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Уважаемые коллеги,
дорогие студенты!

Бар ша ңыз ды Бі лім кү ні мен құт тық тай мын, жү рек тен шық қан із гі ті-
лек ті қа был алы ңыз дар!
Ай ту лы кү ні дəс түр лі түр де жа ңа оқу жы лы бас тау ала ды, бұл бі лім ор-

да сы ның сту дент те рі мен оқы ту шы ла рын, қыз мет кер ле рін бі лім ге, жа ңа 
ғы лы ми ашы лым дар ға жə не же тіс тік тер ге ұм тыл ды ра тын ұлық ме ре ке.
Мың да ған мек теп тү лек те рі са па лы бі лім алу дың кон сти ту ци ялық құ-

қы ғын жү зе ге асы ра оты рып, оқу ға, ғы лым мен, спор тпен, шы ғар ма шы-
лық пен ай на лы су ға бар жағ дай жа са лын ған ака де мик Ев ней Арыс та нұ лы 
Бө ке тов атын да ғы Қа ра ған ды мем ле кет тік уни вер си те тін де оқу ды таң да-
ды. Біз дің үл кен ұжы мы мыз ҚарМУ-дың не гі зі қа лан ған күн нен бас тап 
да му дың жо ға ры қар қы ны мен та быс ты ең бек етіп ке ле ді.
Қым бат ты бі рін ші курс сту дент те рі! Сіз дер ді бо ла шақ та же міс ті ман-

сап құ ру жо лын да бі лім мен жа ңа ашы лу лар ға то лы қы зық ты сту дент-
тік өмір кү тіп тұр. Қол жет кіз ген же тіс тік тер мен тоқ та лып қал май, өмір 
бойы із де ніп, ал ған бі лім ді одан əрі арт ты рып, же тіл ді ріп оты ру ла ры-
ңыз ды ті лей мін. Жо ға ры курс сту дент те рі не оқу да та быс, ғы лым мен 
спорт та жа ңа шың дар, шы ғар ма шы лық та быс ті лей мін.
Құр мет ті əріп тес тер! ҚарМУ-дың про фес сор лық-оқы ту шы лар құ ра мы-

мен мен мақ та на ала мын. Олар өз қыз ме тін үз дік сіз же тіл ді ріп, уни вер си-
тет өмі рі не ин но ва ци ялар ен гі зіп, тү лек те рі міз дің дайын дық са па сын арт-
ты ру ісін де жа лық пай ең бек ету де. Бі лім кү нін де сіз дер ге кəсі би тұр ғы дан 
та быс, мық ты ден са улық жəне ар ман да ры ңыз дың жү зе ге асу ын ті лей мін.

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

При ми те мои поз драв ле ния и са мые доб рые по же ла ния в День зна-
ний!
Этот день тра ди ци он но зна ме ну ет на ча ло но во го учеб но го го да, это 

праз дник, ко то рый объ еди ня ет сту ден тов, пре по да ва те лей и сот руд ни-
ков уни вер си те та в стрем ле нии к но вым зна ни ям, но вым науч ным от кры-
ти ям и дос ти же ни ям.
Ты ся чи вы пус кни ков школ, ре али зуя кон сти ту ци он ное пра во на по лу-

че ние ка че ствен но го об ра зо ва ния, выб ра ли обу че ние в Ка ра ган дин ском 
го су дар ствен ном уни вер си те те име ни ака де ми ка Ев нея Ар ста но ви ча Бу-
ке то ва, где соз да ны все ус ло вия для ус пеш ной уче бы, за ня тий на укой, 
спор том и твор че ством. Наш мно го ты сяч ный кол лек тив ус пеш но тру-
дит ся, под дер жи вая за дан ные со дня ос но ва ния КарГУ вы со кие тем пы 
раз ви тия.
До ро гие пер во кур сни ки! Вам пред сто ит на сы щен ная и ув ле ка тель-

ная сту ден чес кая жизнь, пол ная но вых зна ний и от кры тий на пу ти к ва-
шей бу ду щей ус пеш ной карь ере. Же лаю вам ни ког да не ос та нав ли вать ся 
на дос тиг ну том, рас ти и со вер шен ство вать ся всю ва шу жизнь. Сту ден там 
стар ших кур сов же лаю даль ней ших ус пе хов в уче бе, но вых дос ти же ний 
в на уке, спор те, твор че стве.
До ро гие кол ле ги! Я гор жусь тем, что про фес сор ско-пре по да ва-

тельский сос тав КарГУ неп ре рыв но со вер шен ству ет свою дея тель ность, 
внед ря ет ин но ва ции в жизнь уни вер си те та, ра бо та ет над по вы ше ни ем 
ка че ства под го тов ки на ших вы пус кни ков. При ми те ис крен ние поз драв-
ле ния с Днем зна ний, же лаю вам про фес си ональ ных ус пе хов, креп ко го 
здо ровья и ре али за ции всех ва ших за мыс лов.

А. Т. ЕДРИСОВ, ПРОФЕССОР, РЕКТОР КАРГУ ИМ. АКАДЕМИКА Е. А. БУКЕТОВА
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Алаш зи ялы сы Əли хан Бө кей хан ның тап сы ру ымен жа зыл ған заң гер Бар лы-
бек Сыр та нов тың «Қа зақ елі нің Ус та вы» ең бе гі ал ғаш қы қа зақ Кон сти ту ци ясы-
ның жо ба сы бо лып есеп те ле ді. Кон сти ту ция кү ні не орай осы ең бек ті ық шам-
дап жа ри ялап отыр мыз.

Қа зақ елі кө не ұлт тар дың бі рі. Оның та-
ри хы ның та мы ры те рең ге жайыл ған. Же ке 
ел бо лып өмір сүр ді, елін, же рін қор ға ды. 
Ұр пақ жал ғас ты ру дан же ті мил ли он ға 
жет ті. Са ны мен Рос си яда үшін ші орын да. 
«Ақ та бан шұ бы рын ды, Ал қа көл сұ ла ма» 
жыл дар да қал мақ тар дың күш ті һəм көп 
əс ке рі не ауыз бір лік жоқ ты ғы нан қар сы 
тұ ра ал ма ды. Бі рақ Үш жүз дің ақыл ды ұл-
да ры бір бай рақ тың ас ты на жи на лу ға уəде 
бе ріп, бас қо сып, қал мақ тар ды күл-тал қан 
жа са ды. Əбіл хайыр хан асы ғыс тық жа са-
умен Кі ші жүз дің қа зақ та рын Россия ға 
ба ғы ныш ты ет ті. Орыс пат ша сы жа сал ған 
шарт ты бұ зып, қа зақ же рі не бе кі ніс тер ор-

нат ты, жа улап алу ды күш ті ле ді, қа ра шек-
пен ді лер ді қап тат ты, қа зақ тың же рін, же-
ген на нын, іш кен су ын тар тып ал ды. Бай ғұс 
қа зақ тар өз же рі не ие бо лу дан ай рыл ды 
һəм ай да ла ға, құм ға ығыс ты рыл ды.
Жа ңа за ман да атыс сыз, со ғыс сыз, қан 

төк пей бей біт жол мен же рі міз де хү кі ме ті 
өз қо лын да ел бо лу мақ са тын да, бар лық 
ел дер мен дос тық та бо лу үшін же ке Қа зақ 
елі рес пуб ли ка сын құ ра мыз. Қа зақ елі рес-
пуб ли ка сын да жо ғар ғы би лік жүр гі зу ді бү-
кіл қа зақ жə не бас қа нə сіл дер дің өкіл де рі 
дауыс бе ру ар қы лы іс ке асы ра ды. Сай ла-
на тын дар ел дің ең сүйік ті, бі лім ді, ел ұшін 
жан бе ре тін адам дар.

Өз ал ды на ел бо лу ды көз де умен дү ни-
еде өзін-өзі би ле ген нə сіл дер си яқ ты же ке 
ел бо лу мақ са тын да һəм ел ді ба қыт ты, тең-
дік, бос тан дық өмі рі не жет кі зу үшін осы 
ус тав ты кір гі зе ді.

ІІ. Адам ба ла сы ны� х� �ы ту ра лы
10. Қа зақ елін де адам ба ла сы ның бə рі 

тең хұ қы лы. Ді ні не, қа ны на, те гі не, нə сі лі-
не қа рап адам ды қор лау ға жол жоқ. Адам 
тек за кон һəм құ дай ал дын да жауап бе-
ре ді.

11. Қа зақ елін де адам ба ла ла ры бос тан-
дық та, тең дік те һəм ба қыт ты өмір сү ру ге 
хұ қы бар.

12. Қа зақ елін де ер адам мен əйел тең ді. 
Қа за қи ерек ше лік тер əйел дер ді қор ла май-
ды, əйел ке лі сі мі мен іс ке аса ды.

13. Қа зақ елін де адам ба ла сы ның ер кін 
сөй ле уге, ұйым құ ру ға һəм пар ти ялар ға кі-
руі не ти ым жоқ.

14. Нə сіл дер ді бір-бі рі не қар сы ите ре тін 
ұйым ның, пар ти яның, адам ба ла сы ның іс-
те рі не ти ым са лы на ды. Кі нə лі лер за кон ға 
жауап ты.

15. Қа зақ елін де сот тың рұқ са тын сыз 
адам ба ла сы ұс тал май ды, абақ ты ға қа мал-
май ды. Ұс тал ған дар ға сот 24 са ғат та хұ кім 
бе руі шарт, бол ма са қа ма удан бо са ты ла ды. 
За кон ды бұ зу мен қа ма ған сот ал дын да са-
зайын тар та ды.

16. Қа зақ елін де адам ба ла сы ның хат-
ха ба рын ашу ға рұқ сат жоқ. Рұқ сат бе ру — 
сот тың мой нын да.

17. Адам ба ла сы ның мү лік тің бар лық 
тү рі не ие бо лу ға хұ қы бар. Мү лік ке ие бо-
лу, пай да ла ну һəм би ле уден адам ба ла сы на 
зи ян бол мауы шарт. Мү лік хұ қы нан ауыру 
за кон мен, құ нын тө леу ар қы лы бо ла ды.

ІІІ. �а за� же рі ту ра сын да
18. Қа зақ же рі оның мен ші гін де бо ла ды.
19. Қа зақ елі нің же рі са уда ға түс пей ді, 

құ дай оны адам ба ла сы на пай да ла ну үшін 
жа рат ты.

20. Жер дің ке ні, ор ман, суы, кө лі һəм 
тауар ла ры қа зақ елі нің иесін де. Мал жаю, 
егін өсі ру, жер ді өң деу һəм жер ді пай да-
лы іс мақ са тын да қа зы на ға қай та ру хүк мет 
рұқ са ты мен бо ла ды.

ХХ ға сыр дың со ңы мен ХХІ ға сыр дың ба сы отан дық та рих тың ал тын бет те рі нің жыл на ма-
сы ның бас тауы бо ла ты ны сөз сіз. Өй тке ні Ре сей құ ра мы на ен ген со нау ХVІІІ ға сыр дан бас та-
лып, өз тəуел сіз ді гі нен айы рыл ған қа зақ елі нің ал тын ға сы ры 1991 жыл дан бас тал ды. 186 жыл 
Ре сей им пе ри ясы ның құ ра мын да ұлт тық мем ле ке ті нен, елін бас қа ру дан айы ры лып жүр ген зар 
за ма нын да зар жы ла ған қа зақ 1917 жыл дың қа за ны нан бас тап боль ше вик тер құр ған Ке ңес тік 
то та ли тар лық жүйе ден жі ге рі құм бо лып, «Мой ад рес не дом и не ули ца, Мой ад рес Со вет ский 
Со юз» де ген өлең ді ай тып, мəң гүрт те не бас та ған еді. Алай да, қа зақ хал қы жа ра ты лы сы нан ру хы 
жо ға ры кө не тү рік ұр па ғы боль ше вик тер ұйым дас тыр ған «Қы зыл қыр ғын да» жойы лып кет пе ді. 
Қа зақ тың жақ сы мен жай саң да ры, хан да ры мен ба тыр ла ры өз хал қы ның тəуел сіз ді гін, ел ді гін 
қал пы на кел ті ру жо лын да жанқи яр лық ер лік тер ге бар ды.

Ма қа ла ның мақ са ты — қа зақ-
тың дəс түр лі құ қық нор ма ла ры-
ның ел та ри хы мен үн де сіп, са-
бақ тас қа нын, же тіл ді ріп заң дар 
жаз ған Алаш аза ма ты ның рө лін 
бү гін гі Ата За ңы мыз да жал ға сын 
тап қа нын көр се ту.
Азат тық жо лын да ғы сол кү-

рес тер де қа дір лі ха ны мыз дың 
ба сын бас қа ның қа рақ шы ла ры 
ал ды, ба ты ры мыз дың ба сы отар-
шыл жен дет тің қан жы ға сын да 
кет ті. Осын дай азап пен қор лық-
тың бə рін ба сы нан ке шір ген қа-
зақ хал қы 1991 жы лы Азат тық қа, 
Тəуел сіз дік ке қол жет кіз ді. Тəуел-
сіз Қа зақ стан Рес пуб ли ка сы ата-
лып, елі міз ді бү кіл əлем та ны ды. 
Қа зақ стан Рес пуб ли ка сы өзін де-
мок ра ти ялық зайыр лы, құ қық тық 
жə не əлеу мет тік мем ле кет ре тін-
де ор нық тыр ды, оның ең қым бат 
қа зы на сы — адам жə не адам ның 
өмі рі, құ қық та ры мен бос тан дық-
та ры бо лып та бы ла ды. Осын дай 
ел бо лу дың түп та мы ры те рең де. 
Қа зір гі ке зең де гі заң дар дың са бақ-
тас ты ғы дəс түр лі құ қық тан бас та-
лып, ха лық тың өмір өт кел де рін де 
жал ға сып, же тіл ді. Қа зақ елі нің 
дəс түр лі құ қы ғы ауыз əде би етін де 
ай ты лып, мем ле кет бас қа ру ісін де 
қол да ныс та бол ға ны жай лы та ри-
хи жаз ба де рек те рін де қал ған.
Ежел гі ан ти ка лық мем ле кет-

тер мен Ұлы Да ла ның скиф, сақ, 
үй сін, ғұн, қаң лы, түр кі мем ле-
кет те рі са яси қа рым-қа ты нас та 
бол ды, олар ды рет тей тін Да ла за-
ңы бол ды. Сол мем ле кет тің мұ ра-
ге рі бо лып та рих сах на сы на шық-
қан қа зақ хан ды ғы да дəс түр-сал-
тқа не гіз дел ген заң ере же ле рі мен 
ел бас қа рып, көр ші ел дер мен 
дип ло ма ти ялық қа рым-қа ты нас 
жа са ды.
Ал бү гін де ке ше гі отар шыл-

дық тан зар дап шек кен қа зақ елі 
ор да лы жер де ор нын алып, ол-
жа лы жер де ол жа дан құр қал-
май тын ір ге лі ел ге ай нал ды. Ке-
ше гі Ке ңес үкі ме ті тұ сын да қа зақ 
зи ялы ла ры ның та ри хын жа зу ісі 
рес ми са ясат қа ті ке лей тəуел ді 
бо лып, со ған сай өз ге ріп отыр ды. 
Ал бү гін Қа зақ стан өз мем ле кет тік 
дер бес ті гін ал ған нан бер гі уақыт-
та қа зақ де мок ра ти ялық ин тел ли-
ген ци ясы қа зақ елі не өр ке ни ет ті 
қо ғам дық да му бағ дар ла ма сын 
ұсын ға нын, со ған ар нап заң на ма-

лық құ жат тар ды жаз ған ды ғын бі-
лу мүм кін ді гі ту ды.
Бү гін гі пар ла мент те шы ға ры-

ла тын заң дар, оның əділ ді гін ай-
тып, тал дай тын де пу тат тар ісін 
қа зақ қо ға мын да би лер ат қар ды. 
Би лер үкім ай ту жə не мем ле кет-
тік би лік ке ара ла сып, ел мүд де сі, 
Отан қор ғау, ел мен ел дің ара сын-
да ғы дип ло ма ти ялық іс тер ді ат-
қар ды. Əдет-ғұ рып тар хан дық тың 
қо ғам дық қа ты нас та рын рет те ген 
са яси күш бол ған, се бе бі фи ло со-
фи ялық мə ні өте кең, ше шен дік 
на қыл сөз дер мен ай тыл ған (оны 
ай та біл ген би-ше шен дер) те рең 
ой лы, тəр би елік мə ні бар сөз дер 
заң ере же сі не ай нал ған. Мы са лы: 
«Қа ра қыл ды қақ жа ру», «Əділ би-
лік — ал тын та ра зы», «Ту ра би де 
ту ған жоқ», «Ал ды ңа кел се, атаң-
ның құ нын кеш», «Иіл ген бас ты 
қы лыш кес пей ді», «Ер ден кет се де 
ел ден кет пей ді». Осы ата лы сөз-
дер де қа зақ қо ға мын да ғы дəс түр-
лі құ қық тар дың кон цеп ци ясын 
көр се те ді. Ал бү гін де біз дің са на-
мыз да орын ал ған «Əдет-ғұ рып», 
«Ата-ба ба сал ты», «Жол-жо ба», 
«Жол-жо рал ғы», «Ес кі əдет» де ген 
ұғым дар мем ле кет пен қо ғам мү-
ше сі ара сын да ғы құ қық та лап та-
рын рет те уде гі заң ды лық тар бар 
еке нін көр се те ді.
Б. Сыр та нов сол заң ды лық тар-

ды те рең біл ген. Ол ХХ ға сыр дың 
ба сын да ғы ірі қа зақ зи ялы ла ры-
мен жа қын ара лас қан. Ту мы сы нан 
да рын ды адам ға сту дент тік ор та-
ның үл кен ық па лы бол ды. Өй тке-
ні за ман дас та ры Ба қыт жан Қа ра-
та ев, Райым жан Мар се ков, Жи-
һан ша Сей да лин, жол көр се ту ші 
аға-бу ын өкі лі Алаш тың Əли ха ны 
сын ды ұлт тың бо ла ша ғын ой лап, 
өмір ле рі нің со ңы на дейін қа зақ қа 
қыз мет ет кен за ман дас та ры оған 
өмір мек те бі бол ды.
Б. Сыр та нов Санкт-Пе тер бург 

уни вер си те ті нің шы ғыс та ну фа-
куль те тін бі тір ген. Кə сі би та рих-
шы емес, алай да оның жа зып 
қал дыр ған мұ ра ла ры нан оны та-
рих шы, заң гер, жер жағ дайын 
бі ле тін аг ро ном, да ла ның əр гү лі 
мен шөп те рі нің дə рі лік қа си етін 
біл ген дə рі гер, бір сөз бен ай тқан-
да, əм бе бап ға лым деп танимыз.
Қа зақ да ла сын да ғы Ре сей пат-

ша лы ғы ның жүр гі зіп отыр ған са-
яса ты ның түп кі мақ са тын, оның 

сал да рын те рең тү сін ген са ясат-
кер. Б. Сыр та нов тың ХХ ға сыр дың 
ба сын да қа зақ өл ке сін де бас тал-
ған ұлт-азат тық кү рес тің не гіз гі 
та лап та ры жер, тіл, дін, оқу-ағар-
ту, тəуел сіз ел бо лу еке нін те рең 
тү сін ген ді гі жə не ел ішін де гі то-
зы ғы жет кен дəс түр дің зар дап та-
ры, та ғы бас қа са яси-əлеу мет тік, 
ұлт тық мə се ле лер ді те рең тү сі ніп, 
оны ше шу жол да рын да ғы іс-əре-
кет те рін сол кез де гі мер зім ді ба-
сы лым дар да жаз ған ма қа ла ла ры-
нан кө ру ге бо ла ды.
Бі рін ші орыс ре во лю ци ясы-

нан кейін гі уақыт та қа лып тас қан 
са яси жағ дай лар ға бай ла ныс ты 
жал пы қа зақ съезін ша қы рып, 
отар лық са ясат тың əлеу мет тік, ру-
ха ни өмір ге ти гіз ген ке рі əсе рін, 
ел бо ла ша ғы ту ра лы мə се ле лер ді 
тал қы ла уды қол да ған дар қа та-
рын да ол да бол ды. Оның «Жер ді 
қор ғау» де ген ма қа ла сын да Же-
ті су же рін де гі пат ша үкі ме ті нің 
жүр гі зіп отыр ған ха лық тың жағ-
дайын ай тып, тал қы лап, пі кір ле су 
үшін съезд ша қы ру дың қа жет ті гі 
ай ты ла ды. Қа зақ хал қы ның өмі-
рін де гі жер, құ қық, сай лау, дін 
си яқ ты өзек ті мə се ле лер ді съез де 
тал қы ла уды ұсын ды.
Б. Сыр та нов қа зақ хал қы ның 

бо ла шақ тəуел сіз мем ле ке ті нің 
бол ға нын көз деп,1905 жы лы «Қар-
қа ра лы пе ти ци ясын да» жа зыл ған 
ұлт тық мүд де лер ден бас қа Қа зақ-
стан ның са яси би лі гі өзін де бар ел 
бо лу ын ой лай ды. Осы мақ сат қа 
же ту үшін Қа зақ елі нің Ус та вын 
жаз ды. Яғ ни ол бі рін ші рет қа зақ 
елі нің тəуел сіз ді гі тек «Қар қа ра лы 
пе ти ци ясы ның» кө ле мін де ға на 
емес, заң дық тұр ғы да бо лу ының 
жо ба сын жа са ды. Біз дің тү сі ні гі-
міз ше, елі нің Кон сти ту ци ясы деп 
атал ған құ жат 28 бап тан тұ ра-
ды. Кон сти ту ци яның өн бойын да 
өте тін не гіз гі идея — ол Тəуел сіз 
Қа зақ стан Рес пуб ли ка сы. Бар лы-
бек Сыр та нов бү кіл түр кі тіл дес 
ха лық тар ға есі мі əй гі лі бо лып, 
тəуел сіз дік ке же ту дің жол да рын 
із деп, та ри хи мəн ді ең бек жа зып 
қал дыр ды. Б. Сыр та нов ХІХ ға сыр-
дың аяғы мен ХХ ға сыр дың ба сын-
да өмір сүр ген зи ялы лар ара сын-
да за ман дас та ры ның оның ар тық-
шы лық та ры ту ра лы ай тқан да рын 
кө зі ті рі сін де ес ті ген, за ман дас та-
ры мойын да ған Ұлы Да ла ның бі-

ре гей тұл ға ла ры ның бі рі. Ол ХХ 
ға сыр дың ба сын да оқы ған қа зақ 
аза мат та ры ның ішін де гі ең бі лім-
ді сі, бе дел ді сі, біл гір заң гер хал қы-
ның бо ла ша ғы үшін ең бек жа са ды.
Мер зім ді ба сы лым бет те рін де 

Б. Сыр та нов көш пе лі қа зақ елін де 
пат ша лық тың жүр гі зіп отыр ған 
отар шыл дық са яса ты ның сал да ры 
жай лы ой-пі кі рін біл ді ріп отыр ды. 
1905 жыл ғы бі рін ші орыс бур жу-
ази ялық ре во лю ци ясының ық па-
лы мен Ре сей им пе ри ясы ның отар 
ай ма ғы қа зақ же рін де бас тал ған 
де мок ра ти ялық қоз ға лыс тың ұлт-
тық мə се ле ні ше шу ге ба ғыт та лу-
ын да Б. Сыр та нов тың ең бе гі бар. 
Же ті су же рін де гі қа зақ тар дың құ-
қы ғын қор ғау ісін жү зе ге асы ру да 
үл кен ең бек жа са ған тұл ға. Оның 
ұлт үшін ат қар ған ерен ең бе гі нің 
бі рі — Ре сей ота ры бол ған қа зақ 
же рін (Алматы об лы сы ның Қы-
тай мен шек тес кен), ше ка ра мə-
се ле сін бел гі леп, кар та ға тү сі руі 
бол ды.
Алаш тың зи ялы сы Бар лы бек 

Сыр та новқа бү гін гі күн тұр ғы сы-
нан ба ға бе ру үшін оның ар тын да 
қал ған мұ ра ла ры ның бі рі — «Қа-
зақ елі нің Ус та вы» деп ата ла тын 
ең бе гін таң да уды дұ рыс деп тап-
тық. Бар лы бек Сыр та нов тың «Ын-
ты мақ Ере же сі», «Қа зақ елі нің 
Ус та вы» де ген ең бек те рін де қа зақ-
тың дəс түр лі құ қық та рын не гіз ге 
алып жаз ған ды ғы бай қа ла ды. Қа-
зір гі Ата Заң тер мин дік сө зі нің ба-
ла ма сы қа зақ қо ға мын да қол дан-
ған «Жар ғы, əділ дік» де ген ұғым-
ды біл дір се, ал Бар лы бек Сыр та-
нов тың «Ын ты мақ Ере же сі», «Қа-
зақ елі нің Ус та вы» сол ата улар мен 
тең дей екен ді гін біл ді ре ді.
Қа зақ қо ға мын да да му са ты сы-

на қа рай салт-дəс түр, жол-жо ра, 
салт-са на, үкім, ере же лер нор ма-
тив тік мəн ге ие бол ды. Олар ды ХХ 
ға сыр ба сын да Бар лы бек Сыр та-
нов си яқ ты аза мат тар жал ғас тыр-
ды.
Тəуел сіз ді гі нен айы рыл ған Ұлы 

Да ла елін де өмір сүр ген қа зақ тың 
өз за ңы бол ған, ол Бар лы бек Сыр-
та нов тың ең бе гін де өз жал ға сын 
тап қан. Ал Бар лы бек Сыр та нов-
тың жаз ған ең бе гі нің не гі зін де тек 
қа на Да ла ның дəс түр лі құ қы ғы 
ға на емес, со ның жал ға сы бо лып 
са на ла тын атақ ты азат тық тың ал-
ғаш қы ма ни фе сі — «Қар қа ра лы 
пе ти ци ясы ның» не гіз гі ой ла ры да 
алын ған.
Б. Сыр та нов тың Ус та вын да 

«Қа зақ же рі ха лық тың мен ші гін-
де бо ла ды. Қа зақ елі нің же рі сау-
да ға түс пей ді». Яғ ни Б. Сыр та нов 
дайын да ған та ри хи ең бек те жер 
мə се ле сі қа зақ ұл ты ның мүд де сі-
не қа рай ше ші луі ке рек ті гі ай ты-
ла ды. Жер мем ле кет тің би лі гін де 
бо лу ке рек. Қа зақ стан Рес пуб ли-
ка сы ның Кон сти ту ци ясын да жер-

дің иесі ха лық деп көр се тіл се, жер 
бай лы ғы ха лық ті кі деп са нал са, 
Б. Сыр та нов тын Ус та вы ның 19 ба-
бын да жер дің бар бай лы ғы қа зақ 
хал қы ның иесін де де лін ген. ХХ 
ға сыр дың ба сын да өмір сү ріп, ұл-
ты ның бо ла ша ғы на жер мə се ле-
сі нің ма ңыз ды екен ді гін тү сін ген 
тұл ға ның ар ма ны ХХІ ға сыр да өз 
ше ші мін тап ты. Сол қа зақ хал қы 
үшін өте ма ңыз ды жер мə се ле-
сін ал ғаш қы лар дың бі рі бо лып 
кө тер ген та ри хи тұл ға Бар лы бек 
Сыр та нов бол ған ды ғын құ жат тар-
дан кө ре міз. Стра те ги ялық ма ңы-
зы бар жер лер қа зір гі Қа зақ стан 
заң да ры бойын ша же ке мен шік ке 
бе ру ге тыйым са лын ған (ҚР Кон-
сти ту ци ясы ның І бө лім, 6 баптың 
І-2 тар ма ғы). Осы мə се ле Б. Сыр-
та нов тың Ус та вын да ұлт тық мүд-
де тұр ғы сын да қор ға лып, жер ді 
са ту ға бол май ды деп көр се тіл ген.
Та ри хы мыз да хал қы мыз дың 

азат ты ғы үшін бел сен ді кү рес кен 
(қа зақ хал қы үшін ар найы Кон-
сти ту ция жа зу да кү рес тің бір 
тү рі), алай да та ри хи де рек тер-
дің же ткі лік сіз ді гі нен ай мақ тық 
қай рат кер лер дең гейін де қа лып 
қой ған та ри хи тұл ға лар да бар. 
Та ри хы мыз ды қай та қа ра уда жə-
не то лық ты ру да сон дай тұл ға-
лар дың қа һар ман дық қыз ме тін 
ашып көр се ту аса ма ңыз ды əрі 
өте қа жет. Азат тық кү рес тің та-
ри хы сон да ға на то лық ашы ла ды. 
Ала шор да үкі ме ті нің 100 жыл ды-
ғы аясын да ұлы тұл ға Əли хан ның 
қа зақ елі үшін ат қар ған қыз ме-
ті, оның се рік тес те рі нің бі ре гейі 
Б. Сыр та нов тың азат тық алу жо-
лын да ғы қыз ме тін зер де ле ген кез-
де то лық ашы ла тү се ді. Өй тке ні 
Бар лы бек Сыр та нов пен Əли хан 
Бө кей ха нов Алаш қоз ға лы сын да-
ғы ірі тұл ға лар.
Б. Сыр та нов тың ең бе гі не тал-

дау жа сау ға тал пын ған осы ма қа ла 
бү гін гі ұр пақ тың та ри хи дү ни ета-
ны мын ке ңей ту ге, та ри хи бі лі мін 
то лық ты ра тү су ге мүм кін дік бе ре-
ді деп ой лай мыз. Бар лы бек Сыр-
та нов тың та ри хи көз қа ра сы қа зақ 
ұл ты ның мүд де сі мен үй лес кен-
ді гі оның осы Кон сти ту ци ясын да 
кө рі ніп тұр. Оның озық ел дер дің 
бі рі — сол кез де гі Франция Кон-
сти ту ци ясы ның маз мұ ны мен же-
те та ныс бол ға ны анық, өй тке ні 
көп те ген иде яла ры ұқ сас. Алай да, 
біз дің ойы мыз ша, ол өзі нің Ус та-
вын (Кон сти ту ци ясын) Франция 
Кон сти ту ци ясы ның не гі зін де емес, 
Ұлы Да ла ның де мок ра ти ялық заң-
да рын те рең бі ліп, қа зақ тар дың 
шы найы өмі рін де гі заң дар ды тал-
дап, со лар ға сүйе не оты рып жаз-
ға ны да усыз.
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Сов ре мен ность тре бу ет мо дер ни за-
ции под хо да к под го тов ке спе ци алис-
тов. Об этом речь шла на за се да нии 
Со ве та по на уке, ин но ва ци ям и но-
вым тех но ло ги ям с учас ти ем аки ма 
об лас ти Ер ла на Ко ша но ва. По сло вам 
рек то ра КарГУ им. Е. А. Бу ке то ва Аза-
ма та Ед ри со ва, с уче том быс тро го рас-
прос тра не ния ос нов ных трен дов Чет-
вер той про мыш лен ной ре во лю ции 
уни вер си тет от ка зал ся от под го тов ки 
по ря ду не вос тре бо ван ных спе ци-
аль нос тей. Вмес то это го раз ра бо та но 
26 ин но ва ци он ных об ра зо ва тель ных 
прог рамм.

В их чис ле — фар ма цев ти чес кая ин же не-
рия и на но тех но ло гии, IT-пред при ни ма тель-
ство и циф ро вая эко но ми ка, лан дшаф тный 
ди зайн, HR-эко но ми ка и бе зо пас ность тру да, 
биз нес-ана ли ти ка и кон сал тинг.
Кро ме то го, в этом го ду в уни вер си те те на-

чал ра бо тать сов ре мен ный центр IT-ком пе-
тен ций. В рам ках гран то во го фи нан си ро ва ния 
Ми нис тер ства об ра зо ва ния и на уки воп ло ща-
ют ся в жизнь 18 науч но-тех ни чес ких про ек тов 
и 3 прог рам мы об щей сто имостью по ряд ка 
300 млн тен ге.

— Ис сле до ва ния пос вя ще ны син те зу и из-
вле че нию на но ком по зит ных ма те ри алов, 
ин тел лек ту аль ных и смарт-по ли ме ров, 
спла вов и пок ры тий вы со кой проч нос ти, 
а так же сис те ме дос тав ки ле карств в ор га-
ны-ми ше ни че ло ве ка и т. д., — под чер кнул 
Аза мат Ед ри сов.

Ис сле до ва те ли не ра бо та ют, что на зы ва ет-
ся, в стол. Нес коль ко про ек тов уче ных КарГУ 
всерь ез за ин те ре со ва ли биз нес. Нап ри мер, 
на тер ри то рии Но во ти хо нов ско го ка мен но го 
карь ера соз дан опыт ный эк спе ри мен таль ный 
учас ток по пе ре ра бот ке ка мен но уголь ной 
смо лы в до рож ный би тум. По за ка зу ТОО «Ал-
шын плюс» раз ра ба ты ва ет ся сис те ма очис тки 
и воз вра та сточ ных вод на ав то мой ках. В се ле 
Ни ко ла ев ка (Оса ка ров ский район) сов мес тно 
с ТОО «Со юз Алем kz» внед ря ет ся пи лот ная 
ус та нов ка по пе ре ра бот ке сельско хо зяй ствен-
ных от хо дов в син тез-газ. Про ект сто имостью 
120 млн тен ге фи нан си ру ет Фонд на уки. А что-
бы еще бо лее мо ти ви ро вать уче ных и мо ло-
дых ис сле до ва те лей ком мер ци али зи ро вать 
свои зна ния, тех но ло гии и обо ру до ва ние, бы-
ло ре ше но вы де лить из вне бюд жет ных средств 
24 млн тен ге на 10 гран тов для ре али за ции 

науч ных про ек тов в ре аль ном сек то ре эко но-
ми ки. Еще бо лее 120 млн тен ге нап рав ля ют ся 
на мо дер ни за цию ма те ри аль но-тех ни чес кой 
ба зы для бо лее ка че ствен ной под го тов ки кад-
ров для ин дус трии 4.0.
В сле ду ющем го ду вуз пла ни ру ет пос тро-

ить тех но парк, в ко то ром раз мес тят ся Центр 
кол лек тив но го поль зо ва ния, биз нес-ин ку ба-
тор, сту ден чес кое конструк тор ское бю ро, ла-
бо ра то рия и Центр мо ло деж но го пред при-
ни ма тель ства. Кро ме то го, сов мес тно с об лас-
тным уп рав ле ни ем об ра зо ва ния уни вер си тет 
ра бо та ет над соз да ни ем ме жот рас ле во го ре-
сур сно го учеб но го цен тра в об лас ти ин же не-
рии, энер ге ти ки и эко ло гии, ко то рый ста нет 
ба зой для под го тов ки спе ци алис тов сред не го 
зве на.

ПО МА ТЕ РИ АЛАМ САЙ ТА WWW.IN KA RA GAN DA.KZ

В 2019 го ду бы ло уве ли че но ко ли че ство 
гран тов и вве де на но вая сис те ма их при-
суж де ния.

Рес пуб ли кан ская кон кур сная ко мис сия 
по при суж де нию го су дар ствен ных об ра зо-
ва тель ных гран тов за вер ши ла свою ра бо ту. 
В ее сос тав вош ли пред ста ви те ли го су дар-
ствен ных ор га нов, На ци ональ ной па ла ты 
пред при ни ма те лей, Ас со ци ации выс ших 
учеб ных за ве де ний, об ще ствен ных объ еди не-
ний, об ще ствен но го со ве та по воп ро сам об ра-
зо ва ния и на уки и за щи те прав де тей МОН РК, 
пе да го ги чес кой об ще ствен нос ти.
В рам ках по ру че ния Пер во го Пре зи ден та 

РК Нур сул та на Назарбаева «Пять со ци аль ных 
ини ци атив» в 2019 го ду был уве ли чен объ ем 
гос за ка за на 20 ты сяч гран тов. Из них 11 ты сяч 
нап рав ле ны на тех ни чес кие спе ци аль нос ти, 
в том чис ле на под го тов ку спе ци алис тов в об-
лас ти ин фор ма ци он ных тех но ло гий, ро бо то-
тех ни ки и на но тех но ло гий, 5 000 — на дру гие 
спе ци аль нос ти, вос тре бо ван ные рын ком тру-
да, 3 000 нап рав ле ны на под го тов ку ма гис тров, 

1000 — на под го тов ку док то ров PhD. Так, ко-
ли че ство об ра зо ва тель ных гран тов на выс шее 
об ра зо ва ние уве ли че но до 53 594 гран тов.
Из них 50 944 гран тов для при ема на пер вый 

курс по оч ной фор ме обу че ния, 2 650 мест — 
на под го то ви тель ные от де ле ния ву зов.
С уче том ука зан ных при ори те тов, 24 737 

гран тов рас пре де ле ны на тех ни чес кие и тех-
но ло ги чес кие спе ци аль нос ти, 9499 гран тов — 
на пе да го ги чес кие, 2785 гран тов — на сельско-
хо зяй ствен ные и ве те ри нар ные спе ци аль нос ти, 
2700 гран тов — на ме ди цин ские спе ци аль нос-
ти, 1 450 — на гу ма ни тар ные спе ци аль нос ти, 
100 — на спе ци аль нос ти пра ва, 300 — на спе-
ци аль нос ти ис кусств, 1 780 — на спе ци аль-
нос ти со ци аль ных на ук, эко но ми ки и биз не са, 
3 246 — на спе ци аль нос ти ес те ствен ных на ук, 
2 330 — на спе ци аль нос ти ус лу ги, а так же 500 
гран тов на спе ци аль нос ти во ен но го де ла и бе-
зо пас нос ти.
При этом рас ши рен пе ре чень ву зов, до пу-

щен ных к раз ме ще нию гос за ка за. В кон кур-
се на при суж де ние об ра зо ва тель ных гран тов 
при ня ли учас тие 75 430 че ло век, в том чис ле 

60 327 че ло век с ка зах ским язы ком обу че ния, 
14 810 — с рус ским язы ком обу че ния, 293 — 
с ан глий ским язы ком обу че ния.
В кон кур се по кво те на обу че ние сту ден тов 

в рам ках про ек та «Мəң гі лік ел жас та ры — ин-
дус трия ға!» при ня ли учас тие 5494 че ло век.
По по ру че нию Гла вы го су дар ства К. К. 

То ка ева на 2019-2020 учеб ный год вы де ле-
но до пол ни тель но 5 ты сяч гран тов для де тей 
из мно го дет ных се мей и по лу ча те лей ад рес-
ной со ци аль ной по мо щи. Ука зан ные об ра зо-
ва тель ные гран ты при суж да ют ся мес тны ми 
ис пол ни тель ны ми ор га на ми на кон кур сной 
ос но ве. Для это го аки ма ми об лас тей, го ро дов 
рес пуб ли кан ско го зна че ния и сто ли цы бу дут 
соз да ны кон кур сные ко мис сии. Пре тен ду ют 
на эти об ра зо ва тель ные гран ты аби ту ри ен ты 
из мно го дет ных се мей ли бо из се мей, по лу ча-
ющих ад рес ную со ци аль ную по мощь (АСП). 
Обя за тель ным ус ло ви ем учас тия в кон кур-
се яв ля ет ся на ли чие по ро го во го бал ла ЕНТ, 
сдан но го в июне 2019 го да. Для пос туп ле ния 
в на ци ональ ные ву зы не об хо ди мо иметь ре-
зуль тат ЕНТ не ме нее 65 бал лов, в дру гие ву-
зы — не ме нее 50 бал лов, по нап рав ле нию «пе-
да го ги чес кие на уки» — не ме нее 60 бал лов.
С 2019 го да об ра зо ва тель ные гран ты при-

суж да лись по груп пам об ра зо ва тель ных 
прог рамм. То есть, каж дый аби ту ри ент при 
за чис ле нии в ВУЗ выб рал кон крет ную об ра зо-
ва тель ную прог рам му, что поз во ля ет ему за-
тем ос та но вит ся на оп ре де лен ном ву зе и спе-
ци аль нос ти.

ИН ФОР МА ЦИЯ ПОД ГО ТОВ ЛЕ НА НА ОС НО ВЕ ПУБ ЛИ КА ЦИЙ 
НА САЙ ТЕ EDU.GOV.KZ

Анонс
КарГУ встречает 
студентов

На ча лом учеб но го го-
да, нес мот ря на то что День 
зна ний вы па да ет на вос кре-
сенье, оп ре де ле но 1 сен тяб-
ря. Пос ле тор же ствен ных 
ме роп ри ятий с по не дель ни-
ка, 2 сен тяб ря, у сту ден тов 
нач нут ся за ня тия.

День зна ний — это тра ди ци-
он ный для КарГУ им. Е. А. Бу-
ке то ва праз дник, ко то рый 
ста но вит ся на ча лом боль шо го 
пу ти для пер во кур сни ков и за-
вер ша ющим эта пом для вы пус-
кни ков. Имен но по это му в этот 
день к ним осо бое вни ма ние!

На тор же ствен ной ак ции ру-
ко во ди те ли на ше го ву за — ве-
те ра ны выс ше го об ра зо ва ния, 
сту ден ты-ак ти вис ты и гос ти — 
поз дра вят про фес сор ско-
пре по да ва тельский сос тав 
и сту ден тов с на ча лом но во го 
учеб но го го да. Тра ди ци он но 
к пер во кур сни кам со сло ва ми 
поз драв ле ний и по же ла ни ями 
об ра тит ся рек тор КарГУ, про-
фес сор А. Т. Ед ри сов. А сту-
ден чес кий хор спо ет гимн сту-
ден тов, ко то рый оз на ме ну ет 
со бой на ча ло учеб ных за ня-
тий. За тем пер во кур сни ки про-
из не сут клят ву сту ден тов.

Во вре мя кон церт-пре-
зен та ции Двор ца сту ден тов 
«Біз 3арМУ-ден біз!» — «Мы 
из КарГУ!» они поз на ко мят ся 
с твор чес ки ми кол лек ти ва ми 
на ше го уни вер си те та, ко то рые 
ждут но вых учас тни ков. С по-
ка за тель ны ми выс туп ле ни ями 
выс ту пят спортсме ны — сту-
ден ты фа куль те та фи зи чес кой 
куль ту ры и спор та, по бе ди те ли 
рес пуб ли кан ских и меж ду на-
род ных со рев но ва ний.

По за вер ше нии тор же-
ствен но го от кры тия Дня зна-
ний всех приг ла сят на ак то-
вую лек цию рек то ра КарГУ. 
А по окон ча нии лек ции пер-
во кур сни ков ждет зна ком ство 
с аль ма-ма тер: для них про-
ве дут эк скур сию по му зе ям 
КарГУ, по ка жут бо га тый фонд 
науч ной биб ли оте ки, лек ци он-
ные за лы, сов ре мен ные ин те-
рак тив ные клас сы и науч ные 
ла бо ра то рии.

За тем пер во кур сни ки 
нап ра вят ся в учеб ные кор-
пу са сво их фа куль те тов, где 
их встре тят ак то вы ми лек ци-
ями про фес со ра на ше го уни-
вер си те та. Те мой ак то вых 
лек ций «Кон сти ту ция — пра-
во вая ос но ва де мок ра ти чес-
ко го об ще ства» ста нет еще 
один важ ный го су дар ствен ный 
праз дник, ко то рый стра на от-
праз дно ва ла в ка нун Дня зна-
ний.

СОБ. ИНФ.
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Та мыз дың 23-25 күн де рі Е. А. Бө ке тов атын да ғы Қа ра ған ды мем ле кет тік уни вер си те тін-
де ар найы мақ сат та ғы по ли мер лер бойын ша VIII ха лы қа ра лық сим по зи ум өт ті.

Елі міз де ар найы қол да ну да ғы по ли мер-
лер бойын ша ха лы қа ра лық сим по зи ум дар 
2002 жыл дан бас тап үне мі өт кі зі ліп ке ле ді. 
2002, 2006, 2015 жыл да ры Се мей де, 2003, 2008, 
2011, 2017 жыл да ры Алматы да, 2013 жы лы Ыс-
тық көл де ұйым дас ты рыл ған.
Ар найы мақ сат та ғы по ли мер лер бойын ша 

VIII ха лы қа ра лық сим по зи ум аясын да қор ша-
ған ор та ны қор ғау мə се ле ле рі не, мұ най өнер-
кə сі бі не, био-, на но тех но ло ги ялар мен ме ди-
ци на ға ерек ше кө ңіл бө лін ді. Сим по зи ум По-
ли мер ма те ри ал да ры жə не тех но ло ги яла ры 
ин сти ту ты жə не Ха лы қа ра лық ғы лы ми-тех ни-
ка лық ор та лық тың қа ты су ымен ха лы қа ра лық 
ғы лы ми-зерт теу жо ба ла рын жү зе ге асы ру ға 
сеп ті гін ти гі зу, əлем дік ғы лы ми жə не іс кер қо-
ғам дас тық тар ға ТМД ел де рі нің пер спек тив ті 
ака де ми ялық ин сти тут та ры мен ти ім ді ын ты-
мақ тас тық ты да мы ту ға кө мек те су мақ са тын-
да ұйым дас ты рыл ды. Сим по зи ум ға Жа по ния, 

Ре сей, Өз бек стан, Түр кия, Фин лян дия, Ұлыб-
ри та ния, Че хия, Германия, АҚШ ел де рі нің 
же тек ші ға лым да ры мен ма ман да ры қа тыс ты. 
Мұ най ды бұр ғы лау ға, өн ді ру ге, өң де уге жə не 
та сы мал дау ға ар нал ған та би ғи жə не син те ти-
ка лық по ли мер лер, мұ най өнім де рін та зар ту ға 
ар нал ған на но ка та ли за тор лар, ар найы по ли-
мер лер дің би отех но ло ги ялық жə не ме ди ци-
на лық ас пек ті ле рі, қор ша ған ор та ны қор ғау ға 
ар нал ған ар найы по ли мер лер, мұ най өнер кə сі-
бі, би отех но ло гия жə не ме ди ци на үшін өсім дік 
ши кі зат та ры не гі зін де та би ғи по ли мер лер ді 
өн ді ру тех но ло ги ясын əзір леу (ХҒТО ар найы 
сес си ясы мен «По ли мер ғы лы мы ның за ма науи 
мə се ле ле рі» та қы ры бын да ғы қа зақ-өз бек сим-
по зи умы аясын да), күн энер ге ти ка сы мен на-
но фо то ни ка да ғы ар найы по ли мер лер дің рө лі 
та қы рып та ры бі лік ті ма ман дар мен ға лым дар-
дың тал қы сы на түс ті. Бір алаң ға жи нал ған əлем 
ға лым да ры мен бі лім ор да сы ның про фес сор-

лық-оқы ту шы лар құ ра мы ой бө лі сіп, тə жі ри-
бе ал мас ты. Үш күн ге со зыл ған ғы лы ми жи ын 
ба ры сын да ар найы қол да ну да ғы по ли мер лер 
бойын ша түй ткіл ді, өзек ті мə се ле лер, тың та-
қы рып тар тал қы лан ды. «Тас бұ лақ» де ма лыс 
ай ма ғын да өз жал ға сы мын тап қан сим по зи ум 
ше тел зерт те уші ле рі мен бай ла ныс ты одан əрі 
ны ғай ту ға мүм кін дік ту ғыз ды.

�АРМУ БАС ПА С	З �ЫЗ МЕ ТІ

Ке зін де жа бы лып, қа ңы рап қал ған ны-
сан күр де лі жөн де уден өтіп, қай та жаң ғы-
рып, ко вор кинг-аума ғы, кон фе ренц-за лы, 
ко фе-брейк пі ші мін де гі дəм ха на сы бар, 
те гін Wi-Fi же лі сі тар тыл ған за ма науи үл гі-
де гі «Жас тар ор та лы ғы на» ай нал ды. «Жас-
тар» ал ле ясы ның құ ры лы сы аяқ та лып, 
ашық фут бол ала ңы са лын ды. Бү гін де ауыз 
тол ты рып ай тар лық ақ па рат қа ай нал ған 
бұл жа ңа лық осы дан төрт-бес ай бұ рын бі-
лім ор да сы ның күн тəр ті бін де өзек ті мə се-
ле ре тін де кө те ріл ген еді.

Жаз шы ға жа тақ ха на ма ңын да құ мыр сқа 
тір лік бас та лып, бір ша ма игі іс тің ба сы қайы-

рыл ды. Ашып ай тсақ, ала жаз дай алаң қай дың 
ой-шұң қы ры те гіс те ліп, жа тақ ха на ның то зы ғы 
жет кен бал кон да ры қал пы на кел ті ріл ді. Соқ-
пақ жол дар ға күр де лі жөн деу жұ мыс та ры 
жүр гі зі ліп, ас фальт тө сел ді. Бұ рын-соң ды бол-
ма ған жа сан ды жа бын ды сы бар фут бол ала-
ңы пай да ла ну ға бе ріл ді. Ал ле яның іші жа рық 
шам дар мен жа рық тан ды рыл ды, жол бойы на 
150-ге жу ық қа ра ғай, қайың кө шет те рі егі ліп, 
орын дық тар, ша ғын ар хи тек ту ра лық мү сін дер 
қойыл ды. Оқу жы лы ның аяқ ке зін де бас тал-
ған ша ру аның бел ор та сын да жүр ген, сү рең сіз 
кейіп те гі аумақ тың шы райын кел тір ген жұ-
мыс кер лер ге ел-жұрт ра зы. Жан бі тіп, жан дан-
ған, гүл ден ген ҚарМУ жа тақ ха на ла ры ның бү-
гін гі бет-бей не сі не көз то яды, кө ңіл мар қая ды. 
Жол жи егін де гі «BU KE TOV UNI VER SI TY» сө зі 
ал ле яның көр кін одан əрі ай шық тай түс кен дей. 
Жо ға ры оқу ор ны, мі не, осы лай Жас тар жы-
лын да жа лаң сөз бен ұран дат пай, бір ден іс ке 
кө шіп, бо лам де ген ба ла ның бе тін қақ пай, бе-
лін буу ға дайын екен ді гін та ғы бір мəр те дə лел-
деп бер ді. Кеш кі лік се ру ен ге шық қан жас тар: 
«Ата-ана ла ры мыз дың ал ғыс тан өз ге ай та ры 
жоқ. Біз де өз та ра пы мыз дан осын дай та ма ша 
тар ту жа са ған уни вер си тет бас шы лы ғы на ри за-
шы лық біл ді ре міз. Ал лея та лай жыл дан бер гі 

қан ша ма жас тың ар ман-ті ле гі ғой. Уни вер си-
тет қа ла шы ғы ның жа сыл же лек ке көм ке рі ліп, 
гүл де нуі не ті леу қор бо лып қа на қой май, ал да-
ғы уақыт та атал ған ша ру алар ды жан дан ды ру ға 
жас тар да ат са лы са тын бо ла ды», — деп ағы нан 
жа ры лып, ал ғыс та рын жа удыр ды.

P.S.: Уни вер си тет бас шы лы ғы ның мə лім-
деуін ше, жа ңа оқу жы лы ның ба сын да жа тақ-
ха на лар да ғы ағым дық жөн деу жұ мыс та ры мен 
құ ры лыс жұ мыс та ры то лы ғы мен аяқ та лып, 
жас тар ор та лы ғы мен ал ле ясы ның сал та нат ты 
түр де ашы лу рə сі мі ұйым дас ты ры ла ды. Сон-
дай-ақ, ал да ғы жыл дар дың ен ші сін де сту дент-
тер жа тақ ха на сын са лу жос па ры тұр дей ді. 
Ны сан ның нақ ты лы қай жер ден бой кө те ре ті ні 
бел гі лі. «Кө рін ген та удың алыс ты ғы жоқ»…

Г;Л Н<Р Ш	МЕНОВА

Та мыз дың он үшін ші жұл ды зын да бас тау ал ған «Jas tar kerýeni» жо ба сы аясын да те гін 
са яхат қа ат тан ған же ті жүз ге жу ық жас жүз-жүз ден бө лі ніп, та би ға ты та ма ша, та ри хы те-
рең нен та мыр тар тқан, кө не жə ді гер ле рі мен та ри хи ес кер ткіш те рі көп қа зы на лы Қа ра-
ған ды, Ақ мо ла, Алматы, Пав ло дар, Орал, Шым кент Өс ке мен өл ке ле рі нің ки елі орын да ры 
мен ту рис тік ны сан да рын ара лап қайт ты.

Ел де гі іш кі ту риз мді да мы ту ды мақ сат тұт-
қан бі ре гей жо ба «Қа зақ стан жас тар кон гре сі» 
ЗТҚНБ бас та ма сы мен, «Аза мат тық бас та ма лар-
ды қол дау ор та лы ғы» КЕ АҚ мем ле кет тік гран ты 
мен Қа зақ стан Рес пуб ли ка сы ның Ақ па рат жə-
не қо ғам дық да му ми нистрлі гі нің қол дауымен 
жү зе ге ас ты. Нə ти же сін де елі міз дің же ті өңі рі-
не жол тар тқан 16-29 жас ара лы ғын да ғы ал ғыр, 
бі лім ді, жі гер лі жас тар, ай мақ қа та ны мал бло-
гер лер, вай нер лер, ак тер лер ел ара лап, жер кө-
ріп, ал ған əсер ле рін əлеу мет тік же лі де жа ры са 
жа ри ялап, ту ризм ин фра құ ры лы мын да мы ту-
ға қа тыс ты өзін дік ұсы ныс та рын біл ді ру ге зор 
мүм кін дік ал ды. Олар ге ог ра фи ялық кө рік ті 
жер ле рі міз ді кө ріп, та ри хи, мə де ни мұ ра ла-
ры мыз бен ете не та ны сып, тау-тас ты ке зе жү ріп, 
тау ға қа рап өс кен рух ты ел дің ұр па ғы еке нін 
се зін ген дей бол ды. Қа зақ тың ұлан-бай тақ да-
ла сын да іш кі ту риз мнің да му ына қа жет ті нің 
бар лы ғы бар дей ді жер кө ріп, ел та ны ған жас-
тар. Эт но ту риз мді, мə де ни-та ным дық ту риз мді, 
ем дік-сауық ты ру ту риз мін, тау ту риз мін қол ға 
алып, жан дан ды ру ар қы лы əлі де ақ сап тұр ған 
іш кі ту риз мнің та мы ры на қан жү гір те ала тын-
дық та рын ал ға тарт ты. Ал да ғы күн де рі атал ған 
пі кір лер өз ке зе гін де ти іс ті мем ле кет тік ор ган-
дар ға жол да нып, елі міз де гі іш кі ту ризм са ла сы-
ның да му мүм кін дік те рі не қа тыс ты байып ты ой 
қо ры тып, тың иде ялар ұсын ған, өзін дік көз қа-

ра сы мен көз ге түс кен бел сен ді, қо ғам ның қоз-
ғау шы кү ші не ай нал ған жа ңа шыл дық қа жа қын 
жас тар ға қол дау та ны ты ла ды.

P.S.: Қа ра ған ды да ғы «Жас тар ке ру ені» жо ба-
сы ның қа ты су шы ла ры са яхат тың ал ғаш қы кү ні 
түс ауа Са ры ар қа тө рін де гі ір ге лі оқу ор ны Қа-
ра ған ды мем ле кет тік уни вер си те ті не ке ліп жет-
ті. Ер кін фор мат та ғы кез де су ба ры сын да бі лім 
ор да сы ның тəр бие жұ мы сы жə не əлеу мет тік 
мə се ле лер жө нін де гі про рек то ры Ел дос Түй те 
Жас тар жы лы аясын да уни вер си тет қа быр ға-
сын да ат қа рыл ған іс-ша ра лар ға қыс қа ша тоқ-
та лып, ту ған ел дің тау-та сын ара лап, өзен-кө лін 
жа ға лап, мə де ни ет пен өнер, бі лім ошақ та ры-

на ат ба сын бұ рып, Ұлы да ла ту риз мін да мы-
ту ға ық пал етем деп кел ген ке ру ен жас та ры на 
сəт ті са пар ті ле ді. TEDх фор ма тын да ғы ди алог 
алаң да қа ты су шы лар Қа ра ған ды об лы сы жас-
тар ре сур стық ор та лы ғы ның ди рек то ры Ра сул 
Қа сен хан ға, про дю сер, ак три са, та ны мал те ле-
жүр гі зу ші Жұл дыз Əбе уге, «Бал дəу рен» оқы-
ту-сауық ты ру ор та лы ғы мен Қа зақ стан жас тар 
кон гре сі нің өкіл де рі не кө кей де жүр ген сұ рақ-
та рын қоя оты рып, өзек ті мə се ле лер оң тай лы 
ше ші мін тап са екен деп ұсы ныс-ті лек те рін біл-
дір ді. Сөз орайын да Ра сул Пар ме нұ лы қа на тын 
қа тай тып, бі лім мен қа ру лан дыр ған қа ра ша-
ңы рақ ҚарМУ-дың əлеуеті қай кез де де жо ға-
ры де ді. Жы лы жүз де су ден кейін жүз де ген жас 
уни вер си тет мұ ра жайын, Сту дент тер са райын, 
Жас тар кə сіп кер лі гі нің ор та лы ғын, жа ңа оқу 
жы лын да ашы ла тын за ма науи ІТ ор та лы ғын 
ара ла ды. Эк скур сия ба ры сын да қа ты су шы лар-
ға ҚарМУ жайын да қы зық ты мə лі мет тер ұсы-
ныл ды.

Г;Л Н<Р МА ХАН
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В Шет ском райо не Ка ра ган дин ской об-
лас ти при ис сле до ва нии мо гиль ни ка Кы-
зыл тау ар хе оло ги наш ли зо ло тые из де лия 
брон зо во го ве ка.

Ар хе оло ги чес кие рас коп ки па мят ни ков 
Тал дин ско го ар хе оло ги чес ко го пар ка ве дут ся 
с 2016 го да. Ис сле до ва ния про во дит груп па 
ар хе оло гов из КарГУ им. Е. А. Бу ке то ва. В сос-
та ве груп пы есть и сту ден ты, и жи те ли Шет-
ско го райо на. В этом го ду ра бо ты на ча лись 
с июня.

«Мо гиль ник сос то ит из пя ти кур га нов, сей-
час мы ис сле ду ем чет вер тый. Об на ру жен ное 
пог ре бе ние — пар ное, как и то, что мы наш-
ли в прош лом го ду. Но здесь муж чи на и жен-
щи на ле жат ли цом друг к дру гу, а в пре ды ду-
щем по доб ном пог ре бе нии они ле жа ли друг 
за дру гом. Ско рее все го, най ден ная мо ло дая 
па ра при над ле жа ла к знат но му ро ду. За хо ро-
не ние бо га тое, у де вуш ки на ру ках — по два 
брас ле та зак ру чи ва ющи еся в спи раль, круг-
лые со ляр ные под вес ки с ор на мен том. А са-

мое глав ное — на ней бы ли зо ло тые ви соч ные 
под вес ки», — рас ска зал ар хе олог Игорь Ку-
куш кин.
Пар ное за хо ро не ние от но сит ся к брон зо во-

му ве ку — к пер вой тре ти или чет вер ти II ты ся-
че ле тия до на шей эры. По мне нию ар хе оло гов, 
в мо гиль ни ке, ве ро ят нее все го, по хо ро не ны 
ли ца, приб ли жен ные к пра ви те лю. Об раз цы 
кос тей, об на ру жен ные в за хо ро не ни ях, бу дут 
нап рав ле ны на ра диоуг ле род ный ана лиз для 
бо лее точ но го да ти ро ва ния

«В Цен траль ном Ка зах ста не Бе га зы-дан ды-
ба ев ская куль ту ра счи та ет ся на ибо лее мощ-
ной. Здесь про жи ва ли очень боль шие ро ды 
и пле ме на. Это как раз та ге ро ичес кая эпо ха, 
ког да по яв ля ют ся ко лес ни цы. Бы ло нес по кой-
ное вре мя бы ло, на пер вое мес то ста ли выд ви-
гать ся во ины-ко лес ни чие», — по яс нил Игорь 
Ку куш кин.
Сре ди дру гих на хо док — брон зо вые брас-

ле ты, но жи, жен ский на кос ник (ук ра ше ние 
для во лос) с лис то вид ны ми под вес ка ми, брон-
зо вые бу сы, кос тя ной пса лий, ис поль зу ющий-
ся для уп рав ле ния ло шадью.
За мес ти те ля ди рек то ра Ка ра ган дин ско го 

об лас тно го ис то ри ко-кра евед чес ко го му зея 
Да урен Жу су пов рас ска зал так же о том, что 
в од ном из кур га нов в этом го ду ар хе оло ги 
наш ли ке ра ми чес кую по су ду.

«Это очень не обыч ный пер вый кур ган мо-
гиль ни ка Ка ра жар тас-2. Его мы ис сле до ва ли 
в этом го ду. Во-пер вых, кур ган пол ностью 
со ору жен из кам ня. Его ди аметр 21 метр, 
а вы со та — 2 мет ра. Во-вто рых, в нем соб-
лю да ет ся конструк ция, этот кур ган сде лан 

из нес коль ких ог рад. И еще один от ли чи тель-
ный мо мент — на ход ки бы ли об на ру же ны 
не в мо гиль ной яме. В ре зуль та те ис сле до ва-
ния най де ны око ло 40 фраг мен тов ке ра ми чес-
кой по су ды, то чиль ный ка мень, на ко неч ник 
трех гран ной брон зо вой стре лы. Ке ра ми ка 
от но сит ся к эпо хе ран не го же лез но го ве ка. 
Здесь не бы ли об на ру же ны ос тан ки че ло ве ка. 
То есть са мо пог ре бе ние ока за лось без ин вен-
та ря и без пог ре бен но го», — от ме тил Да урен 
Жу су пов.
Ре конструк цию кур га на пла ни ру ют за вер-

шить осенью. Здесь воз ве дут еще од ну на сыпь 
и по ка жут кур ган в раз ре зе. С од ной сто ро ны, 
мож но бу дет уви деть ка ким он был до на ход-
ки. С дру гой — что ста ло пос ле ре конструк-
ции.
Здесь, на мо гиль ни ке Ка ра жар тас, в 2017 

го ду бы ла об на ру же на ка мен ная пи ра ми да. 
Это од но из на ибо лее круп ных, конструк тив-
но слож ных со ору же ний эпо хи поз дней брон-
зы Казахстана.

«В 2018 го ду мы про ве ли вос ста но ви тель-
ные ра бо ты на пи ра ми де. Аким Ка ра ган дин-
ской об лас ти по ру чил соз дать ар хе оло ги чес-
кий парк под от кры тым не бом. Бы ла раз ра бо-
та на трех лет няя прог рам ма. В этом го ду здесь 
ра бо та ют пять эк спе ди ций», — рас ска зал 
ру ко во ди тель уп рав ле ния куль ту ры, ар хи вов 
и до ку мен та ции Ер ке бу лан Агим ба ев.
Все го в этой мес тнос ти в ра ди усе 100 ки ло-

мет ров на хо дят ся око ло 200 ар хе оло ги чес ких 
па мят ни ков.

ПО МА ТЕ РИ АЛАМ АГЕНТ СТВА КА ЗИН ФОРМ

Ка ра ган дин ский го су дар ствен ный уни-
вер си тет им. Е. А. Бу ке то ва дос тиг пред-
ва ри тель ной до го во рен нос ти с Назарбаев 
Уни вер си те том о соз да нии в Ка ра ган де 
кра уд фан дин го вой плат фор мы, обес пе чи-
ва ющей кик-старт пер спек тив ным про ек-
там ка зах стан ских учёных.

В хо де ви зи та де ле га ции в сос та ве ви це-
пре зи ден та по ин но ва ци ям Назарбаев Уни-
вер си те та Ер де на Ку сайы на, ге не раль но го 
ди рек то ра ЧУ «NU RIS» при Назарбаев Уни-
вер си те те Ай да ра Жа ку по ва и на чаль ни ка 
Биз нес-ак се ле ра то ра Назарбаев Уни вер си-

те та Бо ла та Сул тан га зи на об суж да лась ре-
али за ция сов мес тно го про ек та двух ву зов, 
ко то рый бу дет по мо гать ав то рам ин те рес-
ных идей на хо дить сред ства на их стар та пы 
и ре али за цию пос ред ством кол лек тив ной 
под дер жки.

Кра уд фан дин го вая плат фор ма, ко то-
рую пла ни ру ет ся соз дать на ба зе КарГУ им. 
Е. А. Бу ке то ва, бу дет ис поль зо вать ся для раз-
ме ще ния и прод ви же ния ав тор ских про ек тов. 
Ра бо та плат фор мы приз ва на обес пе чи вать 
юри ди чес кие и фи нан со вые ас пек ты, об лег-
чать вза имо дей ствие уче ных и биз не са в ре-
али за ции стар тап-про ек тов.
Что та кое кра уд фан динг? Кра удфа́ндинг — 

кол лек тив ное сот руд ни че ство лю дей (до но-
ров), ко то рые доб ро воль но объ еди ня ют свои 
день ги или дру гие ре сур сы вмес те, как пра ви-
ло, че рез Ин тер нет, что бы под дер жать уси лия 
дру гих лю дей или ор га ни за ций (ре ци пи ен-
тов). Впер вые это по ня тие при ду мал в 2006 
го ду аме ри ка нец Джефф Хауи. Соб ствен но, 
из США и пош ло это нап рав ле ние в дру гие 
стра ны.

СОБ. ИНФ.

Ле том на ба зе КарГУ име ни ака де ми ка Е. А. Бу ке то ва бы ла про ве де на II Меж ду на род-
ная дис тан ци он ная олим пи ада по ми ро вой эко но ми ке.

В олим пи аде при ня ли учас тие 9 ко манд 
в сос та ве 25 сту ден тов и 9 ру ко во ди те лей 
из 5 уни вер си те тов Казахстана и 4 — за ру-
беж ных ву зов: Санкт-Пе тер бургско го го су-
дар ствен но го эко но ми чес ко го уни вер си те та, 
Ал тай ско го го су дар ствен но го тех ни чес ко го 
уни вер си те та име ни И. И. Пол зу но ва, Кыр-
гыз ско го эко но ми чес ко го уни вер си те та име ни 
М. Рыс кул бе ко ва, Бе ло рус ско го тор го во-эко-
но ми чес ко го уни вер си те та пот ре би тельской 
ко опе ра ции.
Олим пи ада вклю ча ла 2 ту ра: 1 — «Сов-

ре мен ный дис курс эко но мис та-меж ду на-
род ни ка», 2 — «Раз ра бот ка биз нес-про ек-
та». В со от вет ствии с ито го вым ре зуль та том, 
при зо вые мес та рас пре де ли лись сле ду-
ющим об ра зом:
В ко ман дном за че те по ито гам оцен ки биз-

нес-про ек тов:
1 мес то по лу чи ла ко ман да сту ден тов Санкт-

Пе тер бургско го го су дар ствен но го эко но ми-
чес ко го уни вер си те та (Рос сий ская Фе де ра ция) 
в сос та ве: Кал мы ко ва П. А., Ко ря ки ной Д. В., 
Сте шен ко А. С. Те ма биз нес-про ек та: «Циф ро-
ви за ция — ка та ли за тор ми ро вой эко но ми ки». 
Науч ный ру ко во ди тель: Кос тин Кон стан тин 
Бо ри со вич, д.э.н., к.т.н.. про фес сор, про фес-

сор ми ро вой эко но ми ки и меж ду на род ных 
эко но ми чес ких от но ше ний.

2 мес то бы ло при суж де но ко ман де сту-
ден тов Ка ра ган дин ско го го су дар ствен но го 
уни вер си те та им. Е. А. Бу ке то ва (Республика 
Ка зах стан) в сос та ве: Ку са ино вой А. Е., Ток то-
на ли ева Ж. У., Уте си но вой Н. О. Те ма биз нес-
про ек та: «Меж ду на род ный ры нок элек трон-
ной ком мер ции». Науч ные ру ко во ди те ли: 
Ху са ино ва Жи бек Се итов на, к.э.н., про фес сор, 
де кан эко но ми чес ко го фа куль те та; Мам ра ева 
Ди на ра Га би тов на, к.э.н., до цент ка фед ры эко-
но ми ки и меж ду на род но го биз не са.

3 мес то по лу чи ла ко ман да сту ден тов Бе ло-
рус ско го тор го во-эко но ми чес ко го уни вер си те-
та пот ре би тельской ко опе ра ции (Республика 
Бе ла русь) в сос та ве: По то ло ко ва Д. Г., Кузь мен-
ко М. М., Ря за но вой В. В. Те ма биз нес-про ек та: 
«Меж ду на род ное со ци аль ное пред при ни ма-
тель ство в ЕАЭС». Науч ный ру ко во ди тель: Ко-
но ва лов Вла дис лав Ми хай ло вич, к.э.н., до цент, 
до цент ка фед ры ми ро вой и на ци ональ ной 
эко но ми ки.
В ин ди ви ду аль ном за че те по ито гам пер-

во го ту ра «Сов ре мен ный дис курс эко но мис-
та-меж ду на род ни ка» 1 мес то при су ди ли 
Ку са ино вой А. Е., КарГУ им. Е. А. Бу ке то ва 

(Республика Ка зах стан); 2-е мес то — Кал мы-
ко ву П. А., Санкт-Пе тер бургский го су дар-
ствен ный эко но ми чес кий уни вер си тет (Рос-
сий ская Фе де ра ция); 3-е мес то раз де ли ли Та-
жи ба ева Н., Кыр гыз ский эко но ми чес кий уни-
вер си тет име ни М. Рыс кул бе ко ва (Кыр гыз ская 
Рес пуб ли ка); Ис ка ко ва Ш., Ка ра ган дин ский 
эко но ми чес кий уни вер си тет Каз пот реб со юза 
(Республика Ка зах стан); Ря за но ва В. В., Бе ло-
рус ский тор го во-эко но ми чес кий уни вер си тет 
пот ре би тельской ко опе ра ции (Республика 
Бе ла русь).
Всем учас тни кам, за няв шим при зо вые мес-

та, дип ло мы ра зос ла ны по элек трон ной поч те.

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

Новости науки
Научный журнал 
КарГУ — в престижной 
научной базе

Науч ный жур нал Ка ра ган-
дин ско го го су дар ствен но го 
уни вер си те та им. Е. А. Бу-
ке то ва Eu ra si an Physi cal 
Techni cal Jo ur nal вклю чен 
в 2019 го ду в ми ро вую ба зу 
дан ных SCO PUS.

Это уже чет вер тый жур нал 
КарГУ, во шед ший в ба зы дан-
ных We bofSci en ce и SCO PUS, 
что сви де тель ству ет о вы со кой 
ака де ми чес кой ре пу та ции ис-
сле до ва ний уче ных КарГУ. На-
ли чие опуб ли ко ван ных ра бот 
в ба зе SCO PUS вну ши тель но 
влияет на вес уче но го в про-
фес си ональ ном со об ще стве. 
Статьи яв ля ют ся по ка за те лем 
его ав то ри тет нос ти, слу жат ос-
но вой для под сче та ин дек са 
ци ти ро ва ния и обос но ва ни ем 
для по лу че ния гран тов.

SCO PUS — муль ти дис цип-
ли нар ная биб ли ог ра фи чес кая 
и ре фе ра тив ная ба за дан ных 
и инстру мент для от сле жи-
ва ния ци ти ру емос ти ста тей, 
опуб ли ко ван ных в науч ных из-
да ни ях. Она ох ва ты ва ет свы ше 
18 тыс. из да ний от 5000 науч-
ных из да тельств ми ра, вклю-
чая око ло 13 млн па тен тов 
США, Ев ро пы и Япо нии, а так-
же ма те ри алы науч ных кон фе-
рен ций.

SCO PUS — вто рая пос ле 
Web of Sci en ce круп ней шая 
в ми ре ба за дан ных. 5 мар-
та 2019 ис пол ни лось 15 лет 
с тех пор, как она по яви лась. 
Ее вла де лец — один из круп-
ней ших и ста рей ших из да-
тельских до мов El se vi er. Сво им 
наз ва ни ем он обя зан ста рин-
но му из да тельско му до му Эль-
зе ви ров. Из да тель ство бы ло 
ос но ва но еще в 1880 го ду 
в Ам стер да ме.

Са мые круп ные уни вер си-
те ты и ис сле до ва тельские ор-
га ни за ции приз на ют ка че ство 
дан ных Sco pus. Они ис поль зу-
ют эту ба зу дан ных для оцен ки 
науч но-ис сле до ва тельской ра-
бо ты. Так же за дан ны ми к ба-
зе дан ных Sco pus об ра ща ют ся 
рей тин го вые агент ства THE, 
QS World Uni ver sity Ran kings, 
Fi nan ci al Ti mes и др. для сос-
тав ле ния ми ро вых рей тин гов 
уни вер си те тов.

СОБ. ИНФ.

Карагандинские археологи нашли парное захоронение

Краудфандинг
для стартапов

Победители дистанционной олимпиады

Наука и образование
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Күн нің шуа ғы бе ті ме тү сіп, ұй қы дан оят қан дай. Ұй қым қан бай қал ды ма, біл мей мін, 
əкем нің иығы на ба сым ды сүйеп, жан тая жат тым. «Қы зым, еш алаң да ма, не ке рек, бə рін 
айт, са ғын саң са ғын дым де, іш тен ты ну шы бол ма», — дей ді əкем. Əке шім нің жұ ба ныш 
сөз де рі нен кө зі ме жас тол ған дай. Алай да сол бір қи мас ке зең ді ав то бус та ғы ағай дың 
дауысы бұз ды. Əкем: «Қы зым, біз ді кө кең кү тіп қал ған шы ғар», — де ді. Бір қы зы ғы, ол кі-
сі ні мен та ны май мын.

Ав то бус тан түс кен бой да кө ңі лім құ ла-
зып са ла бер ді. Сұр қа ла, тү сі су ық адам-
дар. Əр кім нің өз ша ру асы өзін де. Шы рай лы 
Шым кен тім ді тас тап бұл жақ қа не ге кел дім?!. 
Біз күт кен кө ке əлі кел меп ті. Ол кі сі ні жар-
ты са ғат тай күт тік. Жал пы, ол кі сі əкем нің 
сту дент тік ша ғын да ғы жа қын до сы еді. Оқу 
бі тір ген де рі не 14 жыл дай бо лып қа лып ты. 
Əке ме қал жын дап, «əке, ең бол ма са кө ке нің 
тү рі есі ңіз де ме? Қа зір жа ны мыз дан өтіп ке-
тіп жүр ме сін де сем, əкем «жа ным-ау, мен де 
қай бір ес қал ды дей сің, ұмы тып қа лып пын» 
дей ді. Жоқ, əкем до сын ұмыт пап ты. Жү рі сі-
нен та нып қой ды. Ара да қан ша жыл өт се де 
екі дос бір-бі рін алыс тан шы ра мыт ты. Ар қа-
жар қа бо лып құ шақ та сып, аман дық-са улық 
сұ ра сып, əй теуір мен жақ қа да мойын бұр ды 
бір сəт те. «Қа ра ған ды ға қош кел дің, қы зым!» 
де ді. Жар ты са ғат кө ле мін де ар ман бол ған бі-

лім ор да сы на да ке ліп жет тік. Кө кем ақ кө ңіл, 
аузын аш са, жү ре гі кө рі не тін аң қыл дақ жан 
бо лып шық ты. Əкем нің осын дай адам мен дос 
бол ға ны на іш тей ма сат та нып, қуа нып қал-
дым. Жо ға ры оқу ор ны на ар ман қу ып кел ген 
жас тар дың қа ра сы қа лың екен. Көп тің со ңын 
ала құ жат өт кі зу үшін ке зек ке мен де тұр дым. 
Ар ман ның ар ғы ма ғы на мі ніп, қи ял дың же те-
гі не еріп, ер тең гі кү нім ді елес тет тім…
Жат жер ге кел ген əке сі нің қы зы жа тақ ха-

на ға ор на лас ты. Өзім нің ауыл да сым, құр бым 
Ай да на мен тұ ра тын бол дым. Ақ жар қын, ай-
на ла сын қуа ныш қа бө леп жү ре тін қыз. Зат-
та рым ды ор на лас ты рып бол ған соң əкем мен 
Ай да на үше уміз жақ сы лап шəй ішіп ал дық. 
Əкем үй ге қай ту ға қам да на бас та ды. Жал тақ-
жал тақ əке ме қа рай бе ре мін. Əкем кет се, жа-
пан да ла да жал ғыз қа ла тын дай мын. Əкем ді 
жі бер гім кел мей ді. Са ғат ті лі ал ға жыл жы ған 

сайын дег бі рім қаш ты, ма зам кет ті. Не ге бұл 
жақ қа оқу ға кел дім деп өкі ніп те ал дым. Амал 
жоқ, қош та са тын сəт те ке ліп жет ті. Кө зім де гі 
мөл тіл де ген жас ты бір сы ғып алып, əкем нің 
құ ша ғы на еніп кет тім. Дүрс-дүрс соқ қан əке 
жү ре гі «Қы зым, ал ған бе тің нен қай тпа! Ар-
ма ның ды ар қа лап, бі лім алып, мық ты ма ман 
бо лам деп кел дің бұл жер ге» дей тін дей. Əке 
жү ре гі нің үнін ес ті дім. Əп-сəт те есім ді жи ып, 
«ел ге сə лем ай ты ңыз» деп əке шім ді шы ға рып 
сал дым.
Күн дер өтіп жат ты. Ата-анам ды, ауылым-

ды са ғын дым. Үй ішін са ғы нып, жы ла ған кез-
дер де бол ды, ауылым ды ес ке алып, мұ ңай ған 
сəт тер де бол ды. Сту дент тік шақ қы зы ғу шы-
лы ғы да, қи ын шы лы ғы да мол ке зең екен. Бұл 
жақ тан жақ сы та ныс тар тап тым. Өмі рім күрт 
өз гер ді. Ең бас ты сы, өзі ме де ген се ні мім арт-
ты.

P.S.: За ман дас, мен се кіл ді шал ғай дан ке-
ліп, Қа ра ған ды өл ке сі нің кең құ ша ғы на ене 
ал май, елең деп жүр сің бе?..

САН ДУ �АШ АМАН КЕЛ ДІ,
БИ ОЛО ГИЯ-ГЕ ОГ РА ФИЯ ФА КУЛЬ ТЕ ТІ НІ5

2 КУРС СТУ ДЕН ТІ

Əке лер ді ас қар тау ға те ңе ге ні 
бе кер емес қой. Та удай ас қар лы-
ғы мен үл гі бол са, сол ас қар лы-
ғы мен қор ған да бо ла ды. Əке лік 
қам қор лық, бар сүйіс пен ші лік 
пен бар ма хаб бат əке ле рі міз дің 
қа ту лы жү зі нің əр жа ғын да жа-
сы ры нып тұ ра ды. Са ған өмі рің де 
бір рет бол сын «Мен се ні жақ сы 
кө ре мін, ба лам!» деп ай тып көр ді 
ме? Ма ған əлі ай тқан жоқ. Айт-
па са да əкем нің əр көз қа ра сы, əр 
ақы лы, əр сө зі, жəй бір қа лып ты 
бет жү зі нің өзі сол сөз дер ді се-
кунд сайын қай та лап тұ ра тын.
Əке лер дің жа на ры нан, елең 

ет кен кө ңіл де рі нен əр ба ла сы ның 
əр қа да мы на алаң бол ға нын, ба-
ла ла ры үшін бір сəт те бар өмі рін 
бе ру ге дайын тұр ға нын аң ға ра-
сың. Аң ға ра сың да тə ңір ден «əке-
шім нің еш уайы мы бол ма сын шы» 
деп ті лей сің. Сен қан ша ті ле сең де 
əкең нің алаң бол ған кө ңі лін ба са 
ал май сың. Ба ла сы тұр ған да əке-
нің от жү ре гі соқ пай, уайым да-
май тұр май ды, се бе бі оның жү-
ре гі нің бір тү бін де ба ла ла ры ор-
на лас қан. Сен не се зе сің, со ның 
бə рін се ні мен бір ге анаң мен əкең 
се зе ді. Се нің өмі рі ңе, се нің əр кү-
ні ңе, қи ын ды ғың мен қуа ны шы ңа 
жауап ты адам дай, көз жа сың-
ды төк кіз бей ала қа нын да аялап, 
тұм сық ты ға шо қыт пай, қа нат ты-
ға қақ тыр май өмір ге тəр би елеп, 
бойын да ғы бар жақ сы ны да ры та 
біл ген жан ның шы ңы на же ту мен 
осы сөз дер ді жа зу дың өзі аз.
Ауыл ға де ма лыс қа бар ға-

ным да ер те тұр ға ным ды көр ген 
əкем: «Се ні ұйық тат па ды ма, ер те 
оятып ал ған да ры не, ме нің ба лам-
да не сі бар осы лар дың», — деп 
анам мен əзіл де се ді. Анам бол са: 
«Иə, əдейі се нің қы зың ды тұр ғы-
зып ал дым», — деп кү ле ді. Əкем 

сон да да қой май: «Бар, ал ты ным, 
ұйық тай ғой», — дей ді. Та ңер тең-
гі кү нін осы лай өз жү зі нен жы лу 
бө ліп, біз ге қуа ныш сый ла умен 
бас тай ды. Ал кеш тұр ға ным ды 
көр се: «Не ге ер те тұр дың, ба лам, 
бі раз жа та тұр ма дың ба», — дей-
ді. Бұл сөз дер дің ас та рын да қан-
дай ма ғы на жат қа нын оның қа ра 
қы зы жақ сы бі ле тін. Əй тсе де кү-
ліп, ер тең ер те тұр ма сам ба дей-
ді. Əкем нің аузы нан еш қа шан 
«өзім» де ген сө зін ес ті ген емес пін. 
Не бол сын, өзі қан дай кө ңіл-күй-
де бол сын біз үшін қыс ты жаз дай 
жай на тып, кө ңі лі міз ді кө те ріп, 
əзіл де сіп, ой нап жү ре ді. Ал біз-
дің əң гі ме міз ге ке лер бол сақ, ше-
жі ре ден бас тап, ай тыс пен аяқ тай-
мыз. Əкем нің өлең шы ға ра ты ны 
да бар.
Əкем нің кіш кен тай кү ні міз де 

жы ла ған кез де ұрыс қа ны есім де. 
Сон да ана ма не ге ұр са ды деп сұ-
рап бар ға ным да: «Əкең сен дер дің 
тек кү ліп жүр ген де рің ді қа лай ды, 
мұ ңай ған түр ле рің ді көр ген оған 

ұна май ды. Сен дер ге бол ма шы-
ға жы ла ған да рың үшін рен жіп, 
ұрыс қа ны ғой», — де ді. Есейе ке-
ле əкем нің біз дің ға на емес, бар 
сə би лер дің жы ла ға нын ұнат пай-
ты нын бай қа дым, əкем үшін сə-
би лер тек кү луі ке рек, ба қыт ты 
бо луы ке рек. Мен анам нан осы 
сөз дер ді ес ті ген күн нен бас тап 
əкем нің кө зін ше бір там шы жас 
шы ғар май тын бол дым. Ол кез де 
мек теп ке ен ді аяқ бас қан кіш кен-
тай оқу шы мын. Мек теп те ба ла-
лар ти іс се, құ лап қал сам, бас қа 
бір жағ дай лар бол са, үй ге жы лап 
бар май тын мын. Ол да өмір де өз 
пай да сы на жа ра ды. Жы ла ған мен 
түк өн бей ді, кү ліп ал саң өмі рің 
ұза ра ды емес пе?! Бі рақ, жас ты 
сұ рап ал май сың, жы ла ғың ке ле-
тін кез дер де бо ла ды. Бас ты сы 
əкем жы ла ға ны мыз ды көр ме-
се бол ды. Əке лер дің ма хаб ба ты 
қым бат.

ДИ ЯНА СА �ЫМ БЕК,
�АРМУ СТУ ДЕН ТІ

Студенттік Iмірімні� баспалда�ы

5кеБілім к0ні
Ке ше )а на жа ды ра )ан 

жаз ды �ар сы алып, мəз-

мей рам бол )ан едік. Б* гін 

жай дар лы жаз �ол б�л )ап, 

�о �ыр к*з к* лім деп кір ді. 

К*з бір (зі кел ген жо�. Бі лім 

к* нін ер те кел ді.

Бі лім к9 ні мен 9шін ата улы 

к9н. Б=л к9 ні о8у шы ата нып, 

мек теп та бал ды ры ;ын ж9 рек-

сі не ат тап, ал ;аш 8ы 8о >ы рау 

9нін ес ті дім. Б=л к9 ні ар ман да-

;ан жо ;а ры о8у ор ны на т9 сіп, 

сту дент де ген м7р те бе ге ие 

бол дым. Ай ту лы мей рам жа-

>а ша жос пар лар 8= рып, жа >а 

8а дам дар жа сап, жа >а мін-

дет тер ді орын дауыма се беп ші 

бол ды.

Ба ла к9н гі ар ма ным ны> 

орын да ла тын ды ;ын кім біл-

ген? 3арМУ — мен ар ман да-

;ан о8у ор ны т= ;ын. Т9н де т9 сім-

нен, к9н діз ойым нан кет пей тін. 

Жо ;а ры балл жи нап, <зім 8а-

ла ;ан жо ;а ры о8у ор ны на т9 су 

ба 8ы ты б=йыр ;ан с7т те ар ма-

ны ма, с9йік ті уни вер си те ті ме 

бір 8а дам жа 8ын дап едім.

Ака де мик Е. А. Б< ке тов 

атын да ;ы 3арМУ — адам-

гер ші лік ті> мы> жыл ды8 дəні 

егіл ген жас ты8 ша8 ты> мə>гі-

лік ме ке ні. Ме ні> уни вер си те-

тім — ме ні> ма8 та ны шым!

Г;Л ЖА МИ ЛА АМАН ЖО ЛО ВА,
�Ж-21 ТО БЫ НЫ5 СТУ ДЕН ТІ

5леуметтік студенттік 
кредит

�Р Бі лім ж3 не )ы лым ми-

нистрлі гі мен �Р А� па рат 

ж3 не �о )ам ды� да му ми-

нистрлі гі ара сын да «<леу-

мет тік сту дент тік кре дит» жо-

ба сын іс ке асы ру аясын да 

ын ты ма� тас ты� ту ра лы ме-

мо ран дум )а �ол �ойыл ды.

Жо ба не гі зін де ЖОО сту-

дент те рі а8 ша лай сыйа 8ы 

алып, 8о ;ам ды8 ж= мыс н7-

ти же сін де ака де ми ялы8 кре-

дит те рін 8ай та есеп ке ала 

ала ды. К9н діз гі о8у ны са нын-

да ;ы ЖОО сту дент те рі не ке ле-

сі 7леу мет тік сту дент тік кре дит 

т9р ле рі =сы ны ла ды:

1) 20 са ;ат 8ыз ме ті 9шін 

20 000 те> ге ге кре дит;

2) 50 са ;ат 8ыз ме ті 9шін 

50 000 те> ге ге кре дит.

«\леу мет тік сту дент тік 

кре дит» жо ба сын іс ке 8о су 

2019 жыл ды> 8ыр к9йек айы на 

жос пар лан ;ан, ал оны> та 8ы-

рып ты8 мо ду лі «Qaz vo lun te er.

kz» ерік ті лер ді> бі ры> ;ай ин-

тер нет плат фор ма сын да ор на-

ла са ды.

\леу мет ке пай да сы бар 

8ыз мет пен ай на лы са тын ерік-

ті сту дент тер ге са ;а ты на 1 мы> 

те> ге т< ле не ді. Жас тар жы лы 

ж7 не жас аза мат тар ды 8ол дау 

ма8 са тын да осын дай жо ба ж9-

зе ге асы ры лып жа тыр. Б9 гін 

Бі лім ж7 не ;ы лым, А8 па рат ж7-

не 8о ;ам ды8 да му ми нистрлік-

те рі, «3ар жы ор та лы ;ы» ак ци-

онер лік 8о ;а мы мен «Ерік ті лер 

же лі сі» ке лі сім шарт жа сас ты. 

Ша ра уни вер сит те к9н діз гі б<-

лім де о8и тын сту дент тер ді> 

ш7 кір та 8ы сын 30 пайыз ;а к<-

те ру не гі зін де жа са лып отыр. 

Би ыл 10 мы> ;а жу ы8 адам ды 

8ам ту жос пар да бар. Ал да ;ы 

жы лы олар ды> 8а та ры к< бей-

мек. Атап ай тса8, жас тар ерік ті 

ре тін де ба ла лар мен 8арт тар 

9йін де, бас 8а да 7леу мет тік 

ме ке ме лер де к< мек к<р се тіп, 

е> бе гі 9шін ын та лан ды ру 8ар-

жы сын ала ды.

А� ПА РАТ К	З ДЕ РІ НЕН АЛЫН ДЫ

Студенттік ша�
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Ла ри са Ро ма нов на Зо ло та ре ва ра-
бо та ет в сфе ре об ра зо ва ния 53 го да 
(с 1966 г.), в сфе ре выс ше го об ра зо ва-
ния — 45 лет (с 1974 г.), прош ла под-
виж ни чес кий путь от пре по да ва те ля 
об ще об ра зо ва тель ной шко лы, ас сис-
тен та до про фес со ра. Име ет выс шее 
пе да го ги чес кое и ис кус ство вед чес кое 
об ра зо ва ние.

Ла ри са Ро ма нов на Зо ло та ре ва ро ди-
лась в 1944 го ду в мес теч ке Ли пов ка близ 
Куй бы ше ва (ны не Са ма ра). По зна ку зо-
ди ака она — Лев. По сло вам са мой Ла ри-
сы Ро ма нов ны, «все луч шие ге не ти чес кие 
ка че ства она по лу чи ла от сво их ро ди-
те лей». Ее отец Ро ман Ви кенть евич Вы-
шин ский — про фес си ональ ный фи ло лог, 
окон чил Харь ков ский го су дар ствен ный 
уни вер си тет, по эт и ху дож ник-лю би тель. 
Мать Ва лен ти на Ми хай лов на — биб ли-
отеч ный ра бот ник. 
В 1951 го ду семья пе ре еха ла в Казахстан. 

В 1962 го ду Ла ри са Ро ма нов на окон чи ла 
СШ №135 в Же лез но до рож ном райо не 
Ка ра ган ды. В этом же го ду пос ту пи ла в 
Ка ра ган дин ский пе да го ги чес кий ин сти-
тут на фи ло ло ги чес кий фа куль тет, ко то-
рый окон чи ла с от ли чи ем в 1966 го ду.
С 1966 по 1974 год Ла ри са Ро ма нов на 

ра бо та ла в Ка ра ган де пре по да ва те лем 
об ще об ра зо ва тель ной шко лы. 5 ок тяб ря 
1974 го да она бы ла приг ла ше на пре по-
да ва те лем эс те ти ки и ис то рии ис кус ства 
в Ка ра ган дин ский пе да го ги чес кий ин-
сти тут. Ка фед рой изоб ра зи тель но го ис-
кус ства на ху до же ствен но-гра фи чес ком 
фа куль те те тог да за ве до вал из вес тный 
скульптор, до цент Бо рис Иль ич Му сат. 
Это он по со ве то вал Ла ри се Ро ма нов не по-
лу чить спе ци аль ное ис кус ство вед чес кое 
об ра зо ва ние, и в 1976 го ду она пос ту пи ла 
на от де ле ние ис кус ство ве де ния Уральско-
го го су дар ствен но го уни вер си те та им. А.  
М. Горь ко го (ны не Уральский фе де раль-
ный уни вер си тет им. пер во го пре зи ден та 
Б. Н. Ель ци на), ко то рый окон чи ла с от ли-
чи ем в 1982 го ду. В го ды уче бы во вре мя 
сту ден чес кой ис кус ство вед чес кой му зей-
ной прак ти ки она по бы ва ла в раз ных го-
ро дах и му зе ях Со вет ско го Со юза: в Ри ге, 
Виль ню се, Тал ли не, Мос кве, Ле нин гра де, 
Ки еве, про еха ла по Зо ло то му коль цу Рос-
сии: древ не му Нов го ро ду, Пско ву, Ярос-
лав лю и др.
Итак, с 1974 по 1996 год Л. Р. Зо ло та ре-

ва — пре по да ва тель, стар ший пре по да ва-
тель ка фед ры изоб ра зи тель но го ис кус ства 
и фи ло со фии, до цент ка фед ры изоб ра-
зи тель но го ис кус ства Кар ПИ. В те го ды 
сов мес тно с М. М. Ха се но вым, Р. С. Са-
би то вым, А. М. Ма ру со вым, Э. А. На мом 
и дру ги ми кол ле га ми она внес ла зна чи-
тель ный вклад в ос но ва ние ху до же ствен-
но-гра фи чес ко го фа куль те та, в под го тов ку 
учи те лей изоб ра зи тель но го ис кус ства и 
чер че ния в Цен траль ном Ка зах ста не.
С 1996 го да по сей день она тру дит ся 

на ка фед ре изоб ра зи тель но го ис кус ства 

и ди зай на. Ла ри се Ро ма нов не всег да бы ло 
свой ствен но тя го те ние к ин тег ра ции раз-
лич ных сфер науч ной дея тель нос ти и ху-
до же ствен но го твор че ства. В 2000-2001 гг. 
она окон чи ла го дич ный ИППК при Ур ГУ 
по спе ци аль нос ти «куль ту ро ло гия» (Ека-
те рин бург). В 1990 го ду ус пеш но за щи ти-
ла дис сер та цию на со ис ка ние уче ной сте-
пе ни кан ди да та пе да го ги чес ких на ук «Вза-
имос вязь ис кусств в про цес се спе ци аль-
ной под го тов ки сту ден тов ху до же ствен но-
гра фи чес ких фа куль те тов» в Цен траль ном 
НИИ ху до же ствен но го вос пи та ния АПН 
(Мос ква); в 1992 г. по лу чи ла уче ное зва ние 
до цен та ВАК по ис то рии ху до же ствен ной 
куль ту ры (Мос ква); в 2001 г. ей прис во ено 
ака де ми чес кое зва ние про фес со ра КарГУ 
им. Е. А. Бу ке то ва. С 2008 г. она бы ла чле-
ном-кор рес пон ден том, с 2015 г. — ака де-
ми ком АПН Казахстана; с 2009 г. — чле-
ном Рес пуб ли кан ско го со ве та по срав ни-
тель ной пе да го ги ке, с 2010 г. — чле ном 
Ка зах стан ской на ци ональ ной фе де ра ции 
клу бов ЮНЕС КО по проб ле мам ху до же-
ствен но го и ди зай нер ско го об ра зо ва ния; 
уча ство ва ла в соз да нии про ек та ана ли ти-
чес ко го док ла да «Ху до же ствен ное об ра-
зо ва ние в Рес пуб ли ке Казахстан: ос мыс-
ле ние на ци ональ ных тра ди ций и сбли-
же ние куль тур» для II Все мир ной кон фе-
рен ции ЮНЕС КО (Се ул, 2010). В 2019 го ду 
Ко ми тет по кон тро лю в сфе ре об ра зо ва-
ния и на уки МОН РК прис во ил Ла ри се 
Ро ма нов не уче ное зва ние про фес со ра по 
спе ци аль нос ти «ис кус ство ве де ние».
Л. Р. Зо ло та ре ва — ве ду щий спе ци-

алист и уче ный-ис сле до ва тель в об лас ти 
ху до же ствен но-пе да го ги чес ко го об ра зо-
ва ния и ис кус ство ве де ния Цен траль но го 
Казахстана, об ла да тель Го су дар ствен но го 
гран та Ми нис тер ства об ра зо ва ния и на-
уки Рес пуб ли ки Казахстан «Луч ший пре-
по да ва тель ву за» (2006), учас тни ца прес-
тиж ных меж ду на род ных науч ных кон-
грес сов и кон фе рен ций ближ не го и даль-
не го за ру бежья по проб ле мам ху до же-
ствен но го об ра зо ва ния (Россия, Германия, 
Че хия, Поль ша, Бол га рия, Сло ва кия 
и др.). Прош ла твор чес кие ста жи ров ки в 
круп ней ших му зе ях Ита лии, Гер ма нии, 
Фран ции, Че хии (Уф фи ци, Ва ти кан, Лувр, 
му зей д’Ор сэ, Ве не ци ан ская га ле рея ис-
кусств, Праж ская га ле рея ис кусств, Центр 
сов ре мен но го ис кус ства и ме ди атех но ло-
гий в Карлсруэ, Цен тре куль ту ры и ис кус-
ства им. Ж. Пом пи ду в Па ри же и др.).
Науч ные ин те ре сы Л. Р. Зо ло та ре вой 

свя за ны с меж дис цип ли нар ны ми ис-
сле до ва ни ями, от ра жа ют при ори тет ное 
нап рав ле ние в ка зах стан ской на уке — ис-
сле до ва ние ис кус ство ве де ния Цен траль-
но го Казахстана, по ли ху до же ствен но го 
об ра зо ва ния ба ка лав ров изоб ра зи тель-
но го ис кус ства, вза имос вя зи куль ту ры и 
об ра зо ва ния в рам ках мо дер ни за ции и 
гло ба ли за ции об ра зо ва ния, обус лов ле но 
Прог рам мой раз ви тия твор че ства, прос-
ве ще ния и куль тур но го раз но об ра зия в 
ми ре об ра зо ва тель но го сек то ра ЮНЕС КО.
Од ной из пер вых в об ра зо ва тель ной 

сис те ме Казахстана раз ра бо та ла и из да-
ла сис тем ные учеб ные по со бия и од но-
имен ные элек трон ные учеб ни ки «Ис то-
рия ис кусств Казахстана», «Пси хо ло гия 
ху до же ствен но го твор че ства», «Опи са ние 
и ана лиз про из ве де ния ис кус ства», «Му-
зе еве де ние», «Сов ре мен ный ди зайн», «Ис-
то рия ис кус ства. Сов ре мен ное ис кус ство»; 
яв ля ет ся пер вым ав то ром ака де ми чес ко го 
учеб ни ка МОН РК «Ис то рия ма те ри аль-
ной куль ту ры и ди зай на», по лу чив ших вы-
со кую оцен ку и на шед ших прак ти чес кое 
при ме не ние в ву зах, кол лед жах, шко лах и 
му зе ях Казахстана и Рос сии. Мо ног ра фии 
«Куль ту ро ло ги чес кие ос но вы по ли ху до-
же ствен но го об ра зо ва ния», «Пе да го ги-

чес кое ис кус ство ве де ние» и др. яв ля ют ся 
ори ги наль ны ми меж дис цип ли нар ны ми 
науч ны ми ис сле до ва ни ями в куль тур но-
об ра зо ва тель ном прос тран стве СНГ и за 
ру бе жом. В 2019 го ду в со ав тор стве с про-
фес со ром Р. М. Жу ма ше вым опуб ли ко ва-
ла ори ги наль ную мо ног ра фию «Нас ле дие 
Ве ли ко го шел ко во го пу ти в кон тек сте ми-
ро вой куль ту ры», не име ющую ана ло гов в 
ка зах стан ском ис кус ство ве де нии и куль-
ту ро ло гии. Тру ды Л. Р. Зо ло та ре вой по-
ло же ны в ос но ву ма гис тер ской под го тов-
ки по спе ци аль нос ти «ис кус ство ве де ние» 
Каз НПУ им. Абая.
Спи сок ее опуб ли ко ван ных науч ных и 

учеб ных тру дов нас чи ты ва ет 324 на име но-
ва ния, из них 12 мо ног ра фий, 17 учеб ных 
по со бий, в том чис ле учеб ник МОН РК, 
13 элек трон ных учеб ни ков и учеб ных по-
со бий; науч ных ста тей — 248, в том чис ле 
свы ше 120 ста тей по ис кус ство ве де нию в 
прес тиж ных науч ных из да ни ях; ста тей на 
ан глий ском язы ке — 13. Ав тор 152 твор-
чес ких ста тей, ка та ло гов, бук ле тов, аль бо-
мов о ху дож ни ках и ар хи тек то рах Са ры-
ар ки.
Об ла дая вы со ким уров нем науч ной 

ква ли фи ка ции, Л. Р. Зо ло та ре ва уде ля ет 
ог ром ное вни ма ние науч но-ис сле до ва-
тельской и твор чес кой ра бо те сту ден тов. 
С 1996 по 2006 г. бы ла за мес ти те лем де ка-
на про фес си ональ но-ху до же ствен но го фа-
куль те та по НА СА. Вы пол нен ные под ее 
ру ко вод ством сту ден чес кие науч но-ис сле-
до ва тельские ра бо ты на меж ду на род ных, 
рес пуб ли кан ских кон фе рен ци ях, кон кур-
сах и олим пи адах от ме че ны дип ло ма ми 
I, II и III сте пе ни (бо лее 40 дип ло ман тов); 
под го тов ле но свы ше 80 науч ных сту ден-
чес ких ста тей. Вы пус кни ки, за щи щав-
ши еся у Л. Р. Зо ло та ре вой, в нас то ящее 
вре мя — луч шие ма гис тран ты ве ду щих 
уни вер си те тов и ака де мий Казахстана и 
Рос сии (А. Кай да га ли ева, И. Пен, А. Филь-
че ва и др.).
Ла ри са Ро ма нов на про во дит боль шую 

ра бо ту по по пу ля ри за ции ху до же ствен-
но-куль тур ной жиз ни ре ги она и по ли-
куль тур но му вос пи та нию сту ден тов в кон-
тек сте «Ру ха ни жаң ғы ру» и «Семь гра ней 
Ве ли кой сте пи». Уни каль ны ее твор чес кие 
про ек ты: «Ка зах ский ге ро ичес кий эпос 
в изоб ра зи тель ном ис кус стве и му зы ке», 
«Об раз Кур ман га зы в жи во пи си, гра фи-
ке, плас ти ке», «Эт но ху до же ствен ное нас-
ле дие Чо ка на Ва ли ха но ва», «Твор чес кие 
го ри зон ты «те мы Абая». Об раз Абая в 
гра фи ке и жи во пи си ка зах стан ских мас-
те ров ис кус ства». Не за уряд ный лек тор, 
она об ла да ет уни вер саль ны ми зна ни ями, 
уме ло раз ви ва ет на за ня ти ях твор чес кий 
по тен ци ал сту ден тов, ис поль зу ет сов ре-
мен ные ин те рак тив ные ме то ды обу че ния, 
прин ци пы лич нос тно ори ен ти ро ван но го 
об ра зо ва ния. Яв ля ет ся кон суль тан том по 
ху до же ствен ной куль ту ре Казахстана в 
шко лах-гим на зи ях, дет ских ху до же ствен-
ных шко лах.
Под дер жи ва ет ак тив ные свя зи с ву-

за ми Рос сии. Име ет бла го дар ствен ные 
пись ма Рос сий ской го су дар ствен ной биб-
ли оте ки, На ци ональ ной биб ли оте ки РК, в 
ко то рых от ме че но, что науч ные и учеб ные 
из да ния Л. Р. Зо ло та ре вой сос тав ля ют 
на ци ональ ное пись мен ное нас ле дие для 
бу ду щих по ко ле ний. Вос пи та ла нес коль-
ко по ко ле ний пе да го гов по изоб ра зи тель-
но му ис кус ству, в пос лед ние 25 лет внес ла 
зна чи тель ный вклад в раз ви тие ди зай нер-
ско го и ар хи тек тур но го об ра зо ва ния Цен-
траль но го Казахстана.
Науч но-пе да го ги чес кую дея тель ность 

пло дот вор но со че та ет с твор чес кой: член 
Со юза ху дож ни ков Казахстана по сек ции 
«Ис кус ство ве де ние», член Меж ду на род-
ной ас со ци ации ис кус ство ве дов и ху до же-

ствен ных кри ти ков; член, эк сперт по ху до-
же ствен но му об ра зо ва нию Ка зах стан ской 
на ци ональ ной фе де ра ции клу бов ЮНЕС-
КО, ку ра тор бо лее 70 мо ло деж ных выс-
та вок. Бла го да ря ее ру ко вод ству мно гие 
сту ден ты про фес си ональ но-ху до же ствен-
но го фа куль те та по лу чи ли удос то ве ре ния 
чле нов мо ло деж но го твор чес ко го объ еди-
не ния при ОО «Твор чес кий со юз ху дож-
ни ков Ка ра ган ды».
Л. Р. Зо ло та ре ва наг раж де на наг руд-

ным зна ком «От лич ник об ра зо ва ния 
РК», дип ло мом КарГУ им. Е. А. Бу ке то-
ва «За вклад в раз ви тие ху до же ствен но го 
об ра зо ва ния», юби лей ной ме далью «40 
лет КарГУ им. ака де ми ка Е. А. Бу ке то ва», 
дип ло мом ла уре ата пре мии им. про фес-
со ра С. К. Дос ма гам бе то ва, меж ду на род-
ны ми дип ло ма ми ла уре ата Си бир ской 
ас со ци ации кон суль тан тов (Россия), дип-
ло мом меж ду на род но го кон кур са Uni ver-
sity te ac her 2018 (Россия); име ет бо лее 30 
сер ти фи ка тов меж ду на род ных кон грес сов 
и кон фе рен ций. Поль зу ет ся про фес си-
ональ ным ав то ри те том в Ка зах ста не и за 
его пре де ла ми.
Ла ри са Ро ма нов на про во дит боль шую 

об ще ствен ную ра бо ту в мас шта бах го ро-
да, об лас ти, рес пуб ли ки. Она пос то ян но 
сот руд ни ча ет с об лас тной науч ной биб-
ли оте кой им. Н. В. Го го ля, об лас тным Ка-
ра ган дин ским му зе ем изоб ра зи тель но го 
и де ко ра тив но-прик лад но го ис кус ства, 
чи та ет лек ции на се ми на рах му зе еве дов. 
Она — внеш тат ный кор рес пон дент га зет 
«Мир мо ло де жи» (КарГУ), «Ин дус три-
аль ная Ка ра ган да» в руб ри ке «Куль ту ра — 
ис кус ство — твор че ство».
У Ла ри сы Ро ма нов ны твор чес кая семья, 

о ко то рой не раз де монстри ро ва ли филь-
мы на рес пуб ли кан ском те ле ви де нии. В 
до ме — ко лос саль ная лич ная биб ли оте ка, 
в ко то рой мно го ред ких, ан тик вар ных из-
да ний.
Кре до Л. Р. Зо ло та ре вой в об ра зо ва-

нии: гу ма нис ти чес кая, твор чес кая пе да-
го ги ка; кон цеп ция лич нос тно ори ен ти-
ро ван но го по ли ху до же ствен но го об ра зо-
ва ния; в твор че стве: твор че ство — сфе ра 
сво бо ды че ло ве ка, спо соб куль тур ной са-
мо ре али за ции; твор че ство всег да лич нос-
тно; в семье — доб ро де тель, вза имо по ни-
ма ние, до ве рие.
Л. Р. Зо ло та ре ва име ет про фес си ональ-

ный ав то ри тет в рес пуб ли ке и за ее пре де-
ла ми; об ла да ет по вы шен ной тре бо ва тель-
ностью к се бе, кол ле гам и сту ден там, не ис-
чер па емой ра бо тос по соб ностью, ге не ра-
ци ей ин но ва ци он ных идей, пре дан ностью 
сво ей про фес сии и спе ци аль нос ти. Ее 
от ли ча ют гу ма нис ти чес кие че ло ве чес кие 
ка че ства —граж дан ская по зи ция, доб ро-
по ря доч ность, не за ви си мость, от кры тость, 
бла го род ство, спра вед ли вость, от зыв чи-
вость, ин тел ли ген тность.

«Сво ей не ис ся ка емой твор чес кой энер-
ги ей Ла ри са Ро ма нов на вдох нов ля ет нас, 
сту ден тов, на пос то ян ное дви же ние вверх 
и впе ред, не ос та нав ли вать ся ни за что и 
ни ког да, сти му ли ру ет ре али зо вы вать ся в 
сво ем твор че стве. Это му спо соб ству ют не 
толь ко ред кие кни ги, но и ав тор ские спец-
кур сы, ко то рые слу ша ем имен но мы, сту-
ден ты про фес си ональ но-ху до же ствен но го 
фа куль те та КарГУ, науч но-прак ти чес кие 
кон фе рен ции, СНО, ди ало ги, встре чи с 
ин те рес ны ми людь ми, об лас тные выс тав-
ки мо ло дых ху дож ни ков и мно гое, мно-
гое дру гое», — так от зы ва ют ся о Л. Р. Зо-
ло та ре вой вы пус кни ки — ее не из мен ные 
друзья и пос ле до ва те ли.

С юби ле ем, Ла ри са Ро ма нов на!

КОЛ ЛЕК ТИВ КА ФЕД РЫ ИЗОБ РА ЗИ ТЕЛЬ НО ГО ИС КУС СТВА 
И ДИ ЗАЙ НА КАРГУ ИМ. Е. А. БУ КЕ ТО ВА

Верность профессии
Ученый — педагог — искусствовед

Юбилей
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С 5 по 9 ав гус та на ба зе Ка зах ско го на ци ональ но го аг рар но го уни вер си те та под 
эги дой Ка зах ско го на ци ональ но го ге ог ра фи чес ко го об ще ства и при со дей ствии 
Кор по ра тив но го фон да «Ка зах стан ское на ци ональ ное ге ог ра фи чес кое об ще ство» 
Назарбаев Уни вер си те та про шел рес пуб ли кан ский эко ло ги чес кий фес ти валь, пос-
вя щен ный гло баль но му из ме не нию кли ма та Cli ma te we ek.

Фес ти валь под дер жа ли Офис Gre en 
Cam pus Назарбаев Уни вер си те та, а так же 
аки мат го ро да Алматы, Меж ду на род ный 
Центр зе ле ных тех но ло гий и ин вес ти ци он-
ных про ек тов и ОФ Al mighty Eco logy. Фес-
ти валь был пос вя щен гря ду ще му Сам ми ту 
по ме рам в об лас ти из ме не ния кли ма та, 
ко то рый прой дет 23 сен тяб ря 2019 го да 
в США в штаб-квар ти ре ООН.
На фес ти ва ле бы ли пред став ле ны ко-

ман ды луч ших уни вер си те тов рес пуб ли ки, 
сре ди ко то рых бы ла и ко ман да Ка ра ган-
дин ско го го су дар ствен но го уни вер си те та 
име ни Е.А. Бу ке то ва, ко то рую пред став-
ля ли сту ден ты би оло го-ге ог ра фи чес ко-
го фа куль те та и фа куль те та фи ло со фии 
и пси хо ло гии: Чу мы ше ва Али на (ЭК-22), 
Ми рош ни чен ко Оль га (ЭК-22), Дя ги лев 
Мак сим (ЭК-22), Ореш кин Ни ки та (ЭК-22), 
Сир ман Ан тон (Р-22).
Прог рам ма фес ти ва ля бы ла чрез вы-

чай но на сы ще на раз но об раз ны ми ме роп-
ри яти ями. Офи ци аль ная часть фес ти ва ля 
про хо ди ла два дня. В пер вый день ко ман-
ды пред ста ви ли ком плек сные кре атив ные 
док ла ды на те му «Гло баль ное по теп ле ние: 
Мир в опас нос ти». Глав ным кри те ри ем 
док ла да был нес тан дар тный под ход к воп-
ро су ос ве ще ния проб ле мы гло баль но го по-
теп ле ния. Так, ко ман да Ка зах ско го на ци-
ональ но го уни вер си те та име ни аль-Фа ра би 
пред ста ви ла мо но выс туп ле ние учас тни цы 
ко ман ды, ко то рая в фор ма те пре зен та ции 
ос ве ти ла воп ро сы гло баль но го из ме не-
ния кли ма та. Так же от ли чи лась ко ман да 
и Назарбаев уни вер си те та. Эта ко ман да 
пос вя ти ла свой док лад из ме не нию кли ма-
та в Ка зах ста не, что яв ля ет ся для нас, ка зах-
стан цев, очень на сущ ной проб ле мой как 
с точ ки зре ния ис чез но ве ния род ных при-
род ных лан дшаф тов, так и с точ ки зре ния 
проб лем сельско го хо зяй ства. Но боль ше 
всех слу ша те лей по ко рил док лад сту ден-
тов КарГУ им. Е. А. Бу ке то ва. Они не толь-
ко сде ла ли кра соч ный ви зу али зи ро ван ный 
док лад, ко то рый вклю чал в се бя рас кры тие 
при чин гло баль но го по теп ле ния, но и про-
ве ли ана лиз прог но зов из ме не ния кли ма-
та, лан дшаф та и би ораз но об ра зия в слу чае 
уси ле ния про цес сов из ме не ния кли ма та. 
Так же в сво ем док ла де сту ден ты КарГУ да-
ли оцен ку ро ли Казахстана в гло баль ном 

по теп ле нии и тот вклад, ко то рый он де ла-
ет в борь бе с этой ми ро вой проб ле мой.
Во вто рой день у учас тни ков фес ти ва ля 

бы ла вы ез дная сес сия, во вре мя ко то рой 
они по се ти ли Ал ма атин ский ком би нат 
по вто рич ной пе ре ра бот ке бу ма ги, а так-
же по бы ва ли на гид ро очис ти тель ных со-
ору же ни ях, ко то рые за ни ма ют ся очис ткой 
го род ских сточ ных вод. На этих пред прия-
ти ях учас тни ки фес ти ва ля поз на ко ми лись 
со стан дар тны ми тех но ло ги ями очис тки 
во ды и уз на ли о сов ре мен ных спо со бах 
сбе ре же ния и очис тки вод пос ле ее тех ни-
чес ко го ис поль зо ва ния. Так, в ТОО «Ka gazy 
Recycling» учас тни ки уз на ли о би отех но ло-
ги чес ком спо со бе очис тки во ды, ко то рый 
был раз ра бо тан спе ци аль но для дан но го 
пред прия тия уче ны ми Санкт-Пе тер бур-
га и ре али зо ван фин ски ми ком па ни ями. 
А на очис тных со ору же ни ях сту ден ты поз-
на ко ми лись с мик ро би оло ги чес ким спо-
со бом очис тки во ды и уз на ли, что пос ле 
очис тки та кая во да мо жет быть ис поль зо-
ва на в сельском хо зяй стве в по лив ных це-
лях, без ка ко го-ли бо вре да для ко неч ной 
про дук ции, будь то кар то фель или из вес-
тные ал ма тин ские яб ло ки.
Не офи ци аль ная часть прог рам мы про-

хо ди ла в жи во пис ных го рах по сел ка Са ты, 
ко то рый на хо дит ся в 400 км от Алматы. 
Учас тни ков фес ти ва ля ра душ но встре ти ли 
жи те ли по сел ка и раз мес ти ли у се бя в гос-
те вых до ми ках. Здесь сту ден ты в пол ной 
ме ре нас ла ди лись чис ты ми во да ми гор-
ной ре ки, ко то рая про те ка ет вдоль по сел ка, 
све жим гор ным воз ду хом и жи во пис ней-
шим гор ным пей за жем, ко то рый ок ру жа ет 
по се лок.
В пер вый день не офи ци аль ной час ти, 

сту ден ты сог лас но сти хи ям зем ли бы ли 
по де ле ны на че ты ре ко ман ды — ава та ров: 
ма ги зем ли, ма ги ог ня, ма ги воз ду ха и во-
ды. В сос та ве сво их ко манд учас тни ки по-
се ти ли два вы со ко гор ных озе ра Коль сай-1 
и Коль сай-2. Эти озе ра ин те рес ны сво им 
рас по ло же ни ем. Ес ли пер вое на хо дит ся 
на дне ущелья, то вто рое на хо дит ся на вы-
со те 450 мет ров от уров ня пер во го, и до ро-
га к не му ле жит че рез труд ный гор ный лан-
дшафт. Не для всех учас тни ков фес ти ва ля 
до ро га ко вто ро му озе ру сло жи лась глад ко, 
осо бен но пос лед ние пол то ра ки ло мет ра. 

Но уме лые и про фес си ональ ные дей ствия 
ги дов, а так же под бад ри ва ние со сто ро ны 
ру ко во ди те лей ко ман ды поз во ли ло всем 
учас тни кам дой ти до ко неч ной це ли.
До ро га к озе рам и об рат но бы ла ос лож-

не на не толь ко гор ны ми тро па ми. По пу ти 
каж дая из ко манд дол жна бы ла вы пол нить 
15 фо то за да ний, ко то рые пре дус мат ри ва-
ли вы ра же ние еди не ния при ро ды и че ло-
ве ка. Луч ше всех с этим за да ни ем спра ви-
лась ко ман да ма гов зем ли, в сос тав ко то-
рых вхо дил ру ко во ди тель ко ман ды КарГУ 
им. Е. А. Бу ке то ва, пре по да ва тель ка фед ры 
бо та ни ки Сир ман Д.Ю. Он за вклад в по бе-
ду ко ман ды был от ме чен сим во ли чес ким 
слад ким при зом.
Во вто рой день ко ман ды по се ти ли вы-

со ко гор ное озе ро Кайын ды — за то нув ший 
лес. Подъ ем к это му озе ру по ка зал ся всем 
учас тни кам лег кой про гул кой по срав не-
нию с подъ емом на озе ра Коль сай, и все 
сту ден ты с лег костью пре одо ле ли ча со вой 
пе ре ход и нас ла ди лись прек рас ней ши ми 
ви да ми дан но го озе ра. Но не толь ко кра со-
ты озе ра ста ли наг ра дой для всех, но и ве-
се лые иг ры с об ли ва ни ем во дой и раз ноц-
вет ный фейер верк, ко то рые ус тро или ма ги 
во ды и воз ду ха.
За вер ша ющая часть фес ти ва ля про-

хо ди ла на лет ней ве ран де од но го из рес-

то ра нов Алматы. В сво ем выс туп ле нии 
пред се да тель уп рав ля юще го со ве та Ка зах-
стан ско го на ци ональ но го ге ог ра фи чес ко го 
об ще ства Бай га рин К.А. поб ла го да рил всех 
учас тни ков фес ти ва ля за ак тив ное учас тие 
и наг ра дил луч шие ко ман ды дип ло ма ми 
и цен ны ми при за ми. Ко ман да Ка ра ган-
дин ско го Го су дар ствен но го уни вер си те та 
име ни Е.А. Бу ке то ва бы ла удос то ена дип-
ло ма пер вой сте пе ни и ста ла по бе ди те лем 
кон кур са пре зен та ции фес ти ва ля Cli ma te 
we ek.
В зак лю чи тель ном сло ве ор га ни за то ры 

фес ти ва ля от ме ти ли не ор ди нар ный и кре-
атив ный под ход ко ман ды к ос ве ще нию 
все мир ной ми ро вой проб ле мы. В сво ем 
бла го дар ствен ном сло ве Ореш кин Ни ки та 
поб ла го да рил ор га ни за то ров Бай ба ки ше-
ву Асель и Са ту бал ди на Ал ма та за пре-
дос тав лен ную воз мож ность учас тия в фес-
ти ва ле и вы ра зил на деж ду, что со об ща 
че ло ве че ство спра вит ся с эко ло ги чес ки ми 
проб ле ма ми. В свою оче редь Дя ги лев Мак-
сим поб ла го да рил рек то ра КарГУ Ед ри со-
ва А. Т. за пре дос тав лен ную воз мож ность 
за щи щать честь уни вер си те та на рес пуб-
ли кан ском фес ти ва ле.

Д. Ю. СИР МАН,
ПРЕ ПО ДА ВА ТЕЛЬ БИ ОЛО ГО-ГЕ ОГ РА ФИ ЧЕС КО ГО ФА КУЛЬ ТЕ ТА

В борьбе с экологическим кризисом
Событие
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«По ли ме ры сей час вез де» — эта фра за ста ла лей тмо ти вом меж ду на род но го сим-
по зи ума, соб рав ше го ве ду щих хи ми ков ми ра в КарГУ им. Е. Бу ке то ва. И дей стви-
тель но, роль ин но ва ци он ных ма те ри алов год от го да воз рас та ет, про ни кая во все 
сфе ры, от неф те до бы чи до фар ма ко ло гии.

На пом ним, что Ел ба сы в Пос ла нии на-
ро ду Казахстана 2018 го да по ру чил уде лить 
осо бое вни ма ние раз ви тию ин но ва ци он-
ных сек то ров. В том чис ле соз да нию но вых 
ма те ри алов. И без по ли ме ров не воз мож но 
пред ста вить раз ви тие би отех но ло гий, аль-
тер на тив ной энер ге ти ки и дру гих сек то ров 
«эко но ми ки бу ду ще го».

Цен ный опыт
Тра ди ци он ная встре ча све тил на уки, 

спе ци али зи ру ющих ся на изу че нии по ли-
ме ров спе ци аль но го наз на че ния, 23-25 ав-
гус та прош ла в вось мой раз, и впер вые — 
в Ка ра ган де. Что под твер жда ет тот факт, 
что наш го род был и ос та ет ся пе ре до вым 
науч ным цен тром стра ны.
В КарГУ ра бо та ет ка фед ра ор га ни чес кой 

хи мии и по ли ме ров, ко то рая бы ла соз да на 
в 1980 го ду про фес со ром Ора зом Кур ма на-
ли евым. К со жа ле нию, са мо го ос но ва те ля 
с на ми уже нет, но его уче ни ки про дол жа-
ют ус пеш но ра бо тать. Бо лее то го, по ли-
мер щи ки на се год ня — это од на из са мых 
круп ных и ус пеш ных групп в уни вер си те-
те. Учи ты вая этот по тен ци ал, за ру беж ные 
кол ле ги и от клик ну лись на приг ла ше ние, 
при ехав на кон фе рен цию из де ся ти стран, 
вклю чая США, Ве ли коб ри та нию, Япо нию, 
Фин лян дию. За да чей бы ло не толь ко об су-
дить проб ле мы фун да мен таль ной на уки, 
но и по го во рить о внед ре нии сво их раз ра-
бо ток в про из вод ство.
Аза мат Ед ри сов, рек тор КарГУ им. 

Е. Бу ке то ва, счи та ет, что «эта кон фе рен ция 
яв ля ет ся цен траль ным науч ным со бы ти-
ем в Цен траль ной Азии». Она пос вя ще на 
проб ле мам изу че ния и ис поль зо ва ния по-
ли ме ров спе ци аль но го наз на че ния в про-
мыш лен нос ти. Дан ная кон фе рен ция поз-
во лит Цен траль ной Азии на ла дить науч-
ные свя зи и сов мес тную ра бо ту.
Осо бое вни ма ние на сим по зи уме уде ли-

ли об суж де нию воп ро сов ох ра ны ок ру жа-
ющей сре ды, неф тя ной про мыш лен нос ти, 
ме ди ци не, а так же био- и на но тех но ло-
ги ям. Свои науч ные изыс ка ние во вре мя 
со ве ща ния пред ста вил про фес сор Хе икк 
Тен ху. Он при ехал из Фин лян дии. Учёный 
уже при ез жал в на шу стра ну 20 лет на зад 
и с тех пор сот руд ни ча ет с ка зах стан ски ми 
кол ле га ми: «Это не прос то ви зит. Мы все 
друг дру га хо ро шо зна ем, сот руд ни ча ем. 
У нас про ис хо дит нас то ящая науч ная кол-

ла бо ра ция. В этот раз из Фин лян дии при-
ехал толь ко я один. Но дан ный сим по зи ум 
мо жет стать хо ро шим под спорь ем для то-
го, что бы ста ли при ез жать и дру гие мои 
кол ле ги-со оте че ствен ни ки».

«Эта кон фе рен ция поз во ли ла нам соб-
рать у се бя уче ных уров ня но бе лев ских ла-
уре атов», — от ме тил Ер ке бу лан Таж ба ев, 
про рек тор КарГУ по ин но ва ци ям в на уке 
и тех но ло ги ям, док тор хи ми чес ких на-
ук. — «Бе зус лов но, это ста нет цен ным опы-
том для нас. Да, еже год но мы приг ла ша ем 
пе ре до вых спе ци алис тов для чте ния лек-
ций сту ден там, ма гис тран там, док то ран-
там. Но кон фе рен ция по доб но го мас шта ба 
бы ла про ве де на впер вые. Сре ди приг ла-
шен ных спи ке ров 10-12 че ло век яв ля ют ся 
ли де ра ми в сво ей об лас ти и име ют очень 
вы со кие рей тин ги в ми ре. Кро ме это го, 
есть дис кус си он ные воп ро сы, ко то рые об-
суж да ют ся в жи вом фор ма те, и каж дый 
смо жет за дать воп рос, про яс нив слож ные 
мо мен ты».

Неф тя ной кок тейль
Учи ты вая уз кую те му, соб ра лись на сим-

по зи ум толь ко «свои» — те, кто в те ме и ра-
бо та ет над соз да ни ем ка ко го-то но во го по-
ли ме ра, ли бо раз ра ба ты ва ет пе ре до вую 
схе му при ме не ния уже су ще ству юще го ма-
те ри ала. Так, про фес сор Хи ро юки Ни ши да 
из уни вер си те та Ва се да (То кио) рас ска зал 
о сво ей ра бо те по соз да нию ак ку му ля то-
ров из по ли ме ра соб ствен ной раз ра бот ки. 
Та кая ба та рея име ет раз мер плас ти ко вой 
кар ты, а тол щи ну все го 0,3 мм. При этом 
ее ем кость и мощ ность очень ве ли ки. До-
пол ни тель ное пре иму ще ство — эко ло ги-
чес кая бе зо пас ность и лег кость ути ли за-
ции.
При этом и са мо му Ка зах ста ну есть чем 

уди вить кол лег. И все — бла го да ря мощ-
ной шко ле хи ми ков-по ли мер щи ков, ос но-
ву ко то рой в свое вре мя за ло жи ли та кие 
ве ли чи ны, как Бо лат Жу ба нов и Едил Ер-
го жин.
Сар кыт Ку дай бер ге нов, ди рек тор Ин-

сти ту та по ли мер ных ма те ри алов и тех но-
ло гий (Алматы) рас ска зал о ши ро ком при-
ме не нии по ли ме ров в неф тя ной про мыш-
лен нос ти — ос но ве эко но ми ки стра ны. 
Нап ри мер, по ли ак ри ло ми ды не за ме ни мы 
при до бы че неф ти — они ис поль зу ют ся 
для за вод не ния плас тов. А при тран спор-

ти ров ке по тру боп ро во ду в нее до бав ля ют 
так на зы ва емые ад ди ти вы, ко то рые не да-
ют от кла ды вать ся па ра фи ну на тру бах, 
а так же пре пят ству ют за мер за нию. Ра бо-
та ет над но вы ми тех но ло ги ями и Ин сти-
тут по ли мер ных ма те ри алов и тех но ло гий. 
Он был соз дан в 1999 го ду и стал пер вым 
час тным НИИ в Ка зах ста не.

Точ но в цель
В КарГУ так же мно го но вых ин те рес-

ных раз ра бо ток. Од на их них ка са ет ся ме-
ди цин ских по ли ме ров, при ме ня емых для 
точ ной тран спор ти ров ки ле карств внут ри 
че ло ве чес ко го ор га низ ма.

«Мы раз ра бо та ли сис те му, ко то рая 
поз во ля ет це ле нап рав лен но дос та вить 
силь но дей ству ющий ме ди ка мент в ор-
ган-ми шень, — рас ска зал Ер ке бу лан Таж-
ба ев. — Осо бен но это важ но при при ме-
не нии про ти во опу хо ле вых пре па ра тов. 
То есть при тра ди ци он ном вве де нии ле-
кар ства в ор ган по па дет толь ко око ло 20% 
дей ству юще го ве ще ства. А 80% рас се ива ет-
ся по все му ор га низ му, что не толь ко не по-
лез но, но и на но сит ущерб здо ро вым тка-
ням. На ша цель — дос та вить весь пре па рат 
це ле нап рав лен но в ор ган-ми шень, при ме-
нив спе ци аль ный по ли мер. Это на но час-
ти ца, ко то рая вво дит ся в кровь, и клет ки 
боль но го ор га на ее по еда ют. Та ким об ра-
зом, за пус ка ет ся ме ха низм уз на ва ния этой 
клет ки пре па ра том».
Эта тех но ло гия уже го то ва и сей час про-

хо дит ме ди цин ские ис пы та ния. Про цесс 
не быс трый, но пер спек ти ва при ме не ния 
уже вид на. По хо жей проб ле ма ти кой за ни-
ма ют ся мно гие уче ные в ми ре, и хи ми ки 
КарГУ идут па рал лель ным кур сом с ни ми.

Еще од на ин те рес ная тех но ло гия, раз ра-
бо тан ная по ли мер щи ка ми КарГУ, — по лу-
че ние вла го сор бен тов. Эти по ли мер ные ге-
ли мо гут стать не за ме ни мой под дер жкой 
сельско му хо зяй ству как на шей об лас ти, 
так и дру гих ре ги онов, под вер жен ных за су-
хам. Суть в том, что спе ци аль ный по ли мер 
спо со бен впи ты вать вла гу, ког да ее мно го 
(нап ри мер, при па вод ках вес ной), а по том 
по ти хонь ку от да вать ее в те че ние ле та, ес ли 
дож ди не вы па да ют в срок. Так мож но ре-
шить проб ле му не рав но мер нос ти ув лаж-
не ния по лей в те че ние аг рар но го се зо на.
Тех но ло гии удер жи ва ния вла ги в грун те 

раз ви ты в Мек си ке, Из ра иле, где осад ков 
ма ло, но про из вод ство сель хоз про дук ции 
раз ви то вы со ко, — со об щил Ер ке бу лан 
Таж ба ев.
Эту раз ра бот ку уче ные КарГУ пре-

зен то ва ли на «Эк спо» в 2017 го ду, а сей-
час уже ве дут ап ро ба цию в нес коль ких 
сельских райо нах об лас ти. Есть воз мож-
ность пой ти еще даль ше — се ме на ук ла-
ды вать в этот гель, а по том уже вно сить 
в поч ву. Это нам но го по вы сит всхо жесть 
и поз во лит рос ткам раз ви вать ся ста биль-
нее. Плюс эта тех но ло гия даст ог ром ную 
эко но мию во ды.
Спе ци алис ты не ви дят гра ниц для при-

ме не ния по ли ме ров. Ши ро кие воз мож нос-
ти этим ма те ри алам да ет тот факт, что все 
они очень силь но от ли ча ют ся друг от дру га 
по струк ту ре, свой ствам и воз мож нос тям. 
Имен но по это му один по ли мер мож но 
ис поль зо вать лишь в ка че стве плен ки для 
упа ков ки про дук тов, а дру гой — как пи ще-
вую до бав ку.

ПО МА ТЕ РИ АЛАМ САЙ ТА WWW.IN KA RA GAN DA.KZ

Международный симпозиум по полимерам

Научная жизнь
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Да на хал қы мыз «Қа ри ясы бар үй дің — қа зы на сы бар» деп тек ке ай тпа ған бо лар. 
ҚарМУ қа ра ша ңы ра ғын да ұзақ жыл дар бойы қыз мет етіп, фа куль те ті міз дің ар да-
гер ұс та зы атан ған Ор тай Аб драх ма нұ лы тоқ сан ға қа ра ған ша ғын да дү ни еден оз ды.
Ор тай Аб драх ма нұ лы са на лы ғұ мы ры-

ның 65 жы лын ұс таз дық қа ар на ған жан. 
Бір оқу ор нын да үз дік сіз қыз мет етіп, ал ты 
рек тор мен қыз мет тес бол ған. ҚарМУ-дың 
ір ге та сын қа лау ға Ебі ней Арыс та нұ лы мен 
бір ге жү ріп бар күш-жі ге рін сал ды. Би оло-
гия-ге ог ра фия фа куль те ті нің қа лып та су ына 
зор үлес қос ты. Уни вер си тет тің да яр лық бө-
лі мі нің бас шы сы, фа куль тет де ка ны, ұйым-
дас ты ру-ша ру ашы лық жұ мы сы бойын ша 
про рек тор, бо та ни ка лық бақ тың ди рек то-
ры бол ды. Өмі рі нің соң ғы кү ні не дейін бо-
та ни ка ка фед ра сын да про фес сор лық қыз-
мет ат қар ды.
Та лай та ри хи оқи ға лар дың куə ге рі бо-

лып, қи ын шы лық тың ащы дə мін тат қан, 
та ғы лы мы мол ша ра лар дың бел ор та сын да 

жүр ген Ор тай Аб драх ма нұ лы «Ең бек ар да-
ге рі», «То ғы зын шы бес жыл дық тың үз ді гі», 
«1973 жыл ғы со ци алис тік жа рыс тың же ңім-
па зы», «Қа зақ стан Рес пуб ли ка сы бі лі мі нің 
үз ді гі», «Тың ға — 50 жыл» ме даль да ры ның 
иеге рі ата нып, бір не ше рет мем ле кет тік 
наг ра да лар мен, Қа зақ КСР жо ға ры бі лім 
бе ру дип ло мы мен ма ра пат тал ды. 85 жыл-
дық ме рей тойын да «Қа ра ған ды мем ле кет-
тік уни вер си те ті нің құр мет ті про фес со ры» 
ата ғы бе ріл ді. Бір не ше мо ног ра фи яның, 
əдіс те ме лік нұс қау лық, оқу лық тар мен оқу 
құ рал да ры ның ав то ры. «Тө мен гі са ты да ғы 
өсім дік тер сис те ма ти ка сы» ат ты кі та бы өте 
жо ға ры ба ға ға ие бол ған оқу лық. «Атаң нан 
мал қал ған ша, тал қал сын» де ген ұс та ным-
ды бас шы лық қа алып, уақы ты ның ба сым 

бө лі гін ағаш бап тап өсі ру ге ар на ды. Жам-
был Ақыл ба ев «Па ра сат иірім де рі» ат ты 
ес те лік тер кі та бын да: «То пы рақ құ нар сыз-
ды ғы на қа ра мас тан біз жыл сайын жа сыл-
дан ды ру жұ мыс та рын жүр гі зіп тұр дық, 
жы лы на 300-500 ағаш тан ек тік, ал 2 000 жы-
лы 10 000 ағаш егіл ді. Осы жұ мыс тар дың 
ба сын да Ор тай Аб драх ма нов жүр ді», — деп 
жа за ды. Шы нын да, ҚарМУ-дың кө гал дан-
ды ру жұ мыс та ры на бел се не қа тыс ты, бір 
ты ным тап пай тын еді. Тап жыл ма ды, қа-
жы ма ды, қай сар лы еді. Соң ғы сə ті не дейін 
қо лы нан қа ла мы бір түс пе ді. Пе да гог тық 
қыз ме ті нен бө лек, фа куль тет тің со нау 50-ші 
жыл дар дан бас тап бар та ри хын жүйе леп 
жа зу ға көш ті. Ор тай Аб драх ман ұлын «ті рі 
жүр ген мұ ра ғат» дей тін едік. Жа ды сы жақ-
сы, бұ рын ғы өт кен оқи ға лар ды дəл бү гін гі-
дей ай тып оты ра тын. Е. Бө ке тов, Ж. Ақыл-
ба ев ту ра лы бі раз ес те лік дү ние жаз ды. 
Кейін гі кез де на ға шы ата сы, Алаш тың ар-

дақ ты сы Əли хан Бө кей ха нов ту ра лы қа лам 
тер бе ді. Алаш тық тар ға ар нал ған кон фе рен-
ци ялар ға қа ты сып, қан ша ма ма қа ла сын жа-
рық қа шы ғар ды.
Ол кі сі нің ай ту ын ша, не гі зі ту ған жы лы 

1929 жыл екен. «Əкем ФЗО-ға алып кет пе-
сін деп ту ған жы лым ды 31 жыл ға өз гер-
тіп ті. Ата-анам «Ұлы жұт тан аман қал ған 
ба ла сың» деп үне мі ай тып оты ра тын» дей-
тін. Би ыл не гі зі 90 жас қа тол дым ғой, бі рақ 
құ жат бойын ша əлі екі жыл бар де уші еді. 
«Адам ның қа ла ға ны емес, Ал ла ның қа лауы 
бо ла ды» де мек ші, «əт тең-ай!» дер сің, сон ша 
жас қа кел се де ар ма ны көп еді…
Тағ дыр дың жа зуы ғой, фа куль тет тің, 

ҚарМУ-дың қа зы на сы бол ған қа ри ям мыз-
бен қош ай тыс тық. Ой сы рап ор ны қал ды, 
ар тын да қа лың қауым шə кірт те рі мен тас қа 
түс кен таң ба дай кі тап қо ры қал ды.

БИ ОЛО ГИЯ-ГЕ ОГ РА ФИЯ ФА КУЛЬ ТЕ ТІ НІ5 'ЖЫ МЫ

Қа ра сөз дің қа ді рін тү сі ніп, қа ра жер ді 
қа си ет тұт қан Ор тай ата айы на бір-екі рет 
ҚарМУ бас па сөз қыз ме ті не бас сұ ғып, жаз-
ған да рын көр се тіп, əң гі ме ле сіп ке те тін еді. 
Кел ген сайын тоқ сан ның шы ңы на шық қа-
лы тұр ған қа ри яның қа жыр-қай ра ты на таң 
қа лып, ата лы сө зін тың дап, ақ ба та сын алу-
ға асы ғып оты ра тын быз. Ки елі қа ра ша ңы-
рақ тың қа зы на лы қар тын үл кен де, кі ші де 
құр мет тұт ты. Та лай жас қа кел се де ең се сін 
тү сір мей, тік жү ріп, сту дент тер ге дə ріс оқы-
ды, өмір ден түй ге нін ай тып, үл кен-кі ші ге үл-
гі-өне ге бо ла біл ді. Ор тай ата ның əлі де жа за-
ры көп тұ ғын. Мер зім ді бас па сөз бет те рін де 
жа ри ялан ған ма қа ла ла рын, жа рия көр ме ген 
жаз ба ла рын жи нақ қа жи ыс ты рып алу ым ке-
рек дей тін. Бір ма қа ла сын да: «Өт кен ге орал-
ған сайын тір лік дөң ге ле гі нің қа лай жыл жы-
ға нын аң ға ра ды екен сің. «Қоз ға лыс — өмір-
дің қой ма сы». Сек сен нің сең гі рі не шық қан 
шақ та ке ше гі күн ге та ғы да көз тас та дым. 
Көз бен кө ріп, кө кі ре гі ме түй ге нім ді өс ке лең 
ұр пақ қа ай ту ға ти іс пін. Ме ні кі — та рих ты 
құр ғақ сөз бен қаз ба лап ай ту емес, ұлы Ға-
бе кең ай тпақ шы, бая ғы ны көк се уден аулақ-
пын, мақ са тым — сол за ман ның құр мет ті сін 
ес ке тү сі ріп, бұл за ман ның ұр па ғы на өне ге 
ету», — деп жа зып ты. Га зе ті міз дің бү гін гі са-
ны на са на лы ғұ мы рын ұс таз дық қыз мет ке 
ар на ған Ор тай Аб драх ма нұ лы ның орам ды 
ой ла рын жас та ры мыз ға ой са лар де ген ни ет-
пен жа ри яла дық. Біз де бұл жаз ба ны бү гін гі 
за ман ның ұр па ғы на өне ге ет тік.

Ке ше ға на алаң сыз ұйық тап, əке-ше ше нің 
ыс тық мейі рі мі не бө ле ніп өс кен ойын ба ла сын 
со ғыс бір-ақ күн де есейт ті. Біз дің ба ла лық ша-
ғы мыз ды со ғыс жұ тып, отап кет ті. Көз бен кө-
ріп, құ лақ пен ес ті ген, жү рек пен се зін ген жайт-
ты тіл мен жет кі зу мүм кін емес, қа ра ғым.

Күн сəу ле лі шу ақ тай жар қы ра ған да ла да 
топ-топ бо лып ой на ған ойын ба ла сы Отан ат ты 
ұлы өл ке ге қан ды қа сі рет тің төн ге нін біл ді дей-
сіз бе? Күй бең кү ні мен жүр ген қан ша ма бей кү-
нə жан ның өмі рі қыр шы ны нан қиы лар деп кім 
ой ла ған?! Қа сым ай тқан дай, «Сұ ра пыл со ғыс 
соқ ты да бұз ды» ғой…

Со ғыс ке зін де қа ра жұ мыс іс теп жал дан ған, 
на нын тауып же ген бір не міс тің ар лан ға нын 
көр ген жоқ пын. Жат ор та ға бейім дел гіш, ең-
бек қор ха лық екен. Бір-екі 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.

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. Жоқ шы лық жү дет се де, 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…

Кіш кен тайым нан «Адам бо ла тын ба ла 
алыс қа қа рай ды» де ген ді жиі ес тіп өс кен дік тен 

бой да ғы қор қы ныш ты ақыл ға жең дір дім. Өз ге 
жас тар си яқ ты ата-анам бу ып-түй ген ки ім-ке-
шек, азын-аулақ азық-тү лік ті ар қа лап, ар ман 
қу ып Алматы ға кел ге нім есім де. Əке-ше шем-
нің «ақыл ды, өзі ңе абай бол, үмі ті міз ді ақ та» 
де ген сөз де рі есім де. Анам ның жү ре гі ел жі-
реп, «өзің ді күт», əкем нің маң дайым нан иіс кеп, 
«аман бол» де ге ні де есім де. Қи май-қи май, жү-
рек сі ніп жол ға шық қа ным да есім де. Алыс тан 
ма на ура тып Ала тау кө рін ген де, «нет кен ға жап 
та би ғат!» деп там сан ға ным да есім де. Шөл деп, 
шө лір ке ген та лай шə кірт тің шө лін бас қан бі-
лім ор да сы ның та бал ды ры ғын жү рек сі не ат та-
ға ным есім де. Бə рі-бə рі есім де…

Осы лай өмір бойы қой бақ қан, қой мен бір-
ге ой бақ қан қа зақ ба ла ла ры ғы лым, бі лім нің 
қай нар бұ ла ғы на сүң гіп кет ті. Күр кі ре ген өзен-
ше та сы ған Қа зҰУ ол кез де С. М. Ки ров атын-
да ғы қа зақ мем ле кет тік уни вер си те ті ата ла тын.

Кə рім аға ны сол кү ні ал ғаш рет жə не соң ғы 
рет кө ріп пін. Ең ге зер дей алып тұл ға лы, қа ра 
то ры кел ген кі сі. Кə рім аға ның би оло гия ғы лы-
мы ның же тіс ті гі мен ке ле ше гі жай лы оқы ған 
лек ци ясын жи нал ған жұрт 1 са ғат ұйып тың да-
ды. Жа ғым ды жа ңа лық — С. Ки ров атын да ғы 
Қаз МУ-дың би оло гия фа куль те тін де қа зақ бө-
лі мі ашы ла тын ды ғын мə лім ет ті. Со ңы нан ға-
лым аға ға сұ рақ тар көп қойыл ды. Кез де су ден 
шық қан соң на ға шым: «би оло гия ғы лы мы ның 
бо ла ша ғы зор. Осы фа куль тет ке бар саң қа лай 
бо ла ды?» — деп сұ ра ды. Кə рім аға ның на ным-
ды етіп жет кіз ген əр сө зі кө кейі ме қон ға ны сон-
ша лық, мен бір ден би оло гия фа куль те ті сту-
ден ті ата ну ға бел ді бе кем бу дым. Дұ рыс ше шім 
қа был дап пын, еш өкін бей мін.

Ол кез де ана ті лін де жа зыл ған оқу лық тар 
бол ма ды. Қа за қы ор та дан шық қан ауыл ба ла-
сы на орыс ша оқу лық тар мен дайын да лу оңай 
соқ қан жоқ. Сту дент тер са ғат тап Пуш кин 
атын да ғы кі тап ха на да оты ра тын. Қа зақ бө лі-
мін де оқы дық де ген аты мыз бол ма са, не гі зі нен 
са бақ орыс ті лін де өт кі зіл ді. Тə лім гер лер дің 
кө бі өз ге ұлт өкіл де рі, ал қа зақ мұ ға лім де рі 
со ры мыз ға қа рай ту ған ті лін ша ла бі ле тін. Тіл-
дің тұ ра лап, ұлт тың өгей сіп тұр ған уағы ғой. 
Екін ші кур стың аяғы на та ман ка фед ра ка фед-
ра ға бө лі ніп, оқу тұ тас тай «Петр мен Иван ның» 
ті лін де оқы тыл ды. «Қа жы май бі лім ал ға ның, 
қал та ңа гау һар сал ға ның» де ген да на лық ты са-
на ға түйіп өс кен дік тен, са на улы күн дер ішін де 
бұл қи ын дық қа да тө теп бер дік. Ақ иық бо лып 
шар шап, шал дық сақ та бі лім ге де ген құш тар-
лық ар та түс ті. Көл-кө сір бі лім, ақыл-ой ды жа-
ны на азық ет кен ұс таз дар мен ой та лас ты рып, 
са бақ ты ұр шық ша үйі ріп əке те тін біз.

«Ең əділ са рап шы да, əділ тө ре ші де əман да 
уақыт. Соң ғы сө зін ай ту ға асық пай тын, қа тал 
да əділ қа зы — уақыт ке зі кел ген де əр кім ді, əр 
нəр се ні ти іс ті өз ор ны на қоя ры да усыз». Жа ны 
бар сөз. Бір кез де гі С. М. Ки ров атын да ғы Қаз-
МУ бү гін де əл-Фа ра би атын да ғы Қа зҰУ. Ке ңес-
тік дəуір дің дə мін та тып жүр ген де ки елі қа ра 
ша ңы рақ да ныш пан, ғұ ла ма Əбу На сыр əл-Фа-
ра би атын иеле не ді деп се ніп пе едік? Рас, кеу-
де міз де бол ма шы үміт оты жыл ты рай тын. Бі-
рақ, се нім аз тын. Сон да да үзік-үзік жал ған ған 
үміт ті үзіл ме се екен деп ті лей тін біз.

Əкем үне мі: «əр уақыт та тек шын дық ты айт, 
бі ре удің ала жі бін ат та ма!» — дей тін. Бұл əкем-
нің не гіз гі өси еті еді. Осы жас қа жет ке нім ше 
еш кім нің ала жі бін ат та ған емес пін. Шын дық-
пен өмір сү ре тін бол са, адам қи ын дық тар дан 
да ал шақ жү ре ді. Мы са лы, мен сту дент те рі ме 
шын дық жүр ген жер де еш қа шан қыз ған шақ-

тық, кө ре ал ма ушы лық, та лас-тар тыс бол май-
тын ды ғын үне мі ай тып оты ра мын. Қа зір гі таң-
да əр ор та да не лік тен алауыз дық тар, бі рін-бі рі 
тү сін бе уші лік тер кө бейіп жа тыр? Ол өті рік 
ай тып, жал ған сөй ле уден. Өті рік ал шаң ба сып, 
қан ша ас қақ та ға ны мен, əй теуір бір кү ні шын-
дық үс тем дік құ ра ды. Өті рік өр ге бас пай ды. 
Сон дық тан да адал жү ріп, шын сөй лейік. Жас-
тар ға шы найы өмір сү рі ңіз дер де гім ке ле ді.

Эко но ми ка ның қа рыш тап да муы эко ло ги-
ялық мə се ле лер дің ту ын дауына əке ліп соқ ты-
ра ты ны сөз сіз. Эко ло гия — бұл жа һан дық мə-
се ле. Эко ло ги ялық дағ да рыс қа ұшы ра мас үшін 
та за лық ты сақ тауымыз ке рек. Кө гал дан ды ру 
жұ мыс та рын мық тап қол ға алу ымыз қа жет. 
Жа лын ды жас та ры мыз жұ мы ла кі ріс се, аңы-
зақ жел со ғып тұр ған кең да ла мыз ды ор ман ды 
ал қап қа ай нал ды ра мыз. Уни вер си те ті міз дің 
сол түс тік-ба тыс жа ғын да, ор ман ал қа бы де уге 
кел мей ді, бі рақ отыр ғы зыл ған ағаш тар бар. 
Бұл бəй те рек тер ді бұ рын об лыс əкі мі бас тап 
ек кен-ді. Сол жақ сы үр діс ті жас та ры мыз жал-
ғас тыр са, жай қа ла өс кен жап-жа сыл ағаш тар 
кө ше ле рі міз ге кө рік бе ріп тұ рар еді.

Би отех но лог ма ман ды ғы бо ла ша ғы зор сұ-
ра ныс қа ие ма ман дық тар дың бі рі. Мы са лы, бір 
жа су ша ны екін ші жа су ша ға ауыс ты ру ар қы лы 
өсім дік тер дің жа ңа сұ рып та рын ой лап та бу, 
жа ну ар лар дың жа ңа тұ қым да рын шы ға ру мақ-
са тын да жұ мыс тар жүр гі зе ді. Же ке ле ген ға-
лым дар да осы мə се ле лер бойын ша зерт те улер 
жүр гі зу де. Де се де, ол жет кі лік сіз. Сон дық тан 
да, би отех но лог ма ман ды ғы ның ашы луы, əри-
не, осы ғы лым са ла сын əрі қа рай да мы тып, бі-
лік ті ма ман дар шы ға ру да өте ти ім ді. Алай да, 
олар дың бар лы ғы жа су ша мен шұ ғыл да нып 
ке те ді де ген ге өз ба сым се нің кі ре мей мін. Сол 
се беп ті, сту дент тер ді екі ба ғыт қа қа рай дайын-
дау ке рек. Бі рін ші ба ғыт би отех но ло ги ямен 
шұ ғыл да ну бол са, екін ші ба ғы ты — мек теп ке 
мұ ға лім дер да яр лау. Мек теп те гі оқу шы лар ға 
би отех но ло ги яны үй ре те тін бол са, он да мек-
теп ті бі тір ген оқу шы ла ры мыз көп те ген жа ңа-
лық тар ға ие бо лып шы ғар еді, көп те ген жа ңа-
лық тар ашуы да ық ти мал.

Біз көп ші лік тен қа зір гі сту дент те рі міз дің 
та лап та ры аз ды ғын жиі ес ти міз. Мен бұ ған 
ке ліс пей мін. Се бе бі, та лап ты да та лант ты сту-
дент тер бар шы лық. Үне мі жа ңа лық із де умен 
жү ре ді жə не де қа зір гі сту дент тер көп бі ле ді, 
көп нəр се ден ха бар дар. Бұл ға лам тор дың ар-
қа сын да деп ой лай мын. Кез кел ген нəр се нің 
жа ғым сыз жақ та ры да, жақ сы жақ та ры да бар. 
Ға лам тор ды дұ рыс пай да ла на біл ген жас жан-
жақ ты əрі бі лім ді бо ла ала ды. Алай да, жас та-
ры мыз əде би ең бек тер ді оқу да əл сіз дік та ны та-
тын дық та рын мойын да ула ры ке рек. Бұ рын ғы 
сту дент тер ге қа ра ған да олар дың бас ты кем ші-
лі гі, мі не, осы.

Жас та ры мыз га зет-жур нал дар ды, кі тап тар-
ды көп оқы са екен. Бү гін гі кү ні бү кіл əлем ді 
мойын да тып жат қан қа зақ тың да на сы Абай 
ата ла ры ның қа ра сөз де рін жақ сы лап оқы са, 
ойы на то қы са дей мін. Со ны мен қа тар, тіл үй-
ре ну ке рек. Тіл біл се ңіз, да ла да қал май сыз.
Қы тай да 11 жас тан 60 жас қа дейін əр адам 

3-тен 5-ке дейін ағаш отыр ғы за ды екен. Та ма ша 
үр діс. Ағаш егу — сауабы мол іс қой. «Атаң нан 
мал қал ған ша, тал қал сын» де ген ді хал қы мыз 
жай дан-жай ай тпа ған бо лар.

«Өт кен ді ес ке ал май, жа ңа ал ға бас пас» де-
ген, асыл аға бу ын ды ұмыт пай, ұлық тап оты ру-
ды өзім нің шə кірт тік, аза мат тық мін де тім деп 
бі ле мін. Еве кең си яқ ты ұс таз дың ор ны бө лек, 
ерек ше. Оған де ген сый-си япат, қа дір-құр мет 
те бө лек. Жас та ры жер ор та сы нан асып, шаш-
та ры на ақ қы рау түс кен шə кірт те рі де Еве кең-
нің ал дын да бас иіп, тағ зым жа сап тұ ра тын. 
Қан ша есейіп кет се де өзін Еве кең нің шə кір ті-

мін деп есеп тей тін. Бұл Еве ке ңе де ген ыс тық 
ықы лас, құр мет. Мұн дай жа ны жай да ры, кеу-
де сі ал тын сан дық ұс таз дар си рек кез де се ді.

Ғы лы ми жұ мыс тар дың та ри хын жи нақ тау 
Еве кең нің бойы нан ерек ше кө рі не тін қа си ет 
еді. Мұн дай құш тар лық қа си ет Д. Мен де ле-
ев, Ш. Уəли ха нов, Қ. Сəт ба ев сын ды бір ту ар 
ға лым дар дың өмір ле рін зерт те уге ар на ған 
уақы тын да ту са ке рек. Еве кең Қ. Сəт ба ев тың 
ба ла лық ша ғын жа зып жүр ген кез де «Ба ла ның 
та би ғат қа де ген көз қа ра сы ның қа лып та су ына 
қан дай бол ма сын зат тар, та би ғат ерек ше лі гі, 
он да өсе тін өсім дік тер əсер етуі мүм кін бе?» де-
ген сұ рақ тар ға жауап із дей тін. «Жү гі ріп жүр-
ген ба ла ға қан дай өсім дік тер əсер етуі мүм кін?» 
деп сұ ра ушы еді.

Та рих — ұлт тың те мір қа зы ғы, ха лық тың жа-
ны. Осы ны ес тен шы ғар ға ны мыз, өзі міз ді-өзі міз 
ті рі дей жер ге көм ге ні міз ғой. Əрі ге, со нау ықы-
лым за ман дар да ғы та рих тың қой науына бой-
ла май, ға сыр ай на лып өт пе ген бет кі қа ба тын да 
ада сып жүр сек, сор ла ға ны мыз да. Көз көр ген 
кө не көз қарт тар дың кө зі ті рі сін де та рих ты шы-
найы жа за ал ма удан ас қан со ра қы лық бар ма 
екен? Абай да на ай тпақ шы, өң кей жал ған мен 
шын ның бе тін боя ған сайын төл та ри хы мыз 
сөл сіз де ніп, құр ғап ба ра ды. Са на да ғы су ық ой-
ды су маң да тып қа рап оты ра бе ре міз бе? Əл де 
ке ңе се пі шіп, бір мə мі ле ге ке ле міз бе? «Кү дік 
кір се, күл лі се нім күл бо лар» де ген, ке лер ұр-
пақ «та рих — та ғы лым» де ген пі кір ді жоқ қа 
шы ғар са, қай тпек піз? Мен, осы дан қор қа мын.

Са на лы өмі рім ді ұс таз дық қыз мет ке ар-
на дым. «Ұс таз дық ет кен жа лық пас» де мек ші, 
еш қа шан қа жы мап пын. Өсім дік тер ді өсі ре тін 
ла бо ра то ри яда күн ұзақ оты ру əдет ке ай на-
лып ты.

Ата-ба ба ла ры мыз «көк ті жұл ма, көк тей со-
ла сың», «тал ды сын дыр ма» де ген ді ұр па ғы ның 
са на сы на сі ңі ріп өсір ген. Бү гін де сол ата лы сөз 
ұмы ты лып ба ра ды. Кей бір сту дент те рі міз жас 
шы бық тар ды сын ды рып, əде мі гүл дер ді аяусыз 
үзіп, тап тап өте ді. Сон дай сəт тер де өзе гің өр-
те не ді.

«Ең бек қыл саң, қа ра жер де бе ре ді, құр тас-
та май ды» де ген. Адам ды адам ете тін ең бек! Қа-
зір дің өзін де жұ мыс та отыр ма сам, қа дір сіз бо-
лып қа ла мын. Ер те де бір ғұ ла ма: «Ел ге сі ңір ген 
ең бек жақ сы. Ең бек ті еле ген ел жақ сы» де ген 
екен. «Ең бек етіп, ырыс ты жер ден сұ ра. Жер ге 
ақ қан ыс тық, мөл дір тер ден сұ ра». Осы ны жас-
та ры мыз са на сы на түйіп өс се екен. Ең бек пен 
ба қыт егіз, қа рақ та рым!

«Ел үмі ті — бі лім ді жас тар дың қо лын да. ХХІ 
ға сыр — ғы лым үс тем дік құр ған ға сыр. Ұр па ғы-
мыз бі лім дар, өнер лі, мə де ни ет ті бол са, өрі сі міз 
ке ңіп, өсе міз, өр кен дей міз. Шы ны ке рек, бі лім-
ге де ген құш тар лық, оқы ту шы лық қыз мет ке 
де ген адал дық, тір ші лік ке де ген сүйіс пен ші лік 
мен де гі кə рі лік ті же ңіп тұр.

Пай ғам ба ры мыз Мұ хам мед (ғ.а.с.) ха ди сін де 
«Ақыр за ман ке ліп тұр са да, егер бойың да ағаш 
егу ге же тер лік кү шің бол са, он да ағаш ек» де ген 
екен. Осы сөз өмір лік қа ғи да ма ай нал ды. Хал-
қы мыз ағаш егу сын ды сауабы мол іс ті қол ға ал-
са, жақ сы бо лар еді.

Ба лам, бар біл ге нім ді, өмір ден аз ды-көп-
ті көр ген-түй ге нім ді өзің дей жас тар ға ай тқан 
сайын жа са рып қа ла мын. Сту дент оқы ту шы ға 
қа рап бой тү зей ді, үл гі-өне ге ала ды.

«За ман бас қа, заң бас қа», бү гін гі күн — өз 
бе тін ше із ден ген жан ның жо лын аша ды. Бі лім 
мен өнер ді, ғы лым ды жа ны на се рік ет кен жас-
тың, əл бет те, бо ла ша ғы жар қын.

Г;Л Н<Р Ш	 МЕ НО ВА
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Қа зақ та ұлы тұл ға лар көп бол ған. Елін, же рін, ті лін сүй ген, құр мет те ген, хал қы-
на жа на шыр бол ған, бү гін гі тəуел сіз, ер кін кү ні міз ге өз өмі рі нің құ ны мен се беп кер 
бол ған əр бір жан ды ұлы тұл ға деп та ни мыз. Сон дай ұлы тұл ға лар дың бі рі — қи ын 
ке зең де хал қы мен бір ге бол ған, ұл ты ның ұлы пер зен ті Жү сіп бек Ай мауытұ лы.

«Абай дан кейін біз дің за ма ны мыз-
ға дейін қа зақ тан ту ған бі лім ді, та лант ты 
адам дар дың ішін де аты мə лім төрт адам 
ата усыз қа лып ұмы ты лып ба ра ды. Олар — 
Ах мет Бай тұр сы нов, Мағ жан Жұ ма ба ев, 
Жү сіп бек Ай мауытов, Шə кə рім Құ дай бер-
ди ев», — деп Ға би ден Мұс та фин ай тқан-
дай, Жү сіп бек Ай мауытұ лы ның қа лың 
оқыр ман ға ба ға жет пес əде би ту ын ды ла-
ры нан бө лек, хал қы үшін ат қар ған қыз ме ті, 
көр сет кен кө ме гі, ада ми қа си ет те рі, ұл тын 
сүй ге ні көп теп ай тыл май, еле усіз қа лып 
ба ра жат қан дай.
Алаш ары сы ның бү гін гі жас ұр пақ қа үл-

гі ре тін де ай та тын игі іс те рі өте көп. Жү сіп-
бек Ай мауытұ лы Тор ғай да ла сын да аш тық 
ор нап, көп те ген қа зақ тар өте қи ын жағ дай-
ға тап бол ған да өз ге қа зақ зи ялы ла ры мен 
бі рі гіп ха лық қа кө мек қо лын со зу ға бар 
күш-жі ге рін жұм сай ды. Ха лық қа жəр дем 
бе рем де ген ақ ни еті тү бін де өзі не жал ған 

жа ла бо лып жа бы лып, іс ті бол ға ны на қа ра-
мас тан «ең бе гім — са лауат, ни етім — арам, 
жү ре гім — қа ра, қа зақ қа зи ян ды адам бо-
лып та был сам, бұ да бір уақыт шы ғар, жа-
за ға мой ным ды ұсы на мын, аш тар үшін 
мен-ақ құр бан бо лайын. Елім нің за ңы на 
кө не мін», — де ген екен. Сот со ңын да айып-
тау ға дə лел тап пай жа зу шы ны бо сат са ке-
рек. Мі не, на ғыз ұл тын сүй ген ұлы тұл ға-
ның əре ке ті де, сө зі де осын дай бол мақ.
Ол өзі нің «Ұлт ты сүю» ат ты ма қа ла сын-

да оқы ған аза мат тар ды ел ге қыз мет қы лу-
ға ша қы ра ды. Бар лық жа ман қа си ет тер ден 
бой ды аулақ ұс тап, шен құ мар лық тан сақ-
та нып, уақыт ты бос қа ке тір мей, өз қа мын 
емес, ха лық қа мын ой лай тын аза мат тар ды 
көр гі сі ке ле ді. Сө зі мен ісі жа рас қан ел үшін 
ту ған да рын ды аза мат тың біз ге қал дыр ған 
мол мұ ра сы ның ұр пақ тан-ұр пақ қа же туі не 
бар күш-жі ге рі міз ді сал сақ, та лай ұр пақ қа 
та усыл мас ру ха ни азық бо ла ры хақ.

Қан мен жа зыл ған та ри хы мыз да ал ғаш-
қы лар дың бі рі бо лып реп рес сия ға ұшы ра-
ған да Жү сіп бек Ай мауытұ лы бол ды. Өзі нің 
қыс қа ғұ мы рын да əде би еті міз ді да мы ту ға 
зор үле сін қо сып, дра ма тур гия са ла сы ның 
не гі зін қа лап кет ті. Аудар ма са ла сын да да 
бір ша ма шы ғар ма ла ры бар əде би ет қай рат-
ке рі по эзи ялық ту ын ды лар да жаз ған. Пе да-
го ги ка мен пси хо ло ги яны да зерт теп, оқу лық 
жаз ған ақын-жа зу шы, пуб ли цист тің ағаш 
ше бер лі гі мен те мір ұс та лы ғы өне рін игер-
ген ді гін бі рі біл се, бі рі біл мес. «Се гіз қыр лы, 
бір сыр лы» де ген тір кес алып тұл ға ның өзі-
мен бір ге ту ыл ған егіз ұғым дай кө рі не ді.

Қо ры та ке ле, «өнер лі ге өлім жоқ» де-
ген да на хал қы мыз. Би ыл елі міз дің бір-
ту ар тұл ға сы Жү сіп бек Ай мауытұ лы ның 
дү ни еге кел ге ні не 130 жыл то лып отыр. 
Ха лық бо лып ел ге адал қыз мет ет кен ұлы 
тұл ға мыз ды мəң гі ес те сақ тай мыз. Ар дақ-
ты Алаш ары сы ның əде би ту ын ды ла ры мен, 
əде би ет ке қос қан үле сі мен бір ге ұл ты на сі-
ңір ген ең бе гін, жет кіз гі сі кел ген ойын, асыл 
сөз де рін дə ріп теу ар қы лы ұл тын сүйе тін 
ұр пақ тəр бие леп, жас тар ға үл гі бе ре ала-
мыз.

АДЕЛЬ МА КЕ ШО ВА, �АРМУ СТУ ДЕН ТІ

Ақер ке Қа лам бай қы зы Əб ді кə рі мо ва, 1998 жы лы 23 жел тоқ сан кү ні Өз бек стан 
Рес пуб ли ка сы, Науаи об лы сы, Ке ни мех ауда нын 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 нің фи ло ло гия фа куль те ті нің 4 курс 
сту ден ті. Қа ра ған ды об лы сы жас тар ре сур стық ор та лы ғы ның жа ны нан ашыл ған 
«Ұла ғат» шы ғар ма шыл жас тар клу бы ның же тек ші сі. Рес пуб ли ка лық «Дү ни еге ке лер 
əлі та лай Қа сым» ат ты жыр мү шай ра сы ның жүл де ге рі, дəс түр лі «Сен нет кен ба қыт-
ты едің, ке лер ұр пақ…» ат ты VIII рес пуб ли ка лық мү шай ра же ңім па зы. Өлең де рі 
мер зім дік бас па сөз дер де жə не рес пуб ли ка лық «Қа сым» жур на лын да жа ри ялан ған.

�� дай…
Со сын сіз

Еніпті бақытымның кейпіне мұң,
Оны енді тазалаймын қайтіп бойдан?
Сіз менің жалғызымсыз дейтін едім,
Құдайға айтып қойғам…

Бермепті маған өмір ызғар, у-сыз,
Сүйгенін Тəңір өзі сынайды ерек.
Бақытты болуыма сіз зəрусіз,
Бірінші Құдай керек.

Ұнаттық бақ тілеген кісіні біз,
Мүлде енді аяқталып қалмағай əн.
Сағындым, шынымен де түсініңіз,
Мен жəне Аллаға аян.

Сұм тағдыр екеумізді қинады-ай,ə?
Кейінге қалдырайық бір аңыз шын.
Сүйсеңіз, раушан гүлді сыйламай-ақ,
Құдайдан сұраңызшы…

Сіз…
Ең соңғы рет сізді көрсем деп едім…
Мүмкін, енді тоғыспас та жолымыз.
Мен өзіме тауып алам керегін,
Сіз бақытты болыңыз.

Өткен күндер оралмайды қайтадан,
Мені ойлаумен өтпесінші түніңіз.
Мұңаймаймын деп өзімді айта алам,
Сіз күлімдеп жүріңіз.

Кетсемдағы көзден, қалам көңілде,
Батар кезім жетті-ау болсам «Күніңіз»
Мен өтсем де күліп өтем өмірден,
Ұзақ өмір сүріңіз,
Сіз…

***
Күндерім жоғалды алаңсыз,
Деуші едім өзімді еркінмін.
Сіз маған бейтаныс адамсыз,
Мен кіммін?

Жөні жоқ сəлемді алудың,
Адамдық болған ба тым құнсыз?
Мен сізге бейтаныс арумын,
Сіз кімсіз?

Қай мезгіл кетті екен таныс қып,
Қыс па, жаз, көктем бе, мүмкін күз?
Бейнеміз суықтау һəм ыстық,
Біз кімбіз?

***
Тереземнен қарайыншы жолға мың,
Көңіліме көктен түскен жырлар тəн.
Сəтсіздігім сəттіліктен болғанын
Өлең айтып тұр, қалқам!

Түсім шындық сəл өтірік өңімнен,
Өліарада туған жырды жаттап қал.
Өлең жазып алғанымша,
төгілген 
ерімеші, аппақ қар…

Көздерімнен құлап түсіп тамшылар,
Ақ қыс аппақ маңдайымнан өпсін кеп.
Мүмкін мені түсінетін қар шығар,
Кінə артпаймын көпсің деп.

Тылсымыңа, табиғат, не тең келер…
Аппақ əлем, ақ қағазда ғажап мөр.
Қыс қадірін түсінбейтін пенделер,
Тереземнен қарап көр!

К�ктем биыл кеш келеді
Көктем мені шақыруда,
Жылайықшы бірге деп.
Еш себепсіз аһ ұруға
Мұң керек не түн керек.

Жан құрбыма ере алмадым,
Ойды електен өткеріп.
Бақытымды көре алмады,
Кетті бəлкім жек көріп.

Көзге елестеп отты майдан,
Найзағай кеп бетпе-бет.
Бір кездері көп мұңайғам,
Көктем жеткен ертерек.

Алмаңдаршы еске мені,
Бұлт билесе төбені.
Көктем биыл кеш келеді
Жыламаймын себебі.

Биыл көктем кеш келеді…

***
Сезімді айтсам болмас, сірə, ұятты,
Рас, өзімді бір тəкаппар, өр дер ем.
Мендік жүрек Антарктида сияқты,
Жан баласы əлі зерттеп көрмеген.

Тəңір өзі қойса егер таныс қып,
Менің ішкі сарайымды кезер ең.
Ал, сезім Африкадан да ыстық,
Жақындасаң күйгеніңді сезер ең.

Ешкім қатсын деп мұз əкеп қоймаған,
Лауласын деп отын ешкім жақпаған.
Бірде еріп тасысам деп ойланам,
Бірден мұздап кетуге де шақ қалам.

Құрлықтардың арасынан шығып ап,
Мұхит болып төгілмесем жарар ед (і)
Əй, ақ бұлттар, жүрегімді жұлып ап,
Жан көрмейтін мекендерге ала кет!

***
Сүйген көңіл күйсін де,
Лауласын да қаласа
«Халің қалай» дейсің бе?
Менде бəрі тамаша.

Қара жерді тепкілеп,
Құйып кетті сел кеше,
Дала гүлін екті кеп,
Менде көктем, сенде ше?

***
Көктемменен ақылдасып қойғандай,
Жаңбырменен құлай берді жас қатар,
Сəукелемді киер едім ойланбай,
Басқа тар.

Сағынышың бітті ме екен мезі қып?
Көзəйнектің ар жағынан өң қалса…
Құралайдың салқынында кезігіп,
тоңғанша…

Қызғалдақтар ұйқысынан оянсын,
Ергеу өтсін, тағы күндер бірнеше…
Көктеміңе таныстырып қоярсың,
«Кім?» десе.

Бар мұңыңды таңғы шайға салып іш,
Айға мені тапсырмаң ба аңдыту?
Мүмкін сенің мамандығың сағыныш,
Һəм күту.

Сезімменен керек емес тағы ойнау,
Əлде тасып кетті ме екен құрметің…
Мені сүю тағдырың да,
Ал ойлау — міндетің.

�ыз сезімі
Жатталса да санаға жат есімі,
Оянса да біреуді ойлап таңды іле.
Қыз қалауы — екі өмірдің шешімі,
Жігіт сөзі — əңгіме.

Қызғалдақтар құлпырады қырдағы,
Қызыл гүлді тасты жерден іздер кім?
Жігіт мəңгі сұлулықтың құрбаны,
Ару — жылы сөздердің…

Суық келіп, мейлі құрып тұманды,
Мейлі, өмір нəзіктерге берсін у.
Ару жаны — бəрінен де шыдамды,
Ару сəні — ең сұлу.

Кетсе де үзіп тағдыр берген үмітті,
Болса да оған қатал əрі тым қатты,
Ару, шіркін, бəрінен де қылықты,
Қымбатты да сымбатты.

Мінезінен Күннің өзі тоңады,
Ақ қарды да жібереді жандырып.
Қыз қиялы — аспаннан да жоғары,
Қыз сезімі — мəңгілік!

***
Көңілім өкпе, ренішке құмар,
Шағымданамын жатып ап.
Сен сүйген ару періште шығар,
Мен сүйген адам ақымақ.

Ойды жамылып күрсініп əр түн,
Айналғым келер түске үнсіз.
Сенің аруың гүл сынды бəлкім,
Менің адамым ұсқынсыз.

Жағдайыма жаны ашып көктем,
Жауынмен мұңын жасырған.
Менің жүрегім тау асып кеткен,
Сенің тілегің қасыңда.

Мұңымды келіп тыңдаса бөтен,
Жынданып кетер ол-дағы,
Сенің таңдауың тым нашар екен,
Менің талғамым жоғары.

Pлтын с0йген �лы т�л�а
Жастар тынысы

ТIгілші ж0рек — жыр 0ні
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Уже в те че ние нес коль ких лет науч но-
прак ти чес кий центр «Са ры ар ка Да ры ны» 
ор га ни зу ет ра бо ту про филь ной шко лы 
по под го тов ке школь ни ков к учас тию в об-
лас тной и рес пуб ли кан ской олим пи адах 
на ба зе хи ми чес ко го фа куль те та КарГУ им. 
Е. А. Бу ке то ва. Пре по да ва те ли фа куль те та 
го то вы по мочь уча щим ся в ос во ении хи-
мии.

В школь ной прог рам ме на хи мию от во дит-
ся все го 2 ча са в не де лю. Од на ко это го очень 
ма ло для то го, что бы про бу дить у уче ни ков 
ин те рес к этой на уке, ос во ить эту дис цип-
ли ну. Проб ле му мож но ре шить, прив ле кая 
школь ни ков к учас тию в олим пи адах. Во вре-
мя под го тов ки к ним уча щи еся луч ше ус ва ива-
ют не об хо ди мый объ ем ма те ри ала, по лу ча ют 
го раз до боль ше ин фор ма ции, а так же на вы ки 
про ве де ния хи ми чес ко го эк спе ри мен та, что 
не об хо ди мо для учас тия в олим пи аде.
Под го тов ка к олим пи аде — де ло неп рос-

тое. Хи мия — на ука эк спе ри мен таль ная.
По нят но, что та кая за да ча тре бу ет зна чи-

тель ных уси лий со сто ро ны пе да го гов и уче-
ни ков школ. При чем ес ли те оре ти чес кую под-
го тов ку учи те ля бе рут на се бя, то под го тов ка 
к эк спе ри мен таль но му ту ру пред став ля ет со-
бой нас то ящую проб ле му, ре шить ко то рую 
учи те ля не в си лах са мос то ятель но. Все де ло 
в том, что ма те ри аль ная ба за сов ре мен ных 
школ не поз во ля ет это го.
С ре ше ни ем этой проб ле мы мо гут по-

мочь пре по да ва те ли хи ми чес ко го фа куль те та 
КарГУ сов мес тно с науч но-прак ти чес ким цен-
тром «Са ры ар ка Да ры ны», ко то рый ор га ни зу-
ет ра бо ту про филь ной шко лы по под го тов ке 
школь ни ков к учас тию в олим пи адах.
В этой шко ле за ни ма ют ся уче ни ки, за няв-

шие при зо вые мес та на го род ской олим пи аде. 
Они изу ча ют ос но вы ка че ствен но го и ко ли че-
ствен но го ана ли за в рам ках ву зов ской прог-
рам мы, ре ша ют эк спе ри мен таль ные за да чи 

и ос ва ива ют тех ни ку ла бо ра тор ных ра бот 
по хи мии.
Олим пи ады сре ди школь ни ков яв ля ют ся 

од ной из важ ных форм внек лас сной ра бо ты 
по хи мии. Они не толь ко по мо га ют вы явить 
на ибо лее спо соб ных уча щих ся, но и сти му ли-
ру ют уг луб лен ное изу че ние пред ме та, а так-
же слу жат раз ви тию ин те ре са к хи ми чес кой 
на уке. Кро ме то го, олим пи ады спо соб ству-
ют про па ган де и раз ви тию науч ных зна ний, 
ук реп ле нию свя зей об ще об ра зо ва тель ных 
уч реж де ний с ву за ми и науч но-ис сле до ва-
тельски ми ин сти ту та ми, соз да нию не об хо ди-
мых ус ло вий для под дер жки ода рен ных де тей 
и прив ле че нию на ибо лее спо соб ных из них 
в ве ду щие ву зы стра ны.
Под го тов ка уча щих ся к олим пи аде на чи на-

ет ся с оп ре де ле ния на ибо лее под го тов лен ных 
и за ин те ре со ван ных школь ни ков. В этом учи-
те лю хи мии по мо га ют наб лю де ния в хо де за-
ня тий, ор га ни за ция круж ко вой и ис сле до ва-

тельской ра бо ты, про ве де ние дру гих внек лас-
сных ме роп ри ятий по пред ме ту. Для оцен ки 
спо соб нос тей школь ни ков боль шое зна че ние 
име ет и ана лиз их ус пе ва емос ти по дру гим ес-
те ствен но-науч ным дис цип ли нам, изу че ние 
ко то рых на чи на ет ся рань ше, чем школь ный 
курс хи мии. Важ ную роль в ран нем фор ми-
ро ва нии ин те ре са к хи мии мо гут иг рать и воз-
мож ные про пе дев ти чес кие кур сы в млад ших 
клас сах, круж ки и внек лас сные ме роп ри-
ятия для млад ших школь ни ков, зна ко мя щие 
их с ос но ва ми хи ми чес кой на уки.
Од нов ре мен но с вы яв ле ни ем уча щих ся, 

ин те ре су ющих ся хи ми ей и фор ми ро ва ни ем 
это го ин те ре са, дол жно про ис хо дить соз да-
ние твор чес кой груп пы, ко ман ды школь ни ков, 
го то вя щих ся к олим пи адам. Нес мот ря на то, 
что ос нов ной фор мой под го тов ки яв ля ет ся 
ин ди ви ду аль ная ра бо та, на ли чие та кой ко-
ман ды име ет боль шое зна че ние. Она поз во ля-
ет ре али зо вать вза имо по мощь, пе ре да чу опы-
та учас тия в олим пи адах, пси хо ло ги чес кую 
под го тов ку но вых учас тни ков. На ли чие груп-
пы школь ни ков, ув ле чен ных об щим де лом, 
слу жит своеоб раз ным цен тром крис тал ли за-
ции, прив ле ка ющим но вых учас тни ков. Это 
поз во ля ет так же умень шить наг руз ку учи те ля, 
так как часть ра бо ты по под го тов ке млад ших 
мо гут взять на се бя стар шие, и, обу чая дру гих, 
они бу дут со вер шен ство вать и свои зна ния.
Под го тов ку школь ни ков к хи ми чес ким 

олим пи адам мож но рас смат ри вать как од-
ну из форм про фо ри ен та ци он ной ра бо ты. 
Еже год но школь ни ки, про шед шие обу че ние 
в про филь ной шко ле, ус пеш но выс ту па ют 
на об лас тной и рес пуб ли кан ской олим пи адах, 
за ни ма ют при зо вые мес та. Мно гие из них вы-
би ра ют хи мию в ка че стве сво ей бу ду щей спе-
ци аль нос ти.

А. И. ХА ЛИ ТО ВА,
ПРО ФЕС СОР КА ФЕД РЫ ФИ ЗИ ЧЕС КОЙ 

И АНА ЛИ ТИ ЧЕС КОЙ ХИ МИИ

Сог лас но дан ным Не за ви си мо го агент-
ства по обес пе че нию ка че ства в об ра зо ва-
нии (IQAA) был сос тав лен На ци ональ ный 
(ге не раль ный) рей тинг-2019 луч ших ву зов 
Казахстана, сфор ми ро ван ный на ос но ве ана-
ли за ака де ми чес ких ста тис ти чес ких по ка за-
те лей, оцен ки эк спер тов и оп ро са ра бо то да-
те лей.
Ме то до ло гия рас че та ин сти ту ци ональ но го 

рей тин га ба зи ру ет ся на трех сос тав ля ющих.
Пер вая сос тав ля ющая — оцен ка ка че ства 

ака де ми чес ких ре сур сов ву за, на ко то рую от-
во дит ся 70% от об ще го чис ла бал лов. Вто рая 
сос тав ля ющая — эк спер тная оцен ка ка че ства 
дея тель нос ти ву зов (15%). Третья сос тав ля-
ющая — оцен ка дея тель нос ти ву зов на ос но ве 
про ве де ния со ци оло ги чес ко го оп ро са ра бо то-
да те лей и го су дар ствен ных ор га нов (15%).

№ Наименование вуза Итоговая 
оценка, %

1 2 3

1. Казахский национальный университет
им. аль-Фараби

99,72 70,00 15,00 14,72

2. Евразийский национальный университет
им. Л. Гумилева

84,72 57,23 12,49 15,00

3. Карагандинский государственный 
университет имени Е. А. Букетова

53,89 38,42 8,04 7,43

Южно-Казахстанский государственный 
университет им. М. Ауэзова

53,89 38,96 9,59 5,34

5. Павлодарский государственный университет
им. С. Торайгырова

48,76 39,83 4,87 4,06

Рейтинг опубликован на сайте Электронного правительства Республики Казахстан.

Со школьной парты восхождение

Национальный рейтинг лучших вузов Казахстана
КарГУ им. Е. А. Бу ке то ва во шел в чис ло ли де ров

Student news

Кредит для волонтеров
Меж ду ка зах стан ски ми 

ми нис тер ства ми об ра зо ва-

ния и на уки (МОН РК) и ин-

фор ма ции и об ще ствен но го 

раз ви тия (МИ ОР РК) зак лю-

чен ме мо ран дум о сот руд ни-

че стве в рам ках ре али за ции 

про ек та «Со ци аль ный сту-

ден чес кий кре дит».

В рам ках Го да мо ло де жи 

стар ту ет про ект «Со ци аль ный 

сту ден чес кий кре дит», нап рав-

лен ный на ши ро кое вов ле че-

ние сту ден тов в со ци аль ную 

и об ще ствен но-по лез ную дея-

тель ность. 

В свою оче редь, в рам ках 

про ек та сту ден ты ву зов смо-

гут по лу чать де неж ное воз-

наг раж де ние и осу ществлять 

пе ре за чет ака де ми чес ких кре-

ди тов за ре зуль та ты об щест-

вен но-по лез ной ра бо ты.

Сту ден там ву зов днев-

ной фор мы обу че ния пре дос-

тав ля ют ся сле ду ющие ви ды 

со ци аль но го сту ден чес ко го 

кре ди та: 1) кре дит на 20 000 

тен ге за 20 ча сов дея тель нос-

ти; 2) кре дит на 50 000 тен ге 

за 50 ча сов дея тель нос ти.

Сту ден ты в ка че стве во лон-

те ров бу дут ока зы вать по мощь 

в дет ских до мах, до мах прес-

та ре лых, об ра зо ва тель ных 

и иных со ци аль ных уч реж де-

ни ях.

За пуск про ек та «Со ци аль-

ный сту ден чес кий кре дит» зап-

ла ни ро ван на сен тябрь те ку-

ще го го да, а его те ма ти чес кий 

мо дуль бу дет рас по ла гать ся 

на еди ной ин тер нет плат фор ме 

во лон те ров Qaz vo lun te er.kz.

На пом ним, что еди ная 

ин тер нет плат фор ма во лон-

те ров Qaz vo lun te er.kz раз-

ра бо та на Ми нис тер ством 

ин фор ма ции и об ще ствен-

но го раз ви тия РК сов мес тно 

с ОЮЛ «На ци ональ ная во лон-

тер ская сеть». Он лайн-плат-

фор ма поз во ля ет соз дать 

ме ха низ мы вза имо дей ствия 

учас тни ков во лон тер ской дея-

тель нос ти. На плат фор ме лю-

бой же ла ющий мо жет прой ти 

он лайн-ре гис тра цию и при со-

еди нить ся к во лон тер ской дея-

тель нос ти. В нас то ящее вре мя 

на плат фор ме за ре гис три ро-

ва но 1400 во лон те ров, бо лее 

60 во лон тер ских ор га ни за ций.

ИН ФОР МА ЦИЯ ПОД ГО ТОВ ЛЕ НА НА ОС НО ВЕ 

ПРЕСС-РЕ ЛИ ЗА МОН РК

Школа — вуз
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Эта со ци аль ная ак ция бы ла за пу ще-
на в под дер жку ини ци ати вы пре зи ден та 
Казахстана Ка сым-Жо мар та То ка ева о мас-
штаб ном праз дно ва нии 175-лет не го юби лея 
со дня рож де ния Абая Ку нан ба ева. 30 мая Ка-
сым-Жо март То ка ев под пи сал указ о праз дно-
ва нии 175-ле тия со дня рож де ния Абая Ку-
нан ба ева. Гла ва го су дар ства по ру чил Пра ви-
тель ству соз дать го су дар ствен ную ко мис сию 
по под го тов ке и праз дно ва нию юби лея, ко то-
рый в Ка зах ста не бу дут от ме чать в 2020 го ду.

А чел лендж за пус ти ла вы пус кни ца прог рам мы 
«Бо ла шак» Шы нар Ша ке но ва. Она пред ло жи ла ка-
зах стан цам пуб ли ко вать в со ци аль ных се тях ви де оза-
пи си, на ко то рых они чи та ют свои лю би мые сти хот-
во ре ния Абая, соп ро вож дая их хэш те гом #Abai175. 
«Бы ло при ня то ре ше ние о праз дно ва нии 175-ле тия 
Абая. Для ме ня это хо ро шая но вость, по то му что 
Абай Ку нан ба ев — са мый лю би мый по эт ка за хов 
и мой лю би мый по эт. На вер ное, нет ка за ха, ко то рый 
не знал бы про из ве де ний Абая. По это му для по пу-
ля ри за ции его твор че ства я ре ши ла за пус тить этот 
чел лендж. Стро ки этих сти хов всег да в мо их мыс-
лях», — ска за ла Шы нар Ша ке но ва.

Пред ло же ние Шы нар ак тив но под дер жа ли мно-
гие поль зо ва те ли со ци аль ных се тей. В Instag ram 
с хеш те гом #Abai175 опуб ли ко ва ны де сят ки ви де оза-
пи сей, на ко то рых ка зах стан цы чи та ют свои лю би-
мые сти хи Абая. К ка зах стан ской ак ции при со еди-
нись поль зо ва те ли из 12 стран — Россия, Бе ла русь, 
Ве ли коб ри та ния, Ита лия, Еги пет, Тур ция, США, 
Украина, Австра лия, Кыр гыз стан, Франция и Ки тай.

По пу ляр ность ак ция при об ре ла пос ле то го, как 
9-лет няя школь ни ца Лей лим-Шы рақ из сто ли цы 
пе ре да ла эс та фе ту Гла ве го су дар ства Ка сым-Жо мар-
ту То ка еву. Президент про чи тал от ры вок из сти хот-
во ре ния «Ғы лым тап пай мақ тан ба», при зы ва ющий 
мо ло дежь к на уке, об ра зо ва нию, дос ти же нию це лей. 
За тем пе ре дал эс та фе ту ми нис тру на уки и об ра зо-
ва ния Ас ха ту Ай ма гам бе то ву, ми нис тру куль ту ры 
и спор та Ак то ты Райым ку ло вой и все мир но из вес-
тно му та лан тли во му пев цу Ди ма шу Ку дай бер ге ну. 
«На ша ма лень кая со оте че ствен ни ца Лəй лім-Шы рақ, 
про чи тав от ры вок из сти хот во ре ния Абая, пе ре да-
ла мне эс та фе ту, пос вя щен ную 175-ле тию ве ли ко го 
по эта. Я с ра достью при нял эту эс та фе ту. Бла го да ря 
Абаю на ша стра на из вес тна ми ру. 30 мая это го го да 
я под пи сал Указ о праз дно ва нии 175-лет не го юби лея 
со дня рож де ния Абая Ку нан ба ева. Нас ле дие Абая — 
на ше бес цен ное сок ро ви ще!» — от ме тил К. То ка ев.

Ак то ты Райым ку ло ва при ня ла эс та фе ту от Гла вы 
го су дар ства уже на сле ду ющий день, вы ло жив со-
от вет ству ющее ви део в со ци аль ные се ти. «Эс та фе ту 
проч те ния сти хот во ре ний ве ли ко го по эта не толь-
ко ка зах ско го на ро да, но и все го че ло ве че ства, я пе-
ре даю пред се да те лю Со юза пи са те лей Казахстана 
Улык бе ку Ес да уле ту, Ге рою тру да Казахстана, олим-
пий ско му чем пи ону Жак сы лы ку Уш кем пи ро ву, 
а так же пред ста ви те лям куль ту ры, ис кус ства, спор та 
и мо ло де жи», — про ком мен ти ро ва ла ми нистр опуб-
ли ко ван ное ей ви део.

Ди маш Ку дай бер ген, ко неч но же, то же не мог ос-
тать ся в сто ро не, тем бо лее, что эс та фе ту ему пе ре-
дал не пос ред ствен но Гла ва го су дар ства. «С боль шим 
ува же ни ем я при нял эс та фе ту, пос вя щен ную 175-ле-
тию ве ли ко го мыс ли те ля и по эта Абая, от Пре зи ден-
та Рес пуб ли ки Казахстан Ка сым-Жо мар та То ка ева. 
В свою оче редь я пе ре даю эс та фе ту аки му Ак тю бин-
ской об лас ти — Он да сы ну Сейи ло ви чу Ура за ли ну, 
На род но му ар тис ту Рос сий ской Фе де ра ции Иго рю 
Яков ле ви чу Кру то му, и мо им до ро гим #de ars», — на-
пи сал пе вец в Instag ram.
Учас тие в чел лен дже так же при ня ли ми нистр 

об ра зо ва ния Ас хат Ай ма гам бе тов и ми нистр ин-
фор ма ции и об ще ствен но го раз ви тия Да урен Аба ев. 
«К 175-ле тию Абая Ку нан ба ева эс та фе ту по чте нию 
сти хов при нял от Пре зи ден та Рес пуб ли ки Казахстан 
Ка сым-Жо мар та Ке ме ле ви ча То ка ева. Ве ли кий Абай 
осо бое вни ма ние при да вал воп ро сам по лу че ния об-
ра зо ва ния и ос во ения на уки мо ло дежью, это за мет-
но по его сти хам и Сло вам на зи да ния. Наш пре док 
Абай при зы ва ет каж до го че ло ве ка, преж де все го, на-
де ять ся толь ко на се бя и на свои зна ния», — под чер-
кнул А. Ай ма гам бе тов. «Ува жа емые друзья! К 175-ле-
тию ве ли ко го Абая я при нял эс та фе ту чте ния от рыв-
ков из сти хов по эта. Даль ше я пе ре даю эс та фе ту 
со вет ни ку Пре зи ден та РК Ер ла ну Ка ри ну и по эту-
ай тыс ке ру Ай нур Тур сын ба евой», — ла ко нич но от-
ме тил Д. Аба ев. Их ини ци ати ву под дер жал и рек тор 
КарГУ им. Е. А. Бу ке то ва А. Т. Ед ри сов. Он так же 
на сво ей стра ни це в Fa ce Bo ok про чи тал сти хот во ре-
ние ве ли ко го Абая.
Из вес тный рос сий ский ком по зи тор Игорь Кру-

той от клик нул ся на при зыв Ди ма ша Ку дай бер ге-
на. «В честь 175-ле тия ве ли ко го ка зах ско го по эта 
и мыс ли те ля Абая при ни маю эс та фе ту проч те ния 
его сти хов от мо его дру га Ди ма ша Ку дай бер ге на. 
Пе ре даю эс та фе ту чрез вы чай но му и пол но моч но му 
пос лу Рес пуб ли ки Казахстан в Рос сий ской Фе де ра-
ции Иман га ли Нур га ли еви чу Тас ма гам бе то ву», — 
на пи сал Игорь Кру той в Instag ram. Иман га ли Тас-
ма гам бе тов, при няв эс та фе ту у И. Кру то го, ре шил 
ос та но вить ся на шес том «Сло ве на зи да ния» Абая. 
«Жизнь — ос но ва дос тат ка».

К сло ву, Игорь Кру той ока зал ся не един ствен ной 
звез дой рос сий ско го шоу-биз не са, ко то рые ре ши ли 
под дер жать чел лендж. Ге не раль ный ди рек тор рос-
сий ско го те ле ка на ла МУЗ-ТВ Ар ман Дав леть яров, 
рос сий ская пе ви ца Ва ле рия и про дю сер Иосиф При-
го жин про дол жи ли эс та фе ту в честь 175-ле тия Абая 

Ку нан ба ева. А в ав гус те по пу ляр ность наб рал ро лик 
с глав ным ге ро ем куль то во го филь ма «Так си» Са ми 
На се ри, ко то рый чи тал Абая на фран цуз ском язы ке 
и пе ре дал эс та фе ту Ген на дию Го лов ки ну
Даль ше — боль ше. Эс та фе ту под хва ти ли в Тур-

ции, Кыр гыз ста не и Азер бай джа не. Президент 
Тюркской ака де мии Дар хан Кы ды ра ли пе ре дал эс-
та фе ту кыр гыз стан цу Рыс бай Иса ко ву, из вес тно му 
азер бай джан ско му жур на лис ту Аиде Эй ва зо вой, 
пред се да те лю со юза пи са те лей Ев ра зии Яку пу Оме-
рог лу и аба еве ду Еси му Га ри фол ле.

Не ос та вать ся в сто ро не от наб рав ше го пол ный 
ход чел лен джа ре ши ли пос лы США и Фран ции в РК. 
«Я с ра достью при ни маю эс та фе ту и уча ствую в праз-
дно ва нии юби лея ве ли ко го ка зах ско го по эта Абая. 
Я имею честь про чи тать пес ню «Жел сіз түн де жа-
рық ай» на ан глий ском язы ке», — ска зал по сол США 
в РК Уиль ям Мо зер. По сол Фран ции в РК Фи липп 
Мар ти нэ так же про чел сти хот во ре ние ка зах ско го 
по эта. Их при ме ру пос ле до вал по сол Азер бай джа на 
в Рос сии По лад Бюль бюль-ог лы — он про чи тал сти-
хи Абая «Жү ре гім, не ні се зе сің» на азер бай джан ском 
язы ке у па мят ни ка Ни за ми Гян дже ви в Мос кве.

К чел лен джу при со еди ни лась все на род но лю-
би мая, ле ген дар ная опер ная пе ви ца Би би гуль Ту-
ле ге но ва, наз ван ная за свой неп рев зойдённый го лос 
«ка зах ским со ловь ем». Она при ня ла эс та фе ту от из-
вес тно го те ле жур на лис та, ге не раль но го ди рек то ра 
те ле ка на ла «Ас та на» Би би гуль Жек сен бай и пе ре да ла 
ее спи ке ру Ма жи ли са Пар ла мен та РК Нур ла ну Ниг-
ма ту ли ну. Нур лан Ниг ма ту лин от ме тил, что ве ли кий 
Абай, его твор че ство — это не толь ко гор дость на ро да 
Казахстана, это дос то яние всей ми ро вой ли те ра ту ры.

Пред се да тель Кон сти ту ци он но го со ве та Кай рат 
Ма ми то же при со еди нил ся к куль тур ной эс та фе-
те. К. Ма ми про чи тал от рыв ки из его 38-го Сло ва 
на зи да ния: «Из вес тно, что на ука — один из ли ков 
Все выш не го, по то му и лю бовь к на уке — приз нак 
че ло веч нос ти и ис крен нос ти. Луч ши ми из лю дей 
счи та ют ся те, кто при но сит поль зу ок ру жа ющим. 
Эти лю ди не зна ют ни сна, ни по коя, ни раз вле че ний. 
Они на хо дят ся в не ус тан ном по ис ке по лез ных для 
че ло ве че ства от кры тий. Они со вер шен ству ют че ло-
ве чес кий ра зум, учат нас от ли чать доб ро от зла, не-
сом нен но, мы во мно гом обя за ны им».

Ка зах стан ские спортсме ны так же под дер жа ли 
чел лендж. В час тнос ти, зна ние твор че ства Абая про-
де монстри ро ва ли иг ро ки фут боль но го клу ба Er tis 
и спор тив но го клу ба «Ас та на».

Ини ци ати ва праз дно ва ния 175-ле тия по эта Абая 
Ку нан ба ева выз ва ла боль шую под дер жку у поль-
зо ва те лей со ци аль ных се тей и ста ла при чи ной рас-
прос тра не ния ши ро кой «ин фор ма ци он ной вол ны» 
сре ди на се ле ния. Все го за это вре мя за пи са но бо лее 
6000 ро ли ков, в Се ти уже поч ти 10 ты сяч упо ми на-
ний с хеш те га ми #Абай175 или #Abai175. По пу ляр-
ны ми пло щад ка ми раз ме ще ния за пи сей ста ли Fa ce-
bo ok (70,4%), Instag ram (15,7%) и ВКон так те (7%).

ПО МА ТЕ РИ АЛАМ СО ЦИ АЛЬ НЫХ СЕ ТЕЙ

В Ка ра ган дин ском го су дар ствен ном уни вер-
си те те им. Е. А. Бу ке то ва раз ра бо та на и внед ре-
на компь ютер ная прог рам ма пре дос тав ле ния 
обу ча ющим ся мест в об ще жи ти ях. Все го в КарГУ 
мож но по дать за яв ку бо лее чем на 10 ви дов ус луг 
в элек трон ном фор ма те, что по вы ша ет проз рач-
ность и объ ек тив ность дея тель нос ти ву за.

В рам ках ре али за ции Го су дар ствен ной прог-
рам мы «Циф ро вой Казахстан в Ка ра ган дин ском 
го су дар ствен ном уни вер си те те им. Е. А. Бу ке то ва 
фун кци они ру ет Центр об слу жи ва ния обу ча ющих ся 
и сот руд ни ков. IT-спе ци алис та ми КарГУ был соз дан 

пор тал ssc.ksu.kz, на ко то ром мож но по дать он лайн-
за яв ку бо лее чем на 10 ви дов ус луг.

Од на из важ ных для выс ших учеб ных за ве де ний 
ус луг — го су дар ствен ная ус лу га «Пре дос тав ле ние 
об ще жи тия обу ча ющим ся в выс ших учеб ных за ве-
де ни ях». Для обес пе че ния циф ро ви за ции про цес сов 
ее ока за ния в уни вер си те те за пу ще на компь ютер-
ная прог рам ма. Ав то ма ти за ция про цес са за се ле ния 
обес пе чит проз рач ность для всех учас тни ков про цес-
са и поз во лит обу ча ющим ся по лу чать ус лу гу в ре жи-
ме «од но го ок на». В нас то ящее вре мя дей ству ет мо-
дуль для по да чи за явок обу ча ющи ми ся на пор та ле 
ssc.ksu.kz. Пос ту пив шие за яв ки в даль ней шем бу дет 

об ра ба ты вать кон кур сная ко мис сия. За яв ка пре дус-
мат ри ва ет прик реп ле ние скан-спра вок (до ку мен тов) 
для оп ре де ле ния льгот ных ка те го рий. Это су ще-
ствен но уп ро ща ет про цесс за се ле ния в об ще жи тия 
уни вер си те та и по вы ша ет тран спа рен тность со от вет-
ству ющей го су дар ствен ной ус лу ги.

СОБ. ИНФ.

В на ча ле 2019-2020 учеб но го го да в Ка ра-
ган дин ском го су дар ствен ном уни вер си те-
те им. Е. А. Бу ке то ва нач нут фун кци они ро-
вать Мо ло деж ный центр и ал лея «Жас тар».

Мо ло деж ный центр, ин тег ри ро ван ный со зда ни-
ями об ще жи тий уни вер си те та, пре дос та вит ши ро-
кие воз мож нос ти для ак тив но го сту ден чес ко го до су-
га и от ды ха. В зда нии Цен тра бу дут фун кци они ро-

вать кон фе ренц-зал, ко вор кинг-зо на, обо ру до ван ная 
сов ре мен ной компь ютер ной тех ни кой, бу фет в фор-
ма те ко фе-брейк. Ал лея обо ру до ва на рек ре аци он-
ны ми зо на ми со сво бод ным Wi-Fi. На тер ри то рии 
Цен тра рас по ло же но но вое фут боль ное по ле.

В нас то ящее вре мя ра бо ты по соз да нию Цен-
тра и ал леи на хо дят ся в ста дии за вер ше ния. От-
кры тие сос то ит ся в сен тяб ре 2019 го да.

СОБ. ИНФ.
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Ке не са ры Қа сы мұ лы — қа зақ хал қы ның ұлт тық ба ты ры. Аты аңыз ға ай нал-
ған алаш тың ар дақ ты сы. Соң ғы хан ның өз ге ше леу өмі рі, кү рес ке то лы жа лын-
ды жыл да ры жайын да та ри хи де рек тер жə не əде би-көр кем дү ни елер əр түр лі 
ба сы лым дар да жа ри яла нып кел ді, же ке жи нақ бо лып та шық ты, əлі де жа ри я-
лан бақ. Елі үшін шы бын жа нын шү бе рек ке түйіп, қа сық қа ны қал ған ша жа у ла-
ры мен шай қа сып өт кен арыс тан аза мат тың ай бын ды бей не сін — қа зір гі тəуел-
сіз мем ле ке ті міз дің əр бір тұр ғы ны то лық біл се, нұр үс ті не нұр бо лар еді.

Не гі зі нен, та ри хи Ке не са ры мен əде би 
Ке не са ры ты ғыз бай ла ныс ты. Тек қа на Ке-
ңес дəуірін де бі раз бұр ма лан ға ны бар. Де-
ген мен ел аузын да, ха лық жа дын да ба тыр-
дың би ік бей не сі жақ сы сақ тал ды. Та ри хи 
һəм көр кем ба ғыт та да Ке не са ры ның өр 
ру хы, ас қақ тұл ға сы көк жи ек тен кө рі не ді. 
Та лай-та лай ро ман дар ға жүк бо лар осы нау 
об раз уақыт өт кен сайын күр де ле ніп ке ле 
жат қан си яқ ты.
Мі не, ме нің ал дым да бел гі лі жа зу шы 

Іли яс Есен бер лин нің 1969 жы лы Алматы-
да ғы «Жа зу шы» бас па сы нан шық қан «Қа-
һар» ат ты та ри хи ро ма ны жа тыр. Па рақ-
та ры сар ғая бас та ған жə ді гер ту ын ды дан 
хан Ке не ні қай та лап та ғы оқып отыр мын. 
Осы дан елу жыл дай бұ рын жа рық көр ген 
бұл кі тап тың дəл бү гін гі уақыт пен үн де сіп, 
та мы ры ның бүл кіл деп тұр ға ны на таң қа ла-
мын.
Шы ғар ма ның шы райы — шын дық де-

ген ге еш кү мəн жоқ. Та ри хи та қы рып қа 
жа зыл ған атал мыш дү ни енің не гіз гі өзе-
гі де осын да жа тыр. Та ри хи шын дық пен 
көр кем шын дық тың ара-жі гі ас та сып, тұ-
тас бір əлем та ныт қан дай. Қа лам гер бас ты 
кейіп кер Ке не са ры ның іш кі та би ға ты мен 
сыр тқы кес кін-кел бе тін ша ғын штрих тар, 
үзік де таль дар ар қы лы əде мі ашып, үл кен 
пси хо ло ги ялық тал дау жа са ған. Кейіп кер-
дің жан дү ни есі не те рең деп үңіл ген сайын, 
шы ғар ма ның ше бер лік дең гейі би ік тей 
түс кен.
Ке не са ры ның те рең ой лы лы ғы, іш кі 

иірім ді-тол ға ныс қа кө бі рек бе рі лу, сон-
дай-ақ, кей бір іс-əре кет те рі — ар ғы ба-
ба сы Шың ғыс хан ға қат ты ұқ сай ды. Ро-
ман да мо но лог, пси хо ло ги ялық қақ ты ғыс, 
дра ма — бə рі бар. Бас қа һар ман ның бар 
ойы — отар шыл дық ез гі ден құ ты лып, же ке 
ба сы на би лік жə не хал қы на азат тық алып 
бе ру. Осы жол да күл лі ғұ мы рын ат үс тін де 
өт кі зіп, сан со ғыс қа қа тыс қан есіл ер ді Іле-
кең өте жі ңіш ке жол мен, сол кез де гі «иіс-
шіл дер ден» тай сал май-ақ, өз дə ре же сін де 
алып шық қан екен.
Ен ді бір сəт ке туы жел бі ре ген ту ын ды ны 

тың дап кө ре лік: «…Осы ауыл дар дың Қа зы-
құрт жа ғын да ғы бір би ік тө бе ба сын да бір 
адам тұр. Қой-қо зы сы ма ңы рап, ба ла ла ры 
жы лап, азан-қа зан бо лып жат қан ыл ди да-
ғы жұрт тан қа шып шық қан дай.

Со нау көз ұшын да но қат тай бо лып кө-
рін ген көк тұй ғын дай қия лы əл де қай да 
алыс тап кет кен.
Бұл — ор та бой лы, арық тау та ра мыс 

де не лі, жа та ған кел ген ат жақ ты са ры сұр 
кі сі. Сəл қыз ғылт тар тқан қы ран көз ді, 
жу ан ба лу ан мойын ды. Ашық жү зі не жа-
ра са біт кен сəл кел те леу қыр мұр ны ның 
ас тын да ша ғын ға на мұр ты бар. Қою шоқ-
ша са қа лы сүп-сүйір. Са қал-мұр ты күң-
гірт са ры. Ба сын да жар ғақ тыс ты құн дыз 
ты мақ, қа ра мақ пал же ңіл құң дыз іші гі-
нің сыр ты нан боз ғылт түйе жүн шек пен 
жа мыл ған. Аяғын да ат қа мі ну ге ың ғай-
ла нып ті гіл ген, ор та қо ныш көк сал мен 
өр нек тел ген сап та ма етік. Отыр ған оты-
ры сын да, тұр ған тұ ры сын да іл ти пат тық 
пен тə кəп пар лық қа тар аң ға ры ла ды. Сəл 
ше гір тар тқан өт кір қы ра ғы кө зі қа ра ған-
да адам ның ту сыр ты нан өт кен дей. Са раң 
қи мы лы, жұ мы ла біт кен жі ңіш ке ерін де-
рі, аз сөй леп, көп тың дай тын адам ды сез-
ді ре ді. Егер тұл ға сы на, кө ңіл райы на қа-
ра сақ, ішін де тұ нып жат қан үл кен ақыл, 
бұл қы нып сыр тқа шық қы сы кел ген жі гер 
ба рын ұға сың.
Бұл Абы лай хан ның не ме ре сі, Қа сым 

тө ре нің ор тан шы ұлы Ке не са ры еді». Осы-
нау ша ғын ға на үзін ді ден кейіп ке рі міз дің 
та удай тұл ға сы мен адам дық бол мы сын 
анық аң ға ра мыз. Би ік тө бе нің ба сы на шы-
ғып, қия лы көк ті кез ген жауын гер жі гіт дəл 
сол сəт те ата сы Абы лай хан нан аумай қал-
ған.
Қа лың ой ға шо мып, өт кен өмі рі мен 

бұ лың ғыр бо ла ша ғын көз ал ды нан сыр ғы-
та өт кі зіп жат қа ны — алыс қа ұшайын деп 
қом да нып тұр ған ақ сұң қар құс тың дауыл 
ал дын да ғы тəуекел тір лі гі не дəл ке ле тін дей. 
Ор ман дай қою ой лар өз иірі мі не тар тып, 
ала са пы ран мез гіл са на ға сал мақ са лып, 
ар ты нан са ғым да на бе ре ті ні қа лай?.. Жа-
сыл ту ың не ге жай қал май ды? Азат тық тың 
ақ таң да ры қай да, əл де адас тым ба?.. Кө-
не ден ке ле жат қан жіп сіз жал ғас ты ғы мыз 
үзі ле тін бол ға ны ма? Ке не нің іш кі ойы тым 
үрей лі. Сө зі міз на ным ды бо лу үшін кейіп-
ке рі міз ді та ғы сөй ле тейік:

«…Хан дық қа та ла су дың екі жо лы бар. 
Оны сан ай қас тан өт кен Ке не са ры жақ сы 
бі ле ді. Бі рі — са ған хан би лі гін əпе рем де-
ген ха лық тың ар тын да тұ рып бас қа ра бі лу. 

Екін ші сі — со ңы нан ер ген қол дың ал дын да 
жү ріп ер лі гің мен өзі не тар тып алу.

…Қа лың бұ қа ра ның тəуел сіз ді гін қор ғау 
ар ма ны мен се нің жұрт би лі гін қол ға алам 
де ген кө кей кес ті ті ле гің ұш та сып жат қан-
да, со ңы нан ер ген қол дың ар тын да емес, 
ал дын да бо лу ың қа жет. Сон да ға на са ған 
қа ра ха лық се не ді, со ңы нан ере ді. Бұ қа ра 
өз ба сы ның қа мы үшін емес, хал қың үшін 
алы сып жүр ге нің ді көз бен көр ге ні жөн. 
Сөй ткен күн де ға на, ар ма ны ңа же те сің. Ха-
лық өзі ар ма ны ңа жет кі зе ді».
Осын дай ше шім ге кел ген Ке не са ры, ке-

нет ті зе сін бү гіп, бе лін де гі Ис фа һан ше бе-
рі соқ қан нар кес ке нін су ырып алып, қыл-
шыл да ған су ық жү зі нен сүй ді.

— Ана дан қор қақ бо лып ту мап едім, — 
де ді ке нет да уысы ді ріл деп ке тіп, — ар ма-
ны ма жет кен ше қор қақ тық біл дір сем, өз 
қа ным ды өзім ішейін, осы сер ті ме тү сі су-
ық нар кес кен сен куə бол!».
Қы лыш тың жа ла ңаш жү зін сүйіп, серт 

бе ру — қа зақ ба тыр ла ры ның ежел ден ке-
ле жат қан тек ті əде ті. Бі рақ жү ре гі түк ті, 
қай сар Ке не са ры əл гі серт ті сөз ді ай та тұ-
рып, да уысы не ге ді ріл де ді? Əл де, сон дай 
сал мақ ты сөз бен ауыр ант тың тым-тым 
жауап кер ші лік ті жүк те теті ні нен бе, бол-
ма са ана сы аты нан ай тыл ған дық тан ба 
екен? Сі рə, жа зу шы бұл ара да Ке не са ры ны 
қан ша қа ты гез бол са да, жү ре гі нің адам ша 
со ға ты нын дə лел де гі сі кел ген бо лу ке рек. 
Ту ра осы қыл та дан пси хо ло ги ялық нə зік 
иірім дер мен мұн да лай ды. «Көш пен ді лер» 
три ло ги ясы жө нін де зерт теу жаз ған жа зу-
шы Ха сен Əді ба ев Ке не са ры ту ра лы мы на-
дай анық та ма бе ре ді:

«…арыс тан тұл ға лы ата сы на те те лес 
тұр ған бей не — Ке не са ры. Күр де лі өмі рі-
мен, қым-қи ғаш тір ші лік-тұл ға сы мен көз 
ал ды мыз да жа лын дап Қа сым тө ре нің қан-
ды азу бөл ті рі гі нің (екі жа ғын да ұяла сы На-
урыз бай мен Бо пай) ке сек бей не сін та ри хи 
шын дық деп қа был дай мыз: Құ нан бай, Игі-
лік құз да ры нан та бы ла тын Ке не са ры іш-
кі иірім, қай шы лы ғы мен тұл ға лы об раз ға 
ай нал ған. Əй тсе де Абы лай не ме ре сі нің 
бақ құ мар лы ғын, най за бой ла мас қу лы ғын, 
қа ты гез сұм ды ғын ті ке лей айып тай бер меу 
ке рек си яқ ты».
Ро ман ның «Қа һар» деп ата луы да — 

соң ғы хан ның сұс ты бей не сі мен жол ба рыс 
қи мы лы нан ту ын да ған дай. Та қы рып тым 
те рең нен бас тау ал ған. Əдет те, адам ның 
іш кі қат пар ла ры, сыр тқы кө рі ніс те рі те гіс 
қам тыл ған да ға на, оның пси хо ло ги ялық 
пор тре ті ай қын шы ға ты ны бел гі лі. Олай 
бол са, мы на ны қа ра ңыз:

«Ке не са ры бір қи ын мə се ле ні ше шер де 
қа лың қа ба ғын қарс жауып, бір қо лы мен 
ис фа һан сем се рі нің са бы нан ұс тап, те мір 
тор ға қа мал ған жол ба рыс тай, ақ ор да ның 
ішін ке зіп, ер сі лі-қар сы лы жү ре, көп ой-
ла на тын. Мұн дай ке зін де сұл тан ның сырт 
бей не сі шы нын да да жол ба рыс қа ұқ сас қа-
һар лы бо ла тын, жел ке сі кү ді рейіп, өт кір 
көз де рі əдет те гі сі нен гө рі қы за ра тү сіп, ті рі 
жан ға тіл қат пай, сұс та на қа ла тын. Осын-
дай ашу лы-ой лы ша ғын да оның үс ті не еш-
кім ба тып кі ре ал май тын, өй тке ні ол бұл 
кез де жай шы лық та ғы дай емес, адам кө ңі-
лі не қа ра май тын қа тал ке ле тін…»
Не гі зі нен, тек ті лік тің де түп-та мы ры қа-

тал дық та жат қан ға ұқ сай ды. Жауына қа һар 
тө гу, қа тал бо лу — тө ре тұ қы мы на со нау 
Шың ғыс хан за ма ны нан бе рі ке ле жат қан 
қа таң қа ғи да. Қан мен сің ген заң ды бұ зу ға 
еш қай сы сы ның ха қы жоқ. «Ту ады ер лер — 
ел үшін» де ген дей, бұл əулет тің атам за ман-
нан ба тыр лық қа бір та бан жа қын еке ні бар-
ша ға аян. Ке не са ры ның көз сіз ер лі гін мы на 
жол дар дан-ақ аң ға ру ға бо ла ды:

«…Көк бу рыл дың үс ті не тік тү ре ге ліп 
тұ ра қа лып, «Абы лай лап» қа мал ға қа рай 
құйын да та жө нел ді. Көк бу рыл дың үс тін-
де ажал дан қо рық пай тү ре ге ліп шауып 

ба ра жат қан Ке не са ры ны көр ген де еш кім 
де орын да рын да тұ ра ал ма ды. «Абы лай!», 
«Ағы бай!», «Аты ғай!», «Қа бан бай!» деп 
ұран дап бе кі ніс ке лап қой ды. Ай қай-шу-
дан жер сіл кі не ді».
Жау ға қар сы ұм тыл ған көк жал дың же-

бе-жү рі сін жа зу шы осы лай су рет тей ді. Мұ-
нан ас қан өжет тік, тəуекел ді лік жоқ та шы-
ғар. Жү рек ті тол қы тып, қан ды қыз ды рар 
осын дай қи мыл дар — он жыл ға со зыл ған 
ұлт-азат тық кө те рі ліс те сан рет қай та лан-
ған бо лар.
Ке не хан ның жа ужү рек ті ба тыр лы ғы 

мен сал қын қан ды қол бас шы лы ғы қа тар 
ата ла ды. Мə се лен, Иосиф Гер бурт Жү сіп-
тің ойы бы лай дей ді:

«…Əри не, осы би ыл ғы жаз да ғы же ңіс-
тер ден кейін бас қа адам бол са, ле пір ген үс-
ті не ле пі ре тү сер еді. Ал Ке не са ры… Жоқ, 
жоқ, бұл жай қа зақ емес, бұн да бір ел ге аға 
бо лар лық ақыл бар. Əт тең! Əт тең! Елі кіш-
кен тай жұрт тың, ар дақ ты ұл да ры ның даң-
қы да кіш кен тай. Дəл осы шоқ ша са қал ды, 
ше гір көз қа зақ Еуро па ел де рі нің қол бас-
шы ла ры ның қай сы сы мен са лыс тыр саң да, 
ба тыр лық, ай ла қор лық жа ғы нан кем соқ-
пас еді, бі рақ кіш кен тай ха лық тын ұлы…».
Адам ре тін де де, қол бас шы — хан тұр-

ғы сы нан алып қа ра ған да да Ке не са ры ның 
ар ма ны ас қақ, мақ са ты ірі бо ла тұ ғын.
Осы ай тыл ған пайым ды пі кір лер ден 

жə не жа зу шы ең бе гі нен кел ті ріл ген үзік-
үзік сыр лар дан біз із де ген Ке не са ры хан-
ның та би ғи да ра лы ғы мен жа ра ты лыс бол-
мы сын та нып, оның жа ңа дəуір ге лайық ірі 
са яси тұл ға еке ні не көз ді жет кі зу ге бо ла ды.
Ро ман ның өн бойын да Хан Ке не бір сəт 

те ала сар май, жо ға ры дең гей ден кө рі не ді. 
Əри не, тек жақ сы жақ та рын ға на ті зіп бер-
ген деп ай та ал май мыз. Кей бір жер ле рін де 
бас ты қа һар ман ның пен де лік іс-əре кет те-
рін де кө ріп қа ла мыз.
Мы са лы, Жү сіп екеуінің ара сын да ғы бір 

əң гі ме ден мы нан дай қо ры тын ды шы ға ды:
«…Осы нау шоқ ша са қал, ше гір көз, ақ-

са ры адам ның ел мүд де сі нен шы ғу ар қы-
лы жет пек бол ған же ке ба сы ның мақ са ты 
да бар еке нін аң ғар ма ған. Ал Ке не са ры 
бол са, тоқ сан ті лек тің түйі ні нен жа рал ған 
адам. Оның мі не зі де, іш кі дү ни есі де са ла-
са ла, он да Абы лай дың ала ту ын құ лат пай 
ұс тайын де ген ар ман да бар, бір ру ды емес, 
бар қа зақ ты би ле сем де ген бақ құ мар лық 
та мол, ата дан əке ге, əке ден ба ла ға мұ ра 
боп қал ған өз ге сұл тан дар дан ал мақ кек те 
жү рек те сақ та улы, со ңы нан ер ген жұрт тың 
құр ме ті не бө лен сем де ген се зім де күш ті. 
Осы ның бə рі бір Ке не са ры ның ба сын да».
Иə, мұн дай азын-аулақ пен де лік кем-

ші лік те рі, кі сі қа нын мой ны на жүк те ген 
кү нə ла ры, ауыл дар ды шауып-то нап, қан ға 
бөк тір ген қа ты гез дік те рі тү гел дей жи нал-
са да — Ке не са ры ның ас қақ бей не сі мен өр 
ру хын еш тө мен де те ал мас еді. Ол — қа зақ 
хал қы ның мақ та ны шы.
Осы нау ірі та ри хи тұл ға ның кек ті де тек-

ті өмір жо лын, са яси кү ре сін, яғ ни азат тық-
ты аң са ған ұлы іс те рін ұр пақ тан-ұр пақ қа 
ұғын ды рып, ке ле шек ке ми рас ет сек, қа те-
лес пей ті ні міз анық.

<ЛІМ ЖАН ЖА �АН,
ЖУР НА ЛИС ТИ КА КА ФЕД РА СЫ НЫ5

А�А О�Ы ТУ ШЫ СЫ

КIшпелілерді� кIкжалы
Халы. батыры Кенесары ха.ында
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Ту бер ку лез — это ин фек ци он ное (за раз ное) за бо ле ва ние, ко то рое раз ви ва ет ся при про-
ник но ве нии в ор га низм ту бер ку лез ных бак те рий.

При этом ос нов ной ор ган, ко то рый по-
ра жа ет ся бо лезнью — это лег кие. В не ко то-
рых слу ча ях мо жет быть ту бер ку лез кос тей, 
сус та вов , по чек, по ло вых ор га нов, глаз, ки-
шеч ни ка и дру гих ор га нов.
Ту бер ку лез ные бак те рии пе ре но сят ся 

по воз ду ху. Ту бер ку лез ные бак те рии мо-
гут на хо дить ся в воз ду хе в те че ние нес коль-
ких ча сов. И ес ли боль ной с от кры той (за-
раз ной) фор мой ту бер ку ле за дли тель ное 
вре мя про во дит в пло хо про вет ри ва емом 
по ме ще нии (в квар ти ре, в ра бо чем ка би не-
те, боль нич ной па ла те, тю рем ной ка ме ре, 
тран спор те), в этом воз ду хе бак те рий ста но-
вит ся нас толь ко мно го, что их вды ха ют дру-
гие ок ру жа ющие лю ди. Это глав ный путь 
ин фи ци ро ва ния (за ра же ния) ту бер ку ле зом, 
ко то рый на зы ва ет ся воз душ но-ка пель ным. 

По это му ник то не за щи щен от ин фи ци ро-
ва ния ту бер ку лез ны ми бак те ри ями, ведь 
воз дух яв ля ет ся еди ным для всех лю дей. 
За ра зить ся ту бер ку ле зом мож но в лю бом 
воз рас те, но осо бен но это опас но для де тей 
и взрос лых лю дей с ос лаб лен ным ор га низ-
мом. Риск ин фи ци ро ва ния воз рас та ет, ес ли 
кон так ты с боль ным ту бер ку ле зом дли тель-
ные и час тые.
При сво ев ре мен ном вы яв ле нии за бо ле-

ва ния и пра виль ном ле че нии раз ви тие ту-
бер ку ле за мож но ос та но вить на са мых ран-
них ста ди ях, не до пус кая раз ру ше ния боль-
ших учас тков лег ких и дру гих ор га нов.
В дет ском и юно шес ком воз рас те ту бер-

ку лез раз ви ва ет ся нес коль ко ина че, не же ли 
у взрос лых лю дей. Свя за но это с не дос та-
точ но раз ви той им мун ной сис те мой ре бен-

ка или под рос тка. За бо ле ва ние прог рес си-
ру ет нам но го быс трее и при во дит к са мым 
пе чаль ным пос лед стви ям.
Эти приз на ки дол жны нас то ро жить вас:

• ка шель, про дол жа ющий ся бо лее 20 су-
ток;

• про дол жи тель ное по вы ше ние тем пе ра-
ту ры;

• по те ря ап пе ти та;
• быс трая утом ля емость;
• за мет ная по те ря ве са;
• по ни же ние вни ма ния, вле ку щее за со-
бой от ста ва ние в уче бе;

• приз на ки ин ток си ка ции.
В це лях ран не го вы яв ле ния ту бер ку ле-

за у де тей при ме ня ют внут ри кож ную ал-
лер ги чес кую про бу с ту бер ку ли ном (про ба 
Ман ту).
В ор га ни за ци ях об ра зо ва ния (шко ла, 

дет ское дош коль ное уч реж де ние) ту бер ку-
ли но ди аг нос ти ка про во дит ся спе ци аль но 
обу чен ным ме ди цин ским пер со на лом по-
лик ли ни ки, име ющим до пуск к ра бо те.
С целью вы яв ле ния про ти во по ка за ний 

врач (ме ди цин ская сес тра, при от сут ствии 
вра ча) пе ред пос та нов кой про бы Ман ту 
изу ча ет ме ди цин скую до ку мен та цию, про-
во дит оп рос и ос мотр. Не про во дит ся ту-
бер ку ли но вая про ба Ман ту на до му.
Ос нов ной про фи лак ти кой ту бер кулёза 

на се год няш ний день яв ля ет ся вак ци на 
БЦЖ.
В со от вет ствии с «На ци ональ ным ка лен-

дарём про фи лак ти чес ких при ви вок» её ста-
вят в род до ме при от сут ствии про ти во по-
ка за ний. Де тям в стро го дек ре ти ро ван ные 
воз рас та (6-7 лет), с от ри ца тель ной про бой 
Ман ту пос ле ме ди цин ско го ос мот ра вра-
чом (фельдше ром) и при от сут ствии про-
ти во по ка за ний про во дят ре вак ци на цию.
Сей час мно гие от ка зы ва ют ся от при ви-

вок, но от это го за бо ле ва ния ее нуж но де-
лать обя за тель но, ведь ха лат ность мо жет 
при вес ти к не об ра ти мым пос лед стви ям, 
ин ва лид нос ти.

К. С. БАЛ МА ХА НО ВА,
ГЛАВ НЫЙ СПЕ ЦИ АЛИСТ ОТ ДЕ ЛА ЭПИ ДЕ МИ ОЛО ГИ ЧЕС КО ГО НАД ЗО РА 

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

В Ка зах ста не пла ни ру ет ся про ве де ние 
до пол ни тель ной им му ни за ции про тив ко-
ри и крас ну хи лиц в воз рас те от 20 до 29 лет.

Корь и крас ну ха — счи та ют ся тра ди ци-
он ны ми дет ски ми бо лез ня ми. Од на ко ма ло 
кто за ду мы ва ет ся о том, что дан ные ин фек-
ции не так уж и «не вин ны», ес ли ре бен ку 
не бы ли сво ев ре мен но сде ла ны при вив ки.
В чем зак лю ча ет ся опас ность каж до-

го из этих не ду гов? У них мно го об ще го. 
Их воз бу ди те ля ми яв ля ют ся ви ру сы. Путь 
пе ре да чи — воз душ но-ка пель ный. Ха рак-
тер ная осо бен ность за бо ле ва ния — сыпь.

Ви рус ко ри по па да ет в ор га низм че рез 
ды ха тель ные пу ти, где раз мно жа ет ся, про-
ни ка ет в кровь и с ним раз но сит ся по раз-
лич ным ор га нам, по ра жая мин да ли ны, 
пе чень, лег кие, кос тный мозг. Бо лезнь на-
чи на ет ся с приз на ков, сход ных с ос тры ми 
рес пи ра тор ны ми ви рус ны ми ин фек ци-
ями (ОР ВИ) (по вы ше ние тем пе ра ту ры, 
ка шель, нас морк, сле зо те че ние). Это сос-
то яние сох ра ня ет ся 2-3 дня, пос ле че го по-
яв ля ет ся яр ко-крас ная сли ва юща яся сыпь, 
пер во на чаль но на ли це, за уша ми, за тем 
рас прос тра ня ет ся по все му те лу. Боль ной 
корью за ра зен для ок ру жа ющих че ты ре 
дня до и че ты ре дня пос ле по яв ле ния сы пи. 
Корь опас на ос лож не ни ями в ви де вос па-
ле ния сред не го уха, лег ких, тра хеи, брон-
хов, а так же вос па ле ни ем обо ло чек моз га 
и пнев мо ни ей. Она мо жет при вес ти к по-
жиз нен ной ин ва лид нос ти вслед ствие по-
ра же ния моз га, к сле по те и глу хо те. Корь 
труд но под да ет ся ле че нию. Спе ци фи чес-
ко го пре па ра та для ее ле че ния нет. Ан ти-
би оти ки наз на ча ют ся толь ко для ле че ния 
ос лож не ний. Боль ным не об хо ди мо пи та-
ние, бо га тое ви та ми на ми (ово щи, фрук ты, 
со ки), обиль ное питье.

Крас ну ха опас на, в пер вую оче редь, для 
бе ре мен ных жен щин. При за ра же нии 
им ви рус пе ре да ет ся от ма те ри пло ду че-
рез пла цен ту, вы зы вая у не го раз ви тие 
мно же ствен ных врож ден ных де фек тов и ос-
лож не ний у бе ре мен ных. Та ких, как аборт, 
мер тво рож де ние. У ре бен ка наб лю да ет ся 
внут ри ут роб ное по ра же ние ор га нов зре-
ния, слу ха, сер дца, пе че ни, кос тей. Вслед-
ствие че го он рож да ет ся сле пым, глу хим, 
с по ро ка ми сер дца, за дер жкой ум ствен но го 
раз ви тия. За бо ле ва ние про те ка ет с нез на-
чи тель ны ми сим пто ма ми, ха рак тер ны ми 
для ОР ВИ, а в 30-50% — без кли ни чес ких 
про яв ле ний.

Сыпь по яв ля ет ся сна ча ла на ко же ли ца, 
с пос ле ду ющим ох ва том все го те ла. Сыпь 
при крас ну хе не та кая яр кая, как при ко ри 
и не сли ва ет ся. Иног да от ме ча ет ся лег кий 

зуд. Боль ной на ибо лее за ра зен для ок ру-
жа ющих семь дней до и семь дней пос ле 
по яв ле ния сы пи. Спе ци фи чес ко го пре па-
ра та для ле че ния крас ну хи нет. В пе ри од 
вы сы па ния не об хо дим пос тель ный ре жим. 
Сле ду ет обес пе чить боль но му пол но цен ное 
пи та ние, обиль ное питье. При ос лож не ни-
ях не об хо ди ма сроч ная гос пи та ли за ция.
Един ствен ная на деж ная за щи та от за бо-

ле ва ния — это вак ци на ция. Пом ни те! От-
ка зав шись от при вив ки, вы вы би ра ете бо-
лезнь, ко то рая про те ка ет тя же ло, с ос лож-
не ни ями, воз мож но с ле таль ным ис хо дом. 

Ж. Ж. БЕР КИМ БА ЕВА,
РУ КО ВО ДИ ТЕЛЬ ЭПИ ДЕ МИ ОЛО ГИ ЧЕС КО ГО ОТ ДЕ ЛА 

УП РАВ ЛЕ НИЕ КОН ТРО ЛЯ КА ЧЕ СТВА И БЕ ЗО ПАС НОС ТИ ТО ВА РОВ И УС ЛУГ 
РАЙО НА ИМЕ НИ КА ЗЫ БЕК-БИ

Г. КА РА ГАН ДЫ

Новости спорта
В Италию за наградами

В Ита лии ле том прош ли 
все мир ные сту ден чес ко-мо-
ло деж ные спор тив ные со-
рев но ва ния 30-й Лет ней уни-
вер си ады.

От Казахстана на сту ден-
чес кие со рев но ва ния от пра-
ви лись 94 спортсме нов. От 
ву зов Ка ра ган ды в уни вер-
си аде при ня ли учас тие че-
ты ре спортсме на. По фех то-
ва нию выс ту пи ла сту ден тка 
КарГУ име ни Е. А. Бу ке то ва 
Анас та сия Гу лик, по лег кой 
ат ле ти ке — Вар ва ра Ли сич-
ки на (КЭУ), Аде ли на Ах ме то-
ва (КарГУ), Вя чес лав Земс 
(КЭУ).

И на этих иг рах Казахстан 
по лу чил пер вую зо ло тую ме-
даль. Она при над ле жит сту-
ден ту Та раз ско го го су дар-
ствен но го уни вер си те та име ни 
М.-Х. Ду ла ти Га лым жа ну Кы-
рык бай. Выс ту па ющий в аб-
со лют ной ве со вой ка те го рии, 
дзю до ист из Та ра за сос тя зал-
ся с бор ца ми из Тур кме нис-
та на, Гер ма нии, Уз бе кис та на 
и Кыр гыз ста на, а в борь бе за 
«зо ло то» по бед но сра зил ся с 
фран цуз ским дзю до ис том Хад-
ри еном Ли воль си.

Казахстан уча ству ет в Уни-
вер си аде с 1993 го да. За эти 
го ды в сту ден чес ких спор тив-
ных иг рах при ня ли учас тие 
бо лее 700 спортсме нов, за-
во евав 186 ме да лей (106 — 
лет ние и 80 — зим ние ви ды 
спор та).

Все мир ные сту ден чес ко-
мо ло деж ные спор тив ные со-
рев но ва ния 30-й (XXX) Лет ней 
Уни вер си ады ста ли чет вер ты-
ми в ис то рии спор та Ита лии. 
Пер вая лет няя Уни вер си ада 
прош ла здесь в 1959 го ду в 
Ту ри не, этот же го род при нял 
и шес тые сту ден чес кие иг-
ры в 1970 го ду. В 1964 го ду 
италь ян ская сто ли ца Рим при-
ни ма ла вось мую лет нюю Уни-
вер си аду. Шесть раз Ита лия 
при ни ма ла зим нюю Уни вер-
си аду.

ПО МА ТЕ РИ АЛАМ САЙ ТА SPORT.KZ

Прививка от туберкулеза

Вакцинация против кори и краснухи

Спорт и здоровье



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

№8 (288) 31.08.2019
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. 35-65-54
�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»

№8 (288) 31.08.2019
Собственник: КарГУ имени академика Е. А. Букетова
Главный редактор: Т. А. Голубцова
Фото: Г. Махан
Адрес редакции: г. Караганда, ул. Университетская, 28, ДС. Тел. 35-65-54
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

№8 (288) 31.08.201916Жастар �лемі
Мир молодежи Alma mater

Ба янауыл ту ған же рім бол са да əр жыл сайын бір түйір та сын қай та та нып-бі ліп 
жа та мын. «Ту ған жер дей жер бол мас, ту ған ел дей ел бол мас» дей ді ғой. Шы ны мен 
ту ған жер ата қо ны сың, кін дік қа ның там ған, тал бе сік те тер бел ген қа си ет ті ме ке-
нің. Ба ба лар дың ізі қал ған, ұлы лар дан сөз қал ған, то пы ра ғы нан та лай ғұ ла ма лар 
мен ға лым дар, шайыр лар мен сал-се рі лер тү леп ұш қан жер. Сон дық тан бо лар əр 
адам өз ту ған же рін ерек ше құр мет тей ді. Тіп ті, шөл ді ай мақ та, құм ды ме кен де ту-
ған бол са да, сол жер ді бас қа сы нан ар тық кө ре ді емес пе?!.

Алай да Ба янауыл — жер дің жəн на ты ғой. 
Тау-та сы, кең жа зи ра лы да ла сы, Са ры ар қа да 
ор на лас қан кө не Көк та удың қа ра ғай лы ор-
ман ды мас си він ай тсаң шы! Қан дай та ма ша 
жер лер! Қа зақ тың маң дайал ды қай мақ та ры 
осы ме кен нен бі рі нен кейін бі рі шы ға бер ген. 
Со лар тек қа на ту ған же рі не ға на емес, дүйім 
Алаш қа, қа зақ қа қыз мет ете біл ді.

Мі не, ел ден шық қан игі жақ сы лар ба сы-
нан соң ғы тал шаш түс кен ше елі не, қа зақ қа 
тап жыл май қыз мет ет ті. Бір ға на Алматы да ат 
тө бе лін дей ға на Ба яна уыл дан шық қан ға лым-
дар дың атын да үл кен-үл кен ме ке ме лер «мен 
мұн да лап» тұр. Ұлт тық Ғы лым Ака де ми ясы 
Қа ныш Иман тайұ лы ның аты мен бай ла ныс ты, 
ар хе оло гия ин сти ту ты Əл кей Мар ғұ лан Ха қа-
нұ лы ның, Хи мия ғы лы ми ин сти ту ты Əбі кей 
Бек тұ ров тың, энер ге ти ка ин сти ту ты Ша пық 
Шө кин нің, қа зақ фильм ки нос ту ди ясы Шə кен 
Ай ма нов тың атын да тұр. Мі не, бұл ба янауыл-
дық тар ға жі гер бе ре тін үл кен абы рой. Осы 
си яқ ты та лай-та лай ға лым дар ға ме кен бол ған 
қа си ет ті жер дің əр та сын құр мет тұ тып, ту ған 
же рі не бас июіміз ке рек.
Осы са пар да от ба сым мен ба рып қайт тым. 

Қа ра ша ңы рақ Жа рыл ғап ауылын да бол дым. 
Мар құм ата мыз Кə рім тай Өк пеұ лы ту ра лы 
де рек тер жи нау мақ са тын да көз көр ген та-
ныс та ры нан сұқ бат алып, одан қал са, ту ған 
ауылым ның то по но ми ка лық жер-су ат та рын 
зерт теу бойын ша із де ніс жұ мыс та рын жүр-
гіз дім. Был тыр Ал тын бек Нұ хұ лы аға мыз дың 
бас та ма сы мен Мұ са мыр за ның 200 жыл дық 
асы ата лып өт ті. Бұл ас тың бас ты ерек ше лі гі 
тек қа на ішіп-же умен шек тел мей ар тын да үл-
кен мұ ра лық іс қал ды.
Мұ са мыр за мен Сə дуа қас Мұ саұ лы ның қа-

бір ле ре за ма науи тұр ғы да жа ңар ты лып, көр-
нек те ліп, ту рис тер де бас сұ ғып зи ярат ете тін 
ме кен ге ай нал ды. Шоң би, Шор ман би бас та-
ған жол ды Мұ са мыр за мен Сə дуа қас Мұ саұ лы 
жал ғас тыр ды. Өз елі нің аза мат та рын оқыт ты, 
за ман ның кө ші нен қал дыр ма ды, Сə дуа қас Мұ-

саұ лы 1903 жы лы Ақ ке лін же рі нен Ер тіс-Ба ян 
өңі рін де гі ал ғаш қы қа зақ-орыс мек те бі нің бой 
кө те руі не се беп бол ды. Осы мек теп тен бо-
ла шақ үл кен ға лым Қа ныш Сəт ба ев та бі лім 
алып шық ты. Мі не, осы Ақ ке лін же рі бі лім нің 
ор да сы еді. Осы ны біл ген Ал тын бек Нұ хұ лы 
аға мыз сол та рих бет те рін мы на за ман ның кө-
зі не əкеп бер ді. Бұ рын ғы ес кі мек теп тің ор ны 
анық та лып, бү гін де ту рис тер кө ре ала тын жағ-
дай ға жет кіз ді.
Қа зақ та «Əке сі нің жақ сы лы ғы ба ла сы на 

қы рық жыл азық» де ген сөз бар. Мұ са мыр-
за ның ша ра па тын ар тын да қал ған елі кө ріп 
жа тыр. Был тыр ғы ас тың ар қа сын да Тең дік 
ауылы нан жа ңа мə де ни ет үйі са лын ды. Оның 
іші нен ға жап мұ ра жай ашыл ды. Қа ра ған ды 
ба ғы ты мен ке ле жат қан ту рис тер ге қан дай ел-
ге ке ле жат қа нын, Ба янауыл ға лым дар ме ке ні 
еке нін ай ғақ тап тұ ра тын де рек тің кө зі іс пет тес. 
Бұл мұ ра жай ға кір ген адам Ба янауыл тек қа-
на та би ға ты мен ға на емес, ғұ ла ма ла ры мен де 
əй гі лі екен ді гін өз кө зі мен кө ріп, се зі не ала ды. 
«Ға лым дар дың ор да сы на қош кел дің!» деп тұр-
ған дай.
Ен ді өз са па ры ма ойыс сам. От ба сы ма 

мұ ра жай ды көр сет тім, одан кейін Мұ са 
мыр за қа бір ста ны на ба рып зи ярат ет тік. 
Ару ақ тар ға құ ран ба ғыш та дық. Бұл жер тек 
қа на зи ярат етіп, дұ ға ба ғыш тай тын жер 
ға на емес, бі лім ала тын «ас пан ас тын да ғы 
ашық мұ ра жай» дер сің. Қан ша ма ата лы, ба-
та лы сөз дер жа зыл ған. Мұ са мыр за ту ра лы 
сол қа бір стан ның өзі нен көп мағ лұ мат алып 
шы ға сың.
Ба ла ла рым бар лы ғын оқып шық ты, олар-

ға тү сін ді ріп ай тып бер дім. Одан кейін не гіз гі 
са па ры мыз Қа ныш Иман тайұ лы ның ту ған же-
рі не ба ру еді. Был тыр Мұ са мыр за асы на бар-
ған да бі рін ші рет ба рып көр ген бо ла тын мын. 
Қа ныш тың кін дік қа ны там ған үйі нің ор ны на 
бел гі тас ор на тыл ған. Қай жыл да ры ор нат қа-
нын біл ме дім. Бəл кім, ға лым ның 100 жыл дық 
ме рейтойы на орай ор на тыл ған бо лар. Гра нит 

тас тың бе тін де жа зыл ған бояула ры өшің кі реп 
қа лып ты.
Би ыл ға лым ның 120 жыл ды ғы ғой. Əуел де 

үл кен той бо ла ды деп, кейін той бол май ты ны 
нақ ты лан ды. Сол кез де тас та ғы жа зу ды қайы-
ра бо яп шық са екен де ген ой кел ген. Үл кен 
той бол са, ес ке ріп бұ дан да жақ сы жа ңар ты-
ла тын шы ғар деп ой ла ғам. Со дан Қа ныш тың 
120 жыл ды ғы той лан бай ты ны бел гі лі бол ға сын 
бұл тас та сол күйін де жат қан шы ғар деп ар-
найы дайын да лып, бояу алып от ба сы мыз дың 
аты нан осы тас ты бо яп шы ғу ды ни ет қыл дық. 
Ал ла сə тін са лып Қа ныш Иман тайұ лы дү ни еге 
кел ген жер деп жа зыл ған бел гітас ты бо яп, жа-
ңар тып қой дық.
Алаш тың қай рат ке рі Əли хан Бө кей ха нов-

тың «Се ру ен жа сап зерт теу əді сі» де ген ең бе гі 
бар. Ол кі сі нің ал ғаш қы ма ман ды ғы ор ман шы-
лық ғой, яғ ни та би ғат тың ті лін жақ сы біл ген. 
Осы ең бе гін де жас ба ла лар ға жа ра ты лыс та ну 
бі лім де рін тез ұғып алу үшін се ру ен құ рып, 
қо лы мен ұс та тып, бы лай ша ай тқан да оқу-да-
ла лық прак ти ка жү зін де өт кіз ген дұ рыс дей-
ді. Мен де осы жол мен ба ла ла ры ма ша мам 
кел ген ше көз де рі не көр се тіп, бар біл ге нім ді 
ай тып жү ре мін. Осы жо лы Қа ныш қа ар нал-
ған бел гітас ты екі ба лам да ат са лы сып, бо яп 
шық ты.
Осы бел гітас тың ма ңын да əке сі Иман тай-

дың қо ны сы, одан əрі Ай рық қыс тауын да 
Иман тай мен Əли ма ның зи рат та ры бар. Қа-
ныш Иман тайұ лы Ба янауыл ға соң ғы рет ана-
сы Əли ма ның ба сы на бел гітас ор на ту ға кел ген 
де се ді. Қа не кен ту ра лы қа зақ тың бел гі лі жа-
зу шы сы Ме деу Сəр се ке аға мыз бар ғұ мы рын 
ар нап жа зып шық ты. Ал ба ла лық ша ғын «Жас 
Қа ныш» де ген ат пен Ебі ней Арыс та нұ лы жаз-
ған бо ла тын. Сон да қа рап отыр саң, Қа ныш ты 
зерт те ген осы екі адам да Ба янауыл же рі нен 
емес.
Мі не, бұл Қа ныш тың дүйім қа зақ елі не 

қыз мет ет ке ні нің дə ле лі. Қа зақ тың мақ та ны-
шы на ай нал ған Қа ныш ты бе ре сал ған Ба ян-
ауыл ме ке ні нет кен қа си ет ті ме кен дер сің! Қа-
ныш Ай рық та ғы қыс тауынан Ақ ке лін де гі мек-
теп ке ат пен, қыс та ша на мен ба рып бі лім ал ған 
екен. Ба ла Қа ныш тың жо лы мен біз де жү ріп 
өт тік. Ай рық өзе нін жа ға лап оты рып бо ла шақ 
ға лым Қа ныш 10 ша қы рым дық да ла мен мек-
теп ара сы на қан ша мəр те қа ты на ды екен. Ер-

кін кең да ла да, ар ман сыз ой дың же те гі не ер ді 
ме екен?!
Əл кей Ха қа нұ лы өз ес ке алу ын да «Қа ныш 

ал ты жа сы нан бас тап Ақ ке лін бо лы сы ның ор-
та лы ғы нан ашыл ған ауыл мек те бін де (1905-
1911) оқы ды. Төрт-бес жас қа кел ген де асық, 
то пай ойы ны мен құ мар ла на ды, өзен нің жа ға-
сы нан əде мі жыл тыр тас тар ды көп жи най ды. 
Ай рық та ғы Қа ныш тың асық ой нау үшін жыл-
ты ра ған ала ңын қарт кі сі лер əлі күн ге ұмыт-
па ған» дей ді. Қа ныш тың асық ой на ған ала ңы 
нақ ты қай тұс деп ой ға шо мып қоя мын. Бү гін-
де оны бі лу ші жоқ шы ғар.
Күн де көк жи ек ке ба ту ға ай нал ды, біз де 

бел гітас ты бо яп шық тық, бұл тас та «Ака де-
мик Қа ныш Иман тайұ лы Сəт ба ев 1899 жы лы 
сəуір дің 12-сін де осы жер де дү ни еге кел ді» деп 
жа зыл ған. Ен ді осы тас тың ас тын да ғы тұ ғы рын 
рет ке кел ті ріп қой са екен де ген ұсы ныс бар. 
Дəл тү бі нен су ыр лар ін қа зып үңі рей тіп тас та-
ған. Ке зін де ба ла Қа ныш асыр са лып ой на ған 
тас тың да, үй дің де ор нын да бү гін де су ыр лар 
асыр са лып ме кен қыл ған. Бəл кім жер иесі кет-
ке сін, түз иесі ме кен қыл ға нын да тұр ған еш сө-
кет тік жоқ шы ғар. Бұл да та би ғат тың үн дес ті гі 
бо лар.
Тек ай та рым, тұ ғыр ды рет ке кел ті ріп, со-

сын Мұ са мыр за елі мен Қа ныш тың Ай ры ғын 
ту рис тік ны са н мен жал ғас тыр са, нұр үс ті не 
нұр. Кел ген ту рис тер ге де та ным дық жа ғы нан 
пай да лы бо лар еді. Қа зақ тың маң дайы на сый-
ған Қа ныш өз ту ған елі нің ала қа нын да бо ла-
тын дай қам қо рын да бол са де гім ке ле ді.

ЕР НАР КЕЙ КИН,
БОТАНИКА КАФЕДРАСЫНЫ5 А�А О�ЫТУШЫСЫ

Қа зір гі за ман та ла бы на сай ең бек ті, өн ді ріс ті, бас қа ру ды ұйым дас ты ру дың жа ңа-
ша түр ле рі ке ңі нен пай да ла ны луы ти іс. Олар ав то кө лік жə не те мір жол кə сі по рын-
да ры ның ма те ри ал дық-тех ни ка лық ба за ла рын ти ім ді пай да ла ну, олар дың əлеу мет-
тік-эко но ми ка лық да му ын қам та ма сыз ете ді.
Елі міз дің эко но ми ка сын да мы ту жə не 

тұ рақ тан ды ру ке ле шек те ав то мо биль жə не 
те мір жол кө лік те рі нің тех ни ка лық жə не тех-
но ло ги ялық ба за сын ны ғай ту ды та лап ете ді. 
Ав то мо биль жə не те мір жол кө лік те рі түр лі 
кли мат тық жағ дай лар да жұ мыс іс теу үшін 
бейім дел ген, жо ғар ғы қа жет ті лік пен үл кен 
икем ді лік ті қам та ма сыз ете ді — бұл ба рын ша 
көп ші лік ке ор тақ жə не ың ғай лы кө лік тү рі 
бо лып та бы ла ды. Сол се беп ті жүк жə не жо-
ла ушы лар ды та сы мал да уды ұйым дас ты ру ға 
қыз мет көр се ту са ла сы ның жə не тех ни ка жə-
не тех но ло ги ялар ба ка лав рла рын дайын дау 
бү гін гі күн нің сұ ра ны сы на ие бо лып отыр.
Жо ға ры оқу орын да ры на тех ни ка са ла сы 

ма ман да рын да яр лау ға мем ле кет та ра пы нан 
оң көз қа рас бо луы жə не үл кен кө лем де грант-
тар дың бө лі нуі ай ғақ ты мə се ле. Бү гін гі за ман-
да кө лік сіз еш қан дай жұ мыс бі ті ру, жү ріп-тұ-
ру мүм кін емес.
Ака де мик Е. А. Бө ке тов атын да ғы Қа ра-

ған ды мем ле кет тік уни вер си те ті кə сі би-көр-
кем өнер фа куль те ті аясын да «Ма ши на та ну» 
ка фед ра сы 1993 жы лы 9 шіл де де құ рыл ған 
бо ла тын. 2013 жы лы «Ма ши на та ну» ка фед ра-
сы мен «Бей не леу өне рі жə не кə сіп тік оқы ту 
əдіс те ме сі» ка фед ра сы бі рік ті рі ліп, «Кө лік жə-
не кə сіп тік оқы ту» ка фед ра сы бо лып атауын 
өз герт ті. 2016 жы лы фи зи ка-тех ни ка лық фа-
куль тетінің құ ра мы на бе ріл ді. Ка фед ра «Кө-
лік ті пай да ла ну жə не жүк қоз ға лы сы мен 
та сы мал да уды ұйым дас ты ру», «Кө лік, кө лік-
тік тех ни ка жə не тех но ло ги ялар», «Кə сіп тік 
оқы ту» ма ман дық та ры бойын ша ба ка лав рлар 

дайын дай ды. Бү гін гі күн де ка фед ра жо ғар ғы 
бі лік ті про фес сор лық-оқы ту шы лар құ ра мы-
мен жа сақ тал ған. Ка фед ра құ ра мы 5 про-
фес сор, 6 до цент, 13 ма гистр, 2 аға оқы ту шы 
жə не 2 оқу ше бе рі нен тұ ра ды. «Кө лік жə не 
кə сіп тік оқы ту» ка фед ра сы «Кə сіп тік оқы ту», 
«Кө лік, кө лік тік тех ни ка жə не тех но ло ги ялар» 
ма ман дық та ры бойын ша ба ка лав ри ат тар ды 
дайын дау жұ мыс та рын жүр гі зіп ке ле ді. Ка-
фед ра аясын да «Кə сіп тік оқы ту» ма ман ды ғы 
бойын ша ба ка лавр бі тір ген сту дент тер кейін 
осы атал ған ма ман дық бойын ша ма гис тра ту-
ра ны жал ғас ты ру ға мүм кін дік ала ды. «Кө лік 
жə не кə сіп тік оқы ту ка фед ра сы» ТМД жə не 
алыс ше тел дер дің жо ға ры оқу орын да ры мен 
ты ғыз бай ла ныс та. Со ны мен қа тар ка фед ра 
ба за сын да муль ти ме ди ялық көр се ті лім жə-
не компь ю тер лік жүйе де за ман та ла бы на сай 
же тіл ді ріл ген ауди то ри ялар бар. Қа зір гі за ма-
науи ма те ри ал дық-тех ни ка лық ба за мен жаб-
дық тал ған, оқу жə не іс-тə жі ри бе лік құ рал дар-
мен жа ңар тыл ған лин га фон дық ка би нет тер де 
бі лім де рін же тіл ді ре ала ды. Оқу ше бер ха на-
сы ме талл жə не ағаш өң де уге ар нал ған оқу 
жə не өн ді ріс тік ста нок тар мен, сан дық бағ дар-
ла ма мен бас қа ры ла тын ті гін құ рал да ры мен 
жаб дық тал ған. Ше бер ха на ның өн ді ріс тік ба-
за сын да оқу жос пар ла ры мен жұ мыс бағ дар-
ла ма ла ры не гі зін де тə жі ри бе лік жə не зер тха-
на лық са бақ тар ке ше нін өт кі зу ге мүм кін дік 
жа сал ған. Зер тха на лық жə не іс-тə жі ри бе лік 
са бақ тар өт кіз ген де ав то мо биль дер дің электр 
жаб дық та ры мен энер ге ти ка лық қон дыр ғы-
ла ры ның қо рек тен ді ру жүйе сі не тех ни ка лық 

ди аг нос ти ка жұ мыс та рын жүр гі зу ге ар нал ған 
компь ютер мен жаб дық тал ған стен ді лер жə не 
те мір жол кө лік те рі нің құ ры лы мы мен қоз ға-
лы сын көз бен кө ріп, сту дент тер дің ой-өрі сін 
же тіл ді ру ге ар нал ған ауди то ри ялар, ав то мо-
биль дер дің құ ры лы сы мен бө лік те рін көз бен 
кө ріп, та ны су ға ар нал ған оқу ше бер ха на сы 
бар. Мұн да ав то мо биль дер дің əр түр лі мар ка-
ла ры ор на лас ты рыл ған.

«Kөлік ті пай да ла ну жə не жүк қоз ға лы сы 
мен та сы мал да уды ұйым дас ты ру» ма ман ды-
ғы сту дент те рі ав то кө лік жə не те мір жол са-
ла ла рын өн ді ріс тік бас қа ру мен ұйым дас ты ру 
тех но ло ги яла рын, жол қоз ға лы сын ұйым дас-
ты ру қыз ме ті түр ле рін мең ге ре ді. Бо ла шақ 
ма ман дар жол қоз ға лы сын ұйым дас ты ру 
жə не кө лік те гі та сы мал дау жұ мыс та ры ның 
түйін ді мə се ле ле рін ше шу ге мүм кін дік ала ды. 
Ло гис ти ка лық тə сіл де кө лік түр ле рі нің өза-
ра əре кет те суі не бай ла ныс ты жүйе лі ба ғыт та 
жұ мыс іс тей ді. Біз дің ма ман дық ты бі тір ген 
тү лек тер ав то кө лік жə не те мір жол са ла сын да, 
мем ле кет тік кө лік ин спек ци яла рын да, мар-
ке тинг қыз мет те рін де, кө лік тік эк спе ди ция 
ме ке ме ле рін де, жүк жə не жо ла ушы та сы мал-
да ушы жүйе лер де сұ ра ныс қа ие. Тү лек тер дің 
жұ мыс қа ор на ла су дең гейі не ке ле тін бол сақ, 
ма ман дық бойын ша жұ мыс іс теп жат қан Қа-
ра ған ды об лы сы бойын ша жол пат руль дік 
по ли ция бө лі мі нің 60 %-дан ас та мы біз дің 
ка фед ра тү лек те рі деп ай ту ға бо ла ды. Бұл 
өз ке зе гін де біз дің ма ман дық тың бү гін гі күн-
де сұ ра ныс сыз қал май ты нын көр се тіп отыр. 
Оқу мер зі мі күн діз гі бө лім бойын ша 4 жыл-
ды құ ра са, күн діз гі қыс қар тыл ған бө лім (кол-
лед жден кейін) бойын ша 3 жыл ды құ рай ды. 
Ал жо ға ры бі лі мі бар, со ған қо сым ша екін ші 
ма ман дық алу шы лар ға 2 жыл ды құ рай ды. 
«Кө лік ті пай да ла ну жə не жүк қоз ға лы сы мен 
та сы мал да уды ұйым дас ты ру», «Кө лік, кө лік-
тік тех ни ка жə не тех но ло ги ялар», «Кə сіп тік 

оқы ту» ма ман дық та ры ның күн діз гі бө лім сту-
дент те рі не мем ле кет та ра пы нан жыл сайын 
грант бе рі ле ді.
Фи зи ка-тех ни ка лық фа куль те ті нің бір ерек-

ше лі гі — пе да го ги ка лық ғы лым ай ма ғын да 
ма ман дар да яр ла удың ерек ше кон цеп ци ясын 
құ рай ды, сту дент тер оқу ба ры сын да ин же нер-
лік жə не өн ді ріс тік дайын дық пен қа тар пе да-
го ги ка лық ғы лым аясын да, со ны мен қа тар те-
рең пси хо ло ги ялық-пе да го ги ка лық дайын дық 
не гі зін де гі, эс те ти ка лық бі лім бе ру аясын да 
са па лы бі лім ала ды. Сту дент тер ге бі лім бе ру 
ба ры сын да үне мі із де ніп, жа ңа лық тар ды мей-
лін ше ти ім ді пай да ла ну — за ман ның өзек ті 
мə се ле сі деп ай ту ға бо ла ды. Ел ба сы Нұр сұл-
тан Назарбаев «Бо ла шақ қа бағ дар: ру ха ни 
жаң ғы ру» ат ты ма қа ла сын да; «Қа зір гі за ман да 
жас тар ға ақ па рат тық тех но ло ги ямен бай ла-
ныс ты əлем дік стан дар тқа сай мүд де лі жа ңа 
бі лім бе ру өте қа жет» деп атап көр сет кен дей, 
жас ұр пақ қа бі лім бе ру жо лын да ақ па рат тық 
тех но ло ги яны оқу үр ді сін де оң тай лан ды ру 
мен ти ім ді лі гін арт ты ру дың ма ңы зы зор.
Тех ни ка са ла сы ма ман да ры əлем нің бар-

лық да му шы ел де рін де үл кен сұ ра ныс та. Біз-
дің елі міз үл кен, ауқым ды, əлем ді таң қал ды-
рар лық тай там сан ды ра тын жо ба лар ды іс ке 
қо су да, осы да му ба ры сы əлі де, кем де ген де 
30-40 жыл да му ба ры сын бас тан ке ше ді. Егер 
де сіз дер осы тех ни ка са ла сы ма ман ды ғын таң-
да са ңыз дар, бо ла шақ та үл кен сұ ра ныс қа ие 
бо ла тын да ры ңыз ға жə не оқу ды жақ сы, ой да-
ғы дай аяқ та ған соң тех ни ка са ла сы на жұ мыс-
қа ор на ла су сіз дер ге оңай бо ла ты ны на се нім-
ді мін.
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