го ги ка ка фед ра сы ның до цен ті Мар жан гүл 
Тоқ тар қы зы.
Қа ты су шы жұп тар жүл де лі орын дар ға 

ие бо лып, сый лық тар мен ма ра пат тал ды. Ба-
ға лау кре атив ті лік, сах на мəде ни еті, орын-
да ушы лық ше бер лік, сырт кел бет си яқ ты 
кри те рий лер ге сүйе не оты рып жү зе ге ас ты. 
Қа зы лар ал қа сы ның ше ші мі мен 3 орын ды 
же ңіп ал ған «Жұл дыз-ай» мен «Опе ра ция 
М» топ та ры бол са, 2 орын ға «Қыз ған ша ғым» 
то бы лайық деп та был ды. «Эксклю зив» бай-
қау да да ра ла на біл ген ең жа рық топ са на лып, 

1 орын ға шық ты. Ма ра пат тау рəсі мі бұ ны мен 
шек те ліп қал ма ды. Со ны мен қа тар, «Ру ха ни 
жаң ғы ру» аясын да өт кі зіл ген «Мем ле кет не-
гі зі — от ба сы» ат ты эс се бай қауының же ңім-
паз да ры сах на тө рі не ша қы ры лып, олар дың 
ара сын да 3 дəре же лі дип лом ды Жа ды ра Қа-
на то ва, 2 дəре же лі дип лом ды Əй ге рім Ис ма-
ғұл, ал l дəре же лі дип лом ды Əй ге рім Мұ ха-
мед жа но ва иелен ді.
Бар ша кө рер мен ге ке ре мет əсер қал дыр ған 

іс-ша ра кө ңіл ді əнмен өз мəре сі не жет ті. Ұйым-
дас ты ру шы лар ке лер жы лы қа ты су ға ни ет біл-
ді ру ші лер дің са ны ар тып, бай қау дың бұ дан да 
қы зық ты өте ті ні не се нім біл дір ді. «Отан от ба-
сы дан бас та ла ды» де мек ші, бі лім ді, мəде ни ет ті 
қо ғам қа лып тас ты ру үшін əрбір от ба сы лайық-
ты аза мат тəрби еле уді ал ды на мақ сат ету ке рек. 
Сон дық тан да осы үл гі де гі іс-ша ра лар дың ел-
дің бо ла ша ғы на ти гі зер лік сеп ті гі зор.

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

Қа ра ша айын да Қа ра ған ды мем ле кет тік уни вер си те тін де Қа зақ стан Рес пуб ли ка сы 
Тəуел сіз ді гі не 27 жыл жə не Тұң ғыш Президент кү ні не орай екі күн дік əс ке ри-спорт тық 
жа рыс өт ті. Сайыс тың ашы лу сал та на ты марш ой нап, қа ты су шы лар сап қа тү зел ген нен 
кейін гі па рад бас қа ру шы сы ның ба ян да ма бе руі нен бас тау ал ды. Іс-ша ра да пат ри от тық 
əн шыр қа лып, «Жас сұң қар» ұйы мы мү ше ле рі өнер ле рін көр се тіп, жа рыс қа ке зек бе ріл ді.

Жыл сайын дəс түр лі түр де ұйым дас ты ры-
ла тын əс ке ри-спорт тық сайыс тың ал ғаш қы 
кү нін де қа ла бойын ша ал дын ала ірік те уден 
өт кен 12 мек теп тің жо ға ры сы нып оқу шы ла ры, 
ке ле сі кү ні уни вер си тет фа куль тет те рі өза ра 
сайыс ты. Қа ты су шы лар пнев ма ти ка лық вин-
тов ка, оқ ату, дартс, ар қан тар ты су, кер ме ге 
тар ты лу се кіл ді əс ке ри спорт түр ле рі бойын-
ша сын ға түс ті. Же ңім паз дар мақ тау қа ғаз да-
ры жə не ба ға лы сый лық тар мен ма ра пат тал ды.
Де не мə де ни еті жə не спорт фа куль те ті нің 

бас тап қы əс ке ри дайын дық жə не же ке сайыс 

ка фед ра сы оқы ту шы ла ры өт кіз ген жа рыс-
тың ұйым дас ты ры лу ына ҚарМУ рек то ра ты, 
кə сі по дақ бел се не ат са лыс ты. «Ел ба сы мыз 
Н. Ə. Назарбаев тың ал дың ғы жə не кейін гі 
Жол да ула рын да «Пат ри отизм, пат ри отизм 
жə не тек қа на пат ри отизм» деп ай тыл ған. Сол 
пат ри отиз мнің іші не əс ке ри-пат ри от тық тəр-
бие ене ді. Жа рыс тың ма ңы зы осы мен ай қын-
да ла ды», — де ді БƏД жə не же ке сайыс ка фед-
ра сы ның аға оқы ту шы сы Жан дос Мей ра мұ лы.
Қа ты су шы лар дың ойын ша, осын дай əс ке-

ри-спорт тық бі лі мін арт ты рып, Отан ды сүю 

ру хын да тəр би елей тін жа рыс тар олар дың бо-
ла шақ та елі не адал қыз мет ете тін лайық ты аза-
мат ре тін де қа лып та су ла ры на ық пал ете ді.

А� Н:Р МЫР ЗА ТА ЕВА,
СЫМ БАТ СЕ РІК �Ы ЗЫ,

�Ж-12 ТО БЫ НЫ� СТУ ДЕНТ ТЕ РІ

«Жас с75�ар» жарады!

Отбасы — �о#ам айнасы

БMгінгі дайынды� — ерте5гі міндет

А�параттар тас�ыны
«Rздік студент»

2018 жыл ды� 14 жел то�-
са нын да Астана �а ла сын да 
�т кен Рес пуб ли ка лы� жо ба 
ше� бе рін де за� фа куль те ті ні� 
3 курс сту ден ті Шер хан Са быр-
бек «Vз дік сту дент» ата �ы на 
лайы� деп та ныл ды. «Б� бек» 
Жал пы	 лт ты� �оз �а лы сы» за�-
ды т	л �а лар ды� �ауым дас ты� 
ны са нын да �ы бір лес ті гі �а-
за� стан жас тар кон гре сі ні� 
�ол дауымен шы �а рыл �ан «Жас 
�ы ран» та лант ты сту дент тер ді� 
жи на �ы на Ш. Са быр бек ті ен гі-
зіп, «Vз дік сту дент» т�с бел гі сі-
мен ма ра пат та ды.

2018 жыл ды� 27 �а ра ша-
сын да �а за� стан Рес пуб ли ка-
сы ны� жо �а ры о�у орын да рын-
да «Wлеу мет тік-гу ма ни тар лы� 
�ы лым дар» б� лі мі бойын ша 
жа ра ты лыс та ну, тех ни ка лы�, 
�леу мет тік ж� не гу ма ни тар лы� 
�ы лым дар бойын ша сту дент-
тер ді� �ы лы ми-зерт теу ж	 мыс-
та ры ны� рес пуб ли ка лы� кон-
кур сы �т ті. Бі рін ші ке зе� ні� 
�о ры тын ды сы бойын ша бі рін-
ші орын ды РА-41 то бы ны� сту-
ден ті Г. Ж. Ал да ба ева (�ы лы ми 
же тек ші сі Ж. А. �а �аз ба ев), 
екін ші орын ды Ка ус-31 то бы-
ны� сту ден ті М. О. �а зан �а по-
ва, (�ы лы ми же тек ші сі Ж. А. �а-
�аз ба ев) ал ды.

Шет тіл дер фа куль те ті, 
ше тел тіл де рін о�ы ту ды� те-
ори ясы мен �діс те ме сі ка-
фед ра сы ны� а�а о�ы ту шы сы 
Ж. А. �а �аз ба ев об лыс ты� �о-
�ам ды�-са яси �мі рі не бел се не 
�а ты сып, жа �а �а за� стан ды� 
�о �ам ны� �	 ры лы сы на �ос �ан 
е� бе гі мен шы �ар ма шы лы� 
�ле сі �шін �а ра �ан ды об лы сы 
�кі мі ні� �	р мет гра мо та сы мен 
ма ра пат тал ды.

�АРМУ БАС ПА С	З �ЫЗ МЕ ТІ

IV �алалы� 
жас тілшілер мен 
блогерлер слеті

Жас жур на лис тер мен 
бло гер лер Eшін сFх бат ала-
+ын 4F ру, олар ды+ к* сі би 
ж* не шы 7ар ма шы лы4 тFр-
7ы дан шы+ да лу ына ы4 пал 
ету, 4ол дау ма4 са тын да жыл 
со +ы на та ман «НFр Отан» 
пар ти ясы 7и ма ра ты ны+ а4 
за лын да д*с тEр лі IV 4а ла-
лы4 жас тіл ші лер мен бло-
гер лер сле ті 6т ті.

Слет ба ры сын да ата� ты ви-
де об ло гер, бі лік ті ко уч Ви та лий 
Бу жан, �леу мет тік же лі де гі be-
aytyblo ger Аяжан С�р сен ба ева 
ж� не «Бі рін ші �а ра �ан ды» те-
ле ар на сы ны� тіл ші сі, дик тор, 
ке ре мет дауыс иесі К� ке ева 
Г�л н	р �з т� жі ри бе ле рі мен б�-
ліс ті.

ДИ ЯНА СА �ЫМ БЕ КО ВА,
�АРМУ СТУ ДЕН ТІ

Мектеп ж%не ЖОО
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В но яб ре сос то ял ся рес-

пуб ли кан ский кон курс науч-

но-ис сле до ва тельских ра бот 

сту ден тов по ес те ствен ным, 

тех ни чес ким, со ци аль но-гу-

ма ни тар ным на укам в ву-

зах Рес пуб ли ки Казахстан 

по раз де лу «Со ци аль но-гу ма-

ни тар ные на уки». По ито гам 

пер во го эта па пер вое мес то 

за ня ла сту ден тка гр. РА-41 Ал-

да ба ева Г. Ж., науч ный ру ко-

во ди тель — Ка газ ба ев Ж. А., 

вто рое мес то — сту ден тка гр. 

Ка ус-31 Ка зан га по ва М. О., 

науч ный ру ко во ди тель — Ка-

газ ба ев Ж. А. По чет ной гра мо-

той аки ма Ка ра ган дин ской об-

лас ти был наг раж ден стар ший 

пре по да ва тель фа куль те та 

инос тран ных язы ков (ка фед-

ра Ти МИП) Ка газ ба ев Ж. А. 

за ак тив ное учас тие в об ще-

ствен но-по ли ти чес кой жиз ни 

об лас ти и лич ный тру до вой и 

твор чес кий вклад в де ло пос-

тро ения но во го ка зах стан ско-

го об ще ства.

Проект «Саумал» 
в числе призеров

Ко ман да КарГУ им. Е. А. Бу-

ке то ва из сту ден тов би оло-

го-ге ог ра фи чес ко го и эко но-

ми чес ко го фа куль те тов Аса на 

Сул тан га ли и Лей лы Ник кель 

за ня ла 3-е мес то за про ект 

«Са умал» на Меж ду на род ном 

кон кур се биз нес-про ек тов, 

про шед шем 12-17 но яб ря в 

Ере ва не. Эд вай зе ра ми ко-

ман ды бы ли Ху са ино ва Ж. С., 

к. э. н., до цент, зав ка фед рой 

эко но ми ки и меж ду на род но го 

биз не са, Жар тай Ж. М., стар-

ший пре по да ва тель ка фед ры 

эко но ми ки и меж ду на род но го 

биз не са. Са умал — это све жее 

ко былье мо ло ко, его счи та ют 

уни каль ным би оло ги чес ким 

про дук том. Оно име ет са мое 

близ кое сход ство с груд ным 

мо ло ком. С вес ны и до на ча-

ла зи мы мно гие ка зах стан-

цы про хо дят так на зы ва емые 

ле чеб ные кур сы и ре гу ляр но 

пьют све же вы до ен ное ко-

былье мо ло ко. Кро ме спо соб-

нос ти быс тро пе ре ва ри вать-

ся ко былье мо ло ко со дер жит 

мно го ви та ми нов, мик ро эле-

мен тов и дру гих би оло ги чес ки 

ак тив ных ве ществ. Имен но об 

этом и рас ска зы ва ли сту ден ты 

КарГУ на меж ду на род ном кон-

кур се. Про ект рож ден на сты ке 

двух дис цип лин — эко но ми ки 

и би оло гии, что под твер жда ет 

его уни каль ность.

На фа куль те те инос тран ных язы ков КарГУ им. ака де ми ка Е. А. Бу ке то ва сре ди уча щих-
ся 10—11 клас сов школ и 1—2-го кур сов кол лед жей г. Ка ра ган ды и Ка ра ган дин ской об лас-
ти про во дил ся он лайн-кон курс пе ре вод чи ков.

Це ли и за да чи кон кур са: по вы ше ние прак ти-
чес ко го ин те ре са уча щих ся к ан глий ско му язы ку; 
со вер шен ство ва ние ка че ства под го тов ки спе ци-
алис тов; рас ши ре ние язы ко во го за па са уча щих-
ся; раз ви тие твор чес ких спо соб нос тей и прак ти-
чес ких на вы ков уча щих ся в об лас ти пись мен но го 
пе ре во да с ан глий ско го язы ка на рус ский и с рус-
ско го язы ка на ан глий ский.
В кон кур се при ни ма ли учас тие на чи на ющие 

пе ре вод чи ки — уча щи еся 10—11-х клас сов школ 
и 1—2-го кур сов кол лед жей. Кон курс про во дил-
ся за оч но.
Для учас тия в кон кур се не об хо ди мо бы ло от-

пра вить в ад рес ор га ни за то ров за яв ку на учас тие, 
а за тем вы пол нить пе ре вод с ан глий ско го язы ка 
на рус ский от рыв ка тек ста из ху до же ствен ной 
ли те ра ту ры и пе ре вод с рус ско го язы ка на ан-
глий ский ма те ри ала ин фор ма ци он но го ха рак-
те ра.
При ре гис тра ции ра бот каж до му учас тни-

ку прис ва ивал ся пер со наль ный но мер, ко то-
рый выс тав лял ся на лис тах с пе ре во да ми. Все 
прис лан ные пе ре во ды про ве ря лись на ан тип-
ла ги ат.
Го то вые пе ре во ды оце ни ва ло про фес си ональ-

ное жю ри из пре по да ва те лей ка фед ры те ории и 
прак ти ки пе ре во да КарГУ.
Ос нов ны ми кри те ри ями оцен ки бы ли точ-

ность пе ре да чи смыс ла и сти ля ори ги на ла; пе ре-
да ча в пе ре во де нас тро ения и об раз ной сис те мы 
ори ги на ла; от сут ствие смыс ло вых не точ нос тей в 

тек сте пе ре во да; от сут ствие ре че вых и грам ма ти-
чес ких оши бок; вла де ние куль ту ро ло ги чес кой и 
стра но вед чес кой ин фор ма ци ей; ин те рес ные ин-
ди ви ду аль но-ав тор ские ре ше ния; соб лю де ние 
тре бо ва ний к офор мле нию.
В ад рес ор га ни за то ров кон кур са пос ту пи ло 42 

за яв ки из 18 об ра зо ва тель ных уч реж де ний Ка ра-
ган ды и Ка ра ган дин ской об лас ти, в свя зи с чем 
бы ло ре ше но раз бить учас тни ков на 2 груп пы и 
вы би рать по бе ди те лей в каж дой из групп.

С 10 по 16 де каб ря 2018 го да жю ри кон кур-
са оце ни ва ло ра бо ты учас тни ков и под во ди ло 
ито ги.
По бе ди те ля ми кон кур са ста ли:
Ка те го рия «Гим на зии, ли цеи и кол лед жи»:
1-е мес то — Ило на Мар ты нен ко, НИШ ХБН 

г. Ка ра ган ды (пре по да ва тель — Ес ма гу ло ва А. Б.)
2-е мес то — Да ри га Ауба ки ро ва, Ка ра ган-

дин ский гу ма ни тар ный кол ледж (пре по да ва-
тель — Абил ма жин А. А.)

2-е мес то — Яна Со ко ло ва, ГУ «Спе ци али зи-
ро ван ная шко ла-ин тер нат «Да рын» (пре по да ва-
тель — Прош ко Т. А.)

3-е мес то — Ай зе ре Ха се но ва, НИШ ХБН 
г. Ка ра ган да (пре по да ва тель — Акан К. М.)

3-е мес то — Али на Ауба ки ро ва, ГУ «Спе ци-
али зи ро ван ная шко ла-ин тер нат «Да рын» (пре-
по да ва тель — Прош ко Т. А.)

3-е мес то — Абы лай Аб драх ма нов, НИШ 
ХБН г. Ка ра ган ды (пре по да ва тель — Ес ма гу ло-
ва А. Б.)

Ка те го рия «Сред ние об ще об ра зо ва тель ные 
шко лы»:

1-е мес то — Сар ба ев Да лель хан, КГУ «Сред-
няя об ще об ра зо ва тель ная шко ла №32» (пре по да-
ва тель — Ома ро ва Н. Х.)

2-е мес то — Ка жы га ли Шын гыс, КГУ «Сред-
няя об ще об ра зо ва тель ная шко ла №86» (пре по да-
ва тель — Ба ра но ва А. Г.)

2-е мес то — Ле пис ба ева Ляз зат, КГУ «Опор-
ная шко ла (ре сур сный центр) на ба зе сред ней 
шко лы №1 пос. Оса ка ров ка» (пре по да ва тель — 
Се ито ва Ж. Ж.)

3-е мес то — Але ши на Але на, КГУ «Сред няя 
об ще об ра зо ва тель ная шко ла №63» (пре по да ва-
тель — Мур зин це ва Т. В.)

3-е мес то — Бо ла то ва Иль ну ра, КГУ «Сред-
няя об ще об ра зо ва тель ная шко ла №17» (пре по да-
ва тель — Ива но ва М. С.)

3-е мес то — Ныг ма но ва Ай зе ре, КГУ «Сред-
няя об ще об ра зо ва тель ная шко ла №68» (пре по да-
ва тель — Ме де уба ева Н. Т.)
Ин фор ма ция об ито гах кон кур са бы ла ра-

зос ла на всем учас тни кам по элек трон ной поч-
те, а так же вы ло же на на сай те «Язы ко вая шко ла 
КарГУ» по ад ре су eduls.ksu.kz и на офи ци аль ном 
сай те фа куль те та инос тран ных язы ков.
По бе ди те ли бы ли наг раж де ны дип ло ма ми.
От всей ду ши поз драв ля ем по бе ди те лей кон-

кур са и их пре по да ва те лей! Же ла ем им даль ней-
ших твор чес ких ус пе хов в сфе ре пе ре во да! Бу дем 
ра ды ви деть учас тни ков кон кур са сре ди сту ден тов 
Ка ра ган дин ско го го су дар ствен но го уни вер си те та!

И. Н. МА ТА СО ВА,
СТ. ПРЕ ПО ДА ВА ТЕЛЬ КА ФЕД РЫ ТЕ ОРИИ И ПРАК ТИ КИ ПЕ РЕ ВО ДА КАР ГУ

12 де каб ря 2018 го да сос то ялось тор же ствен ное за се да ние Со ве та мо ло дых уче ных 
КарГУ им. Е. А. Бу ке то ва.

Бы ли под ве де ны ито ги дея тель нос ти Со ве та 
мо ло дых уче ных КарГУ им. Е. А. Бу ке то ва, ко-
то рый объ еди ня ет в сво их ря дах бо лее 800 сот-
руд ни ков и обу ча ющих ся уни вер си те та.
Од ним из ос нов ных нап рав ле ний ра бо ты 

Со ве та мо ло дых уче ных яв ля ет ся ор га ни за-
ция и про ве де ние еже год но го рес пуб ли кан-
ско го кон кур са на луч шую науч но-ис сле до-
ва тельскую ра бо ту сре ди сту ден тов выс ших 
учеб ных за ве де ний Рес пуб ли ки Казахстан по 
ес те ствен ным, тех ни чес ким, со ци аль но-гу ма-
ни тар ным и эко но ми чес ким на укам.
В 2017-2018 учеб ном го ду на учас тие в еже-

год ном Рес пуб ли кан ском кон кур се на луч шую 
науч но-ис сле до ва тельскую ра бо ту сре ди сту-
ден тов в ба зо вые ву зы РУ МО бы ло нап рав ле но 

114 науч но-ис сле до ва тельских ра бот сту ден тов 
уни вер си те та.
По ре зуль та там кон кур са в 2018 го ду при зо-

вых мест удос то ены 45 сту ден тов КарГУ по 24 
спе ци аль нос тям: 1-е мес то — 6; 2-е мес то — 16; 
3-е мес то — 20; гра мо ты и бла го дар ствен ные 
пись ма МОН РК — 3.
В КарГУ им. Е. А. Бу ке то ва ус пеш но раз-

ви ва ет ся сту ден чес кое пред при ни ма тельское 
дви же ние; с 2017 го да в уни вер си те те фун кци-
они ру ет Центр мо ло деж но го пред при ни ма-
тель ства. На фа куль те тах уни вер си те та ре али-
зу ют ся 87 стар тап-про ек тов.
На тор же ствен ном за се да нии Со ве та мо-

ло дых уче ных бы ли от ме че ны на ибо лее ус-
пеш ные стар тап-про ек ты — по бе ди те ли 

Меж ду на род но го кон кур са биз нес-про ек тов, 
про шед ше го в Ере ва не; го род ско го кон кур са 
«Циф ро вой Ка зах стан», ор га ни зо ван но го Аме-
ри кан ским угол ком; кон кур са «Яр мар ка биз-
нес-идей», ор га ни зо ван но го Па ла той пред при-
ни ма те лей Ка ра ган дин ской об лас ти; кон кур са 
сту ден чес ких ин но ва ци он ных со ци аль но зна-
чи мых про ек тов, ор га ни зо ван но го Каз НУ име-
ни аль-Фа ра би.

ИН ФОР МА ЦИЯ ПРЕ ДОС ТАВ ЛЕ НА СО ВЕ ТОМ МО ЛО ДЫХ УЧЕ НЫХ

С 10 по 12 де каб ря в Каз ГЮУ им. М. С. На рик ба ева при под дер жке Офи са прог рамм ОБ-
СЕ в г. Ас та не и фон да «Со рос — Ка зах стан» был про ве ден IV Меж ду на род ный мо ло деж-
ный юри ди чес кий фо рум, пос вя щен ный 70-ле тию Все об щей дек ла ра ции прав че ло ве ка. 
Фо рум про шел в со рев но ва тель но-дис кус си он ном фор ма те на те му «Пра ва че ло ве ка и 
сов ре мен ные вы зо вы на ци ональ ной бе зо пас нос ти».

Ра бо та фо ру ма вклю ча ла сле ду ющие эта-
пы: дис кус си он ный клуб с выс туп ле ни ем ве-
ду щих эк спер тов Казахстана и за ру беж ных 
стран по воп ро сам за щи ты прав че ло ве ка; 
со рев но ва тель ная часть по сек ци ям с оп ре де-
ле ни ем фи на лис тов; фи нал со рев но ва тель ной 
час ти и наг раж де ние.
В трех днев ном ме роп ри ятии при ня ли 

учас тие по ряд ка 50 сту ден тов юри ди чес ких 
фа куль те тов из Азер бай джа на, Бе ла ру си, Гру-
зии, Казахстана, Кир ги зии, Мол до вы и Ук ра-
ины, а так же меж ду на род ные и на ци ональ-
ные эк спер ты в об лас ти пра ва. Они об су ди ли 
ши ро кий круг воп ро сов, свя зан ных с за щи той 
граж дан ских, по ли ти чес ких, со ци аль ных и 
эко но ми чес ких прав, вклю чая пра во на по-
ли ти чес кое учас тие, обес пе че ние сво бо ды ре-
ли гии и/или убеж де ний, пре дот вра ще ние ра-
ди ка ли за ции и не тер пи мос ти, прес туп ле ния 
аг рес сии в кон тек сте меж ду на род но го пра ва в 
об лас ти прав че ло ве ка, а так же пра ва че ло ве ка 
в про ти во дей ствии кор руп ции.

Ме роп ри ятие так же вклю ча ло в се бя со-
рев но ва ние сре ди сту ден тов юри ди чес ких фа-
куль те тов, на ко то ром они пред ста ви ли свои 
ар гу мен ты от но си тель но мер, ко то рые не об-
хо ди мо пред при нять для адек ват ной за щи ты 
прав че ло ве ка в кон тек сте гло баль ных уг роз 
и вы зо вов. В оч ную часть фо ру ма прош ли 32 
сту ден та — по бе ди те ли пер во го и вто ро го ту-
ров. В рам ках со рев но ва тель ной час ти сту ден-
ты из 7 го су дарств выс ту пи ли со сво ими док-
ла да ми в 4 сек ци ях.
Судь ями сек ций выс ту пи ли А. Ко ва лев-

ская, пра во за щит ник, ди рек тор АК Con cul-
ting (г. Мос ква); А. Му ха медь яров, (ад во кат 
Кол ле гии ад во ка тов г. Ас та ны); И. Кузь ми-
нич (меж ду на род ный тре нер-кон суль тант в 
сфе ре прав че ло ве ка, г. Минск); Т. Зи но вич, 
(ис пол ни тель ный ди рек тор Цен тра ис сле до-
ва ний пра во вой по ли ти ки, г. Алматы). Судьи 
от ме ти ли вы со кий уро вень под го тов ки учас-
тни ков, а так же ак ту аль ность про ве ден ных 
ис сле до ва ний.

В фи нал прош ли сту ден ты из раз ных го су-
дарств. В том чис ле сту ден ты юри ди чес ко го 
фа куль те та КарГУ име ни ака де ми ка Е. А. Бу-
ке то ва Ку ан ды ков Тле ген (МП-42) и Жа мау 
На зер ке (Ю-42).
По ито гам кон кур са 1-е мес то за нял сту-

дент 4-го кур са юри ди чес ко го фа куль те та 
КарГУ Ку ан ды ков Тле ген. Сту ден тка 4-го кур-
са юри ди чес ко го фа куль те та Жа мау На зер ке 
наг раж де на дип ло мом фо ру ма.

12-й год под ряд Офис прог рамм ока зы ва ет 
под дер жку Мо ло деж но му юри ди чес ко му фо-
ру му в рам ках его мно го лет них уси лий по со-
дей ствию об ра зо ва нию и по вы ше нию ос ве дом-
лен нос ти о пра вах че ло ве ка сре ди мо ло де жи.

ИН ФОР МА ЦИЯ ПРЕ ДОС ТАВ ЛЕ НА ЮРИ ДИ ЧЕС КИМ ФА КУЛЬ ТЕ ТОМ

Онлайн-конкурс для переводчиков провели в КарГУ

Совет молодых ученых подвел итоги

Студент КарГУ — победитель Международного юридического форума



№1 (281) 01.01.2019 13Жастар !лемі
Мир молодежи

Кон курс «Start-up Bo las hak — ме нің ар ма ным» — под дер жка биз нес-ини ци атив мо ло дых 
пред при ни ма те лей, ос но ван ная на внед ре нии тех но ло гий в со ци аль но-эко но ми чес кую жизнь 
стра ны бла го да ря пе ре до во му об ра зо ва нию, нап рав лен но му на улуч ше ние ка че ства жиз ни.

Про ект про во дит ся с целью при ви тия мо-
ло де жи прин ци пов пред при ни ма тель ства. 
За да чи кон кур са: по пу ля ри за ция пред при-
ни ма тельской дея тель нос ти сре ди мо ло де жи, 
со дей ствие про фес си ональ но му и лич нос тно-
му раз ви тию мо ло дых пред при ни ма те лей, 
под дер жка на чи на ющих пред при ни ма те лей 
опыт ны ми нас тав ни ка ми, гран то вое фи нан си-
ро ва ние стар тап-про ек тов, рас ши ре ние дос-
туп нос ти инстру мен тов под дер жки пред при-
ни ма тель ства, ре али за ция ор га ни за то ра ми 
пла на сов мест ных ме роп ри ятий по ре али за-
ции кон кур са.
Тре тий се зон рес пуб ли кан ско го кон кур са 

стар та пов «Star tup Bo las hak: ме нің ар ма ным» 
стал са мым гран ди оз ным про ек том, к учас тию 
в ко то ром бы ли приг ла ше ны мо ло дые стар та-
пе ры в воз рас те от 16 до 35 лет. Как ут вер жда ют 
ор га ни за то ры — Ми нис тер ство об ра зо ва ния и 
на уки РК и Ас со ци ация «Бо ла шак», — этот 

кон курс стал са мым мас штаб ным за всю ис то-
рию су ще ство ва ния. От бо роч ные ту ры кон кур-
са про во ди лись в каж дом ре ги оне стра ны.
Фи нал кон кур са «Star tup Bo las hak 3-й се зон: 

ме нің ар ма ным» про шел в Астана Хаб с 13 по 
15 де каб ря в фор ма те аук ци она пе ред ин вес то-
ра ми. В фи на ле уча ство ва ли 34 про ек та со все-
го Казахстана, из них 2 про ек та от стар та пе ров 
КарГУ. Наш уни вер си тет пред став ля ли: ко ман-
да Gre en Brand от би оло го-ге ог ра фи чес ко го фа-
куль те та (Га зи зо ва Ма ди на, Уко ло ва Ма ри на), 
Inclu si ve Gro up Cen ter от фа куль те та инос тран-
ных язы ков (Аб дре ше ва Ма ди на).
По мак си маль но му ко ли че ству про шед ших 

про ек тов в чет верть-, по лу фи на лы и су пер фи-
нал кон кур са, по ре зуль та там выс тав ки стар-
та пов и он лайн-го ло со ва ния КарГУ им. ака де-
ми ка Е. А. Бу ке то ва удос то ен зва ния «Луч ший 
биз нес-ин ку ба тор 2018 го да» и был наг раж ден 
куб ком.

По ито гам кон кур са стар тап-про ек тов про-
ект Gre en Brand — су ве нир ная кол лек ция фло-
ры Казахстана от сту ден тов би оло го-ге ог ра фи-
чес ко го фа куль те та Га зи зо вой Ма ди ны и Уко-
ло вой Ма ри ны — за нял 2-е мес то. В ка че стве 
ин вес то ра про ек та выс ту пи ла Ка зах стан ская 
ас со ци ация ма ло го и сред не го биз не са El Ti re-
gi. Пред ва ри тель ная сум ма фи нан си ро ва ния — 
1,3 млн тен ге.
Фи нан си ро вать про ект ма гис тран та фа куль-

те та инос тран ных язы ков Аб дре ше вой Ма ди-
ны Inclu si ve Gro up Cen ter изъ яви ли же ла ние 
ин вес то ры: ТОО «Central Ven tu re Ca pi tal» в 
ли це Жыл кы ба ева То бы ла, уни вер си тет «Си-
нер гия» в ли це Ка сым бер ге ба ева Ба ур жа на и 
Bri tish Co un cil.
Ре ги ональ ны ми ко ор ди на то ра ми от Ка ра-

ган дин ской об лас ти ста ли Ху са ино ва Жи бек 
Се итов на, ру ко во ди тель Цен тра мо ло деж но го 
пред при ни ма тель ства, за ве ду ющая ка фед рой 
эко но ми ки и меж ду на род но го биз не са, Жар-
тай Жа ни бек Ма ра ту лы, стар ший пре по да ва-
тель ка фед ры эко но ми ки и меж ду на род но го 
биз не са, Бал та бе ков Ас хат Се кер ба евич, ру ко-
во ди тель Цен тра ком мер ци али за ции тех но ло-
гий, пред се да тель СМУ. Ре ги ональ ным ко ор-
ди на то рам вру че ны бла го дар ствен ные пись ма 
за ор га ни за цию кон кур са.

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

«На ша мо ло дежь дол жна рас ти при вер жен ной та ким вы со ким цен нос тям, как честь, 
вер ность дол гу, по ря доч ность, со зи да ние во имя проц ве та ния на шей Ро ди ны. Тре бо ва-
тель ность в от но ше нии се бя, чес тность в от но ше нии ок ру жа ющих, вер ность в от но ше-
нии стра ны — вот клю че вые мо мен ты в вос пи та нии под рас та юще го по ко ле ния».

«Фун да мент ка зах стан ско го пат ри отиз ма — 
это рав ноп ра вие всех граж дан и их об щая от вет-
ствен ность за честь Ро ди ны».

«Но вый ка зах стан ский пат ри отизм — это то, 
что дол жно объ еди нять все об ще ство вне эт ни-
чес ких раз ли чий. Но вый ка зах стан ский пат ри-
отизм — ос но ва ус пе ха на ше го мно го на ци ональ-
но го и мно го кон фес си ональ но го об ще ства».
Эти ци та ты взя ты из раз лич ных выс туп ле-

ний Пре зи ден та Рес пуб ли ки Казахстан Н. А. 
Назарбаева. И имен но они ста ли лей тмо ти вом 
встре чи, сос то яв шей ся в КарГУ.

13 де каб ря 2018 го да в рам ках ре али за ции Го-
су дар ствен ной прог рам мы по про ти во дей ствию 
ре ли ги оз но му экстре миз му и тер ро риз му в Ка ра-
ган де бы ла про ве де на встре ча со сту ден та ми, про-
жи ва ющи ми в об ще жи ти ях КарГУ им. Е. А. Бу ке-
то ва, на те му «Пат ри отизм и ре ли гия». Во встре че 
при ня ли учас тие 30 сту ден тов.
В ка че стве лек то ра выс ту пи ла ин спек тор сек-

то ра по де лам ре ли гий и меж кон фес си ональ ных 
от но ше ний И. Сыз ды ко ва, те олог ОО «Нұр лы бі-
лім». Лек тор рас ска за ла о раз ру ши тель ном вли-
янии псев до ре ли ги оз ных ор га ни за ций на соз-
на ние об ще ства, под рос тков и мо ло де жи че рез 
ин тер нет-ре сур сы. А так же о том, что та кое нас то-
ящий пат ри отизм и как он влияет на вос пи та ние 
ре ли ги оз ных чувств.
Чув ство пат ри отиз ма свя зы ва ет че ло ве ка с 

его Ро ди ной, эт но сом, мес том про жи ва ния, с его 
куль тур ны ми и ре ли ги оз ны ми кор ня ми, то есть 
всем тем, что важ но и свя то для лю бо го че ло ве ка.
Пат ри оти чес кое вос пи та ние спо соб ству ет фор-

ми ро ва нию у лич нос ти и об ще ства пат ри оти чес ко-
го соз на ния, граж дан ской по зи ции, осоз на нию сво-
его граж дан ско-во ин ско го дол га и от вет ствен нос ти.

Вы со кая ду хов ность сос тав ля ет фун да мент ка-
зах стан ско го пат ри отиз ма, яв ля ясь жи вым ис точ-
ни ком мо ра ли и нрав ствен но го здо ровья че ло ве ка 
и об ще ства, его жиз нес по соб нос ти, энер гии и си-
лы, осо бен но силь но про яв ля ющих ся в пе ре лом-
ные пе ри оды раз ви тия, в го ды труд ных ис пы та-
ний.
В этом про цес се важ ное мес то за ни ма ет ре ли-

гия, ис кон но оп ре де ляв шая вы со кие мо раль ные 
прин ци пы лич нос ти, при ви вав шая соз на ние глу-
бо кой от вет ствен нос ти и люб ви к ок ру жа юще му 
ми ру. В ис сле до ва ни ях ря да уче ных от ме ча ет ся, 
что пат ри отизм ве ру ющих лю дей оп ре де ля ет ся 
глу би ной их ве ры, за ви ся щей от уров ня раз ви тия 
лич нос ти, соз на ния мо ло до го че ло ве ка.

Имен но мас штаб лич нос ти поз во ля ет ему 
ощу тить связь с Бо гом, приб ли зить ся к не му, пе-
ре жить ду хов ный опыт, вос при ни мать ок ру жа-
ющий мир как свя щен ное, бо же ствен ное прос-
тран ство, ко то рое он глу бо ко лю бит. На ибо лее 
яр ко вы ра жен пат ри отизм у глу бо ко ве ру ющих 
лю дей.

К ис ла му от но сят сло ва, ска зан ные про ро ком 
Му хам ме дом: «Лю бовь к Ро ди не — часть ве ры», 
что сви де тель ству ет о том, что пат ри отизм — это 
од на из важ ней ших обя зан нос тей му суль ма ни на.
Бла го да ря воз рож де нию на ци ональ ной па мя-

ти на ро да, его ис то рии и куль ту ры воз ро ди лась 
ду хов ная сос тав ля ющая — ре ли гия, ко то рая ак-
ку му ли ру ет в се бе сис те му об ще че ло ве чес ких 
цен нос тей, сос тав ля ющих не зыб ле мый ос тов пат-
ри отиз ма — лю бовь, ува же ние, гу ма низм, сос тра-
да ние, пре дан ность, от вет ствен ность и т. д.
Глав ная тен ден ция сов ре мен нос ти — адап та-

ция неп ре хо дя щих цен нос тей ре ли гии в сов ре-
мен ную дей стви тель ность, в прак ти ку вос пи та-

ния и об ра зо ва ния под рас та юще го по ко ле ния, 
глав ным об ра зом — в фор ми ро ва нии в под рас-
та ющем по ко ле нии ка зах стан ско го пат ри отиз-
ма, ко то рые наш ли свое над ле жа щее от ра же ние 
в при ня той на на ци ональ ном уров не прог рам ме, 
спо соб ству ющей даль ней ше му ук реп ле нию в об-
ще стве меж кон фес си ональ но го ди ало га, сог ла сия, 
то ле ран тнос ти.
Сов ре мен ная дей стви тель ность сви де тель ству-

ет, что все боль ше мо ло де жи при хо дит в ре ли гию 
в по ис ках нрав ствен ных ори ен ти ров и иде алов, а 
так же от ве тов на жиз нен но важ ные воп ро сы.
Как по ка зы ва ют ис сле до ва ния пос лед них лет, 

мо ло дых лю дей ин те ре су ют воп ро сы, свя зан ные с 
оп ре де ле ни ем их ро ли и мес та в жиз ни. Кто они, 
эти мо ло дые лю ди? Чем ин те ре су ют ся? Кем они 
яв ля ют ся се год ня, ка ки ми хо тят стать в бли жай-
шем бу ду щем? Как от но сят ся к ве ре, к куль ту ре, к 
за ко нам об ще ствен но го бы тия? Ко го они стре мят-
ся слу шать и по че му? Ко го из би ра ют в ка че стве 
сво их ду хов ных нас тав ни ков и по че му?
Край не важ но, что бы имен но в этом под рос-

тко вом и юно шес ком воз рас те — воз рас те ак тив-
но го по ис ка от ве тов на на сущ ные воп ро сы бы-
тия — все ми ин сти ту та ми граж дан ско го об ще ства 
мо ло де жи бы ли да ны пра виль ные от ве ты и оп ре-
де ле ны ду хов ные цен нос ти, сре ди ко то рых клю че-
вым выс ту па ет ка зах стан ский пат ри отизм.
Учас тни кам встре чи бы ли роз да ны лис тов ки, 

раз ра бо тан ные по за ка зу ГУ «От дел внут рен ней 
по ли ти ки го ро да Ка ра ган ды».

СОБ. ИНФ.

Лучший студент 
учится в КарГУ

Ин фор ма ция о сту ден те 
треть его кур са юри ди чес ко-
го фа куль те та Са быр бе ке 
Шер ха не и его пор трет вклю-
че ны в том сту ден чес кой 
книж ной кол лек ции «Жас 
4ы ран», за пу щен ной в рам-
ках рес пуб ли кан ско го про-
ек та «Луч ший сту дент».

Са быр бек Шер хан, сту дент 
3-го кур са юри ди чес ко го фа-
куль те та, удос то ен зва ния 
«Луч ший сту дент» в рам ках 
рес пуб ли кан ско го про ек та, 
ко то рый про хо дил 14 де каб-
ря 2018 го да в Ас та не. Ас со-
ци ация юри ди чес ких лиц об-
ще на ци ональ но го дви же ния 
«Б� бек» внес ла Са быр бе ка в 
сбор ник та лан тли вых сту ден-
тов «Жас �ы ран», вы пу щен ный 
при под дер жке Кон грес са мо-
ло де жи Казахстана, и наг ра ди-
ла его наг руд ным зна ком «Vз-
дік сту дент».

За яв ки в кни гу при ни ма-
ли от ус пеш ных сту ден тов по 
нап рав ле ни ям «На ука», «Ис-
кус ство» и «Спорт», а так же от 
пред се да те лей и ак ти вис тов 
сту ден чес ких ор га ни за ций. 
В кни гу вош ла ин фор ма ция 
об об ла да те лях зна ка «Ал тын 
бел гi», о ла уре атах меж ду на-
род ных, рес пуб ли кан ских, ре-
ги ональ ных олим пи ад и кон фе-
рен ций; о ли де рах и ак ти вис тах 
об ще ствен ных мо ло деж ных 
дви же ний; о чле нах на ци-
ональ ной сбор ной Казахстана, 
ла уре атах и при зе рах Олим-
пий ских игр, меж ду на род ных и 
спор тив ных со рев но ва ний.

От КарГУ за яв ки от пра ви ли 
нес коль ко дос той ных сту ден-
тов. Для учас тия нуж но бы ло 
пред ста вить свою ав то би ог ра-
фию и фо то, а так же ко пии дип-
ло мов и бла го дар ствен ных пи-
сем за ак тив ную дея тель ность. 
До ку мен ты при ни ма лись на 
трех язы ках — ка зах ском, рус-
ском и ан глий ском.

Са быр бек Шер хан, как и 
дру гие сту ден ты из раз ных ву-
зов Казахстана, от пра вил ся в 
Ас та ну на це ре мо нию наг раж-
де ния. Каж до му учас тни ку про-
ек та бы ла вру че на кни га «Жас 
�ы ран», наг руд ной зна чок 
«Луч ший сту дент 2018 го да» и 
спе ци аль ное сви де тель ство.

СОБ. ИНФ.

Студенты КарГУ в финале конкурса
«Start-up Bolashak третий сезон: мені5 арманым»

Патриотизм и религия в сознании молодых людей

Студенческая жизнь
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FameLab — жер 
бетіндегі #ылым 
коммуникация 
саласында#ы е5 ірі 
конкурстарды5 бірі

Егер де Сіз 21 жас тан 

40 жас 4а дейін бол са �ыз 

ж� не 7ы лы ми кон цеп ци яны 

а7ыл шын ті лін де Eш ми нут 

ішін де тE сін ді ре ала тын бол-

са +ыз, осы кон кур с�а не лік-

тен �а тыс пау �а? Сіз �ы лым-

ны� жа �а т	л �а сы на ай на ла 

ала сыз, Mлыб ри та ни яда 7ы 

�т кі зі ле тін ха лы �а ра лы� Fa me-

Lab кон кур сын да �а за� стан ды 

к�р се те ала сыз ж� не �ы лы-

ми ком му ни ка ци ялар ды� ке� 

м�м кін ші лік те рі не �ол жет кі зе 

ала сыз!

Сіл те ме ні �з бей не жаз ба-

�ыз �а �о сып, он лайн-тір ке-

лу ны са нын 2019 жыл 7ы 11 

4а+ тар 7а дейін тол ты ры �ыз. 

Fa me Lab кон кур сы �а за� стан-

да «�а за� стан да �ы Шев рон» 

ком па ни ясы ны� �ол дауымен, 

«Cы лым �о ры» А�-мен ын ты-

ма� тас ты� та ж� зе ге асы ры лу-

да. Fa me Lab ха лы �а ра лы� кон-

кур сы ны� фи на лы Chel ten ham 

Sci en ce Fes ti vals ж� не Bri tish 

Co un cil бір ле се �т кі зі ле ді.

Fa me Lab кон кур сы ту ра-

лы к� бі рек бі лу �шін Bri tish 

Co un cil па ра� ша сы на кі рі �із 

https://www.bri tishco un cil.kz/

kk/fa me lab

Егер сіз де с	 ра� та ры �ыз 

бол са, біз бен осы элек трон-

ды� пош та мен fa me lab@kz.bri-

tishco un cil.org бай ла ны сы �ыз.

+о�амды ,мір

Елін сүй ген — же рін де сүйе ді. Ел мен жер бі рі гіп «Отан» ұғы мын біл ді ре ті ні сөз сіз. 
Тəуел сіз елі міз дің ру ха ни ке мел де нуі үшін Қа зақ стан хал қы на жол дан ған Ел ба сы ның бағ-
дар ла ма лық ма қа ла сы да осы ой ды ұш тай тү се ді. Бү гін де елі міз дің əр өңі рін де Ел ба сы ма-
қа ла сын да көз дел ген «Ту ған жер» бағ дар ла ма сын іс ке асы ру мақ са тын да «Қа зақ ста ның қа-
си ет ті ру ха ни құн ды лық та ры» дə ріп те ліп, ту ған жер ді қа дір ле уге ар нал ған түр лі ша ра лар 
өт кі зі лу де. Со лар дың бі рі де бі ре гейі — «Хан Қо рық» рес пуб ли ка лық жас тар фес ти ва лі.

«Хан Қо рық» рес пуб ли ка лық жас тар фес ти ва-
лі — Қа зақ стан ның бар лық об лыс та ры нан ке ле тін 
сту дент тер мен жас тар үшін жыл сайын өт кі зі ле-
тін Qa zaq Ge og raphy Қа зақ стан ұлт тық ге ог ра фи-
ялық қо ға мы ның рес пуб ли ка лық жас тар жо ба сы. 
Өт кен жыл да ры фес ти валь Ұлы тау та ри хи ал қа-
бын да, Сай рам су, Өгем би ік та улы шат қа лын да 
жə не Пав ло дар об лы сы ның Ба янауыл ұлт тық ба-
ғы ның көр кем ме кен де рін де өт ті. 2018 жыл дың 
25-30 ма усы мы ара лы ғын да Ақ тө бе қа ла сын да 
«Qa zaq Ge og raphy» Рес пуб ли ка лық қо ғам дық бір-
лес ті гі, Құ дай бер ген Жұ ба нов атын да ғы Ақ тө бе 
өңір лік мем ле кет тік уни вер си те ті жə не об лыс тық 
əкім дік тің қол дауымен «Хан Қо рық» рес пуб ли ка-
лық сту дент жас тар фес ти ва лі бо лып өт ті.
Фес ти валь Астана қа ла сы ның 20 жыл дық ме-

рей тойы аясын да өт кі зіл ді. Осы мен «Хан қо рық» 
фес ти ва лі рес пуб ли ка мыз да төр тін ші рет өт кі зі-
ліп отыр. 2018 жы лы оны Ақ тө бе де ұйым дас ты-
ру ал дын ала жос пар лан ды. Қа ты су шы лар Қоб да, 
Ойыл жə не Ал ға аудан да рын ара ла ды. Фес ти валь-
ді сал та нат ты түр де Ақ тө бе об лы сы ның бас шы-
лы ғы мен Ақ тө бе өңір лік мем ле кет тік уни вер си-
те ті нің рек то ры Бауыр жан Аман гел діұ лы аш ты. 
Өл ке та ри хы мен та ны су үшін Ақ тө бе өңі рі не елі-
міз дің əр түп кі рі нен 120 қа ты су шы кел ді. Олар-
дың ара сын да Қа зақ стан ның 14 жо ға ры оқу орын-
да ры ның (Абай атын да ғы Қа зақ ұлт тық пе да го-
ги ка лық уни вер си те ті, Ш. Уəли ха нов атын да ғы 
Көк ше тау мем ле кет тік уни вер си те ті, М. Əуезов 
атын да ғы Оң түс тік Қа зақ стан мем ле кет тік уни-
вер си те ті жə не т.б.) сту дент те рі мен Ре сей жə не 
Өз бек стан нан кел ген қо нақ тар да бар. Іс-ша ра ға 
Е. А. Бө ке тов атын да ғы Қа ра ған ды мем ле кет тік 
уни вер си те ті би оло гия-ге ог ра фия фа куль те ті нің 

сту дент те рі Нұр тас Сай лауов Нұр тас, Жан сая 
Нұр пейі со ва, Да на гүл Сей тжан, Ал тын Сү лей ме-
но ва, Ти мур Ба ги тов қа тыс ты, жас тар ға аға оқы ту-
шы У. А. Суй му ха нов же тек ші лік ет ті.
Фес ти валь Қ. Жұ ба нов атын да ғы Ақ тө бе өңір-

лік мем ле кет тік уни вер си те тін де өт кен кон фе-
рен ци ядан бас тау ал ды. Кон фе рен ция ба ры сын-
да фес ти валь ге қа ты су шы ЖОО өкіл де рі өз де рі 
кел ген өл ке нің та би ға ты жə не бі лім ор да ла ры-
ның же тіс тік те рі мен та ныс тыр ды. Е. А. Бө ке тов 
атын да ғы Қа ра ған ды мем ле кет тік уни вер си те-
ті нің сту дент те рі бұл кон фе рен ция ға өз үлес те-
рін қос ты. Фес ти валь ба ры сын да ҚР Пре зи ден ті 
Н. Ə. Назарбаев тың «Бо ла шақ қа бағ дар: ру ха ни 
жаң ғы ру» бағ дар ла ма сы ның «Ту ған жер» жə не 
«Қа зақ стан ның ки елі жер ле рі ге ог ра фи ясы» ба-
ғыт та ры не гі зін де ба ян да ма лар қор ға лып, нə ти-
же сін де ҚарМУ ко ман да сы ның сту дент те рі Нұр-
тас Сай лауов пен Жан сая Нұр пейі со ва жүл де лі 
2 орын ға ие бол ды. Со ны мен қа тар «Кли мат тық 
өз ге ріс тер жə не су ре сур ста ры» ба ғы тын да Ал тын 
Сү лей ме но ва же ке лей жүл де лі 2 орын ды иелен ді.
Фес ти валь де пат ри от тық тəр би ені қа лып тас-

ты ра тын түр лі ша ра лар өт кі зі ліп, сайыс тар ұйым-
дас ты рыл ды. Рес пуб ли ка мыз дың əр өңі рі нен кел-
ген сту дент тер жер гі лік ті ай мақ тың та ри хи жə не 
мə де ни ес кер ткіш те рі мен та ныс ты. Төр тін ші рет 
өт кі зі ліп отыр ған ша ра ба ры сын да қа ты су шы лар 
Қоб да, Ойыл, Ал ға аудан да рын да ор на лас қан та-
ри хи ме кен дер ді ара ла ды. Қоб да ауда нын да ор-
на лас қан Ə. Мол да ғұ ло ва атын да ғы пат ри от тық 
ор та лық жə не му зей мен та ны сып, Абат-Бай тақ 
ке се не сі не, Қо бы лан ды ба тыр ме мо ри ал дық ке-
ше ні не де бар дық. Ойыл ауда нын да қа ты су шы лар 
аудан ның кө рік ті жер ле рі — «Көк жар жəр мең ке-

сі», Бар қын ыс тық құм да ры, Ш. Бер си ев атын да ғы 
му зейін де бо лып, Ал ға ауда нын да «Та ма Есет Ба-
тыр» ме мо ри ал дық ке ше ні мен та ныс ты.
Со ны мен қа тар Qa zaq Ge og raphy мү ше ле рі 

Ақ тө бе су қой ма сы на да бар ды.
Ел ба сы мыз Н. Ə. Назарбаев «Бо ла шақ қа бағ-

дар: ру ха ни жаң ғы ру» ма қа ла сын да қо ғам дық 
са на ны за ма науи би ік ке кө те ру ге сеп ті гін ти гі зе-
тін ал ты жо ба ұсын ға ны бел гі лі. Со ның төр тін ші 
бө лі мі — «Қа зақ стан ның ки елі жер ле рі нің ге ог-
ра фи ясы» жо ба сы. Бұл жо ба ны жү зе ге асы ру дың 
мақ са ты — ха лық тың ұлт тық бі ре гей лі гін жə не 
құн ды лық та рын ны ғай ту, жат иде оло гия ға қар-
сы тұ ра тын қал қан ды құ ру бо лып та бы ла ды. Осы 
мақ сат та ки елі жер лер дің кар та сы жа сал са, ұлт-
тық жаң ғы ру ға жа ңа сер пін бе ре рі хақ. Да мы ған 
30 ел дің қа та ры на қо сы лу ға тал пын ған тұс та ел-
дің ру ха ни бай лы ғы ның үле сін кө бей ту аса ма-
ңыз ды. Өй тке ні, бə се ке ге қа бі лет ті лік эко но ми ка-
ның өр леуімен ға на ба ға лан бай тын ды ғы бел гі лі. 
Қа зақ хал қы ның ру ха ни құн ды лық та рын бі різ ді 
ету, тү ген деу, са ра лау, зерт теу, за ман та ла бын ес-
ке ре оты рып ту ра жол ға қою мен да мы ту ұлт тық 
мем ле кет тік ті ны ғай тып қа на қой май, со ны мен 
қа тар оны мəң гі лік ету жо лын да ба ян ды ет пек.
Бес күн ге со зыл ған ша ра ның жа бы лу сал та на-

тын да ғы лы ми жо ба лар ға қо ры тын ды жа са лып, 
қа ты су шы лар ға дип лом дар мен сер ти фи кат тар 
тап сы рыл ды.

Н:Р ТАС САЙ ЛАУОВ,
ГО-41 П/Я ТО БЫ НЫ� СТУ ДЕН ТІ,

АЛ ТЫН СB ЛЕЙ МЕ НО ВА,
ГН-41 ТО БЫ НЫ� СТУ ДЕН ТІ

5 жел тоқ сан — эко но ми ка лық жə не əлеу мет тік да му үшін ерік ті лер дің ха лы қа ра лық 
кү ні не ме се Дү ни ежү зі лік ерік ті лер кү ні. Бұл күн БҰҰ Бас Ас сам бле ясы ның 1985 жы лы 
жа са ған ұсы ны сы мен жыл сайын ата лып өті ле ді. Ерік ті лер не ме се ағыл шын ті лі нен ен ген 
жə не соң ғы уақыт та жиі қол ды ны ла тын сөз — во лон тер лер өз де рі нің бос уақыт та рын қо-
ғам ның игі лі гі үшін жұм сай тын адам дар. Ерік ті лер дің ақы сыз жұ мы сын кез кел ген са ла да 
жə не ба ғыт та кө ру ге бо ла ды.
Əр кім нің өз қа лауы бар. Ерік ті бо лу ең ал-

ды мен ерек ше қа лау. Бұл жа рыл қап, жақ сы лық 
жа сау емес, бұл са на ның са ған бе ре тін бұй ры ғы. 
Қа зір гі кез де елі міз де түр лі ба ғыт та жұ мыс жа-
сай тын ерік ті лер же тер лік. Бі реу бас па на сыз дар ға, 
бі ре улер жал ғыз бас ты ана лар мен па на сыз ба ла-
лар ға, ал ен ді бі ре улер жан-жа ну ар ға қам қор шы.
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 жұ мыс жа сай тын 
«Go od Way» сту дент тік во лон тер лік клу бы ата улы 
күн де «Біз — «Go od Way» во лон тер ле рі!» ат ты ак-
ция ұйым дас тыр ды. Ак ци яның мақ са ты — ерік-
ті лік қыз мет ту ра лы тү сі нік ті ке ңей ту, на си хат тау 
жə не сту дент тер ді ерік ті лік қыз мет ке тар ту бо ла-
тын. Ак ция ба ры сын да əлеу мет тік жұ мыс жə не 
əлеу мет тік пе да го ги ка ка фед ра сы ның əлеу мет тік 
жұ мыс, əлеу мет тік пе да го ги ка жə не өзін-өзі та-
ну, мə де ни-ты ны ғу жұ мы сы ма ман ды ғы ның сту-
дент те рі Дү ни ежү зі лік ерік ті лер кү ні мен бар ша 
во лон тер ле рі міз ді құт тық тап, ерік ті лік қоз ға лыс 

жайын да та ри хи мə лі мет тер мен та ныс ты рып, осы 
күн ге орай дайын да ған флеш моб та рын ұсын ды.
Клу бы мыз дың бел ді во лон тер ле рі бел сен ді іс-

əре кет те рі мен көз ге түс ті. Біз мə де ни-ты ны ғу жұ-
мы сы ма ман ды ғы ның сту дент те рі Ме дет Кə рім, 
Бауыр жан Құ сайын, Мұх тар Ер мек, Аң са ған Ай-
ма ха но ва, əлеу мет тік пе да го ги ка жə не өзін-өзі та ну 
ма ман ды ғы ның сту дент те рі Жұл дыз Тө ле уке но ва, 
Жан бо та Шо ды ро ва, Аида Ама но ва, Ма ди на Кə рім-
хан, Əсел Мұ рат ба ева, əлеу мет тік жұ мыс ма ман ды-
ғы ның сту дент те рі Гүл шат Жүз бай, Ди ана Жет піс-
ба ева, Ба лым Əк пар, Нұр сұ лу Жақ сы лы қо ва, Аида 
Ек пін бай, За ри на Бу лан ба ева, Арай лым Əбіл да бек, 
Ка ми ла Ел да ро ва, Əй ге рім Мұ ха мед жа но ва, Ажар 
Ко нар ба ева, Мар лен Аман жол, Жан дос Жам бы лов, 
Те мір лан Кен же бай, Ай тол қын Хай бул ла, Əй ге рім 
Ис ма ғұл, Ве не ра Бал го жи на, Са ғы ныш Сем бай, 
Фа ри за Спан бе то ва, со ны мен қо са шет тіл де рі фа-
куль те ті нің 1 курс сту ден ті, жас во лон тер Ай ман 
Ес жа но ва ға ал ғыс ай та мыз.

Уни вер си тет те бі лім алу мен қо ғам дық өмір ге 
ат са лы сып, өте жақ сы нə ти же көр сет кен сту дент-
те рі міз əр бір ұсын ған во лон тер лік іс пен қайы-
рым ды лық ша ра лар ға қа тыс ты. Мұқ таж жан дар-
ды əуез ді əн де рі мен, саз ды əуен де рі мен ба урап 
алып, бір сəт бол сын кө ңіл-күй ле рін жа ды ра ту-
мен бол ды, ойын дар мен тре нин гтер ұйым дас-
тыр ды, жан жы лу ла ры мен мейі рім де рін төк ті. 
Олар мүм кін ді гі шек те улі жə не да му ын да ауыт қу-
шы лық та ры бар ба ла лар ға, пси хо нев ро ло ги ялық 
сыр қат қа шал ды қан аза мат тар ға ар нал ған қайы-
рым ды лық ша ра лар ұйым дас тыр ды, «Ана лар 
үйін де гі» жас ана ла ры мыз дың қи ын шы лық қа то-
лы тағ ды ры на мойын сұн бау ға ша қы рып, қол дау 
көр се тіп, жү ре гі не жы лу, кө ңі лі не қуа ныш пен 
үміт сый лар іс жа са ды. Осы лай ша, біз дің «Go od 
Way» сту дент тік во лон тер лік клу бы жар ты жыл 
ішін де жа са ған жақ сы лық та рын жар са лып ай-
тпай, ма ңайы на шуа ғын ша шып, қайы рым ды лық 
іс те рі ар қы лы та лай өзек ті мə се ле лер дің ше ші мін 
та бу ға ат са лыс ты, ерік ті жан дар дың қайыр лы іс те-
рін та ныт ты, мұқ таж жан дар дың мə се ле сін бас қа 
жас тар ға үл гі етер лік тей на си хат жа са ды. Ата улы 
күн де ат та ры атал ма са да жақ сы лық жа са удан 
жа ры сып, қай та рым сыз қайы рым ды лық ар қы лы 
қо ғам ның қоз ғау шы кү ші бо лып жүр ген ерік ті лер 
өз ге лер ге де ой сал са дей міз.

И. А. АХ МЕ ТО ВА,
«GO OD WAY» СТУ ДЕНТ ТІК ВО ЛОН ТЕР ЛІК КЛУ БЫ НЫ� ЖЕ ТЕК ШІ СІ,

А�А О�Ы ТУ ШЫ

Де ра ти за ци ялау зи ян ды ке мір гіш тер ді жою жə не ке мір гіш тер қо ныс тан ған объ-
ек ті лер ді олар дан та зар ту мақ са тын да не ме се ин фек ци ялық ауру лар дың ке ңі нен 
та ра лу ын жə не эко но ми ка лық жа ғы нан шы ғын ды бол дыр ма уды қам та ма сыз ете тін, 
ке мір гіш тер са нын ең тө мен гі дең гей де тұ рақ ты ұс тап тұ ру үшін жү зе ге асы ры ла ды.

Ін дет ауру ла ры ның қоз дыр ғыш та рын та ра-
та тын ке мір гіш тер ге егеу құй рықтар, тыш қандар, 
ат жал ман дар, сар шұ нақ тар т.б. жа та ды. Ал, ке-
мір гіш тер та ра та тын ін дет ауру лар: оба, ту ля ре-
мия, құ ты ру, са рып, күй дір гі, т.с.с.

Про фи лак ти ка лық де ра ти за ци ялау жұ мыс-
та ры ның ти ім ді лі гін қам та ма сыз ету үшін ел ді 
ме кен нің ше гін де ашық тір ші лік ету орын да рын 
қо са ал ған да, оның бар аума ғын да жы лы на 2 рет-
тен кем емес жүр гі зі лу қа жет.

Про фи лак ти ка лық де ра ти за ци ялау жұ мыс-
та рын қа ла лар мен аудан дар да ар найы де зин-
фек ци ялау ме ке ме ле рі мен кə сі по рын да ры ат қа-
ра ды. Де ра ти за ци ялау ша ра ла рын ұйым дас ты ру 
жер гі лік ті қа ла жə не аудан ат қа ру ор ган да ры на 
жүк тел ген жə не тен дер лік бай қау жа ри ялау ар-
қы лы бюд жет қар жы сы мен жап пай жүр гі зі ле ді.
Де ра ти за ци яла уды ти ім ді жүр гі зу жап пай 

де ра ти за ци яла уды өт кі зе тін мер ді гер лер дің 

ма ман дық дең гейі не, жұ мыс тың əдіс те ме лік 
нұс қау ға ат қа ры лу ына жə не тап сыр ма бе ру ші 
жер гі лік ті қа ла, аудан əкім дік те рі нің жұ мыс-
ты са па лы ұйым дас ты ру ымен ті ке лей бай ла-
ныс ты.
Жап пай де ра ти за ци ялау ке мір гіш тер жай-

ла ған кө ше лер де, алаң дар да, тұр ғын үй лер дің 
жер тө ле ле рін де, иесіз тұр ған құ ры лыс тар да, 
су жə не көл жа ға ла ула рын да, та мақ өнер кə сі бі 
алаң да рын, ұйым дар ды, ком му нал ды объ ек-
ті лер ді, ба зар лар ды, қой ма лар ды, оқу, ден са-
улық объ ек ті ле рін де, са уда, өнер кə сіп, өн ді ру-
ші жə не ком му нал ды объ ек ті лер де жə не олар-
дың ма ңай да ғы аумақ та рын да ке мір гіш тер дің 
бар жо ғы на қа ра мас тан бір мез гіл де өт кі зі луі 
ти іс. Со ны мен бір ге осы мер зім де ТҮ ИК (тұр-
ғын үй иеле рі нің ко опе ра ти ві) де ра ти за ция 
жұ мыс та ры ның өт кі зі луі не ба рын ша кө мек те-
суі ке рек.

Ин фек ци ялық жə не па ра зит тік ауру лар-
дың пай да бо лу ының, та ра лу ының ал дын алу 
мақ са тын да да ра кə сіп кер лер, же ке жə не заң-
ды тұл ға лар эпи де ми оло ги ялық көр се ті лім дер 
бойын ша ин фек ци ялық жə не па ра зит тік ауру-
лар дың қоз дыр ғыш та рын ке мір гіш тер ді жою ға 
не ме се олар дың са нын азай ту ға ба ғыт тал ған 
про фи лак ти ка лық жə не жою іс-ша ра ла рын 
(де ра ти за ция) өз қа ра жа ты есе бі нен жүр гі зу ге 
мін дет ті.
Де ра ти за ци ялау жұ мыс та рын да улан ған қар-

мақ жем құ рал да ры қол да ны ла ды. Азық-тү лік са-
уда сы, қо ғам дық та мақ та ну объ ек ті ле рін де, қой-
ма лар да, тұр ғын үй-жай лар да жə не аула ішін де гі 
құ ры лыс тар да улан ған қар мақ жем де ра ти за ци-
ялау қол да ну ре жи мі не жə не қауіп сіз дік ша ра ла-
ры на сəй кес қойы ла ды.
Жап пай де ра ти за ци ялау ке зін де мы нан дай 

сақ тық ша ра ла рын ес тен шы ғар ма ған дұ рыс:
• қар мақ жем ді қол да ну жө нін де гі нұс қау лық та 
көз дел ген тех но ло ги яны сақ тау;

• азық-тү лік ті жə не су қо рын олар ға ке мір гіш-
тер дің кі ру мүм кін ді гін ба рын ша қи ын да та-
тын жағ дай да сақ тау;

• про фи лак ти ка лық өң деу жүр гі зу үшін қар-
мақ жем ді қой ған ға дейін де ра ти за ци яла уды 
жүр гі зе тін адам дар дың бар лық үй-жай лар ға 
ке дер гі сіз кі ру ін қам та ма сыз ету;

• ғи ма рат тар мен үй-жай лар ға ке мір гіш тер ді 
кір гіз беу қа ғи да ла рын сақ тау;

• бар лық үй-жай лар жə не олар ға ір ге лес 
аумақ ты тұ рақ ты та за лау жə не бел гі лен ген 
мер зім де қо қыс ты шы ға ру;

• де ра ти за ция жа сал ған жер де те ме кі ше гу ге, 
та мақ ішу ге бол май ды.
Де ра ти за ция жүр гі зу үшін Қа зақ стан Рес-

пуб ли ка сы жə не Ке ден Ода ғы мен Еура зи ялық 
Эко но ми ка лық Ке ңіс тік ке мү ше ел дер аума ғын-
да қол да ну ға рұқ сат етіл ген пре па рат тар пай да-
ла ны ла ды.

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

М. З. ТІ ЛЕ УБЕР ГЕ НОВ,
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Под та ким де ви зом в КарГУ име ни Е. А. Бу ке то ва про шел кон курс ху до же ствен но го чте ния. В кон-
кур се уча ство ва ли сту ден ты раз ных спе ци аль нос тей ву зов, пред ста ви те ли раз ных на ци ональ нос тей.

Это од но из ме роп ри ятий, ор га ни зо ван ных ка-
фед рой прак ти чес ко го кур са ка зах ско го язы ка и 
Ре сур сным язы ко вым цен тром при Уп рав ле нии 
по раз ви тию язы ков Ка ра ган дин ской об лас ти в 
рам ках ре али за ции прог рам мных ста тей гла вы 
го су дар ства «Бо ла шақ қа бағ дар: ру ха ни жаң ғы-
ру бағ дар ла ма сы» и «Ұлы да ла ның же ті қы ры» с 
целью по вы ше ния мас тер ства и люб ви мо ло де жи 
к род ной стра не. В кон кур се при ня ли учас тие сту-
ден ты Ка ра ган дин ско го ме ди цин ско го уни вер си-
те та, Ака де мии «Бо ла шак» и КарГУ.
Кон курс про хо дил в два эта па. Пер вый этап — 

чте ние сти хот во ре ния лю бо го ка зах ско го по эта на 
те му «Отан, ту ған ел, ту ған жер», вто рой этап — 

чте ние от рыв ка из про из ве де ний ка зах ских пи са-
те лей.
По ре ше нию жю ри сту дент 1-го кур са Ка ра-

ган дин ско го го су дар ствен но го ме ди цин ско го уни-
вер си те та Го ял Аб хи шек за нял 3-е мес то. В пер-
вом ту ре Го ял чи тал сти хот во ре ние М. Ма ка та ева 
«Отан ту ра лы», а во вто ром ту ре пред ста вил от ры-
вок из «Шы ғыс ұлы на хат» Б. Бул ку ше ва. Кал мы-
ко ва Оль га, сту ден тка 3-го кур са фи ло ло ги чес ко го 
фа куль те та КарГУ им Е. А. Бу ке то ва, так же за ня ла 
3-е мес то, про чи тав от ры вок из ро ма на М. Ауэзо-
ва «Абай жо лы». Те мир лан Жар ты ба ев, сту дент 
3-го кур са фи ло ло ги чес ко го фа куль те та КарГУ им 
Е. А. Бу ке то ва, за нял 2-е мес то, выс ту пив с от рыв-

ком из про из ве де ний Б. Бул ку ше ва «Шы ғыс ұлы-
на хат».

1-е мес то за ня ла сту ден тка 3-го кур са фи ло ло-
ги чес ко го фа куль те та КарГУ им Е. А. Бу ке то ва Ак-
ни ет Па зы ло ва.

ИН ФОР МА ЦИЯ ПРЕ ДОС ТАВ ЛЕ НА ФИ ЛО ЛО ГИ ЧЕС КИМ ФА КУЛЬ ТЕ ТОМ

Ка фед ра прак ти чес ко го кур са ка зах ско го 
язы ка про ве ла кон курс «Ес ли зна ешь мно го 
язы ков, го ри зонт бу дет ши ро ким».

Ос нов ная цель кон кур са — про де монстри ро-
вать мо ти ва цию на шей мо ло де жи, ко то рая сво-
бод но и раз нос то рон не раз ви ва ет ся в сов ре мен-
ном ми ре, к изу че нию язы ков.
Зна ние нес коль ких язы ков кро ме сво его, род-

но го, не об хо ди мо по то му, что это от кры ва ет че ло-
ве ку боль шие воз мож нос ти для об ще ния с дру ги-
ми на ро да ми, для изу че ния куль тур раз ных стран 
и т. д. И чем боль ше че ло век зна ет язы ков, тем 
боль ше у не го та ких воз мож нос тей. Не ко то рые 
лю ди изу ча ют инос тран ные язы ки по то му, что 
это не об хо ди мо им для ра бо ты, дру гие де ла ют 
это за тем, что пу те ше ству ют по ми ру и, зная язык 
стра ны, в ко то рой на хо дят ся, чув ству ют се бя уве-

рен нее. А не ко то рые изу ча ют язы ки дру гих стран, 
что бы на хо дить в них дру зей и об щать ся с ни ми 
без проб лем и не по ни ма ния.
По ми мо все го про че го лю ди, зна ющие мно го 

инос тран ных язы ков, мо гут не толь ко об щать ся с 
людь ми из дру гих стран, но так же чи тать про из ве-
де ния за ру беж ных ав то ров не в пе ре во де, а в ори-
ги на ле. Это по мо га ет рас ши рить вос при ятие ми ра.
В на ше вре мя зна ние инос тран ных язы ков 

име ет боль шое зна че ние: все боль ше раз ви ва ют ся 
свя зи с раз ны ми стра на ми и на ро да ми. И по то му, 
вне за ви си мос ти от то го, ка кую про фес сию че ло-
век ос во ил, где бы он ни ра бо тал, зна ние хо тя бы 
од но го инос тран но го язы ка мо жет быть прос то 
не об хо ди мым.
На ибо лее рас прос тра нен ным яв ля ет ся ан глий-

ский. В ми ре 251 стра на, в 58 из них ан глий ский 
счи та ет ся го су дар ствен ным или пре об ла да ющим, 
то есть на нем го во рят боль шин ство лю дей, жи ву-
щих в этих стра нах. В свя зи с этим он стал важ ней-
шим язы ком ми ра.
Изу че ние инос тран ных язы ков — де ло не-

лег кое и не быс трое, оно тре бу ет мно го вре-

ме ни, уси лий и тер пе ния. Но ре зуль тат сто ит 
то го. И сту ден ты КарГУ под твер ди ли этот пос-
ту лат.

20 сту ден тов раз ных фа куль те тов уни вер си те та, 
раз де лив шись на две груп пы («Бір лік» и «Ын ты-
мақ»), со рев но ва лись в зна нии трех язы ков. Сту-
ден ты смог ли до ка зать, что они от лич но вла де ют 
ка зах ским, рус ским и ан глий ским язы ка ми. В хо-
де эта пов «Ой көк пар» (вик то ри на) и «По лиг лот» 
(про дол же ние пос ло виц и по го во рок) учас тни ки 
со рев но ва ния до ка за ли, что для изу че ния язы-
ка ва жен, преж де все го, ис тин ный ин те рес, а не 
при ну ди тель ность или не об хо ди мость. На эта пе 
«Си ту атив ное за да ние» учас тни ки про де монстри-
ро ва ли свои зна ния на ка зах ском, рус ском и ан-
глий ском язы ках.
В сос та ве жю ри бы ли спе ци алист по инос тран-

но му язы ку Ш. П. Ту ле уба ева и спе ци алист по 
рус ско му язы ку Т. Бал ма гам бе то ва, вы со ко оце-
нив шие дос ти же ния сту ден тов в изу че нии язы ка. 
По ито гам кон кур са ко ман да «Ын ты мақ» за ня ла I 
мес то, ко ман да «Бір лік» за ня ла ІІ мес то. Кон курс 
поз во лил сту ден там най ти но вых дру зей и по ка-
зать свой уро вень вла де ния язы ка ми.

ИН ФОР МА ЦИЯ ПРЕ ДОС ТАВ ЛЕ НА ФИ ЛО ЛО ГИ ЧЕС КИМ ФА КУЛЬ ТЕ ТОМ

В це лях соз да ния ди ало го вой пло щад ки для мо ло дых жур на лис тов, бло ге ров и за ин те ре со-
ван ных лиц, а так же для об суж де ния ак ту аль ных воп ро сов раз ви тия ме ди ас фе ры в Ка ра ган де 24 
де каб ря 2018 го да при под дер жке го род ско го аки ма та Мо ло деж ным ре сур сным цен тром го ро да 
Ка ра ган ды сов мес тно с КФ МК «Жас Отан» при пар тии «Нұр Отан» Ка ра ган дин ской об лас ти 
был про ве ден ІV Го род ской слет мо ло дых жур на лис тов и бло ге ров в зда нии пар тии «Нұр Отан».
В ра бо те сле та при ня ли учас тие пред ста ви-

те ли об лас тных, го род ских и сту ден чес ких СМИ 
(га зет, те ле ви де ния, жур на лов), сту ден ты, обу-
ча ющи еся по спе ци аль нос ти «жур на лис ти ка», а 
так же мо ло дые и ус пеш ные бло ге ры, ре дак то ры, 
ад ми нис тра то ры со об ществ в со ци аль ных се тях, 
про фес си ональ ные жур на лис ты.
Хед лай не ром ме роп ри ятия стал из вес тный ви-

де об ло гер и ко уч Ви та лий Бу жан.
В хо де сле та сос то ялось пле нар ное за се да ние, 

учас тие в ко то ром при ня ли ве ду щая те ле ка на ла 
«Пер вый Ка ра ган дин ский» Гуль нур Ко ке ева, об-
ще ствен ный де ятель и мо ло дой ли дер го да — 2017 
Бир жан Има нов, бьюти-бло гер Аяжан Сар сен ба-
ева, бло гер Са гы ныш Ка си мов и дру гие мо ло дые 
жур на лис ты и бло ге ры.
Кре атив ную му зы каль ную па узу ор га ни зо ва ли 

мо ло дые ка ра ган дин ские му зы кан ты и ис пол ни-
те ли Bo na part и ка вер-груп па Mon ta na Ro se, чьи 
стра ни цы в Instag ram стре ми тель но на би ра ют по-
пу ляр ность.
Во вто рой час ти ме роп ри ятия Ви та лий Бу жан 

про вел ди ало го вую пло щад ку с учас тни ка ми сле-
та на те му лич нос тно го и про фес си ональ но го рос-
та, в том чис ле в сфе ре раз ви тия бло гин га.
Спи кер разъ яс нил свое ви де ние ус пе ха для 

ны неш них сту ден тов и по го во рил на те му 
«Про фес си она лизм и че ло веч ность. О том, как 
го то вить ся к бу ду ще му».

«Ес ли ты хо чешь стать ус пеш ным, то те бе нуж-
но де лать две ве щи: 1. Ра бо тать над со бой боль ше, 
чем ты ра бо та ешь над сво ей «ра бо той». 2. На-
учить ся при но сить лю дям поль зу», — по де лил ся 
Ви та лий Бу жан.
В сов ре мен ном ми ре мож но отыс кать ог ром-

ное ко ли че ство те оре ти чес ких ма те ри алов, по со-
бий, книг по пси хо ло гии, но по рой го раз до эф-
фек тив нее уде лить вре мя и пос лу шать лю дей, дей-
стви тель но до бив ших ся зна чи мых вы сот. Од ной 
из та ких та лан тли вых лич нос тей яв ля ет ся гость 
из Алматы. Это се год ня Алматы — ны неш ний ад-

рес Ви та лия. А ког да-то наш зем ляк на чи нал свой 
про фес си ональ ный путь в Тал ды кор га не. Ви та лий 
Бу жан за ни ма ет ся цве то кор рек ци ей ки но, му зы-
каль ных ви де ок ли пов, рек лам ных ро ли ков. Этот 
тот че ло век, ко то рый при да ет кар тин ке в ви де осю-
же тах «вол шеб ство». Он так же яв ля ет ся мо ти ва-
то ром, го во рит на те мы про фес си она лиз ма, са мо-
раз ви тия и важ нос ти пер со наль но го брен да.
В спис ке его ра бот 23 филь ма («Ке лин ка Са би-

на — 2», «Та раз», «Брат или Брак» и т.д.), бо лее 120 
кли пов (Иван Дорн — Col la ba, L’One — «Ме даль 
на ме даль», JahKha lib — «Лей ла» и т.д.). С сен тяб-
ря 2017 го да на чал за ни мать ся ре жис су рой мон-
та жа ки но филь мов («Я — Же них», «Лифт» и т.д.).
Все ге ни аль ное прос то», — гла сит из вес тная 

муд рость. Глав ное, су меть всё рас ста вить по по-
лоч кам. Имен но это и сде лал ора тор. В ос но ве 
всех на ших пос туп ков дол жна ле жать че ло веч-
ность. Очень важ но свя зы вать эти два по ня тия: 
«че ло веч ность» и «про фес си она лизм», по то му что 
на ли чие че ло ве чес ких ка честв влияет на про фес-
си ональ ное раз ви тие че ло ве ка.
А что бы не ос та вать ся на мес те и дви гать ся 

впе ред, нуж но вос пи тать в се бе при выч ку пос то-
ян ства в сво их дей стви ях, и тог да спус тя ка кое-то 
вре мя это при ве дет к про фес си она лиз му. Быть 
про фес си она лом зна чит иметь оп ре де лен ную 
сис те му от но ше ний к се бе, сво ей про фес сии, к 
ми ру. Нуж но по ни мать, что не об хо ди мо фор ми-
ро вать взгляд на ре аль ность сквозь пра виль ную и 
объ ек тив ную приз му. Спи кер убе ди тель но со ве-
то вал слу ша те лям уде лять свое вре мя за ня ти ям 
по ду ше. Ведь в слу чае ес ли ра бо та вы зы ва ет лю-
бовь, труд нее сдать ся, и, ско рее все го, при упор-
ном тру де в бу ду щем все на деж ды оп рав да ют ся. 
Не важ но, где ты. Важ но кто ты.
Осоз на ние сво его пред наз на че ния сдви нет с 

мер твой точ ки. И тог да нач нет ся путь. И уже выс-
тро ен ная до ро га при ве дет вас ту да, ку да вы под-
соз на тель но стре ми лись. Глав ное — выб рать пра-
виль ный век тор.

Фи наль ным ак кор дом сле та ста ло наг раж де-
ние по бе ди те лей кон кур са на са мое кре атив ное 
ви део от мо ло де жи Ka ra gan da Mo vi es’2018, ор га-
ни зо ван но го в це лях фор ми ро ва ния у мо ло де жи 
чув ства пат ри отиз ма, под дер жки мо ло дых та лан-
тов, сти му ли ро ва ния раз ви тия бло гос фе ры в Ка-
ра ган де, а так же под дер жки рес пуб ли кан ско го 
стар та ме роп ри ятий, пос вя щен ных Го ду мо ло де-
жи. Свои ви део под хеш те га ми #Nur Qa damKrg и 
#mrckrg раз мес ти ли бо лее 30 ав то ров. Жю ри кон-
кур са по ра до вал уро вень под го тов ки ви део, их 
смыс ло вая наг руз ка, нес тан дар тные под хо ды, ис-
крен ний пат ри оти чес кий нас трой и осо бый эмо-
ци ональ ный по сыл.
Чле ны жю ри при ня ли ре ше ние, и в рам ках IV 

Сле та мо ло дых жур на лис тов и бло ге ров наг ра да 
наш ла сво их по бе ди те лей. Об ла да те лем Гран-при 
и де неж но го при за на сум му 150 ты сяч тен ге стал 
Ис хан Ауба ки ров, пер вое мес то и 70 000 тен ге по-
лу чил Ба ур жан Нур ма ган бе тов, вто рое мес то и 
50 000 тен ге — Ду ман Му са ха нов, третье мес то и 
30 000 тен ге — Рус там Ка юпов.
На про тя же нии че ты рех лет слет сох ра ня ет 

ак ту аль ность для мо ло де жи, че му спо соб ству ет 
ак тив ное раз ви тие сфе ры мас сме диа и ши ро кое 
ос во ение ин тер нет-прос тран ства и со ци аль ных 
се тей, ко то рые от кры ва ют но вые воз мож нос ти 
для са мо ре али за ции мо ло де жи и соз да ют но вые 
фор мы и гра ни в ин фор ма ци он ном прос тран-
стве.
Про шед ший слет ос та нет ся в па мя ти его учас-

тни ков, а так же их под пис чи ков в со ци аль ных се-
тях бла го да ря боль шо му ко ли че ству сел фи, ви део, 
пря мых эфи ров со спе ци аль ны ми гос тя ми, а так-
же но вых впе чат ле ний и от кры тий.

ИН ФОР МА ЦИЯ ПРЕ ДОС ТАВ ЛЕ НА 
МО ЛО ДЕЖ НЫМ РЕ СУР СНЫМ ЦЕН ТРОМ Г. КА РА ГАН ДЫ

Student news
Конкурс видеороликов

В це лях прив ле че ния вни-
ма ния к проб ле мам рас прос-
тра не ния кор руп ции сре ди 
сту ден чес кой мо ло де жи 21 
де каб ря 2018 го да в КарГУ 
им. E. A. Бу ке то ва кор пу се №1 
в по точ ной ауди то рии №6 сос-
то ял ся кон курс ви де оро ли ков 
и вай нов на те му «Мы про тив 
кор руп ции» в рам ках ак ции 
«Чис тая сес сия». Сту ден ты про-
де монстри ро ва ли свои на вы-
ки, зна ния и уме ние ра бо тать 
в ко ман де. По бе ди те ля ми кон-
кур са ста ли:

пер вое мес то — груп па 
ТФП-21 (Мол дир Бер ди га ли-
ева, Бо лат Бал гын, Би дил да-
ева �у ра лай, Да ри бай Арай-
лым, Бо лат нур Ак ма рал);

вто рое мес то — груп па 
ТФП-21 (Ба за ра ли ева Ай ге-
рім, Бай дул ла Ба ян, Бай дул ла 
А�ер ке. Бек тур сы но ва Бал нур, 
Ах ме то ва На зер ке);

третье мес то — груп па 
РДГБ-22 (Не чай Ека те ри на, 
Пи щу ли на По ли на, Ма жит 
Жан се зим).

Благодарность 
за активное участие

КарГУ им. Е. А. Бу ке то ва 
при нял учас тие в об лас тном 
фо ру ме «Ру ха ни жа� �ы ру: жем-
�ор лы� сыз �о �ам», про шед-
шем 7 де каб ря. Фо рум был 
пос вя щен Меж ду на род но му 
дню борь бы с кор руп ци ей. 
Кол лек тив уни вер си те та за 
ак тив ную дея тель ность по пре-
дот вра ще нию кор руп ци он ных 
про яв ле ний был удос то ен бла-
го дар ствен но го пись ма ру ко-
во ди те ля Де пар та мен та Агент-
ства Рес пуб ли ки Казахстан по 
де лам го су дар ствен ной служ-
бы и про ти во дей ствию кор-
руп ции по Ка ра ган дин ской об-
лас ти, пред се да те ля Со ве та по 
эти ке Жан до са Сар се но ва.

АСК КарГУ удостоен 
второго места

Ми нис тер ство об ра зо ва ния 
и на уки Рес пуб ли ки Казахстан, 
Ми нис тер ство об ще ствен но го 
раз ви тия и Сту ден чес кий аль-
янс Казахстана по слу чаю Дня 
Пер во го Пре зи ден та, в рам ках 
прог рам мы «Ру ха ни жа� �ы ру» 
и статьи Пре зи ден та Рес пуб-
ли ки Казахстан «*лы да ла ны� 
же ті �ы ры» про ве ли XV Меж-
ду на род ный слет сту ден тов. В 
ме роп ри ятии при ня ло учас тие 
бо лее 300 че ло век из 14 ре-
ги онов стра ны. Целью встре чи 
бы ло наг раж де ние ак тив ных 
сту ден тов по еже год ной ра бо те 
в вось ми но ми на ци ях. В но ми-
на ции «Жыл сер пі ні — 2018» 
Аль янс сту ден тов Казахстана 
при КарГУ име ни ака де ми ка 
Е. А. Бу ке то ва за нял 2-е мес то 
сре ди всех учас тни ков.

Я — патриот своей страны

Конкурс полиглотов

«Профессионализм и человечность» для блогеров

Культура и искусство
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Вручение премии «Дарын»
Ли дер на ции вы ра жа ет осо бен ное от-

но ше ние и на деж ды по от но ше нию к мо-

ло де жи и спо соб ству ет соз да нию ус ло вий 

для ее всес то рон ней под дер жки. Мо ло-

дежь Ка ра ган ды всег да бы ла в аван гар де 

об ще ствен но-по ли ти чес ких со бы тий и ста-

но ви лась об раз цом сов ре мен ных и це ле-

ус трем лен ных лю дей, раз ви тых в сфе рах 

на уки и ис кус ства, спор та, об ще ствен ной 

дея тель нос ти и тру до вых дос ти же ний.

13 де каб ря в рам ках тор же ствен но го 

ме роп ри ятия «Елім ні� ер кін ді гі — Т�уел-

сіз дік», пос вя щен но го Дню Не за ви си мос ти 

РК, бы ла про ве де на еже год ная це ре мо-

ния вру че ния пре мии аки ма го ро да «Да-

рын-2018» во Двор це куль ту ры же лез-

но до рож ни ков. В ме роп ри ятии при ня ли 

учас тие: аким го ро да Ка ра ган ды Ауба ки-

ров Н. Е., де пу та ты го род ско го мас ли ха та, 

гос слу жа щие, пред ста ви те ли мо ло деж ных 

ор га ни за ции, ве те ра ны, тру же ни ки ты ла, 

а так же де пу та ты мо ло деж но го мас ли ха та.

Ла уре ата ми пре мии в 2018 го ду ста ли: 

в но ми на ции «Мо ло дой ли дер го да» — Ур-

ма шов Алек сандр Ни ко ла евич.

В но ми на ции «Мо ло дой пре по да ва тель 

го да» — Аке ди ло ва Ку ра лай Ку аны шев на.

В но ми на ции «Мо ло дой спортсмен го-

да» — Ба �ыт ха нов Се рік Ба �ыт ха н	 лы.

В но ми на ции «Мо ло дой врач го да» — 

Ба ды ров Рус лан Му ра то вич.

В но ми на ции «Мо ло дой ра бо чий го-

да» — Диль Да ни ель Ар ту ро вич.

В но ми на ции «Мо ло дой спе ци алист в 

сфе ре IT» — Ха се нов Аза мат Ра ма за но вич.

Каж дый из по бе ди те лей по лу чил сер ти-

фи кат на 100 ты сяч тен ге, а но ми нан ты — 

по чет ные дип ло мы.

Мемлекеттік #ылыми 
стипендиялар

2018 жыл ды� 6 жел то� са нын да 

Е. А. Б� ке тов атын да �ы �арМУ-ды� �ы лы-

ми ж	 мыс тар ж� нін де гі про рек то ры, тех-

ни ка �ы лым да ры ны� док то ры, про фес сор 

�ы лыш Бей се н	 лы Ома ров �а ж� не ше тел 

тіл де рін о�ы ту ды� те ори ясы мен �діс те ме сі 

ка фед ра сы ны� до цен ті, фи ло со фия (РhD) 

док то ры Cа лия Бай ж	 ма �ы зы Сар жа но ва-

�а мем ле кет тік �ы лы ми сти пен ди ялар бе-

ріл ді.

Атаулы сыйа�ы берілді
2018 жыл ды� 6 жел то� са нын да 

Е. А. Б� ке тов атын да �ы �арМУ де не м� де-

ни еті ні� ілі мі мен �діс те ме сі ж� не спорт ты� 

дайын ды� ка фед ра сы ны� а�а о�ы ту шы сы, 

фи ло со фия (РhD) док то ры �уа ныш бек Бу-

ла н	 лы Ада нов �а пе да го ги ка са ла сын да �ы 

�з дік �ы лы ми зерт теуі («К� сі би о�ы ту �де рі-

сін де бо ла ша� бас тауыш сы нып м	 �а лім-

де рі ні� бас �а ру м� де ни етін �а лып тас ты ру» 

ж	 мы сы) �шін Ы. Ал тын са рин атын да �ы 

ата улы сыйа �ы бе ріл ді.

�АРМУ БАС ПА С	З �ЫЗ МЕ ТІ

100 новых лиц Казахстана

Ста нис лав Фа ле жин ский — де фек то лог, спе ци алист в об лас ти раз ви тия ин клю-
зив но го об ра зо ва ния, ав тор ме то дик и об ра зо ва тель ных прог рамм по ра бо те с нез-
ря чи ми, уни каль ный спе ци алист по обу че нию взрос лых и де тей с глу бо ким на ру-
ше ни ем зре ния ра бо те на компь юте ре.
Ста нис лав Ан дре евич за ни ма ет ся обу че ни ем 

нез ря чих де тей и взрос лых ра бо те на компь юте-
ре, адап та ци ей го су дар ствен ных об ра зо ва тель-
ных прог рамм для лю дей с на ру ше ни ем зре ния, 
кон суль ти ру ет уп рав ле ние об ра зо ва ния Ка ра-
ган дин ской об лас ти по воп ро сам вы бо ра тиф ло-
тех ни ки и тиф ло обо ру до ва ния. В со от вет ствии с 
тре бо ва ни ями сов ре мен ной сис те мы об ра зо ва-
ния обу ча ет нез ря чих школь ни ков прог рам ми-
ро ва нию и ро бо то тех ни ке. Свою дея тель ность он 
на чал в 2004 го ду и на се год няш ний день яв ля ет ся 
ве ду щим тиф ло пе да го гом в рес пуб ли ке. Его спе-
ци али за ция ори ен ти ро ва на на со ци али за цию 
нез ря чих граж дан, фор ми ро ва ние у них компь-
ютер ной, ин фор ма ци он ной гра мот нос ти, соз да-
ние без барь ер ной ин фор ма ци он ной сре ды. Он 
так же яв ля ет ся прак ти ком в воп ро сах внед ре ния 
ин клю зив но го об ра зо ва ния, уде ляя дан но му воп-
ро су осо бое вни ма ние.
За го ды сво ей пе да го ги чес кой дея тель нос ти 

Ста нис лав Ан дре евич сот руд ни чал с мно же ством 
кор рек ци он ных ор га ни за ций об лас ти. Так, с 2006 
по 2010 год про во дил кур сы компь ютер ной гра-
мот нос ти для нез ря чих и сла бо ви дя щих граж дан 
при Ка ра ган дин ском об лас тном прав ле нии об-
ще ствен но го объ еди не ния «Ка зах ское об ще ство 
сле пых». С 2008 по 2015 год ра бо тал пе да го гом-
ре аби ли то ло гом в Ка ра ган дин ской об лас тной 
спец биб ли оте ке для нез ря чих граж дан. В 2017 
го ду в рам ках гос. соц за ка за про во дил кур сы 
компь ютер ной гра мот нос ти для ин ва ли дов по 
зре нию Ка ра ган дин ской об лас ти от ЧНУ «Ко ор-
ди на ци он ный центр по проб ле мам дет ства «ДЕ-
МЕУ».
За пе ри од ра бо ты бы ли обу че ны нез ря чие Ка-

ра ган ды, Шах тин ска, Абая, То па ра. При этом ос-
нов ным мес том ра бо ты спе ци алис та про дол жа ет 
ос та вать ся КГУ «Об лас тная спе ци аль ная шко ла-
ин тер нат №1 для де тей с на ру ше ни ями зре ния». 
Де ти — это бу ду щее на шей стра ны. А Ста нис лав 
Ан дре евич до ка зал, что его вы пус кни ки яв ля ют ся 
пол ноп рав ны ми чле на ми об ще ства и мо гут обу-
чать ся в выс ших учеб ных за ве де ни ях (в том чис-

ле за пре де ла ми Казахстана), быть кон ку рен тос-
по соб ны ми спе ци алис та ми, в час тнос ти в сфе ре 
прог рам ми ро ва ния, соз да ния без барь ер ной ин-
фор ма ци он ной сре ды для лю дей с на ру ше ни ем 
зре ния, ин фор ма ти за ции и т.д. Пе да гог пос то ян-
но по вы ша ет свое про фес си ональ ное мас тер ство.

В 2011 го ду сов мес тно с пред ста ви те ля ми Рес-
пуб ли кан ско го ин сти ту та по вы ше ния ква ли фи-
ка ции ру ко во дя щих и науч но-пе да го ги чес ких 
кад ров сис те мы об ра зо ва ния при нял учас тие в 
рас прос тра не нии опы та по обу че нию пе да го гов 
Ка ра ган дин ской об лас ти кур су «Тех но ло ги чес-
кие ас пек ты ор га ни за ции сис те мы элек трон но го 
об ра зо ва ния (E-le ar ning) в ор га ни за ци ях об ра зо-
ва ния». В 2016 го ду при нял учас тие в нес коль ких 
про фес си ональ ных кон кур сах: в об лас тном кон-
кур се «Луч ший учи тель го да», где стал об ла да-
те лем дип ло ма III сте пе ни, в об лас тном эта пе 
Фес ти ва ля пе да го ги чес ких идей (по бе ди тель), в 
рес пуб ли кан ском кон кур се «Фес ти валь пе да го-
ги чес ких идей» Ми нис тер ства об ра зо ва ния и 
на уки РК (учас тник). В 2009 г. стал об ла да те лем 
Гран-при об лас тно го кон кур са «Луч ший учи-
тель кор рек ци он ных школ-ин тер на тов», в 2011-
м — по бе ди те лем IV Рес пуб ли кан ско го кон кур-
са сре ди учи те лей ин фор ма ти ки «Ал тын диск» 
в Алматы.
Фа ле жин ский С. А. яв ля ет ся раз ра бот чи ком 

ав тор ских прог рамм по пред ме ту «Ин фор ма ти-
ка» для уча щих ся с глу бо ки ми на ру ше ни ями зре-
ния (5-10 клас сы) и элек тив но го кур са «Ре монт и 
мо дер ни за ция пер со наль но го компь юте ра». К 
каж дой прог рам ме при ла га ет ся учеб но-ме то ди-
чес кий ком плекс. Им раз ра бо та ны: элек трон ный 
учеб ник «Ба зо вый курс ин фор ма ти ки. Прак ти-
кум», учеб ник по ин фор ма ти ке по сис те ме Брай-
ля (5 класс), ме то ди чес кие ре ко мен да ции для 
учи те лей ин фор ма ти ки кор рек ци он ных школ III 
и IV ви дов.

В 2013-2014 учеб ном го ду осу ще ствил ап ро ба-
цию ав тор ской эк спе ри мен таль ной прог рам мы 
«Ин фор ма ти ка для де тей с на ру ше ни ем зре ния 
(2-4 клас сы)».

В 2014-2015 учеб ном го ду про вел пе да го ги-
чес кий эк спе ри мент «Ис поль зо ва ние раз но уров-
не вых за да ний при ре али за ции ин ди ви ду аль но 
диф фе рен ци ро ван но го под хо да в обу че нии де-
тей с на ру ше ни ем зре ния на уро ках ин фор ма-
ти ки», по ре зуль та там ко то ро го вы пус тил ряд 
пуб ли ка ций в об лас тных и рес пуб ли кан ских из-
да ни ях.

В 2016 го ду был учас тни ком мас тер-клас са 
«Тех ни чес кие сред ства ре аби ли та ции для нез-
ря чих: обу че ние, тру до ус трой ство, адап та ция», 
при уро чен но го к 20-лет не му юби лею Цен тра 
САТР (г. Алматы). Не од нок рат но был наг раж ден 
бла го дар ствен ны ми пись ма ми от Уп рав ле ния 
об ра зо ва ния Ка ра ган дин ской об лас ти.

В 2012 го ду стал по бе ди те лем кон кур са ин но-
ва ци он ных про ек тов I Фо ру ма мо ло дых биб ли-
оте ка рей Ка ра ган дин ской об лас ти с ав тор ской 
раз ра бот кой «Пре одо ле ние ин фор ма ци он но го 
барь ера чи та те ля ми с глу бо ким на ру ше ни ем 
зре ния», где так же по лу чил спе ци аль ный приз 
от На ци ональ ной ака де ми чес кой биб ли оте ки РК 
за луч ший бук-трей лер «Ве ли кие бит вы ко чев ни-
ков».

В 2015 го ду стал ла уре атом об лас тно го кон-
кур са биб ли отеч ных бло гов «Да бу дет сло во муд-
ре ца», пос вя щен но го 170-ле тию Абая Ку нан ба ева, 
про во ди мо го КО УНБ им. Н. В. Го го ля. В рам ках 
кон кур са так же по лу чил бла го дар ствен ное пись-
мо «За ак тив ный ди алог с ин тер нет-поль зо ва те-
ля ми». Ста нис лав Ан дре евич яв ля ет ся ав то ром 
науч ных ста тей, пос вя щен ных со ци али за ции 
уча щих ся с глу бо ким на ру ше ни ем зре ния. За 
свой 15-лет ний пе да го ги чес кий стаж Ста нис лав 
Ан дре евич про явил се бя как от лич ный спе ци-
алист и мас тер сво его де ла. На се год няш ний день 
спе ци алист про дол жа ет ра бо ту с деть ми с на ру-
ше ни ями зре ния.

ПО МА ТЕ РИ АЛАМ САЙ ТА 100ESIM.EL.KZ

Е. А. Бө ке тов атын да ғы Қа ра ған ды мем ле кет тік уни вер си те ті фи ло со фия жəне 
пси хо ло гия фа куль те ті нің ма гис тран ты, «Үз дік сту дент — 2018» иеге рі Ар ман Жо-
ра бе ков пен сұх бат.

— «Үз дік сту дент — 2018» қа лай атан ды ңыз?
— Жа қын да рым ның, от ба сым ның, дос та-

рым ның жə не əріп тес те рім нің се ні мі мен қол-
дауының ар қа сын да қол жет кіз дім. Со ны мен 
қа тар, өзім нің ма дақ та ма қа ғаз да рым, дип лом да-
рым мен ал ғыс хат та рым да зор сеп ті гін ти гіз ді.

— Бо ла шақ та қай са ла ның тұт қа сын ұс тай сыз?
— Хал қы ма жа қын əкім бо лу ды мақ сат ет тім. 

«Ту ған жер ге ту ың ды тік» де ген, Жез қаз ған қа ла-
сы ның əкі мі бол сам де ген ой бар.

— Əкім бол са ңыз, қа ла ңыз ға қан дай өз ге ріс-
тер ен гі зер еді ңіз?

— Əуелі ин фра құ ры лым ды да мы та мын. Сту-
дент тер дің, жас тар дың кө шу ін уақыт ша тоқ та тар 
едім. Олар үл кен ша һар лар ға, об лыс тар ға, ме га по-
лис тер ге кө шіп ке тіп жа тыр. Со ны мен қа тар, қа ла 
ішін де са ябақ тар мен гүл бақ та рын ор на тып, ойын-
сауық, де ма лыс ор та лық та рын көп теп ашар едім.

— Бо ла шақ əкім өзі не не ті лей ді екен?
— Əл бет те, ұзақ жə не ба қыт ты ғұ мыр ке шу ді.
— Өмір лік ұра ны ңыз?
— «Мен жан ба сам ла пыл дап, Сен жан ба саң ла-

пыл дап, Біз жан ба сақ ла пыл дап — Ас пан қа лай 
ашыл мақ!»

— Сіз күн сайын түр лі іс-ша ра лар ға қа ты су 
ар қы лы бел сен ді лік та ны тып, өзі ңіз ді жан-
жақ ты да мы ту үс тін де сіз. Ай на ла ңыз да ғы лар-
дың бұ ған көз қа ра сы қан дай?

— Бі ре улер мыс қыл мен қа рап, əзіл ге ай нал-
ды ра ды, бі ре улер тəн ті бо ла ды, ал кей бі ре уле рі 

сын ға алып жа та ды. Қан ша адам бол са, сон ша-
лық ты əртүр лі ой-пі кір қа лып та са ды.

— Өмір бол ған соң бір де ба ғың шауып, же-
ңіс ке же те сің, ен ді бір де сү рі не сің. Бас тан 
кеш кен ең үл кен же тіс ті гі ңіз бен ес те қа лар 
сəт сіз ді гі ңіз ту ра лы ай та отыр са ңыз?

— Пре зи дент тік ке үміт кер Н. Ə. Назарбаев тың 
Қа ра ған ды қа ла сын да ғы об лыс тық сай лауал ды 
шта бын да қыз мет ат қа рып, Жез қаз ған қа ла сын-
да бас шы лық етуі ме бай ла ныс ты Ел ба сы мыз дан 
ал ғыс хат ал ға ным ды ең үл кен же тіс ті гім деп бі-
ле мін. Ал сəт сіз дік ке кел сек, ес те қа лар лық тайы 
жоқ-ау дей мін. Де ген мен, бі реуін ай тып бе рейін, 
бі рақ оны сəт сіз дік емес, əді лет сіз дік де уге бо ла-
ды. Жа қын да «Жас Отан» жас тар қа на ты Ор та лық 
ке ңес мү ше ле рі нің сай лауы өт кен бо ла тын. Қа ра-
ған ды об лы сы нан мен, ме нің та ны сым жə не та ғы 
бір адам үміт кер лік ке ұсы ныл дық. Бі рін ші ке зең-
нен та ны сым ға на өт пе ді. Ол жер де гі та лап — ин-
стаг рам же лі сін де бес мың лайк не ме се жаз ба ша 
бес жүз қол жи нау. Мен 1000-нан ас там қол жи-
нап, екін ші ке зең — дауыс жи на удан кейін үшін-
ші ке зең ге өт тім. Бұл жер де де факт бойын ша мен 
кө бі рек дауыс жи нап жең дім, бі рақ олар ме ні же-
ңіл ген етіп, бас қа адам ды таң да ды. Ұйым дас ты ру-
шы лар дан се бе бін жə не дауыс бе ру дің нə ти же ле-
рін сұ ра ған да, олар еш қан дай жауап қайыр ма ды.

— Сіз дің же тіс тік те рі ңіз де уни вер си тет тің 
үле сі бар ма? Бі лім ор да мыз сіз үшін қан дай 
мүм кін дік тер ге жол аш ты?

— Əри не, ҚарМУ елі міз дің ал дың ғы қа тар лы 
уни вер си тет те рі нің бі рі. Бі лім ор дам ның қол-
дауының ар қа сын да жə не сту дент тік өзін-өзі 
бас қа ру ар қы лы мен көп те ген же тіс тік тер ге қол 
жет кіз дім.

— Өзі ңіз ба ға лай тын бойы ңыз да ғы ар тық-
шы лық?

— Адам ды сө зі ме, өзі ме сен ді ре бі лу, ха лық-
тың ал ды на шы ғып, өтім ді сөз сөй лей алу деп 
ой лай мын.

— Өзі ңіз ді үш сөз бен си пат тап бер се ңіз.
— Се нім ді, сым бат ты, бі лім ді.
— Сіз ин стаг рам же лі сін де əлем ді кіш ке не 

бол сын өз гер ткім ке ле ді деп жа зып сыз. Бұл 
мақ са ты ңыз ды орын да уда ал ғаш қы қа дам да-
ры ңыз қан дай бол мақ?

— Ең ал ды мен, са яси қай рат кер, мы са лы, əкім 
бо лып, ай на ла ма жас ма ман дар ды жи най бас-
тай мын. Жем қор лық пен кү ре се мін.

— Уақыт бө ліп, сұх бат бер ге ні ңіз ге рақ мет! 
Сіз ге ал да ғы уақыт та жа ңа та быс тар мен же-
тіс тік тер ті лей міз.

— Сіз дер ге де рақ мет!
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