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Дорогие студенты, 
уважаемые преподаватели и сотрудники!

Бар ша ңыз ды Қазақстан халқының бірлігі күнімен, Отан қорғаушы 
күнімен жəне Же ңіс кү ні мен шын жү рек тен құт тық тай мын!
Елі міз дің та ри хын да, ха лық тың жа дын да Же ңіс кү ні — бұл қа си ет ті 

күн, тең де сі жоқ ба тыл дық тың, қа жы мас қай рат тың, қа һар ман дық тың 
ны ша ны бо лып та бы ла ды. Біз Ұлы Отан со ғы сы жыл да ры қан май дан да 
көз сіз ер лік көр се тіп, Же ңіс жа лауын жел бі ре ту ге үлес қос қан ар да гер-
ле рі міз ге, аян бай ең бек ет кен тыл ең бек кер ле рі не қа шан да ал ғыс біл ді-
ре міз. Ұлы құр бан дық тар ға ба ра оты рып, қай ғы-қа сі рет ше ге оты рып, 
олар біз дің жə не ба ла ла ры мыз дың бей біт, тəуел сіз, жар қын бо ла шақ қа 
де ген, өмір сү ру ге де ген құ қы ғы мыз ды қор ғап қал ды. Рух тың бе рік ті гі, 
елі үшін жа нын пи да ету ге дайын бо лу — бұл біз үшін əр қа шан Отан ға 
де ген сүйіс пен ші лік пен адал дық тың өл ше мі бо лып қа ла бе ре ді.
Бү гін де елі міз дің тəуел сіз ді гін ба ян ды ете оты рып, мем ле ке ті міз дің 

қауіп сіз ді гін бе кем дей тү су жауап кер ші лі гі Қа зақ стан ның Қа ру лы Күш-
те рі не жүк те ліп отыр. Тəуел сіз Қа зақ стан ның ай бын ды ар ми ясы — мем-
ле кет тің қауіп сіз ді гі мен тұ рақ ты лы ғы ның ке пі лі. Сон дық тан да жауын-
гер лік ай бын ер аза мат тар дың бойы нан та бы ла тын не гіз гі қа си ет те рі нің 
бі рі бо лып қа шан да қа ла бе ре ді, ал Отан ды қор ғау əр бір пат ри от тың жə-
не Ота ны на бе ріл ген əр бір ұл дың мін де ті. Отан қор ғау шы кү ні — бұл ұр-
пақ тар са бақ тас ты ғы, жар қын бо ла шақ қа де ген се нім, ер лік ке, күш пен 
отан сүй гіш тік тік ке үн дей тін ме ре ке.
Е. А. Бө ке тов атын да ғы ҚарМУ про фес сор лық-оқы ту шы лар ұжы мы 

мен сту дент тер ге, бү гін гі таң да ай тар лық тай нə ти же лер ге қол жет кі зіп, 
уни вер си те ті міз дің же тіс тік те рін есе леп, елі міз дің игі лі гі мен гүл де нуі, 
оның күш-қуа тын ны ғай тып, Тəуел сіз ді гі міз ді тұ ғыр лы ету жо лын да ең-
бек етіп жат қан бар ша ға шын жү рек тен ал ғыс біл ді ре мін!
Бар ша ңыз ға мық ты ден са улық, бар лық бас та ма ла ры ңыз ға та быс, сəт ті-

лік ті лей мін! Ел аман, ел дің ір ге сі бе рік бол сын!

АКАДЕМИК Е. А. Б	КЕТОВ АТЫНДА�Ы �АРМУ РЕКТОРЫ, ПРОФЕССОР А. Т. ЕДРИСОВ

При ми те мои ис крен ние поз драв ле ния с Днем единства народа Казах-
стана, Днем защитника Отечества и Днем По бе ды!
В ис то рии на шей стра ны, в на род ной па мя ти День По бе ды — это свя-

щен ный день, сим вол бес при мер но го му же ства, нес ги ба емой во ли, ге ро-
из ма и ду хов но го ве ли чия на ше го на ро да. Мы всег да бу дем бла го дар ны 
тем, кто в жес то кие го ды страш ной вой ны внес вклад в По бе ду, му же-
ствен но сра жа ясь на фрон тах Ве ли кой Оте че ствен ной вой ны или са мо от-
вер жен но ра бо тая в ты лу. Це ной ве ли ких жертв и стра да ний они от сто-
яли на ше пра во на мир ное, не за ви си мое бу ду щее, пра во на са му жизнь 
для нас и на ших де тей. Стой кость ду ха, го тов ность от дать жизнь ра ди 
спа се ния стра ны для нас нав сег да ос та нут ся эта ло ном нас то ящей люб ви 
и пре дан нос ти Ро ди не.
Се год ня от вет ствен ность за бе зо пас ность и не за ви си мость на шей стра-

ны воз ло же на на Во ору жен ные си лы Казахстана. Силь ная ар мия су ве-
рен но го Казахстана — это га ран тия бе зо пас нос ти и ста биль нос ти го су-
дар ства. По это му во ин ская доб лесть бы ла и ос та ет ся од ним из глав ных 
муж ских ка честв, а за щи та Ро ди ны во все вре ме на яв ля ет ся свя тым дол-
гом каж до го пат ри ота и ис тин но го сы на Оте че ства. День за щит ни ка Оте-
че ства — это праз дник пре ем ствен нос ти по ко ле ний и ве ры в бла го по луч-
ное бу ду щее, праз дник му же ства, си лы и пат ри отиз ма.
От ду ши хо чу поз дра вить про фес сор ско-пре по да ва тельский кол лек-

тив и сту ден тов КарГУ им. Е. А. Бу ке то ва, всех тех, кто се год ня до би ва ет ся 
зна чи тель ных ре зуль та тов и при ум но жа ет дос ти же ния на ше го уни вер-
си те та, тру дит ся во бла го и проц ве та ние на шей стра ны, на ук реп ле ние ее 
си лы и не за ви си мос ти!
Же лаю вам креп ко го здо ровья, ус пе хов во всех де лах и на чи на ни ях. 

Ми ра, сог ла сия и бла го по лу чия на шим семь ям, все му на ше му Оте че ству!

А. Т. ЕДРИСОВ, ПРОФЕССОР, РЕКТОР КАРГУ ИМ. АКАДЕМИКА Е. А. БУКЕТОВА
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Тəуел сіз дік дəуірі не дейін қа зақ тың ба сы на қа ра бұлт бо лып үйі ріл ген оты зын шы жыл-
дар да ғы ұлы жұт — ашар шы лық ты, ұл ты мыз дың зи ялы қауым өкіл де рін жа зық сыз қу да-
лап, ату жа за сы на кес кен қу ғын-сүр гін ке зе ңін, 1941-1945 жыл дар да ғы дү ни ежү зі лік со-
ғыс ты, одан кейін гі тап шы лық жыл да рын хал қы мыз бен бір ге ба сы мыз дан ке шір дік. Сол 
жыл дар қан ша қи ын бол са да ес те лік те рі мен ес те қал ды.
Қыр қын шы жыл да ры біз аудан ор та лы ғы нан 

2-3 ша қы рым дай жер де гі «Өн ді ріс» кол хо зы ның 
«Ақ шо қы де ген бө лім ше сін де ки із үй де тұр дық. 
Бө лім ше су ар ма лы егін ші лік кə сі бі мен ай на лыс-
ты. Су Қа ра мен де ай ры ғы ар қы лы то ған ға құйы-
лып жа та тын-ды. Ол кез де үкі мет жұ мыс тан 
қал ған, ер те кет кен дер ге қа таң ша ра қол да на тын. 
Ашар шы лық тан, са яси қу ғын-сүр гін нен ен ді ға-
на ес жия бас та ған сəт те со ғыс бас та лып, азан нан 
қа ра кеш ке дейін тыр ба нып, тір ші лік тің күй бе ңі-
мен жүр ген жұрт ты одан əрі есең гі ре тіп жі бер ді. 
Үл кен-кі ші күн-түн де мей ең бек ет ті. Со ғыс бас-
тал ған күн əлі есім де. Сол кү ні əдет те гі дей ауыл 
ма ңын да қан нен-қа пер сіз ой нап жүр ген біз. Мал 
өріс тен қай тқан уақ еді. Адам дар дың жы ла ған 
дауысы күн де гі ма мы ра жай ты ныш тық тың шыр-
қын бұз ды. Əп-сəт те ауыл іші азан-қа зан бо лып 
кет ті. Со ғыс де ген сөз дің ма ғы на сын же те тү сін-
бе сек те бір жа ман дық тың бол ға нын іші міз сез ді. 
Көп пен бір ге біз де жы ла дық. Сол кө рі ніс кү ні 
бү гін ге дейін көз ал дым нан кет пей ді.
Иə, ке ше ға на алаң сыз ой нап жүр ген ойын 

ба ла сын со ғыс бір-ақ күн де есейт ті. Аудан, ауыл 
ат қа мі нер ле рі ба ла-ша ға да жұ мыс іс теп, ең-
бек тің есе ле нуі не өз үле сін қо су ға ти іс деп ке сіп 
айт ты. Аудан нан ар найы кел ген өкіл ауыл үл кен-
де рі не жұ мыс тың жай-жап са рын та ныс тыр ды. 
Ауыл жа нын да ғы егін жай ды кү зе ту мін де ті мен 
құ рал пы лас ба ла лар ға жүк тел ді. Ха лық жұ мы-
лып кү ні-түн де мей жұ мыс іс тей бас та ды. «Бə рі 
май дан үшін, бə рі Же ңіс үшін!» деп ұран дат тық. 
Бұл жұ мыс қо лым нан кел мей ді, мен мы на ны іс-
тей мін дей тін бол май тын. Аз уақыт тың ішін де 
ер кек адам дар, əсі ре се жи ыр ма дан ас қан дар са ны 
күрт азай ды. Ат қа оты ра ала тын ба ла лар ды мал 
қайы ру, егін ді мал дан қор ғау ға жұм са са, өз ге ле-
рін егін ді бас ты ру ға, күз ай ла рын да ма сақ те ру ге 
жі бе ре тін. Əкем үне мі ең бек ет ке нің, ең бі рін ші, 
өзі ңе жақ сы дей тін. Жаз ғы де ма лыс та ме ні кө мек-
те сіп қайт деп Қа ра мойын тү бін де гі егін ші лер ге 
апа рып тас тай тын. Ба ла бол ған соң қан ша жаяу 
жүр сек те шар ша уды біл мей тін едік. Біз ге егін дік-
ті кү зе ту дің өзі бір ға ни бет тұ ғын. Ба ла бол ған соң 
əр нəр се ге ұры нып қа лып жүр дік. Бір де егіс ал-
қа бын жай лап жүр ген жыл қы ны ай дап шы ғайын 
деп қам шым ды сіл теп қал ға ным да ат ос қы ры на 
қа рап, теуіп қал ды. Аяқас ты аяғым ды жа ра қат тап 
ал дым. Ті зем де гі сол жа ра қат тай ға таң ба бас қан-
дай тыр тық бо лып қа лып қой ды. Мі не, сол оқи ға-
дан кейін əкем ат қа мі нуі ме рұқ сат ет пе ді. «Жас-
сың, құ лап қа лар сың» деп қор қақ тай тын.
Үл кен дер егін ді қор ғау, мал қайы ру дан бас қа, 

«мо ло тил ка» деп ата ла тын 4,6 қыр лы би дай ды 
үгі те тін тас ты ат қа, не өгіз ге же гіп, осы жұ мыс ты 
ба ла лар ға се ніп тап сы ра тын. Тас тың екі тү рі бар, 
бі рі кі ші рек — 1,5 мет рдей, үл ке ні екі мет рдей, 
жу ан дық та ры да əр түр лі, үл кен ірі тас қа (мо ло-
тил ка) өгіз ді пар лап же гіп, қыр ман да ғы егін ді 
бас ты ра тын быз. Қыр ман да ғы қы зу тір лік біз дің 
шың да лып, ең бек сүй гіш бо лып өсуі міз ге ық пал 
ет ті. Қа зір сол тас тар қай да? Өл ке та ну му зейі нің 
ал ды на қой са, та рих тан сыр шер тіп тұ рар еді. 
Бү гін гі нің жас та ры, өкі ніш ке орай, «мо ло тил-
ка ның» не еке нін де біл мей ді. Ал ғаш қы уақыт та 
қат ты шар шап, ауыл ға бар май, та ры ның жұм-
сақ са ба ны ның үс тін де, не күр ке ге кі ріп ұйық тап 
қа ла тын быз. Əсі ре се өгіз ма лы ша бан жү рі сі мен 
шар ша та тын. Оның үс ті не бу ыны бе кіп үл гер ме-
ген ба ла ның таң азан нан қа ра кеш ке дейін ас тық 
бас тыр ғыш та оты ру ға ша ма сы же те бер мей тін. 
Сол се беп ті біз ді бі рер са ғат сайын ауыс ты рып 
отыр ғы за тын.

Со ғыс уағын да са бақ ты дұ рыс оқи ал ма дық. 
Кө бі не жұ мыс іс те уге алып ке те тін. Оның үс ті не 
мұ ға лім дер де жоқ тың қа сы. Мə се лен, біз ге орыс 
ті лін ар ми ядан жа ра қат та нып кел ген Бай қо жа 
Жар қын ба ев де ген ағай оқыт ты. Ол кі сі орыс ша 
ай тса, біз қа зақ ша жауап бе ре тін біз. Жо ға ры оқу 
ор ны на бар ған да со ның сал қы ны ти ді. Біз ге жо-
ға ры бі лі мі бар ұс таз дар тек со ғыс аяқ тал ған нан 
кейін ке ле бас та ды. Оған дейін 9 сы нып ты бі-
тір ген Та қа нов Ше шем бай та рих, ге ог ра фи ядан, 
Сей се пов Қауан ма те ма ти ка дан, хи ми ядан, мек-
теп ди рек то ры Ке ңес ба ев Жа бас қа зақ ті лі мен 
əде би ет тен са бақ бер ді. Кей бір са бақ тар мұ ға лім-
дер дің бол мауына бай ла ныс ты өт кі зіл ме ді.

1942 жыл дың жаз ға са лы мы на қа рай бар ауыр-
тпа лық шал-шау қан, ба ла-ша ға, əйел дер дің мой-
ны на ар тыл ды. Ар қа сүйер ер аза мат тар дың бар-
лы ғы май дан да. Жұ мыс кү ші же тіс пе ді. Егін ді 
ору ға, бас ты ру ға, жел пу ге, та за лау ға бар лық ел ді 
жұ мыл дыр ды. Қа ра мойын бө лім ше сін де би дай-
мен қа тар та ры да егіл ді. Та ры ның са ба нын же ген 
сауын си ыр дың сү ті кө бейе ді деп ел ар ты ғын үй-
ле рі не та сып əке те те тін. Хал қы мыз «Кес пе кө же 
күн бат қан ша, би дай кө же ел жат қан ша, та ры 
кө же таң ат қан ша» деп, та ры ны — «жауын гер да-
қыл» деп жай дан-жай ай тпа ған ғой. Оның пай-
да сын ер те ден біл ген, өзе гі та лып ашық қан, ауру-
дан əл сі ре ген кі сі ге та ры кө же іш кіз ген.
Қай ғы дан қа ра жа мы лып, қи ын дық тан қа жы-

ған ел алыс қа ша был май, үйі нің ір ге сін де өс кен 
тал ды, қайың ды та мы зық қыл ды. Кейін «то ма ры 
бар ағаш қы зым ды бо ла ды» деп ауыл адам да ры 
тал ды то ма ры мен қа зып ала тын ды шы ғар ды. Тал, 
те рек, жал пы ағаш ата улы ны, бұ та лар ды то ма-
ры мен алу ға бол май ты ны ес ке ріл ме ді. Со ның 
сал да ры, бер тін ке ле ол жер лер дің то ғайы си реп 
кет ті. Тыйым са лын са, тал то мар ла ры нан қай та-
дан ба ла пан шы бық тар жа ңа лап өсіп шы ға бе рер 
еді.

1942 жыл дан бас тап біз жақ қа жер ауда ры лып 
не міс тер ке ле бас та ды. Тұр ғы лық ты жұрт олар-
ды жау са на май, жы лы шы рай мен қар сы ал ды. 
Тұ ра тын жай ла ры жоқ бол ған дық тан, əр жер де 
кө шіп-қо нып жүр ді. Əуел гі кез де ауыл ша ру-
ашы лық бө лі мі кең се сі нің кө лең ке сін па на қыл-
ды. Ал ғаш қы да күн де лік ті күн кө ріс тің қа мы мен 
жал да нып, əр кім нің ша ру асын тын ды рып жүр ді. 
Қа ра жұ мыс іс теп жал дан ған, на нын тауып же ген 
бір не міс тің ар лан ға нын көр ген емес пін. Жат ор-
та ға бейім дел гіш, ең бек қор ха лық екен. 1-2 жыл 
өт кен де өз де рі не ша ғын бас па на са лып ал ды. Тү-
рі де, ті лі де өз ге олар дың біз ге, яғ ни ба ла лар ға 
біл мей тін өне рі жоқ си яқ ты кө рі не тін. Бос жат-
қан жер лер ге же міс-жи дек ек ті. Ал қап тар ға ек-
кен кө кө ніс тер ді ба бы мен кү тіп-бап та удың ар қа-
сын да тіл дей жер ден мол өнім алып, қа ны бас қа 
тұр ғын дар ыр зық қа ке нел ді. Аз уақыт ішін де 
жағ дай ла рын да тү зеп ал ды.
Са бақ тың бас та луы көп ші лік жағ дай да егін ді 

жи нап алу мен бай ла ныс ты тұ ғын. Өмір дің ыс-
тық-суы ғы на тө се ліп өс кен дік тен біз ер те есей дік. 
Ди рек то ры мыз Ке ңес ба ев Жа бас аудан да Ле нин 
ор де нін ал ған ал ғаш қы адам. Ол кі сі жақ сы оқи-
тын жо ға ры сы нып оқу шы ла рын 2-3-ші сы нып қа 
са бақ бе ру ге жиі жұм сай тын. Қыс та ма сақ жи-
нау ға жі бе ре ді. Аты-жө ні міз жа зыл ған кіш кен тай 
дор ба ны қо лы мыз ға ұс тап, қар бас қан егін жай да 
қал ған ма сақ тар ды те ре тін біз. Дор ба ны үгіп ал-
ған би дай лар мен тол ты ра тын быз. Тұ ла бойы мыз 
ті тір ке ніп, то ңа мыз. Қай тсек те шы дау ға ти іс піз, 
тіс те ніп ала мыз. Кө бі не кей бас тық тар дың ба ла-
ла ры жұ мыс тан қаш қақ тап, кел мей қоя тын.

Əкем ме ні кіш кен тай ке зім нен түр лі жұ мыс-
тар ға жұм сай бас та ды. Бір жо лы Қар қа ра лы да-
ғы мал дə рі гер лік тех ни кум да оқи тын ше шем-
нің не ме ре бауыры Га ли ха нов Сейіт жан ды алып 
ке лу ге жі бер ді. Қар қа ра лы мен Ақ то ғай дың 
ара сы 120 ша қы рым дай. Ол кез де мен 4 сы нып-
та оқи мын. Əкем ең əуелі Қуа ныш кол хо зы ның 
ор та лы ғы на, одан май зауыты Ми лы бұ лақ қа, 
Был қыл дақ қа, Қар қа ра лы ға ба ра сың де ді. Ар ба-
ға же гіл ген ат пен алыс жол ға шы ғу ым осы бо-
ла тын. Сұ рай-сұ рай Мек ке ге де ба ру ға бо ла ды 
екен. Қар қа ра лы да қа рын да сы Қа ди ша ның үйі не 
тоқ та дым. Бір қы зы ғы, қай үй ге бар саң да қап тап 
өсіп тұр ған қаз та мақ гү лі көз ге тү се ді. Жұрт тың 
жағ дайы тө мен бол са да пейі лі кең еді ол уақыт-
та. Əр түр лі тап сыр ма мен əр жер лер ге ба рып 
жүр дім. Бір де со ғыс та қа за тап қан Сейіт жан-
ның аға сы Ах ме дия ға құ ран оқы ту ға қой алып 
кел деп Ақ қо ра да ғы мал шы ның үйі не жі бер ді. 
Аудан ор та лы ғы нан 25-30 ша қы рым дай жер. Жол 
бойын да ғы тө бе лі сай-сай лар дың ара сы қа лың 
ші лік, қа ра қат, бұ лақ ты бат пақ ты лау жер лер. 
Ол уақыт та жол-жол ды то ру ыл дап ең бек ар ми-
ясы нан қаш қан қаш қын дар көп жү ре тін. Со лар 
ұс тап ала ма деп қо рық тым. Оның үс ті не атым 
үрік се, ер то қым ға бай лап қой ған қой ды қа лай 
ұс тап қа лам. Үй ге жет кен соң сол қор қы ныш тың 
бар лы ғы ұмы ты лып ке те тін. Қор қа мын деп ай ту-
ға на мыс та на тын мын. Қат ты қо рық қа ным есім де, 
қыс уақы ты, əкем түйе ша на ға отын ти еп, 35 ша-
қы рым да ғы Қа ра құ ла де ген жер ден түн де қай та-
рып жі бер ді. Үл кен дер дің аузы нан қас қыр түйе ні 
оңай жей ді де ген ді ес ті ген едім. Түн қан ша жа-
рық бол ға ны мен, қо рық қа ным сон ша, бал та ны 
үй ге жет кен ше қо лым нан тас та ма дым. Ше шем 
қар сы ал ған да сөй ле уге де ша мам кел ме ді. Кей де 
ой ла на мын əкем қа лай ша осын дай жұ мыс тар ға 
жұм са ған деп.
Ба ла лық ша ғы мыз қи ын ке зең ге тұс па-тұс кел-

се де біз ба қыт ты бол дық. Асыр са лып ой на дық. 
Ол кез де ас тық бас ты ру, ма сақ те ру дің өзі бір ба-
қыт еді. Жаз да қо лы мыз бо сай қал са, ша тыр ша ға 
шы ғып са яхат жа сай тын быз, не су ға тү сіп, ба лық 
аулай тын едік. Ал қыс та аяғы мыз ға шаң ғы бай-
лап тө бе ден сыр ға най тын быз, не өзен ді бой лап 
конь ки теуіп ке те тін біз. Қай ран ба ла лық!..
Алматы ға оқу ға бар ған ша мал дар ды жай ғас-

ты рып, қыс қы отын-су ды дайын да уды өз мін де ті-
ме ал дым. Ата-анам мен бір ле сіп де ма лыс күн де-
рі Ақ жа рық тан шөп шауып ала тын быз. Шір кін, 
ол жер дің шө бі қа лың, шұй да лы бо ла тын. Екі де-
ма лыс та шал ғы мен шап қан шө бі міз азын-аулақ 
мал ды қыс тан шы ға ру ға же те тін. Кү ні не ар ба-
мен төрт-бес рет қа ты нап, шап қан шө бі міз ді он 
ша қы рым жер де гі үйі міз ге жет кі зіп ала тын быз. 
Со ғыс қа дейін Жа ла ңаш, Қа ра мен де өзен де рі нің 
құйы лы сын да тұр дық. Жу ан-жу ан қу ра ған ағаш-
тар ды жи нап алып, қыс ты гү ні отын ре тін де пай-
да лан дық.
Со ғыс жыл да ры тойып та мақ іш пе сек те кө-

ңі лі міз тоқ жү ре тін. Бір үзім нан ды бө ліп же дік. 
Қа ра су ды қа на ғат ет тік. Тыл да ғы ты ным сыз тір-
лік біз ді өмір сү ру ге үй рет ті. Жоқ шы лық тан жү-
де сек те, жа ны мыз жұ таң тар тпа ды. Қай та қо лы-
мыз дан кел ген ше өз ге лер ге кө мек те сіп тұр ғы мыз 
ке ле тін. Бү гін, өкі ніш ке орай, сол ке ре мет қа си-
еті міз ден айы ры лып ба ра жа тыр мыз…

ОР ТАЙ АБ ДРАХ МА НОВ,
Е. А. Б	 КЕ ТОВ АТЫН ДА �Ы �А РА �АН ДЫ МЕМ ЛЕ КЕТ ТІК УНИ ВЕР СИ ТЕ ТІ-
НІ5 ДО ЦЕН ТІ, �Р О�У ІСІ НІ5 ОЗА ТЫ, �:Р МЕТ ТІ �ЫЗ МЕТ КЕР, УНИ ВЕР-

СИ ТЕТ КЕ Е5 БЕ ГІ СІ5 ГЕН �ЫЗ МЕТ КЕР

ҚарМУ-дың Сту дент тер са райын да жас 
ұр пақ бойы на елі не, же рі не, ұл ты на де ген 
пат ри от тық се зі мін қа лып тас ты ру мақ са-
тын да «Жас Ұлан» пат ри от тық əн дер бай-
қауы бо лып өт ті. Іс-ша ра бас тал мас бұ рын 
бай қау ға қа ты су шы лар əде мі кө рі ніс пен 
ор та ға шық ты. Əр фа куль тет тің үмі тін 
ақ тай мыз деп кел ген та лант ты жас тар өз 
өнер ле рін ба рын ша көр се те біл ді. Бай қау-
дың қо ры тын ды нə ти же сін əділ қа зы лар 
ал қа сы Отан қор ғау шы кү ні мен Же ңіс кү-
ні не орай өте тін кон церт тік бағ дар ла ма да 
жа ри ялап, же ңім паз дар ды ма ра пат тай тын 
бо ла ды. Бар ша қа ты су шы лар ға сəт ті лік ті-
лей міз!

�ЫМ БАТ СА ДЫ�,
�Ж-12 ТО БЫ НЫ5 СТУ ДЕН ТІ

«Біз — бір ел, бір ха лық пыз» фес ти ва лі Қа ра ған ды мем ле кет тік уни вер си те тін де 
ұйым дас ты ры ла тын дəс түр лі қо ғам дық ме ре ке нің бі рі. Бұл жас тар дың бір лі гін ны-
ғай тып, өз ге ел дің ті лі мен ді ні не, мə де ни еті мен əде би еті не, өне рі не, салт-дəс тү рі-
не де ген құр мет ті арт ты ра тын ерек ше іс-ша ра.

Қа зақ стан хал қы ның бір лі гі кү ні не орай 
өте тін ай ту лы фес ти валь де əр фа куль тет-
тің шы ғар ма шы лық ұжы мы бір ұлт өкі лі-
нің ты ныс-тір лі гі нен сыр шер те ді. Өз ге нің 
жақ сы лы ғын дə ріп теу — өр ке ни ет ке ұм-
тыл ған ды ғы мыз дың бір бел гі сі.
Бү гін Сту дент тер са райын да ки елі қа ра 

ша ңы ра ғы мыз дың ті ке лей ат са лы су ымен, 
Қа ра ған ды об лы сы əкі мі ап па ра ты ның 
«Қо ғам дық ке лі сім» ком му нал ды мем ле-

кет тік ме ке ме сі, Қа ра ған ды об лы сы Қа зақ-
стан хал қы Ас сам бле ясы ның хат шы лы ғы, 
ай ма ғы мыз да ғы эт но мə де ни бір лес тік тер 
жə не Дос тық үйі нің қол дауымен өте тін, 
бір лік пен ын ты мақ ты ту ет кен іс-ша ра ға 
ке лі ңіз дер. Та ту лық пен тұ рақ ты лық қай 
кез де де ты ныш тық тың тұ ғы ры бо лып қа-
ла бер мек.

�АРМУ БАС ПА С	З �ЫЗ МЕ ТІ

Сайып*ыран 
студенттер 
сайыс*а т�сті
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фа куль те тін де бас тап �ы �с-

ке ри дайын ды� ма ман ды 
ы 

бойын ша XI Рес пуб ли ка лы� 
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о�у жы лын да �арМУ Б#Д 

ма ман ды 
ы сту дент те рі ки-

елі �а ра ша %ы ра� ты% на мы-
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кер лер бас тап �ы �с ке ри 

дайын ды� ты� о�ы ту �діс те ме сі 

бойын ша тест тік тап сыр ма тап-
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�а ру лы к!ш те рі ту ра лы �ойыл-
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де рі мен �а тар олар ды� �с ке ри 

�ол дан ба лы спорт т!р ле рін �ай 

де� гей де игер ген ді гін, спорт-
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тік уни вер си те ті 2 орын ды, ал 

ж!л де лі 3 орын ды Ма наш �о-

зы ба ев атын да �ы Сол т!с тік 

�а за� стан мем ле кет тік уни-

вер си те ті иелен ді. Жа рыс тан 
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А� Н:Р С;ЙІН ДІК �Ы ЗЫ,

�Ж-12 ТО БЫ НЫ5 СТУ ДЕН ТІ

Б�рі де майдан �шін

«Жас Bлан» Бірлігі жарас*ан…

Басты та�ырып
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«Че рез нес коль ко лет не ос та нет ся ве те ра нов Ве ли кой Оте че ствен ной вой ны, в парк бу дут 
при хо дить их по том ки. Парк ста нет сим во лом жиз ни», — так оп ре де лил свою ос нов ную гу-
ма нис ти чес кую идею глав ный ар хи тек тор про ек та Алек сандр Алек сан дро вич Зо ло та рев 
(1942-2014), по чет ный ар хи тек тор Казахстана.
Пе ре до вая об ще ствен ная мысль Казахстана 

стре мит ся оп ре де лить пу ти фор ми ро ва ния об ще-
на ци ональ ных цен нос тей че рез пат ри оти чес кое 
вос пи та ние и фор ми ро ва ние на ци ональ но го са-
мо соз на ния и един ства на ро да. В этом кон тек сте 
ос та ет ся веч ной те ма Ве ли кой Оте че ствен ной вой-
ны, воп ло щен ная в ар хи тек тур ных па мят ни ках и 
ан сам блях, в плас ти чес ких ис кус ствах.
Глав ней шая иде оло ги чес кая цен ность го род-

ско го прос тран ства Ка ра ган ды — Парк По бе ды, 
ко то рый стал своеоб раз ным «зе ле ным яд ром» 
го ро да. Он же слу жит глав ной рек ре аци он ной 
зо ной бу ду ще го сов ре мен но го цен тра Ка ра ган-
ды — Юго-Вос точ но го райо на. Про ек тная пло-
щадь пар ка сос тав ля ет 13,95 га. Парк раз бит в 
райо не па мят ни ка во инам-ин тер на ци она лис там 
и ог ра ни чен с двух сто рон прос пек том Шах те ров 
и мик ро райо ном «Ор би та». Глав ная часть пар ка 
спро ек ти ро ва на на ос но ве су ще ству юще го зе ле но-
го мас си ва об щей пло щадью 16-18 ты сяч квад рат-
ных мет ров.
В ар хи тек тур но-пла ни ро воч ной кон цеп ции 

пар ка бы ли пре дус мот ре ны сле ду ющие важ ные 
пар ко вые объ ек ты:
• стро итель ство де ко ра тив но го ле бе ди но го пру да;
• пять де ко ра тив но-ху до же ствен ных ком по зи ций, 
рас по ло жен ных на Ал лее Ге ро ев пар ка (пред-
по ло жи тель но рель еф ные ком по зи ции, пос вя-
щен ные те мам на ци ональ но-ос во бо ди тель но го 
дви же ния в Ка зах ста не, Ве ли кой Оте че ствен ной 
вой не, за щит ни кам Оте че ства, тру же ни кам ты ла 
и де тям во ен но го вре ме ни);

• ча сов ни для ре ли ги оз ных кон фес сий: му суль ман-
ская, пра вос лав ная и ка то ли чес кая (раз ме ры 4х4 
м); бу дут рас по ла гать ся в зе ле ном мас си ве у ле-
бе ди но го пру да;

• объ ек ты со ци аль но-куль тур но го наз на че ния пла-
ни ру ет ся вы пол нить в ви де па виль онов; все го 
пред по ла га ет ся раз мес тить на тер ри то рии пар ка 
14 объ ек тов;

• ра бо ты по бла го ус трой ству и озе ле не нию пар ка 
оп ре де ле ны по сад кой но вых хвой ных и де ко ра-
тив ных по род де ревь ев и кус тар ни ков.
Ос нов ные пар ко вые ал леи свя жут бу ду щую 

глав ную пло щадь с объ ек та ми об ще го род ско го 
цен тра — су пер мар ке та ми, но вым ки но кон цер-
тным за лом на три ты ся чи мест (в про ек те), эт но-
пар ком, оте ля ми и дру ги ми объ ек та ми.

Ка ко во же воп ло ще ние ар хи тек тур но-пла ни-
ро воч ной кон цеп ции Пар ка По бе ды? Здесь все 
го во рит о По бе де, о под ви ге, о не увя да ющей сла-
ве. Глав ное ук ра ше ние пар ка — ве ли че ствен ная 
Ро тон да Сла вы.
Об ли цо ван ные мра мо ром ко лон ны ук ра ше ны 

брон зо вы ми ба рель ефа ми со сце на ми битв (ав тор 
ба рель ефов — ху дож ник Игорь Баг ра мов). Ком-
по нов ка ро тон ды с фон та ном вы пол ня лась бла го-
да ря по мо щи  ки тай ских то ва ри щей; от дель ные 
час ти ро тон ды де ла ли в Ки тае, при во зи ли сю да 
и мон ти ро ва ли; 80 че ло век ра бо та ли здесь неп ре-
рыв но. При этом глав ный ар хи тек тор пос то ян но 
на хо дил ся на стро итель ной пло щад ке. В цен тре 
ро тон ды на хо дит ся уни каль ный цве то му зы каль-
ный фон тан «Друж ба на ро дов», на ко то ром ус-
та нов ле но 130 мра мор ных ша ров, сим во ли зи ру-
ющих 130 на ци ональ нос тей, про жи ва ющих в Ка-
зах ста не. В рес пуб ли ке та кой фон тан есть толь ко 
в сто ли це Нур-Сул тан (ди амет ром 30 м), те перь 
по явил ся и в Ка ра ган де (ди аметр — 34 м).

Фон тан «Друж ба на ро дов»
В ан самбль пос ле со от вет ству ющей ре-

конструк ции вклю чен па мят ник во инам-ин тер-
на ци она лис там «Прер ван ный по лет» (скульптор 
Н. Но во поль цев, ар хи тек тор Ж. Ал та ев).
От ро тон ды че рез весь парк про хо дит Ал лея 

друж бы,  это наз ва ние сим во лич но — ведь по бе ду 
в той вой не до бы ва ли лю ди мно гих на ци ональ-
нос тей. В Ал лею друж бы вли ва ют ся ос таль ные 
ал леи с кур до не ра ми, на ко то рых от ра же на ле-
то пись ог нен ных лет. На од ном из них на не се ны 
име на ка ра ган дин цев — Ге ро ев Со вет ско го Со юза 
и ка ва ле ров ор де на Сла вы; на дру гом по ме ще ны 
сло ва Жам бы ла, об ра щен ные к осаж ден ным ле-
нин град цам.

Ле нин град цы, де ти мои!
Ле нин град цы, гор дость моя!
Мне в струе степ но го ручья
Ви ден от блеск нев ской струи…
На треть ем — сце ны, рас ска зы ва ющие о слав-

ном бо евом пу ти 77-го ар тил ле рий ско го пол ка, 
сфор ми ро ван но го в Ка ра ган дин ской об лас ти и 
встре тив ше го День По бе ды в ос во бож ден ной Пра-
ге. Не за бы ты и тру же ни ки ты ла — им пос вя ще на 
рель еф ная ком по зи ция «Все для фрон та, все для 
по бе ды!».

Итак, идея Пар ка По бе ды, по явив ша яся в 2004 
го ду, осу ще стви лась в ос нов ном в 2009-м.
При воз ве де нии пар ка соб лю да лось глав ное 

тре бо ва ние: все дол жно быть на деж но, на дол гие 
вре ме на — в от дел ке при ме ня ли бе тон, ес те ствен-
ный ка мень, гра нит, мра мор, брон зу, медь.
В це лом парк смот рит ся как за кон чен ное воп-

ло ще ние ар хи тек тур ной и ин же нер ной мыс ли. 
Па мят ник во инам-аф ган цам — один из глав ных 
фраг мен тов Пар ка По бе ды — «заз ву чал» по-но-
во му: ок ры лен ная фи гу ра раз вер ну лась на 180 0С, 
из ме нил ся пос та мент и внеш ний об лик при ле га-
ющей тер ри то рии. Ком по зи ция про ни за на тра-
гиз мом и свет лой па мятью, как весь парк в це лом.
Пос ле ду ющие ра бо ты в пар ке ждут сво его осу-

ществле ния. Есть на деж да, что за вер шит ся стро-
итель ство и де ко ра тив но го ле бе ди но го пру да.
Вы да ющий ся не мец кий прос ве ти тель и гу ма-

нист XVIII ве ка Г. Э. Лес синг пи сал, что «внут рен-
няя куль ту ра, чут кость и тон кость ду ши не рас-
слаб ля ют че ло ве ка при свер ше нии му же ствен ных 
пос туп ков, но поз во ля ют ему ос тать ся че ло ве ком 
и в мо мент смер тель ной опас нос ти для жиз ни».
Рос сий ский фло то во дец Н. Г. Куз не цов, ана ли-

зи руя ге ро изм во инов в го ды вой ны, от ме чал, что 
«под лин ный пат ри отизм не от де лим от куль ту ры».

Фи ло соф и во ен ный де ятель, век XVIII и век XX. 
Раз ные эпо хи, раз ная фи ло со фия, но еди ная гу ма-
нис ти чес кая убеж ден ность в том, что под лин ное 
му же ство, ге ро изм не воз мож ны без гу ма низ ма, 
че ло веч нос ти, что глу бо кое чув ство пат ри отиз ма 
пред по ла га ет вы со кую куль ту ру лич нос ти.
В 2019 го ду все гу ма нис ти чес кое че ло ве че ство 

от ме ча ет 74-лет нюю го дов щи ну По бе ды в Ве ли-
кой Оте че ствен ной вой не.
Парк бу дет веч ным на по ми на ни ем о вой нах: 

Пер вой ми ро вой, Граж дан ской, Ве ли кой Оте че-
ствен ной и аф ган ской. Парк По бе ды — это сим-
вол еди не ния на ро дов в борь бе за бу ду щее проц-
ве та ние.

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

20 мил ли онов ки ло мет ров на око ло зем ной ор би те — та кой путь про де ла ли се ме на бо-
ярыш ни ка крас но го, соб ран ные уче ны ми и пре по да ва те ля ми КарГУ име ни Е. А. Бу ке то-
ва. Целью эк спе ри мен та бы ло изу че ние воз дей ствия не ве со мос ти и кос ми чес ко го из лу че-
ния на рост и по лез ные свой ства рас те ния.

Цен ный груз воз вра тил ся на Зем лю и был пе-
ре дан ка ра ган дин цам в хо де встре чи с пресс-ат та-
ше по соль ства США в Ка зах ста не Шо ном Бо дой 
(Se an Bo da) и ди рек то ром прог рам мы пи ло ти ру-
емых кос ми чес ких по ле тов NASA в Рос сии Чэ-
дом Роу. При этом рек тор КарГУ име ни Е. А. Бу-
ке то ва Аза мат Тир жа но вич Ед ри сов вы ра зил 
на деж ду, что этот эк спе ри мент ста нет важ ным 
ша гом в науч ном сот руд ни че стве Казахстана, 
Рос сии и США, а так же при не сет поль зу все му 
че ло ве че ству.
Как рас ска зал аэро кос ми чес кий ин же нер 

NASA Чэд Роу, се ме на бы ли от прав ле ны на борт 
МКС 2 ап ре ля 2018 го да с по мощью ав то ма ти чес-
ко го гру зо во го ко раб ля Dra gon ком па нии Spa-
ceX. На зем ную по вер хность они вер ну лись чуть 
бо лее чем че рез ме сяц. При этом кон троль ная 
пар тия се мян так же ос та ва лась в уни вер си те те, 
что бы в даль ней шем мож но бы ло вы явить раз ли-
чия меж ду ни ми. «Се ме на на хо ди лись на МКС с 
4 ап ре ля по 5 мая 2018 го да и про де ла ли бо лее 
20 мил ли онов ки ло мет ров пу ти, — го во рит Чэд 
Роу. — Есть пись мо на трех язы ках, под твер жда-
ющее путь этих се мян. Я на де юсь, что од наж ды у 
ме ня бу дет воз мож ность прой тись по кос мо пар-
ку и пос мот реть, во что они прев ра ти лись».

Как рас ска за ли ка ра ган дин ские уче ные, ана-
ло гич ный эк спе ри мент про во дил ся в 1975 го ду 
во вре мя из вес тно го сов мес тно го по ле та кос ми-
чес ких ко раб лей СССР и США — мис сии «Со-
юз — Апол лон». Опыт по ка зал, что ка над ские 
ели, по бы вав шие на ор би те, рас тут за мет но быс-
трее зем ных соб рать ев. Сей час они на хо дят ся на 
тер ри то рии Мос ков ско го бо та ни чес ко го пар ка 
Ака де мии на ук.

В свою оче редь бо ярыш ник крас ный — рас те-
ние мо ро зо ус той чи вое и неп ри хот ли вое. Эти его 
ка че ства мо гут ока зать ся весь ма по лез ны ми во 
вре мя ко ло ни за ции пла нет Сол неч ной сис те мы, 
уве рен А. Ед ри сов.

«Бо ярыш ник был выб ран нес лу чай но, это 
очень ши ро ко рас прос тра нен ное и неп ри хот-
ли вое рас те ние. Оно рас тет на тер ри то рии Цен-
траль ной Азии, Рос сии, стран Вос точ ной Ев ро пы. 
Я с удив ле ни ем уз нал, что вре мя его жиз ни сос-
тав ля ет в сред нем 400 лет, а ко ра и пло ды яв ля ют-
ся ле кар ствен ны ми сред ства ми. То есть это очень 
по лез ное для че ло ве че ства рас те ние, ко то рое у 
нас про из рас та ет фак ти чес ки как сор няк. Я на де-
юсь, что этот кус тар ник ста нет од ним из пер вых 
рас те ний, ко то рое че ло ве че ство смо жет вы ра щи-
вать на дру гих пла не тах. Сей час, ког да эти се ме-

на вер ну лись в КарГУ, мы пла ни ру ем про вес ти 
ряд ши ро ко мас штаб ных ис сле до ва ний с целью 
оп ре де ле ния фак то ров, пов ли яв ших на его рост. 
Кро ме то го, сов мес тно с аки ма том Ка ра ган ды мы 
зап ла ни ро ва ли соз дать в об лас тном цен тре «Ал-
лею кос мо нав тов», на ко то рой бу дут рас ти са-
жен цы, по лу чен ные из этих се мян», — от ме тил 
рек тор КарГУ.
Шон Бо да и Чэд Роу под чер кну ли, что ос во-

ение кос мо са — это од но из са мых ин те рес ных 
нап рав ле ний сот руд ни че ства на ших стран, а так-
же по обе ща ли про гу лять ся по «Ал лее кос мо нав-
тов» в бли жай шем бу ду щем.
Гос ти уни вер си те та по се ти ли му зей ар хе оло-

гии и эт ног ра фии КарГУ им. Е. А. Бу ке то ва, об-
су ди ли с уче ны ми уни вер си те та пос ле ду ющую 
ис сле до ва тельскую ра бо ту.

СОБ. ИНФ.

Событие
Форум студентов 
«Нур-Султан — 
центр развития 
отечественной науки 
и образования»

24 ап ре ля в КарГУ име ни 

ака де ми ка Е. А. Бу ке то ва сос-

то ял ся Рес пуб ли кан ский фо-

рум сту ден тов «Нур-Сул тан — 

центр раз ви тия оте че ствен ной 

на уки и об ра зо ва ния».

Фо рум пос вя щен сто ли це 

Рес пуб ли ки Казахстан Нур-

Сул та ну и дея тель нос ти Пер-

во го Пре зи ден та Рес пуб ли ки 

Казахстан Ел ба сы Нур сул та на 

Аби ше ви ча Назарбаева.

В рам ках фо ру ма прош ли 

ме роп ри ятия, цель ко то рых — 

де монстра ция пат ри отиз ма, 

зна ние ис то рии не за ви си мо го 

Казахстана и его сто ли цы, а 

так же по лу чить до пол ни тель-

ные зна ния в рам ках спе ци-

аль ных мас тер-клас сов.

Фо рум сту ден тов от крыл-

ся при вет ствен ным сло вом 

рек то ра КарГУ док то ра хи ми-

чес ких на ук, про фес со ра Ед-

ри со ва Аза ма та Тир жа но ви ча 

в за ле за се да ний уче но го со-

ве та.

За тем сос то ялось под пи-

са ние ме мо ран ду ма о сот руд-

ни че стве КарГУ им. Е. А. Бу-

ке то ва с Ка ра ган дин ским 

об лас тным во лон тер ским кор-

пу сом Vol teQ.

В рам ках фо ру ма прош ла 

trend-сес сия с учас ти ем ру-

ко во ди те ля Уп рав ле ния по 

воп ро сам мо ло деж ной по ли-

ти ки Ка ра ган дин ской об лас-

ти М. Ж. Кут ты бая и ве ду ще го 

ак те ра ка зах ско го дра ма ти-

чес ко го те ат ра име ни С. Сей-

фул ли на К. К. Ке ма ло ва. Для 

учас тни ков был ор га ни зо ван 

ин тел лек ту аль ный кон курс на 

ка зах ском, рус ском и ан глий-

ском язы ках «Dш тіл ді к5ш бас-

шы».

Рес пуб ли кан ский фо рум 

про дол жил ра бо ту кон кур сом 

«А�ыл ды лар ала �ы».

Для учас тни ков фо ру ма бу-

дет ор га ни зо ва на эк скур сия в 

му зеи КарГУ им. Е. А. Бу ке то-

ва — му зеи ар хе оло гии и эт-

ног ра фии и ис то рии уни вер си-

те та.

В фойе Двор ца сту ден тов 

КарГУ от кры лась выс тав ка 

сту ден чес кой мо ло де жи «Dз дік 

с�т тер». Фо рум за вер шил ра-

бо ту ди ало го вой плат фор мой в 

фор ма те open spa ce в за ле за-

се да ний уче но го со ве та.

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

Парк Победы — символ жизни

Сотрудничество КарГУ им. Е. А. Букетова с NASA

Главная тема

Ро тон да Сла вы

Парк По бе ды. Ро тон да. 2009

«Прер ван ный по лет». 1984
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Ки елі қа ра ша ңы рақ тың тө рін де са на лы ғұ мы рын ұс таз дық, ағар ту шы лық қыз-
мет ке ар на ған тіл май тал ма ны, ҚР Бі лім бе ру ісі нің үз ді гі, фи ло ло гия ғы лым да ры-
ның док то ры, про фес сор Хай рол ла Мыр за ға лиұ лы Нұр мұ қа нов тың 90 жыл дық тор-
қа лы тойы на орай «Сөз жə не ше бер лік» ат ты рес пуб ли ка лық ғы лы ми-тə жі ри бе лік 
кон фе рен ция ұйым дас ты рыл ды. Ке ле лі кез де су де көз ден кет се де кө ңіл ден кет пе-
ген аб зал жан ның өне ге лі өмір жо лы мен қыз ме ті, адам гер ші лік қа си еті ту ра сын да 
ке ңі нен əң гі ме өр бі ді.
Жар ты ға сыр ға жу ық ұс таз дық ет кен 

жыл да ры тіл жа на шыр ла рын жа ны на жи-
нап, ұр пақ са на сы на ту ған тіл ге де ген зор 
ма хаб бат пен құр мет ті қа тар сі ңі ріп, со ңы-
на өл мес асыл мұ ра қал дыр ған жан жай лы 
əріп тес те рі, шə кірт те рі ой тол ға ды. Фи ло-
ло гия фа куль те ті, қа зақ тіл бі лі мі ка фед-
ра сы бас та ма шы бол ған бас қо су да тіл мен 
əде би ет ті зерт теу, тіл мен əде би ет ті оқы ту-
дың жа ңа шыл əдіс те ме сі, көр кем мə тін, ме-
ди адис курс жə не тіл мə де ни еті мə се ле ле рі 
мен ла тын əліп биі не кө шу дің ғы лы ми-тə жі-
ри бе лік не гіз де рі қа рас ты ры лып, сту дент-
тер мен мек теп оқу шы ла ры ның фи ло ло гия 
са ла сын да ғы ғы лы ми із де ніс те рі тың дал ды. 
За ман дас та ры, жа қын да ры, ұр па ғы ғұ ла ма 
ға лым ды са ғы ныш пен ес ке алып, өмі рін — 
өне ге, ең бе гін үл гі ет ті.
Жа мал Ай тқа ли қы зы, А. Бай тұр сы н-

ұлы атын да ғы Тіл бі лі мі ин сти ту ты ның 
бас ғы лы ми қыз мет ке рі, фи ло ло гия ғы-
лым да ры ның док то ры, про фес сор:

— Ға лым дық пен ұс таз дық ты бір ге ұс-
тап тұ ру кез кел ген адам ның қо лы нан ке ле 
бер мей ді. Кей де күш ті ға лым бол ған адам 
жақ сы ұс таз бо ла ал мауы мүм кін. Кей де, ке-
рі сін ше, жақ сы ұс таз бол ған адам күш ті ға-
лым бо ла ал май ды. Хай рол ла Нұр мұ қа нов-
тың ерек ше лі гі осын да. Ба ян да мам да да ай-
ту ға ты рыс тым, бұл кі сі нің бойын да құ дай 
бер ген қа бі лет бар, сөз құ ді ре тін тү сі не бі-
ле ді. Ол кі сі нің жас ұр пақ қа, кейін гі жас ға-
лым дар ға үл гі бо ла тын қа си еті — ең бек қор-
лы ғы мен із де ніш ті гі. Зерт те ген мə се ле сін де 
сөз дің мə нін ке ңі нен тү сін ді руі, қа зақ тың 
сө зін қа зақ тың жан дү ни есі, бол мыс-мі не зі, 
өзі не тəн кем ші лі гі мен, ар тық шы лы ғы мен 
бай ла ныс ты рып су рет теуі қан дай ке ре мет! 
Мі не, қа зір біз де осы жағы же тіс пей жа та ды.
Те мір ға ли Əбіл даұ лы: «ХХ ға сыр дың 

ғұ ла ма ада мы» атан ған қа зақ фи зи гі, про-
фес сор, об лыс тық «Қа зақ ті лі қо ға мы-
ның» тө ра ға сы:

— Шын мə нін де, на ғыз про фес сор лар бү-
гін де аз. Сол өте аз дың бі рі осы кі сі еді. Про-
фес сор де ген адам осы кі сі дей бо лу ке рек 
деп ой лай мын. Ол қа ра пайым, бай сал ды, 
байып пен жай сөй лей тін адам еді ғой. Бі-
лі мі ұшан-те ңіз бол ға ны мен, оны көр се ту ге 
ты рыс қан емес. Са быр лы лы ғы, па ра сат ты-
лы ғы өте жо ға ры адам бол ды. Кон фе рен-
ци яны ұйым дас ты рып жат қан адам дар ға 
ал ғыс ай та мын. Өз ба сым фи ло ло ги ядан 
ха ба рым жоқ. Осы кі сі ар қы лы фи ло ло гия 
де ген ілім нің ең қи ын еке нін біл дім. Фи зи ка 
де ге нің оның қа сын да өте оңай. Бұл кі сі нің 
адал, шын ең бе гі ға сыр лап əлі жа сай бе ре ді.
Ал ма гүл Со вет қы зы, до цент, фи ло ло-

гия ғы лым да ры ның док то ры, шə кір ті:
— Ол кі сі сон дай ерек ше адам бо ла тын. 

Өте бі лім ді, жан-жақ ты еді. Тіл бі лі мі нің 
са ла ла ры бойын ша біз ге үне мі ке ңес бе ріп 
оты ра тын. Зерт теу ны са ны ре тін де із де ну-
ші ле рі не өзек ті та қы рып тар ды ұсы на тын. 
Ғы лы ми ең бек те рі не тіл ма ман да ры жо ға-
ры ба ға бе ре ді. Бү кіл Республика ға лым да-
ры ол кі сі нің «Сөз жə не ше бер лік» де ген кі-
та бын үне мі үс тел үс ті не қоя тын.
Ай на гүл Зі кір қы зы, до цент, фи ло ло-

гия ғы лым да ры ның док то ры, шə кір ті:
— Сөз əле мі нің те ре ңі не бой лап, ғы лым-

да құн ды ой ла рын ай тып қа на қой май, тіл-
та ну дың қай са ла сы бол ма сын, кез кел ген 
адам мен жа рыс қа тү се тін дей ұлан-ғайыр 
бі лім ді бол ды. Бар көр ген-біл ге нін ғиб рат 
бол сын деп ка фед ра оқы ту шы ла ры на, жас 
ға лым дар ға, ма гис трант тар ға, сту дент тер-
ге дəйек ті дə лел де улер мен ай тып оты ра-
тын… Тіл сақ шы сы, сөз ден су рет сал ған 
зер гер Хай рол ла Мыр за ға лиұ лы Нұр мұ-
қа нов то лып жат қан атақ-дə ре же ле рі бо-
ла тұ ра за ман дас та ры мен, үл кен ді-кі ші лі 
əріп тес те рі мен, ма гис трант-сту дент тер мен 
қа рым-қа ты на сын да өте қа ра пайым, шы-
найы бо ла тын. Бұл — ұс таз мə де ни еті нің 
бір кө рі ні сі. Өзі нің ал ды нан бі лім ал ған, дə-

рі сін тың да ған шə кірт те рін қай да жүр се де 
ұмыт пай тын жə не із деп жү ре тін. Қай-қай-
сы мыз бен сөй ле се қал са, өзі мен тең дə ре же-
де пі кір ле се тін.
Да лия Хай рол ла, не ме ре сі:

— Атам өте се зім тал жан еді. Əр не ме-
ре сін ерек ше жақ сы кө ре тін, əр қай сы сы на 
кө ңіл бө лу ге ты ры са тын. Біз дің кө ңіл-күйі-
міз ді қас-қа ба ғы мыз дан аң ға ра тын. 13 не ме-
ре — өте көп піз, мен ең кі ші сі мін. Қыз дар ды 
рен жі ту ге еш қа шан жол бер мей тін. Атам 
қыз дар ды сый лаң дар, олар ға қор ған бо-
лың дар де ген сөз ді жиі ай та тын. Бел гі лі бір 
кі тап ты оқу ға біз ді үгіт те ме се де егер адам 
тіл ді сүйіп тұр са, оның бойы нан сол қа бі ле-
тін кө ре бі ле тін. Бəл кім, сол кі сі нің ар қа сын-
да мен шет тіл дер фа куль те ті не оқу ға тү су ді 
таң да ған бо лар мын. Атам ның жо лын қу ып, 
тіл ма ма ны бол ғым кел ді.

P.S.: Хай рол ла Мыр за ға лиұ лы Нұр мұ-
қа нов ең бек жо лын 1963 жы лы Қа ра ған ды 
мем ле кет тік ин сти ту ынан бас тап, уни вер-
си те ті міз дің ір ге та сы қа лан ған тұс тан өмі-
рі нің соң ғы күн де рі не дейін қа зақ тіл бі лі мі 
ка фед ра сын да тіл мə де ни еті, сти лис ти ка, 
көр кем мə тін дік лин гвис ти ка лық тал дау 
пəн де рі нен дə ріс оқы ған екен. Бү гін де тіл-
та ну ғы лы мы на өл ше усіз үлес қос қан тіл 
май тал ма ны ның жан дү ни есі нен жа рып 
шық қан ой орам да ры қа нат ты сөз ге ай нал-
ған. Ғы лы ми ма қа ла ла ры ның ма ңыз ды лы ғы 
күн өт кен сайын ар тып ке ле ді. «Жақ сы ның 
аты, ға лым ның ха ты өл мей ді» де ген осы бо-
лар, сі рə…

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

�АРМУ СТУ ДЕНТ ТЕ РІ

Жа қын да 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 «Қа зақ стан Рес пуб ли ка сын да ғы Пре зи-
дент тік ин сти тут тың отыз жыл ды ғы» ат ты рес пуб ли ка лық ғы лы ми-прак ти ка лық кон фе рен ция өт ті. Бас қо су ба ры сын да ба ян-
да ма шы лар тəуел сіз елі міз дің қа лып та суы мен да му ын да ғы Тұң ғыш Президент Нұр сұл тан Əбі шұ лы Назарбаев тың рө лін ба ян-
дай оты рып, мем ле кет тік еге мен дік ті ны ғай ту аясын да Қа зақ стан Рес пуб ли ка сы пре зи дент тік ин сти ту ты ның қа лып та суы мен 
да му ының өзек ті мə се ле ле рін тал да ды.
Тұң ғыш Президент — Ел ба сы Нұр сұл тан 

Əбі шұ лы Назарбаев бас та ма шы лық ет кен жə-
не іс ке асыр ған ауқым ды ре фор ма лар дың нə-
ти же сін де Қа зақ стан əлем дік аре на да мойын-
да лып, Ор та лық Ази яда ғы көш бас шы мем ле-
кет ре тін де та ныл ды. Қа зақ стан бү гін ха лы қа-

ра лық са яси про цес тер дің то лық қан ды жə не 
құр мет ті қа ты су шы сы. Ел ба сы күр де лі ге оса-
яси жағ дай лар да қа зақ стан дық мем ле кет ті лік-
ті қа лып тас ты рып, жа ңа, Тəуел сіз Қа зақ стан ды 
құр ды. Оның же міс ті қыз ме ті нің ар қа сын да 
Қа зақ стан қо ға мы Ке ңес им пе ри ясы на кір ген 

көп те ген мем ле кет тер өт кен са яси бө лі ну ден, 
ке дей лік тен, эт но са ра лық жə не ді на ра лық 
қақ ты ғыс тар дан құ тыл ды. Эт ни ка лық тең құ-
қы лық прин цип тер не гі зін де бір лік қам та ма-
сыз етіл ді. Пре зи дент тің мер зі мі нен бұ рын 
іс ке асы рыл ған «Қа зақ стан-2030» стра те ги ясы 

Қа зақ стан ның əлем де гі бə се ке ге ба рын ша қа бі-
лет ті 50 ел дің қа та ры на кі ру ін қам та ма сыз ет ті.

ЗА5 ФА КУЛЬ ТЕ ТІ

Бү гін де бойын да күш-қуа ты мен жі ге рі, тың иде ясы бар ла улап тұр ған жас тар 
бас та ма сы ел да му ына жол ашу да. Мұн дай жа ңа шыл дық тар дан ҚарМУ жас та ры да 
қа лыс қа лып жат қан жоқ. Мə се лен, жа қын да «Еnac tus» жас кə сіп кер лер клу бы ның 
бе дел ді мү ше ле рі Сұл тан ға ли Асан мен Əділ Ри за бе ков ел таң да нар лық жо ба ны жа-
рық қа шы ғар ды. Жо ба «Сар қыт-бокс» деп ата ла ды. Аты на за ты сай жо ба, елі міз дің 
өнім де рі нен сар қыт ре тін де ше тел аза мат та ры мен ше тел де гі қан дас та ры мыз ға ар-
нал ған тауар лар ұсын бақ екен. Іс тің анық-қа ны ғын Сұл тан ға ли га зе ті міз ге бер ген 
сұх ба тын да ба ян да ды.

— Сұл тан ға ли, бұ қа ра лық ақ па рат құ рал-
да ры «Сар қыт-бокс» жо ба сы ха лы қа ра лық 
ту риз мнің да му ына зор үлес қо са ды деп 
жа зып жа тыр. Ай ту лы жо ба жай лы ай та 
отыр са ңыз?

— Жа ңа оқу жы лы бас та лы сы мен біз жыл-
да ғы əде ті міз ден ат та май ко ман да мыз дың құ-
ра мын то лық ты ру үшін 1 курс сту дент те рі ара-
сын да ірік теу өт кі зе міз. Жыл да ғы ірік теу ке зе-
ңі міз дің өз та лап та ры на сай до да да жо ба лар 
бақ сы на са ды, яғ ни ұйы мы мыз ға мү ше бол-
ғы сы кел ген əр жас өз жо ба сын ұсы нуы ти іс. 
Сон дай бір ірік те уде ерек ше көз ге түс кен жо ба, 
бү гін гі іс ке асы рыл ға лы жат қан «Сар қыт-бокс» 
жо ба сы ның қаң қа сы бо ла тын. Біз сол ауқым ды, 
бо ла ша ғы жар қын жо ба ны қол ға алып, де реу 
іс ке кі рі сіп кет тік.

— Жо ба ны қа лай та ныс ты рар еді ңіз?
— Ту ған жер дей жер бол ма сы кім ге де бол са 

ай қын. Бі рін ші ден, ше тел асып кет кен қан дас-
та ры мыз дың отан ға де ген ыс тық са ғы ныш та-
рын ба су ға, елін ұмыт пай, жиі ес ке алып тұ-
ру ла ры на, екін ші ден, ха лы қа ра лық ту риз мнің 
да му ына бір сеп ті гін ти гі зу де қыз мет ат қа ру ға 
дайын жо ба деп та ныс ты рар едім.

— Бас ты мақ сат?
— Бə рі міз ге бел гі лі, біз де миг рант тар са ны 

кө бе юде. Ке ңес өкі ме ті ке зін де ел аза мат та-
ры көр ші мем ле кет тер ге, ше тел дер ге қо ныс 
ауда ру ға мəж бүр бол ды. Олар қа зір Түр кия, 
Еуро па, АҚШ, Ка на да ел де рін де жə не өз ге де 
мем ле кет тер де тұ рып жа тыр. Сол ел дің аза-
мат ты ғын алып, от ба сын құ рып, сол ел де таң 
аты рып, кеш ба ты рып жат қа ны мен, қа лай да 
бол сын ту ған же рі нің то пы ра ғын аң сай ды. Мі-

не, сол кез де біз дің «Сар қыт-бок стың» өнім де-
рі мен өз са ғы ныш та рын ба сып, ту ған ел ге де-
ген сүйіс пен ші лік се зім де рін арт ты ра түс пек. 
Бас ты мақ сат — жы рақ та жүр ген ел аза мат та-
ры на ту ған ел ден жү рек те рі нен де, қас та ры нан 
да та бы лар ес те лік тар ту ету.

— «Сар қыт-бокс» ұсы на тын өнім дер 
жай лы не ай та сыз?

— Жы рақ қа шық сақ, əри не, бір ден үй дің 
та ға мын аң сай мыз. Сол се беп ті ше тел асып, 
ел дің та ма ғын аң сап жүр ген қан дас та ры мыз 
үшін ұлт тық та ғам да ры мыз, оның ішін де құрт, 
ірім шік — бұл та ғам дар сақ та лу мер зі мі нің 
ұзақ уақыт қа жа рам ды бо лу ынан ұсы ныл ған-
дар. Оның ішін де жыл қы ның еті, яғ ни қа зы 
да бо ла ды де ген үміт те міз. Қа зы ның сақ та лу 
мер зі мін ұзар ту мақ са тын да əлі де жұ мыс тар 
жа са лу да. Ұлт тық өнім дер ден өзі міз дің қа зақ-

стан дық «Ра хат» кон ди тер лік ком па ни ясы ның 
«Қа зақ стан» шо ко ла ды бо ла ды. Та ғам дар дан 
бө лек ұлт тық кə де сый лар: дом бы ра, ки із үй — 
олар ұлт тық дəс түр лер мен қа ла лар жай лы 
ша ғын мə лі мет тер мен то лық ты ры ла ды. Ақ па-
рат тар қа зақ, орыс, ағыл шын ті лін де бо ла ды. 
Тек қа на қан дас та ры мыз ға ға на емес, елі міз ге 
іс са пар мен кел ген ше тел аза мат та ры на да қа-
зақ елі нен ес те лік бол мақ.

— Қа зір гі жұ мыс ба ры сы қан дай?
— Қа зір гі таң да Н. Ə. Назарбаев ха лық ара-

лық əуежайы мен ке ліс сөз жүр гі зу де міз. Жо ба 
іс ке ас қан жағ дай да біз дің бок ста ры мыз Duty 
Free дү кен де рі нен орын ал мақ. Оны елі міз-
ге жо лы түс кен ше тел аза мат та ры ның са тып 
алу ла ры ар қы лы ұлт тық ту риз мнің да му ына 
да бір сеп ті гі ти ер де ген үміт те міз. Қа зір жо-
ба ның пре зен та ци ясы мен қар жы лық мəсе-
ле ле рі нің бəрін то лық қан ды аяқ та дық. Тұ ты-
ну шы ла ры мыз біз дің бок стар ды тек дү кен-
дер ден кө ріп қа на қой май, олар ды ин тер нет 
дү кен де рі нен де қа рап, тап сы рыс бе ру ле рі не 
бо ла тын дай жағ дай ды да қа рас ты ру да мыз. 
Жо ба мыз іс ке асып, ел игі лі гі не жа рап жат са, 
біз дің ұжым үшін ор ны ерек үл кен же тіс тік 
бо лар еді.

— Сұх ба ты ңыз ға үл кен рах мет, то ла ғай 
та быс тар ті лей міз!

ДИ ЯНА СА �ЫМ БЕК,
�Ж-22 ТО БЫ НЫ5 СТУ ДЕН ТІ

«Жа*сыны, аты, /алымны, хаты 7лмейді»

Президенттік институтты, отыз жылды/ы

«Жас келсе — іске»

А*параттар а/ыны
«Ту/ан жер — жастарды, *олында»

С�уір айын да шет тіл дер фа куль те-

тін де д�с т'р лі фа куль те та ра лы� фо-

то сайыс ты% ма ра пат тау р� сі мі �т ті. 

�а зы лар ал �а сы �а ты су шы лар ды% 

е% бе гін екі не гіз гі �л шем шарт бойын-

ша ба 
а ла 
ан ды� та рын атап айт ты. 

Бі рін ші ден, «Ту 
ан жер — жас тар ды% 

�о лын да» — атал 
ан та �ы рып ты аша-

тын су рет тер, со дан кейін сол су рет-

тер ді жан дан ды ра тын ви де олар ды 

а
ыл шын ша, фран цуз ша, не міс ше 

с�й лет кен сту дент тер ді% �з ге тіл ді 

�ан ша лы� ты де% гей де ме% гер ген дік-

те рі са рап �а са лын ды дей ді.

«Жас тар жы лын да 5т кі зіл ген ай ту лы 

бай �ау бі лім алу шы лар ды� кре атив ті лі-

гін, 5з ге тіл дер ді ме� ге ру ге де ген "м ты-

лы сын да мы ту мен �а тар, олар ды� ту �ан 

жер ге де ген с!йіс пен ші лі гін арт тыр ды. 

Жал пы, ме ні� су рет те рім ні� с�т ті шы-

�уы на дос та рым ны� ы� па лы 5те зор 

бол ды», — дей ді сайыс �а �а ты сып, же-

�ім паз дар ды� �а та ры нан та был �ан фи-

ло ло гия фа куль те ті ні� сту ден ті А� н"р 

Мыр за та ева».

Ма ра пат тау р� сі мі нен кейін сайыс-

кер лер �а ра �ан ды �а ла сы ны� та ны мал 

к� сіп �ой фо тог ра фы Ми ха ил Ба ра нов 

5т кіз ген ше бер лік са ба �ы на �а тыс ты. 

Май тал ман ма ман �арМУ сту дент те рі не 

5зі ні� !з дік су рет те рін к5р се тіп, жыл дар 

бойы жи на �ан т� жі ри бе сі мен б5 ліс ті. 

Жас тар су рет ке т! сі ру �а бі лет ті лік те рін 

аз да бол сын шы� дап �айт ты.

АЙ СА НА СЕ РІ КО ВА,
�Ж-12 ТО БЫ НЫ5 СТУ ДЕН ТІ

Университет жа�алы�тары
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25-26 ап ре ля 2019 го да КарГУ им. Е. А. Бу ке то ва про вел Меж-
ду на род ную сту ден чес кую олим пи аду по инос тран ным язы кам. 
КарГУ се год ня — пер вый вуз в Рес пуб ли ке Казахстан, ко то рый 
ини ци иру ет ор га ни за цию олим пи ады та ко го уров ня.

Олим пи ада про во ди лась по 5 
инос тран ным язы кам: ан глий ский, 
не мец кий, фран цуз ский, ки тай ский, 
рус ский как инос тран ный для сту ден-
тов из стран даль не го за ру бежья.

Цель олим пи ады — раз ви тие мо-
ти ва ции к изу че нию инос тран ных 
язы ков в ус ло ви ях меж куль тур ной 
ин тег ра ции. Прог рам ма меж ду-
на род ной олим пи ады поз во ли ла 
сту ден там раз ных стран про де-
монстри ро вать свои зна ния в об лас-
ти инос тран ных язы ков и по лу чить 
хо ро ший опыт меж куль тур ной ком-
му ни ка ции.

В Меж ду на род ной сту ден чес кой 
олим пи аде по инос тран ным язы-
кам при ня ли учас тие сту ден ты из 
Казахстана, Рос сии, Кир ги зии, Уз бе-
кис та на и Ки тая. Учас тие за яви ли сту-
ден ты из 8 за ру беж ных уни вер си те тов 
и 26 ву зов Казахстана. В олим пи аде 
при ня ли учас тие ко ман ды 34 ву зов.
Со ор га ни за то ра ми олим пи ады 

выс ту пи ли фи ли ал АО «НЦПК «Өр-
леу» Ин сти тут по вы ше ния ква ли фи-
ка ции пе да го ги чес ких ра бот ни ков по 
Ка ра ган дин ской об лас ти», Ас со ци-
ация вы пус кни ков фа куль те та инос-
тран ных язы ков КарГУ им. Е. А. Бу-

ке то ва. Пар тне ра ми олим пи ады 
яв ля ют ся та кие меж ду на род ные 
ор га ни за ции, как Гер ман ская служ-
ба ака де ми чес ких об ме нов (DA AD), 
Ге те-Ин сти тут, Фран цуз ский аль янс 
г. Ка ра ган ды.

В рам ках олим пи ады ор га ни зо-
ва но про ве де ние за ру беж ны ми и 
ка зах стан ски ми мо де ра то ра ми мас-
тер-клас сов по сов ре мен ным ме то ди-
кам обу че ния инос тран ным язы кам, 
круг ло го сто ла «Пер спек ти вы меж ду-
на род но го ака де ми чес ко го сот руд ни-
че ства в об лас ти ино языч но го об ра зо-
ва ния», а так же выс тав ки «Науч но-ме-
то ди чес кое обес пе че ние ино языч но го 
об ра зо ва ния в КарГУ им. Е. А. Бу ке-
то ва».
От кры тие Меж ду на род ной сту-

ден чес кой олим пи ады по инос тран-

ным язы кам сос то ялось 25 ап ре ля во 
Двор це сту ден тов КарГУ им. Е. А. Бу-
ке то ва.

25 ап ре ля сос то ялась Stu dents’ 
Wel co me Party, где учас тни ки олим-
пи ады в ху до же ствен ной фор ме 
пред ста ви ли свою ко ман ду, вуз, 
стра ну.

Под ве де ние ито гов олим пи ады 
прош ло в тор же ствен ной об ста нов ке 
26 ап ре ля во Двор це сту ден тов КарГУ. 
По бе ди те ли от ме че ны дип ло ма ми и 
при за ми ор га ни за то ров и пар тне ров 
олим пи ады.

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

В КарГУ им. ака де ми ка Е. А. Бу ке то ва сос то ялась Рес пуб ли кан ская науч но-прак ти чес-
кая кон фе рен ция «Трид ца ти ле тие ин сти ту та пре зи дент ства в Рес пуб ли ке Ка зах стан».

Мас штаб ные пре об ра зо ва ния, ини ци-
иро ван ные и воп ло щен ные в жизнь Пер вым 
Пре зи ден том Нур сул та ном Аби ше ви чем 
Назарбаевым, обес пе чи ли Ка зах ста ну об-
ще ми ро вое приз на ние и ста тус ре ги ональ-
но го ли де ра Цен траль ной Азии. Казахстан 
се год ня — пол ноп рав ный и ува жа емый 
учас тник меж ду на род ных по ли ти чес ких 
про цес сов.
В слож ней ших ге опо ли ти чес ких ус ло-

ви ях Ел ба сы соз дал ка зах стан скую го су дар-
ствен ность, пос тро ил но вый, не за ви си мый 
Казахстан. Бла го да ря его пло дот вор ной дея-
тель нос ти ка зах стан ское об ще ство из бе жа-
ло по ли ти чес ко го рас ко ла, ни ще ты, ме жэт-
ни чес ких и меж ре ли ги оз ных стол кно ве ний, 
че рез ко то рые прош ли мно гие го су дар ства, 
не ког да вхо див шие в Со вет скую им пе рию. 
На ос но ве прин ци пов эт ни чес ко го рав ноп-
ра вия бы ло обес пе че но на ци ональ ное един-
ство. Дос роч но ре али зо ван ная стра те гия 
Пре зи ден та «Ка зах стан-2030» обес пе чи ла 

вхож де ние Казахстана в чис ло 50 на ибо лее 
кон ку рен тос по соб ных стран ми ра.
Цель кон фе рен ции сос то яла в том, что бы 

по ка зать роль Пер во го Пре зи ден та Нур сул-
та на Аби ше ви ча Назарбаева в ста нов ле нии 
и раз ви тии Рес пуб ли ки Казахстан, про ана-
ли зи ро вать ак ту аль ные проб ле мы ста нов-
ле ния и раз ви тия ин сти ту та пре зи дент ства 
Рес пуб ли ки Казахстан в све те ук реп ле ния 
го су дар ствен но го су ве ре ни те та.
Ра бо та кон фе рен ции от кры лась всту пи-

тель ным сло вом рек то ра КарГУ им. Е. А. Бу-
ке то ва, чле на-кор рес пон ден та На ци ональ-
ной ака де мии на ук Рес пуб ли ки Казахстан, 
док то ра хи ми чес ких на ук, про фес со ра Ед-
ри со ва Аза ма та Тир жа но ви ча.

«Ин сти тут пре зи дент ства в на шей стра-
не име ет свою, осо бую ис то рию. Он раз-
ви вал ся в слож ной для Казахстана по ли-
ти чес кой и эко но ми чес кой об ста нов ке. 24 
ап ре ля 1990 го да Вер хов ный Со вет КазССР 
при нял за кон об уч реж де нии пос та пре зи-
ден та. В то вре мя кар ди наль ные пе ре ме-
ны в Ка зах ста не бы ли бы не воз мож ны без 
силь ной лич нос ти и эф фек тив но го ин сти-
ту та уп рав ле ния», — ска зал рек тор КарГУ 
им. Бу ке то ва Аза мат Ед ри сов, от кры вая 
кон фе рен цию. Он на пом нил о том, что ин-
сти тут пре зи дент ства раз ви вал ся вмес те 
со ста нов ле ни ем не за ви си мос ти в стра не. 

Кон сти ту ция 1995 го да окон ча тель но зак-
ре пи ла пре зи дентскую фор му прав ле ния 
в Ка зах ста не. С это го пе ри ода ин сти тут 
пре зи дент ства ук реп лял ся за счет рас ши-
ре ния пол но мо чий, сде лав ших гла ву го-
су дар ства выс шим дол жнос тным ли цом 
и га ран том Кон сти ту ции. «К нас то яще му 
вре ме ни пре зи дентская фор ма прав ле ния, 
пос те пен но ре фор ми ру ясь, взя ла курс на 
уси ле ние пол но мо чий Пар ла мен та и дру-
гих вет вей влас ти. Наз на чен ные на 9 июня 
пре зи дентские вы бо ры сви де тель ству ют о 
про дол же нии на ча тых в стра не де мок ра-
ти чес ких ре форм», — под чер кнул Аза мат 
Ед ри сов.
На кон фе рен ции об су ди ли воп ро сы ин-

сти ту та пре зи дент ства, раз ли чия пре зи-
дентско го и пар ла ментско го прав ле ния. А 
так же на пом ни ли о важ нос ти пред сто ящих 
вне оче ред ных пре зи дентских вы бо ров. «30 
лет — не боль шой срок, тем не ме нее, на ша 
стра на за это вре мя прош ла боль шой путь. 
Пос лед ние ре фор мы, ко то рые про во дят ся у 
нас в го су дар стве, нап ри мер пе ре да ча час ти 
пол но мо чий Ел ба сы Пар ла мен ту и ис пол-
ни тель ным струк ту рам, — это зна чи тель-
ный шаг для даль ней ше го раз ви тия де мок-
ра тии», — ска зал док тор юри ди чес ких на ук, 
про фес сор, де кан юри ди чес ко го фа куль те та 
КарГУ Га лым Ко жах ме тов.

Сре ди учас тни ков кон фе рен ции бы ли 
сот руд ни ки ве ду щих уни вер си те тов стра ны, 
из вес тные уче ные.
На кон фе рен ции выс ту пи ли: Бал гим бе-

ко ва Г. У., за мес ти тель де ка на юри ди чес ко го 
фа куль те та по науч ной ра бо те, док тор PhD, 
до цент ка фед ры кон сти ту ци он но го и меж-
ду на род но го пра ва, она пред ста ви ла док лад 
«Ста нов ле ние ка зах стан ской мо де ли ин сти-
ту та пре зи дент ства». Ка ки мо ва М. Ш., к.ю.н., 
про фес сор, за ве ду ющая ка фед рой те ории и 
ис то рии го су дар ства и пра ва, ос та но ви лась 
в сво ем выс туп ле нии на важ ном те оре ти ко-
пра во вом ас пек те ин сти ту та пре зи дент ства 
в Рес пуб ли ке Казахстан.
Учас тни ки кон фе рен ции от ме ти ли, что 

мас штаб ные пре об ра зо ва ния, ини ци иро-
ван ные и воп ло щен ные в жизнь Пер вым 
Пре зи ден том Нур сул та ном Аби ше ви чем 
Назарбаевым, обес пе чи ли Ка зах ста ну об-
ще ми ро вое приз на ние и ста тус ре ги ональ-
но го ли де ра Цен траль ной Азии.

СОБ. ИНФ.

Сту ден тка 4-го кур са спе ци-
аль нос ти «учет и аудит» КарГУ 
им. Е. А. Бу ке то ва Те ги со ва Ди на за 
свою ра бо ту наг раж де на дип ло мом 
1-й сте пе ни, а ма гис тран тка 1-го 
кур са спе ци аль нос ти «учет и аудит» 
КарГУ Ах ме то ва Ай да на — дип ло-
мом 3-й сте пе ни в Меж ду на род ном 
кон кур се науч но-ис сле до ва тельских 
ра бот, про во ди мом в рам ках Х Ев-
ра зий ско го эко но ми чес ко го фо ру-
ма мо ло де жи, ко то рый сос то ял ся 
в Уральском го су дар ствен ном эко-
но ми чес ком уни вер си те те (г. Ека-
те рин бург) 16-18 ап ре ля 2019 г. Фо-
рум был пос вя щен те ме «Россия — 
Азия — Аф ри ка — Ла тин ская 
Аме ри ка: эко но ми ка вза им но го 
до ве рия». Его клю че вой мис си ей 
ста ло ук реп ле ние до ве рия меж ду 
стра на ми, рас ши ре ние сот руд ни че-
ства в об ра зо ва нии, куль ту ре, на уке 
и тех но ло ги ях, сня тие барь еров для 
об ще ния меж ду людь ми.

В ра бо те фо ру ма при ня ли учас-
тие бо лее 3500 де ле га тов из 72 стран 
и 70 ре ги онов Рос сий ской Фе де-
ра ции, пред ста ви те ли 126 уни вер-
си те тов со все го ми ра (из них 69 — 
уни вер си те ты стран Азии, Аф ри ки, 
Ла тин ской Аме ри ки, Ближ не го 
Вос то ка и 57 ву зов Рос сии), 356 эк-
спер тов, офи ци аль ные ли ца 15 дип-
пред ста ви тельств инос тран ных го-
су дарств в Рос сий ской Фе де ра ции, 
пред ста ви те лей ми нис терств и ве-
домств; ген кон су лы 18 го су дарств в 
г. Ека те рин бур ге; ди рек тор Цен тра 
меж ду на род но го про мыш лен но го 
сот руд ни че ства ЮНИ ДО в Рос сий-
ской Фе де ра ции С. А. Ко рот ков; ди-
рек тор Ин фор ма ци он но го цен тра 
ООН в Мос кве В. В. Куз не цов; ру ко-
во ди тель Цен тра пуб лич ной дип ло-
ма тии, ди ало га ми ро вых куль тур и 
ре ли гий Дип ло ма ти чес кой ака де-
мии МИД Рос сии Н. И. Мас ла ко-
ва-Кла уберг; про рек тор Дип ло ма-

ти чес кой ака де мии МИД Рос сии 
Т. А. За ка ур це ва; пред ста ви те ли 
ис пол ни тель ной и за ко но да тель-
ной влас ти Свер длов ской об лас ти, 
пред ста ви те ли биз не са и об ще-
ствен ных ор га ни за ций.
За ве ду ющая ка фед рой бух-

гал тер ско го уче та и ауди та КарГУ 
им. Е. А. Бу ке то ва к.э.н. Сыз ды ко-
ва Эль ми ра Жас ла нов на при ня ла 
учас тие в Х Ев ра зий ском эко но-
ми чес ком фо ру ме мо ло де жи в ка-
че стве эк спер та. В рам ках фо ру ма 
Эль ми ра Жас ла нов на про ве ла от-
кры тую лек цию для сту ден тов и 
ма гис тран тов Уральско го го су дар-
ствен но го эко но ми чес ко го уни вер-
си те та на те му «Раз ви тие го су дар-
ствен но го ауди та в Рес пуб ли ке Ка-
зах стан».
Сыз ды ко ва Э. Ж. и ст. пре по-

да ва тель ка фед ры бух гал тер ско-
го уче та и ауди та Сыз ды ко ва Д. И. 
бы ли от ме че ны бла го дар ствен ны-

ми пись ма ми рек то ра Уральско го 
го су дар ствен но го эко но ми чес ко го 
уни вер си те та д.э.н., про фес со ра 
Си ли на Я. П. за ак тив ное учас тие в 
ра бо те фо ру ма.
По бе ди те лям Те ги со вой Д. и 

Ах ме то вой А. по ми мо дип ло мов 

бы ли вру че ны па мят ные знач ки 
Х Ев ра зий ско го эко но ми чес ко го 
фо ру ма мо ло де жи и де неж ные 
при зы.

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

Тридцатилетие института президентства в Республике 
Казахстан стало темой научной конференции

Студенты КарГУ стали победителями Международного конкурса научно-
исследовательских работ Х Евразийского экономического форума молодежи
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Қа ра ған ды ша һа рын да Қа зақ стан Рес пуб ли ка сы Бі лім жəне ғы лым ми нистрлі гі 
мен Е. А. Бө ке тов атын да ғы Қа ра ған ды мем ле кет тік уни вер си те ті жəне М. Жұ ма-
ба ев атын да ғы №39 гим на зи яның ұйым дас ты ру ымен Жа ңа ар қа ауда ны ның ту ма сы, 
атақ ты ға лым, ақын, жа зу шы, фольклор та ну шы, фи ло ло гия ғы лым да ры ның док-
то ры, про фес сор Бе рік Се рік байұ лы Ра хы мов тың 60 жыл ды ғы на ар нал ған «Ру ха ни 
мұ ра ны зерт теу мен оқы ту дың ма ңыз ды мəсе ле ле рі» ат ты рес пуб ли ка лық ғы лы ми-
прак ти ка лық кон фе рен ция өт ті.

Қа ла мыз да ғы №39 Мағ жан Жұ ма ба ев 
атын да ғы мек теп-гим на зи ясы нан бас тау 
ал ған кон фе рен ци яның ма ра пат тау рəсі мі 
ҚарМУ фи ло ло гия фа куль те ті нің ша ңы ра-
ғын да өз жал ға сы мын тап ты. Сту дент тер 
мен оқу шы лар сөз өне рін кие тұ тып, ұлт-
тық қа си ет те рі міз ді ұлық тап жүр ген ұла-
ғат ты ұс таз Бе рік Се рік байұ лы ның өне ге лі 
өмі рін үл гі-өне ге ет ті.
Бү гін де ке зін де өзі бі лім ал ған ака де мик 

Е. А. Бө ке тов атын да ғы ҚарМУ-дың фи ло-
ло гия фа куль те ті нің қа зақ əде би еті ка фед-
ра сы ның про фес со ры бо лып, есе лі ең бе гі-
мен ел ге та ныл ған про фес сор Бе рік Ра хы-
мов тың ғы лы ми ең бек те рі 200-ден ас там. 

Со ның ішін де ше тел де, жа қын ту ыс қан 
мем ле кет тер де жа рық көр ген ең бек те рі де 
жет кі лік ті. Ға лым ха лы қа ра лық жə не рес-
пуб ли ка лық ғы лы ми жо ба лар бойын ша 
да есе лі ең бек етіп ке ле ді. Оның же тек ші-
лі гі мен 5 ғы лым кан ди да ты, 14 ғы лым ма-
гистрле рі дайын дал ған. Шə кірт те рі көп ке 
та ны мал.
Сал та нат ты жи ын ба ры сын да ас қа ра-

лы ал пыс жас қа жет кен аға мыз дың өмі рі-
нен сыр шер ткен қыс қа мет раж ды фильм 
ха лық на за ры на ұсы ныл ды. Жи ын тіз гі нін 
қа зақ əде би еті ка фед ра сы ның мең ге ру ші-
сі, фи ло ло гия ғы лым да ры ның док то ры, 
про фес сор Жан сая Жа рыл ға пов өз қо лы на 

алып, бас қо су ды бас тан-аяқ кө ңіл ді леп пен 
өте əде мі жүр гіз ді. Алыс тан ат тер ле тіп 
жет кен қо нақ тар, ұс таз дың ал ды нан өт кен 
бұ рын ғы шəкірт те рі, жи ын ға кел ген аяулы 
ана сы мен асыл жа ры, сту дент тер қауымы 
Бе рік ағай дың қан дай тұл ға, қан дай ұс таз, 
қан дай пер зент, қан дай жар, қан дай дос 

бол ған ды ғы жай лы айт ты. Қо нақ тар дың 
жы лы ле бі зі, шəкірт те рі нің ыс тық ықы ла-
сы кеш тің шы райын ен гіз ді.

ДИ АНА СА �ЫМ БЕ КО ВА,

�АРМУ СТУ ДЕН ТІ

Қа зақ ты қы на дай қыр ған ашар шы лық 
пен қу ғын-сүр гін ді кө ріп, аудан ннан об-
лыс қа қыз мет ке кө те ріл ге нін де сұм со ғыс 
бас та лып, тыл да ғы ха лық тың ат қан таң нан 
бат қан күн ге дейін со зы лар ауыр ең бе гін 
бір ге бө ліс кен Жұ ма бек Ах ме тұ лы жай лы 
қан дай мақ тау ай тса да көп тік қыл мас. Еш-
бір ұлт ты, ха лық ты ала ла май, адам зат тың 
бə рін де сүй ген еді елі нің өрен ұлы. Тың 
жə не ты ңай ған жер лер ді иге ру нау қа ны-

нан бас тал ған жер мə се ле сін де гі қи тұр қы 
са ясат қа қас қая қар сы тұ рып, азуы ке ре-
қа рыс КСРО бас шы ла ры мен ай қас ты. Би ік 
ман сап тан ұлт тық мүд де ні жо ға ры қой ға-
ны үшін ел дің бі рін ші бас шы сы бо лу ына 
бір-ақ қа дам қал ған да қыз ме ті нен алы нып, 
Шым кент об лы сы на қу ыл ды. Бұ дан кейін 
де ке ңес тік жүйе та ра пы нан жа сал ған қия-
нат тар аз бол ған жоқ. Бі рақ мұ ның бір де 
бі рі туа біт ті қай сар жан ды мұ қат қан емес.
Мем ле кет тің не гіз гі ір ге та сы — оның 

рə міз де рі, ті лі, ді лі жə не ше ка ра сы бол са, 
мұн дай қа си ет ті мұ ра ны көз дің қа ра шы-
ғын дай сақ та уда Жұ ма бек Тə ше нов тің алар 
ор ны ерек ше. Та ны мал тұл ға ның өт кір мі-
не зі мен қай тпас қай сар лы ғы кез кел ген 
ұлт жа на шы ры на үл гі бо ла ры анық.
Бел гі лі ақын Не сіп бек Ай тұ лы бы лай 

жыр лай ды:
«Бас тай ды ақи қат қа жұрт аңы зы,
Өш пей ді оза шап қан тұл пар ізі.
Тай қы май ар жо лы нан Жұ ма бек тей,
Ұл ты на адал бо лу — ұл па ры зы!» Ұл ты-

на сүйеу бо лар өсіп ке ле жат қан на мыс ты 
қа зақ ба ла сы Жұ ма бек Ах ме т ұлы се кіл ді 
еш кім ге дес бер мей тін қай рат ты тұл ға бол-
ға ны дұ рыс-ақ.

АЙ ГЕ РІМ ХА МИТ, 
�АРМУ СТУ ДЕН ТІ

Ака де мик Е. А. Бө ке тов атын да ғы Қа-
ра ған ды мем ле кет тік уни вер си те ті нің 
фи ло ло гия фа куль те ті, жур на лис ти ка 
ка фед ра сы ның 3 курс сту ден ті Ай ха ным 
Орын бе ко ва рес пуб ли ка лық «Қа зақ аруы» 
бай қауының жүл де ге рі бо лып орал ды.

Ұлыс тың ұлы кү ні На урыз ме ре ке сі не 
орай лас ты рып ұйым дас ты рыл ған сұ лу лық 
бай қауына қа ты су ға үміт кер са ны 600-дей 
бол са, со лар дың іші нен 18-і ірік те ліп алын ды. 
Олар хал қы мыз дың та ри хы мен əдет-ғұр пы-
на, салт-дəс тү рі не, жағ ра пи ялық жал пы жағ-
дай ла ры на қа тыс ты сан-алу ан сауал да ры на 
жауап та рын ұсы нып, Бір ға ным Əй ті мо ва, 
Бо лат Ма жа ғұ лов, Қа ра қат Əбіл ди на тə різ ді 
қо ғам жə не өнер қай рат кер ле рі бас та ған қа-
зы лар ал дын да бақ сы нас ты. Біз рес пуб ли ка-
лық бай қау дан маң дайы жар қы рап орал ған 
Ай ха ным ды же ңі сі мен құт тық тап, бі рер ауыз 
тіл дес кен едік.

— Уни вер си те ті міз дің рек то ры, про фес сор 
Аза мат Ті рі жа нұ лы Ғы лы ми ке ңес те құт тық-
тап, ма ра пат та ды. Əри не, ҚарМУ мен ту ған 
қа лам Қа ра ған ды ның атақ-абы ройы на тит-
тей де бол са үле сім ді қос қан ды ғы ма мар-
қайып қал ға ным рас. Не гі зі, 2017 жы лы осы 
бай қау ға жур на лис ти ка ка фед ра сын да бір ге 

оқи тын өзі ме те те лес апам Əй ге рім қа ты сып, 
3 орын ды иелен ген бо ла тын. Ал, ме ні қа зы-
лар ал қа сы 1 орын ға лайық ты ару деп ба ға-
ла ды. Əри не, мұн дай үл кен үде ден кө рі нуі ме, 
Елор да мыз да ғы Бей біт ші лік жə не ке лі сім 
са райын да өт кі зіл ген Қа зақ ару ла ры бай-
қауына қа ты су ыма жан-жақ ты қол дау көр-
се тіп, де ме ген бі лім ор да ма, кур стас та ры ма, 
то бы мыз дың же тек ші сі, ақыл шы мыз Жа нар 
Сем бек қы зы на, фи ло ло гия фа куль те ті нің де-
ка ны Мұ ха мед қа ли Іли ясұ лы на, уни вер си те-
ті міз дің тəр бие ісі жə не əлеу мет тік мə се ле лер 
жө нін де гі про рек то ры Ел дос Ер ға зы ұлы на 
шын жү ре гім нен рах ме тім ді біл дір гім ке ле-
ді, — де ді Ай ха ным Орын бе ко ва.
Біз де «Жа рай сың, Ай ха ным!» дей оты рып, 

ал да ғы уақыт та ма ман ды ғы ның да жүл де ге рі 
ата ну ына ті лек тес ті гі міз ді біл дір дік.

РА УШАН Н:Р ША, 
ЖУР НА ЛИС ТИ КА КА ФЕД РА СЫ НЫ5 А�А О�Ы ТУ ШЫ СЫ

Алпыс деген бір асу

Rмірі 7неге 7ренге Жарайсы,,
Айханым!

Рухани жа��ыру

Б�рекелді!
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20 ап ре ля в КарГУ прош ла Ре ги ональ ная науч но-прак ти чес кая кон фе рен ция «Ба ла-
уба ев ские чте ния — 11». Ор га ни за то ром кон фе рен ции выс ту пи ла ка фед ра пси хо ло гии.

Це ли про ве де ния кон фе рен ции — фор-
ми ро ва ние но вых зна ний и об мен науч ным и 
прак ти чес ким опы том мо ло дых ис сле до ва те-
лей.
За да ча ми кон фе рен ции бы ли оп ре де ле ны: 

прив ле че ние та лан тли вой мо ло де жи к ре ше-
нию ак ту аль ных науч ных проб лем; оп ре де ле-
ние луч ших науч но-ис сле до ва тельских ра бот; 
со дей ствие и сти му ли ро ва ние науч но-ис сле-
до ва тельской дея тель нос ти мо ло де жи.
Бы ло пред став ле но бо лее 40 науч ных ра бот.
Ос нов ны ми нап рав ле ни ями ра бо ты кон фе-

рен ции ста ли «Пси хо ло ги чес кие ас пек ты воз-
рас тно го раз ви тия», «Пси хо ло гия се мей ных 
от но ше ний», «Проб ле мы ме ди цин ской пси-
хо ло гии», «Со ци аль но-пси хо ло ги чес кие ас-
пек ты пси хо ло ги чес ко го зна ния», «Проб ле мы 
пра во вой пси хо ло гии», «Ак ту аль ные воп ро сы 
со ци аль но-гу ма ни тар ных на ук», «Прак ти чес-
кие ис сле до ва ния в пси хо ло гии» (для ма гис-
тран тов).
Статьи кон фе рен ции опуб ли ко ва ны в сбор-

ни ке науч ных тру дов сту ден тов, ма гис тран тов 
и пре по да ва те лей.
В ра бо те сек ций бы ли зас лу ша ны выс туп-

ле ния учас тни ков по ак ту аль ным проб ле мам 
те оре ти чес кой и прак ти чес кой пси хо ло гии, 

воз рас тной, со ци аль ной и ме ди цин ской пси-
хо ло гии, смеж ных на ук. В хо де кон фе рен ции 
сту ден ты из раз ных ву зов Ка ра ган ды смог ли 
об су дить ак ту аль ные воп ро сы гло ба ли за ции, 
ин но ва ци он но го по тен ци ала мо ло де жи, по-
де ли лись цен ным опы том, ре зуль та та ми ис-
сле до ва ний и науч ных на ра бо ток.
В рам ках кон фе рен ции про шел кон курс 

сту ден чес ких науч ных ра бот. Бы ла соз да на 
кон кур сная ко мис сия по ра бо те кон фе рен-
ции в сек ци ях: пред се да тель — к.пс.н., до цент 
Са би ро ва Р. Ш.; чле ны ко мис сии — к.пс.н., 
до цент Кап ба со ва Г. Б., к.пс.н., до цент Алим-
ба ева Р. Т., к.пс.н., до цент Жан се ри ко ва Д. А., 
ст. пре по да ва те ли Ла за ре ва Е. А., Ба ри ко-
ва А. Р., Бур ле но ва С. О., Аль го жи на А. Р.
Ко мис си ей от ме че но вы со кое ка че ство 

под го тов ки учас тни ков к кон кур су.
По ито гам кон фе рен ции бы ла при ня та ре-

зо лю ция. Об су див сов ре мен ные проб ле мы 
науч но-прак ти чес кой пси хо ло гии, учас тни ки 
кон фе рен ции сфор му ли ро ва ли сле ду ющие 
пред ло же ния науч но-прак ти чес ко го ха рак те-
ра.
Про дол жить еже год ное про ве де ние науч-

но-прак ти чес кой кон фе рен ции «Ба ла уба ев-
ские чте ния» на ба зе фа куль те та фи ло со фии 

и пси хо ло гии КарГУ им. Е. А. Бу ке то ва. Прив-
ле кать к учас тию в кон фе рен ции боль ше об-
ра зо ва тель ных уч реж де ний. Со дей ство вать 
раз ви тию науч ных ис сле до ва ний ак ту аль ных 
проб лем пси хо ло гии, даль ней ше му учас тию 
луч ших сту ден чес ких ра бот в рес пуб ли кан-
ских и меж ду на род ных кон кур сах. Соз да вать 
ус ло вия для ре али за ции твор чес ко го по тен-
ци ала сту ден тов фа куль те та, ка че ствен но ре-
али зу ющих ком пе тен тнос тный под ход, ори-
ен ти ро ван ный на ре зуль тат.

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

19 ап ре ля на фа куль те те фи ло со фии и пси хо ло гии бы ла про ве де на III Рес пуб ли кан-
ская науч но-прак ти чес кая кон фе рен ция «Со ци аль ная ра бо та и со ци аль ная пе да го ги ка: 
ре алии и пер спек ти вы». Ор га ни за тор кон фе рен ции — ка фед ра со ци аль ной ра бо ты и со-
ци аль ной пе да го ги ки.

На кон фе рен ции бы ли рас смот ре ны ак ту-
аль ные проб ле мы в сфе ре об ра зо ва ния, со ци-
аль ной за щи ты на се ле ния, те ории и прак ти ки 
со ци аль ной ра бо ты, со ци аль ной пе да го ги ки. 
Ос нов ная цель кон фе рен ции — об суж де ние 
ме то до ло ги чес ких ос нов, те оре ти чес ких и 
прак ти чес ких под хо дов, ох ва ты ва ющих раз-
лич ные об лас ти со ци аль ной ра бо ты и со ци-
аль ной пе да го ги ки. Ос нов ны ми нап рав ле ни-
ями ра бо ты кон фе рен ции ста ли: «Ин но ва ци-
он ные тех но ло гии под го тов ки спе ци алис тов 
со ци аль ной ра бо ты в Рес пуб ли ке Ка зах стан»; 
«Сов ре мен ные со ци аль но-пе да го ги чес кие тех-

но ло гии в сис те ме об ра зо ва ния»; «Ак ту аль-
ные проб ле мы об ра зо ва ния». Мо де ра тор сек-
ции «Ин но ва ци он ные тех но ло гии под го тов ки 
спе ци алис тов со ци аль ной ра бо ты в Рес пуб-
ли ке Ка зах стан» — к.соц.н., до цент Джа ма-
ли ева Г. Ж., мо де ра тор сек ций «Сов ре мен ные 
со ци аль но-пе да го ги чес кие тех но ло гии в сис-
те ме об ра зо ва ния» — к.п.н., до цент Бай му ка-
но ва М. Т., «Ак ту аль ные проб ле мы об ра зо ва-
ния» — к.п.н., до цент Кен дир бе ко ва Ж. Х.
Для учас тия в кон фе рен ции был за яв лен 81 

док лад, ав то ры ко то рых — бо лее 100 че ло век. 
На кон фе рен ции бы ли пред став ле ны сле ду-

ющие выс шие учеб ные за ве де ния и уч реж де-
ния: КарГУ им. Е. А. Бу ке то ва, Пав ло дар ский 
го су дар ствен ный уни вер си тет им. С. То рай гы-
ро ва, КЭУ Каз пот реб со юза; Цен траль но-Ка-
зах стан ская ака де мия; ОСШ №68 г. Ка ра ган-
ды; ОСШ №8 г. Ка ра ган ды; КГУ «Дет ский дом 
«Ку лын шак» и др.

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

Ми нис тер ство об ра зо ва ния и на уки Рес пуб ли ки Казахстан сов мес тно с КарГУ име ни 
ака де ми ка Е. А. Бу ке то ва объ яв ля ет о за пус ке ре ги ональ но го эта па Рес пуб ли кан ско го 
кон кур са стар тап-про ек тов Star tup Bo las hak 4 се зон: Ме нің Ар ма ным в фор ма те ре али ти-
шоу.

Цель про ве де ния кон кур са — под дер жка со-
ци аль но зна чи мых биз нес-ини ци атив мо ло-
дых пред при ни ма те лей, нап рав лен ных на со-
вер шен ство ва ние стан дар тов ка че ства жиз ни, 
транс ферт пе ре до вых зна ний и тех но ло гий в 
со ци аль но-эко но ми чес кую жизнь стра ны.
Пар тне ры про ек та: АО «На ци ональ ный 

центр по вы ше ния ква ли фи ка ции «Өр леу», 
фонд Enac tus Ka zakhstan, Ас со ци ация дру зей 
Тель-Авив ско го уни вер си те та, Ас со ци ация 
пред при ни ма тельско го об ра зо ва ния.
Це ле вая ауди то рия: на чи на ющие пред при-

ни ма те ли в воз рас те 16-29 лет.
Учас тни ки, изъ явив шие же ла ние при нять 

учас тие в от бо роч ном эта пе кон кур са в Ка ра-
ган де, дол жны за пол нить ре гис тра ци он ную 
за яв ку до 3 мая 2019 го да на сай те www.me ni-
nar manym.kz.
От бо роч ный этап Рес пуб ли кан ско го кон-

кур са в Ка ра ган дин ской об лас ти бу дет про ве-
ден с 3 по 5 мая 2019 го да.
Мес то про ве де ния кон кур са — г. Ка ра ган-

да, ули ца Уни вер си тет ская, 28, глав ный кор-
пус КарГУ име ни Е. А. Бу ке то ва.

Эта пы кон кур са:
От бо роч ный этап — ре ги ональ ный от бор, 

по иск идей в ре ги онах. 3-днев ная «про кач ка» 
на вы ков, тре нин ги, по мощь мен то ров и воз-
мож ность по пасть на ак се ле ра цию в один из 
17 ре ги онов по все му Ка зах ста ну. Ре ги ональ-
ный ЦМП ба зо во го ву за ре гис три ру ет и ве дет 
отоб ран ные про ек ты в те че ние все го кон кур са. 
По окон ча нии ре ги ональ ных стар тап-уик-эн-
дов учас тни ки кон кур са пре зен ту ют и за щи-
ща ют свои стар тап-про ек ты пе ред чле на ми 
кон кур сной ко мис сии (биз нес ме на ми ре ги-
она), ко то рые по ито гам за щи ты от бе рут чет-
верть фи на лис тов кон кур са.
Чет верть фи нал — Рес пуб ли кан ский Start-

up We ekend. Луч шие 500 стар тап-про ек тов 
из 17 ре ги онов смо гут прой ти тре нин ги у 
име ни тых биз нес-тре не ров, ко учей, по лу-
чить под дер жку от ве ду щих биз нес ме нов 
Казахстана в г. Нур-Сул та не. Чет верть фи на-
лис ты пре зен ту ют и за щи ща ют свои стар-
тап-про ек ты пе ред чле на ми кон кур сной ко-
мис сии, ко то рые по ито гам от бе рут по лу фи-
на лис тов кон кур са.

По лу фи нал — 64 луч ших про ек та из 17 ре ги-
онов смо гут прой ти тре нин ги у име ни тых биз-
нес-тре не ров в фор ма те ре али ти-шоу в «Каз ме-
диа» г. Нур-Сул та на. По лу фи на лис ты кон кур са 
про хо дят двух не дель ное обу че ние в фор ма те 
биз нес-ла ге ря. По окон ча нии по лу фи на лис ты 
пре зен ту ют и за щи ща ют свои стар тап-про ек-
ты пе ред чле на ми кон кур сной ко мис сии, ко то-
рые по ито гам от бе рут фи на лис тов кон кур са.
Фи нал — Рес пуб ли кан ский De mo Day. 32 

про ек та со все го Казахстана выс ту пят пе ред 
ин вес то ра ми, биз нес-ан ге ла ми и пред ста ви те-
ля ми круп ных вен чур ных фон дов Казахстана 
в фор ма те ре али ти-шоу в «Каз ме диа» г. Нур-
Сул та на.
Су пер фи нал — 16 про ек тов со все го 

Казахстана выс ту пят пе ред ин вес то ра ми, биз-
нес-ан ге ла ми и пред ста ви те ля ми круп ных 
вен чур ных фон дов Казахстана в фор ма те ре-
али ти-шоу в «Каз ме диа» г. Нур-Сул та на.
Учас тни ки ре ги ональ но го от бо ра пок ры ва-

ют рас хо ды са мос то ятель но, или рас хо ды не-
сет нап рав ля ющая сто ро на.
Все воп ро сы и пред ло же ния, ка са ющи еся 

кон кур са, при ни ма ет Центр мо ло деж но го 
пред при ни ма тель ства и Офис ком мер ци али-
за ции тех но ло гий КарГУ им. Е. А. Бу ке то ва.
E-ma il: abskar gu@ma il.ru
Тел. 8(7212) 77-04-25
Кон так тные ли ца:
Бал та бе ков Ас хат Се кер ба евич — 8 775 294 8042.
Жар тай Жа ни бек Ма ра то вич — 8 702 447 3447.

Student news

Конференция 
студентов 
и магистрантов 
«Букетовские 
чтения — 2019»

В КарГУ им. Е. А. Бу ке то ва 

прош ла ре ги ональ ная науч-

но-прак ти чес кая кон фе рен-

ция ма гис тран тов и сту ден тов 

«Бу ке тов ские чте ния — 2019». 

На сек ци он ных за се да ни ях 

кон фе рен ции зас лу ша но бо-

лее 100 док ла дов. Ра бо та ли 

4 сек ции: «Ак ту аль ные воп ро-

сы ес те ствоз на ния», «Ак ту аль-

ные проб ле мы гу ма ни тар ных 

на ук», «Проб ле мы со ци аль но-

пе да го ги чес ких на ук», «Ак ту-

аль ные воп ро сы эко но ми ки и 

пра ва». Ав то ры док ла дов по 

этим нап рав ле ни ям бы ли наг-

раж де ны дип ло ма ми I, II, III сте-

пе ни КарГУ им. Е. А. Бу ке то ва в 

сле ду ющих но ми на ци ях: за ак-

ту аль ность науч ной проб ле мы, 

за прак ти чес кую зна чи мость 

ра бо ты, за ори ги наль ность 

идеи.

Выпускников КарГУ 
приглашают в столицу

16 ап ре ля Центр карь еры и 

тру до ус трой ства КарГУ про вел 

встре чу пред ста ви те лей Уп-

рав ле ния об ра зо ва ния г. Нур-

Сул та на со сту ден та ми вы пус-

кно го кур са пе да го ги чес ких 

спе ци аль нос тей.

С бу ду щи ми вы пус кни ка ми 

встре ти лись: Сма та ева Баг-

лан Ка се нов на, за мес ти тель 

ру ко во ди те ля Уп рав ле ния 

об ра зо ва ния г. Нур-Сул та на; 

Сей те но ва Алия Ма ра тов на, 

ди рек тор шко лы-ли цея №62; 

Жу су по ва Гул сим Асы лов на, 

ди рек тор шко лы-ли цея №72. 

Сту ден ты по лу чи ли под роб ную 

ин фор ма цию о пре иму ще ствах 

сто лич ной сис те мы об ра зо ва-

ния, воз мож нос тях по вы ше ния 

ква ли фи ка ции, карь ер но го 

рос та, пот реб нос ти в пе да го-

ги чес ких кад рах в шко лах го-

ро да.

В мае 2019 го да в сто ли це 

пла ни ру ет ся про ве де ние яр-

мар ки ва кан сий, в ней смо гут 

при нять учас тие все вы пус кни-

ки. Же ла ющие мо гут от пра вить 

ре зю ме на элек трон ный ад рес 

ckit_ksu@ma il.ru. В те ме пись-

ма ука зать: «[Наз ва ние спе-

ци аль нос ти] для Уп рав ле ния 

об ра зо ва ния г. Нур-Сул та на». 

До пол ни тель ная ин фор ма ция 

по те ле фо ну 8(7212) 31-22-99, 

Центр карь еры и тру до ус трой-

ства.

Психологи провели «Балаубаевские чтения — 11»

Студенты и преподаватели обсудили 
вопросы социальной педагогики

Отборочный тур проектов StartupBolashak 4 сезон: 
Мені, Арманым пройдет в КарГУ

Наука и образование
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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 «Нұр-Сұл тан — отан дық ғы лым 
мен бі лім бе ру ді да мы ту ор та лы ғы» ат ты Рес пуб ли ка лық сту дент тер фо ру мы өт ті.

Ай ту лы жи ын ның ашы лу сал та на тын да сөз ал ған бі-
лім ор да сы ның бас шы сы, хи мия ғы лым да ры ның док то ры, 
про фес сор А. Т. Ед ри сов, Қа ра ған ды об лы сы ның жас тар 
са яса ты мə се ле ле рі жө нін де гі бас қар ма сы ның же тек ші сі 
М. Ж. Құт ты бай жан-жақ тан жи нал ған жа лын ды жас тар ға 
сəт ті лік ті леп, Е. А. Бө ке тов атын да ғы Қа ра ған ды мем ле кет-
тік уни вер си те ті мен «Vol teQ» об лыс тық ерік ті лер кор пу-
сы ара сын да ғы ын ты мақ тас тық ту ра лы ме мо ран дум ға қол 
қой ды. Фо рум шең бе рін де пат ри отиз мді, Тəуел сіз Қа зақ-
стан жə не ел астана сы ның та ри хын бі лу мақ са тын да іс-ша-
ра лар өт ті. Қа зақ, орыс жə не ағыл шын тіл де рін де «Үш тіл ді 
көш бас шы» зи ят кер лік сайы сы, «Ақыл ды лар ала ңы» бай-
қауы, «Үз дік сəт тер» сту дент тер көр ме сі ұйым дас ты ры лып, 
қа ты су шы лар Ар хе оло гия жə не эт ног ра фия, Уни вер си тет 
та ри хы мұ ра жай ла ры на эк скур сия жа са ды. Сон дай-ақ 
ар найы ше бер лік сы нып та ры ар қы лы қо сым ша бі лім алу 
мүм кін дік те рі де қа рас ты рыл ды. Ай та лық, С. Сей фул лин 
атын да ғы қа зақ дра ма те ат ры ның же тек ші əр ті сі Қ. К. Ке-
ма лов тың қа ты су ымен өт кен trend-сес сия ба ры сын да жас-
тар өнер, оның ішін де ки но əле мі не қа тыс ты кө кей ле рін де 
жүр ген сұ рақ та рын қою мүм кін ді гі не ие бол ды. Қай рат 

Ке ма лұ лы: «Жас тар жы лы ның аясын да бас шы лық орын да-
ры мен оқу орын да ры қол қойы сып жа тыр. Со ның бə рі не 
үшін? Сіз дер дің бо ла шақ та ры ңыз үшін. Қай са ла да бол ма-
сын бо ла шақ та мем ле кет тің тұт қа сын ұс тап тұ рар өрім дей 
жас тар өсіп ке ле жа тыр. Құ дай ға шү кір, бі лім алып жа-
тыр сыз дар ғой, ен ді осы бі лім мен қа тар жас тар дың ру хы 
дұ рыс бо лып өс се де ген мақ сат ғой, ме нің тү сі ні гім де. Бір 
да ныш пан ның ай тқа ны бар еді: қан ша лық ты адам бі лім ді 
бол са, оның ру ха ни бай лы ғы да сол дең гей де бо луы ке рек. 
Ру хы тү зу емес адам ға бе ріл ген бі лім — қауіп ті бі лім. Ол 
ке рі қа рай қыз мет етуі мүм кін. Бі лім де ген үл кен қа ру, өте 
үл кен қа ру. Сол үл кен қа ру, егер ру хы тү зу емес адам да 
бол са, өзі ңе қар сы қыз мет етуі мүм кін. Мі не, осын дай ой 
ай тып ты бір ғұ ла ма», — дей ке ле, те атр, ки но əле мі ар қы-
лы та ныл ған та лант иесі осын дай ке ле лі бас қо су ды ұйым-
дас ты рып отыр ған уни вер си тет бас шы лы ғы на зор ал ғыс 
біл дір ді. Фо рум өз жұ мы сын Ғы лы ми ке ңес тің мə жі ліс 
за лын да «Open Spa ce» фор ма тын да ғы ди алог тық плат фор-
ма мен аяқ та ды

�АРМУ БАС ПА С	З �ЫЗ МЕ ТІ

Жалынды жастар жиыны
Ел ерте�і...
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По ре ше нию ру ко вод ства Ми нис тер ства обо ро ны Рес пуб ли ки Казахстан и Во ен но-ин же нер но го ин сти ту та 
ра диоэлек тро ни ки и свя зи МО РК на ба зе КарГУ име ни Е. А. Бу ке то ва в Ка ра ган де прош ла V Меж ду на род ная 
олим пи ада кур сан тов ор га ни за ций выс ше го об ра зо ва ния го су дарств — учас тни ков СНГ по ма те ма ти ке.

В меж ду на род ной олим пи аде при ня ли учас тие ко ман-
ды из се ми го су дарств — учас тни ков Сод ру же ства Не за-
ви си мых Го су дарств: Рос сий ская Фе де ра ция, Республика 
Бе ла русь, Кир гиз ская Республика, Республика Ар ме-
ния, Республика Казахстан, Республика Тад жи кис тан и 
Республика Уз бе кис тан. Кур сан ты из се ми стран про де-
монстри ро ва ли свои уни каль ные ма те ма ти чес кие зна ния, 
ре ша ли слож ные ин же нер ные за да чи.
По ито гам олим пи ады в об ще ко ман дном за че те по бе ду 

одер жа ла ко ман да кур сан тов Рос сий ской Фе де ра ции. На 
вто ром мес те — ко ман да Казахстана, на треть ем — пред-
ста ви те ли Рес пуб ли ки Уз бе кис тан.
Для су дей ства на олим пи аде, ко то рая поз во ли ла по-

вы сить меж ду на род ное до ве рие, раз ви тие дру же ствен ных 
свя зей и об мен науч но-об ра зо ва тель ным опы том меж-
ду во ен ны ми ву за ми го су дарств — учас тни ков СНГ, бы ли 

прив ле че ны ру ко во ди те ли ко манд го су дарств — учас тни-
ков СНГ, а так же уче ные-ма те ма ти ки из про фес сор ско-
пре по да ва тельско го сос та ва КарГУ име ни Е. Бу ке то ва.

«Под не пос ред ствен ным ру ко вод ством пред се да те-
ля Со ве та ми нис тров обо ро ны го су дарств — учас тни ков 
СНГ ми нис тра обо ро ны Рос сий ской Фе де ра ции ге не ра-
ла ар мии С. Шой гу и ми нис тра обо ро ны Рес пуб ли ки 
Казахстан ге не рал-майо ра Н. Ер мек ба ева во ен ные учеб-
ные за ве де ния уде ля ют боль шое вни ма ние ка че ствен ной 
под го тов ке офи цер ско го сос та ва. По доб ные ме роп ри-
ятия поз во лят по вы сить меж ду на род ное до ве рие, раз-
ви тие дру же ствен ных свя зей и об мен науч но-об ра зо ва-
тель ным опы том меж ду во ен ны ми ву за ми го су дарств — 
учас тни ков СНГ», — от ме тил на чаль ник Де пар та мен та 
кад ров и во ен но го об ра зо ва ния МО РК ге не рал-майор 
Ра шид Коп ба ев.

На страже точных наук
Фоторепортаж



№4 (284) 30.04.201910Жастар �лемі
Мир молодежи

«Асыл — тас тан, ақыл — жас тан» дей ді да ныш пан 
хал қы мыз. Жас тар ұлы лар ға қа рап өс се екен. Ұлы лық-
ты кө ріп, се зі ніп өс кен, са ли қа лы ғұ мы рын өне ге ет кен 
ұр пақ тың ке ле ше гі қа шан да жар қын. Елі міз де əр ғы-
лым ның көк жи егін де шол пан дай жар қы ра ған тұл ға лар 
тұр. Жан-жа ғы на нұ рын ша шып тұр ған сон дай аза мат-
тар дың бі рі — Кə рім Мың ба ев. «Ат тұя ғын тай ба сар» де-
ген, Қа ныш Иман тайұ лы Сəт па ев қа зақ же рін де Ғы лым 
ака де ми ясы ның не гі зін қа ла са, інісі аға жо лын жал ғап, 
Қа зақ ауыл ша ру ашы лық ака де ми ясын құр ды.

Қа ра жер дің то пы ра ғын жа лаң аяғы мен тап тап, тау ға 
қа рап, кең да ла да ер кін өс кен ауыл ба ла сы кіш кен тай ке-
зі нен көп нəр се ні кө ңі лі не түй ген еді. Ел аху алы мал дың 
өнім ді лі гі мен жер дің құ нар лы ғы на ті ке лей бай ла ныс ты 
екен ді гін ер те тү сін ген дей. Бо ла шақ ма ман ды ғын ауыл 
ша ру ашы лық са ла сы на ар нап, со нау Таш кент те гі Ор та 
Азия мақ та-ир ри га ция ин сти ту ты на тү суі де сон дық тан 
бо лар. Аға мыз дың ең бек жо лы Гру зи ядан бас тал ға нын 
бі ле міз. Сырт ел де тə жі ри бе жи нақ тап, ел ге орал ған соң 
Алматы се лек ци ялық стан ци ясы ның аға ғы лы ми қыз мет-
ке рі, кейін нен осы стан ция ға қа рас ты екін ші ка учук қо-
сал қы ша ру ашы лы ғын да ди рек тор бо лып қыз мет ете ді. 
Бас шы лық қыз мет те жү ріп, бі лі мін одан əрі же тіл ді ру 
мақ са ты мен 1936 жы лы Ле нин град та ғы Бү кі ло дақ тық 
өсім дік ша ру ашы лы ғы ин сти ту ты ның ас пи ран ту ра сы на 
оқу ға тү се ді. «Көк са ғыз ды жақ сар ту дың не гіз гі жол да ры» 
та қы ры бы бойын ша дис сер та ци ялық жұ мы сын бас тай-
ды. Оның та би ғи тү рін жер сін ді ріп, қол дан өсі ру ді жə не 
құ ра мын да ка учу гі мол жа ңа сорт та рын шы ға рып, өн-
ді ріс ке ен гі зу ді мақ сат ет ті. Тың та қы рып ты қол ға алып 
отыр ған қа зақ жі гі ті не осы ин сти тут тың ди рек то ры, аты 
əлем ге əй гі лі ге не тик-ға лым Н. И. Ва ви лов тың өзі же тек-
ші лік ет ті. Атақ ты ака де мик із де ну ші сі зерт теп жүр ген 
та қы рып тың отан дық ав то мо биль өн ді рі сін да мы ту да 
ма ңы зы зор екен ді гін ес ке ріп, ас пи ран ту ра ны ен ді бі тір-
ген жас ма ман нан үл кен үміт кү тіп, Кə рім аға ны ин сти-
тут тың ка учук ті өсім дік тер бө лі мі нің мең ге ру ші сі етіп 
та ғайын дай ды. Мүм кін да рын ды да рын та ны ған бо лар. 
Ұлы лар дың ұлы лы ғы да осын да ғой. Осы рет те Н. И. Ва-
ви лов жай лы аз ға на де рек ай та оты райық. Ға лым ның 
«Өмір қыс қа, бə рі не үл ге ру ке рек» де ген қа нат ты сө зі 
əлі күн ге ма ман дар дың есін де. Қо ғам да муы ба ры сын да 
адам ба ла сы ның қор ша ған ор та ға аяусыз қа рауы та би-
ғат ты ке ле шек ұр пақ қа ба рын ша сақ тап жет кі зу қа жет-
ті лі гін ту ғыз ға нын ға лым ер те біл ген тə різ ді. Əлем дік 
өсім дік тер бан кі сін жа са уды қол ға ал ға ны да со дан бо-
лар, бəл кім. Ол кі сі тір ші лік түр ле рі нің ге не ти ка лық 
заң ды лық қа ба ғы нып, бар қа си етін, өнім ді лі гін өз ұр-
пақ та ры на тек ген дер ар қы лы бе ре тін ді гін аш қан ба тыс 
ға лы мы Г. Мен дель дің те ори ясын қос та ған. Осы ған орай, 
Н. И. Ва ви лов өсім дік тер дің қа жет қа си ет те рін се лек ци-
ялық жол ды пай да ла на оты рып, жа ңа сорт тар шы ға ру 
ба ғы тын да пай да ла на ды. Бұл пар тия иде оло ги ясы на 
қа ра ма-қай шы еді. Оған Лы сен ко бас та ған дар ви нис тер 
ба ғы тын да ғы ға лым дар қар сы шы ғып, ға лым ға бур жу-
ази ялық мен дель шіл деп айып та ғып, жо лы на тос қауыл 
бо ла ды. Осы лай əлем дік өсім дік тер кол лек ци ясын жи-
нау жұ мы сы аяқ та усыз қа ла ды. Со ңы нан ға лым қа мау ға 
алы нып, 1943 жы лы Са ра тов абақ ты сын да аш тық тан көз 
жұ ма ды. Мі не, бұл ға лым ға, ғы лым ға жа сал ған ХХ ға-
сыр да ғы қия нат тың тек бір кө рі ні сі. 1940 жы лы Кə рім аға 
ғы лы ми же тек ші сі қа ма лар дың ал дын да Ле нин град тың 
ауыл ша ру ашы лық ин сти ту тын да кан ди дат тық дис сер та-
ци ясын сəт ті қор ғап, ғы лым ға ерек ше жа ңа лық ен гі зе ді. 
Ға лым дар, осы са ла ма ман да ры та ра пы нан атал ған дис-
сер та ци ялық жұ мыс ты əрі қа рай то лық ты ру ке рек де ген 
ұсы ныс тас та ла ды. Көп ұза май Бү кі ло дақ тық ауыл ша ру-
шы лық ака де ми ясы ның док то ран ты ата на ды. Ол жер де 
өсім дік тер бө лі мі нің аға ғы лы ми қыз мет ке рі, кейін нен 
сол бө лім ді бас қа ра ды. 1941 жы лы со ғыс бас тал ған тұс-
та əс кер ге алы нып, Ом скі де əс ке ри дайын дық та бо ла ды. 
Осы тұс та оның май дан ға өзі сұ ра нып, ат тан ға нын ай та 
ке ту ке рек. Алай да Үкі мет К. Мың ба ев тың ғы лы ми жұ-
мы сы ның ма ңыз ды лы ғын ес ке ріп, бі лім ор да ңа ба рып, 
ғы лым мен ай на лыс деп ке рі қай та ра ды. Бұл кез де Бү кі-
ло дақ тық өсім дік тер ин сти ту ты Крас но уфимск қа ла сы на 
кө ші ріл ген еді. Əс кер ден қай тқан соң көк са ғыз ға бай ла-
ныс ты ғы лы ми жұ мыс та рын осын да əрі қа рай жал ғас-
ты ра ды. Нə ти же сін де 1944 жы лы би оло гия ғы лы мы ның 
док то ры де ген атақ ала ды. Ал, 1942-1944 жыл да ры ел ге 
орал ған аға мыз Қа зақ ССР жос пар лау ко ми те ті бас ты ғы-
ның орын ба са ры бо лып, ма ман ды ғы на қа рай ха лық ша-
ру ашы лы ғы ның же тек ші са ла сы ауыл ша ру ашы лы ғын 
əлем дік дең гей ге кө те ру ба ғы тын да ең бек ете ді.

Қа зақ тан шық қан ал ғаш қы би оло гия ғы лым да ры-
ның док то ры 1944 жы лы Бү кі ло дақ тық ауыл ша ру ашы-
лық ғы лым ака де ми ясы ның Қа зақ стан да ал ғаш ұйым-
дас қан фи ли алы ның бас ты ғы ата на ды. Ол кез де елі міз де 
ауыл ша ру ашы лы ғы ғы лы мын да ма ман дар жоқ тың қа-
сы тұ ғын. Сон дық тан ол не гіз гі жұ мы сы мен қо са, осын-
дай қа жет ма ман дар ды дайын дау ға да көп кө ңіл бөл ді. 
Қа зақ ауыл ша ру ашы лық ин сти ту тын да се лек ция жə не 
ге не ти ка ка фед ра сын, Қа зақ мем ле кет тік уни вер си те-
тін де дар ви низм ка фед ра сын бас қар ды. Кə рім Мың ба-
ев қа зақ та ге не ти ка лық ғы лым жоқ де ген пі кір ді жоқ қа 
шы ғар ған ға лым. Же ті ата ға дейін қыз алыс пау дəс тү рін 
ге не ти ка мен бай ла ныс тыр ған. 1946 жы лы Қа зақ стан да 
Ғы лым ака де ми ясы ның құ ры лу ына бел се не қа ты сып, 
би оло гия бө лі мі бойын ша мү ше-кор рес пон дент бо лып 
сай ла на ды. Қыр қын шы жыл дар дың бі рін ші жар ты сын-
да Кə рім Мың ба ев тың есі мі бү кіл Одақ қа мəш һүр бол-
ды. Кə рім аға кең бай тақ қа зақ же рін ас тық ты өл ке ге, 
асыл тұ қым ды мал өсі ре тін өл ке ге ай нал ды ру ды мақ сат 

ет ті. Бі рақ ол ар ман орын дал ма ды. Аг ра рия ғы лы мы-
ның кө гін де жұл дыз дай жар қы ра ған ша ғын да, 1948 жы-
лы 30 қыр күйек те бір топ қа зақ ға лым да ры мен Бү кі ло-
дақ тық ауыл ша ру ашы лық ғы лым ака де ми ясы ның сес-
си ясы на ба ра жат қан іс са па рын да ұшақ апа ты нан опат 
бол ды. Жас тайы нан ауыл ша ру ашы лы ғын да ғы түй ткіл-
ді қор да ла нып қал ған мə се ле лер ді кө ріп өс кен К. Мың-
ба ев бар ал ған бі лі мін, жи на ған тə жі ри бе сін, шық қан 
би ік лауазы мын ел игі лі гі не ар на ды. «Дү ние-ай, кел ді-ау 
ке зе гің» деп кү тіп жүр ген дей, қам шы ның са бын дай қыс-
қа өмі рін де жа са ған ауқым ды жұ мыс та ры осы ған ай ғақ.

Республика бойын ша ауыл ша ру ашы лы ғы ғы лы мын 
қо лы на ал ған Кə рім Мың ба ев ат қа ры ла тын ауқым ды 
жұ мыс тар дың ғы лы ми не гіз де жос пар лы түр де жүр гі-
зі лу қа жет ті гі уақыт та ла бы деп біл ді. Ғы лы ми-зерт теу 
ин сти тут та рын, тə жі ри бе стан ци яла рын кө бей ту, ауыр 
жұ мыс тар ды ме ха ни ка лан ды ру, елі міз де азық-тү лік 
мол шы лы ғын жа сау үшін мол өнім ді жа ңа да қыл дар 
шы ға ру, мал тұ қы мын асыл дан ды ру сын ды ұзақ мер зім-
ді та қы рып тық ғы лы ми жос пар лар құ ру ке рек ті гін ал-
ға тарт ты. Сайып кел ген де, осы жұ мыс тар ды кө ре бі лу, 
ұйым дас ты ру, оның ма те ри ал дық-тех ни ка лық ба за сын 
жа сау, кад рлар дайын дау қы ру ар қар жы қа жет ете тін 
еді. Бұл уақыт ке ңес дəуірі нің со ғыс тан кейін гі ең ауыр 
ке зе ңі еке нін ес ке ал сақ, ғы лым ға ға на емес, ха лық ша ру-
ашы лы ғы ның бар лық са ла сы на қа ра жат ке рек тұ ғын. Ал, 
мұн дай күр де лі іс бір ор та лық тан, пар тия мен үкі мет тің 
ең жо ғар ғы дең гейін де ше ші ле тін. Атал ған жұ мыс тар-
дың ел өмі рі не ауадай қа жет ті лі гін ғы лы ми тұр ғы дан дə-
лел деу жə не іс жү зін де Қа зақ стан ауыл ша ру ашы лы ғы-
ның ке ле шек те қа рыш тап ал ға ба су ына ық пал ете ті ні не 
көз жет кі зу та лап еті ле тін. Үкі мет мү ше ле рі нің се ні мі не 
еніп, мə се ле ні оң ше шу тек үл кен ғы лы ми мəр те бе иесі, 
бі лік ті ма ман, ше бер ұйым дас ты ру шы К. Мың ба ев тай 
аға мыз дың ға на қо лы нан кел ген.

Қа зір уақыт биі гі нен қа ра ған да, жай көз ге ша лы на 
бер мей тін үл кен іс, елі міз де гі ауыл ша ру ашы лы ғы ның 
қа зір гі же тіс тік те рі нің ір ге та сы сол кез де Кə рім Мың ба-
ев тың ті ке лей бас тауымен қа лан ған. Күн са нап Кə рім 
аға ның кө зін көр ген, бір ле се ең бек ет кен адам дар дың 
қа та ры азайып ба ра жа тыр. Қа ныш тан кейін қа зақ атын 
əлем ге та ныт қан ға лым ның өне ге лі өмі рі мен ғы лы ми 
жа ңа лық та рын жас тар бі ліп жү руі ти іс. Ұмы ты лып кет-
се, біз ден кейін гі ұр пақ қа «Ке лін нің өзі кел ген дей, ұл дың 
өзі бол ған дай» бо лып кө рі ніп тұ ра ры сөз сіз. Ел ба сы мыз 
1998 жыл ды ел та ри хы жы лы деп жа ри ялауына бай ла-
ныс ты ма ған қыз мет ба бын да Қар лаг мұ ра ғат та ры мен та-
ны су ға ту ра кел ді. Сон да бір си рек кез де се тін құ жат қа ке-
зік тім. Ол кез де Рес пуб ли ка мыз да ар найы құ рал дар мен 
жақ сы жаб дық тал ған жə не бі лім ді ма ман да ры бар ғы лы-
ми-зерт теу ин сти тут та ры же тіс пе ген дік тен бо лар, Қа зақ 
Ми нистрлер Ке ңе сі 22 та мыз 1948 жы лы №651 қау лы сы-
мен Ор та лық Үкі мет ар қы лы ГУ ЛАГ бас қар ма сы нан Са-
ры-Ар қа, Бет пақ да ла ай ма ғын мал ша ру ашы лы ғы на пай-
да ла ну мақ са тын да то пы рақ, мал азық та рын, су көз де рін 
зерт теп бе ру ді өтін ген. Осы ған бай ла ныс ты ГУ ЛАГ бұл 
жұ мыс ты жүр гі зу ді осы ай мақ та ғы бө лім ше сі Кар лаг қа 
тап сыр ған екен. Олар ла герь дің зерт теу ба за сы жə не он-
да отыр ған түр лі ма ман дық та ғы ға лым дар дың жет кі лік ті 
еке ні не сүйен ген бо лар. Бұл жұ мыс ты ла герь бас шы сы-
ның ғы лы ми жұ мыс тар жө нін де гі орын ба са ры ға лым 
Д. С. Смир нов бас та ған эк спе ди ция 1948-1949 жыл да ры 
жаз, күз ай ла рын да 2,5 млн. жер ді қам ты ған да ла лық 
зерт те улер жүр гіз ген. Со ның нə ти же сін де өңір дің 98 % 
əр түр лі бо ни тет ті (13 тип) жайы лым, 1,5 % көл та бан — су 
бас қан ша бын дық, да ла лық ша бын дық (6 тип) жə не 0,5 % 
жыр ту ға жа рам ды жер ба рын анық та ған. Ал жайы лым 
жер лер дің 51 %-ы көк пек жу сан ды, 16 %-ға жуы ғы 3 раз-
ряд ты бе те ге лі-се ле улі, се ле улі-бе те ге лі көк тем де, күз де 
пай да ла на тын жер лер. Со ны мен қо са су лар дың, өсім дік-
тер дің, то пы рақ тар дың бар лық түр ле рін жə не көп кез де-
се тін бұ та лар дың түр ле рі нен үл гі лер алы нып, ла бо ро то-
ри ялық жағ дай да хи ми ялық құ ра мы зерт тел ген.

Эк спе ди яция жұ мы сы қо ры тын ды сын да 1: 
100 000 жə не 1: 200 000 кө лем де 20 тип ауыл ша ру ашы лық 
же рі нің кар та сы жа са лып, олар дың мал азық тық шөп-
тік қо ры, пай да ла ну ма усы мы, жер бе де рі жə не су ару ға 
жа рам ды лы ғы жө нін де ег жей-тег жей лі мə лі мет тер бе-
ріл ген. Со ңы нан осы зерт теу қо ры тын ды «Ор та лық Қа-
зақ стан құр ғақ да ла жə не жар ты лай шө лейт ай ма ғы ның 
өсім дік те рі, шөп тер мен əр түр лі өсім дік тер дің азық тық 
құн ды лы ғы» ат ты мо ног ра фия ма ши на лық бас па да 
625 па рақ та жа зы лып, 1950 жы лы Қа зақ ССР Мем ле-
кет тік жос пар лау ко ми те ті не жі бе ріл ген. Əри не, одақ та 
тең де сі жоқ ме ке ме ГУ ЛАГ-қа Республика аты нан Бет-
пақ да ла ны зерт теу мə се ле сін қою дың ар тын да ар дақ ты 
аға мыз Кə рім Мың ба ев тың тұр ға ны сөз сіз. Бұл мə лі мет-
тер ол апат қа ұшы ра мас бұ рын жа зы лып жə не оң ше ші-
мін тап қан дү ние еке ні не біз жо ға ры да кел тір ген құ жат 
дə лел. Амал не, өзі де зерт те ген жə не одақ тық дə ре же де 
зерт тел ген ай мақ ту ра лы ғы лы ми ең бек со дан бе рі еш 
жер де жа рық көр ме ген. Осы ол қы лық тың ор нын тол-
ты рып, иесіз қал ған зерт те улер қо ры тын ды ла ры та рих 
үшін Мем ле кет тік жос пар лау ко ми те ті нің мұ ра ға ты нан 
та бы лып, жа рық көр се, нұр үс ті не нұр бо лар еді. Ме нің-
ше, Кə рім аға ның Бет пақ да ла (20-30 млн. га) ай ма ғын тү-
бе гей лі зерт те уге осын ша ма кө ңіл бө лу ін де екі се беп бар 
тə різ ді. Бі рін ші сі, «Ар қа да қыс жай лы бол са, ар қар ауып 
не сі бар» де ген дей, бұл өңір дің қы сы қа тал, мал дар ға 
қо ра са лып, шөп дайын дау ға ха лық тың аху алы кө тер-
мей тін. Сон дық тан ел қа лып тас қан тех но ло гия бойын-
ша мал да рын жы лы Шу, Мойын құм өңі рін де қыс та тып, 
жаз жай лау ға — Ар қа ға қай та ора ла тын. Осы екі ара лық 

құс тың қа на ты та ла тын шөл ді əрі-бе рі мал ме нен кө шіп 
өту көк тем гі, күз гі жауын-ша шын ды ма усым дар ға қа рай 
орай лас ты ра тын. Бұл мез гіл дер де өңір дің шө бі жан да-
нып, су көз де рі пай да бо ла тын. Күйек алу, қой қоз да ту 
нау қан да ры на өте қо лай лы кез. Бі рақ кей жыл да ры та-
би ғат мі нез көр се тіп, күт кен дей ма усым дық ыл ғал дар 
бол мау сал да ры нан азық пен су көз де рі азайып, жол да 
мал дар көп шы ғын ға ұшы рай тын. Осы лар дың ал дын-
алу, бол дыр мау ша ра ла ры. Екін ші сі, жал пы осы бос 
жат қан шөл ді ай мақ ты қа лай да ха лық игі лі гі не жа ра ту 
қа жет ті лі гі нен ту ын да ған бо луы ке рек.

Елі не бер ге ні нен бе ре рі көп Кə рім аға мыз қыс қа ғұ-
мы рын да ауыл ша ру ашы лық ғы лы мы ның бар лық са ла-
сын да мы ту да нақ ты жол көр се ту мен қа тар, өзі де ты-
ным сыз ең бек ет ті. Жайы лы мы мен суы мол, та би ға ты 
мал ға жай лы Шу өңі рін де ғы лы ми зерт те улер жүр гі зу 
мақ са тын да Бет пақ да ла ком плек сі мал ша ру ашы лық 
тə жі ри бе стан ци ясы ті ке лей сол кі сі нің бас тауымен 
ұйым дас ты ры лып, 1947-1964 жыл дар ара лы ғын да ел игі-
лі гі не жұ мыс жа са ды. Мұн да осы жыл да ры төрт тү лік 
мал дың бір не ше тұ қы мын өсі ріп, олар дың өнім ді лі гін 
арт ты ру жə не тұ қы мын асыл дан ды ру мақ са тын да бас-
қа жақ тар дан асыл тұ қым ды мал дар əке лі ніп, əр түр лі 
ба ғыт та бу дан дас ты ру жұ мыс та ры жүр гі зіл ді. Со ны мен 
қо са жайы лым дар мен ша бын дық тар жа сау, ауыл ша ру-
ашы лық да қыл да ры ның өнім ді лі гін арт ты ру ба ғы тын да 
əр түр лі із де ніс тер бол ды. Тə жі ри бе стан ци ясы сол өңір-
де гі ал ды на қой ған мақ са тын орын дап, 1964 жы лы қа ра-
ша айын да Қа ра ған ды об лы сы ның Қы зыл тау кең ша ры-
ның ба за сы на ке ліп, 1975 жыл дың кү зі не дейін жұ мыс 
іс те ді де, жа ңа ашыл ған Жез қаз ған об лы сы на кө ші ріл ді. 
Оның ор ны на К. Мың ба ев атын да ғы асыл тұ қым ды мал 
өсі ре тін кең шар құ ры лып, не гіз гі ба ғы ты бұ рын ғы дай 
еділ бай қой ла ры мен жа бы тұ қым дас жыл қы лар ды өсі-
ре оты рып, олар дан алын ған асыл тұ қым ды өнім де рін 
Ор та лық Қа зақ стан ай ма ғы на са ту бо ла тын. Жер гі лік ті 
жыл қы тұ қы мы ның өні мін мо лай тып, жақ сар ту ба ғы-
тын да Яку ти ядан якут, Мұ ғал жар дан жа бы тұ қым дас 
ай ғыр лар əке лі ніп, жер гі лік ті ана лық би елер мен бу-
дан дас ты ры лып, олар дан алын ған бу дан мал дар дың 
сал ма ғы, ет ті-май лы лы ғы, сүт ті лі гі, жер гі лік ті жер лер ге 
бейім де луі жə не т.б. зерт тел ді. Бу дан дар дың іш те рі нен 
та лап қа сай мол өнім ді ле рі өза ра ша ғы лыс ты ры лып 
өсі ру нə ти же сін де жа ңа дан Мұ ғал жар жыл қы тұ қы-
мы ның Са ры-Ар қа ти пі мем ле кет тік дең гей де 1990 жы-
лы жа ңа асыл тұ қым ды жыл қы бо лып ап про ба ци ядан 
өт ті. Ке зін де осы жұ мыс тар дың көп ші лі гі кең шар дың 
бел гі лі жыл қы шы лар əуле ті —Қо жам бер дин дер дің та-
бын да рын да жүр гі зіл ген дік тен, же ке ше лен ді ру де асыл 
тұ қым ды жыл қы лар дың де ні осы лар да топ тас ты рыл ды. 
Қа зір олар «Шо лақ Ес пе» асыл тұ қым ды жыл қы зауыты 
бо лып ай ты ла ды. Би елер дің ор та сал ма ғы 400-450 кг, 
жа ба ғы лар дың күз де гі сал ма ғы 150-180 кг. Қа зір зауыт 
рес пуб ли ка ның көп те ген өңі рі не жы лы на 30-40 ай ғыр, 
25-30 тай-бай тал са ту да. Со ны мен қо са стан ци яда мал 
азы ғы ның тұ рақ ты қо рын жа сау ба ғы тын да да ғы лы ми 
зерт те улер жүр гіз ді. Құм ер кек шө бі, тар лау, эс пор цет 
т.б. мал азық та ры ның осы ай мақ та өсі рі луі жə не жайы-
лым дар ды ти ім ді пай да ла ну жақ та ры да қа рас ты рыл ды.

Аға мыз 35 ғы лы ми ең бек қал дыр ған, оның ішін де 
4 кі тап. Олар: Көк са ғыз, Би оло ги ялық ерек ше лік те рі 
жə не се лек ци яла удың жа ңа əдіс те рі, Алматы, 1946; Бет-
пақ да ла шө лі, Алматы, 1948; Ауыл ша ру ашы лық да қыл-
да ры ның өнім ді лі гін арт ты ру жол да ры, Алматы 1948; 
Озық ауыл ша ру ашы лық ғы лы мы үшін, Алматы 1949. 
Осы зерт те улер ді зер де ле сек, олар дың əр қай сы сы ның 
өз ал ды на кө тер ген жү гі ауыр, үл кен өзек ті са ла лар жə-
не со лар ды ше шу дің нақ ты ба ғыт та ры қа рас ты рыл ған 
Ауыл ша ру ашы лы ғы ми нистрлі гі нің бү гін гі мақ та ны шы, 
хал қы ның мол дас тар ха ны, ыр зық тың бо луы, ға лым да-
ры мыз дың зерт теу, тə жі ри бе алаң да рын да ғы ең бе гі нің 
тұ ны ғын да Кə рім аға ның өл ше усіз ең бе гі тұр ға ны хақ.

Кə рім Мың ба ев ба қи лық бол ған соң ауыл ша ру ашы-
лы ғы ның ай ту лы ға лы мы, ұйым дас ты ру шы сы жə не мем-
ле кет қай рат ке рі ре тін де ол кі сі нің ең бе гі бел гі лі бір дең-
гей де ба ға лан ды. Өзі бас та ма шы бо лып, ұйым дас тыр ған 
Бет пақ да ла мал ша ру ашы лық тə жі ри бе стан ци ясы на, 
Қа зақ мал ша ру ашы лық ғы лы ми-зерт теу ин сти ту ты ның 
тə жі ри бе ша ру ашы лы ғы на жə не Алматы қа ла сы нан бір 
кө ше ге, өзі оқы ған Нұ ра ауда ны ның Ива нов ка се ло сын да-
ғы ор та мек теп ке Кə рім Мың ба ев есі мі бе ріл ді. Тəуел сіз-
дік та ңын да ол кі сі нің ең бе гі өз дең гейін де ба ға лан са екен.

Би оло гия-ге ог ра фия фа куль те ті нің бі лім алу шы ла ры 
Кə рім Мың ба ев тың ең бек те рі мен ке ңі нен та ны сып, бо-
та ни ка, эко ло гия, ге не ти ка, фи зи оло гия, зо оло гия, ге ог-
ра фия, би отех но ло гия, то пы рақ та ну са ла ла ры бойын ша 
зерт теу жұ мыс та рын жа зу ба ры сын да ол кі сі нің ғы лы ми 
тұ жы рым да рын не гіз ге ала ды. Кə рім аға құй рық ты жұл-
дыз дай аз ға на ғұ мы рын да пе ше не сі не жа зыл ған өмір-
де алар биі гін алып, елі не бе ре рін бе ріп, ар ты на қа лар 
ұр па ғын қал ды рып, кө рер қы зы ғын кө ріп үл гер ген дей. 
Қыс қа да бол са өне ге лі өмір. Егер бү гін гі бу ын ке ше гі аға 
бу ын ның хал қы на сі ңір ген ең бе гін ба ға лап, құр мет теп 
жат са, ол ұр пақ тың бойын да ел ге, жер ге де ген ма хаб бат 
тұ нып тұ рар еді. Лəйім, со лай бол ғай! Уақыт озып, дəуір 
өт се де, қа зақ тай хал қы бар да Кə рім Мың ба ев аға мыз дың 
тауы би ік теп, жұл ды зы жар қы рай бер мек.

ТЕ МІР �А ЛИ ША УШЕ КОВ,
АУЫЛ ША РУ АШЫ ЛЫ� �Ы ЛЫМ ДА РЫ НЫ5 КАН ДИ ДА ТЫ, ДО ЦЕНТ

А� Н:Р ОРАЗ БАЙ,
БО ТА НИ КА КА ФЕД РА СЫ НЫ5 МА ГИС ТРАН ТЫ

Bлт ма*танышы Cлы*талса екен
Уақыт жыл жып ал ға оз ған сайын жас тар ға, ке лер ұр пақ қа үл гі-өне ге, са бақ бо ла тын дай əң гі ме лер ді ай тқың 

ке ле ді. Ауыл ша ру ашы лық са ла сы бойын ша зерт теу жүр гі зіп жүр ген ма ман, ұс таз ре тін де жас тар ға қа зақ тың 
аг рар лық ғы лы мы ның көш бас шы сы, хал қы мыз дың мақ та ны шы на ай нал ған ал ғаш қы би оло гия ғы лым да ры ның 
док то ры Кə рім Мың ба ев жай лы ай ту ды жөн көр дік. Жарқ ет кен жұл дыз дай жар қы рап, не бə рі 42 жа сын да өмір-
ден оз ған, қа зақ атын əлем ге та ныт қан жер ле сі міз ді бү гін гі нің ба ла сы бі ле жүр сін де ген ни ет қой біз ді кі.

Біле ж�рі,із…
К� рім ні� е� жа� сы к5 ре-

тін дос та ры ны� бі рі Бауыр-
жан екен. Ол ту ра лы Ке �ес 
Ода �ы ны� ба ты ры Бауыр жан 
Мо мы ш" лы Зей неп Ах ме то-
ва ны� «Шу а� ты к!н дер» кі та-
бын да бы лай деп ес ке ал �ан 
екен: «Ме ні� К� рім мен та ныс-
ты �ым 1944 жыл ды� ян ва-
рын да бас тал ды. Сол жы лы 
жаз да Мос ква да �ы ВАКГШ-
та (Выс шие Ака де ми чес кие 
Кур сы Ге не раль но го Шта ба) 
о�ып ж!р ге нім де К� рім док-
тор лы� дис сер та ци ясын �ор-
�ау �а дайын да лып, «Мос ква» 
�о на �!йін де т"р ды. Екеуіміз 
с� ті т!с кен бос уа�ыт ты бір ге 
5т кі зіп, ой-пі кі рі міз ара лас �ан 
жа� сы жол дас бо лып кет тік. 
К� рім �де би ет ке, �сі ре се 5ле�-
жыр �а �" мар-а� еді. Абай ды� 
к5п 5ле� де рін жат �а бі ле тін, 
5зін ше бір �де мі м� нер мен ай-
та ж5 нел ген де ты� да ушы сын 
ба урап �ке те тін. Орыс жол дас-
та ры мыз ды� ара сын да, ке рек 
же рін де т�п-т�уір т�р жі ма лап 
та жі бе ре тін. Uз ма ман ды-
�ы ны� ше� бе рі нен бас �а �а 
мойын б"р май тын �ай сы бір 
о�ы мыс ты лар се кіл ді емес, 
жан-жа� ты шын ма �ы на сын-
да �ы бі лім ді жі гіт еді. Uзі ні� 
ай ту ын ша, ауыл ша ру ашы лы-
�ы �ы лы мы ны� со �ы на т! суі не 
С� кен Сей фул лин ні� ті ке лей 
�се рі бо лып ты. Жас ке зін де 
5ле� жа зып, а�ын бо ла мын 
деп о�у �а кел ге нін де С� кен 
оны� а�ын ды� ша ма-шар �ын 
бай �ап к5 ріп ті де: «А�ын ды� 
ма ман ды� емес, ол — 5нер, 
егер ке уде� де та би �ат бер ген 
а�ын ды� ашыт �ы� бол са, �ан-
дай ма ман ды� ты� иесі бол са� 
да жа за сы�», — деп, ауыл ша-
ру ашы лы� тех ни ку мы на ор-
на лас ты рып ты. С� кен а�а ны� 
ж" байы Г!л баW рам апай мен 
К� рім а�айын ды кі сі ні� ба ла-
ла ры, «Сол !й де т" рып о�ып, 
та лай-та лай жа� сы !л гі-5не-
ге ле рін к5р дім, т�р бие ал-
дым», — деп оты ру шы еді».

 

К� рім а�а д! ни еден оз �ан-
да Бауыр жан Мо мы ш" лы ауыр 
�ай �ы дан жа тып �ал �ан екен. 
Алай да, �а за� ты� К� рім дей 
"лы к5л де не� т! сіп жат �ан да 
�а лай ша жа та ал сын. Бар са, 
ел жы лап-сы� та �ан нан аса ал-
май отыр са ке рек. Сон да Ба-
уке�:

— К� рім жо� та усыз 5тер 
арыс па еді? Жо� тау ай ты�-
дар! — деп ай �ай са лып ты. Со-
дан бу лы �ып отыр �ан же� ге ле-
рі а�ы ра тып ты дей ді жо� та уды.

— К� рім �ай та ті ріл ген дей 
бол ды-ау, — деп жай дар ла-
нып ты сон да Ба уке�. Со дан бе-
рі К� рім а�а ны та �ы бір ті ріл те 
ал май ке ле міз…

А� ПА РАТ К	З ДЕ РІ НЕН АЛЫН ДЫ

"лт ма�танышы
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Ер н3р Т� кен 1999 жы лы Қа ра ған ды об лы сы, Бал қаш қа ла сын да дү ни еге кел ген. Е. А. Бө ке тов атын да-
ғы Қа ра ған ды мем ле кет тік уни вер си те ті, ма те ма ти ка жə не ақ па рат тық тех но ло ги ялар фа куль те ті нің 
2 курс сту ден ті. «Ба ла уса қа лам — жау қа зын жыр лар» ат ты жыр кі та бы ның ав то ры. Бір не ше жыр мү-
шəй ра ла ры ның жүл де ге рі.

�ы зыл ша пан…
Қы зыл ша пан, қы зы лы мен от қой дым
Оң көр кі не тар ты ла тын көп той дың
«Қыз кө зі не түс пек» де ген дос тар ға
«Қы зыл жақ сы, көз ти мей ді деп қой дым…»
Қыз дар кер без ұқ сап ту ған бə рі ай ға,
Қыз дар де ген жар қы ра ған ша рай на
Өзім нен де ша па ғат бар деп қо ям
Əй тпе се олар ша па ны ма қа рай ма?!
Ши рақ пыз-ау жы лы сөз бен тіс те уге,
Ша па ға тын ша шар қай да күш мен де
Қы ра ғы ел дің қы ран да рын көз көр мей
Қы зыл түс тің қы зы ғы на түс кен де.
Көп сы на ған сөз де рі не дос тар дың
Ен ді бір де жауап та ай тпай бос қал дым
Ой ға ба тып қыз ғылт тар тқан кеш тер де
Атам ки ген сол ша пан ды ес ке ал дым.
Та ғы да бір жү ре гі ме от кір ді,
Қы зыл ша пан жа нып тұр ған, шоқ құр-
бым.
Аң сап ке лем ауылы ма, күт ме ні
Ен ді өзі ңе сөз са лайын деп тұр мын…

А�ын дар ды� ма хаб ба ты…
Жа на рың ды ұсы нып жал ғыз дық қа
Сен не ге бө лек те не сұр ла на сың
Жү рек тө рін өзі ңе ал ғыз дық та
Жай ға на үн сіз дік те жыр ба ға сың.
Көз де рің ді көр ген де ес сіз дік те
Бар сы рым ды жы рым да аша сал ғам
Ен ді қай тып орал мас кеш сіз күт кен
Ойым ның да сы ны ғын ша ша сал ғам.
Ас пан да ғы тəуел ді ай да са ған
Əкеп бе ре са ла ды күн бі реуі
Бұлт қып мен де өзім ше ай та са лам
Ап пақ ма мық де нең нің үл бі реуі.
Бар қа лауын аша сың бір көр ген нің
Бар ек пі нін ба са сың бір сө зің де
Па на лай сың та са сын үл гер ген нің
Қа ра май сың, тұ ра сың күн кө зін де.
Мен ар най мын жы рым ды ол да со ны
Жү рек тер ді тол қыт қан тү ні ме нен
Жа на рын да жа быр қау мұң ба са ды

Қа ла мын да тек сен сің — бү гін өлең.
Ол ме нің жа ным да ғы жа ры ғым ед (і)
Күн нің мей лі ти ме сін ша па ға ты
Сен қан дай ба қыт ты сың о құ ді рет!
Ей, ақын дар дың ма хаб ба ты…

Дос тар
Ке ше гі күн ді есі ме сал ды
Кел ген дей қай та өмір ге мы на
Бас та лып бі раз сыр лар дың ал ды
Ашыл ды сөз дер кө ңіл де ты нар.
Жо ға лып ба ра жат қан кү нім ді
Қол бұл ғап, қай та кел ген де
Оты рыс үшін дос тар бү гін гі
Ал ғыс ай та мын сен дер ге.
Жа лын ды жыр мен тер бей мін əлі
Бə рің де ас қақ ар ман бар
Қа ді рі міз ді көр мей тұ ра ды
Қа та ры бас қа бол ған дар.
Са ғы нып іш тей тұ рам бə рің ді
Сен дер мен қы зық кө шем де
Із деп тұ ра мын сұ ра ула рың ды
Бе ті ңе ит сің де сем де.
Жо лы мыз тү се бер мей ді күн де
Əр кім де түр лі тір лік бар
Осы лай ой ды тер бей ді түн де
Жа ным да жүр ген сұм дық тар.
Кө ңіл сіз күй мен күй рет пей іш ті
Əр кім нің қон ған ба ғы бар
Қа та ры мыз ды си рет пейік ші
Бай лық та бə рі та бы лар.
Қу дү ние, ақ ша, ман сап жо лын да
Өт пе сін тіп ті бос қа күн
Ди дар ла рың ды аң сат па мұн да
Ал тын нан қым бат дос та рым!

�н сіз дік…
Ке тіп жүр есім ме нің жыр кө шін де
Қиы ры жоқ əлем нің ір ге сін де
Жа қын тұ рып бат па дым та ғы өзі ңе
Үр кі тіп алам ба деп тіл де су ге.
Жа улап ал ды жү рек ті кү ліп ке ліп
Үл ге ріп те бол ма ғам бі ліп кө ріп
Қа лай сон да, сен бей мін се зі мі ме
Қа мап ал са то ры на үміт бе ріп.
Үн сіз дік…
Хор қы зын дай бұл ғақ тап бей не сі тұр
Үзі лер дей ке удем нің түй ме сі бір
Екі жақ қа тас та ды мөл ді ре тіп
Бір ге отыр ған ба ғыт тың күй ме сі бұл.
Хан ша сы.
Жү ре гім нің соқ па ған бұ рын ғы дан

Хош де ген дей жө нел ді бұ рыл ды да
Ты ныш тық қа үй рен ген ен ді ба сым
Та ғы да бір бə ле ге ұрын ды ма?!
Күн дер өт ті кө ңіл сіз, ай ла рым да
Қал ған дай боп жал ғыз дық қой науын да
Та лай түн де өт кіз ген ұй қы көр мей,
Сен ме ні ой ла дың ба…?

�ай да?..
Сүйем деп та ғы серт бер се жү рек,
Се зім ге ес кі кек тен се жү рек
Сұ лу ым ме нің, қай жақ та екен сің
Ке тем бе із деп өт кен ше жү деп.
Құ шақ жая ма күз біз ге бір ден
Қа рып кет пе сін ыз түз ден үр ген.
Жа ны ма ме нің сен кеп жо лық тың
Мəң гі бо ла тын қыз ды із деп жүр гем.
Өт кен күн дер ді тер гей сің сұ рап…
Жа ны ма жа қын кел гей сің шы дап
Жү рек кіл тім ді қа зір-ақ бе рем
Се ні де қай дам, сен бей сің бі рақ.
Түр пі дей қа рап тер гей біл ген ге
Ар тық сөз алып бер мей мін мен де
Се ні де қай дам, сен бей сің дей мін
Өзі ме өзім сен бей жүр ген де.
Дем ала құш қан жан жан на ты ның
Се зім ге де бар таң да на ты ным
Жа ным ды ұғар қыз ды із деп жүр мін
Ақын ға мəң гі жар бо ла тұ ғын….

Т�н жа рым…
Сəл ден соң ата тын дай баяулап таң…
Сəл ден соң бі ту ге де та ян ды ақ пан
Сəл ке ші рек ұй қы дан тұ рып едім
Ен ді бү гін та ғы мен ояу жат қан…
Ой мен шо лып ба ра мын кең жы ра ға
Ой ға шо лып ар ман дар кел ді жа ңа
Ой ға бат тым, көр ші лер, не ге де сең
Шу ла ға нын қойып ты ен ді ға на.
Бір ару ды ой лай мын кейін де мен
Бір ару мен кө ріп жүр күйім ді өлең
Бір ару ға сүйін гем бей не сін де
Осы мен түн жа рым нан кейін кө рем.
Сөз де рі шы найы ма ақыл қан дай
Көз де рі өз де рі не ша қыр ған дай
Сы зы лып қас та ры ның қи ыл ға ны ай
Жа тыр мын ұйық тау ға дə тім бар май!)
Шат тық сый лап се бе сің ісі ме нұр
Сө зім ді ай тқыз бас тан тү сі не біл
Мен се ні ша қы ра мын тым бол ма са

Таң атар да кү нім боп тү сі ме кір…

Елес �ыз…
Тұ ман ды қа раң ғы тү нің де
Сы нақ ты сейіл ткен тү рің бе?!
Көз де рің үміт тен ұза ған
Ес-түс сіз би лей сің бү гін де.
Со ңы нан қол со зым ар ман ның
Же лі гіп мен де рас бар ған мын
Көп ті ес тен тан дыр ған ару ға
Бір сəт ке ға шық боп қал ған мын.
Те гін де шы найы тү рі өл ген
Жан-жа ғы ала бұлт тү нер ген
Сол қыз бен бай лан ған кө зім нің
Құр бос қа еке нін бі лем мен.
Түр, жа рық бір жа нып, бір өш кен
Сыр ба ғып со ңы нан ілес кем
Ішім де ар па лыс дү лей бар
Бір сəт тік се зім мен кү рес кен.
Жай лап кеп си пай ды бе тім ді
(Осы ғой қыз дыр ған етім ді)
Бел де рі қайыс тай апыр-ай
Сырт көз ге нəп-нə зік се кіл ді.
Ол да өлең тү нім ді тер бе ген
Көл де нең се зім ге көн бе ген
Осы жыр жа ным ның ай на сы
Сұ ра ған сен ме нен…

Біз ді� �й ді� ер ке сі
Кіш кен тайым, құ лы ным,
Ер ке лі гің бал тəт ті
Са ған де ген жы луы
Аға ңа жыр ар нат ты.
Са ғы ны шы та ғы бар
Ой лап жүр се сен жай лы
Сөз де рің нің бə рі бал
Жү ре гім де тол ғай ды.
Қа рын да сым, бауырым,
Қы лық та ры сан түр лі
Са ғын дыр са ауылым
Олар тіп ті таң қыл ды.
Кіп-кіш кен тай жү ре гім,
Ағаң жы рын ар най ды
Ағаң се нің ті ре гің,
Қол дай ды да қор ғай ды.
Кіп — кіш кен тай та ры ның
Жан күйе рі өзім мін
Аман жүр ші, жа ры ғым
Қа ра шы ғы кө зім нің!

Бір қу ан тар лы ғы, бү гін де елі міз де алыс қа көз ті гіп, би ік бе лес тер ді ба ғын ды ру ға бел 
бу ған да рын ды, бі лім ді, өре лі, өнер лі жас тар қа та ры ар тып ке ле ді. Олар ел мүд де сі үшін 
ең бек етіп, ха лық тың ба ла сы бо лу ға қа шан да дайын. Бо ла ша ғы нан зор үміт күт ті ре тін 
сон дай жас тың бі рі Қа ра ған ды мем ле кет тік уни вер си те тін де оқи ды. Ол —Шер хан Мұ рат-
бе кұ лы Са быр бек. Ғы лым мен спорт ты ұш тас ты рып жүр ген жа лын ды жас.

— Өзі ңіз жай лы ай та отыр са ңыз?
— 1998 жы лы 2 шіл де де Ақ мо ла об лы сы, Зе рен-

ді ауда ны, Зе рен ді ауылын да дү ни еге кел дім. От-
ба сым да атам, əжем, əкем, анам жə не екі қа рын-
да сым бар. №1 ор та мек те бін де 7 сы нып тан 11 сы-
нып қа дейін бі лім ал дым. Қа зір оқу дан бө лек Же-
ке сот орын да ушы ның кө мек ші сі бо лып жұ мыс 
жа сай мын. Ер кін кү рес тен ере сек тер ара сын да ғы 
2 раз ряд иесі мін.

— Бос уақы ты ңыз ды қа лай өт кі зе сіз?
— Өзі ме пай да сы ти етін дей іс пен ай на лы са мын. 

Кө бі не се уақы тым са бақ жа са умен жə не заң дар 
жат та умен өте ді.

— Осы уақыт қа дейін ал ған ең еле улі же тіс ті-
гі ңіз бен бө лі сіп кет се ңіз?

— 2018 жыл ғы 12 жел тоқ сан да Қа зақ стан Рес-
пуб ли ка сы ның Тұң ғыш Пре зи ден ті кү ні мен 
Қа зақ стан Рес пуб ли ка сы ның Тəуел сіз дік кү ні-
не ар нал ған сал та нат ты жи ын өт ті. Сол жи ын да 
«Кон сти ту ци ялық іс жүр гі зу де гі үз дік тө ра ға лық 
ету ші» ата лы мы бойын ша ма ра пат тал дым. Кон-
сти ту ци ялық Ке ңес тің Тө ра ға сы Қ. Мə ми ел дің 
құ қық тық жүйе сі нің да му ына қос қан еле улі үле сі 
үшін заң гер лер ге мем ле кет тік жə не өз ге де наг-
ра да лар та быс ет ті. Ко ман да лық есеп те үшін ші 
орын ды біз дің ко ман да иелен ді. Бұл мен үшін үл-
кен же тіс тік те рім нің бі рі.

— Жас тар жы лы на қан дай жос пар лар құ-
рып отыр сыз?

— Жас тар жы лы на не гіз гі жос па рым — Лон-
дон қа ла сын да өте тін бі лік ті сту дент тер дің жал пы 
кон фе рен ци ясы на қа ты сып, елі міз ді та ныс ты ру. 
Бұл ме нің бас ты мақ сат та рым ның бі рі.

— Не се беп тен заң гер ма ман ды ғы на оқу ға 
түс ті ңіз?

— Ба ла лық ша ғым нан ке ле жат қан ар ман еді. 
Сол се беп тен де шы ғар заң гер ма ман ды ғы на де-
ген қы зы ғу шы лы ғым жо ға ры бол ды. Əри не, көп 
адам дар дың заң гер бо лу ға де ген құш тар лы ғы бе-
кер емес. Заң гер ма ман ды ғы пай да бол ған қи ын-
дық ты ше шу ге ба ғыт та ла ды. Бі лім алып жат қан 
ма ман ды ғым ның та ғы бір жақ сы же рі — алын ған 
бі лім ді мем ле кет тік бас қа ру дың əр са ла сын да: ғы-
лым да, эко но ми ка да, мə де ни ет те, спорт та жə не 
жур на лис ти ка да пай да ла ну ға бо ла ды. Жо ға ры 
бі лік ті заң гер кə сі би қыз мет те əр уақыт та қа жет. 
Заң гер ма ман ды ғын тə мам да ған шы найы бі лік ті 
ма ман дар жо ға ры ин тел лек ту ал ды əрі ұйым дас-
ты ру шы лық қа бі лет ке ие.

— Бү гін гі таң да өз ма ман дық та ры бойын ша 
жұ мыс жа са май тын жас тар дың қа та ры кө-
беюде. Бұ ған қан дай пі кір ай та сыз?

— Ме нің ойым ша, бұл жо ға ры оқу орын да рын-
да ғы сы бай лас жем қор лық дең гейі нің жо ға ры 
бо лу ымен ты ғыз бай ла ныс ты. Оқы май жүр ген 
сту дент ем ти хан ды жа бу үшін оқы ту шы лар ға 
па ра бе ріп, кур стан кур сқа кө ше ді. Яғ ни, со ңын-
да жұ мыс жа сау ға қа бі лет сіз жас тар оқу бі ті ріп 
шы ға ды. Бір қу ан тар лы ғы, ҚарМУ-да сы бай лас 
жем қор лық қа жол бе ріл мей ді. Бұл оқу ор да сын-
да бі лім көр сет кі ші нің ар тып, бі лім ді, бі лік ті ма-
ман дар дың тү леп ұшу ына жол аша ды. Со ны мен 
қа тар елі міз дің ти іс ті дең гей де ха лық ты жұ мыс-
пен қам туы да се беп бо луы мүм кін. Ащы бол са да 
шын дық…

— Оқу бі тір ген нен кейін жұ мыс тан бас қа да 
үл кен іс тер мен ай на лыс қы ңыз ке ле ді ме? Са-
ясат қа де ген көз қа ра сы ңыз қан дай?

— Жұ мыс тан тыс ғы лы ми жұ мыс пен ай на лыс-
қым ке ле ді. Яғ ни сту дент тер ге дə ріс оқу жə не заң 

шы ға ру шы лық қа қа ты су. Хал қым үшін əді лет сіз-
дік тің құр ба ны бол ған тұл ға ға, қыл мыс тан зар дап 
шек кен жə бір ле ну ші нің өз құ қық та рын қал пы на 
кел ті ру ге, олар ды қор ғау ға, заң сыз жұ мыс тан шы-
ға рыл ған адам ның қай та жұ мы сы на тұ ру ына, дау-
лы мү лік тік жə не тұр ғын үй сұ рақ та рын ше шу ге 
кө мек бер гім ке ле ді. Заң гер ма ман ды ғы са ясат пен 
ты ғыз бай ла ныс ты бол ған дық тан, сол се беп тен 
са яси жа ңа лық тар ды үне мі на зар дан тыс қал дыр-
май мын.

— Кү рес ке қа ты сып сыз, сіз үшін спорт хоб-
би бо лып қа ла ма? Əл де үл кен жа рыс тар ға ба-
ру жос пар да бар ма?

— Əри не үл кен жа рыс тар ға бар ғым ке ле ді. Бі-
рақ ол мен үшін хоб би бо лып қа ла бер мек. Өйт ке-
ні ме нің бас ты ар ма ным — про ку рор бо лып, хал-
қы ма қыз мет ету.

— Жас тар ға ай та ры ңыз бар ма?
— Тал май із де ніп, мүм кін ді гін ше бі лім ал сын. 

Уақыт та рын дұ рыс жə не пай да лы қол да нып, шет 
тіл дер ді мүм кін ді гін ше үй рен сін. Со ны мен қа тар 
спор тпен ай на лыс сын. Бо ла шақ қа жос пар құ рып, 
ең бек етіп, жұ мыс жа са сын. Ең бас ты сы, адам өз-
өзін жо ғал тпауы ти іс.

— Бер ген сұх ба ты ңыз үшін үл кен ал ғыс ай-
та мын. Ар ман-мақ сат та ры ңыз ға же те бе рі ңіз! 
Өзі ңіз дей аза мат тар елі міз де көп бол ғай!

НА ЗИ РА AБУ ТА ЕВА,
�Ж-12 ТО БЫ НЫ5 СТУ ДЕН ТІ

К7п тіл білу — 
заман талабы

Со% 
ы он жыл ды� та адам-
ны% же ке ж� не к� сі би тіл де-
сім са ла сын да ше тел ті лі ні% 
алар ор ны �сіп ке ле жат �а-
нын к� ру ге бо ла ды.

К� сі би дайын дал �ан фи ло-
лог тар гу ма ни тар лы бейім ді 
ор та ар найы ж� не к� сі би о�у 
орын да рын да тіл мен �де би-
ет м" �а лі мі ре тін де 5з де рі ні� 
бі лім де рін ж! зе ге асы ра ала-
ды, сон дай-а� �ол дан ба лы 
лин гвис ти ка мен �де би ет те гі 
ілім де рін де гі 5зі ні� да� ды ла-
рын �ол да на оты рып, �р т!р-
лі �ыз мет са ла ла рын да, я� ни 
ми нистрлік, ел ші лік те, "лт ты� 
м" най ком па ни яла рын да фи-
ло лог-зерт те уші, фи ло лог-ре-
фе рент, фи ло лог-аудар ма шы 
бо лып ж" мыс іс тей ала ды.

«Фи ло ло ги ялы� кон сал тинг» 
ба� дар ла ма сы ны� т! лек те-
рі ні� к� сі би �" зы рет ті лік те рі 
5те ке�. Осы ба� дар ла ма ны� 
т! лек те рі спич мей кер, ко пи-
рай тер, кон тент-ме нед жер, 
бас па с5з хат шысы, фир ма ны�, 
"йым ны�, ме ке ме ні� тіл де сім 
ж5 нін де ме нед же рі бо лып ж"-
мыс іс тей ала ды.

«Ше тел фи ло ло ги ясы» ж�-
не «Фи ло ло ги ялы� кон сал-
тинг»

О�у ке ле сі дей �3 зы рет ті-
лік тер ді ме% ге ру ге м'м кін-
дік бе ре ді:
• тіл иеле рі мен — ше тел о�ы-

ту шы ла ры мен, сон дай-а� 
о�ы ту ды� �а зір гі за ман �ы 
(оны� ішін де элек трон ды) 
тех но ло ги яла ры мен бай ла-
ныс ар �ы лы иге рі ле тін екі 
ше тел ті лін ер кін ме� ге ру;

• к� сі би аудар ма ны� бар лы� 
т!р ле рін иге ру: жаз ба ша, 
ауыз ша, син хрон ды;

• тіл мен о�ы ты лып отыр �ан 
тіл ді� �де би етін о�ы ту ды� 
�діс те ме сін ме� ге ру (прак-
ти ка сы мен те ори ясы).
Кім бо лып ж3 мыс іс тей 

ала ды
Ше тел фи ло ло ги ясы 

(а
ыл шын, �ы тай)
• фи ло лог тар (а�ыл шын, �ы-

тай фи ло ло ги ясы);
• м" �а лім дер, о�ы ту шы лар;
• аудар ма шы лар;
• ре дак тор лар (кор рек тор-

лар);
• ше тел дік "йым дар мен ел-

ші лік те ре фе рент тер.
Фи ло ло ги ялы� кон сал-

тинг (а
ыл шын ті лі)
• спич мей кер лер;
• ко пи рай тер лер;
• кон тент-ме нед жер лер;
• бас па с5з хат шы лары;
• фир ма ны�, "йым ны�, ме ке-

ме ні� тіл де сім ж5 нін де ме-
нед же рі.
С" ра� тар бойын ша 8(7212) 

77-03-75, +7 708 899 50 06 
те ле фон дар �а ха бар ла суы �ыз-
�а бо ла ды.

А. ЫС �А� НА БИ,
Э. ИБ РА ЕВА,

ШЕ ТЕЛ ФИ ЛО ЛО ГИЯ КА ФЕД РА СЫ НЫ5 
А�А О�Ы ТУ ШЫ ЛА РЫ

Маманды/ы — ма*танышы
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В КарГУ им. Е. А. Бу ке то ва 13 ап ре ля про шел день от кры тых две рей. Еже год но вуз в 
этот день по се ща ют уча щи еся вы пус кных клас сов школ, сту ден ты кол лед жей го ро да и 
об лас ти, учи те ля и ро ди те ли.

В этом го ду уни вер си тет встре тил бо лее 
400 бу ду щих вы пус кни ков школ и кол лед жей, 
в об щей слож нос ти 96 об ра зо ва тель ных уч-
реж де ний бы ли пред став ле ны на дне от кры-
тых две рей. В этот день уни вер си тет встре чал 
гос тей из Нур-Сул та на, Бал ха ша, Жез каз га на, 
Те мир тау, Шах тин ска, Са ра ни, из райо нов Ка-

ра ган дин ской об лас ти: Абай ско го, Бу хар жы-
ра ус ко го, Жа на ар кин ско го, Кар ка ра лин ско го, 
Оса ка ров ско го, Шет ско го.
На тор же ствен ном от кры тии пе ред бу ду-

щи ми вы пус кни ка ми и ро ди те ля ми с при-
вет ствен ным сло вом выс ту пил про рек тор по 
учеб ной ра бо те про фес сор Кар гин Сер га ли 
То ле убе ко вич, ко то рый рас ска зал о на шем 
уни вер си те те, поз на ко мил вы пус кни ков с дос-
ти же ни ями ву за.
Сво ими вос по ми на ни ями о го дах уче бы 

в уни вер си те те по де ли лась вы пус кни ца фа-
куль те та инос тран ных язы ков Фир со ва Ека-
те ри на, ди рек тор Ка ра ган дин ско го фи ли ала 
об ще ствен но го объ еди не ния «Фран цуз ский 
аль янс». О воз мож нос тях, ко то рые пре дос тав-
ля ют ся сту ден там КарГУ, рас ска зал сту дент 
4-го кур са фи ло ло ги чес ко го фа куль те та Мей-
рам бе ков Мейир бек. С пра ви ла ми при ема в 
ву зы РК оз на ко мил гос тей от вет ствен ный сек-
ре тарь при ем ной ко мис сии Ку рым ба ев Са-

ят. Тор же ствен ное от кры тие соп ро вож да ли 
яр кие му зы каль ные но ме ра твор чес ких кол-
лек ти вов Двор ца сту ден тов. Да лее все гос ти 
ме роп ри ятия бы ли приг ла ше ны на встре чи 
с фа куль те та ми, на ко то рых де ка ны, за ве ду-
ющие ка фед ра ми и пре по да ва те ли рас ска за-
ли о спе ци аль нос тях, ор га ни за ции учеб но го 
про цес са, об ще ствен ной жиз ни фа куль те тов.
Для гос тей КарГУ в этот день бы ли от кры-

ты две ри му зея ис то рии КарГУ, му зея ар хе-
оло гии и эт ног ра фии, чи таль ных за лов биб-
ли оте ки, за ла элек трон ных ре сур сов, офи са 
ком мер ци али за ции тех но ло гий, офи са ре гис-
тра то ра и дру гих под раз де ле ний.

СОБ. ИНФ.

Вто ро го ап ре ля на фа куль те те инос тран ных язы ков КарГУ им. Е. А. Бу ке то ва прош ли 
де ба ты меж ду сту ден та ми 1—2-х кур сов не язы ко вых фа куль те тов КарГУ и уча щи ми ся ОС-
ШОД им. Н. Нур ма ко ва на те му «Ан глий ский язык — но вые воз мож нос ти для Казахстана». 
Де ба ты про во ди лись на ан глий ском язы ке.

Ме роп ри ятие про во ди лось в рам ках кор-
по ра тив но го сот руд ни че ства меж ду КарГУ 
им. Е. А. Бу ке то ва и ОС ШОД им. Н. Нур ма ко-
ва с целью раз ви тия кон ку рен тос по соб нос ти, 
куль та зна ния как ос нов ных фак то ров ус пе ха 
лич нос ти, про воз гла шен ных в прог рам ме «Ру-
ха ни жаң ғы ру».
Де ба ты — сов ре мен ная пе да го ги чес кая тех-

но ло гия, пред став ля ющая со бой осо бую фор-
му дис кус сии, ко то рая про во дит ся по оп ре де-
лен ным пра ви лам. Де ба ты — не прос то ув ле-
ка тель ное за ня тие, но и эф фек тив ное сред ство 
раз ви тия обу ча ющих ся, фор ми ро ва ния у них 
ком пе тен ций, не об хо ди мых и по лез ных для 
ус пеш ной жиз не дея тель нос ти в сов ре мен ном 
об ще стве, в час тнос ти, ком пе тен ции, свя зан-
ной с ком му ни ка ци ей. По ми мо раз ви тия не-
пос ред ствен но язы ко вых уме ний, тех но ло гия 

де ба тов спо соб ству ет фор ми ро ва нию кри ти-
чес ко го мыш ле ния и раз ви тию учеб но-со ци-
аль ных на вы ков.
Де ба ты про во ди лись на ан глий ском язы ке. 

Вы бор те мы де ба тов нес лу ча ен, так как зна-
че ние ан глий ско го язы ка в сов ре мен ном ми-
ре труд но пе ре оце нить. Ан глий ский — язык 
меж ду на род но го об ще ния, ко то рый от кры ва-
ет но вые воз мож нос ти для каж до го, имен но 
по это му те мой де ба тов бы ла «Ан глий ский 
язык — но вые воз мож нос ти для Казахстана».
По жре бию в поль зу не об хо ди мос ти изу-

че ния ан глий ско го язы ка выс ка зы ва лись уча-
щи еся ОС ШОД им. Н. Нур ма ко ва. Про ти во-
по лож ную точ ку зре ния за щи ща ли сту ден ты 
КарГУ им. Е. А. Бу ке то ва.
Иг ра бы ла ин те рес ной и ди на мич ной, учас-

тни ки де ба тов про де монстри ро ва ли свое уме-

ние фор му ли ро вать и от ста ивать соб ствен ную 
по зи цию, ис кус ство ар гу мен та ции, хо ро ший 
уро вень вла де ния ан глий ским язы ком.
Ком пе тент ным жю ри учи ты ва лись убе ди-

тель ность, ин фор ма тив ность и гра мот ность 
ре чи.
По ре зуль та там иг ры пер вое мес то за ня ла 

ко ман да уча щих ся ОС ШОД им. Н. Нур ма ко-
ва. Все учас тни ки де ба тов по окон ча нии иг ры 
от пра ви лись в ки но те атр «Са ры жай лау» на 
ка зах стан ский фильм «Қа зақ Хан ды ғы».

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

Лю бовь к Ро ди не есть в сер дце каж до го из нас. Кто-то чув ству ет ос трее и глуб же. Дру гие 
же в кру го во ро те пов сед нев ной жиз ни не за ду мы ва ют ся об этом. Лю бовь к род ной стра не — 
это не толь ко гор дость и вос хи ще ние, но и каж дод нев ный труд. Это це ли, ко то рые мо ло-
дое по ко ле ние Казахстана ста вит пе ред со бой. Они наш ли свое от ра же ние в прог рам мной 
статье «Ру ха ни жаң ғы ру», где на ме че ны ос нов ные ори ен ти ры граж да ни на на шей стра ны.

Од но из нап рав ле ний про ек та но сит наз ва-
ние «Ту ған жер». Род ная зем ля яв ля ет ся опо-
рой на ци ональ ной иден тич нос ти, ко то рая 
фор ми ру ет вок руг се бя тра ди ции и куль ту ру 
всех эт но сов, про жи ва ющих на ней. Мо ло до-
му по ко ле нию Казахстана пред сто ит дви гать ся 
к уже на ме чен ным це лям. Ка кой путь выб рать, 
каж дый ре ша ет са мос то ятель но. Но не бы ва ет 
бу ду ще го без прош ло го и нас то яще го.
Че рез ис кус ство фо тог ра фии сту ден ты раз-

ных фа куль те тов КарГУ им. Е. А. Бу ке то ва поп-
ро бо ва ли пе ре дать все са мые тро га тель ные чув-

ства, ко то рые ис пы ты ва ют к сво им род ным мес-
там, по ка зать, как они ви дят бу ду щее род ной 
зем ли, что го то вы для не го сде лать уже сей час.
Сту ден ты ис то ри чес ко го, фи ло ло ги чес ко го, 

пе да го ги чес ко го, хи ми чес ко го, би оло го-ге ог-
ра фи чес ко го, эко но ми чес ко го и юри ди чес ко го 
фа куль те тов, фа куль те та фи ло со фии и пси хо-
ло гии при ня ли учас тие в кон кур се фо то ра бот 
«Ту ған жер жас тар дың қо лын да», ор га ни зо ван-
ном ка фед рой инос тран ных язы ков в рам ках 
прод ви же ния прог рам мной статьи «Ру ха ни 
жаң ғы ру» и Го да мо ло де жи в Ка зах ста не. Ре бя-

та под го то ви ли трип лет из ра нее не пуб ли ко-
вав ших ся фо то, а так же ви де оро лик на ан глий-
ском, не мец ком или фран цуз ском язы ках.
Выс тав ка про хо ди ла с 1 по 5 ап ре ля в 9-м 

кор пу се, на фа куль те те инос тран ных язы ков. 
Ра бо ты оце ни ло жю ри ка фед ры изоб ра зи-
тель но го ис кус ства и ди зай на и пре по да ва-
те ли фа куль те та инос тран ных язы ков. Мес та 
рас пре де ли лись сле ду ющим об ра зом: Мыр-
за та ева Ақ нұр, Се ри ко ва Ай са на, Ал ды ха но ва 
Алия — пер вое мес то; Чу мы ше ва Али на, Ка на-
ева Ди ана, Са уле бай Ну ра сем — вто рое мес то; 
Ай са но ва Жа мал, Ици ков Алек сандр, Ри за бе-
ков Адиль, Ша ри по ва Ма ди на — третье мес то. 
По бе ди те ли бы ли наг раж де ны дип ло ма ми.
Для всех кон кур сан тов был ор га ни зо ван мас-

тер-класс по твор чес кой фо тог ра фии, ко то рый 
про вел из вес тный в на шем го ро де фо тог раф 
Ми ха ил Ба ра нов — вла де лец соб ствен ной фо-
тош ко лы, че ло век с ак тив ной граж дан ской по-
зи ци ей. Пос ле мас тер-клас са учас тни ки смог ли 
по лу чить цен ные ком мен та рии к соб ствен ным 
ра бо там, спро сить со ве та. Об ще ние но си ло 
твор чес кий и де ло вой ха рак тер од нов ре мен но. 
Кон кур сан ты уви де ли на при ме ре ус пеш но го 
фо тог ра фа, что лю би мое де ло яв ля ет ся не толь-
ко ис точ ни ком до хо да, но и са мо вы ра же ния. 
Это ре сурс, ко то рый по мо га ет са мо раз ви вать ся 
и уча ство вать в жиз ни сво ей стра ны.
Кон курс вдох но вил сту ден тов, они по лу чи-

ли не оце ни мый опыт об ще ния с про фес си она-
ла ми сво его де ла, по ис ка твор чес ких ре ше ний.

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

Школьники познакомились с КарГУ

Дебаты между школьниками и студентами

Любовь к Родине выражает фотоискусство

Олимпиады

Лучшие в математике
На ба зе ка фед ры ме то ди-

ки пре по да ва ния ма те ма ти ки 

и ин фор ма ти ки про во ди лась 

от кры тая олим пи ада по ма-

те ма ти ке сре ди школь ни ков 

10-11-х клас сов г. Ка ра ган ды 

и го ро дов-спут ни ков. Все го в 

ней при ня ли учас тие 79 уче ни-

ков из 25 школ: 41 уче ник 10-х 

клас сов и 38 из 11-х клас сов. 

В том чис ле на ка зах ском язы-

ке: 10-е клас сы пред ста ви ли 

23 уче ни ка, 11-е клас сы — 15 

уче ни ков, на рус ском язы ке: 

10-е клас сы пред ста ви ли 18 

уче ни ков, 11-е клас сы — 22 

уче ни ка.

По ито гам бы ли оп ре де ле-

ны по бе ди те ли в каж дой па-

рал ле ли.

Сре ди уча щих ся 11-х клас-

сов пер вое мес то бы ло при-

суж де но Ма ма да ли еву Ти му ру 

(гим на зия №93), вто рое мес-

то — Цой Зое (гим на зия №93), 

Мей рам Ма ди не (СОШ №6), 

Дуй се ке Ак бо те (СОШЛ №53). 

Третьи мес та по лу чи ли уче ни ки 

гим на зий №3, 5 г. Шах тин ска, 

СОШ №76, СШИ им. Жам бы ла, 

СОШЛ №53, ШОД «Му ра гер».

Сре ди уча щих ся 10-х клас-

сов пер вое мес то бы ло при-

суж де но Бей ба ры су Аб дул ле 

(гим на зия №92), вто рое — То-

ми рис Се рик (гим на зия №92), 

Ша ри по ву Жа су ла ну (СШИ «Да-

рын»), Вла дис ла ву Ко валь чу ку 

(шко ла-ли цей №101). Третьи 

мес та раз де ли ли меж ду со бой 

уче ни ки ОШ №6 (г. Са рань), 

СОШ №87, СОШ №5, шко лы-

ли цея №57 име ни С. Сат та ро-

ва, СШИ им. Жам бы ла, СОШЛ 

№53.

По бе ди те ли наг раж де ны 

дип ло ма ми пер вой, вто рой и 

третьей сте пе ни, им вру че ны 

цен ные при зы. Всем ос таль-

ным уча щим ся вы да ны сер-

ти фи ка ты об учас тии. Учи те ля 

по лу чи ли бла го дар ствен ные 

пись ма.

ИН ФОР МА ЦИЯ ПРЕ ДОС ТАВ ЛЕ НА 

ФА КУЛЬ ТЕ ТОМ МА ТЕ МА ТИ КИ 

И ИН ФОР МА ЦИ ОН НЫХ ТЕХ НО ЛО ГИЙ

Школа — вуз
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В ка зах стан ском юри ди чес ком об ра зо-
ва нии юри ди чес кие кли ни ки — яв ле ние 
срав ни тель но но вое.
Проб ле ма при ви тия сту ден там юри ди чес-

ких спе ци аль нос тей прак ти чес ких на вы ков на 
про тя же нии дли тель но го вре ме ни ре ша лась 
толь ко пу тем зак лю че ния с пра во ох ра ни тель-
ны ми ор га на ми и хо зяй ству ющи ми субъ ек та-
ми раз лич но го ро да ме мо ран ду мов, обес пе-
чи ва ющих сту ден там воз мож ность про хож-
де ния оз на ко ми тель ной и про из вод ствен ной 
прак ти ки на ба зе этих ор га ни за ций.
Вмес те с тем в си лу спе ци фи ки дея тель-

нос ти не ко то рых ор га ни за ций, осо бо го ста ту-
са от дель ных ор га нов, на ли чия спе ци аль но-
го ре жи ма, в том чис ле на до ку мен то обо рот 
(сек рет ный ре жим до ку мен тов, след ствен ная 
тай на и т.д.) сту ден ты не всег да до пус ка ют ся 
к учас тию в от дель ных дей стви ях, к ра бо те с 
не ко то ры ми ка те го ри ями до ку мен тов.
Эти ми об сто ятель ства ми и бы ла про дик то-

ва на не об хо ди мость соз да ния Юри ди чес кой 
кли ни ки КарГУ им. Е. А. Бу ке то ва, ко то рая в 
це лях со дей ствия под го тов ке спе ци алис тов 
по прог рам мам выс ше го и пос ле ву зов ско го 
юри ди чес ко го об ра зо ва ния пу тем обу че ния 
сту ден тов и ма гис тран тов юри ди чес ко го фа-
куль те та прак ти чес ким про фес си ональ ным 
на вы кам при ре ше нии кон крет ных юри ди чес-
ких ка зу сов в рам ках ока за ния юри ди чес кой 
по мо щи на се ле нию и юри ди чес ким ли цам, 
ока за ния кон суль та ци он ных ус луг в об лас-
ти пра ва бы ла об ра зо ва на при ка зом рек то ра 
№1367 от 4 но яб ря 2013 го да как струк тур ное 
под раз де ле ние уни вер си те та.
Бы ло раз ра бо та но и ут вер жде но По-

ло же ние о Юри ди чес кой кли ни ке КарГУ 
им. Е. А. Бу ке то ва, в ко то ром в стро гом со от-
вет ствии со спе ци аль ной пра вос по соб ностью 
уни вер си те та и его ус тав ной дея тель ностью 
бы ли пре дус мот ре ны ее пол но мо чия и фун-
кции.
В Юри ди чес кой кли ни ке ра бо та ют сот руд-

ни ки, име ющие стаж дея тель нос ти в ка че стве 
про ку ро ра, судьи, ад во ка та.
В со от вет ствии с ут вер жден ным По ло же-

ни ем за да ча ми Юри ди чес кой кли ни ки КарГУ 
им. Е. А. Бу ке то ва яв ля ют ся:

• осу ществле ние бес плат ных юри ди чес ких 
кон суль та ций со ци аль но не за щи щен ным 
сло ям на се ле ния;

• вы ра бот ка у сту ден тов стар ших кур сов и 
ма гис тран тов юри ди чес ко го фа куль те та 
прак ти чес ких на вы ков по юри ди чес кой 
спе ци аль нос ти пос ред ством ра бо ты с ма те-
ри ала ми ре аль ной прак ти ки;

• соз да ние мест для про хож де ния про из вод-
ствен ной прак ти ки;

• соз да ние ре аль ной ос но вы сот руд ни че ства 
с мес тны ми пра во ох ра ни тель ны ми ор га на-
ми.
На се год няш ний день Юри ди чес кая кли-

ни ка как кон суль та тив ный пункт и ор ган, ока-
зы ва ющий про фес си ональ ную юри ди чес кую 
по мощь, ста ла уз на ва емым и вос тре бо ван ным 
струк тур ным под раз де ле ни ем уни вер си те та.
На ба зе Юри ди чес кой кли ни ки КарГУ 

осу ществле ны кон суль та ции по раз лич ным 
от рас лям пра ва — по тру до вым, на ло го вым, 
се мей ным, жи лищ ным, иму ще ствен ным спо-
рам, спо рам, воз ни ка ющим из нас лед ствен-
ных пра во от но ше ний, по уго лов ным де лам.
Учи ты вая спе ци аль ную пра вос по соб ность 

уни вер си те та, Юри ди чес кая кли ни ка бы ла 
соз да на имен но как учеб ный тре на жер, поз-
во ля ющий уси лить прак ти чес кую сос тав ля-
ющую по ря ду ба зо вых и про филь ных юри-
ди чес ких дис цип лин, пос коль ку как дея тель-
ность юри ди чес кие ус лу ги вы хо дят за рам ки 
пре дус мот рен ной ус та вом КарГУ им. Е. А. Бу-
ке то ва дея тель нос ти.
За вре мя осу ществле ния кон суль та ций 

сту ден ты и ма гис тран ты на ря ду с изу че ни ем 
уго лов но-про цес су аль но го и граж дан ско го 
про цес су аль но го пра ва при об ре та ли на вы ки 
ра бо ты с та ки ми про цес су аль ны ми до ку мен-
та ми, как ис ко вое за яв ле ние, жа ло ба, хо да тай-
ство, апел ля ци он ное и кас са ци он ное за яв ле-
ние.
На ря ду с этим фор ми ру ет ся опыт ком му-

ни ка ции с кли ен та ми. Сту ден ты не од нок рат-
но сов мес тно с ру ко во ди те лем Юри ди чес кой 
кли ни ки КарГУ по се ща ли от кры тые су деб ные 
за се да ния, про хо див шие в су дах Ка ра ган ды, 
зна ко ми лись с дея тель ностью ор га нов про ку-
ра ту ры Ка ра ган дин ской об лас ти, Цен тра су-
деб ных эк спер тиз об лас ти.

При каз ми нис тра об ра зо ва ния и на уки 
Рес пуб ли ки Казахстан №107 от 29 ян ва ря 2016 
го да «Об ут вер жде нии Пра вил ор га ни за ции 
и про ве де ния про фес си ональ ной прак ти ки и 
пра вил оп ре де ле ния ор га ни за ций в ка че стве 
баз прак ти ки» поз во лил встро ить Юри ди чес-
кую кли ни ку в учеб ный про цесс, сде лав обя-
за тель ным 2-не дель ное про хож де ние учеб ной 
прак ти ки на ее ба зе всех сту ден тов 3-го кур са.
Так, с это го го да про хож де ние учеб ной 

прак ти ки раз де ле но на два эта па. Пер вый 
этап ре али зу ет ся в те че ние учеб но го го да без 
от ры ва от ака де ми чес ких за ня тий ежед нев но, 
по ус та нов лен но му гра фи ку. Каж дый сту дент 
в те че ние двух не дель по се ща ет в сво бод ное от 
за ня тий вре мя Юри ди чес кую кли ни ку и уча-
ству ет в ее ра бо те. За это вре мя сту дент дол-
жен оз на ко мить ся с фор ма том ра бо ты Юри-
ди чес кой кли ни ки, при нять учас тие в двух 
спе ци аль но ор га ни зо ван ных на ба зе Юри ди-
чес кой кли ни ки гос те вых лек ци ях приг ла шен-
ных прак ти ков, оз на ко мить ся с ра бо той ор га-
нов про ку ра ту ры и су да, ос во ить так ти ку про-
ве де ния юри ди чес кой кон суль та ции, про вес-
ти при ем кли ен та в при сут ствии ру ко во ди те-
ля Юри ди чес кой кли ни ки, про ана ли зи ро вать 
ошиб ки, до пу щен ные при кон суль ти ро ва нии, 
сос та вить ме мо ран дум и про цес су аль ные до-
ку мен ты по ре зуль та там кон суль та ции, по се-
тить два су деб ных за се да ния.
Вто рой этап осу ществля ет ся в обыч ном 

тра ди ци он ном ре жи ме на ба зе про ку ра ту ры, 
су да и дру гих пра во ох ра ни тель ных ор га нов.
Про хож де ние прак ти ки в та ком ре жи ме 

поз во ля ет обес пе чить обя за тель ное вза имо-
дей ствие каж до го сту ден та с ра бо той Юри-
ди чес кой кли ни ки, тем са мым уси лив его 
прак ти чес кие на вы ки пу тем осу ществле ния 
кон суль та ций по ре аль ным юри ди чес ким 
ка зу сам, оп ти ми зи руя при об ре тен ные зна-
ния по раз лич ным от рас лям пра ва (учи ты вая 
ком плек сный ха рак тер об ра ще ний), по вы-
шая уро вень про фес си ональ ной от вет ствен-
нос ти.
За вре мя дея тель нос ти Юри ди чес кая кли-

ни ка КарГУ им. Е. А. Бу ке то ва ус та но ви ла ак-
тив ное сот руд ни че ство с ря дом ор га ни за ций 
и пра во ох ра ни тель ных ор га нов го ро да.
Юри ди чес кая кли ни ка на ря ду с дру ги ми 

ба за ми прак ти ки ста ла пол ноп рав ным ор га-
ном, вно ся щим свою леп ту в под го тов ку спе-
ци алис тов-юрис тов выс шей ква ли фи ка ции.

ЮРИ ДИ ЧЕС КАЯ КЛИ НИ КА КАРГУ ИМ. Е. А. БУ КЕ ТО ВА

2-3 ап ре ля сос то ял ся ХХІІІ Об лас тной кон курс ис пол ни те лей эс трад ной пес ни и 
ве ду щих шоу-прог рамм «Жас қа нат — 2019», пос вя щен ный Го ду мо ло де жи.

В этом го ду учас тни ка ми кон кур са «Жас 
қа нат» ста ли 35 че ло век из раз ных угол ков 
об лас ти. Два от бо роч ных ту ра бы ли не лег-
ким ис пы та ни ем для каж до го. Од ни про-
бо ва ли свои си лы на пев чес ком поп ри ще, 
дру гие — в ка че стве ве ду щих. В кон кур се 
при ня ли учас тие пред ста ви те ли Ак то гай-
ско го, Бу хар жы ра ус ко го, Жа на ар кин ско го, 
Кар ка ра лин ско го, Ну рин ско го, Оса ка ров-
ско го, Шет ско го, Улы та ус ко го райо нов и 

го ро дов Бал ха ша, Са ра ни, Те мир тау, Шах-
тин ска, Ка ра ган ды.
С каж дым го дом но ме ра ста но вят ся все 

ори ги наль нее. Учас тни ки ста ра ют ся вы де-
лить ся чем-то осо бен ным. Вы со кую под го-
тов ку кон кур сан тов от ме ча ют и ор га ни за-
то ры.
Очень хо ро шо выс ту пи ли сту ден ты 

КарГУ, име на ко то рых проз ву ча ли в чис-
ле по бе ди те лей об лас тно го кон кур са. На 

кон кур се ис пол ни те лей вто рое мес то за-
нял Жа на сыл Жо март, сту дент фа куль те та 
фи ло со фии и пси хо ло гии, а третье мес-
то — Ол жас Ту суп бе ков, сту дент юри ди-
чес ко го фа куль те та, а приз зри тельских 
сим па тий по лу чи ла Ди нар Аб ды ка ри мо-
ва, сту ден тка фа куль те та ма те ма ти ки и 
ин фор ма ци он ных тех но ло гий. В кон кур-
се ве ду щих Те мир лан Жар ты ба ев, сту дент 
фи ло ло ги чес ко го фа куль те та, за нял вто-
рое мес то.
По бе ди те ли и учас тни ки по лу чи ли 

дип ло мы и бла го дар ствен ные пись ма. ИН ФОР МА ЦИЯ ПРЕ ДОС ТАВ ЛЕ НА ДВОР ЦОМ СТУ ДЕН ТОВ

12 ап ре ля в КарГУ име ни ака де ми ка Е. А. Бу ке то ва Сту ден чес ким пар ла мен том 
КарГУ при под дер жке рек то ра та, Ко ми те та по де лам мо ло де жи, фа куль те та фи ло-
со фии и пси хо ло гии был ор га ни зо ван и про ве ден рес пуб ли кан ский ин тел лек ту аль-
ный тур нир в фор ма те брейн-рин га на те му «Бу ду щее Казахстана в мо их ру ках», 
пос вя щен ный праз дно ва нию Го да мо ло де жи.

В тур ни ре при ня ли учас тие 28 ко манд 
из раз ных ре ги онов на шей стра ны.
С при вет ствен ным сло вом пе ред ко ман-

да ми выс ту пил про фес сор ка фед ры фи ло-
со фии и те ории куль ту ры, док тор фи ло соф-
ских на ук, про фес сор Ба ту рин Вла ди мир 
Сте па но вич. Ве ду щим тур ни ра был стар-
ший пре по да ва тель ка фед ры со ци аль ной 
ра бо ты и со ци аль ной пе да го ги ки Ста ро вик 
Па вел Пав ло вич. От вет ствен ный за про ве-
де ние тур ни ра — Жо ра бе ков Ар ман Нур-
ма ха но вич, спе ци алист Ко ми те та по де лам 
мо ло де жи, ко ор ди на тор Сту ден чес ко го 
пар ла мен та, ко ор ди на тор ин тел лек ту аль-
но го клу ба «Что? Где? Ког да?», де пу та ты и 
ак ти вис ты Сту ден чес ко го пар ла мен та.

Тур нир про хо дил по сме шан ной схе ме, 
где у каж дой ко ман ды бы ла воз мож ность 
встре тить ся друг с дру гом. Иг ра бы ла очень 
на сы щен ной, ко ман ды ак тив но бо ро лись 
за вы ход в фи нал.
Пер вое мес то за ня ла ко ман да фа куль те-

та инос тран ных язы ков КарГУ Ring Kings. 
Вто рое мес то при су ди ли сбор ной Кос та-
най ско го го су дар ствен но го пе да го ги чес-
ко го уни вер си те та име ни У. Сул тан га зи на 
«Го ри зонт». Третье мес то за ня ла ко ман да 
фа куль те та инос тран ных язы ков КарГУ 
им. Е. А. Бу ке то ва Ke mel te am.

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

Финальный тур 
«Жайдарман»

5 ап ре ля 2019 го да во Двор-

це сту ден тов сос то ял ся фи-

наль ный тур фес ти ва ля «Жай-

дар ман» се зо на-2018-2019, 

пос вя щен но го Го ду мо ло де жи. 

В нем уча ство ва ли 5 ко манд — 

по бе ди те ли 1/4 иг ры фес ти ва-

ля «Жай дар ман-2018».

В ито ге луч ший иг ро ком 

стал сту дент фи ло ло ги чес ко-

го фа куль те та Ер ма хан Ар ман 

из ко ман ды «Се гіз ден шы�-

�ан т5р теу». Приз зри тельских 

сим па тий дос тал ся ко ман де 

«Фи-ай-пи» фа куль те та фи ло со-

фии и пси хо ло гии. Са мой ор га-

ни зо ван ной груп пой наз ва ли 

груп пу «На �ыз джен тель мен-

дер» хи ми чес ко го фа куль те та. 

В трой ке ли де ров ока за лись 

ко ман да «Сер пін» фи зи ко-тех-

ни чес ко го фа куль те та (третье 

мес то), ко ман да «Се гіз ден 

шы� �ан т5р теу» фи ло ло ги чес-

ко го фа куль те та (вто рое мес-

то). И по бе ди те лем — об ла-

да те лем куб ка ста ла ко ман да 

«Грант КарГУ» фа куль те та ма-

те ма ти ки и ин фор ма ци он ных 

тех но ло гий.

Поз драв ля ем по бе ди те лей 

и учас тни ков!

ИН ФОР МА ЦИЯ ПРЕ ДОС ТАВ ЛЕ НА 
ДВОР ЦОМ СТУ ДЕН ТОВ

Юридическая клиника КарГУ как база
практики и подготовки специалистов

«Жас *анат — 2019»: студенты КарГУ в числе лидеров

Республиканский брейн-ринг «Будущее Казахстана в моих руках»

Студенческая жизнь
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Қа зақ стан Рес пуб ли ка сы ның Тұң ғыш Пре зи ден ті — Ел ба сы Нұр сұл тан Назарбаев тың «Ұлы да ла-
ның же ті қы ры» ат ты ма қа ла сы ның жа ри яла нуы — отан дық та рих ғы лы мын жа ңа ша ме то до ло ги-
ялық тұр ғы дан зерт те уге зор мүм кін дік ту ғыз ды. Ел ба сы ма қа ла сын да ғы кө те ріл ген ір ге лі мə се ле лер-
дің стра те ги ялық ұс та ны мы сал да ры нан бү гін гі күн де ұлт тық та ри хы мыз дың құн ды лық та рын қай та 
зер де леу жұ мыс та ры да ке зек күт тір мей бас та лып кет ті. Мем ле кет ті лік ті ұлт тық иде ясыз не ме се «мə-
де ни бағ дар ла ма сыз» құ ру мүм кін емес. Ха лық тың мың да ған жыл дар дан бе рі өзі не ға на тəн қа лып-
тас қан ру ха ни құн ды лық та ры на не гіз дел ген дү ни ета ны мы үне мі мем ле кет та ра пы нан қол дау ға ие 
бо лып отыр са, жа һан да ну жағ дайын да кез кел ген ақ па рат тық ша бу ыл ға тө зім ді лік та ны та ала ды. Та-
ри хи са на сы қа лып тас қан қо ғам ның мем ле кет тік иде оло ги ясы ның не гі зі бе рік бо ла ты ны бə рі міз ге 
бел гі лі жағ дай. Ел ба сы ның «Ұлы да ла ның же ті қы ры» ма қа ла сын да ғы кө те ріл ген құн ды лық тар хал-
қы мыз дың та ри хи жа ды сы мен ұлт ру ха ни яты ның шың да лу ына жə не əлем дік өр ке ни ет ке ңіс ті гі нен 
қа зақ хал қы ның ор ны мен рө лін анық тау ға ба ғыт тал ған.

Қа зақ та ри хы ның тұ тас бір түр-
кі əле мі нің ке ңіс ті гін де да мып ке-
ле жат қа нын Ел ба сы Нұр сұл тан 
Назарбаев «Ұлы Да ла ның же ті қы-
ры» ат ты ма қа ла сын да: «Ора сан 
зор ке ңіс тік ті иге ре біл ген түр кі лер 
ұлан ғайыр да ла да көш пе лі жə не 
оты рық шы өр ке ни ет тің өзін дік өр-
не гін қа лып тас ты рып, өнер мен ғы-
лым ның жə не əлем дік са уда ның ор-
та лы ғы на ай нал ған ор та ға сыр лық 
қа ла лар дың гүл де нуі не жол аш ты. 
Мə се лен, ор та ға сыр да ғы Оты рар 
қа ла сы əлем дік өр ке ни ет тің ұлы 
ой шыл да ры ның бі рі — Əбу На сыр 
əл-Фа ра би ді дү ни еге əкел се, түр кі 
ха лық та ры ның ру ха ни көш бас шы-
сы ла ры ның бі рі Қо жа Ах мет Ясауи 
Түр кіс тан қа ла сын да өмір сү ріп, 
ілім та рат қан», — деп дү ни ежү зі лік 
өр ке ни ет тер та ри хын да ғы қа зақ та-
ри хы мен мə де ни еті нің аса ма ңыз-
ды рө лін дəл көр сет ті.
Ел ба сы ның ма қа ла сы қа зақ-

стан дық тар дың та ри хи са на сын 
жаң ғыр ту да ғы тың, жа ңа ша ме то-
до ло ги ялық тұр ғы дан жа ңа ша ба ға 
бер ген стра те ги ялық ба ғыт бол ды. 
Се бе бі та рих ты жа сай тын тұл ға лар. 
Ұлы да ла да сал та нат құр ған қа ға-
нат тар мен ұлыс тар дың құ ры луы 
мен қа лып та суы жə не өр кен деуі, 
мық ты мем ле кет ке ай на луы мем-
ле кет ті бас қар ған бас шы лар дың 
ха риз ма ти ка лық тұл ға сы на бай ла-
ныс ты бол ға нын біз жоқ қа шы ға ра 
ал май мыз. Мы са лы, ха лық тың та-
ри хи жа ды сын да түр кі қа ға нат та-
ры мен мем ле кет те рі нің даң қты қа-
ған да ры мен ба тыр ла ры, ақыл гөй 
да на ла ры Бу мын, Мұ қан, Тас пар, 
Құт лық-Ел те ріс, Күл те гін, То ны көк, 
əл-Фа ра би, Са тұқ Боғ ра хан дар дың 
есім де рі мəң гі лік қал ған.
Со лар дың ішін де гі ерек ше тұл-

ға — адам зат бі лі мі нің мо лайып, 
ақыл-па ра са ты ның же ті луі не ора-
сан зор ең бек сі ңір ген ғұ ла ма лар-
дың бі рі — қа зақ то пы ра ғы нан 
шық қан, хал қы мыз дың да ныш пан 
пер зен ті Əбу На сыр əл-Фа ра би бол-
ды. Ор та ға сыр лық мұ сыл ман дық 
Шы ғыс та «Екін ші ұс таз» ре тін де та-
ныл ған Əбу На сыр Мұ хам мед ибн 
Мұ хам мед ибн Тар хан ибн Ұз лағ 
əл-Фа ра би 870 жы лы Арыс өзе ні нің 
Сыр да рия ға құйы ла тын өңі рін де 
түр кі қол бас шы сы ның от ба сын да 
дү ни еге кел ген. Кө не Еги пет үшін 
Ніл өзе ні, ал кө не Ва ви лон мен 
араб-пар сы мə де ни еті үшін Ев фрат 
пен Тигр өзен де рі қан дай рөл ат-
қар са, Ұлы да ла та ри хын да Сыр да-
рия аң ға ры ежел гі өр ке ни ет тің бе сі-
гі ре тін де ма ңыз ды орын ала ды.
Ел ба сы ның ма қа ла сын да ғы кө-

те ріл ген ір ге лі мə се ле лер ді оқи 
отыр ған да кө ңі лі міз ге өзі нің жан-
кеш ті ең бе гі мен ті рі кү нін де «ХХ 
ға сыр дың əл-Фа ра биі» атан ған Ақ-
жан əл-Ма ша ни дің тұл ға сы бір-
ден ора ла ды. Қа зақ Ғы лым ака де-
ми ясы ның кор рес пон дент-мү ше сі 
əрі тұң ғыш құ рыл тай шы сы бол ған 
ғұ ла ма ға лым, про фес сор Ақ жан 
Ма ша нов Ор та лық Азия мен Қа зақ 
елі нен шық қан тұң ғыш фа ра би та-
ну шы бол ды. Ақ жан əл-Ма ша ни 
əл-Фа ра би мұ ра ла рын те рең ғы лы-
ми көз қа рас тұр ғы сы нан зерт тей 
ке ле, ас тро но мия, та би ғат, му зы ка 
са ла сын да ғы ғы лым дар əл-Фа ра би-
дің ең бек те рі нен бас тау ала ды де ген 
құн ды пі кі рін ай та ды. Ақ жан əл-
Ма ша ни дың пі кі рін ше, əл-Фа ра би 
ба ла лық ша ғын да сауатын Оты рар-
да қып шақ ті лін де аш қан.
Қа рап отыр сақ, əл-Ма ша ни дің 

Ке ңес тік-то та ли тар лық за ма ны ның 
қа тал тəр ті бі не, жүйе нің зо ба лаң 
си па ты на қа ра мас тан, ту ын дал ған 

қи ын шы лық тар дан қо рық пай, хал-
қы ның бо ла ша ғы үшін өз өмі рін 
тағ дыр тəл ке гі не са лып, аян бай тер 
төк ке нін кө ре міз. Са на лы ғұ мы рын-
да Ақ жан Ма ша ни ор та ға сыр да ғы 
ис лам өр ке ни еті нің қа рыш тап өр-
кен деуіне Ор та лық Азия түр кі ле-
рі нің ай тар лық тай үлес те рін қос-
қа нын жə не өз де рі де сол дəуір дің 
озық өр ке ни етін қа лып тас тыр ға-
нын өзі нің ғы лы ми ең бек те рі ар қы-
лы бұл тар тпай дə лел деп отыр ды. 
Өз де рі нің ғы лы ми-шы ғар ма шы лық 
ең бек те рі мен Əлем дік өр ке ни ет-
тің қа рыш тап да му ына Əбу На сыр 
əл-Фа ра би, Əбу Əли ибн Си на, Əбу 
Рай хан əл-Би ру ни, Қо жа Ах мет 
Ясауи, Мах мұт Қаш қа ри, Жү сіп Ба-
ла са ғұн дар дың се беп ші бол ға нын 
үне мі дə ріп теп, 1917 жыл ға дейін 
қа зақ хал қы ның 2 пайы зы ға на 
сауат ты бол ған де ген ке ңес тік үс тем 
иде оло гия ға ба тыл соқ қы бер ген 
Ақ жан əл-Ма ша ни хал қы ның на ғыз 
пат ри оты, ар қа сүйер тұл ға сы на ай-
нал ды.
Ер те за ман дар да жа зыл ған араб 

та рих шы ла ры мен са яхат шы ла ры-
ның ең бек те рін те ре ңі нен қа рас тыр-
ған Ақ жан əл-Ма ша ни Шы ғыс тың 
екін ші ұс та зы əл-Фа ра би дің ту ған 
же рі қа зір гі Қа зақ елі еке ні не бы лай 
дə лел кел ті ріп: «Əл-Фа ра би дің ту ған 
же рі Сыр да рия бойын да ғы Фа раб 
(Оты рар) еке нін дə лел деп жа зып, 
кар та ға тү сір ген — араб тың атақ-
ты ға лым-ге ог ра фы ибн-Ха укал. Ол 
өзі нің «Ки тап Ма са лик уа ма ма лик» 
деп ата ла тын ге ог ра фи ялық ең бе гін-
де Түр кіс тан ай ма ғы ның си па тын бе-
ріп, қа ла ла рын кар та ға тү сір ген. Ол 
Оты рар ды жаз ған да, кар та ға тү сір-
ген де əдейі ар найы тоқ та лып: «Бұл 
жер атақ ты ғұ ла ма, ас қан фи ло соф 
əл-Фа ра би дің ту ған же рі», — көр се-
тіп кет кен. Ибн Ха укал мен əл-Фа ра-
би лер бі рін-бі рі жақ сы та ны ған сол 
кез де гі Да маск ша һа ры ның би ле-
уші сі Сайф ад-Да ула ның са райын да 
бір ге бол ған деп жа за ды.
Со ны мен қо са Ақ жан əл-Ма ша-

ни əл-Фа ра би дің шы ғар ма ла ры ның 
Ба тыс Еуро па ға лым да ры ның мей-
лін ше ке ңі нен пай да ла ныл ған ды-
ғын жə не оның Қай та өр леу дəуірін-
де гі гу ма низ мі нің да му ына күш ті 
ық пал ет ке нін ба тыл бол жай ды.
Қы лы шы нан қан та мып тұр ған 

Ке ңес тік-то та ли тар лық иде оло ги-
яның кү ші не мі ніп тұр ған қы сы мы-
на қа ра мас тан Ақ жан əл-Ма ша ни-
дың əл-Фа ра би мұ ра ла рын зерт тей 
жү ріп, мұ сыл ман ел де рі мен мə де-
ни-ру ха ни бай ла ныс ор на ту ға де ген 
ұм ты лы сы зор бол ды. Əл-Фа ра би-
дің шы ғар ма ла рын түп нұс қа дан 
оқып бі ліп, жал пы ха лық қа на си-
хат тау үшін жа сы елу ден асып кет се 
де араб ті лін мең ге ру ге шын дап ден 
қой ды. Оның мұ сыл ман ел де рін де-
гі бо лып жат қан оқи ға лар ды қалт 
жі бер мей ба қы лап отыр ға нын біз 
1983 жы лы Алматы ға іс-са пар мен 
Ку вейт тен кел ген жур на лис тпен ар-
найы жо лы қа ны нан көз жет кі зе міз.

1983 жы лы Ку вейт мем ле ке ті нің 
«Аль-Ға ра би» ғы лы ми жур на лы ның 
тіл ші сі Мұс та фа На бил Алматы 
қа ла сы на ту рис тік са пар мен ке ле-
ді. Осы ны ес ті ген Ақ жан Ма ша нов 
осы ше тел дік жур на лист Мұс та фа 
На бил ді тауып кез де се ді. Ол кез де-
су 1983 жыл дың қыр күйек айын да 
бо ла ды. Бұл уақыт əлем нің ми ли та-
рис тік дер жа ва сы ре тін де та ныл ған 
Ке ңес Ода ғы ның мəң гі лік деп са-
нал ған за ма ны бо ла тын. Ше тел дік 
қо нақ тар ды, ту рис тер ді МҚК (КГБ) 
қыз мет кер ле рі қа таң ба қы лау ға 
алып, олар дың жү ріс-тұ рыс та рын, 
жер гі лік ті ке ңес адам да ры мен кез-

де су ін жі ті қа да ға лап оты ра тын 
уақыт еді. Қа ра пайым ке ңес адам-
да ры ның бар лы ғы на да тү сі нік ті 
осын дай шек те улер дің про фес сор 
Ақ жан əл-Ма ша ни дың біл мей қа-
луы мүм кін емес еді. Бі рақ өз ісі не 
шын бе ріл ген фа на тик пат ри от ға-
лым тəуекел ге ба рып, Ку вейт тен 
жа рық кө ре тін «Аль-Ға ра би» ғы лы-
ми жур на лы ның тіл ші сі Мұс та фа 
На бил мен кез де се ді. Он да ғы мақ-
са ты əл-Фа ра би дің есі мін иеле ніп 
тұр ған мер зім дік бас па сөз ар қы лы 
əлем ге Қа зақ де ген ел дің бар лы ғын 
жə не осы ол ел дің əл-Фа ра би дің 
ота ны еке нін дү ни ежү зі не паш ету 
бо ла тын. Бұл күт пе ген кез де су ге 
ба сын да се нім сіз кү дік пен қа ра ған 
ше тел дік жур на лист таң қа лы сын 
жа сы рып қа ла ал ма ды. Жур нал тіл-
ші сі осы күт пе ген оқи ға ны əл-Фа ра-
би дің өзі мен кез де су мен тең са на ды. 
«Ол кез де су Ке ңес тер Ода ғын да ғы 
мұ сыл ман əле мін де гі ең əсер лі, ғұ-
мы рым да ұмыт пай тын кез де су ім 
бол ды», — деп жа зып ты жур нал да-
ғы ма қа ла да Мұс та фа На бил. Елі не 
бар ған соң уəде сін де тұ рып Қа зақ 
ға лы мы Ақ жан Ма ша нов пен əсер-
лі кез де суі жайын да «Аль-Ға ра би» 
жур на лын да ар найы ма қа ла жа ри-
яла ды. Сіз дер ге Мұс та фа На бил-
дің ма қа ла сын ұсы ну ды жөн кө ріп 
отыр мын.

«Қа зақ стан ның Астана сы 
Алматы да мен үшін «та рих та екін-
ші ұс таз де ген ат пен қал ған» əл-Фа-
ра би ді аш тым. Əл-Фа ра би мен бұл 
кез де су ме нің ке ңес тік мұ сыл ман-
дар əле мін де гі бол ған ке зім де гі ең 
əсер лі сі жə не ең ма ңыз ды сы бол ды. 
Со ны мен қа тар Ке ңес тік Одақ тың 
мұ сыл ман дық ор та сын да ғы ис лам-
ның жаң ғы ру ының бел гі лі дең гейі не 
де көз жет кіз дім. Бұ ның бə рі ме нің 
қо нақ үй ге қай тып ке ле жат қа ным-
да өзім ді кү тіп тұр ған 40-50 жас та-
ғы адам ды кез дес ті ру мен бас тал ды. 
Ол ме нен «Сіз мұ сыл ман сыз ба…» 
деп сұ ра ды. Мен оған дұ рыс жауап 
бер ге нім де ол: «Əлем де не бо лып 
жа тыр. Қа шан ға дейін мұ сыл ман-
дар дың арт та қа лу шы лы ғы жал ға са 
бе ре ді», — деп сұ ра ды. Мен таң қал-
дым жə не одан абай лап сұ ра дым. 
Сіз ге ме нің осын да еке нім ді қай дан 
біл ді ңіз деп сұ ра дым. «Ол ка ди дан» 
де ді. Со сын ол ге оло гия про фес со-
ры Ақ жан Жақ сы бе кұ лы əл-Ма ша-
ни дің есі мін ата ды.
Ме нің ге оло гия бойын ша зерт те-

ушім ме ні осы ғы лым ның 1100 жыл 
бұ рын не гі зін қа ла ған əл-Фа ра би дің 
ең бек те рі не алып кел ді. Əл-Фа ра-
би дің шы ғар ма ла ры ар қа сын да мен 
жо ма рат ис лам əле мі мен та ныс-
тым. Мен мұ сыл ман дар дың өз қол-
да рын да қан дай мұ ра бар екен ді гі 
ту ра лы ай тқан да ры на таң қал дым. 
Бұл мұ ра бар лық ада ми адам зат-
тың қи ын дық та ры мен бей біт мə-
се ле лер ді ше шу дің кіл ті бо лып 
та бы ла ды. Ол өз зерт те уле рі нің 
қо ры тын ды ла ры ту ра лы жан-жақ-
ты əң гі ме лей бас та ды. Олар ды өз 
пор тфе лін де то лып тұр ған су рет тер 
мен сыз ба ла ры мен дə лел деп бер ді. 
Ол уақыт қа дейін бар əлем ге əл-
Фа ра би Хо ра сан про вин ци ясы ның 
Фа ра бы нан шық қан адам ре тін де 
бел гі лі бол са, ме нің жа ңа əң гі ме-
ле су ші ада мым Ақ жан əл-Ма ша ни 
ұлы ой шыл дың Қа зақ стан да ор-
на лас қан Оты рар қа ла сы нан шық-
қан ды ғын дə лел де дей бас та ды. Бұл 
тың ғы лық ты із де ніс пен зерт те уді 
қа жет ете тін таң қа лар лық фак ті 
бол ды. Про фес сор Ақ жан əл-Ма-
ша ни əл-Фа ра би дің көз қа ра сы мен 
шы ғар ма шы лық ең бек те рі не ар нап 
се гіз кі тап жаз ған. Оның бар лы-

ғы да жер гі лік ті тіл мен жа зыл ған. 
Сон мен қо са ол үл кен сүйіс пен-
ші лік пен өзін де бар зерт тел ме ген 
қол жаз ба лар ту ра лы айт ты. Əл-Фа-
ра би дің жаз ба ла ры ның бір бө лі гі 
жо ғал ған, кейі ні рек те Бра тис ла-
ва қа ла сын да ұлы ға лым ның осы 
уақыт қа дейін бел гі сіз бол ған қол-
жаз ба ла ры та был ған. Əл-Ма ша ни 
əл-Фа ра би шы ғар ма ла ры ның үл кен 
мə нін дə лел де уді бас та ды. 1100 жыл 
бұ рын ға лым дар дың жаз ға нын бү-
гін гі күн гі ға лым дар дың зерт те уле-
рі нақ ты лай ды. Мы са лы, оның орыс 
жə не фран цуз тіл де рі не ауда рыл ған 
му зы ка ту ра лы те ори ясы ту ра не міс 
му зы кан ты Кеп лер дің ауда ру ымен 
сəй кес қай та ла на ды. Əл-Фа ра би 
му зы ка мен му зы ка лық гам ма ның 
жə не га лак ти ка да ғы ас пан де не сі-
нің қоз ға лы сы ның ты ғыз бай ла ныс-
та екен ді гін дə лел де ді жə не ма ған 
бұл фак ті ні дə лел дей тін су рет тер ді 
көр сет ті. Бұ дан кейін əл-Ма ша ни 
əл-Фа ра би дің ма те ма ти ка, ас тро но-
мия, му зы ка мен қа си ет ті құ ран ның 
ара сын да ғы бай ла ныс тың бар екен-
ді гі ту ра лы тұ жы рым ға қа лай кел-
ген ді гін тү сін дір ді. Бұ ның бар лы ғы 
сон ша лық ты дə ре же де дə лел ді көр-
се тіл ген дік тен, əл-Фа ра би қай та дан 
ке ңес тік мұ сыл ман дар дың зерт-
теуін де екен ді гі не кө зім жет ті.
Қош та сар сəт те ме нің əң гі ме ле-

сім Ақ жан əл-Ма ша ни қо лым ды 
қат ты қыс ты жə не оның кө зі нен жас 
та мып, бы лай деп қай та ла ды: «Мен 
өзім нің бар лық ғұ мы рым ды зерт те-
уге ар на ған бұл мə лі мет тер ді бар-
лық мұ сыл ман дар ға жет кіз, олар 
өз де рі нің мұ ра сы жө нін де ақи қат-
ты бі луі ке рек. Мүм кін бұл олар дың 
елін де гі не ме се бар əлем де гі өмір ді 
өз гер тер».
Осы оқи ға дан кейін Ор та Азия 

тұр ғын да ры ның мұ сыл ман ға-
лым дар дың шы ғар ма ла рын қай та 
жаң ғыр тып, қас тер леп, оған кө ңіл 
бө лу ге құш тар екен ді гі не кө зім ді 
жет кіз ді. Мə де ни жаң ғы ру қоз ға лы-
сы бұл ай мақ та тұ ра тын ис лам дық 
өр ке ни ет ті жа са ған кө не ға лым дар-
дың ойын көп ма за ла ды.
Ор та Азия си яқ ты бір де-бір 

ай мақ мұ сыл ман дық өр ке ни ет-
ке осын ша ма атақ ты лар ды бер ген 
жоқ. Бұл ті зім нің со ңы жоқ: əл-Фа-
ра би, Ибн Си на, əл-Хо рез ми, əл-Би-
ру ни, əл-Ра зи, əл-Фер ға ни, Ұлық бек, 
Имам əл-Бұ қа ри, ан-На си фи жə не 
Абу Ха мид əл-Ға за ли ге дейін». «Əл-
Фа ра би» жур на лы нан, 1984 жыл, 
ма усым №38 Б. 70-71».
Ма қа ла осы лай аяқ та ла ды. Бұ-

ның өзі əл-Фа ра би дің ту ған Ота ны 
Қа зақ стан еке нін, əлем нің екін ші 
ұс та зы атан ған ғұ ла ма ның шы ғу те-
гі қа зақ хал қы бо лып са на ла ты нын 
жер жа һан ға жа ри ялау жо лын да 
көз сіз ер лік ке ба рып жүр ген Ақ жан 
əл-Ма ша ни ға да, елі міз ге де зор же-
ңіс əкел ген та ри хи оқи ға еді.
Қа зір гі уақыт та мұн дай мə се ле-

лер күн де лік ті қа тар да ғы оқи ға бо-
лып кө рі нуі мүм кін. Ал сол уақыт 
шең бе рі нен қа рай тын бол сақ, осы 
жа ри ялан ған ма қа ла үшін Ақ жан 
əл-Ма ша ни дың қауіп-қа тер ге ұшы-
рауы да мүм кін еді.
Кейі ні рек те Ку вейт тік араб ға-

лы мы «əл-Ма ша ни өз пі кі рін то лық 
дə лел де ді», — деп жа за ды. Осы оқи-
ға дан кейін Қа зақ елі тəуел сіз дік ал-
ған нан соң Ақ жан Ма ша нов өзі нің 
жаз ған ғы лы ми ма қа ла ла ры мен 
ең бек те рі не əл-Ма ша ни деп фа ми-
ли ясын өз гер тіп жа зып жүр ді.
Та ри хи де рек тер бойын ша, əл-

Фа ра би жет піс ке жу ық тіл біл ген. 
Ға лым ре тін де əл-Фа ра би дің ат са-
лыс па ған, зерт теу жүр гіз бе ген ғы-
лым са ла сы жоқ де уге бо ла ды. Эн-
цик ло пе ди ялық бі лім ге ие бол ған 
ға лым өзі нің трак тат та рын да жо-
ға ры эру ди ция мен те рең зерт те-
уші лік із де ніс ті ұш тас ты ра оты рып, 
фи ло со фия, ло ги ка, ма те ма ти ка, 
ас тро но мия, ме ди ци на, му зы ка, тіл 
бі лі мі, əде би ет те ори ясы т.б. ғы лым 
са ла ла ры бойын ша қы ру ар көп ғы-
лы ми ең бек жаз ды. Ба ға жет пес 
ең бек те рі мен əл-Фа ра би дің эн цик-
ло пе дист-ға лым, Арис то тель ден 
кейін гі əлем нің екін ші ұс та зы са-
нал ды. Ақ жан əл-Ма ша ни дің бол-
жауы бойын ша, кейін гі ор та ға сы-

лар дəуірін де Еуро па лық ре нес сан-
сқа əл-Фа ра би дің шə кірт те рі се беп-
ші бол ған. Олар дың ең атақ ты ла ры 
Əбу Əли ибн Си на мен Ибн Руш дты 
ай ту ға бо ла ды.
Ақ жан əл-Ма ша ни əл-Фа ра би 

жө нін де гі өз ойын бы лай деп тұ-
жы рым дай ды: «Бұл кі сі ден бұ рын 
да, кейін де да на лар бол ды. Бі рақ 
олар дың ішін де дəл əл-Фа ра би дей 
ге омет рия, му зы ка, ас тра но мия си-
яқ ты үш ғы лым са ла сы на бір дей 
ұлы үлес қос қан, аса ірі жа ңа лық 
аш қан ға лым ды та бу қи ын. Пла тон, 
Арис то тель, Пто ло мей си яқ ты ғұ-
ла ма лар му зы ка ны жөн ді мең ге ре 
ал ма ға нын өз де рі жа зып кет кен».
Зерт те уші ға лым, про фес сор 

С. М. Сыз ды қов: «Əл-Фа ра би ежел гі 
грек фи ло со фи ясы мен Шы ғыс тың 
мұ сыл ман ілім де рін бай ла ныс ты ра 
оты рып, түр кі дү ни есі нің ре алий-
ле рі не сəй кес «Мəң гі лік ел» иде-
ясы ның са яси-фи ло со фи ялық те-
ори ялық не гіз де ме сін жа сап бер ді. 
Ға лым «Мəң гі лік Ел» те ори ясы ның 
не гіз гі ере же ле рін «Қайы рым ды 
қа ла тұр ғын да ры ның көз қа рас та-
ры ту ра лы», «Аза мат тық са ясат», 
«Мем ле кет тік қай рат кер дің на қыл 
сөз де рі» шы ғар ма ла рын да ба ян дай-
ды», — деп ежел гі түр кі лер ден бе рі 
ке ле жат қан Мəң гі лік Ел мем ле кет-
тік иде оло ги ясы ның те ори ялық-ме-
то до ло ги ялық не гі зі нің əл-Фа ра би 
ең бек те рін де жа ри ялан ға нын тұ-
жы рым дай ды.
Əл-Фа ра би за ма нын да түр кі 

жұр ты ның қа ла-мем ле кет те рі ба-
сым бол ған. Сон дық тан əл-Фа ра-
би дің «қа ла» тү сі ні гін «мем ле кет» 
тү сі ні гі мен сəй кес қа рас ты ру орын-
ды. Ол қа ла-мем ле кет тің қо ғам дық 
өмі рі нің то лық мі нез де ме сін бе ре 
оты рып, із гі қа ла лар дың же тіл ді-
ріл ген əлеу мет тік құ ры лы мы ның 
анық та ма сын бер ді. Кей бір мə се ле-
лер ге тү сі нік бер ген кез де ақыл-ой 
мен те рең фи ло со фи ялық бі лім-
ге ие бо лып отыр ған əл-Фа ра би өз 
дəуірі нен асып түс ті. Əл-Фа ра би дің 
мем ле кет тік бас қа ру дың ме ха низ-
мде рін же тіл ді ріп, би лік ті із гі лен ді-
ру үшін ұжым дық, топ тық бас қа ру-
дың үл гі сі иде ясын, де мок ра ти ялық 
əді лет ті, ақыл ды бас шы ту ра лы 
иде ясын ұсын ды. Əл-Фа ра би дің 
ойы бойын ша, қо ғам ның же тіл ген 
ал ғаш қы үл гі сі «қа ла-мем ле кет» 
би лі гі бо лып есеп те лін ді. Ғұ ла ма 
ға лым анық та ған адам ның адам-
гер ші лік құн ды лық та ры на ба сым-
дық бе рі луі із гі қо ғам ның не ғұр лым 
си пат та ма сы бо лып са на ла ды, бұл 
қа ғи да қа зір гі за ман ғы та ным үшін 
ма ңыз ды да өзек ті бо лып отыр, да-
ныш пан би ле уші бей не сін де кө рі-
ніс тап қан ке мел адам иде ясы оның 
шы ңы бол ды.

2007 жы лы Ақ жан əл-Ма ша ни 
100 жыл дық ме рей тойы ЮНЕС КО 
кө ле мін де атап өтіл ді. Сон да қа зақ 
хал қы ұлы тұл ға лар дың есім де рін 
əл-Фа ра би мен əл-Ма ша ни деп үл-
кен құр мет пен бі рауыз дан ата ға-
ны на бар лы ғы мыз да куə бол дық. 
Ака де мик Са лық Зи ма нов Ақ жан 
əл-Ма ша ни ға «Бү гін гі күн нің ті рі 
жүр ген Фа ра биі», — деп ба ға бе руі 
де ға лым ның ұзақ жыл дар бойы із-
де ні сі нің жал пы ха лық тық тұр ғы дан 
мойын дал ға ны деп тү сі не міз. Ақ-
жан Жақ сы бе кұ лы əл-Ма ша ни əл-
Фа ра би мұ ра ла рын зерт те уге жар ты 
ға сыр лық ғұ мы рын ар нап, əлем нің 
екін ші ұс та зы Əбу На сыр əл-Фа ра-
би ді ту ған елі не қай та рып, оның 
Ота ны бү гін гі қа зақ же рі еке нін өзі-
нің нақ ты із де ні сі мен ғы лы ми тұр-
ғы дан дə лел де ген пат ри от ға лым.
Ақ жан əл-Ма ша ни дің зерт те-

уле рі ар қы лы əл-Фа ра би иде яла ры 
бү гін де өмір сү ріп ке ле ді. Се бе-
бі 1971 жы лы Ақ жан əл-Ма ша ни-
дің бас та ма сы мен Əлем нің екін ші 
ұс та зы Əбу На сыр əл-Фа ра би дің 
1100 жыл ды ғы ЮНЕС КО кө ле мін-
де Алматы қа ла сын да өт кі зіл ген еді. 
Ен ді ке ле сі жы лы Ақ жан əл-Ма ша-
ни дің шə кірт те рі нің бас та ма сы мен 
əл-Фа ра би дің 1150 жыл ды ғы да 
ЮНЕС КО кө ле мін де ата лып өтіл-
мек.

Н:Р ТАС СМА �: ЛОВ,
�А ЗА� СТАН ТА РИ ХЫ ЖA НЕ �А ЗА� СТАН ХАЛ �Ы 

АС САМ БЛЕ ЯСЫ КА ФЕД РА СЫ НЫ5 А�А О�Ы ТУ ШЫ СЫ, 
PHD ДОК ТО РАН ТЫ

Bлы тCл/алар *Cбылысында/ы рухани саба*тасты*
"лы даланы� жеті �ыры
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Элек тро ни ка как сплав сов ре мен ной на уки, тех ни ки и тех но ло гии при об ре ла се год ня 
ис клю чи тель ное зна че ние. Прак ти чес ки нет сфе ры че ло ве чес кой дея тель нос ти, где бы 
про дук ция элек трон ной про мыш лен нос ти не наш ла при ме не ния. Элек трон ная про мыш-
лен ность как ба зо вая сре ди ве ду щих от рас лей яв ля ет ся глав ной дви жу щей си лой эко но ми-
ки всех вы со ко раз ви тых го су дарств, пос коль ку имен но здесь при ме ня ют ся са мые вы со кие 
тех но ло гии, поз во ля ющие мак си маль но ис поль зо вать дос ти же ния сов ре мен ной тех ни ки, 
что и оп ре де ля ет науч но-тех ни чес кий прог ресс в дру гих от рас лях про мыш лен нос ти.

На ка фед ре ра ди офи зи ки и элек тро ни ки 
фи зи ко-тех ни чес ко го фа куль те та в мар те 2019 
го да при под дер жке рек то ра та уни вер си те та 
сос то ялась ре ги ональ ная олим пи ада по элек-
тро ни ке. Целью олим пи ады бы ло по вы ше ние 
ин те ре са и мо ти ва ции школь ни ков к изу че-
нию элек тро ни ки и по лу че ние прак ти чес ких 
на вы ков в об лас ти констру иро ва ния элек-
трон ных ус тройств.
Ре ги ональ ная от кры тая олим пи ада школь-

ни ков по элек тро ни ке про во дит ся ка фед рой 
ра ди офи зи ки и элек тро ни ки фи зи ко-тех-
ни чес ко го фа куль те та КарГУ им. ака де ми ка 
Е. А. Бу ке то ва еже год но. Олим пи ада школь-
ни ков по элек тро ни ке про во дит ся си ла ми ка-
фед ры и фа куль те та на про тя же нии ря да лет 
с 2002 го да.
К учас тию в олим пи аде приг ла ша ют ся 

уча щи еся 10-11-х клас сов об ще об ра зо ва тель-
ных школ, ли це ев, гим на зий и школ-ин тер на-
тов Рес пуб ли ки Казахстан.
Олим пи ада про во ди лась в два ту ра. В пер-

вом ту ре, ко то рый про во дил ся в он лайн-ре-
жи ме, при ня ли учас тие 250 уча щих ся из 30 об-
ра зо ва тель ных уч реж де ний Ка ра ган дин ской 
об лас ти. Ор гко ми те том олим пи ады во вто рой 
тур бы ли отоб ра ны 70 учас тни ков, наб рав ших 
про ход ной балл, ко то рым выс ла ли приг ла-
ше ния для учас тия. Вто рой тур олим пи ады 
сос то ял из двух эта пов: пер вый этап — те-
оре ти чес кий, вто рой — эк спе ри мен таль ный. 
В те оре ти чес ком эта пе каж до му учас тни ку 
пред сто яло ре шить пять за дач по вы шен ной 
слож нос ти.

Пер вый от бо роч ный тур был про ве ден с 11 
фев ра ля по 4 мар та в фор ме он лайн-тес ти ро-
ва ния. Учас тни ки дол жны бы ли зай ти на сайт 
www.e.ksu.kz, выб рать яр лык «Олим пи ада 
по элек тро ни ке» и, сле дуя инструк ци ям, соз-
дать «Лич ный ка би нет учас тни ка». Из чис ла 
школь ни ков, по лу чив ших не ну ле вой ре зуль-
тат, по ре ше нию жю ри бы ли отоб ра ны учас-
тни ки вто ро го ту ра олим пи ады. Ин фор ма ция 
об этом бы ла раз ме ще на на сай те в «Лич ном 
ка би не те учас тни ка».
Олим пи ад ные за да ния раз ра бо та ны чле на-

ми ор гко ми те та и жю ри. За да ния ори ен ти ро-
ва ны на уча щих ся 10 и 11 клас сов. Ра бо та ор-
гко ми те та про хо ди ла под ру ко вод ством за ве-
ду юще го ка фед рой ра ди офи зи ки и элек тро-
ни ки док то ра РhD, ас со ци иро ван но го про фес-
со ра Зей ни де но ва А. К. В сос тав эк спер тно го 
жю ри вош ли глав ный ин же нер Ка ра ган дин-
ско го фи ли ала АО «Каз те ле ра дио» Ко ке но-
ва Г. С., ру ко во ди тель от де ла ис сле до ва ний 
и раз ра бо ток ТОО «Kaz centre lectrop ro vod» 
Ги ма зет ди нов Р. Ж., док тор PhD, ди рек тор 
Ин сти ту та прик лад ной ма те ма ти ки Афа нась-
ев Д. А., к.ф.-м.н., про фес сор Ис ма илов Ж. Т., 
к.ф.-м.н., до цент Ма ха нов К. М., пре по да ва-
тель ка фед ры Рож ко ва К. С.
На от кры тии олим пи ады с при вет ствен-

ным сло вом к учас тни кам об ра тил ся де кан 
фи зи ко-тех ни чес ко го фа куль те та про фес сор 
Б. Р. Ну суп бе ков. В сво ем выс туп ле нии он поз-
дра вил ре бят с на ча лом олим пи ады, по же лал 
им ус пеш но го стар та, уда чи, ве ры в дос ти же-
ние по бе ды.

Для гос тей олим пи ады бы ла под го тов ле-
на куль тур ная прог рам ма, в ко то рую вош ла 
об зор ная эк скур сия по науч но-ис сле до ва-
тельским ла бо ра то ри ям фи зи ко-тех ни чес ко го 
фа куль те та и му зе ям КарГУ, встре ча с ве ду щи-
ми уче ны ми фа куль те та. Так же за ве ду ющий 
ка фед рой фи зи ки и на но тех но ло гий Ку ду-
сов А. С., за ве ду ющая ка фед рой ин же нер ной 
теп ло фи зи ки им. Ж. С. Акыл ба ева Шай мер де-
но ва К. М., за ве ду ющий ка фед рой тран спор та 
и про фес си ональ но го обу че ния Уте ба ев И. С. 
пре зен то ва ли ин фор ма цию о спе ци аль нос тях 
и нап рав ле ни ях ка федр.
По ито гам ра бо ты жю ри бы ли ог ла ше ны 

10 по бе ди те лей те оре ти чес ко го эта па, ко то-
рые при ня ли учас тие во вто ром эк спе ри мен-
таль ном ту ре. Эк спе ри мен таль ный тур про во-
дил ся в ла бо ра то рии ка фед ры ра ди офи зи ки и 
элек тро ни ки, где уча щим ся бы ло пред ло же но 
за да ние на ра ди омон таж муль ти виб ра то ра, 
ко то рое оце ни ва лось по 18-балль ной шка ле. 
Кри те ри ями оцен ки слу жи ли та кие по ка за те-
ли, как ра бо тос по соб ность, ка че ство мон та жа 
и пай ки, вре мя вы пол не ния за да ния.
По ито гам двух ту ров при зо вые мес та по-

лу чи ли сле ду ющие учас тни ки:
I мес то — Слад ков Мак сим (ОШ №6)
II мес то — Ен бе ко ва Да на (п. Ки ев ка, №2 

қа зақ ЖОББ)
II мес то — Цой Зоя (КГУ «Гим на зия №93»)
III мес то — Ес ке но ва За ри на (п. Ки ев ка, №2 

қа зақ ЖОББ)
III мес то — Шу ша ев Ис лам (ММИ «Да-

рын»)
III мес то — Се рик Бек за да (К. Бай сейі то ва 

атын да ғы ЖББОМ)
Учи те лям и по бе ди те лям олим пи ады бы-

ли вру че ны гра мо ты уни вер си те та и цен ные 
по дар ки. Спон сор скую под дер жку ме роп ри-
ятию ока зал раз ра бот чик средств ин фор ма-
ци он ной бе зо пас нос ти под мар кой Dr.Web.
О рас ту щем ин те ре се школь ни ков к элек-

тро ни ке мож но су дить по еже год но му уве ли-
че нию ко ли че ства учас тни ков олим пи ады. В 
свя зи с этим учас тни ка ми олим пи ады бы ло 
пред ло же но про ве де ние рес пуб ли кан ской 
олим пи ады по циф ро вой элек тро ни ке. Так-
же учас тни ки олим пи ады от ме ти ли, что та-
кие ме роп ри ятия по мо гут вос пи тать бу ду щих 
спе ци алис тов в об лас ти элек тро ни ки и те ле-
ком му ни ка ци он ных тех но ло гий, ко то рые бу-
дут при но сить поль зу всей стра не.

ИН ФОР МА ЦИЯ ПРЕ ДОС ТАВ ЛЕ НА 
КА ФЕД РОЙ РА ДИ ОФИ ЗИ КИ И ЭЛЕК ТРО НИ КИ

На эко но ми чес ком фа куль те те КарГУ им. Е. А. Бу ке то ва прош ла IX Рес пуб ли кан ская сту-
ден чес кая олим пи ада по ту риз му для сту ден тов го су дар ствен ных и не го су дар ствен ных ву зов.

В фи на ле олим пи ады при ня ли учас тие 9 
ко манд из ка зах стан ских ву зов (Уни вер си тет 
«Нар хоз», Ев ра зий ский на ци ональ ный уни-
вер си тет им. Л. Н. Гу ми ле ва, Кок ше та ус кий 
уни вер си тет име ни Абая Мыр зах ме то ва, Кок-
ше та ус кий го су дар ствен ный уни вер си тет име-
ни Шо ка на Уали ха но ва, Уни вер си тет «Ту ран», 
Кы зы лор дин ский го су дар ствен ный уни вер си-
тет име ни Кор кыт Ата, Юж но-Ка зах стан ский 
го су дар ствен ный уни вер си тет им. М. Ауэзо ва, 
КарГУ им. ака де ми ка Е. А. Бу ке то ва) и Гор но-
Ал тай ский го су ни вер си тет в сос та ве 45 сту ден-
тов и 9 ру ко во ди те лей.
Олим пи ада про во ди лась два дня. В пер вый 

день прош ла за щи та про ек тов по те ме «Раз ра-
бот ка и прод ви же ние ин но ва ци он но го мо ло-
деж но го ту ристско го про дук та в Рес пуб ли ке 
Ка зах стан».
В рам ках 2-го дня олим пи ады в Цен траль-

ном пар ке г. Ка ра ган ды был про ве ден вто рой 
этап олим пи ады — сос тя за ние по ак тив ным 
ви дам ту риз ма.
Со рев но ва ния про во ди лись на двух дис тан-

ци ях: ко ман дная — тех ни ко-так ти чес кая — с 
эле мен та ми ори ен ти ро ва ния по кар те для 
спор тив но го ори ен ти ро ва ния райо на Цен-
траль но го пар ка Ка ра ган ды; ин ди ви ду аль ная — 
тех ни чес кая — с пре одо ле ни ем тех ни чес ких 
эта пов. На от дель ных дис тан ци ях учи ты ва лось 

ог ра ни че ние вре ме ни про хож де ния эта пов 
(кон троль ное вре мя); на ли чие кон троль но го 
гру за. По сум ме бал лов двух эта пов вы яв ля лись 
ко ман ды-ли де ры, за няв шие мес та с пер во го по 
третье со от вет ствен но.
Ин ди ви ду аль ные ре зуль та ты вы во ди лись 

сум ми ро ва ни ем луч ше го ин ди ви ду аль но го ре-
зуль та та 2-го эта па ко ман ды и сред не го бал ла 
1-го эта па (об щий ко ман дный балл 1-го эта па, 
по де лен ный на 4 учас тни ков).
На ря ду с этим по ито гам олим пи ады бы-

ли оп ре де ле ны две со от вет ству ющие но ми на-
ции по кон кур сам сле ду ющим ко ман дам. За 
ак тив ное учас тие в ту ристском мно го борье 
наг раж де ны ко ман ды Юж но-Ка зах стан ско го 
го су дар ствен но го уни вер си те та им. М. Ауэзо ва 
и Уни вер си те та «Ту ран»; за про фес си ональ ное 
вла де ние язы ка ми наг раж де ны Ари пов Хур-
шид, сту дент Юж но-Ка зах стан ско го го су дар-
ствен но го уни вер си те та им. М. Ауэзо ва, и ко-
ман да Уни вер си те та «Ту ран».

19 ап ре ля в 17:00 сос то ялось тор же ствен ное 
зак ры тие олим пи ады, наг раж де ние по бе ди те лей 
в по точ ной ауди то рии №1. На тор же ствен ном 
зак ры тии по бе ди те лям бы ли вру че ны по дар ки.
Пос коль ку ко ман да КарГУ им. Е. А. Бу ке то-

ва выс ту па ла вне кон кур са, в ин ди ви ду аль ном 
за че те ее ре зуль та ты при оп ре де ле нии при зо-
вых мест не учи ты ва лись.

Та ким об ра зом, по ито гам олим пи ады в 
лич ном за че те пер вое мес то за нял Усе ров Асет 
(Ев ра зий ский на ци ональ ный уни вер си тет 
им. Л. Н. Гу ми ле ва); вто рое мес то — Бе узо ва 
Ан ге ли на (Уни вер си тет «Нар хоз»), Жап па ров 
Бек бол (Кы зы лор дин ский го су дар ствен ный 
уни вер си тет име ни Кор кыт Ата); третье мес-
то — Ше ве лев Ан дрей (Гор но-Ал тай ский го-
су дар ствен ный уни вер си тет, Россия), Мол да-
га ли ев Адиль бек (Кок ше та ус кий уни вер си тет 
име ни Абая Мыр зах ме то ва), Иса ба ева Га ухар 
(Кок ше та ус кий го су ни вер си тет име ни Шо ка на 
Уали ха но ва).
В ко ман дном за че те луч шей ста ла ко ман да 

КарГУ име ни ака де ми ка Е. А. Бу ке то ва; вто рое 
мес то жю ри при су ди ло ко ман де Уни вер си те та 
«Нар хоз» и ко ман де Гор но-Ал тай ско го го су-
дар ствен но го уни вер си те та; 3-е мес то за ня ли 
ко ман ды ЕНУ им. Л. Н. Гу ми ле ва, Кок ше та ус-
ко го уни вер си те та име ни Абая Мыр зах ме то ва, 
Кы зы лор дин ско го го су дар ствен но го уни вер си-
те та име ни Кор кыт Ата.

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

Новости спорта

Поздравляем!
Сту дент вто ро го кур са фа-

куль те та фи зи чес кой куль ту-

ры и спор та Ни ки та Амос кин 

за нял ІІІ мес то на эта пе Куб ка 

ми ра по спор тив ной ак ро ба ти-

ке, ко то рый про хо дил в го ро де 

Пу урс (Бельгия) с 11 по 14 ап-

ре ля.

Сту ден чес кая ко ман да 

КарГУ им. Е. А. Бу ке то ва за-

ня ла пер вое мес то в дис цип ли-

не «Чир-данс-шоу» на III От кры-

том тур ни ре по чир ли дин гу и 

ма жо рет-спор ту сре ди сту ден-

чес ких ко манд Ка ра ган дин-

ской об лас ти.

Сту ден ты вто ро го кур са фа-

куль те та фи зи чес кой куль ту ры 

и спор та Аби ро ва Ай на гул 

и Жа на та ева Ин кар за ня ли 

пер вое и вто рое мес то со от-

вет ствен но в ве со вой ка те-

го рии 76 кг на чем пи она те 

Рес пуб ли ки Казахстана по 

жен ской борь бе в Усть-Ка ме-

но гор ске.

Сту ден тка вто ро го кур са 

фа куль те та фи зи чес кой куль ту-

ры и спор та КарГУ Гон ча ро ва 

Ва ле рия за ня ла третье мес то 

в ве со вой ка те го рии 68 кг на 

чем пи она те Азии по жен ской 

борь бе, ко то рый про шел в 

Улан-Ба то ре (Мон го лия).

Сту ден тка вто ро го кур са 

фа куль те та фи зи чес кой куль-

ту ры и спор та КарГУ Ба жа ева 

Мар га ри та за ня ла вто рое 

мес то в ве со вой ка те го рии 44 

кг на чем пи она те Рес пуб ли ки 

Казахстан по дзю до, про шед-

шем в Аты рау.

Сбор ная ко ман да КарГУ 

им. ака де ми ка Е. А. Бу ке то-

ва за ня ла вто рое мес то по бад-

мин то ну в рам ках Х Юби лей-

ной лет ней уни вер си ады сре ди 

ву зов Рес пуб ли ки Казахстан, 

ко то рая про хо ди ла в Алматы с 

3 по 10 ап ре ля.

Сту ден тка пер во го кур-

са фа куль те та ФКиС КарГУ 

им. ака де ми ка Е. А. Бу ке то ва 

Л. Ко валь чук за ня ла пер вое 

мес то по тя же лой ат ле ти ке в 

рам ках Х Юби лей ной лет ней 

уни вер си ады сре ди ву зов Рес-

пуб ли ки Казахстан, про хо див-

шей в Шым кен те с 3 по 10 ап-

ре ля.

Электроника в приоритете у школьников

Студенты КарГУ в лидерах олимпиады по туризму

Олимпиады



Академик Е. А. Б�кетов атында�ы �ара�анды мемлекеттік университетi
Студенттерді� айма�ты� «Жастар !лемі — Мир молодежи» газеті

№4 (284) 30.04.2019
Меншік иесі: академик Е. А. Б�кетов атында�ы �арМУ
Бас редактор: Т. А. Голубцова
Фото: Г. Махан
Мекен-жайымыз: �ара�анды �аласы, Университет к�шесі, 28. Тел. 77-28-06
�аза�стан Республикасы Инвестициялар ж!не даму министрлігінде тіркелген. 
Ку!лік № 15372-Ж. 27.05.2015 ж.

«Типография Арко» ЖШС басылды. �ара�анды �аласы, С!тпаев к�шесі, 15

Айына 1 рет жары� к�реді. Таралымы: 1000. К�лемі 4 б. т.

Газет академик Е. А. Б�кетов атында�ы �арМУ-ды� Баспас�з �ызметінде теріліп, 

беттелді.

�арМУ студенттерiне тегiн таратылады

Материалдарды �айта басу�а тек редакцияны� келісімі бойынша рD�сат етіледі

Карагандинский государственный университет имени академика Е. А. Букетова
Региональная студенческая газета «Жастар !лемi — Мир молодежи»

№4 (284) 30.04.2019
Собственник: КарГУ имени академика Е. А. Букетова
Главный редактор: Т. А. Голубцова
Фото: Г. Махан
Адрес редакции: г. Караганда, ул. Университетская, 28, ДС. Тел. 77-28-06
Регистрационное свидетельство №15372-Ж. выдано Министерством по 
инвестициям и развитию РК 27.05.2015

Отпечатано в ТОО «Типография Арко», г. Караганда, ул. Сатпаева, 15

Тел. 8(7212) 41-17-80

Периодичность: 1 раз в месяц. Тираж: 1000 экз. Объем: 4 п. л.

Газета подготовлена к печати в Пресс-службе КарГУ им. академика Е. А. Букетова 

Для студентов КарГУ имени академика Е. А. Букетова распространяется бесплатно

Перепечатка материалов допускается только по согласованию с редакцией

№4 (284) 30.04.201916Жастар �лемі
Мир молодежи Абитуриенту-2019

Ка ра ган дин ский го су дар ствен ный уни вер си тет име ни ака де ми ка 
Е. А. Бу ке то ва — один из круп ней ших ву зов Казахстана с мно го лет-
ней ис то ри ей и уни каль ны ми тра ди ци ями.
КарГУ — мно гоп ро филь ный уни вер си тет: 12 фа куль те тов, на ко то рых дей ству ет бо лее 90 

об ра зо ва тель ных прог рамм ба ка лав ри ата, бо лее 60 прог рамм ма гис тра ту ры и 12 прог рамм док-
то ран ту ры. КарГУ — это мно го уров не вая под го тов ка спе ци алис тов (ба ка лав ри ат, ма гис тра ту ра, 
док то ран ту ра) по нап рав ле ни ям:
• Биз нес и уп рав ле ние
• Ес те ствен ные на уки 
и ин же не рия

• Пе да го ги чес кие на уки

• Ин фор ма ци он но-ком му ни-
ка ци он ные тех но ло гии

• Ис кус ство 
и гу ма ни тар ные на уки

• Пра во
• Со ци аль ные на уки, жур на-
лис ти ка и ин фор ма ция

• Ус лу ги

Факультеты КарГУ
• Би оло го-ге ог ра фи чес кий
• Инос тран ных язы ков
• Ис то ри чес кий
• Пе да го ги чес кий

• Ма те ма ти ки и ин фор ма  -
цион ных тех но ло гий

• Фи ло со фии и пси хо ло гии
• Фи зи ко-тех ни чес кий

• Физ куль ту ры и спор та
• Хи ми чес кий
• Эко но ми чес кий
• Юри ди чес кий

10 причин поступить в КарГУ
! Вы со кие по зи ции в на ци-
ональ ных и меж ду на род ных 
рей тин гах
@ Ши ро кий спектр об ра зо-
ва тель ных прог рамм
# Гиб кая сис те ма оп ла ты

$ Обу че ние на ка зах ском, 
рус ском и ан глий ском язы ках
% Прог рам мы ака де ми чес-
кой мо биль нос ти и за ру беж-
ных ста жи ро вок
^ Дис тан ци он ное обу че ние

& Сот руд ни че ство с за ру беж-
ны ми ву за ми
* Биз нес-идеи и стар та пы
( Ак тив ная сту ден чес кая жизнь
) Со дей ствие тру до ус трой-
ству вы пус кни ков 

С 2019 го да для вы пус кни ков кол лед жей и ву зов (для по лу че ния вто ро го выс ше го об ра зо ва-
ния) ор га ни зу ет ся дис тан ци он ное обу че ние. Его пре иму ще ства:
• обу че ние он лайн в ин ди ви-
ду аль ном ре жи ме

• без от ры ва от ос нов ной ра-
бо ты

• с на имень ши ми фи нан со-
вы ми зат ра та ми

Вас ждет активная студенческая жизнь
• Дво рец сту ден тов с за лом 
на 800 мест

• 20 твор чес ких кол лек ти вов
• Ко ми тет по де лам мо ло де-
жи

• Сту ден чес кий пар ла мент
• Де бат ный клуб
• Сту ден чес кий ом буд смен
• Шко ла го су дар ствен ной 
служ бы

• Центр мо ло деж но го пред-
при ни ма тель ства

• 10 спор тза лов, лег ко ат ле ти-
чес кий ма неж, тре на жер-
ный зал

КарГУ мно гог ра нен. Уни вер си тет не толь ко го то вит вы со кок лас-
сных спе ци алис тов, но и по мо га ет сту ден там рас крыть твор чес кий 
по тен ци ал, най ти но вых дру зей и еди но мыш лен ни ков.

Пред ла га ем школь ни кам и аби ту ри ен там:
• Бес плат ные кон суль та ции по про филь ным пред ме там ЕНТ (гра фик кон суль та ций 
на сай те www.ksu.kz, справ ки по те ле фо ну 77-03-85).

• Кон суль та ции по воп ро сам пос туп ле ния в уни вер си тет.
• Эк скур сии по уни вер си те ту: му зей ис то рии КарГУ, Дво рец сту ден тов, му зей ар хе-
оло гии и эт ног ра фии, науч ная биб ли оте ка, Ис сле до ва тельский парк, му зей при ро-
ды, ла бо ра то рии и другие объ ек ты.

Ака де мик Е. А. Бө ке тов атын да ғы Қа ра ған ды мем ле кет тік уни вер-
си те ті — көп жыл дық та ри хы жə не бі ре гей дəс түр ле рі бар Қа зақ стан-
ның ең ірі жо ға ры оқу орын да ры ның бі рі.
ҚарМУ — көп бейін ді уни вер си тет: 12 фа куль тет, олар да 90-нан ас там ба ка лав ри ат бағ дар ла-

ма ла ры, 60 ма гис тра ту ра жə не 12 док то ран ту ра бағ дар ла ма ла ры жұ мыс іс тей ді.
ҚарМУ — бұл ба ка лав ри ат, ма гис тра ту ра, док то ран ту ра шең бе рін де гі мы на дай ба ғыт тар 

бойын ша ма ман дар ды көп дең гей лі да яр лау:
• Биз нес жə не бас қа ру
• Жа ра ты лыс та ну ғы лым да ры 
жə не ин же не рия

• Пе да го ги ка лық ғы лым дар

• Ақ па рат тық-ком му ни ка-
циялық тех но ло ги ялар

• Өнер жə не гу ма ни тар лық 
ғы лым дар

• Құ қық
• Əлеу мет тік ғы лым дар, жур-
на лис ти ка жə не ақ па рат

• Қыз мет тер

�арМУ фа куль тет те рі
• Би оло гия-ге ог ра фия
• Шет тіл дер
• Та рих
• Пе да го ги ка

• Ма те ма ти ка жə не ақ па рат-
тық тех но ло ги ялар

• Фи ло со фия жə не пси хо ло гия
• Фи зи ка-тех ни ка лық

• Де не мəдениеті жə не спорт
• Хи мия
• Эко но ми ка
• Заң

�арМУ-
а т' су ді% 10 се бе бі
! Ұлт тық жə не ха лы қа ра лық 
рей тин гтер де гі жо ға ры по зи-
ци ялар
@ Бі лім бе ру бағ дар ла ма ла-
ры ның кең спек трі
# Икем ді тө лем жүйе сі

$ Қа зақ, орыс жə не ағыл-
шын тіл де рін де оқы ту
% Ака де ми ялық ұт қыр лық 
жə не ше тел дік та ғы лым да ма-
лар бағ дар ла ма ла ры
^ Қа шық тық тан оқы ту

& Ше тел дік жо ға ры оқу 
орын да ры мен ын ты мақ тас тық
* Биз нес иде ялар мен стар тап тар
( Бел сен ді сту дент тік өмір
) Тү лек тер ді жұ мыс қа ор на-
лас ты ру ға жəр дем де су

2019 жыл дан бас тап кол ледж тү лек те рі мен жо ға ры оқу орын да ры ның тү лек те рі үшін (екін-
ші жо ға ры бі лім алу үшін) қа шық тық тан оқы ту ұйым дас ты ры ла ды. Оның ар тық шы лық та ры:
• же ке лен ген тəр тіп те 
он лайн оқы ту

• не гіз гі жұ мыс тан 
қол үз беу

• ең аз қар жы 
шы ғын да ры

Сіз ді бел сен ді сту дент тік �мір к' те ді
• 800 орын дық за лы бар Сту-
дент тер са райы

• 20 шы ғар ма шы лық ұжым
• Жас тар ісі жө нін де гі ко ми-
тет

• Сту дент тік пар ла мент
• Пі кір-сайыс клу бы
• Сту дент тік ом буд смен
• Мем ле кет тік қыз мет мек-
те бі

• Жас тар кə сіп кер лі гі ор та-
лы ғы

• 10 спор тзал, же ңіл ат ле-
ти ка лық ма неж, жат ты ғу 
за лы

ҚарМУ көп қыр лы. Уни вер си тет жо ға ры бі лік ті ма ман дар ды да яр-
лап қа на қой май, сту дент тер дің шы ғар ма шы лық əлеуетін ашу ға, жа-
ңа дос тар мен пі кір лес тер ді та бу ға кө мек те се ді.

О�у шы лар мен та лап кер лер ге:
•  ҰБТ бейін дік пəн де рі бойын ша те гін ке %ес бе ру (ке ңес бе ру кес те сі www.ksu.kz 
сай тын да ор на лас қан, анық та ма те ле фо ны 77-03-85).

•  Уни вер си тет ке оқу ға тү су мə се ле ле рі бойын ша ке %ес бе ру.
•  Уни вер си тет бойын ша эк скур си ялар: ҚарМУ та рих мұ ра жайы, Сту дент тер са райы, 
Ар хе оло гия жə не эт ног ра фия мұ ра жайы, Ғы лы ми кі тап ха на, Зерт теу пар кі, Та би ғат 
мұ ра жайы, зерт ха на лар жə не т.б. нысандар бойын ша эк скур си ялар ұсы ны ла ды.
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• Филология • Филологический

Профильные предметы ЕНТ Время Аудитория (корпус)
Математика 10:00 – 12:00 Аудитория 304 (корпус № 2), 

ул. Университетская, 28
Казахский язык и литература 9:00 – 14:00 Аудитория 111 (корпус № 8), 

ул. Муканова, 1
Русский язык и литература 10:00 – 12:00 Аудитория 221 (корпус № 8), 

ул. Муканова, 1
Иностранные языки
(английский, немецкий)

10:00 – 12:00 Аудитория 208 (корпус № 9), 
ул. Муканова, 1

Всемирная история 10:00 – 12:00 Аудитория 410 (корпус № 4), 
ул. Гоголя, 38

Биология 11:00 – 13:00 Аудитория 209 (корпус № 3), 
ул. Университетская, 28

География 11:00 – 13:00 Аудитория 514 (корпус № 3), 
ул. Университетская, 28

Химия 10:00 – 12:00 Аудитория 306 (корпус № 6), 
ул. Муканова, 41 (р/н авто-
станции)

Профильные предметы ЕНТ Время Аудитория (корпус)
Физика 10:00 – 12:00 Аудитория 214 (корпус № 2), 

ул. Университетская, 28
Творческие экзамены для поступающих 
на специальности «дизайн» и «изобрази-
тельное искусство и черчение»

10:00 – 12:00 Аудитория 314 (корпус № 11), 
ул. Карбышева, 7

Творческие экзамены по специально-
стям «журналистика» и «связь с общест-
венностью»

10:00 – 12:00 Аудитория 214 (корпус № 8), 
ул. Муканова, 1

Творческие экзамены по специально-
стям «физкультура и спорт» и «начальная 
военная подготовка»

10:00 – 12:00 Аудитория 100 (корпус № 7), 
ул. Муканова, 1

Творческие экзамены по специальности 
«культурно-досуговая работа»

10:00 – 12:00 Аудитории 417, 418 (корпус 
№ 8), ул. Муканова, 1

Творческие экзамены по специальности 
«религиоведение»

10:00 – 12:00 Аудитории 321, 315 (корпус 
№ 8), ул. Муканова, 1

Спецэкзамен для поступающих на педа-
гогические специальности

10:00 – 12:00 Аудитория 319 (корпус № 11), 
ул. Карбышева, 7

График работы консультационных пунктов КарГУ им. Е. А. Букетова по профильным предметам ЕНТ (каждую субботу до 15.06.2019)


