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В КарГУ прошла международная конференция, 
посвященная Сакену Сейфуллину
В КарГУ сос то ялась Меж ду на род ная науч но-прак ти чес кая кон фе рен ция «Сə кен 

Сей фул лин: ұлт тық рух жə не ұр пақ тар са бақ тас ты ғы» («Са кен Сей фул лин: на ци ональ-
ный дух и пре ем ствен ность по ко ле ний»). Она бы ла пос вя ще на 125-ле тию по эта, пи са-
те ля, об ще ствен но го и го су дар ствен но го де яте ля Са ке на Сей фул ли на.

В кон фе рен ции при ня ли учас-
тие аким Ка ра ган дин ской об лас ти 
Же нис Ка сым бек; об ще ствен ный и 
го су дар ствен ный де ятель Орал бай 
Аб ды ка ри мов; по эт, пред се да-
тель Со юза пи са те лей Казахстана 
Улык бек Ес да улет; ге не раль ный 
сек ре тарь Меж ду на род ной ор га-
ни за ции по раз ви тию тюркской 
куль ту ры и ис кус ства ТЮР КСОЙ 
Дуй сен Ка се инов; ака де мик На ци-
ональ ной ака де мии на ук Хан гель-
ды Аб жа нов; про фес сор Ка зах ско-
го на ци ональ но го уни вер си те та 
име ни аль-Фа ра би Ку ляш Ах мет, 
а так же из вес тные лин гвис ты, ли-
те ра ту ро ве ды, ис то ри ки, ру ко во-
ди те ли меж ду на род ных ор га ни за-
ций, пре по да ва те ли ву зов, ма гис-
тран ты и сту ден ты.

«Этот год в Ка ра ган дин ской 
об лас ти наз ван Го дом Са ке на 

Сей фул ли на. За свою ко рот кую 
жизнь он сде лал мно гое для на ше-
го на ро да. Был не толь ко по этом и 
пи са те лем, но так же го су дар ствен-
ным и об ще ствен ным де яте лем. 
Се год няш няя кон фе рен ция ор га-
ни зо ва на для то го, что бы уз нать 
о нем боль ше и рас ска зать на шей 
мо ло де жи», — ска зал Же нис Ка-
сым бек.
В рам ках кон фе рен ции так-

же сос то ялась пре зен та ция двух 
книг. Од но из из да ний — аль-
бом «Үш арыс», пос вя щен ный 
125-ле тию Са ке на Сей фул ли-
на, Иль яса Жан су гу ро ва и Бе-
им бе та Май ли на. Кни га на пе-
ча та на на ка зах ском и рус ском 
язы ках по за ка зу Меж ду на род-
ной ор га ни за ции по раз ви тию 
тюркской куль ту ры и ис кус ства 
ТЮРКСОЙ.

«Глав ная цель на шей ор га ни за-
ции — вы вес ти на ми ро вую аре-
ну об щее куль тур ное нас ле дие 
тюркско го на ро да. Мы ре ши ли 
из дать кни гу-аль бом, что бы по-
ка зать твор че ство трех на ших пи-
са те лей че рез кар ти ны и про из ве-
де ния», — го во рит ге не раль ный 
сек ре тарь Меж ду на род ной ор га-
ни за ции по раз ви тию тюркской 
куль ту ры и ис кус ства ТЮР КСОЙ 
Дуй сен Ка се инов.
Вто рая кни га пос вя ще на Са-

ке ну Сей фул ли ну. Она из да на по 
ини ци ати ве об лас тно го Уп рав-
ле ния куль ту ры, ар хи вов и до ку-
мен та ции. Кни гу «Сə кен Сей фул-
лин — мем ле кет тік тұл ға» на пи-
са ли Хан гель ды Аб жа нов, Се рик 
Ос па нов и Те мир га ли Ар ша бе ков. 
Ав то ры ста ви ли целью по ка зать 
лич ность Са ке на Сей фул ли на как 

го су дар ствен но го де яте ля. Для 
кни ги бы ли ис поль зо ва ны ма те-
ри алы из ар хи вов Ом ска и Пре зи-
дентско го ар хи ва Алматы.
Для учас тни ков кон фе рен ции 

в Ка ра ган де так же ор га ни зо ва ли 
выс тав ки му зей ных эк спо на тов и 
книг, ар хив ных ма те ри алов. В эк-
спо зи ции бы ли пред став ле ны и 
лич ные ве щи Са ке на Сей фул ли на.
Как от ме ти ли ор га ни за то ры, 

для пуб ли ка ции в сбор ни ке ма те-
ри алов кон фе рен ции отоб ра но 95 

науч ных ста тей из 120 пос ту пив-
ших.
На сек ци он ных за се да ни ях 

учас тни ки об суж да ли та кие те мы, 
как «Ис то ри чес кий об раз Са ке на 
Сей фул ли на как го су дар ствен но го 
и об ще ствен но го де яте ля», «Ак ту-
аль ные проб ле мы язы коз на ния в 
эпо ху гло ба ли за ции» и «Ис то рия 
раз ви тия ка зах ской ли те ра ту ры: 
вче ра и се год ня».
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Жа қын да ді ни жат ағым дар ға им му ни тет пен ин тер нет же лі сі ар қы лы та ра ла тын дес-
трук тив ті иде оло гия ға қар сы мүл дем төз бе уші лік ті қа лып тас ты ру мақ са тын да рес пуб-
ли ка лық ақ па рат тық тү сін ді ру то бы ның мү ше сі, Пав ло дар об лыс тық кон фес сияара лық 
қа рым-қа ты нас тар ды тал дау жə не да мы ту ор та лы ғы ның ди рек то ры Гүл наз Мақ сұт қы зы 
Раз ды қо ва ҚарМУ-да бі лім алып жүр ген сту дент қыз дар мен кез дес ті.

Ді ни экстре мизм мен тер ро риз мнен зар дап 
шек кен дер дің са на сы улан ған, олар түр лі жат 
ағым дар дың шыр мауына шыр ма лып, əр нəр-
се ге шек теу қойып, салт-дəс тү рі міз бен əдет-
ғұр пы мыз ға жат əре кет тер ге бой ал ды рып, 
ата-ана сы на, ту ған-ту ыс та ры на қар сы шы ғып, 
ада сып жүр. Тіп ті кей бі рі Си рия ға ат та нып 
кет кен. Елі міз де гі ай ту лы «Жу сан» опе ра ци ясы 
осын дай ада сып, жал ған жи һад ты ар тық көр-
ген отан дас та ры мыз ды ел ге қай та ру да. Олар 
қо ғам ның қол дауына мұқ таж. Ұзақ пси хо ло-
ги ялық, иде оло ги ялық оқы ту дан өту ар қы лы 
қа лып қа ке ле ді. Ді ни экстре мизм ба бы бойын-
ша жауап қа тар тыл ған дар дың ара сын да жас 
қыз дар да бар. Тə жі ри бе лі ма ман Гүл наз Мақ-

сұт қы зы кез де су ба ры сын да сің лі ле рі не ақыл-
ке ңе сін айт ты, адас қан адам ның жан ай қайын 
жет кі зе тін бей не ро лик тер көр се тіл ді. «Қа зақ-
стан ның түк пір-түк пі рін де осын дай кез де су лер 
жиі ұйым дас ты ры лып тұ ра ды. Біз дің мақ са ты-
мыз — Қа зақ стан аза мат та рын дəс түр лі емес 
жат ағым дар дан сақ тау. «Жу сан» опе ра ци ясы-
мен ел ге қай тып кел ген қыз дар мен сөй лес кен 
уақыт та олар дың осы жол ға əр түр лі оқи ға ла-
ры мен тап бол ған да рын ай та ды. Олар ды ал дап, 
сол жол ға тү сір ген адас ты ру шы лар дың қан дай 
сөз дер мен, əре кет тер мен ал дап, ар бай тын да-
ры жай лы Қа зақ стан аза мат та ры на ес кер ту де-
міз», — де ді. Шы нын да, қауіп тің ал дын алу аса 
қа жет. Қа зір еш қан дай мем ле кет ке ашық түр-

де со ғыс жүр гі зе ал май ды. Егер бір мем ле кет-
тің бей біт ші лі гін қа ла ма са, ол ел дің хал қы ның 
са на сын улап, осын дай бү лік шы ға ру ар қы лы 
өз де ген де рі не қол жет кі зе ді. Жи ын со ңы на та-
ман сту дент тер кө кей де жүр ген, кө ңіл ді күп ті 
қыл ған сауал да рын қойып, өз ой ла ры мен бө-
ліс ті.

ДИ ЯНА СА �ЫМ БЕК, #АРМУ СТУ ДЕН ТІ

Қа зан айын да Е. А. Бө ке тов атын да ғы Қа ра ған ды мем ле кет тік уни вер си те тін де Па ра сат-
ты лық мек те бі ашыл ды. Біз қо ғам мен қор ша ған ор та дан əді лет ті лік ті та лап ет сек, əуел де 
өзі міз ден бас тауымыз ке рек. Па ра сат ты лық де ге ні міз не? Па ра сат ты лық — адам бойын-
да ғы ақыл ды лық, кө ре ген ді лік, зер де лі лік, əдеп ті лік пен əді лет ті лік қа си ет те рін қам ти ды.

Əй гі лі фи ло соф, ой шыл əл-Фа ра би ай тқан-
дай, ақыл-па ра сат кү ші адам ның ой ла ну ына, 
пайым дауына, ғы лым мен өнер ді ұғы ну ына 

жə не жақ сы қы лық пен жа ман қы лық ты айы-
ру ына кө мек те се тін күш. Қа зір гі қо ғам жақ сы 
қы лық пен жа ман қы лық ты айы ра бі ле ді ме? 

Ар-ұят ты ұмы тып, адам ба ла сы түр лі ке лең сіз 
əре кет тер ге не ге ба рып жа тыр? Олар əлеу мет-
тік əді лет ті лік, па ра сат ты лық тəр ті бі, ака де-
ми ялық адал дық, кор по ра тив тік эти ка се кіл ді 
сы ни ұғым дар ды ұмыт қан.
Па ра сат ты лық мек те бі сы бай лас жем қор-

лық қа қар сы қоз ға лыс тың жа ңа фор ма ци-
яда ғы жас өкіл де рін мақ сат ты түр де да яр лау, 
жас тар ара сын да ғы сы бай лас жем қор лық қа 
қар сы мі нез-құ лық мо де лін на си хат тау, жо-
ға ры оқу орын да рын да ака де ми ялық адал дық 
пен өне ге лік ті қа лып тас ты ру, мем ле кет тік 
сы бай лас жем қор лық қа қар сы са ясат ты іс ке 
асы ру ға жас тар ды тар ту мақ са тын да ашы лып 
отыр. Оқы ту үр ді сі жос пар лан ған түр де қа зақ 
жə не орыс тіл де рін де өт кі зі ле ді. Қа был дан ған 
60 сту дент ма мыр айы на дейін бі лік ті ма ман-
дар дың дə ріс те рін тың дау мүм кін ді гі не ие бо-
ла алады. Тə лім бе ру ші лер ре тін де мек теп ке 
уни вер си тет тің про фес сор лық-оқы ту шы лық 
құ ра мы нан ға лым дар, прак тик-жұ мыс кер-
лер, заң са ла сын да ғы жə не сы бай лас жем қор-
лық қа қар сы іс-қи мыл са ла сын да ғы ма ман дар 
тар ты ла ды. Оқы ту жос па рын тə мам да ған сту-
дент тер ге Па ра сат ты лық мек те бін аяқ та ға ны 
ту ра лы куə лік бе рі ле ді.

АИДА #А ЛИ ЕВА, #АРМУ СТУ ДЕН ТІ

Та мыз айын да ҚР Тұң ғыш Пре зи ден ті 
Нұр сұл тан Назарбаев тың тө ра ға лы ғы мен 
өт кен «Nur Otan» пар ти ясы Са яси ке ңе сі-
нің ке ңей тіл ген оты ры сын да Ел ба сы елі-
міз де гі жо ға ры оқу орын да рын да бе лең 
алып кет кен жең ұшы нан жал ғас қан сы-
бай лас жем қор лық ты сын ға алып, «Қауіп-
сіз дік ке ңе сі нің тө ра ға сы ре тін де Қауіп сіз-
дік ке ңе сі не ар найы топ тар мен бір ге уни-
вер си тет тер ді іші на ра ірік теп алып, осы 
мə се ле ні зер де ле уді жə не оны Қауіп сіз дік 
ке ңе сі нің тал қы лауына шы ға ру ды тап сы-
ра мын» деп қа дап ай тқан бо ла тын.

«Jas Otan» Жас тар қа на ты Қа зақ стан Рес-
пуб ли ка сы ның Мем ле кет тік қыз мет іс те рі 
агент ті гі мен, ай мақ тық «Adaldyk аlany» жо-
ба лық кең се сі мен бір ле се оты рып, «Та за сес-
сия» ак ци ясы аясын да сту дент тер ара сын да 

сауал на ма жүр гі зіп, об лы сы мыз да ғы жа тақ ха-
на лар дың жай-күйі мен та ныс ты. Қа зан айын-
да Қа ра ған ды да ғы жо ға ры оқу орын да ры ның 
оқу ғи ма рат та ры мен жа тақ ха на ла ры на «Се-
нім жə ші гі» ор на тыл ды. Ен ді бі лім алу шы лар 

өз де рі нің ша ғым да рын осы қо рап қа са лып, 
па ра қор лық тың бол мауына ық пал ете ала ды.

АИДА #А ЛИ ЕВА,
#АРМУ СТУ ДЕН ТІ

Жа�ашыл ойлар5а жа�а 
жолдар ашылды

�а зан айын да Сту дент тер 
са райын да �а за� стан да �ы 
А�Ш ел ші лі гі ні� Назарбаев 
уни вер си те ті мен бір ле-
сіп, Е. А. Б! ке тов атын да �ы 
�арМУ-мен се рік тес бо лып 
бас та �ан ба� дар ла ма сы 
бойын ша «Star tap We ekend» 
бай �ауы !т ті. Б&л іс-ша ра Ор-
та лы� Азия стар тап та рын да-
мы ту �а ар нал �ан ха лы �а ра-
лы� «Tech Central Asia» ат ты 
бас та ма �а не гіз дел ген. Оны� 
ма� са ты — !з жо ба ла рын 
іс ке �о су, же ке биз нес �а-
лып тас ты ру +шін тал пы нып 
ж+р ген жас к/ сір пкер лер, сту-
дент тер ж/ не но ва тор лар �а 
де меу бо лып, �ол дау к!р се ту. 
Ба� дар ла ма жос па ры мен �а-
ты су шы лар �а бі раз пай да лы 
а� па рат бе рі ліп, иде яла рын 
ой лас ты ру +шін жа� дай лар 
жа са ла ды. Ал уни вер си те ті-
міз сол жас тар �а !зі ні� мол 
�ы лы ми ре сур ста рын �ол да-
ну �а м+м кін дік бе ре ді.

Бай �ау ды	 бі рін ші к� ні сту-
дент тер �шін же міс ті бол ды. 
Олар жа� сы ой ды с�з бен ай тып, 
�а �аз �а жа зып �а на �ой май, �а-
лай ша �рі �а рай іс ж� зі не асы-
ру �а бо ла ды де ген та �ы рып та 
�ы зы� ты �рі ж�йе лі �т кен се ми-
нар-тре нин гке �а тыс ты. Ал екін-
ші к� ні �з де рі дайын да �ан стар-
тап-жо ба ла рын ха лы� ал дын да 
лайы� ты �ор �ап, ма� сат та ры на 
жа �ын дай т�с ті.

«Стар тап тар �шін ау�ым-
ды лы� �те ма 	ыз ды. Я� ни, біз 
ба� дар ла ма ны �ан дай да бір 
ша �ын биз нес жо ба ла ры �шін 
бас тап т%р �а ны мыз жо�. Біз елі-
міз де, к�р ші лес ел дер де ж� не 
ше тел ай ма� та рын да са ты лып, 
ж� зе ге аса тын ж% мыс тар ды із-
дей міз», — де ді Биз нес-ак се ле-
ра тор ди рек то ры Бо лат С%л тан-
�а зин.

Н� ти же лер к�п к�т тір ме ді. 
'ор �ау ая� тал �ан со	 �о ры тын-
ды бел гі лі бол ды. Озып шы� �ан 
10 жо ба ны	 ав тор ла ры ті зі мі-
нен уни вер си те ті міз ді	 сту дент-
те рі де орын тап ты.

А# Н'Р МЫР ЗА ТА ЕВА
#Ж-22 ТО БЫ НЫ+ СТУ ДЕН ТІ

«Келешекке кемел 
біліммен»

Жа �ын да �а за� ті лі ні� 
прак ти ка лы� кур сы ка фед ра-
сы о�ы ту шы ла ры ны� &йым-
дас ты ру ымен сту дент тер ді� 
пат ри от ты�, шы �ар ма шы лы� 
/леуетін да мы ту ма� са тын-
да «Ж+з ден — ж+й рік, мы�-
нан — т&л пар» ат ты зи ят кер-
лік сайыс бо лып !т ті.

Сайыс ты	 ма� са ты — «Ке-
ле шек ке ке мел бі лім мен» деп 
Ел ба сы %с та ным ет кен дей, бо-
ла ша� �а те ре	 бі лім мен �а дам 
ба сып, �лем дік бі лім ке 	іс ті гі-
ні	 �% пи яла ры на �	і ліп, �о �ам �а 
бейім, �з �а бі ле тін та ны та ала-
тын, жан-жа� ты да мы �ан, б� се-
ке ге �а бі лет ті, �% зі рет ті т%л �а ны 
�а лып тас ты ру. Т�рт б� лім нен 
т% ра тын сайыс �а �з ге %лт �кіл-
де рі ні	 сту дент те рі бел се не �а-
тыс ты. «С%	 �ар» ж� не «Жа лын» 
деп ата ла тын екі ко ман да дан 
�% рал �ан сайыс ты	 �о ры тын-
ды сы бойын ша «Жа лын» ко ман-
да сы же 	іс ке кет ті. Сайыс �а 
�а тыс �ан бар лы� сту дент тер 
дип лом мен ма ра пат тал ды.

#А ЗА# ТІ ЛІ НІ+ ПРАК ТИ КА ЛЫ# КУР СЫ КА ФЕД РА СЫ

Парасаттылы� мектебі

Жат а5ым жа�сылы��а бастамайды

Сенім жFшігі

Университет жа�алы�тары
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В Алматы в тор же ствен ной об ста нов ке прош ло че ство ва ние по бе ди те лей 
Рес пуб ли кан ско го кон кур са на со ис ка ние сту ден чес ких сти пен дий Фон да Пер-
во го Пре зи ден та Рес пуб ли ки Казахстан — Ел ба сы. В этом го ду бо лее чем из 350 
за явок кон кур сная ко мис сия вы де ли ла 80 по бе ди те лей.

Сти пен ди ата ми но во го учеб но го го да 
ста ли сту ден ты из Нур-Сул та на, Алматы, 
Ак то бе, Ка ра ган ды, Кас ке ле на, Кок ше тау, 
Кос та ная, Кы зы лор ды, Пав ло да ра, Пет ро-
пав лов ска, Се мея, Тур кес та на, Усть-Ка ме-

но гор ска и Шым кен та. Они име ют мак си-
маль ные по ка за те ли ака де ми чес кой ус пе-
ва емос ти, поль зу ют ся ав то ри те том сре ди 
сту ден тов и пре по да ва те лей, ак тив но уча-
ству ют в об ще ствен ной, науч но-ис сле до-
ва тельской и прак ти чес кой дея тель нос ти 
учеб но го за ве де ния. Свои дос ти же ния сти-
пен ди аты под твер ди ли транскрип та ми с 
вы со ким бал лом GPA за два го да обу че ния, 
сер ти фи ка та ми, гра мо та ми, дип ло ма ми, 
на ли чи ем науч ных ра бот и выс туп ле ни ями 
на кон фе рен ци ях и сим по зи умах.

«Кон курс на со ис ка ние сту ден чес ких 
сти пен дий про хо дит в рам ках ре али за ции 
од но го из ос нов ных нап рав ле ний Фон да 
Ел ба сы, а имен но: вы яв ле ние и по ощ ре-
ние та лан тли вой мо ло де жи стра ны. Сос то-
ялась чес тная борь ба, в ре зуль та те ко то рой 
оп ре де ле ны 80 ода рен ных и кре атив ных 
сту ден тов. В те че ние це ло го учеб но го го-
да по бе ди те ли кон кур са бу дут по лу чать 
сти пен дии на еже ме сяч ной ос но ве. Та кая 

под дер жка со сто ро ны Фон да это не толь-
ко дос той ная оцен ка зас луг сту ден тов, но 
и силь ная мо ти ва ция ид ти впе ред, не ос та-
нав ли вать ся на дос тиг ну том. Это ре аль ный 
сти мул для по ко ре ния но вых вер шин в уче-
бе, в науч но-ис сле до ва тельской дея тель-
нос ти и в твор че стве. До бав лю, что учас тие 
в кон кур сах Фон да во мно гом спо соб ству-
ет по вы ше нию кон ку рен тос по соб нос ти у 
уча щей ся мо ло де жи», — под чер кнул ди-
рек тор пред ста ви тель ства фон да в Алматы 
Сер гей Тох та ров.
Но во ис пе чен ных сти пен ди атов поз дра-

ви ли на сце не кон цер тно го за ла но во го 
кор пу са Cas pi an Uni ver sity. Им вру чи ли 
сер ти фи ка ты на пер со наль ные еже ме сяч-
ные сти пен дии и наг руд ные знач ки. Каж-
дый по бе ди тель кон кур са по лу чил осо бый 
ста тус — «Сти пен ди ат Фон да Пер во го Пре-
зи ден та Рес пуб ли ки Казахстан — Ел ба сы».
Сту ден там КарГУ им. Е. А. Бу ке то ва 

при суж де но на иболь шее ко ли че ство сти-

пен дий — че ты ре! Поз драв ля ем с по бе дой 
Ауба ки ро ву Асель — сту ден тку 4-го кур са 
юри ди чес ко го фа куль те та, Бас па ко ву Ма-
ди ну — сту ден тку 3-го кур са ис то ри чес ко го 
фа куль те та, Аб дра сил Гу лайым — сту ден-
тку 4-го кур са пе да го ги чес ко го фа куль те та, 
Се ри ко ву Арай лым — сту ден тку 4-го кур са 
фи ло ло ги чес ко го фа куль те та!
Асель Ауба ки ро ва, сту ден тка спе ци-

аль нос ти «меж ду на род ное пра во», по-
де ли лась сво ими впе чат ле ни ями от кон-
кур са: «Я имею дип ло мы олим пи ад и 
науч ные статьи по пуб лич но му, гу ма ни-
тар но му, фи нан со во му, тор го во му пра ву. 
Моя цель — ра бо та на ми ро вом уров не в 
ка че стве про ку ро ра по трансгра нич ным 
уго лов ным де лам. Это не толь ко выс ший 
пи ло таж в юрис пру ден ции, но и воз мож-
ность по мочь ка зах стан цам, ко то рые по па-
да ют в труд ные си ту ации в дру гих стра нах 
и те ря ют ся там, не ви дя для се бя вы хо да. 
Так же это по мощь инос тран ным граж да-
нам в на шей стра не. По бе да в кон кур се еще 
силь нее ук ре пи ла ме ня в мо ем вы бо ре спе-
ци али за ции», — го во рит де вуш ка.

ПО МА ТЕ РИ АЛАМ САЙ ТА WWW.PRE SI DENTFO UN DA TI ON.KZ

О соб лю де нии и сво бод граж дан в Ка зах ста не, ра бо те оте че ствен ных пра во за-
щит ных ин сти ту тов, а так же дея тель нос ти го су дар ствен но го ом буд сме на в хо де се-
ми на ра рас ска за ли вче ра сту ден там и пре по да ва те лям КарГУ име ни Е.А. Бу ке то ва.

Как под чер кнул про рек тор уни вер си-
те та по стра те ги чес ко му раз ви тию и меж-
ду на род но му сот руд ни че ству Ер жар Ибы-
шев, в нас то ящее вре мя на ше об ще ство 
всту пи ло в но вый ис то ри чес кий пе ри од. 
Так, 2 сен тяб ря 2019 го да Гла ва го су дар ства 
Ка сым-Жо март То ка ев пред ста вил но вое 
Пос ла ние на ро ду «Конструк тив ный об ще-
ствен ный ди алог — ос но ва ста биль нос ти и 
проц ве та ния Казахстана». Ре али за ция ос-
нов ных по ло же ний это го стра те ги чес ко го 
до ку мен та, а так же при со еди не ние на шей 
стра ны к ба зо вым до ку мен там ООН при-
да ют им пульс со вер шен ство ва нию оте че-
ствен но го за ко но да тель ства в об лас ти прав 
че ло ве ка.

«Все эти го ды ка зах стан ская схе ма за-
щи ты прав че ло ве ка пос ле до ва тель но раз-
ви ва лась с уче том об ще ев ро пей ских стан-
дар тов. Не укос ни тель ное соб лю де ние прав 
и сво бод граж дан — в чис ле при ори те тов 
ру ко вод ства стра ны. Для это го не об хо ди мо 
на учить на ших граж дан уме нию ци ви ли-
зо ван но ис поль зо вать пра во вые сред ства в 
их пов сед нев ной жиз ни, так как клю че вы-
ми по ня ти ями в об ще стве яв ля ют ся за щи-

та прав и бе зо пас ность. Аме ри кан ский со-
ци олог Эл вин Тоф флер наз вал сос то яние, в 
ко то ром пре бы ва ет сов ре мен ное об ще ство, 
«вол ной ин ди ви ду али за ции». Се год ня лю-
ди ча ще все го пред по чи та ют от го ра жи-
вать ся от внеш не го ми ра, пря чась в сво ей 
скор лу пе. Ины ми сло ва ми, в на ши дни 
ма ло кто го тов вни кать в проб ле мы со ци-
аль но го ха рак те ра и пред по честь лич ным 
ин те ре сам об ще ствен ные. Ка зах стан ское 
об ще ство, ко то рое час то об ви ня ют в инер-
тнос ти, от час ти до ка зы ва ет те орию Тоф-
фле ра. Од на ко круп ные меж ду на род ные 
ор га ни за ции, ко то рые не один год от сле-
жи ва ют си ту ацию в этом воп ро се по все му 
ми ру, от ме ча ют улуч ше ния в на шей стра-
не. При этом про дол жа ют де лать ре ко мен-
да ции по со вер шен ство ва нию за ко но да-
тель ства в Ка зах ста не в час ти за щи ты прав 
и сво бод граж дан. Уве рен, что ме роп ри-
ятие бу дет спо соб ство вать об ме ну опы том, 
науч но-те оре ти чес ки ми и прак ти чес ки ми 
раз ра бот ка ми, ко то рые бу дут нап рав ле ны 
на со вер шен ство ва ние пра во вой сис те мы 
Казахстана», — под чер кнул Ер жан Ибы-
шев.

В свою оче редь ру ко во ди тель На ци-
ональ но го цен тра упол но мо чен но го по 
пра вам че ло ве ка в РК Се рик Ос па нов рас-
ска зал, что се ми нар про во дит ся в рам ках 
про ек та, нап рав лен но го на прод ви же ние 
меж ду на род ных стан дар тов в дан ной об-
лас ти. По его сло вам, ман дат ка зах стан ско-
го ом буд сме на вклю ча ет в се бя пра во рас-
смат ри вать жа ло бы по на ру ше нию прав 
че ло ве ка дол жнос тны ми ли ца ми и ор га ни-
за ци ями. Ес ли на ру ше ние прав под твер-
жда ет ся, то он впра ве нап рав лять го сор га-
нам свои ре ко мен да ции. А еще он мо жет 
ус тра ивать пар ла ментские слу ша ния, об-
ра щать ся к дол жнос тным ли цам пуб лич но, 
пред ла гать ме нять за ко ны.
Упол но мо чен ный по пра вам че ло ве ка, 

он же ом буд смен, — дол жность уни каль-
ная. Ес ли все дру гие го сор га ны преж де все-
го обя за ны обес пе чи вать те пра ва, ко то рые 
про пи са ны в на ци ональ ном за ко но да тель-
стве, то обя зан нос ти глав но го го су дар ствен-
но го пра во за щит ни ка ши ре. Он сле дит за 
соб лю де ни ем прав и сво бод, зак реп лен ных 
в меж ду на род ном пра ве и не обя за тель но 
пре дус мот рен ных в на ци ональ ном за ко не. 
«Бо лее то го, это под ра зу ме ва ет, что ом буд-
смен мо жет пред ла гать го су дар ству улуч-
шать за ко но да тель ство, что бы при вес ти 
его в боль шее со от вет ствие с меж ду на род-

ны ми стан дар та ми», — под чер кнул Се рик 
Ос па нов.
В хо де се ми на ра, ко то рый прод лил-

ся два дня, об суж да лись оте че ствен ные и 
меж ду на род ные пра во за щит ные ме ха низ-
мы, пра во на мир ные соб ра ния и сво бо ду 
объ еди не ний, пра ва ре бен ка в Ка зах ста-
не, об ще ствен ный кон троль и раз лич ные 
его ви ды. Гос ти ме роп ри ятия при ня ли 
учас тие в де ло вых иг рах и дис кус си ях, а в 
зак лю че ние им бы ли вру че ны со от вет ству-
ющие сер ти фи ка ты.

СОБ. ИНФ.

Та ков был лей тмо тив встре чи за мес ти те ля Премь ер-ми нис тра РК Бер ди бе ка Са-
пар ба ева со сту ден чес кой мо ло дежью, ко то рая сос то ялась в хо де ра бо чей по ез дки 
в Ка ра ган дин скую об ласть. Пред ста ви те ли КарГУ так же при ня ли ак тив ное учас тие 
во встре че.

Встре ча прош ла в сте нах Ка ра ган дин-
ско го го су дар ствен но го тех ни чес ко го уни-
вер си те та. Мо ло дые лю ди рас ска за ли ви-
це-премь еру о сво их пер вых ус пе хах. А он 
дал свои со ве ты: сме ло ид ти к сво ей меч те 
и не упус кать воз мож нос тей.

«Дви жу щей си лой об ще ства яв ля ет ся 
мо ло дежь. Каж дый че ло век меч та ет о том, 
что бы у не го бы ло хо ро шее бу ду щее. На ша 
цель — соз дать мо ло де жи ус ло вия для са-

мо ре али за ции», — от ме тил Бер ди бек Са-
пар ба ев.
Ви це-ми нистр ин фор ма ции и об ще-

ствен но го раз ви тия РК Ма рат Азиль ха нов 
рас ска зал о ре али за ции го су дар ствен ных 
прог рамм в сфе ре мо ло деж ной по ли ти ки. 
Он от ме тил, что в Год мо ло де жи ре али зу-
ет ся 89 круп ных ме роп ри ятий. Раз ра бо-
та ны ме ры по ре ше нию жи лищ ной проб-
ле мы. По лу чи ло под дер жку мо ло деж ное 
пред при ни ма тель ство.

«Год мо ло де жи, бу ду щий Год во лон тер-
ства и на бор в Пре зи дентский кад ро вый 
ре зерв — все эти ша ги го во рят о том, что в 
стра не мо ло дые лю ди мо гут се бя ре али зо-
вать и быть счас тли вы ми», — под чер кнул 
ви це-ми нистр.
На встре че, где соб ра лись сту ден-

ты, мо ло дые пред при ни ма те ли, ра бо-
чие, спортсме ны, во лон те ры, каж дый 

хо тел по де лить ся сво ими ус пе ха ми. О 
сво их пер вых ша гах в биз не се рас ска зал 
мо ло дой фер мер Бир жан Има нов. Сво-
ей ис то ри ей ус пе ха по де лил ся учас тник 
прог рам мы «Ең бек» Алек сандр Кон це-
вич. Обу чив шись на кур сах пред при ни-
ма тель ства, он по лу чил грант и от крыл 
оз до ро ви тель ный центр. На чи на ющие 
пред при ни ма те ли поб ла го да ри ли Ел ба-
сы и го су дар ство за воз мож ность осу ще-
ствить свою меч ту.
Сту ден тка КарГУ им. Е. А. Бу ке то ва Оль-

га Кал мы ко ва выс ту пи ла на го су дар ствен-
ном язы ке. Бу ду щий жур на лист приз ва-
ла мо ло дежь изу чать и лю бить ка зах ский 
язык, знать ис то рию сво ей стра ны, чтить 
тра ди ции. Она про чи та ла сти хот во ре ние 
Абая «Əсем паз бол ма əр не ге». «Ис тин ный 
граж да нин дол жен внес ти свой вклад в раз-
ви тие на ции и го су дар ства. Не за бы вай те о 

сво их на ци ональ ных цен нос тях, — под дер-
жал сло ва сту ден тки ви це-премь ер. — Мо-
ло дежь дол жна быть вос пи тан ной и куль-
тур ной. Все это есть в про из ве де ни ях Абая, 
в его на зи да ни ях. Се год ня, в эпо ху пе ре мен, 
нам нуж ны все ду хов ные цен нос ти, о ко то-
рых го во рил и пи сал Абай». ???Сту ден тка 
4-го кур са Кар ГТУ.???
Пре зи дентский сти пен ди ат Ека те ри-

на Ка зан це ва рас ска за ла о раз ра бот ке, 
приз нан ной луч шей на меж ду на род ном 
IT-фо ру ме в Ка ра ган де. Ко ман да, чле ном 
ко то рой яв ля ет ся де вуш ка, пред ло жи ла 
мо биль ное при ло же ние в сфе ре об ще-
ствен но го тран спор та. Ека те ри на об ра ти-
лась с прось бой: уч ре дить спе ци аль ную 
сти пен дию для сту ден тов, за ни ма ющих ся 
на укой. Бер ди бек Са пар ба ев по обе щал по 
воз вра ще нии в сто ли цу по ру чить Ми нис-
тер ству об ра зо ва ния и на уки рас смот реть 
этот воп рос.
Ви це-премь ер от ме тил, что сле ду ющий 

Год во лон тер ства ста нет ло ги чес ким про-
дол же ни ем Го да мо ло де жи. «Пред сто ит 
боль шая ра бо та по под дер жке мо ло деж-
ных ини ци атив», — под чер кнул он.

ПО МА ТЕ РИ АЛАМ ПРЕСС-СЛУЖ БЫ АКИ МА ОБ ЛАС ТИ

Лучшим студентам вручили премии Елбасы

Права человека в приоритете у государства

Мечтай. Стремись. Развивайся!
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Би ыл Шың ғыс хан ның үл кен ұлы Жо шы хан не гі зін қа ла ған Ал тын Ор да ға — 
750 жыл тол ды. Жо шы хан 1180-1227 жыл дар ара лы ғын да өмір сүр ген та ри хи тұл-
ға. Да рын ды қол бас шы, же ңім паз стра тег Жо шы хан 1200-1227 жыл дар ара лы ғын да 
Шың ғыс хан ның жо рық та рын да же ке да ра қол бас тап, ірі əс ке ри со ғыс нау қан да-
рын да та быс ты же ңіс тер ге же тіп жүр ді. Ол 1207-1208 жыл да ры Сі бір ха лық та ры на 
қар сы жо рық пен 1215 жы лы Қы тай ға қар сы со ғыс нау қа нын да жə не 1219-1220 жыл-
дар да ғы əй гі лі Хо резм шах им пе ри ясы на қар сы ше шу ші шай қас тар да өзі нің ерек ше 
қол бас шы лық қа бі лет ті лі гі мен кө ре ген ді гін, əс ке ри ай ла-тə сіл де рін ұтым ды пай да-
лан ған ды ғы үшін əке сі Ұлы Қа ған Шың ғыс тың се ні мі не кі ре ді. 

Шың ғыс хан кө зі ті рі сін де төрт ұлы на 
үлес ке жер бөл ген де үл кен ұлы Жо шы ға 
ерек ше се нім біл ді ріп, «Ер тіс өзе ні нен бас-
тап ба тыс қа қа рай, көш пе лі ұлыс жауын-
гер ле рі нің аты ның тұя ғы же тер жер лер ге 
яғ ни, ақыр ғы те ңіз ге дейін гі ай мақ ты бе ре-
ді». Пар сы та рих шы сы Ата Мə лік Жу вей ни 
1260 жы лы жаз ған «Əлем ді ба ғын ды ру шы-
ның та ри хы» де ген ең бе гін де «Жо шы шө-
бі шүй гін, ша бын дық же рі мол, суы бал, 
ерек ше өл ке ні көр ді», — дей ді. Сі рə, ат үс-
тін де та лай жер ді, ел мен ха лық ты көр ген 
же ңім паз Жо шы хан ал ғаш көр ген нен-ақ 
Ұлы та удың ки елі лі гі мен қа си етін бір ден 
та ны ған да бо лар. Өмі рі нің со ңы на дейін 
Ұлы та уда ме кен де ген Жо шы ның өлі мін 
қа һар лы Шың ғыс хан ға ел бас та ған кө сем 
Кет бұ қа жы рау да на лық пен жет кіз ген. Қа-
зақ хан ды ғы ның соң ғы ха ны Ке не са ры мен 
Алаш Ор да ның ша ңы ра ғын кө те ріп, ал ты 
Алаш ты бір ту дың ас ты на жи на уды ғұ мыр-
лық мақ са ты қыл ған Əли хан Бө кей хан дар 
осы Ұлы та уда мəң гі лік ме кен тап қан Жо-
шы хан нан ті ке лей та рай ды. Жо шы ның үл-
кен ұлы Ор да Ежен нің ұр пақ та ры да Ұлы-
та уды жай лап, хан дық тың ас та на-бай та ғы, 
ор та лы ғы қыл ған. Зерт те уші, ғұ ла ма ға-
лым Əл кей Мар ғұ лан Ал тын Ор да хан да ры 
Бер ке, Өз бек т.б. би ле уші лер де кө бі не се 
уақыт та рын Ұлы та уда өт кіз ге нін жə не Кең-
гір өзе ні ал қа бы ның стра те ги ялық мəн ге ие 
бол ға нын жа за ды. Атақ ты Ра шид-ад-дин 
1310 жы лы «Жыл на ма лар та ри хы» ат ты 
та ри хи шы ғар ма сын да: «Қып шақ да ла сы 
ки із үй лер мен сал та нат ты ор да лар мен то-
лы бол ды. Бұл өл ке де жер қайыс қан үйір-
үйір жыл қы, түйе, та бын-та бын қой лар 
жайы лып жүр ді», — деп ба ян дай ды. Ұлы 
да ла ның са яси, эко но ми ка лық, ру ха ни ор-
та лы ғы қыз ме тін ки елі Ұлы та удың ат қар-
ған ды ғын сол за ман ның біл гір ой шыл да ры 
осы лай ба ян дап, шы ғар ма ла ры на ар қау 
етіп, кейін гі ұр пақ қа ба ға жет пес та ри хи 
де рек тер қал ды ра ды.

1227 жы лы Жо шы хан қай тыс бол ған 
соң ұл да ры Ор да Ежен мен Ба ту хан дар 
мұ ра гер лік дəс түр мен əке сі нің ұлы сын бас-
қа рып қа ла ды. Жо шы ұлы сы ның хан да ры 
бас тап қы да Қа ра қо рым да ғы Ұлы хан ға рес-

ми тəуел ді бо лып са на ла ды. Бі рақ 1259 жы-
лы Ұлы хан Мөң ке қай тыс бол ған соң, 
Шың ғыс хан ның кі ші ұлы Тө ле нің ұл да ры 
Құ бы лай мен Арық-бұ ға ара сын да би лік 
үшін кү рес бас та лып кет ті. Ұзақ қа со зыл-
ған со ғыс қи мыл да ры нан Же ті су же рі зор 
бү лін ші лік ке ұшы ра ды. Осы кез де Үге дей-
дің не ме ре сі, жауын гер лік даң қы мен аты 
шы ғып, қол бас шы лар дың ара сын да ерек-
ше бе дел ге ие бол ған Қай ду хан 1269 жы-
лы Та лас Құ рыл тайын ша қы ра ды. Құ рыл-
тай дың мақ са ты — Шың ғыс хан құр ған ұлы 
мем ле ке т тің өза ра алауыз ды ғы на жə не бір-
бі рі мен қыр қы суына жол бер меу еді.
Со ны мен, 1269 жы лы Та лас Құ рыл-

тайын да Шың ғыс хан ның ер жү рек ұр пақ та-
ры өза ра ке лі сіп, бұ дан бы лай им пе рия ға 
қа рап кел ген ұлыс тар дың өз ал ды на же ке 
бө лі ніп мем ле кет бо ла ты ны на пə ту ала са-
ды. Осы дан бас тап, 1269 жы лы же ке дер бес 
мем ле кет бо лып бө лі ніп шық қан Ал тын 
Ор да хан ды ғы шы ғыс де рек те рін де «Жо шы 
Ұлы сы» деп ата ла ды. Ал тын Ор да хан ды-
ғы Ба ту, Бер ке, Мең гу-Те мір, Тоқ та, Өз бек, 
Жə ні бек хан дар за ма нын да күш-қуа ты ке-
мел де ніп, мұ сыл ман дық Шы ғыс пен Же р-
ор та те ңі зі ара лы ғын да ғы бар ша ха лық қа 
Ұлы да ла ның құ ді ре тін мойын дат қан қу ат-
ты мем ле кет бол ды.
Мем ле кет шіл дік дəс тү рі не 3000 жыл 

бол ған Қа зақ елі нің та ри хын да Ал тын Ор-
да дəуірі нің ор ны ерек ше. Ал тын Ор да хан-
ды ғы Еура зия аума ғын да ғы ки із ту ыр лық-
ты ха лық тар дың ба сын бі рік тір ген алып 
им пе рия бол ды. Бұл та ри хи ке зең де — Ал-
тай дан Қы рым мен Поль ша ға, Сыр да ри я-
дан со нау Ібір-Сі бір ге дейін гі тү бі бір түр-
кі лер дің ай ды ны та сып, ме рейі үс тем бол-
ды. Кет бұ қа мен Сы пы ра жы рау лар дың 
жыр ла ры ның даң қы Ұлы да ла ны шар ла ған 
жə не ел қор ға ған ба тыр лар дың есі мі ха лық 
ара сын да ерек ше құр мет ке ие бол ған ер лік 
за ма ны са на ла ды.
Хал қы мыз дың дү ни ета нымы мен та ри-

хи жа ды сын да «Ұлы тау — ұлт ұясы» де ген 
қа  сиет ті ұғым мен бай лау бе рік ор на ған. 
Ұлы да ла ның та ри хын да ки із ту ыр лық ты 
хал қы мыз дың тағ ды ры мен та ри хи жа-
ды сын да ғы оқи ға лар дың не гіз гі ше ші мі 

Ұлы та уда қа был дан ған. 2019 жыл дың та-
мыз айын да Ұлы та уда ғы «Жез ки ік» ха лы-
қа ра лық фес ти ва лін де мем ле кет бас шы сы 
Қа сым-Жо март То қа ев: «Үш жүз дің ба сын 
қос қан Ұлы та уда» ба ба ла ры мыз ұлт тың ке-
ле ше гін ой лап, бір лік тің ту ын жел бі рет кен. 
Қа лың қауым осы ки елі өл ке де ел би ле ген 
хан дар ды ақ ки із ге кө те ріп, тақ қа отыр ғыз-
ған. Сон дық тан біз Ұлы тау же рі не хан ор да-
сы, қа зақ же рі нің кін ді гі деп, ерек ше құр-
мет пен қа рай мыз! Қа си ет ті ме кен нің қа дір-
қа си етін бар ша əлем ге та ны мал ғұ ла ма лар 
да мойын да ған. Ұлы тау то пы ра ғы — алып 
тұл ға лар дың ру хы то ғыс қан жер. Ха лық 
бұл жер ге Жо шы хан, Ала ша хан, Дом-
бауыл ке се не ле рін, Хан ор да сы мен Əулие-
та удай ки елі орын дар ды кө ру үшін ке ле ді. 
«Ази яның арыс та ны» атан ған атақ ты Ақ сақ 
Те мір де осы өңір ге ат шал дыр ған. Ұлы тау 
аңыз да рын да ұлт тың ұйы суы, жұрт тың 
жұ мы луы ай қын кө рі ніс тап қан», — деп 
мың жыл дақ тар дан бе рі ке ле жат қан Қа зақ 
мем ле кет ті лі гі нің не гі зі ұйыт қы сы қа си ет ті 
Ұлы тау еке нін ба са көр сет ті.
Ал 2019 жыл дың 2 қыр күйе гін де гі Қа зақ-

стан хал қы на тұң ғыш Жол дауын да мем ле-
кет бас шы сы Ал тын Ор да ның 750 жыл дық 
ме рей тойын өт кі зу ба ры сын да Ұлы тау ды 
ха лы қа ра лық ту ризм ор та лы ғы ре тін де 
та ны ту ға ар нау ке рек еке нін айт ты. Осы 
орай да, қыр күйек айы ның 23-29 ара лы ғын-
да Қа ра ған ды об лыс тық та ри хи-өл ке та ну 

му зейі мен Қа ра ған ды об лыс тық та ри хи-
мə де ни ес кер ткіш тер ді қор ғау жө нін де гі 
мем ле кет тік ин спек ци ясы ның ұйым дас ты-
ру мен Рес пуб ли ка лық дең гей де «Ұлы тау — 
Ал тын Ор да бе сі гі» ат ты Ал тын Ор да ның 
750 жыл ды ғы на ар нал ған ғы лы ми-та ным-
дық эк спе ди ция ки елі өл ке нің та ри хи ес-
кер ткіш те рі ор на лас қан жер ле рін де бол ды.
Эк спе ди ци яның ар найы мақ сат пен 

бар ған ал ғаш қы та ри хи ны са ны Ор та лық 
Қа зақ стан да ғы Жұ бан ана ке се не сі бол ды. 
Жұ бан əулие ке се не сі Қа ра ған ды об лы сы-
ның Жа ңа ра қа ауда ны тер ри то ри ясын да 
ор на лас қан ХІ ға сыр ға жа та тын ірі ар хи-
тек ту ра лық ес кер ткіш. Ке се не Са ры ар қа 
мен ба за ры лы кент ті өл ке Сыр да рия аң ға-
ры ның ал тын та мы ры са на ла тын Са ры су 
өзе ні бойын да ор на лас қан.
Ке ле сі кү ні — 24 қыр күйек те Жез қаз-

ған та ри хи-ар хе оло ги ялық му зейін де 
«Ұлы тау — Ал тын Ор да бе сі гі» ат ты ғы лы-
ми-та ным дық эк спе ди ци ясы құ ра мы ның 
қа ты су ымен бас па сөз кон фе рен ци ясы өт-
ті. Бас па сөз кон фе рен ци ясын да эк спе ди-
ци яның са па ры ның мақ са ты мен мін де тін, 
БАҚ өкіл де рі мен Ал тын Ор да та ри хы на 
зор қы зы ғу шы лық та ныт қан жи нал ған 
көп ші лік ке Ұлы та у өңі рін де ор на лас қан 
та ри хи ес кер ткіш тер дің ма ңы зын, олар-
дың мем ле кет тік құн ды лық та ры мыз ды 
на си хат та уда ғы ма ңы зын ба ян да дық. Эк-
спе ди ция құ ра мы ның қа ты су шы ла ры на 
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БАҚ өкіл де рі та ра пы нан көп те ген өзек-
ті сұ рақ тар қойыл ды. Біз өз та ра пы мыз-
дан əр бір қойыл ған сұ рақ қа тың ғы лық ты 
түр де ғы лы ми де рек тер бойын ша жауап 
бе ріп отыр дық. Сол кү ні түс ауа Жез қаз-
ған өңі рін де гі та ри хи мұ ра — Бол ған-Ана 
кө не сəу лет ес кер ткі ші не бар дық. Ака де-
мик-зерт те уші Əл кей Мар ғұ лан ның зерт-
теуі бойын ша ер те де Бол ған-Ана ке се не сі 
ха лық тың дү ни ета ны мын да ки елі са нал ған, 
осы жер ге зи ярат етіп адам дар кел ген. Ор-
та ға сыр лық та рих шы Ха физ Та ныш «Шах-
тың даң қы ту ра лы кі тап» ат ты ең бе гін де 
Бұ қар ха ны Аб дол ла хан мен бір ге 1582 жы-
лы 27 сəуір де Бол ған-Ана ке се не сі не кел ге-
нін жаз ған.
Эк спе ди ци яның үшін ші кү нін де бағ-

дар ла ма ға сəй кес Жез қаз ған мен Ұлы тау 
өңі рін де гі тү бі бір бү кіл түр кі ха лық та-
ры на ор тақ қа си ет ті ес кер ткіш тер ге, атап 
ай тсақ Жо шы хан, Ала ша хан жə не Дом-
бауыл ке се не ле рі не бар дық. Ки елі ме кен 
тө рін де сан ға сыр дан бе рі кө не нің кө зі не 
ай нал ған, та рих та ал тын əріп пен жа зыл-
ған бұл ес кер ткіш тер қас тер лі қа зақ да ла-
сын да Ал тын Ор да дан қал ған ми рас еке нін 
ай қын дай ды. 1946 жы лы ар хе олог-ға лым 
Əл кей Мар ғұ лан Жо шы хан ның ке се не сін 
ке шен ді түр де зерт те уді бас тай ды. Əл кей 
Мар ғұ лан Ұлы тау ай ма ғын да «Са рай лы», 
«Тор ғай лы», «Ор да-Ба зар» т.б. қа ла ла ры-
ның жə не «Қа ра қо рым» ат ты ірі бе кі ніс қа-
мал-қа ла ның бол ған ды ғын жа за ды.
Жо шы хан ке се не сі нен шық қан соң бір-

ден Қа ра кең гір өзе ні нің оң жа ғын да ор на-
лас қан Дом бауыл əули енің ба сы на бар дық. 
Бұл ке се не со нау кө не түр кі дəуірі ке зін де 
са лын ған құ ры лыс са на ла ды жə не Ор та-
лық Қа зақ стан да ор на лас қан құ ры лыс тар-
дың ішін де гі ең ежел гі сі бо луы да мүм кін. 
Дом бауыл мен Ала ша хан ке се не ле рі ту ра-
лы ең ал ғаш қы де рек ті ға лым Шо қан Уəли-
ха нов өзі нің «Қа зақ мо ла ла ры мен жал пы 
кө не ес кер ткіш те рі» ат ты зерт теу ең бе гін-
де бе ре ді. Ал қа зақ тың аңыз əң гі ме ле рін де 
Дом бауыл ды Жо шы хан ның мер ге ні ре тін-
де ба ян дай ды.

«Ұлы тау — Ал тын Ор да ның бе сі гі» ғы-
лы ми-та ным дық эк спе ди ци ясы са па ры-
ның төр тін ші кү нін де Ал тын Ор да ның аса 
ық пал ды биі бол ған əй гі лі Еді ге ба тыр дың 
тауына кө те ріл дік. Би ік ті гі 1056 метр Еді-
ге тауына эк спе ди ци яның бар лық қа ты-
су шы ла ры ерек ше құл шы ныс пен шық ты. 
Бар лы ғы ның жү зін де ата-ба ба ру хы на де-
ген зор сүйіс пен ші лік пен құр мет ті, қуа-
ныш ты көр дік. Та ри хи тұл ға, өз за ма нын-
да Ұлы да ла ның мем ле кет тік қай рат ке рі — 
Еді ге би, Ал тын Ор да ның қо ғам дық-са яси 
жə не ха лы қа ра лық са яси бай ла ныс та рын-
да же ке да ра ше шім қа был да ған да на гөй 
би лік иесі бол ды. Еді ге са яси би лік ке ен ді 
ие бол ған кез, Еура зи яның ба ты сы на шы-

ғы сы на дейін кең кө сіл ген құ ді рет ті Ал тын 
Ор да ның ба сы нан ба ғы тая бас та ған ке зе ңі 
еді. Ұлы Қып шақ да ла сы на дүр кін-дүр-
кін шап қын шы лық тар жа са ла бас та ды. 
Би лік құ мар Тоқ та мыс хан ның ке сі рі нен 
Ал тын Ор да ның қа лың қо лы 1387, 1391, 
1395 жыл да ры Əмір-Те мір дің əс ке рі нен 
ауыр же ңі ліс ке ұшы рай ды. Ұлы да ла ның 
абы ройы мен ер лік даң қын би ік ұс та ған 
мың да ған ба тыр ла ры мен ер жү рек сар-
баз да ры қан тө гіс ұрыс тар да ер лік пен қа за 
тап ты. Осын дай қи ын ке зең де Ал тын Ор-
да ның би лі гі не Еді ге ба тыр ке ліп, ел ір ге-
сін бе кіт ті, Ор да ның құ ді ре ті мен əс ке ри 
қу ат ты лы ғын қай та қал пы на кел ті ре ал ды. 
Еді ге нің ше бер қол бас шы лы ғы мен Ал тын 
Ор да жауын гер ле рі 1399 жы лы Бор сық ты 
өзе ні жа ға сын да Ұлы Лит ва кня зі Ви товт-
тың крес ші лер ден, ба тыс орыс княз дік те-
рі нен, по ляк тар мен не міс тер ден құ рал ған 
са ны көп, жүз де ген мың əс кер ден құ рал-
ған қа һар лы ар ми ясын тал қан дап же ңе ді. 
Ұлы Лит ва кня зі Ви товт Ұлы да ла ның са-
яси ор та лы ғы Ал тын Ор да ның кү ні біт ті 
де ген ой мен кел ді. Сон дық тан ол Рим Па-
па сын Қып шақ да ла сы на крест жо ры ғын 
жа сау ға да көн дір мек бол ған екен. Бі рақ 
Ви товт тың со ры на қа рай Ер Еді ге нің əс ке-
ри да ры ны мен да на лық қа си еті одан əл-
де қай да жо ға ры еді. Ен ді Бор сық ты да же-
ңі ліс ке ұшы ра са Ұлы да ла ны тағ дыр дың 
ауыр тəл ке гі кү тіп тұр ға нын əр бір Ал тын 
Ор да ның жауын ге рі те рең се зін ді. Қа һар-
ман дық тың ту ын би ік кө тер ген сар баз дар 
жан аямай ер лік пен со ғы сып, қып шақ тың 
қай қы қы лы шы ның даң қы мен қа һа ры ев-
ро па лық ар ми ядан мық ты еке нін көр сет ті. 
Бұл же ңіс Ал тын Ор да ның ха лы қа ра лық 
бе де лін бір ден кү шейт ті. Əлем дік са ясат-
кер лер мен ко роль дер, сұл тан дар мен им-
пе ра тор лар Ал тын Ор да ның ұлы бек лер-
бе гі Ер Еді ге мен са на са бас та ды. Ал тын 
Ор да ның даң қын қай та қал пы на кел тір ген 
Еді ге ні бү кіл түр кі хал қы «Ел қа мын же-
ген Ер Еді ге» деп ата ды. Еді ге ге де ген құр-
ме ті ар тқан ха лық оның ге не оло ги ялық 
ше жі ре сін «Ба ба түк ті шаш ты Əзіз ден» 
бас тап та ра та бас та ды. Ал тын Ор да ның 
хан да рын ті ке лей Еді ге би та ғайын дап 
отыр ды. 1419 жы лы Тоқ та мыс хан ның 
жауын гер ұлы Қа дыр бер лі нің əс ке рі мен 
со ғыс та қа за тап қан Еді ге ні хал қы Ұлы та-
удың ба сы на əкеп қоя ды. Бар лық өмі рін 
кү рес пен өт кіз ген Еді ге би мүм кін өзін 
Ұлы тау ға жет кі зу ді сар баз да ры на ама-
нат та ды ма екен. Ба сы на бақ қон ған Еді ге 
би дің ұр пақ та ры Нұ рад дин, Жаң быр шы, 
Мұ са, Оқас, Орыс, Жү сіп, Ыс майыл би лер 
Қы рым мен Деш ті-Қып шақ да ла сын да ғы 
бар лық са яси оқи ға лар ға ара лас ты.
Эк спе ди ция құ ра мы на қа ты су шы лар 24 

қыр күйек те Ұлы тау өңі рі нің ки елі же рі — 
Ал тын шо қы та ри хи ме ке ні не бар ды. Ака-

де мик Қа ныш Сəт ба ев 1926-1941 жыл дар 
ара лы ғын да Жез қаз ған ай ма ғын да қыз мет 
жа са ған жыл да ры Ұлы тау өңі рі нің та ри хи 
ес кер ткіш те рін зерт теп, олар дың сақ та лып 
қа лу ына се беп ші бол ды. 1935 жы лы ға лым 
Қа ныш Сəт ба ев Ал тын шо қы да ғы 1391 жы-
лы Əмір Те мір дің ор нат қан та сын тап ты. 
Ба ға жет пес та ри хи ес кер ткіш тің құ пи-
ясын ашып, Ұлы тау дың ки есі мен қа си етін 
ұр пақ қа та ныт ты. Мың жыл дық тар дан бе рі 
Ұлы да ла тұр ғын да ры на құт ты қо ныс жə-
не са яси ор та лық бол ған Ұлы та удың даң-
қы, за ма нын да 27 мем ле кет ті ба ғын дыр-
ған Əмір Те мір дің де на за рын өзі не бір ден 
аудар ды. Қан ша жер ден қа һар лы би ле уші, 
же ңім паз қол бас шы, ақы лы мен қу лы ғы 
өз ге за ман дас та ры нан би ік тұр са да сұң-
ғы ла Əмір Те мір түр кі ха лық та ры ның дү-
ни ета ны мын да ғы ерек ше орын ала тын — 
Ұлы та удың қа си етін бір ден та ны са ке рек. 
Ол уақыт Əмір Те мір со ғы су ға ба ра жат қан 
Ал тын Ор да ның ха ны Тоқ та мыс тың да ер-
лі гі мен сал та на ты ша рық тап тұр ған за ман 
еді. 1382 жы лы са лық ты уақы тын да тө ле ме-
ге ні үшін Мəс ке уді шауып, орыс княз дік-
те рін тəу бе сі не кел ті ріп, олар дың Ал тын 
Ор да ның ал дын да ғы мін де тін есі не тү сір-
ген Тоқ та мыс бі раз жыл Қы рым да же ке 
да ра би лік құр ған Ма май дың қа лың қо лын 
тал қан дап, «Өл дің Ма май, қор бол дың-
ның» ке рін кел тір ген бо ла тын. Тоқ та мыс-
қа қар сы ше ру тар тып ба ра жат қан Ақ сақ 
Те мір дің кө ңі лін де қан дай ой бол ға ны бір 
Тə ңір ге ға на аян. Ха лық аңы зы бойын ша 
Ұлы тау ға кел ген Əмір Те мір əр жауын ге-
рі не бір тас тан алып, тау қы лып үй гіз ген 
екен. Ал тын шо қы да үл кен жал пақ тас ты 
от қа бал қы тып, мы на сөз дер ді жаз ғыз ған: 
«Та рих тың же ті жүз тоқ сан екін ші қой жы-
лы, жаз дың шіл де айы. Тұ ран ның сұл та-
ны Те мір бек жүз мың əс кер мен Тоқ та мыс 
хан ға со ғыс пақ қа жү ре ді. Бұл жер ден өтіп 
ба ра жа тып, бел гі бол сын деп осы жа зу ды 
қал дыр ды. Тə ңі рі нə сіп бер сін. Ін шал ла, тə-
ңі рі бұл кі сі ге ра қым қы лып, бар ша адам 
есі не алып жүр сін».
Сол жы лы Еділ да ри ясы ның бір са ла-

сы Құн дыз ды өзе ні бойын да Тоқ та мыс тың 
бас қа ру ымен Ал тын Ор да əс ке рі Əмір Те-
мір ден ауыр же ңі ліс та ба ды. Ұлы да ла ның 
ай ба ры мен сұ сы бол ған қай ран ер лер да-
рын сыз хан Тоқ та мыс тың ке сі рі нен құр бан 
бо ла ды. Осы ата дан ке рі ке тіп ту ған би лік-
құ мар Тоқ та мыс ке зін де өзі ті ле ніп Ақ сақ-
Те мір дің қа на ты ның ас ты на ты ғыл ған бо ла-
тын. Тоқ та мыс қа қам қор шы бо лып, Ал тын 
Ор да ның та ғы на дейін жет кіз ген кө ре ген 
Əмір Те мір де оның да ры ны мен əс ке ри қа-
бі ле ті нің шо лақ еке нін əб ден бі луі де мүм-
кін ғой.
Же ңіл ген кү рес ке той май ды ның ке-

рін кел тір ген Тоқ та мыс 1395 жы лы та ғы 
да Əмір Те мір ден күй рей же ңі ліс тауып, 

Ібір-Сі бір ге қа ша ды. Қан май дан да жең ген 
Əмір Те мір Еділ мен Жайық тың бойын да-
ғы қа ла лар ды аяусыз шауып, то нап ке те-
ді. Қан ша жер ден да ныш пан бол са да осы 
Əмір Те мір түр кі мем ле кет те рі не обал жа-
са ды.

«Ұлы тау — Ал тын Ор да ның бе сі гі» ғы-
лы ми-та ным дық эк спе ди ци ясы ның бе сін-
ші кү нін де Ұлы тау ай ма ғын да ор на лас қан 
ор та ға сыр лық қа ла лар Бас қа мыр мен Аяқ-
қа мыр қа ла ла ры ның ес кі жұр ты на бар ды. 
Бас қа мыр қа ла сы — Жез ді өзе ні нің сол жа-
ға лауын да ғы та удың ете гін де ор на лас қан 
ор та ға сыр лық қа мал-қа ла. За ма нын да, Ба-
тыс пен Шы ғыс ты жал ға ған Ұлы Жі бек жо-
лы бойын да ор на ла сып, Ұлы тау ай ма ғы на 
тауар-ақ ша қа ты на сын да мыт қан ірі са уда-
эко но ми ка лық ор та лы ғы бол ған өр ке ни ет 
оша ғы мін де тін мін сіз ат қар ған қа ла ның 
та ри хы ға сыр лар дың құ пи ясын іші не бү гіп 
жа тыр.
Түс ауа Жез ді кен тін де ор на лас қан Мə-

кен Тө ре гел дин атын да ғы Жез ді тау-кен 
жə не бал қы ту ісі та ри хы мұ ра жайы на 
бар ған эк спе ди ци я мү ше ле рі со нау қо ла 
дəуірі нен бас тап, бү гін гі күн ге дейін гі Қа-
зақ же рін де гі тау-кен ісі та ри хы ме телл өң-
де удің эво лю ци ялық та ри хы мен та ны сып, 
көз де рі мен көр ді. Му зей де гі ба ға лы зат-
тар дың ара сы нан біз дің дəуірі міз ге дейін гі 
2000 жыл дан бас тап пай да ла ныл ған ежел гі 
кен ші лер дің құ рал-сай ман да ры нан бас тап, 
кү ні бү гін Қа зақ стан ның кен орын да рын-
да қол да ныс та жүр ген ауыр тех ни ка лар ға 
дейін кө ру ге бо ла ды. Жез ді тау-кен жə не 
бал қы ту ісі та ри хы мұ ра жайын да ғы ба ға 
жет пес та ри хи жə ді гер лер дің та ғы лы мы 
эк спе ди ция мү ше ле рі нің есін де мəң гі лік 
қал ды деп ба тыл ай ту ымыз ға да бо ла ды.

28 қыр күйек — эк спе ди ци яның соң-
ғы кү нін де əй гі лі Те рек ті əулие ке ше ні-
не бар дық. Те рек ті əули еде гі тас бе ті не 
аң сти лі мен са лын ған жа ну ар лар бей не сі 
кім нің де бол са на за рын бір ден ауда ра ды. 
Тас бе ті не қа ша лып са лын ған су рет тер 
ежел гі дəуір тұр ғын да ры ның та би ғат пен 
қо ян-қол тық ара ла су ын жə не сол за ман-
ның тех но ло ги ясын, ха лық тың қор ша ған 
ор та ға де ген көз қа ра сын, дү ни ета ны мын 
біл ді ре ді.
Жал пы 5 күн ге со зыл ған та ғы лы мы мен 

тəр би елік ма ңы зы зор ғы лы ми-та ным дық 
эк спе ди цияда бол ған жас тар ға сыр лар 
қой науынан бе рі ке ле жат қан та ри хи ес-
кер ткіш тер ді көз де рі мен кө ріп, қол да ры-
мен ұс та ды. Эк спе ди ция ға қа тыс қан əр-
бі реуінің кө кейін де ту ған өл ке та ри хы на 
де ген құр мет пен отан шыл дық ру хы ас қақ-
тады.

Н'Р ТАС СМА �' ЛОВ,
ТА РИХ ФА КУЛЬ ТЕ ТІ ДЕ КА НЫ НЫ+ �Ы ЛЫ МИ 
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На се год няш ний день Пре зи ден том и Пра ви тель ством РК внед ря ет ся но вая прог рам-
ма раз ви тия, воз рож де ния ис то рии, ду хов ных цен нос тей — «Ру ха ни жаң ғы ру».

Это кон цеп ция раз ви тия куль ту ры 
Казахстана, на це лен ная на воз рож де ние ис то-
рии, ду хов ных цен нос тей. Дан ная прог рам ма 
спо соб ству ет раз ви тию не толь ко куль тур ной 
сфе ры Казахстана, воз рож дая куль тур ные и 
ис то ри чес кие па мят ни ки, а так же тра ди ции.

Прог рам ма «Ру ха ни жа� �ы ру» — это 
боль шой ис то ри чес кий шаг по фор ми ро ва-
нию для каж до го граж да ни на Казахстана 
сов ре мен но го раз ви то го об ра зо ва тель но-
куль тур но го прос тран ства для то го, что бы в 
бу ду щем не ут ра тить ис то ри ко-куль тур ных 
кор ней и стать пол ноп рав ным учас тни ком 
ми ро вых гло баль ных про цес сов как Ка зах-
ста ну в це лом, так и каж до му граж да ни ну 
Казахстана.
Ос нов ной целью го су дар ствен ной прог-

рам мы «Ру ха ни жаң ғы ру» ста ло сох ра не ния 
куль тур но го нас ле дия и раз ви тия куль тур но-
об ра зо ва тель ной сре ды, она счи та ет ся ба зой 
на ци ональ ной иден тич нос ти, го су дар ствен-
нос ти, а кро ме то го инстру мен том за ня тия 
дос той но го мес та на ше го го су дар ства в сов ре-
мен ном ми ре.
В рам ках прог рам мы «Ру ха ни жаң ғы ру» 

воз мож но вы де лить клю че вые проб ле мы сов-
ре мен но го раз ви тия вос пи та ния, ко то рые, 
бе зус лов но, сто ят то го, что бы уде лить им на-
иболь шее вни ма ние, так как речь идет имен но 
о зав траш нем дне на шей стра ны, а так же цен-
нос тных ори ен ти рах со об ще ства Казахстана, 
ведь кор ни за ло же ны соб ствен но в вос пи та-
нии, обу че нии, твор чес ком раз ви тии, граж-
дан ском ста нов ле нии но во го по ко ле ния.
Мир, в ко то ром про жи ва ло пре ды ду щее 

по ко ле ние, на чи на ет ме нять ся на на ших гла-
зах. За нять мес то в пе ре до вой груп пе, сох ра-
няя преж нюю мо дель соз на ния и мыш ле ния, 
не воз мож но. По это му важ но скон цен три ро-
вать ся, из ме нить се бя и че рез адап та цию к ме-
ня ющим ся ус ло ви ям взять луч шее из то го, что 
не сет в се бе но вая эпо ха.
Глав ным не дос тат ком за пад ных мо де лей 

мо дер ни за ции XX ве ка при ме ни тель но к ре-
али ям на ше го вре ме ни бы ло в том, что они пе-
ре но си ли свой уни каль ный опыт на все на ро-
ды и ци ви ли за ции без уче та их осо бен нос тей. 
Лю бые, да же в зна чи тель ной сте пе ни мо дер-
ни зи ро ван ные об ще ства со дер жат в се бе ко ды 
куль ту ры, ис то ки ко то рых ухо дят в прош лое.

Нам не об хо ди мо сох ра нить свою куль ту-
ру, соб ствен ный на ци ональ ный код. Без это-
го сох ра не ния куль тур но го нас ле дия и раз ви-
тия куль тур но-об ра зо ва тель ной сре дып рев ра-
тит ся в пус той звук.
Но это не оз на ча ет кон сер ва цию все го в на-

ци ональ ном са мо соз на нии — и то го, что да ет 
нам уве рен ность в бу ду щем, и то го, что ве дет 
нас на зад. Без опо ры на на ци ональ но-куль тур-
ные кор ни дан ная прог рам ма по вис нет в воз-
ду хе. Нам же не об хо ди мо что бы, она твер до 
сто яла на зем ле. А это зна чит, что ис то рия и 
на ци ональ ные тра ди ции дол жны быть обя за-
тель но уч те ны. Это плат фор ма, со еди ня ющая 
го ри зон ты прош ло го, нас то яще го и бу ду ще го 
на ро да.

На се год ня в на шем го су дар стве чет ко 
выс тро ена еди ная це лос тная сис те ма об ра-
зо ва ния и вос пи та ния, ко то рая ори ен ти ро-
ва на на сов ре мен ные нуж ды со об ще ства и 
стра ны в це лом. Соб ствен но, имен но вслед-
ствие это го раз ви тие вос пи та ния в сис те ме 
об ра зо ва ния Рес пуб ли ки Казахстан в пос лед-
нее вре мя яв ля ет ся од ним из весь ма зна чи мых 
нап рав ле ний раз ви тия сис те мы об ра зо ва ния.
Для это го, сто ит от ме тить, что не об хо ди мо 

фор ми ро вать и раз ви вать ду хов ные и куль тур-
ные цен нос ти у уча щих ся. И это нап рав ле ние 
раз ви тия вос пи та ния школь ни ков за ло же но в 
прог рам ме «Ру ха ни жаң ғы ру».

Глав ная часть этой прог рам мы — чув ство 
пат ри отиз ма, лю бовь к Ро ди не, к сво ей зем-
ле, к сво ей стра не и на ро ду.
Это зна чи мое нап рав ле ние в вос пи та нии 

школь ни ков — фор ми ро ва ние об ще ствен но го 

соз на ния в их лич нос ти. Так как это спо соб-
ству ет нрав ствен но-эс те ти чес ко му вос пи та-
нию школь ни ков, фор ми ро ва нию их граж-
дан ствен нос ти и вы со ких пат ри оти чес ких 
убеж де ний, а в ре зуль та те и ста нов ле нию у 
них ак тив ной жиз нен ной по зи ции.
Это ре ша ет ся за счет зна ком ства с ис то ри-

ей сво ей стра ны, с куль ту рой и на ци ональ ны-
ми тра ди ци ями, с ге ро ичес ки ми де ла ми сво-
их сов ре мен ни ков. Это зна чи тель но при об ща-
ет к куль ту ре и ум ствен но му тру ду, и мо жет 
спо соб ство вать ста нов ле нию ха рак те ра и вос-
пи та нию граж дан ских ка честв у школь ни ков.
На се год няш ний день боль шое чис ло 

школь ни ков не дос та точ но зна ко мы с го су дар-
ствен ной сим во ли кой, тра ди ци ями и ис то ри-
ей сво ей стра ны. То есть нуж на сис те ма ти чес-
кая ра бо та по уве ли че нию уров ня пат ри отиз-
ма и граж дан ствен нос ти у школь ни ков.

Эту за да чу ре шит ре али за ция шес ти про-
ек тов прог рам мы «Ру ха ни жа� �ы ру», ко то-
рые ус та нав ли ва ют клю че вые нап рав ле ния 
сло жив шей ся сис те мы пат ри оти чес ко го 
вос пи та ния для фор ми ро ва ния сте ре оти пов 
сов ре мен но го че ло ве ка в ус ло ви ях но во го 
сов ре мен но го со об ще ства Казахстана как 
«граж дан, пат ри отов сво ей Ро ди ны».
Сле до ва тель но, глав ные це ли каж до го пе-

да го га в шко лах — это сох ра нить и при ум но-
жить ду хов ные и куль тур ные цен нос ти, то есть 
они дол жны фор ми ро вать чув ство пат ри отиз-
ма у сво их уче ни ков.
Как уже бы ло от ме че но пат ри отизм — это 

зна ком ство с бы том и куль ту рой сво ей стра ны, 
поз на ние ис то рии род но го края.
Фор ми ро ва ние чув ства пат ри отиз ма у 

школь ни ков — это ори ен та ция на воз рож де-
ние ду хов ных цен нос тей ка зах стан цев, учи-
ты вая все сов ре мен ные рис ки и вы зо вы гло-
ба ли за ции. Во вре ме на гло ба ли за ции од ним 
един ствен ным из са мых важ ных фак то ров оте-
че ствен но го об ра зо ва ния но во го по ко ле ния 
Казахстана бу дет имен но фор ми ро ва ние цен-
нос ти оте че ствен ной ис то рии и ис то ри чес ко-
го соз на ния. Роль ис то ри чес ко го соз на ния как 
од но го из са мых мощ ных ре гу ля то ров со ци-
аль ной жиз ни, пот реб ность его фор ми ро ва-
ния бы ла приз на на еще на на ча лах раз ви тия 
со об ще ства.
Ис по кон ве ков на ро ды сох ра ня ли свои тра-

ди ции и куль ту ру имен но в ис то рии сво их 
род ных мест, в раз лич ных ска за ни ях и ге ро-
ичес ких эпо сах. Этим ут вер жда лась куль ту ра 
и зак реп ля лись на ци ональ ные тра ди ции.
Сле до ва тель но, знать и по чи тать прош лое 

сво ей стра ны, на ро да, об щнос ти, сле до вать ее 
тра ди ци ям и обы ча ям как глав ным нор мам 
от но ше ния к тру ду, ок ру жа юще му ми ру, ок-
ру жа ющим ве щам, а так же к лю дям сво ей 
стра ны и про чим на ро дам, это ос но ва ста-
нов ле ния сов ре мен но го ми ра, сво ей стра ны, 
раз ви тие сво ей соб ствен ной лич нос ти. Эти 
цен нос ти и дол жны при ви вать ся в шко ле каж-
до му уче ни ку.

Ис то рия стра ны, тра ди ции и куль ту ра — 
нас тав ни ки жиз ни, ко то рые да ют нам об ра-
зы для со ци аль но го вос пи та ния, фор ми ро-
ва ния эт ни чес ко го соз на ния.
Ведь бес спор но, что толь ко лишь на ос но-

ва нии изу че ния ис то рии есть воз мож ность 
ов ла де ния всем ог ром ным опы том раз ви тия 
ци ви ли за ций, а так же все ми цен нос тя ми об-
ще че ло ве чес кой куль ту ры и в то же вре мя 
поз нать всю са мо быт ность сво ей соб ствен ной 
Ро ди ны.
В шко ле ос нов ны ми ис точ ни ка ми, ко то рые 

спо соб ны сфор ми ро вать ис то ри чес кое са мо-
соз на ние школь ни ков, бу дут та кие пред ме ты, 
как ис то рия, ли те ра ту ра, язы ки и мно гие дру-
гие.
Каж дый школь ник на них поз на ет пос ред-

ством ху до же ствен ной ли те ра ту ры, ис то ри-
чес ких очер ков, на род но го твор че ства, ис то-
рии язы ков, ис то рии на ро дов свою соб ствен-
ную стра ну, свой на род.

Но при этом этот про цесс весь ма сло жен и 
на хо дит ся в за ви си мос ти от мно го чис лен ных 
фак то ров: спе ци фич ность об ра зо ва ния ис то-
ри чес ко го са мо соз на ния в Ка зах ста не в мно-
го на ци ональ нос ти сос та ва на се ле ния стра ны 
(бо лее 120 на ци ональ нос тей), име ющие свои 
соб ствен ные цен нос ти, на ци ональ ные тра ди-
ции, ре ли ги оз ные пред поч те ния и куль ту ру; 
пот реб ность ук реп ле ния идей пат ри отиз ма в 
сов ре мен ной об ра зо ва тель ной сфе ре.

При этом вос пи та ние пат ри отиз ма у 
школь ни ков яв ля ет ся ос но вой ус пе ха мно го-
на ци ональ но го и мно го кон фес си ональ но го 
со об ще ства Казахстана. А его ос но вой яв-
ля ет ся рав ноп ра вие каж до го граж да ни на и 
их еди ная от вет ствен ность за свою Ро ди ну, 
и ее бу ду щее.
Пат ри отизм скла ды ва ет ся из меж на ци-

ональ но го сог ла сия, то ле ран тнос ти, ди ало га 
куль тур, по ли куль тур нос ти, ме жэт ни чес ких и 
меж кон фес си ональ ных вза имо от но ше ний.
Все это под ра зу ме ва ет пот реб ность фор-

ми ро ва ния у каж до го граж да ни на и, в пер-
вую оче редь, у под рас та юще го сов ре мен но-
го по ко ле ния, у школь ни ков, бо лее вы со ких 
нрав ствен ных, мо раль но-пси хо ло ги чес ких и 
эти чес ких ка честв, из чис ла ко то рых на ибо лее 
важ ным зна че ни ем об ла да ет имен но пат ри-
отизм, граж дан ствен ность, от вет ствен ность за 
судь бу Ро ди ны и го тов ность встать на их за-
щи ту.
И клю че вая роль во всем этом от во дит ся 

об ра зо ва тель ной сис те ме, шко ле, пе да го гам, 
ко то рые сле дуя прог рам ме «Ру ха ни жаң ғы ру» 
фор ми ру ют в но вом по ко ле нии, школь ни ках 
ос но вы пат ри отиз ма.

За да ча каж до го пе да го га разъ яс нять все 
ос но вы пат ри отиз ма, про во дить пат ри оти-
чес кое вос пи та ние, а так же всес то рон не 
раз ви вать здо ро вое чув ство пат ри отиз ма у 
сво их уче ни ков. Это ре али зу ет ся как на за-
ня ти ях, так и на внек лас сных ме роп ри яти ях 
шко лы.
Та ким об ра зом, роль «Ру ха ни жаң ғы ру» 

без гра нич на в воп ро сах вос пи та ния школь ни-
ков. В сов ре мен ных ус ло ви ях соб ствен но шко-
ла и яв ля ет ся сос ре до то чи ем пат ри оти чес ко го 
вос пи та ния школь ни ков. Это име ет не толь ко 
ин тел лек ту аль ную наг руз ку, но и спо соб но 
обо га тить их ду хов но, раз вить чув ство пат ри-
отиз ма, гор дос ти за свою стра ну и свой на род. 
Еще К.Д. Ушин ский го во рил, что «вос пи та ние 
на ци ональ но го пат ри отиз ма — это нап рав-
лен ный про цесс ста нов ле ния «че ло ве ка в че-
ло ве ке», и при вер ной ор га ни за ции он мо жет 
пов ли ять не толь ко лишь на ум, но и на ду шу 
и сер дце каж до го уче ни ка».
И это му спо соб ству ет имен но шко ла в пре-

по да ва нии род ной при ро ды, ге ог ра фии стра-
ны, ис то рии, язы ка и ли те ра ту ры. А ру ко вод-
ству ясь прин ци па ми «Ру ха ни жаң ғы ру», пе-
да го ги по лу чи ли ос нов ные нап рав ле ния для 
вос пи та ния школь ни ков.

Г. Б. РАХ МАН КУ ЛО ВА,
М. Ю. Н., СТАР ШИЙ ПРЕ ПО ДА ВА ТЕЛЬ КА ФЕД РЫ ТЕ ОРИИ И ИС ТО РИИ 

ГО СУ ДАР СТВА И ПРА ВА

М. БАС ПА КО ВА,
СТУ ДЕН ТКА ИС ТО РИ ЧЕС КО ГО ФА КУЛЬ ТЕ ТА КАРГУ ИМ. Е. А. БУ КЕ ТО ВА

Роль «Рухани жа�5ыру» в системе
образования и воспитания учащихся

Новости науки
Развитие 
международного 
сотрудничества 
кафедры маркетинга

В сен тяб ре 2019 го да стар-
ший пре по да ва тель ка фед ры 
мар ке тин га, ма гистр эко но ми-
чес ких на ук Ла ри са Вла ди ми-
ров на Та ше но ва бы ла приг ла-
ше на в Санкт-Пе тер бургский 
по ли тех ни чес кий уни вер си тет 
Пет ра Ве ли ко го в ка че стве 
за ру беж но го спе ци алис та для 
чте ния лек ций по дис цип ли не 
«Эко но ми ка пред прия тия» в 
рам ках нап рав ле ний «Циф ро-
вая эко но ми ка» и «Про мыш-
лен ные клас те ры в эко но ми-
ке».

Сту ден ты тех ни чес ких спе-
ци аль нос тей СПбПУ Пет ра 
Ве ли ко го по лу чи ли зна ния в 
об лас ти тех но ло ги чес ких ук-
ла дов и их ро ли в раз ви тии 
эко но ми ки; осо бен нос тях циф-
ро вой эко но ми ки; клю че вых 
тен ден ци ях раз ви тия циф ро-
вой эко но ми ки в ря де за ру-
беж ных стран; циф ро ви за ции 
про мыш лен нос ти; циф ро вом 
по тен ци але про мыш лен но-
го пред прия тия, эта пах и ал-
го рит ме его оцен ки; фор мах 
объ еди не ния пред прия тий; 
по ня тии и сущ нос ти клас те ра 
в эко но ми ке; ви дов клас те ров 
и их ха рак те рис ти ках; осо бен-
нос тях, ти по ло гии и струк ту ре 
про мыш лен но го клас те ра; осо-
бен нос тях фун кци они ро ва ния 
про мыш лен ных клас те ров; ос-
нов ных нап рав ле ни ях клас те-
ри за ции в Рос сии, Ка зах ста не 
и за ру бе жом.

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

Новости университета
Специальности 
«физическая культура 
и спорт» 60 лет!

25 ок тяб ря в вось мом кор-
пу се КарГУ им. Е. А. Бу ке то ва 
сос то ялась рес пуб ли кан ская 
науч но-прак ти чес кая кон фе-
рен ция, пос вя щен ная 60-ле-
тию спе ци аль нос ти «фи зи чес-
кая куль ту ра и спорт» КарГУ 
им. ака де ми ка Е. А. Бу ке то ва с 
учас ти ем пред ста ви те лей дру-
гих стран. Кон фе рен ция бы ла 
пос вя ще на тра ди ци ям и ин но-
ва ци ям в сфе ре фи зи чес кой 
куль ту ры и спор та.

В хо де кон фе рен ции бы ла 
рас ска за на ис то рия ста нов-
ле ния фа куль те та фи зи чес кой 
куль ту ры и спор та и спе ци аль-
нос ти «ФКиС», рас смот ре ны 
проб ле мы фи зи чес ко го вос-
пи та ния мо ло де жи, нрав ствен-
но-эс те ти чес ко го вос пи та ния 
сред ства ми фи зи чес кой куль-
ту ры и спор та, во ен но-пат ри-
оти чес ко го вос пи та ния, дет-
ско го и юно шес ко го спор та и 
спор та выс ших дос ти же ний.

В ра бо те кон фе рен ции 
при мут учас тие науч но-прак-
ти чес кие ра бот ни ки в сфе ре 
фи зи чес кой куль ту ры и спор-
та, пре по да ва те ли фи зи чес кой 
куль ту ры.

Рухани жа��ыру
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Про дол же ние. На ча ло в прош лом но ме ре 
га зе ты от 30.09.2019

Дет ство Тат тим бе та.
На ча ло твор че ства

В сос то ятель ной семье вли ятель но го и бо-
га то го бия, об ще ствен но го де яте ля и во лос-
тно го пра ви те ля Ка зан га па Мо ше ке улы от 
же ны Ак бо пе из ро да Ке рей в зи мов ке Кы зыл-
жал (Мо ше ке-бу лак) аула (уро чи ща) Мыр жык 
(ны не Кар ка ра лин ский район Ка ра ган дин-
ской об лас ти) ро дил ся Тат тим бет. Да та его 
рож де ния в раз лич ных ис точ ни ках рас хо дит-
ся: 1813, 1815, 1816 или 1817 год. Ряд ав то ров 
(А. К. Жу ба нов, К. С. Му са та ева — пря мой 
по то мок Тат тим бе та) на зы ва ют да той рож де-
ния ком по зи то ра 1817 год, дру гие (У. Бе ке нов, 
А. Мей дим бе ков) — 1815. Сог лас но фор му-
ляр но му спис ку о служ бе уп ра ви те ля Нур би-
ке-Чан ча ров ской во лос ти Кар ка ра лин ско го 
ок ру га бия Тат тим бе та Ка зан га по ва от 1852 
го да ука за но, что бию Тат тим бе ту Ка зан га по-
ву — 39 лет (ес ли ис хо дить из дан ных это го 
до ку мен та, год рож де ния бия — 1813). Упо-
ми на ет ся в этом клю че ав то ра ми и 1816 год. 
Но все вер сии от но си тель но го да рож де ния 
Тат тим бе та но сят ха рак тер пред по ло же ния, 
ги по те зы и да же ар хив ные до ку мен ты не мо-
гут дать точ ной да ти ров ки (в ка зах ской сте пи 
фун кци они ро вал 12-лет ний цик лич ный жи-
вот ный ка лен дарь, по это му пло хо ори ен ти-
ро вав ши еся в нем рус ские чи нов ни ки весь ма 
приб ли зи тель но ука зы ва ли те или иные да ты). 
Дет ство Тат тим бе та, пи сал К. Са лы ков, прош-
ло в бла гоп ри ят ных ус ло ви ях мир ной и бо га-
той жиз ни. Ка жу щи еся не объ ят ны ми степ ные 
прос то ры Са ры-Ар ки, уди ви тель ная кра со та 
Кар ка ра лы ок ру жа ли маль чи ка с дет ства. Бу-
ду чи са мым ода рен ным ре бен ком в семье, по 
сох ра нив шим ся пре да ни ям, с ран них дет ских 
лет Тат тим бет по ра жал ок ру жа ющих сво ей 
наб лю да тель ностью, ос трым умом, со об ра зи-
тель ностью и яр ким му зы каль ным да ро ва ни-
ем. Боль шое вли яние на не го ока за ла его мать 
Ак бо пе, знав шая боль шое ко ли че ство на род-
ных пе сен и ска зок. По кни ге А.К. Жу ба но ва, 
она «мо жет быть лю би ла Тат тим бе та боль ше 
его брать ев и сес тер, по то му что из вось ми де-
тей Ка зан га па ник то осо бен но не от ли чал ся 
тя гой к ис кус ству». Со вер шен но ес те ствен но, 
что у Ка зан га па за дас тар ха ном час то бы ли 
знат ные гос ти — об ще ствен ные, по ли ти чес-
кие, ре ли ги оз ные де яте ли, бии, му зы кан ты, 
акы ны и др.; их при сут ствие, твор че ство, бе се-
ды не мог ли не вос пи ты вать спо соб но го маль-
чи ка — та лан тли вое и име ни тое ок ру же ние 
вли яло на фор ми ро ва ние мыш ле ния, та лан та, 
ми ро воз зре ния в це лом. Ис кус ством ре шать 
су деб ные тяж бы в сте пи, ад ми нис тра тив ным 
опы том де ли лись отец Ка зан гап, род ствен ник 
Ал шым бай би; боль шую роль в ста нов ле нии 
Тат тим бе та сыг рал его дед Мо ше ке. В юном 
воз рас те Тат тим бет раз би ра ет раз лич ные жа-
ло бы, вер шит суд, ста но вит ся из вес тен по всей 
ок ру ге.
Пер вым учи те лем му зы ки стал млад ший 

брат Ка зан га па, дя дя Тат тим бе та — Али, он 
ра но на учил его иг рать на дом бре, и в дет стве 
та лан тли во го ре бен ка проз ва ли «маль чик-
кюй ши». Ис кус ство по ис пол не нию кюйев 
ему пе ре да вал дом брист Ку ан дык, уче ник из-
вес тно го кюй ши Бай жи ги та. Тат тим бет ов ла-
дел дом бро вым сти лем «шер тпе» ар кин ской 
тра ди ции. Сог лас но ис сле до ва ни ям ис кус-
ство ве дов, этот стиль имел «древ ние ис то ки 
и по лу чил свое клас си чес кое вы ра же ние в 
му зы ке Са ры ни яза-то ре и Бай жи ги та — ос-
нов ны ми пред ше ствен ни ка ми Тат тим бе та как 
кюй ши». О Са ры ни язе-то ре ос та лось очень 
нем но го све де ний, о Бай жи ги те из вес тно чуть 
боль ше. Он жил в XVIII ве ке в Вос точ ном Ка-
зах ста не (на тер ри то рии сов ре мен ной Се-
ми па ла тин ской об лас ти), бу ду чи оче вид цем 
ка за хо-джун гар ских войн, ге ро ичес кую те ма-
ти ку, пат ри оти чес кий и эпи чес кий дух вы ра-
зил в сво их про из ве де ни ях — кюйях. Сре ди 
уче ни ков Бай жи ги та был из вес тный дом брист 
Ку ан дык, пе ре дав ший уче ни кам Кен же баю и 
Тат тим бе ту свое ис кус ство дом бро во го ис пол-
не ния и со чи не ния му зы ки.

Пер вые кюи и ле ген ды
В мо ло дом воз рас те Тат тим бет сфор ми ро-

вал ся как зре лый кюй ши, прек рас ный ис пол-
ни тель с об шир ным ре пер ту аром. О жиз ни 
Тат тим бе та хо ди ло мно же ство раз но об раз ных 
ле генд. Ори ги наль ный, та лан тли вый, кра си-
вый юно ша с изыс кан ным вку сом, блис та-
тель ным ос тро уми ем, арис ток ра тиз мом в по-
ве де нии мо ло дой Тат тим бет был лю бим цем 
пуб ли ки. Яв ля ясь яр ким и ори ги наль ным се-
рэ (пе вец, му зы кант, им про ви за тор, ар тист) 
юно ша соз да вал праз днич ное нас тро ение там, 
где по яв лял ся. В кра си вых на ря дах, с бо га-
тым уб ран ством ко ней, в боль шом и шум ном 
соп ро вож де нии джи ги тов, му зы кант-ли рик 
нра вил ся де вуш кам, был же лан ным гос тем 
на всех праз дни ках в ка зах ской сте пи. Мес то 
и роль се рэ в ка зах ском об ще стве ис сле до ва-
те ли оп ре де ля ют так: «экстра ва ган тные лю ди 
эпи ку рей ско го тол ка» — А. В. За та евич; «степ-
ной ак тер» — А. К. Жу ба нов; «уни вер са лизм 
да ро ва ния», «ры цар ство и бла го род ство» се рэ, 
с пре об ла да ни ем в их твор че стве лю бов ной 
те ма ти ки — Е. Ис ма илов; «стран ству ющий 
пе вец-му зы кант», «их ре пер ту ар от ли чал-
ся не толь ко эпи чес ки ми ска за ни ями, но и 
ар тис ти чес ки ми выс туп ле ни ями, в ко то рых 
зна чи тель ное мес то за ни ма ли шут ки, при-
ба ут ки, иног да кос тю ми ро ван ные фо ку сы» — 
А. Х. Мар гу лан; «ры цар ство» се рэ, обо жа ние 
и «обо жествле ние» са лов и се рэ, ко то рым от-
во ди ли «по чет ное мес то вы ше ста рей шин — 
ак са ка лов, би ев, сул та нов» — Е. Тур су нов; са-
лы и се рэ бы ли приз ва ны в об ще стве оп ре де-
лять «мо ло деж ную куль ту ру», их фун кции не 
сво ди лись ис клю чи тель но к раз вле ка ющим, 
они, вос пи ты вая мо ло дежь, фор ми ро ва ли у 
них степ ной эти кет — А.И. Му хам бе тов. Но 
Тат тим бет не был прос то се рэ. В сво ем твор че-
стве Тат тим бет был не ор ди нар ным че ло ве ком, 
со еди нив шим в се бе по эта, пев ца, се рэ, та лан-
тли во го дом бро во го ис пол ни те ля и за ме ча-
тель но го ком по зи то ра.
О Тат тим бе те и его кю ях сох ра ни лось мно-

го ле генд. Не ко то рые ле ген ды жи вут в нес-
коль ких ва ри ан тах. По од но му из пре да ний 
Тат тим бет на учил сво его ко ня Боз жор га «тан-
це вать» под зву ки сво ей дом бры, ис пол няя 
свой кюй «Ка ра жор га» («Во ро ной ино хо дец»). 
По дру го му ва ри ан ту, он да же по ка зал этот 
но мер степ но му ге не рал-гу бер на то ру, по лу-
чив в по да рок от пос лед не го зон тик, с ко то-
рым Тат тим бет яко бы по том не рас ста вал ся 
(мож но се бе пред ста вить та кое зре ли ще; в 
XIX ве ке в ка зах ской сте пи всад ни ка вер хом 
на ко не с от кры тым зон ти ком от сол нца). А.К. 
Жу ба нов в сво ей кни ге на зы ва ет его «степ ной 
ак тер». Од ним из ле ген дар ных при емов бы ло 
уме ние Тат тим бе та иг рать на дом бре боль-
шим паль цем но ги. А.К. Жу ба нов пи шет: «В 
на ро де бы ту ют пре да ния, что Тат тим бет умел 
вир ту оз но иг рать кюй «Был кыл дак» ла донью 
ру ки и да же боль шим паль цем но ги».
По дру гой ле ген де му зы ка Тат тим бе та, его 

дом бра име ла ис це ля ющее дей ствие. Мо ло дой 
18-лет ний му зы кант Тат тим бет при шел к бо га-
чу Ку шик баю, у ко то ро го умер един ствен ный 
сын. Бе зу теш ный ак са кал был в сос то янии в го-
ре, не хо тел жить. Тат тим бет сел на по ро ге юр-
ты хо зя ина и стал иг рать. Сог лас но это му пре-
да нию Тат тим бет иг рал 2 дня и 2 но чи без пе-

ре ры ва, на чав со скор бных ме ло дий, пе ре шел 
к жиз не ут вер жда ющим мо ти вам. Рас сказ чи ки 
ут вер жда ют, что Тат тим бет сыг рал 62 кюя, по 
пред став ле ни ям ко чев ни ков у че ло ве ка 62 та-
мы ра (вен) и, сыг рав 1 кюй, Тат тим бет «от жив-
лял» 1 та мыр, «от кры вая» жиз нен ную энер гию 
уби то го го рем от ца. Сыг рав 62 кюя, мо ло дой 
кюй ши вер нул к жиз ни че ло ве ка, по те ряв ше го 
в ней смысл. Нес коль ко ва ри аций этой ле ген-
ды за пи са но раз лич ны ми ав то ра ми.
Од на из ле генд гла сит о му зы каль ном со-

рев но ва нии кюй ши с из вес тной дом брис ткой, 
где каж дый из ис пол ни те лей сыг рал по 39 
кюйев. По бе ду одер жал Тат тим бет, рас ска-
зы вал ди ри жер Ка ра ган дин ско го ор кес тра 
ка зах ских на род ных инстру мен тов име ни Тат-
тим бе та, зас лу жен ный де ятель Казахстана А. 
Шо кан ба ев, ког да, сняв обувь, кюй ши пос лед-
ний 40-й кюй сыг рал боль шим паль цем но ги. 
Дру гой ва ри ант этой ле ген ды при вел Ка ким-
бек Са лы ков. В ней рас ска зы ва ет ся о соз да нии 
кюйя «Сыл кыл дак» («Иг ри вый смех»), и он то-
же свя зан с ис то ри ей об ис пол не нии 40 кюйев 
Тат тим бе том. Эта ис то рия, как ут вер жда ет 
ав тор, из вес тна во всех угол ках Казахстана. 
Мать Абая Ул жан име ла млад шую сес трен ку 
Мал ка ра, дочь бая Тур па на. Мал ка ра с ма лых 
лет слы ла за ме ча тель ной ис пол ни тель ни цей 
ка зах ских кюйев на дом бре, зная мно же ство 
кюйев, в том чис ле и Тат тим бе та. Про из ве де-
ния кюй ши бы ли очень по пу ляр ны ми и, как 
го во ри ли в сте пи, за обу че ние од но го его кюя 
не ко то рые дом брис ты тре бо ва ли ло шадь. Два 
мо ло дых му зы кан та встре ти лись на Ко ян дин-
ской яр мар ке на му зы каль ном ай ты се. Имен-
но там со би ра лись акы ны, му зы кан ты, по эты; 
на яр мар ке ки пе ла жизнь, всег да бы ло мно го 
за ин те ре со ван ной пуб ли ки и зри те лей. Му зы-
каль ный ай тыс про хо дил меж ду Мал ка рой и 
Тат тим бе том, бы ло сыг ра но по 40 кюйев каж-
дым ис пол ни те лем, при чем Мал ка ра дол жна 
бы ла пов то рить сыг ран ные кюи Тат тим бе та, 
ка за лось, что она не ус ту па ла по мас тер ству, 
но со рок пер вым Тат тим бет ис пол нил толь-
ко что ро див ший ся у не го кюй «Сыл кыл дак». 
Мал ка ра, ус лы шав шая его впер вые, не смог ла 
пов то рить но вый кюй ав то ра и приз на ла свое 
по ра же ние.
Кюи Тат тим бе та, со чи нен ные им в мо ло-

дом воз рас те («Ок ше кюй», «Сыл кыл дак» и 
др.) поз во ли ли ис сле до ва те лям му зы каль но го 
твор че ства кюй ши от нес ти его в раз ряд-ком-
по зи то ров-ли ри ков. Зна ко мясь с пуб ли ка ци-
ями по твор че ству Тат тим бе та, мы нас чи та ли 
око ло де сят ка раз лич ных вер сий-ле генд о соз-
да нии толь ко од но го кюя «Сыл кыл дак», что 
сви де тель ству ет об ог ром ной по пу ляр нос ти 
и ле ген дар нос ти как твор че ства, так лич нос-
ти ком по зи то ра-кюй ши. Тат тим бет час то 
выс ту пал со сво ими про из ве де ни ями «Са ры-
жай ляу», «Бал бра ун» и др. на Ко ян дин ской 
яр мар ке, его по чи та те лем был хо ро ший зна-
ко мый кюй ши и ос но ва тель зна ме ни той яр-
мар ки Вар на ва Бо тов.

Про дол же ние в сле ду ющем но ме ре

З. Г. САК ТА ГА НО ВА,
Д. И. Н., ПРО ФЕС СОР, 

ДИ РЕК ТОР ЦЕН ТРА ЭТ НО КУЛЬ ТУР НЫХ 
И ИС ТО РИ КО-АН ТРО ПО ЛО ГИ ЧЕС КИХ ИС СЛЕ ДО ВА НИЙ КАР ГУ

Поздравляем!

Дмитрий Карпов 
вручил студентам 
награды

В сен тяб ре в Кар ка ра лин-

ске был про ве ден От кры тый 

чем пи онат Ка ра ган дин ской 

об лас ти по ту ристско му мно-

го борью и ком би ни ро ван но му 

ту риз му, ор га ни зо ван ный Уп-

рав ле ни ем фи зи чес кой куль-

ту ры и спор та Ка ра ган дин ской 

об лас ти. Со рев но ва ния про-

во ди лись на трех дис тан ци ях 

2-3-го клас са всех воз рас тных 

групп: «Тех ни чес кая: тех ни ка 

гор но го ту риз ма», «Ко ман дная: 

тех ни ка пе ше ход но го ту риз-

ма», «Лич ная: тех ни ка ве ло ту-

риз ма».

Ко ман да сту ден тов Sar yar ka 

спе ци аль нос ти «ту ризм» в сос-

та ве Жу ма га ли ева Е. А., Жа-

�ия Н. Т., Каб душ ки ро ва Н. Т., 

Джап па ро вой А. Е., 'ар бо зи на 

Ж. Х., Ар ты ко вой Т. М. за во-

ева ли 3-е мес то в об ще ко ман-

дном за че те, 2-е мес то — на 

дис тан ции «Ко ман дная», 3-е 

мес то — на дис тан ции «Лич-

ная». Ко ман да бы ла наг раж де-

на ру ко во ди те лем Уп рав ле ния 

фи зи чес кой куль ту ры и спор-

та Ка ра ган дин ской об лас ти 

Дмит ри ем Кар по вым дип ло-

мом 3-й сте пе ни, гра мо та ми 

2-й и 3-й сте пе ни, ме да ля ми. 

Ру ко во ди те лем ко ман ды сту-

ден тов выс ту пил стар ший пре-

по да ва тель ка фед ры мар ке-

тин га — Нур с%л тан Д. Т.

ИН ФОР МА ЦИЯ ПРЕ ДОС ТАВ ЛЕ НА

ЭКО НО МИ ЧЕС КИМ ФА КУЛЬ ТЕ ТОМ

Новости университета

Успешный забег
С от лич ным ре зуль та том 

выс ту пи ли сбор ные ко ман ды 

КарГУ им. Е. А. Бу ке то ва в тра-

ди ци он ном лег ко ат ле ти чес ком 

крос се «Зо ло тая осень» сре-

ди ву зов и про из вод ствен ных 

кол лек ти вов, ко то рый про-

во дил ся в ЦПКиО. На ши де-

вуш ки одер жа ли уве рен ную 

по бе ду сре ди ву зов! Ульбрихт 

На талья, сту ден тка 2-го кур са 

ФКиС, по ка за ла луч ший ре-

зуль тат сре ди жен щин на дис-

тан ции 500 мет ров. Юно ши 

КарГУ за ня ли вто рое мес то. 

Муж ская сбор ная одер жа ла 

бес спор ную по бе ду сре ди про-

из вод ствен ных кол лек ти вов, 

а жен ская ко ман да ста ла вто-

рой.

Великие имена великой Сары-Арки
Рухани жа��ыру
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Ака де мик Е. А. Бө ке тов атын да ғы Қа ра ған ды мем ле кет тік уни вер си те ті нің Сту дент тер са райын да об лыс тық 
тіл дер ді да мы ту бас қар ма сы ның жə не жо ға ры да атал ған уни вер си тет тің бір ле се ұйым дас ты ру ымен аса көр нек ті 
ақын-жа зу шы, қо ғам жə не мем ле кет қай рат ке рі Сə кен Сей фул лин нің 125 жыл дық ме рей тойы на ар нал ған «Сə кен 
Сей фул лин: ұлт тық рух жə не ұр пақ тар са бақ тас ты ғы» ат ты ха лы қа ра лық ғы лы ми-тə жі ри бе лік кон фе рен ция өт ті.

Кон фе рен ция ға бауыр лас Түр кия елі нің жə не рес пуб-
ли ка мыз дың есі мі ке ңі нен та ны мал лин гвис те рі, əде би ет-
та ну шы ла ры, та рих шы ла ры, ха лы қа ра лық ұйым дар дың 
бас шы ла ры, бел гі лі қо ғам қай рат кер ле рі, тіл жа на шыр ла-
ры, жо ға ры оқу орын да ры ның про фес сор лық-оқы ту шы-
лар құ ра мы мен бі лім алу шы ла ры жə не жер гі лік ті ат қа ру-
шы ор ган дар дың өкіл де рі қа тыс ты.
Ауқым ды іс-ша ра өте тін орын фойе сін де му зей жə ді-

гер ле рі жə не кі тап, ар хив тік ма те ри ал дар дан — бар лы ғы 
100-ге жу ық кі тап тар мен эк спо нат тар дан тұ ра тын көр ме 
та ныс ты ры лы мы өт ті. Көр ме маз мұ ны Сə кен дей сұң қар 
тұл ға ның та ри хи бей не сі мен шы ғар ма шы лық мұ ра сын, 
ол ғұ мыр кеш кен ке зең кел бе тін ашу ға ба ғыт тал ды.
Кон фе рен ция ма те ри ал да ры ның жи на ғын да жа ри-

ялау үшін ке ліп түс кен 120 ма қа ла са ра ла нып, 95 са па лы 
ғы лы ми ма қа ла ірік теп алы нып, жа рық қа шық ты. Кон фе-
рен ция ға ма те ри ал дар тө мен де гі дей та қы рып тар аясын да 
қа был дан ды: І сек ция. Сə кен Сей фул лин нің қай рат кер-
лік кел бе ті; ІІ сек ция. Жа һан да ну дəуірін де гі тіл бі лі мі нің 
өзек ті мə се ле ле рі; ІІІ сек ция. Қа зақ əде би еті нің да му үде рі-
сі: ке ше жə не бү гін.
Кон фе рен ци яның ал қа мə жі лі сін де ел ге есі мі ке ңі-

нен та ны мал тұл ға лар ба ян да ма жа са ды. Атап ай тқан да: 
Ұлық бек Ес дəу лет, ақын, Қа зақ стан Жа зу шы лар ода ғы ның 
тө ра ға сы, Қа зақ стан ның ең бек сі ңір ген қай рат ке рі, Мем ле-
кет тік сый лық тың ла уре аты; Орал бай Əб ді кə рі мов, ақын 
мұ ра сы ның жа на шы ры, қо ғам жə не мем ле кет қай рат ке рі; 
Дүй сен Қа сейі нов, Ха лы қа ра лық «ТҮР КСОЙ» түр кі мə де-
ни еті мен өне рін да мы ту ұйы мы ның Бас xат шы сы; Хан гел-
ді Əб жа нов, Қа зақ ұлт тық аг рар лық уни вер си те ті нің «Ру-
ха ни жаң ғы ру» ор та лы ғы ның же тек ші сі, та рих ғы лым да-

ры ның док то ры, Ұлт тық ғы лым ака де ми ясы ның ака де ми гі; 
Бек бо лат Ті ле ухан, Қа зақ стан Рес пуб ли ка сы Пар ла мен ті 
Мə жі лі сі нің де пу та ты; Кү лəш Ах мет, əл-Фа ра би атын да-
ғы Қа зақ Ұлт тық уни вер си те ті нің про фес со ры, фи ло ло гия 
ғы лым да ры ның док то ры, сə кен та ну шы; Мех мет Сер хат 
Йыл маз, Түр ки яның Кас та мо ну уни вер си те ті нің əде би ет 
фа куль те ті нің де ка ны, про фес сор, та рих ғы лым да ры ның 
док то ры; Ай гүл Іс ма қо ва, М. О. Əуезов атын да ғы Əде би ет 
жə не өнер ин сти ту ты ның бас ғы лы ми қыз мет ке рі, фи ло ло-
гия ғы лым да ры ның док то ры, про фес сор, алаш та ну шы; Қа-
жы Ах мет Шим шек, Түр ки яның Сель чук уни вер си те ті нің 
əде би ет фа куль те ті, фи ло со фия ка фед ра сы ның аға оқы-
ту шы сы, фи ло со фия ғы лым да ры ның док то ры, та рих шы, 
жур на лист; Ға лым Жай лы бай, ақын, Ха лы қа ра лық «Алаш» 
əде би сый лы ғы ның ла уре аты, Қа зақ стан ның ең бек сі ңір ген 
қай рат ке рі, «Жұл дыз» жур на лы ның бас ре дак то ры; Не сіп-
бек Ай тов, ақын, Мем ле кет тік сый лық тың ла уре аты, Сə кен 
Сей фул лин мұ ра жайы ның ди рек то ры; Ер ден Қа жы бек, 
Ах мет Бай тұр сы нұ лы атын да ғы Тіл бі лі мі ин сти ту ты ның 
ди рек то ры, ҰҒА кор рес пон дент-мү ше сі, фи ло ло гия ғы-
лым да ры ның док то ры, про фес сор; Қа нат Жү ні сов, Сə кен 
рө лін сом да ушы ак тер, əн ші-дра ма тург.
Ал қа мə жі лі сі нен соң кон фе рен ция сек ци ялық мə жі-

ліс тер фор ма тын да жал ғас ты. Бұ дан бө лек кон фе рен ция 
ба ры сын да ТҮР КСОЙ түр кі мə де ни еті мен өне рін да мы ту 
ұйы мы ның əзір леуімен жа рық көр ген «Үш арыс» кі та бы-
ның тұ са уке се рі өт ті. Кі тап Сə кен Сей фул лин, Бейім бет 
Май лин, Іли яс Жан сү гі ров сын ды қа зақ ру ха ни ятын да ғы 
аса ірі тұл ға лар та қы ры бы на ар нал ған.
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Мұ қа ба сын да көш пе лі лер дің ай бын ды ру хы өр нек тел ген осы бір ке рім жи нақ ты қы зы ға оқып 

шық тым. Ме нің ойым ша, кез кел ген қа лам гер дің жа рық қа шық қан жи на ғы құ ры лы сы бі тіп, жа ңа-

дан тап сыр ған жа ңа ғи ма рат се кіл ді. Əсі ре се, əр өлең нен құ рал ған ақын ның жыр жи на ғы сəн мен 

са лын ған көп қа бат ты тұр ғын үй ді елес те те ді. Əр өлең, əр бір жыр не ме се оның шу мақ та ры кіш ке-

не кір піш бо лып, тұ тас тай қа быр ға ре тін де қа ла нып, ға жайып ғи ма рат қа ай на ла ры сөз сіз. Қой ле-

кең нің осы кі та бы та қы ры бы нан бас тап, ір ге та сы мен ша ты ры на дейін са ғы ныш тан құ ра лып ты.

Олай бол са, кі ріс пе сі не көз ті гейік:
Мен ту ған да жа пан да ла, жал ғыз үй,
Қо ңыр бел ден ес ті ліп ті зар лы күй…
Бұл ме кен де ғұ мыр кеш кен де се ді
Не бір ба тыр, сөз ге ше шен ар лы Би.

Ша ңы рақ тан шық па са да шал қып əн,
Қай ран əкем ат үс тін де тол қы ған.
Ана əл диі қу ат бе ріп жа ны ма
Жөр ге гім де жу сан иісі аң қы ған.

…Қан ша ой шыл сарп ет се де ақы лын,
Дү ни енің кім бол жа ған ақы рын…
Қо быз қы лып қо лым да ғы қа лам ды,
Өлең ме нен жет кі зейін Хақ үнін…
Жи нақ тың «бі сі міл лə сі» — фи ло со фи-

ялық ли ри ка дан бас та ла ды. Адам өмір ге 
«шыр» етіп кел ген де, оған «жал ғыз дық» 
де ген ұғым өзі нің есі мі мен қо са жа бы са-
ды екен. Жа пан да ла да ғы жал ғыз ки із үй 
се кіл ді ғұ мыр бойы сол жал ғыз дық ты се-
рік ете ді. Əке-ше ше, ағайын-ту ыс, от ба-
сы, ба ла-ша ға, ел-жұрт, қор ша ған ор та 
мұ ның бə рі — қо сал қы құ бы лыс тар. Фи-
ло со фи ялық тіл мен ай тқан да, адам дар-
дың бə рі — жал ғыз. Ұлы ақын дар: Омар 
Һа ям, Абай, Мағ жан, Қа сым, Мұ қа ға ли-
лар жыр лап өт кен бұл жайын да. Жал-
ғыз дық — қор қы ныш ты емес. Ол — ой-
ла ну, тол ға ну, ке мел де ну, яғ ни па ра сат-
қа бас тар бас пал дақ. «Өмір де ақын дар-
дың бə рі жал ғыз…» деп Мұ қа ға ли ақын 
тек тен-тек ке ай тпа ған. Сол иен да ла да ғы 
қой шы ның жал ғыз үйін де дү ни еге кел-
ген пе ріш те-сə би ар ғы ба ба сы бақ сы да 
абыз Қой лы бай дың жал ға сы ре тін де 
өнер да рып, ақын боп өс ті. Дом бы ра тар-
тып, қо быз ға құ март ты. Ай тыс қа шы ғып, 
до да ға түс ті. Есі мін ел ге та ныт қан ай тыс 
өне рі бір тө бе. Бү гін гі біз дің ай тайын деп 
отыр ған əң гі ме міз, Қой ле кең нің по эзия 
əле мін де гі, жыр жо лын да ғы, өлең өл ке-
сін де гі ай шық ты із де рі, өзін дік сүр леуі.
Сай ғақ ғұ мыр, са ры күз, са ры бояу…
Қаз қаң қы лы, қо ңыр жел — бə рі баяу.
Асық пай ды ас пан да қор ға сын бұлт,
Көз жұ му лы… Шек сіз дік… Кө ңіл ояу…
Ақын өлең де рін де əде мі су рет те, күр-

де лі ой да жет кі лік ті. Сал мақ ты ой лар 
са ғы ныш се зім мен ас та сып, əр шу мақ-
тың шы райын кір гі зіп, өлең со ңын да 
түйін де ліп оты ра ды. Ақын по эзи ясын 
да ра лай тын бір си пат — оның өлең де-
рін де гі са ғы ныш са зы. Өт кен ді ой лау, кө-
не ге көз ті гу — да на лық тың бел гі сі.
Мен Ар лы Ғұн ның ба ла сы,
Ме кен бол ған ұлы Тұ ран да ла сы.
Ке ру енім көш тү зе се Мы сыр дан,
Нұр ға бөк кен Ніл мен Сыр дың жа ға сы.
Ал ты қа нат ке ре гем ді жай ған да,
Ал ты жұр тқа же ту ші еді па на сы… — 

дей ке ліп, əрі қа рай:
… Жер дің бе ті қы зыл-жа сыл сы зық тар,
Ел ме ке нін бел гі лей ді ұзын нан.
Сол кар та ға ұзақ-ұзақ қа рай мын
Тұл па рым ның тұя ғы мен сы зыл ған…
Не ме се:
Са ры күз де сар ғай ған тұл дү ние,
Мей лі жы ла, та ба ла, күл күйі не.
Дү ние-жал ған еш кім ге опа бер мес,
Құ лақ түр ші Қор қыт тың бір күйі не…

Жай адам ға қа ра ған да, ақын кө зі қы-
ра ғы. Ол ай на ла сын да ғы, та би ғат та ғы 
бо лып жат қан құ бы лыс тар ды тез аң ға-
ра ды. Мə се лен, та би ғат та ғы, жыл мез-
гіл де рін де гі əр түр лі бояулар ды қол да-
ну ының өзі те рең ой лар ға же те лей ді. 
«Қо ңыр үй», «қо ңыр бел», «қо ңыр жел», 
«қо ңыр қаз», «са ры ала қаз», «са ры да ла», 
«са ры бел», «са ры жел», «са ры күз», «боз 
да ла», «боз қы рау», «боз дү ние», «ақ таң», 
«ақ зер дү ние», т.б. сан алу ан бояулар ға 
құ рыл ған сөз тір кес те рі өлең дер ге өр нек 
то қып, та ма ша та би ғи фон қа лып тас-
тыр ған.
Ба тар күн нің шо мыл ған жал қы ны на,
Са ры бел дің ай нал дым тол қы ны на.
Ме нің мұ ңым ер тең ге же тер ме екен
Қо ңыр қаз дың ұқ сай тын қаң қы лы на?!
Ен ді бір өлең де:
Са ры ала қа зым, қаң қыл дап,
Са ғы нып біз ге жет тің бе?..
Са мал дан сыр лы əн тың дап,
Сар ғай ған күн дер, өт тің бе?.

…Сұр өмір сұс ты Əлем нен
Сый лас тық із деп сар сыл дым.
Са ры ала қа зым, Өлең нен
Са ры нын тап тым да усың ның…
Та би ғат қа тəн əр бояу өлең ге ен ген де 

ұлт тық өр нек ті, ұлт тық бол мыс ты көр се-
те ал са — сол шы ғар ма ның құ ны ар та ры 
сөз сіз. Ұлт тық бояу, ұлт тық мі нез — шы-
ғар ма ның шы райы.
Жас тық дəу рен жы лыс тап өтер бол ды,
Ой қа жы тып, кө ңіл ге се кем қон ды.
Ер кін өс кен Ар қа ның бө ке ні едім,
Бе тон үй дің бал ко ны ме кен бол ды.

Қа ла қа мыт қой ған соң мо мын қы лып,
Құйыс қан мен түйіс пес өміл ді рік.
Беу, Та би ғат-Анам нан ай на лайын,
Ақ жаң быр мен алу шы ең шо мыл ды рып?..

Боз жу сан мен бе те ге, то был ғы сы,
Бал қы мыз ға тү се ді оның кү ші.
Са ғым бу ған са ры бел са ғы ныш тың
Шы дат пай ды-ау кей кез де жа лын кү ші.
Жа зи ра лы жа сыл бел де, та би ға ты тұ-

нып тұр ған тау ара сын да ту ған Қой лы-
бай ақын ның дар хан да ла сын із де меуі 
мүм кін емес. Қыр дың ұлы на Күн нің кө зі, 
Да ла ның же лі, Бұ лақ тың суы, Жыл қы-
ның қы мы зы, Дом бы ра мен Қо быз дың 
үні ауадай қа жет. Ат тың үс тін де ер жет-
кен қай ран қа зақ қа қа ла ның у-шу өмі рі, 
тү сі нік сіз тір лі гі мүл де жат.
Ор да лы ой, кес те лі тіл өр не гі мен 

өріл ген ақын по эзи ясы — ұл ты мыз дың 
өт кен дəуірін, та ри хи ше жі ре сін, ке ше гі 
мен бү гін гі ты ны сын, та би ғат сұ лу лы ғын, 
адам ның іш кі жан тол қы ны сын бе руі мен 
ерек ше ле не ді. Адам өмі рі нің жұм бақ 
əле мі, уақыт пен ке ңіс тік мə се ле сі, мəң-
гі лік ұғым дар, та би ғат тыл сы мы, адам-
дық қа си ет тер, ақ пен қа ра ның тар ты-
сы — осы ның бə рі ақын жү ре гі нен өтіп, 
ли ризм тұн ған гүл ала ңы на ай нал ған.
Кі тап тың ал ғы бө лі мін де гі қыс қа ли-

ри ка лық өлең дер — адам жа ны ның мөл-
дір лі гі, сыр шыл ды ғы, мұң-за ры, жал-
ғыз ды ғы, уақыт сы ры, та би ғат ты ны сы, 
жас тық шақ, ма хаб бат, са ғы ныш жайын-

да бо лып кел се, жи нақ тың ке ле сі бө лім-
де рі — жыр-тол ғау лар, бал ла да лар мен 
по эма дан құ ра лып ты.

«Топ қа тү су» деп ата ла тын ар науы — 
өзі нің ақын дық ан ке та сы.
Қой лы бай, əкем аты — Дəу лет кел ді,
Тə ңі рім өнер ат ты дəу лет бер ді.
Нұр жи дым жақ сы лар дың жү ре гі нен,
Сол сəу ле өлең бо лып өр нек тел ді.

…Қа лың ел, ер ке ле тер өзің бар сың,
Қол бұл ғап се рі күн дер, се зім қал сын.
Алаш қа ама нат боп ар дың жү гі,
Ар тым да бө зім емес, сө зім қал сын…
Ар нау, тол ғау ла ры — ту ған жер-

ге, Тəуел сіз дік ке, Түр кіс тан ға, Ар қа ның 
бел гі лі өнер паз да ры на, қо ғам қай рат-
кер ле рі не ар на лып ты да, ал бал ла да ла-
ры — «Жал ғыз құ лан», «Мұ қа тай қа жы-
ның мо но ло гы», «Да ла де мок ра ти ясы», 
«Ма хаб бат мұ на ра сы не ме се бір там шы 
жас ту ра лы» деп бір тұс қа шо ғыр лан ған. 
«Жал ғыз құ лан» бал ла да сы — ақи ық 
ақын Сə кен Сей фул лин нің «Ақ сақ ки ік» 
ат ты ту ын ды сын көз ал ды мыз ға əкел ген-
дей. Ба ла кү нін де жа зыл ған бұл бал ла да 
да са ғы ныш тан ту ған сыр шыл өлең.
Қуа нып екі көз ге ерік бер дім,
Қия ал май түз та ғы сын қа рай бер дім.
Се зін дім сол құ лан ды бауырым дай,
Ас қан да асу ынан құ ба бел дің.
Ей,құ лан, қа си ет ті жа ну арым,
Өзің ді ой лап жиі, са ғы на мын.
Ба ура ған жү ре гім ді ба ла жас тан
Ки елі құ ді ре ті не та бы на мын.
Құ лан де ген жа ну ар — иісі түр кі нің 

ки есі. Та за лық тың, бек за да лық тың, тек-
ті лік тің ті ке лей кө рі ні сі. Жо ға ры да тұ-
ра тын, жо ғал май тын та би ғат тың төл 
пер зен ті. Ақын ның құ ла ны — Алаш тың 
ал мас ру хы, Түр кі нің та би ғи бол мы сы. 
Оны із деу, са ғы ну — да ла ұлы ның із гі ар-
ма ны, қа нат ты қия лы.
Жи нақ тың со ңы — «Ар мен ал тын» 

по эма-па ра док сы мен түйін де ле ді. Бес 
бө лім нен тұ ра тын бұл по эма — бү гін гі 
тү сі нік сіз қо ғам ның сұр қай су ре тін өлең-
мен бей не леп бер ген.
Жа рат қан Иеміз мы нау шек сіз Ға лам-

ды жа са ған кез де əр нəр се ні та ра зы ға тең 
тар тып, егіз қы лып бер ген екен. Күн мен 
түн нің, ақ пен қа ра ның, жақ сы лық пен 
жа ман дық тың, та ғы бас қа қо сар лан ған 
қос ұғым дар дың қа тар ке ле жат қан ды-
ғы əу бас тан бел гі лі жайт. Те мір жол дың 
қос рель сін дей бір-бі рі нен ажы ра май-
тын қо сар лан ған қа си ет тер адам бойын-
да өмір бойы ар па лы сып өте ді. Атал-
мыш по эма ның не гіз гі ар қауы — адам-
дар ара сын да бо лып жа та тын осын дай 
қа си ет тер дің қақ ты ғы сы.
Са лыс тыр ма лы түр де алын ған оқи ға 

же лі сі — адал дық пен арам дық, жақ сы-
лық пен жа ман дық, əділ дік пен əді лет-
сіз дік тің те ке ті ре сі нен ту ын да ған. Өмір-
де гі қа ра ма-қар сы лық, қай шы лық жағ-
дай лар, қо ғам да ғы пай да лы һəм зи ян ды 
əре кет тер адам ғұ мы ры на ай тар лық тай 
əсер етіп, оны өзі нің иірім де рі не тар-
тып оты ра ры да усыз. Хал қы мыз да мұ ны 
«пе ше не», «тағ дыр» деп те атай ды. Осы 

мə се ле лер ді то лық қам ты ған «Құ жы ра 
мен Кремль», «Май құ дық. Сан та — Бар-
ба ра», «Таз, Со қыр һəм Ала пес ту ра лы 
аңыз», «Жа ры мес тер əле мі», «Пе ріш те 
мен пен де» де ген бө лім дер ге бө лін ген 
«хам са» тек тес, шах мат жү ріс пен бе ріл-
ген бұл шы ғар ма ның соң ғы нүк те сі:

…Жал ғыз Ал ла — жү рек тің бар па на сы,
Адам зат тың — ақи қат — жал қы ана сы.
Ар мен Ал тын ар бас қан мы на за ман —
Пе ріш те мен Пен де нің жан та ла сы.

…Жа ма ғат тан не сі не жа сы райын,
Же гі дей жеп ке ле ді осы уайым.
Пе ріш те ні тай дыр ған ақ жо лы нан
Ал тын көр ген пен де ден не сұ райын?! — 

дей тін сауал ды түр де аяқ та ла ды. 
Жауабын ой ға қал ған оқыр ман ның өзі не 
із де те ді. Ра сын да да, осы нау адам бойын-
да ғы тра ге ди ялық тар тыс əлім сақ тан бе-
рі əлі қал май ке ле ді. Бағ зы за ман да ғы 
Əбіл мен Қа был дың қы лы ғы бү гін гі кү ні 
онан асып түс пе се, бір де-бір ке мі ген жоқ. 
Қа ты гез дік пен жауыз дық, зұ лым дық 
пен то ғы шар лық жай ла ған біз дің қо-
ғам да адал өмір сү ру дің өзі — қи ын ның 
қиы ны. Пе ріш те бо лу — екі нің бі рі нің 
қо лы нан кел мей ді. Он ның бі рі, жүз дің 
бі рі, тіп ті мың ның бі рі не си рек бұйы ра-
тын ки елі қа си ет. Пе ріш те сі аз, пен де-
ле рі қап та ған зар лы за ман нан тү ңіл ген 
мұн дай шы ғар ма лар түй сік ті оқыр ман-
ның үл кен ол жа сы. Тұ щы нып оқи тын 
ру ха ни қа зы на сы.
Жал пы ал ған да, «Қой лы бай дың қо бы-

зы» — фи ло со фи ялық ли ри ка мен та би-
ғат ли ри ка сы ның қо сын ды сы нан құ рал-
ған құн ды дү ние. Кі тап тың өн бойын да-
ғы лық сы ған ли ри ка, са ғы ныш си қы ры 
жан-жү ре гің ді жа улап, кө зің ді ар бай ды. 
По эзия құ ді ре ті де ген — осы. Қыс қа 
өлең нен бас та лып, күр де лі по эма мен тə-
мам дал ған жұ мыр жи нақ — бол мыс тың, 
жа ра ты лыс тың мə нін ашу үшін шы рыл-
дап шын дық, ала сұ рып ақи қат із дей ді. 
Ас пан мен Жер дің ара сын да ғы мəң гі лік 
сауал дар дан жүйе лі жауап кү те ді.
Сөз со ңын да ай та рым, бұл жи нақ — 

ақын, жур на лист, ға лым Қой лы бай Дəу-
лет қа нұ лы Асан ның жар ты ға сыр лық 
өмі рін өр нек тей тін ерен ең бек. Ба ла 
Қой лы бай мен аға Қой ле кең нің ара сын-
да ғы ал тын кө пір!

@ЛІМ ЖАН #'Т ЖА Н' ЛЫ,
#А ЗА# СТАН ЖУР НА ЛИС ТЕР ОДА �Ы НЫ+ МB ШЕ СІ

/обыз шана5ында5ы жыр
Поэзия !лемі

Ақын, журналист, ғалым 

Қойлыбай Асанұлының 

«Қойлыбайдың қобызы» 

атты жыр жинағы жай-

лы сыр-толғам



№10 (290) 30.10.2019 11Жастар �лемі
Мир молодежи

В этом го ду фа куль тет физ куль ту ры и спор та КарГУ им. Е. А. Бу ке то ва от ме ча ет 
60-лет ний юби лей спе ци аль нос ти «фи зи чес кая куль ту ра и спорт». 

За вре мя сво его су ще ство ва-
ния он вы пус тил не ма ло спе ци-
алис тов, внес ших за мет ный вклад 
в раз ви тие фи зи чес кой куль ту ры, 
дет ско-юно шес ко го спор та, под-
го тов ку вы со кок ва ли фи ци ро-
ван ных спортсме нов не толь ко в 
мас шта бах об лас ти, но и рес пуб-
ли ки в це лом. Это по бу ди ло нас, 
вы пус кни ков фа куль те та, вновь 
об ра тить ся к его ис то рии, ко то-
рая хра нит вос по ми на ния о вы-
да ющих ся пе да го гах и яр ких лич-
нос тях сту ден тов, обу чав ших ся в 
сте нах аль ма-ма тер.
К кон цу пя ти де ся тых го дов в 

Рес пуб ли ке Казахстан ста ла ощу-
щать ся ос трая нех ват ка спе ци-
алис тов по фи зи чес кой куль ту ре 
и спор ту с выс шим об ра зо ва ни-
ем — в сельских райо нах спе ци-
алис ты сос тав ля ли 12-14%, в го ро-
дах — 25-28%.
Учи ты вая это, в 1959 го ду в Ка-

ра ган дин ском пе да го ги чес ком 
ин сти ту те при фа куль те те би оло-
гии бы ло от кры то от де ле ние физ-
вос пи та ния, ко то рое в 1964 го ду 
пе ре рос ло в фа куль тет физ вос-
пи та ния. Глав ным ор га ни за то ром 
от кры тия от де ле ния был за ве ду-
ющий ка фед рой Ор лов С. А. 
С тех пор прош ло не ма ло лет. 

Фа куль тет в сво ем раз ви тии пре-
одо лел ряд эта пов, свя зан ных с 
ре ор га ни за ци ей Ка ра ган дин ско-
го пе да го ги чес ко го ин сти ту та 
фи зи чес ко го вос пи та ния в Ка-
ра ган дин ский пе да го ги чес кий 
ин сти тут, а за тем его сли яни ем 
с Ка ра ган дин ским го су дар ствен-
ным уни вер си те том им. Е. А. Бу-
ке то ва.
На про тя же нии мно гих лет 

фа куль тет был ве рен за ло жен-
ным тра ди ци ям, яв ля ясь флаг-
ма ном в под го тов ке кад ров в об-
лас ти фи зи чес кой куль ту ры и 
спор та. Сле ду ет от ме тить, что в 
чис ле сту ден тов пер вых на бо ров 
бы ли спортсме ны вы со ко го клас-
са, вхо дя щие в сбор ные ко ман-
ды об лас ти и Рес пуб ли ки, та кие 
как: ре кордсмен РК по прыж-
кам в дли ну Ро га чев А. А., чем-
пи он Спар та ки ады РК пры гун с 
шес том Ива нов А. Д., чем пи оны 
Казахстана, мас те ра спор та Ес-
ма гам бе тов З. Е., Ле пе ха В. И., 
Ред ник Б. И., Кен же ба ев Е., 
Елан ских В. И., Бе ла ви на Р. Б. и 
др. Учас тни ка ми Спар та ки ады 
на ро дов СССР, Спар та ки ады 
проф со юзов СССР, Уни вер си-
ады СССР 1962-1964 го дов бы ли 
Ро га чев А. А., Ива нов А. Д., Жу-
лин А. Н., Ку те ров Н. В., Ро га-
чев В. И., Ста но га В. К., сес тры 
Аугус ты няк Свет ла на и Га ли на, 
Кар ма но ва Г. Ж., Гав ри ло ва Н. Н., 
Ша ба нов К. и др.
Пер вый вы пуск от де ле ния 

физ вос пи та ния сос то ял ся в 1964 
го ду. В их чис ло вош ли сту ден ты 
с 5-лет ним сро ком обу че ния, при-
ня ты ми в 1959 го ду и с 4-лет ним, 
при ня ты ми в 1960 го ду.
Де ка на ми по спе ци аль нос-

ти фи зи чес кая куль ту ра и спорт 
яв ля лись: Аки мов А. Б., Мшве-
лид зе Н. А., Три гу лов М. И., 
Ор лов А. Н., Бу як Г. А., Вах ру-
ше ва Л. А., Кар гин С. Т., Ах ме-
тов А. А., Ра ма шов Н. Р. В нас то-
ящее вре мя Аданов К. Б. воз глав-
ля ет фа куль тет ФКиС, он вы пус-
кник 2000 го да спе ци аль нос ти 
«фи зи чес кая куль ту ра и спорт».

В 1982 го ду на ба зе Ка ра ган-
дин ско го пе да го ги чес ко го ин сти-
ту та бы ла от кры та спе ци аль ность 
«На чаль ная во ен ная под го тов ка» 
(НВП). Ее пер вым де ка ном был 
стар ший пре по да ва тель, зас-
лу жен ный тре нер Рес пуб ли ки 
Казахстан Клю кин А. Г. Де ка-
на ми фа куль те та в раз ные го ды 
ра бо та ли до цент, к.м.н. Та ла лу-
ев (1983-1987), Мен ли ба ев К. Н. 
(1988-1992). Зна чи те лен вклад 
каж до го из них в раз ви тие и пре-
об ра зо ва ние, соз да ние и раз ви тие 
спе ци аль нос тей ФКиС, НВП.
С 1981 го да впер вые на ос но ве 

пос та нов ле ния пра ви тель ства в 
Ка зах ста не на ча ла осу ществлять-
ся под го тов ка кад ров по спе ци-
аль нос ти «на чаль ная во ен ная 
под го тов ка» (под го то ви тель ные 
кур сы).
Се год ня на фа куль те те бе реж-

но хра нят па мять о вы пус кни-
ках, став ших гор достью ка зах-
стан ско го спор та. Это чем пи оны, 
при зе ры и учас тни ки Олим-
пий ских игр В. Або имов (пла ва-
ние), Ю. Зай цев (тя же лая ат ле-
ти ка), А. Сте па нен ко (ве лос порт), 
В. Ге ра си мо ва, Э. Хя мя ляй нен, 
Д. Кар пов, А. Ку зи на, О. Блу до-
ва, И. Уль ева, Ю. Пах ля ев (лег-
кая ат ле ти ка), Д. Га аг, (три ат лон), 
Н. Сне гу ров — тре нер чем пи она 
XXII Олим пи ады В. Ма зи на (тя-
же лая ат ле ти ка), С. Са пи ев, Г. Го-
лов кин, А. То па ев, Б. Абу ба ки ров, 
Д. Му най тба сов (бокс), К. Нур-
ма ган бе тов (греб ля), А. Са мо хин 
(гре ко-рим ская борь ба), А. Гав-
ри лов, А. Его ров, А. Са виц кий, 
С. Бо ри сен ко (пла ва ние), А. Ва си-
лен ко (ве лос порт) и мн. др.
Мно го слав ных имен в ис-

то рию Ка зах стан ско го спор та 
внес ли зо ло ты ми бук ва ми сту-
ден ты-спортсме ны, выс ту пая на 
ми ро вых аре нах. По бе ди те ли и 
при зе ры чем пи она тов Ми ра, Ев-
ро пы, Азии — чем пи он ми ра и 
Ев ро пы по воль ной борь бе М. Аб-
дул мус ли мов, чем пи оны Ев ро пы 
по бок су Нур ка зов С., Ес жа нов Б., 
чем пи оны ми ра, Ев ро пы и Ази-
ат ских игр по пауэр лиф тин гу 
Си во конь А., Гар ник М., по лег-
кой ат ле ти ке Ха мя ляй нен Э., по 
воль ной борь бе Жа па ров А., по 
гре ко-рим ской борь бе Га фа ров Э., 
Ну ров А., чем пи он ми ра по кик-
бок син гу Па пу Г., чем пи он ми ра 
2006 го да по бок су Чер ни ков В., 
чем пи он ми ра 2007 го да по бок су 
Са пи ев С., Амос кин Н. по ак ро ба-
ти ке и др. Чем пи оны и при зе ры 
СССР по воль ной борь бе Галь-
вас В., Мы цик А., Жак сы бе ков С., 
Му са бе ков А. и др.
В да ле кие 60-70-е го ды мно гие 

сту ден ты по раз лич ным ви дам 
спор та яв ля лись чле на ми сбор-
ной ко ман ды Казахстана. Сре ди 
них мас те ра спор та СССР: Ес ма-
гам бе тов З. Е. — воль ная борь ба, 
Ле пе ха В. И., Рез ник Б. И., Кен-
же ба ев К., Елан ских В. И. — клас-
си чес кая борь ба; Бал та ба ев В. К., 
Бу чин Н. Л., Бы ков ский А. М. — 
ак ро ба ти ка, Бе ла ви на Ю. Б. — 
гим нас ти ка; Ро га чев А. А. — лег-
кая ат ле ти ка.
В сос та ве сбор ной ко ман-

ды Казахстана так же выс ту па ли 
спортсме ны кан ди да ты в мас-
те ра спор та, пер во раз ряд ни ки: 
Сур на ев М. — лыж ный спорт; 
Ва ли ева Г. Ж. (ны не Кар ма но-

ва) — прыж ки в во ду; Ав гус-
ты няк С. И., Ав гус ты няк Г. И., 
Бре ус Н. Н. (ны не до цент Гав ри-
ло ва Н. Н.) — во лей бол (жен.); 
Ста но га В. К., Поп пель Б. В. — 
бас кет бол; Иман ба ев Е. — воль-
ная борь ба; Бу ли бин В. Я., Асай-
нов У. Ш. — клас си чес кая борь-
ба; Ку те ров Н. В. — пла ва ние; 
Ро га чев В. И. — во лей бол (муж.); 
Мен ли ба ев К. Н., Ша ба нов К. — 
лег кая ат ле ти ка, Жу ма диль ди-
на Р. К. — конь ко беж ный спорт 
и др.
Из чис ла пер во го вы пус ка 

в на шем уни вер си те те тру ди-
лись и ра бо та ли: Ес ма гам бе-
тов З. Е. — к.б.н., про фес сор ка-
фед ры ТиМФК и с/игр; Гав ри ло-
ва Н. Н. — до цент ка фед ры ФВ; 
Кар ма но ва Г. Ж., Жу лин А. Н., 
Чу ни хин В. И., Ро га чев А. А. — ст. 
пре по да ва те ли ка фед ры лег кой 
ат ле ти ки, пла ва ния и ЗВС. Мно-
гие вы пус кни ки тех лет пос ле 
окон ча ния ин сти ту та ра бо та ли и 
ра бо та ют в раз ных спор тив ных 
ор га ни за ци ях, и внес ли ве со мый 
вклад в под го тов ку вы со кок ва ли-
фи ци ро ван ных спортсме нов. Это: 
Ива нов А. Д., тре нер по лег кой 
ат ле ти ке, под го то вив ший двук-
рат но го олим пий ско го чем пи-
она Му равь ева В.; Мат ро сов Э. Х., 
зас лу жен ный тре нер Казахстана; 
Жу ма ба ев Н., пер вый тре нер 
олим пий ско го чем пи она Сат-
тар ха но ва Б.; Ста но га В. К., тре-
нер сбор ной ко ман ды об лас ти по 
бас кет бо лу; Кен же ба ев К. дол гое 
вре мя ра бо тал пред се да те лем об-
лас тно го со ве та ДСО «Кай рат»; 
Ле пе ха В. И. свы ше 20 лет ра бо тал 
за ву чем в об лас тной шко ле-ин-
тер на те для ода рен ных в спор те 
де тей им. А. Мол да гу ло вой; Чу-
ва ков В., Ес ма гам бе тов З. Е. ра бо-
та ли пред се да те ля ми об лас тно го 
спор тко ми те та Ка ра ган дин ской 
об лас ти. Ес ма гам бе тов З. Е. дол-
гое вре мя ра бо тал про фес со ром 
ка фед ры ТиМФК и спор тив ной 
ме ди ци ны. Кен же ба ев Г. — тре-
нер се реб ря но го при зе ра Олим-
пий ских игр, чем пи она ми ра 
Г. Го лов ки на, в дан ное вре мя ра-
бо та ет глав ным тре не ром сбор-
ной Казахстана по бок су. Вы пус-
кник фа куль те та Кауашов К. — 
судья меж ду на род ной ка те го рии 
по бок су.
Глав ным при ори те том фа-

куль те та яв ля ет ся то, что ос но ву 
про фес сор ско-пре по да ва тельско-
го сос та ва фа куль те та сос тав-
ля ли на ши же вы пус кни ки: Ес-
ма гам бе тов З. Е. — про фес сор 
ка фед ры ТиМ ФКиСМ КарГУ 
им. Е. А. Бу ке то ва, Глу хов С. И. — 
судья выс шей ка те го рии (хок кей), 
Ма лай Л. Ю. — канд. пед. на ук, 
про фес сор, Ха се нов К. Ш. — ст. 
пре по да ва тель ка фед ры ЦВСи-
СИ, тре нер жен ской фут боль ной 
ко ман ды КарГУ, по чет ный де-
ятель спор та РК, Греч ко А. С. — 
канд. пед. на ук, про фес сор, Ра-
ма шов Н. Р. — вы пус кник 1979 
го да, де кан (1999-2019), кан ди дат 
пе да го ги чес ких на ук, до цент, от-
лич ник об ра зо ва ния, По чет ный 
де ятель спор та РК; Сыз ды ко-
ва С. Ж. — вы пус кни ца 1981 го-
да, кан ди дат пе да го ги чес ких 
на ук, дол гие го ды ра бо та ла зав-
ка фед рой ТиМ ФКиСМ, Шус то-
ва Е. В. — вы пус кни ца 1983 го-
да, к.п.н., ра бо та ла на ка фед ре 

лег кой ат ле ти ки, в дан ное вре мя 
зав ка фед рой спор та Мос ков ско-
го об лас тно го уни вер си те та, Гро-
мо ва Л. А. — к.п.н., зав ка фед рой, 
Те мир га ли ев Е. Т. — дол гие го ды 
ра бо тал зав ка фед рой физ вос пи-
та ния, зас лу жен ный тре нер РК, 
до цент; Бо жиг Ж., — кан ди дат 
пе да го ги чес ких на ук, про фес сор, 
зав ка фед рой ТиМ ФКиСП, Иман-
бе тов А. Н. — кан ди дат пе да го ги-
чес ких на ук, зав. ка фед рой ЦВСи-
СИ, в нас то ящее вре мя за мес ти-
тель де ка на фа куль те та ФКиС по 
науч ной ра бо те; Бо де ев М. Т. — 
канд. би ол. на ук, ны не зав. ка-
фед рой фи зи чес ко го вос пи та ния, 
Дуй се ба ев Б. Т. — стар ший пре-
по да ва тель наг раж ден наг руд ным 
зна ком за вклад в раз ви тие фи зи-
чес кой куль ту ры и спор та (2019); 
Ада нов К. Б. — док тор фи ло со-
фии PhD, ис пол ня ющий обя зан-
нос ти де ка на фа куль те та фи зи-
чес кой куль ту ры и спор та.
Не ос та ет ся без вни ма ния и 

то, что вы пус кни ки на ше го фа-
куль те та за ни ма ли ру ко во дя щие 
дол жнос ти. Ор лов А. Н., док тор 
пе да го ги чес ких на ук, про рек-
тор; Бай ма гам бе тов Ю. Т., кан-
ди дат пе да го ги чес ких на ук, до-
цент, про рек тор, за ве ду ющий 
ка фед рой; Кар гин С. Т., док тор 
пе да го ги чес ких на ук, про фес сор, 
про рек тор по учеб ной ра бо те 
КарГУ им. Е. А. Бу ке то ва; Мен-
ли ба ев К. Н., кан ди дат фи ло соф-
ских на ук, про фес сор, рек тор 
ака де мии «Бо ла шак»; Орын ба-
ев Б. И., кан ди дат пе да го ги чес-
ких на ук, до цент, зас лу жен ный 
тре нер РК, ди рек тор шко лы-ин-
тер на та для ода рен ных де тей 
в спор те им. А. Мол да гу ло вой, 
зав ка фед рой фи зи чес ко го вос пи-
та ния КарГУ им. Е. А. Бу ке то ва; 
Му ха медь янов Н. Д., кан ди дат 
юри ди чес ких на ук, до цент, на-
чаль ник ка фед ры бо евой и фи-
зи чес кой под го тов ки Ка ра ган-
дин ско го юри ди чес ко го ин сти-
ту та МВД РК; Жу нус пе ков С. К., 
кан ди дат пе да го ги чес ких на ук, 
до цент; ру ко во ди те ля ми Де пар-
та мен та фи зи чес кой куль ту ры и 
спор та по Ка ра ган дин ской об лас-
ти ра бо та ли Ес ма гам бе тов З. Е., 
Ти хо нов В. Ф., Чу ма ков В., Гро-
мов В. Л., Ха ли лин Е. Б., Жа рыл-
га пов Н. Г., в нас то ящее вре мя 
Кар пов Д. В. — ру ко во ди тель уп-
рав ле ния фи зи чес кой куль ту ры и 
спор та Ка ра ган дин ской об лас ти.
Соз да ние, ста нов ле ние и раз-

ви тие ны неш не го фа куль те та 
фи зи чес кой куль ту ры и спор та 
яв ля ет ся ре зуль та том ог ром ной 
ра бо ты и об щих уси лий рек то ров 
в улуч ше нии ма те ри аль но-тех ни-
чес кой ба зы, обу че нии и вос пи-
та нии сту ден тов — бу ду щих учи-

те лей фи зи чес ко го вос пи та ния, 
под го тов ки науч но-пе да го ги чес-
ких кад ров.
Мы с осо бой бла го дар ностью 

на зы ва ем име на тех, кто внес 
свой дос той ный вклад в раз ви-
тие фа куль те та на про тя же нии 
всех эта пов его ис то рии. В пер-
вую оче редь это ру ко во ди те ли ву-
за, про ра бо тав шие в раз ные го ды 
рек то ра ми: Му син Б. С., Шай му-
ха нов Д. А., Дос ма гам бе тов С. К., 
Акыл ба ев Ж. С., Ку бе ев Е. К. Они 
в тес ном кон так те с мес тны ми го-
су дар ствен ны ми ис пол ни тель ны-
ми ор га на ми за ло жи ли проч ный 
фун да мент на ших дос ти же ний в 
спор те, об ра зо ва нии и на уке, об-
ра ща ли осо бое вни ма ние на по-
пол не ние науч но-пе да го ги чес ких 
кад ров.
Так, в кон це 70-х — на ча ле 80-

х го дов прош ло го сто ле тия пре-
по да ва тельский сос тав по пол-
ни ли ве ду щие пре по да ва те ли: 
Кон ка ба ев Е. К., Ку ды шев О. К., 
Руц кий В. Ф., Зу бов В. А., Фе-
дю ков Н. Я., Бе киш бе ков З. Б., 
Абеуова О. А., Бек ма ган бе-
тов Т. О., Жу бе ко ва М. Н., Ра-
ди онов Ю. И., Тни мо ва Г. Г., Се-
ма вин А. П., Зо рин В. Б., Му ку-
шев Ф. С., Фе до ри хин Ю. А., Куз-
не цо ва Л. С., Ив лев В. И. и др. 
В нас то ящее вре мя рек то-

рат под дер жи ва ет ве ду щих 
спортсме нов, пос то ян но уде ля ет 
вни ма ние ук реп ле нию и со вер-
шен ство ва нию ма те ри аль но-тех-
ни чес кой ба зы. В дан ный пе ри-
од фа куль тет ве дет под го тов ку 
кад ров по двум спе ци аль нос тям: 
ба ка лав ри ата 6В01402 — «На чаль-
ная во ен ная и фи зи чес кая под го-
тов ка», 6В01403 — «Фи зи чес кая 
куль ту ра и спорт» и ма гис тра ту-
ра 7М01400401 — «На чаль ная во-
ен ная под го тов ка», 7М01400501 — 
«Фи зи чес кая куль ту ра и спорт».
В нас то ящее вре мя дея тель-

ность уни вер си тет ско го спор та 
нап рав ле на на под го тов ку и ус-
пеш ное выс туп ле ние спортсме-
нов на оче ред ных Олим пий ских 
иг рах в То кио. Мно гие ве ду-
щие спортсме ны Рес пуб ли ки 
Казахстан обу ча ют ся на на шем 
фа куль те те. Прой ден ные го ды, 
на ши ус пе хи под твер жда ют ска-
зан ное. Мы пом ним всех на ших 
вы пус кни ков и гор дим ся ими.
Поль зу ясь воз мож ностью, мы 

ис крен не поз драв ля ем про фес-
сор ско-пре по да ва тельский сос-
тав, ма гис тран тов и сту ден тов фа-
куль те та фи зи чес кой куль ту ры и 
спор та с нас ту па ющим юби ле ем!

Н. Р. РА МА ШОВ,
ДЕ КАН ФА КУЛЬ ТЕ ТА ФИЗ КУЛЬ ТУ РЫ И СПОР ТА 1999-2019 ГГ.,

А. Н. ИМАН БЕ ТОВ,
К.П.Н., ДО ЦЕНТ КАРГУ ИМ. Е. А. БУ КЕ ТО ВА

Наша гордость — наши выпускники
Юбилей
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«Бо ла шақ қа бағ дар: ру ха ни жаң ғы ру» бағ дар ла ма лық ма қа ла сын да «ХХІ ға сыр да ғы 
ұлт тық са на ту ра лы» жə не «Таяу жыл дар да ғы мін дет тер» ар қы лы бо ла шақ қа қа дам ба-
су да ғы бір не ше са ты лар ды қам ти тын ру ха ни құн ды лық та ры мыз ға бай ла ныс ты мə се-
ле лер Ел ба сы ның көз қа ра сы ре тін де са ра лан ған.

Елі міз дің түк пір-түк пі рін де бағ дар ла ма лық 
ма қа ла да ал ға қойыл ған іс-ша ра лар қар қын ды 
түр де іс ке асу да де сек, ака де мик Е. А. Бө ке тов 
атын да ғы Қа ра ған ды мем ле кет тік уни вер си те ті 
про фес сор лық-оқы ту шы лар құ ра мы ның жұ-
мы лу ымен де Ел ба сы ның бағ дар ла ма лық ма қа-
ла сын на си хат тау, тү сін ді ру мақ са тын да елеу лі 
жұ мыс тар ат қа ры лу да. Со ның бі рі — қа зақ 
жа зу ын ла тын гра фи ка сы на кө ші ру жұ мыс-
та ры. Осы ған орай про фес сор лық-оқы ту шы-
лар құ ра мы на ар нал ған дə ріс оқу, бі лік ті лік ті 
арт ты ру кур сын өт кі зу, оқу-əдіс те ме лік құ рал 
дайын дау, бар лық ма ман дық тар да жа ңа қа зақ 
жа зу ына қа тыс ты пəн ен гі зу жос пар ға сай жə не 
қа жет ті лік ті өтеу мақ са тын да іс ке асу да.

2019 жыл дың 14 қа за ны мен 8 қа ра ша сы 
ара лы ғын да Нұр-Сұл тан қа ла сын да «Өр леу» 
бі лік ті лік ті арт ты ру ұлт тық ак ци онер лік қо ға-
мы ның ұйым дас ты ру ымен «Қа зақ ті лі əліп би ін 
ла тын гра фи ка сы на кө ші ру жағ дайын да жо ға-
ры оқу орын да ры про фес сор лық-оқы ту шы лар 
құ ра мы ның кə сі би құ зы рет ті лі гін арт ты ру» та-
қы ры бын да бі лік ті лік ті арт ты ру кур сы өту де. 
Атал ған кур сқа ака де мик Е. А. Бө ке тов атын-

да ғы Қа ра ған ды мем ле кет тік уни вер си те ті нің 
фа куль тет те рі нен 24 адам тың да ушы ре тін де 
қа ты сып, өз бі лік ті лік те рін арт ты ру да.
Курс ба ры сын да тың да ушы лар қа зақ ті-

лі ем ле сі нің ере же ле рін мең ге ру де дауыс ты, 
дауыс сыз ды быс əріп те рі нің ем ле сі, қо сым-
ша лар дың жал ға нуы, бас əріп тің қол да ны луы, 
бір ге, бө лек, де фис ар қы лы жа зы ла тын сөз дер, 
шет тіл дік сөз дер дің ем ле сі си яқ ты та қы рып тар 
қам ты лып, ла тын гра фи ка сын мең ге ру ге қа-
тыс ты түр лі əдіс-тə сіл дер ар қы лы үй ре ту жол-
ға қойыл ған.

«Өр леу» БАҰО» АҚ-ның фи ли ал да ры нан 
кел ген тре нер лер ла тын гра фи ка сын мең гер-
ту де кə сі би ше бер лік те рін көр се ту де. Атап өте-
рі міз, тре нер лер дің ішін де Қа ра ған ды об лы сы 
фи ли алы ның кə сі би ма ман да ры М. Ай тке но ва, 
М. Сү лей ме нов, М. Мұ қы ше ва əр бір са бақ-
тың са па лы өтуі не ерек ше мəн бе ру де. Курс-
ты өт кі зу ші тре нер лер дің жа ңа қа зақ жа зу ын 
мең гер ту де гі əдіс-тə сіл де рі тың да ушы лар дың 
кө ңі лі нен шы ғып, бо ла шақ та əр кім өз пə ні-
не қа тыс ты атал ған əдіс-тə сіл дер ді қол да ну ды 
жос пар лап отыр.

Елі міз де ла тын гра фи ка сы на кө шу жұ мыс-
та ры ке зең-ке зең мен іс ке аса ты ны бел гі лі, сол 
кез де бі лім са ла сын да ең бек ете тін əр бір ма-
ман ның ал дын да зор мін дет тұ ра ры сөз сіз. Сол 
се беп тен де əр бір тың да ушы жа ңа қа зақ жа зу-
ына қы зы ғу шы лық та ны тып, ем ле ере же сін де гі 
əр бір мə се ле ні мең ге ру ге күш са лу да.

МАР ХА БА Т'Р СЫ НО ВА,
#А ЗА# ТІ ЛІН ДА МЫ ТУ Ж@ НЕ ЛА ТЫН 

ГРА ФИ КА СЫ НА АУДА РУ ОР ТА ЛЫ �Ы НЫ+ ЖЕ ТЕК ШІ СІ

Жас тар өз де рі не бе ріл ген мұм кін дік тер ді ба рын ша ти ім ді пай да ла нып, қо ғам нан 
өз ор нын ай қын дап, ел игі лі гі не жа ра уды мақ сат ет се, бұл бір қуа ныш, ба қыт қой. Біз-
дің уни вер си те ті міз де бі лім алып жүр ген сон дай жас бу ын ның бі рі мен сұқ бат та сып, 
мар қайып қал дым. Көп те ген ха лы қа ра лық, ре пуб ли ка лық, об лыс тық, қа ла лық жə не 
уни вер си те ті ші лік ғы лы ми кон фе рен ци ялар ға қа ты сып, алын бас асу мен шы ға ал-
мас шың ның бол май ты нын дə лел деп жүр ген бі лім ді, қай сар мі нез ді Əсел Асан қы зы 
Əубə кі ро ва ал да ғы жы лы заң фа куль те тін ха лы қа ра лық құ қық ма ман ды ғы бойын ша 
тə мам дай ды. Бі лім са ла сы ның да му ына қос қан қо мақ ты үле сі үшін, рес пуб ли ка лық 
ұс таз дар сай тын да көр сет кен бел сен ді лі гі үшін көп те ген ал ғыс хат тар мен ма ра пат-
тал ған. «Мен өз елім нің пат ри оты мын» ат ты ав тор лық бағ дар ла ма сы, «Ба ла лар құ-
қық та ры», «Ата заң» жай лы жə не өз ге де өзек ті та қы рып тар ға жа зыл ған ғы лы ми ма-
қа ла ла ры Ust.kz сай тын да жа ри ялан ған. Жа қын да Əсел Ел ба сы мыз дың да рын ды да 
бі лім ді жас тар ға ар нал ған шə кір та қы сы ның иеге рі атан ды.

— Əсел, же тіс тік ке же ту дің сы ры не де?
— Мен би ік бе лес тер ді ба ғын ды рып, та ны-

мал бол ған дар дың қа та ры нан емес пін, бі лім ге 
ұм тыл ған, ғы лым жо лы на ен ді қа дам бас қан, 
ал ды на ас қа ра лы мақ сат қой ған жас тың бі рі-
мін. Шым кент ша һа рын да ғы Назарбаев зи-
ят кер лік мек те бін аяқ тап, осы уни вер си тет ке 
оқу ға түс кен нен кейін ғы лым ға қы зы ғу шы лы-
ғым одан əрі ар та түс ті. Құ қық, ха лы қа ра лық 
са уда құ қық та ры, заң тө ңі ре гін де гі та қы рып-
тар ды зерт теп, ма қа ла лар жа за бас та дым. Мен 
ма ман дық таң да ған да адас па ған ба қыт ты жан-
мын. Кіш кен тай ке зім де, қа те лес пе сем, 6 жа-
сым да аға ла рым мен бір ге Аме ри ка ның қыл-
мыс тық іс тер ге қа тыс ты фильмде рін қы зы ға 
кө ре тін мін. Ойын ба ла сы мын ғой, ата-ана ма 
мен «ФБР», яғ ни фильмнен көр ген фе де рал-
дық тер геу бю ро сы ның қыз мет ке рі бо ла мын 
деп ай та ды екен мін. Мі не, қа зір ба ла ар ма ны-
ма же ту жо лын да бі лім алып, өзім ді да мы ту-
да мын. Бі рін ші кур ста «Жас Отан» жас тар қа-
на ты на өту ге ті лек біл ді ріп, Сту дент тік пар ла-
мен тке де пу тат тық қа өз кан ди да ту рам ды ұсы-
нып, сай лауал ды бағ дар ла мам ды дайын да ған 
едім. Бұл сай лау өз ке зе гін де ме нің бел сен ді 
сту дент бо лу ыма, уни вер си тет те гі ша ра лар-
ға қа ты су ыма сеп ті гін ти гіз ді. Со лай ҚарМУ 
бел сен ді жас та ры мен бір ге бі лім ор да мыз да 
орын ал ған іс-ша ра лар дың ба сы-қа сын да жү-
ру ге ұм тыл дым. Қан дай бай қау бол ма сын өз 
ба ғым ды сы нап кө ру ден жа лық пай тын мын. 
Егер қан дай да бір же тіс тік ке жет сем, ол — 
тал пы ныс пен із де ніс тің ар қа сы. «Ең бек ет, 
мін дет ті түр де же мі сін кө ре сің» — бұл ме нің 
өмір лік ұс та ны мым.

— Пре зи дент тік шə кір та қы жай лы қай-
дан біл ді ңіз?

— Бай қау жай лы та ныс та рым нан ес тіп-
біл дім. Ға лам тор дан кон кур стың та лап та ры 
жай лы ақ па рат пен та ны сып, құ жат та рым-
ды рет теп, дайын дал дым. Же ке пор тфо лио 
жа сауымыз ке рек бол ды. Сол уақыт қа дейін 
бар лық қол жет кіз ген же тіс тік те рім ді, оның 
іші не дип лом, сер ти фи кат тар, оқу үл ге рі мім-

ді, ағыл шын, қа зақ, орыс тіл де рін то лық мең-
гер ге нім ді ай ғақ тай тын құ жат тар мен ғы лы ми 
ма қа ла ла рым ды жи нақ тап, тап сыр дым. Ме ні 
бір қуа нтқа ны, көп үміт кер лер дің ара сы нан 
ҚарМУ-дың 4 сту ден ті осы пре зи дент тік шə-
кір та қы ны же ңіп ал ды. Бұл, бі рін ші ден, өз ең-
бе гі міз бол са, екін ші ден, ата-ана мыз дың қол-
дауы мен ұс таз да ры мыз дың тə лім-тəр би есі 
ар қа сын да кел ген же ңіс.

— Қуа ныш ты жа ңа лық ты ес ті ген кез де 
қан дай се зім де бол ды ңыз?

— Мен ол кез де пойыз бен Алматы дан Қа ра-
ған ды ға ке ле жат қан мын. Ма ған ха бар ла сып, 
пре зи дент тік шə кір та қы ны же ңіп ал ға ным ды 
айт ты. Өте қат ты қу ан дым, ол кез де гі қуа ны-
шым ды сөз бен ай тып жет кі зе ал май мын. Сол 
уақыт қа дейін төк кен те рім мен ең бек те рім нің 
ақ тал ға ны на қу ан дым. Осы жақ қа ке ліп, екі 
күн нен кейін қайы ра Алматы ға жол ға шы ғып, 
ма ра пат тау рə сі мі не қа тыс тым. Ма ра пат тау 
ке зе ңі, бар лы ғы өте жо ға ры дең гей де өт ті.

— Өз ге сту дент тер ге үл гі бол сын, сіз үшін 
ма ңыз ды са на ла тын же тіс тік те рі ңіз ді ай-
тып өт се ңіз?

— Түр лі сайт тар ға өз ма қа ла ла рым ды жа ри-
яла дым. Оның ішін де wi ki pe dia өте ауқым ды, 
көп қол да на тын пай да лы сайт тар дың кө шін 
бас тап тұр. Үне мі кі тап қа, не бол ма са ға лам-
тор ға үңі ліп, көз майын тауысып оты ра бе ру ге 
де бол май ды. Уақыт тауып, спор тпен де ай на-
лы су ке рек. Өзім үшін, өз ден са улы ғым үшін 
во лей бол ой нап тұ ра мын. TEDx клу бы ның 
мү ше сі бол дым. 5000 адам ның қа ты су ымен 
«Ұлы да ла елі нің рə міз де рі жа са сын» де ген үл-
кен фо рум ға қа тыс тым. Есім нен кет пей тін мен 
үшін үл кен мəр те бе, үл кен же тіс тік — сол жо-
лы об лыс əкі мі нен кейін ма ған сөз бе ріл ді. ЭК-
СПО-2017 ха лы қа ра лық көр ме сін де бір ай во-
лон тер лық қыз мет ат қа ру ға бар дым. ЭК СПО-
дан ора лы сы мен құр бым еке уміз «Volonteam» 
во лон тер лық ұйы мын аш тық. Же тім ба ла лар 
мен қарт тар үйі не, кө мек ке мұқ таж жан дар ға 
кө мек те сіп жүр дік. Қа зір гі уақыт та уақы ты-
мыз ты ғыз, 4 курс — дип лом дық жұ мыс пен 

жұ мыс қа ор на ла су жа ғын ал ға қой ған дық тан, 
бұл ұйым өз жұ мы сын уақыт ша тоқ тат ты.
Адам ба ла сы уақыт тың қа ді рін біл се, же-

тіс тік ке же те ді. Бел сен ді бо лып, ел-жер кө ріп, 
мақ са ты на же туі — əр адам ның өз таң дауы. 
Еш те ңе ге қы зық пай, жəй са бақ қа ке ліп-ке туі 
де өз таң дауы. Егер бір жұ мыс се нің бо ла ша-
ғың үшін, ар ман-мақ са тың үшін ке рек бол са, 
ма ңыз ды бол са, сол іс ті жа са удан шар ша ма, 
жа лық па, ең бек ет. Мін дет ті түр де ең бе гің нің 
же мі сін кө ре сің. Же тіс тік ке жет кен сайын өзі-
ңе де ген жауап кер ші лі гің де ар та тү се ді екен. 
Ата-анаң ның, ұс таз да рың ның, дос та рың ның, 
одан қа ла бер ді өз ге қол да ушы ла рың ның ма-
ған де ген се ні мі не сел кеу түс пе се екен дей мін. 
Сол үшін ал ға ұм ты ла мын, із де ніс жо лы ме ні 
шың дай ды. Ұм тыл ған жан əман да ұта ды

— Бо ла шақ қа жоспарлаған мақ са ты ңыз қан дай?
— Адал қыз мет етіп, елі ме пай да сы ти етін 

ха лы қа ра лық дең гей де гі ма ман бол ғым ке ле ді. 
Уни вер си тет те өзім ді қа лай та ны та біл дім, дəл 
со лай бо ла шақ та өз ма ман ды ғым ның бі лік ті 
иесі бо лу ды мақ сат ете мін.

— Сту дент тер ге ай та ры ңыз бар ма?
— Бо ла шақ та хал қы ма қыз мет ете мін де ген 

жас тар сту дент тік шақ та ғы лым ға ден қойып, 
бі лім алып, бо ла ша ғы ның ір ге та сын уни вер-
си тет қа быр ға сы нан бас тап қа ла ға ны дұ рыс 
деп ой лай мын. Өзім де сол ұс та ны мым ды іс-
ке асы ру да мын. Сту дент тік шақ тек қы зық тан 
тұ рып, оқу ға сал ғырт қа рау ға алып кел меуі 
үшін біз, ең бі рін ші, бі лім алу үшін сту дент 
бо лып жүр ге ні міз ді ұмыт пайық. Жас тық кез-
ге қы зық-қуа ныш та, бі лім де жа ра са ды. Мен, 
ең ба ты сы, бі лім деп ой лай мын. Өй тке ні біз 
сту дент тік шақ та мүм кін дік тер ге то лы ға жап 
шақ та жүр міз. Ар ман да ры мыз ға жа қын да-
та тын қа дам дар осы сту дент тік шақ тан бас-
тау ала ды. Сту дент тер ге оқу ға тү се ал май тын, 
оқу ға мүм кін ді гі жоқ жан дар ды есі ңе тү сір де 
өз мін де ті ңе кі ріс дер едім.

— Сұх ба ты ңыз ға рақ мет, сəт ті лік ті лей мін!

ДИ ЯНА СА �ЫМ БЕК, #АРМУ СТУ ДЕН ТІ

Біліктілік арттыру курсы — кFсіби Oсуді� кепілі
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Сауабы мол іс

«Да рын» ма ман дан ды-

рыл �ан мек теп-ин тер на-

ты ны� о�у шы ла ры эко ло-

ги ялы� са �ат ж/ не а�аш 

отыр �ы зу рес пуб ли ка лы� 

ак ци ясы аясын да 6 т+п �а-

ра �ай ж/ не 10 т+п те рек ек ті.

Хал �ы мыз а�аш егу ді сауап-

ты іс ке ба ла �ан. «Ата дан мал 

�ал �ан ша, тал �ал сын», «к�к ті 

ж%л ма, к�к тей со ла сы	», «тал-

ды сын дыр ма» де ген. Qз Нау-

рыз да а�аш отыр �ы зу ды д�с-

т�р ге ай нал ды рып, %л да ры на 

«А�аш ек, �й т%р �ыз, %р па� �сір» 

деуі де сон ды� тан. Осы орай да 

ай та ке ту ке рек, �а зан айын да 

елі міз де рес пуб ли ка лы� де	-

гей де а�аш отыр �ы зу ак ци ясы 

�т ті. Ай ма� тар ды жа сыл же-

лек пен жай �ал ту ж% мы сы на 

�л кен дер мен �а тар жас тар ды	 

да ара ла суы к� 	іл �у ант ты. Б%л 

адам дар ды	 та би �ат ты аялау-

�а де ген іш кі м� де ни еті �а лып-

та сып ке ле жат �а нын а	 �ар та-

ды. Игі іс тен «Да рын» мек те бі 

де �а лыс �ал май, эко ло ги ялы� 

сен бі лік ке шы� �ан %с таз дар 

мен 60-�а жу ы� жас т� лек ж%-

ды ры� тай ж% мы лып, �о �а дай 

жа пы ры лып, �а ра жер ге шы-

бы� �а да ды. «Ба ба лар ек кен 

шы нар ды ба ла лар са ялай ды», 

«А�аш — к�н діз са я	, т�н де — 

па на	», біз ек кен жас к� шет-

тер ке ле шек те �ау лай �сіп, 

ке лер %р па� са ялай тын орын �а 

ай нал сын деп ни ет ет тік.

P.S.: Ба� бан дар а�аш ты, 

оны	 ішін де же міс а�аш та рын 

к�к тем де емес, к�з де отыр �ыз-

�ан д% рыс дей ді. Біз ді	 жа� та 

�ы лы шын с�й рет кен �ы ты мыр 

�ыс ты	 �о 	ыр к�з ді	 к�н де рін 

%р лап, ер те т� се ті нін ес кер сек, 

«к�з де а�аш екен д% рыс па, б%-

рыс па?» деп екі ой лы бо лып 

�а ла ты ны мыз та �ы бар.

АБ ЗАЛ МА #АШ,

«ДА РЫН» МА МАН ДАН ДЫ РЫЛ �АН МЕК ТЕП-ИН-

ТЕР НА ТЫ НЫ+ 11 СЫ НЫП О#У ШЫ СЫ

Мектеп ж!не ЖОО
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21 ок тяб ря 2019 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 от кры лась Шко ла доб ро по ря доч нос ти.

Це ли соз да ния и дея тель нос ти Шко лы:
• це ле нап рав лен ная под го тов ка мо ло дых 
пред ста ви те лей ан ти кор руп ци он но го дви-
же ния но вой фор ма ции;

• про па ган да ан ти кор руп ци он ной мо де ли 
по ве де ния в мо ло деж ной сре де;

• фор ми ро ва ние доб ро по ря доч нос ти и ака-
де ми чес кой чес тнос ти в уни вер си те те;

• вов ле че ние мо ло де жи в ре али за цию ан ти-
кор руп ци он ной по ли ти ки го су дар ства;

• со че та ние ин тен сив ной, твор чес кой ат мос-
фе ры, кол лек тив ных и ин ди ви ду аль ных 
форм обу че ния, эмо ци ональ ной рас кре по-
щен нос ти и неп ре рыв ных вза имо дей ствий 
меж ду учас тни ка ми.
Шко ла бу дет за ни мать ся обу че ни ем сту-

ден тов стан дар там и прин ци пам ака де ми чес-
кой чес тнос ти, доб ро по ря доч нос ти, ос но вам 
ме ха низ ма за щи ты прав и сво бод че ло ве ка и 
граж да ни на, фор ми ро ва ние у них вы со ко го 
уров ня ан ти кор руп ци он ной куль ту ры, кри-
ти чес ко го мыш ле ния, ак тив ной граж дан ской 
по зи ции.
Про цесс обу че ния бу дет но сить пла но вый 

ха рак тер. Язы ки обу че ния — ка зах ский и рус-
ский. За ня тия бу дут про во дить ся с ок тяб ря по 
май каж до го учеб но го го да. Еже год но обу че ние 
в Шко ле бу дут про хо дить 60 сту ден тов. Сту ден-
там, вы пол нив шим План обу че ния, бу дут вы-
да ны сер ти фи ка ты об окон ча нии Шко лы.
В ка че стве тре не ров Шко ла бу дет прив ле-

кать уче ных из чис ла про фес сор ско-пре по да-
ва тельско го сос та ва уни вер си те та, прак ти чес-
ких ра бот ни ков, яв ля ющих ся спе ци алис та ми 
в пра во вой сфе ре и ан ти кор руп ци он ной дея-
тель нос ти.
За ня тия в Шко ле бу дут про хо дить в ви де 

лек ций; се ми на ров; ви де окур сов; дис кус сий и 
те ма ти чес ко го об суж де ния; ро ле вых, ди дак ти-
чес ких и де ло вых игр; ис сле до ва тельских про-

ек тов; мор фо ло ги чес ко го ана ли за проб лем и 
по ис ка не дос та ющих ре ше ний; ко учин га; кон-
сал тин га.
Пер вы ми слу ша те ля ми шко лы доб ро по ря-

доч нос ти ста ла са мая ак тив ная мо ло дежь ву за. 
Это ли де ры сту ден чес ких и мо ло деж ных ор га-
нов са мо уп рав ле ния. Они пред став ля ют раз-
ные фа куль те ты КарГУ.
Ер жар Ибы шев, про рек тор КарГУ им. Е.А. 

Бу ке то ва рас ска зал, как от би ра лись пер вые 
уче ни ки: «Шесть де сят ак ти вис тов уни вер си-
те та, бы ли отоб ра ны с каж дой ка фед ры фа-
куль те та, с ни ми бу дут про во дить ся бе се ды, 
для них бу дут чи тать ся лек ции, а за тем они 
по лу чен ные зна ния по не сут в мас сы, на свои 
фа куль те ты».
Уро ки в шко ле доб ро по ря доч нос ти про хо-

дят в не фор маль ной и неп ри нуж ден ной об-
ста нов ке. По лу чен ны ми зна ни ями сту ден ты 
за тем де лят ся со сво ими со кур сни ка ми.
Ас лан Ка бе ге нов, спе ци алист Ко ми те та по 

де лам мо ло де жи, рас ска зал о гра фи ке ра бо ты 

шко лы: «Каж дый ме сяц бу дет про хо дить од-
на лек ция. По за вер ше нию в кон це учеб но го 
го да, бу дет за да на те ма ти ка про ек та. Слу ша-
те ли бу дут за щи щать свой про ект. Пос ле ус-
пеш ной за щи ты, они по лу чат спе ци аль ный 
сер ти фи кат о про хож де нии дан ной шко лы». 
Сту дент Аль фа ра би Аб ла ев стал слу ша те лем 
шко лы и те перь го то вит ся не толь ко учить-
ся сам, но и ра бо тать с дру ги ми сту ден та ми: 
«Пос ле обу ча ющих тре нин гов мы бу дем про-
во дить круг лые сто лы для сту ден тов на ших 
фа куль те тов, и бу дем об суж дать то, че му нас 
здесь обу ча ют».
В шко ле доб ро по ря доч нос ти сту ден тов 

обу чат стан дар там и прин ци пам ака де ми чес-
кой чес тнос ти и доб ро по ря доч нос ти, по мо гут 
в фор ми ро ва нии вы со ко го уров ня ан ти кор-
руп ци он ной куль ту ры и ак тив ной граж дан-
ской по зи ции.

ИН ФОР МА ЦИЯ ПРЕ ДОС ТАВ ЛЕ НА

КО МИ ТЕ ТОМ ПО ДЕ ЛАМ МО ЛО ДЕ ЖИ

На од ном из за се да ний По лит со ве та пар тии «Нур Отан» Ли дер 
на ции Нурсултан Назарбаев от ме тил: «Кор руп ция в ву зах — уг ро-
за на ци ональ ной бе зо пас нос ти». Агент ство Рес пуб ли ки Казахстан 
по про ти во дей ствию кор руп ции, по ни мая всю важ ность ра бо ты 
по пре се че нию фак тов и рис ков, прик ла ды ва ет все уси лия для 
дос ти же ния це ли ис ко ре не ния кор руп ции в сфе ре об ра зо ва ния.

Де пар та мен том с мо мен та об-
ра зо ва ния ор га на про во дит ся 
сис тем ная ра бо та по про ти во дей-
ствию кор руп ции в ву зах об лас ти, 
и при ме ня ют ся сов ре мен ные ме-
то ды вы яв ле ния лю бых ее про яв ле-
ний. Так, ву за ми об лас ти под пи са-
на «Ан ти кор руп ци он ная хар тия». 
Для сбли же ния сту ден че ства с дея-
тель ностью де пар та мен та дей ству-
ет ин сти тут «Ан ти кор руп ци он ный 
ом буд смен», от кры ты пло щад ки 
в фор ма те клу бов и фронт-офи-
сов в рам ках про ек та «Са на лы 
ұр пақ». Ан ти кор руп ци он ные ом-
буд сме ны из чис ла сот руд ни ков 
де пар та мен та встре ча ют ся со сту-
ден та ми, вмес те с чле на ми Спе ци-
аль ной мо ни то рин го вой груп пы 
осу ществля ют об хо ды об ще жи тий 
и дру гих слу жеб ных пло ща дей в 
це лях оп ре де ле ния их дос туп нос-
ти и ком фор тнос ти для сту ден чес-
кой мо ло де жи. Для ус та нов ле ния 
про дук тив ной об рат ной свя зи со 
сту ден та ми ан ти кор руп ци он ны ми 
ом буд сме на ми про во дят ся ан ке ти-
ро ва ния, пред ме том ко то рых яв ля-
ют ся фак ты кор руп ции, со вер ша-
емые в ву зах. Нес мот ря на то что 95 
про цен тов оп ро шен ных сту ден тов 
от ри ца ют фак ты кор руп ции в ву-
зах, все-та ки наш лись и те, кто ука-
зал на кон крет ных пре по да ва те лей 
от дель ных ву зов, вы нуж да ющих к 
да че взят ки.

Так же сот руд ни ка ми де пар-
та мен та вы яв ля ют ся про яв ле ния 
кор руп ции, со вер ша емые сту-
ден та ми, ко то рые не вы ра жа ют 
стрем ле ния и же ла ния учить ся и 
чес тно по лу чать зна ния, и все это 
по ощ ря ет ся по пус ти тель ством со 
сто ро ны ад ми нис тра ции от дель-
ных ву зов. Об этом сви де тель ству-
ют ито ги про ве ден ной де пар та-
мен том сов мес тно с про ек тным 
офи сом «Са ры ар қа — адал дық 
ала ңы» ак ции «Лет ний се местр». 
Об ще ствен ностью в ли це про ек-
тно го офи са ре ко мен до ва но ву-
зам не пе ре во дить на сле ду ющий 
курс сту ден тов, не по се щав ших 
за ня тия лет не го се мес тра.
Вмес те с тем цен траль ным ап-

па ра том агент ства и Ми нис тер-
ством об ра зо ва ния и на уки уже 
пред при ни ма ют ся ша ги по глу-
бин но му изу че нию проб лем кор-
руп ции в ву зах, оли цет во рен ных 
дея тель ностью но во об ра зо ван но-
го про ек та «Адал бi лiм». В рам-
ках дан но го про ек та соз да на кар-
та кор руп ци он ных рис ков в ву зах 
и да ны де таль ные инструк ции 
по их вы яв ле нию и ус тра не нию. 
К при ме ру, в дея тель нос ти ву-
зов су ще ству ет кор руп ци он ный 
риск, вы ра жен ный не соб лю де-
ни ем ус та нов лен ной про це ду ры 
рас пре де ле ния ва кан тных гран-
тов. Так же к про яв ле ни ям рис ка 

от но сят ся от сут ствие объ яв ле ния 
о на ли чии ва кан тных гран тов на 
сай те ву за; не дос та точ ная ин фор-
ми ро ван ность сту ден тов о воз-
мож нос ти по лу че ния ва кан тных 
гран тов (не за дей ству ют ся соц се-
ти, мес сен дже ры, ин фор ма ци он-
ные сис те мы и иные ка на лы свя-
зи с обу ча ющи ми ся); от сут ствие 
про це ду ры по да чи и рас смот ре-
ния за яв ле ний на при суж де ние 
ва кан тно го гран та; еди но лич ное 
ли бо фор маль но кол ле ги аль ное 
при ня тие ре ше ния о рас пре де ле-
нии ва кан тных гран тов.
Все вы ше пе ре чис лен ные воп-

ро сы и тен ден ции по про ти во дей-
ствию кор руп ции в ву зах ста ли 
пред ме том об суж де ния на за се да-
нии Об ще ствен но го со ве та по про-
ти во дей ствию кор руп ции Ка ра-
ган дин ско го об лас тно го фи ли ала 
пар тии «Нур Отан». Чле ны Со ве та 
и при сут ству ющие на за се да нии 
за ин те ре со ван ные го су дар ствен-
ные ор га ны сош лись в еди ном 

мне нии об уси ле нии мер по про-
ти во дей ствию кор руп ции в ву зах.
Сов ре мен ные ре алии и ми-

ро вые стан дар ты об ра зо ва ния 
стро го по ри ца ют лю бые про яв-
ле ния кор руп ции, что не од нок-
рат но под чер ки ва ли Ел ба сы и 
Президент Казахстана. Кон ку рен-
тос по соб ность и гиб кость ву зов 
нап ря мую свя за ны с ус пеш ной 
ре али за ци ей ан ти кор руп ци он-
ных мер. На ме ре ние Пре зи ден та 
по зак ры тию ор га ни за ций об-
ра зо ва ния, не справ ля ющих ся с 
пос тав лен ны ми за да ча ми и не 
при ни ма ющих мер по ис ко ре не-
нию кор руп ции, дол жно по бу-
дить ру ко во ди те лей от дель ных 
ву зов оп ре де лить при ори те ты 
в поль зу ин тен сив ной борь бы с 
кор руп ци ей.

ДЕ НИС ША КЕ НОВ,
РУ КО ВО ДИ ТЕЛЬ ДЕ ПАР ТА МЕН ТА АГЕНТ СТВА РК 

ПО ПРО ТИ ВО ДЕЙ СТВИЮ КОР РУП ЦИИ 
ПО КА РА ГАН ДИН СКОЙ ОБ ЛАС ТИ

Student news
«Ящики доверия» 
установили в учебных 
корпусах и общежитиях

21 ав гус та те ку ще го го да 
Пер вый Президент Рес пуб ли-
ки Казахстан — Ли дер на ции 
на рас ши рен ном за се да нии 
По ли ти чес ко го со ве та пар тии 
«Nur Otan» дал по ру че ние ву зам 
Рес пуб ли ки Казахстан по ис-
ко ре не нию кор руп ции. Во вре-
мя прог рам мно го выс туп ле ния 
«До ве рие, ди алог, уве рен ность 
в бу ду щем и со от вет ству ющие 
им пуль сы пар тии» на рас ши-
рен ном за се да нии по лит со ве-
та Назарбаев под нял проб ле му 
кор рум пи ро ван нос ти выс ших 
учеб ных за ве де ний Казахстана: 
«Мы же с ва ми зна ем, что во 
мно гих ву зах эк за ме ны сда ют 
за воз наг раж де ния. При пос-
туп ле нии, бы ва ло, на обыч ных 
сес си ях по ку па ют за че ты и от-
мет ки. Сту ден тов вы нуж да ют 
да вать взят ки при рас пре де ле-
нии мест в об ще жи ти ях и дру гих 
жиз нен ных проб лем. Это вы зы-
ва ет край нее не до воль ство мо-
ло де жи».

Мо ло деж ное кры ло Jas Otan 
сов мес тно с Агент ством Рес-
пуб ли ки Казахстан по де лам 
го су дар ствен ной служ бы, ре ги-
ональ ным про ек тным офи сом 
Adaldyk alany в рам ках ак ции 
«Чис тая сес сия» про ве ли ан ке-
ти ро ва ние сре ди сту ден тов и 
мо ни то ринг сос то яния об ще жи-
тий во всех выс ших учеб ных за-
ве де ни ях об лас ти.

В це лях обес пе че ния опе ра-
тив но го рас смот ре ния об ра ще-
ний сту ден тов, пре дуп реж де ния 
и про ти во дей ствия кор руп ции в 
учеб ных кор пу сах и об ще жи ти-
ях КарГУ им. Е. А. Бу ке то ва ус-
та нов ле ны ко роб ки «Се нім ж�-
ші гі — Ящик до ве рия».

В ме роп ри ятии при ня ли 
учас тие пред се да тель Ка ра ган-
дин ско го об лас тно го фи ли ала 
МК Jas Otan Ха ми тов Ер жан 
Бо ла то вич, ру ко во ди тель ре ги-
ональ но го про ек тно го офи са 
Sar yar qa adaldyq alany Ку сен-
ба ева Ма ли ка и сту ден ты 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.

Час добропорядочности 
в КарГУ

В це лях разъ яс не ния по ня-
тий ака де ми чес кой чес тнос ти, 
граж дан ской от вет ствен нос ти 
и ан ти кор руп ци он ной прак ти-
ки в Ка ра ган дин ском го су дар-
ствен ном уни вер си те те им. Е. 
А. Бу ке то ва 15 ок тяб ря бы ла 
про ве де на ак ция «Адал ды� са-
�а ты», в ко то рой при ня ли учас-
тие 2333 сту ден та. Глав ная 
цель ак ции — ан ти кор руп ци он-
ное вос пи та ние сту ден чес кой 
мо ло де жи. Имен но в мо ло дом 
воз рас те зак ла ды ва ют ся ос но-
вы этич нос ти бу ду ще го граж-
да ни на, при ви ва ют ся глав ные 
ду хов ные цен нос ти, ко то рые 
не поз во лят ре бен ку ос ту пить-
ся во взрос лой жиз ни. Уже с 
ран не го воз рас та важ но дать 
де тям пред став ле ние о нор-
мах по ве де ния, сло жив ших ся 
в об ще стве за дол гие го ды его 
раз ви тия. На учить ре бен ка са-
мос то ятель но оце ни вать и ана-
ли зи ро вать свою дея тель ность, 
учи ты вая ин те ре сы со ци ума.

Школа добропорядочности воспитывает гражданских активистов

Приоритет в пользу честности

Студенческая жизнь
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Там шы.kz» қо ғам дық қо ры тек Жан сая қыз дың емес, та бан ды лық та-
ны тып, тағ ды ры тəл кек ке түс кен дер ге там шы дай үлес қос су ға асық қан 
қан ша ма жас тың нұр лы əле мі не ай нал ды. Олар са на улы ай ішін де тұр-
мы сы тө мен от ба сы лар ға жəр дем де сіп, нау қас ба ла лар дың емі не қа ра-
жат жи нау ға мол сеп ті гін ти гі зіп үл гер ді. Бір қу ан тар лы ғы, із гі лік ті іс 
ат қа рып, ал ғыс алу ға тал пын ған ерік ті лер дің қа та ры күн са нап ар ту да. 
Қыр күйек айын да қайы рым ды лық қо ры ның ал ғаш қы кең се сі ашыл ды. 
Жақ сы лық жа сап, жү ре гі мұң ға тол ған жан дар дың жа ны на сая бол ған 
Жан сая Ка ме но ва бей біт күн нің ба ты рын дай. Қа зақ қы зы ның игі бас-
та ма сы бү гін де көп ке үл гі-өне ге.

— Жан сая, «Там шы.kz» қо ғам дық қо-
рын құ ру жай лы идея қай дан ту ды?

— Осы дан 1 жыл бұ рын ал ғаш рет жас-
тар мен же тім дер үйі не бар дық. Ба ла лар-
дың жай-күйін кө ріп қа мық тым. Со дан 
қай тар жол да не ге осы ең бол ма ған да 
айы на бір рет жақ сы лық ісін тын ды рып 
отыр мас қа де ген ой кел ді. Бір ден ин стаг-
рам па рақ ша ашып, қайы рым ды лық 
клу бын құ ра мын, ерік ті лер із дей мін деп 
ха бар лан ды ру жі бер дім. Жақ сы лық жа-
сау ға ни ет ет кен жас тар дың көп ті гі ме ні 
қу ант ты. Алай да олар дың ара сын да қы-
зық үшін кел ген дер де бол ды. Ірік те уден 
өт кі зіп, са на улы жас пен осы нау игі іс ті 
бас тап кет тік.

— Ба сын да ұйым да ры ңыз «Мейі рім-
ді жас тар» деп ата лып ты. «Там шы kz» 
атауын қа лай иелен ді?

— Иə, 2018 жыл дың 28 қа за нын да 
Ж. Бек тұ ров атын да ғы Қа ра ған ды об-
лыс тық жа сөс пі рім дер кі тап ха на сын-
да ғы «Бо та» жас тар ор та лы ғы жа ны нан 
«Мейі рім ді жас тар» қайы рым ды лық клу-
бы ре тін де құ рыл ды. Идея ға бай жас та-
ры мыз көп бол ға ны мен, құ жат тар мен 
жұ мыс іс те ген де бі раз қи ын дық тар ға 
тап кел дік. Ат қа рыл ған ша ру аның бар-
лы ғы заң ды түр де рə сім де луі ке рек екен. 
Қа ра ша айы ның со ңы на та ман «Əді лет» 
бас қар ма сы на ба рып, өті ні шім ді өт кі зе 
ал май бір не ше күн сең дел дім. Құ жат-
та ры мыз ды рет теп ал ған нан кейін ға на 
ісі міз ал ға ба сып, жұрт тың се ні мі не кі ре 
бас та дық. На урыз айы ның 14-і кү ні «Там-

шы kz» қо ғам дық қо ры де ген ата уды ал-
дық. Ай тқа ным дай, ал ғаш қы кез де іс ті 
дөң ге ле тіп алып ке ту өмір ді ен ді бас та-
ған өрім дей, не бə рі 19 жа сар, жұ мыс тың 
пар қын əлі тү сі ніп бол ма ған, тек жү ре гі 
жақ сы лық жа са уды қа лай тын қыз ға қи-
ын соқ ты. Жұ мы сым ал ға бас пай жат қан 
сəт тер де ерік сіз кө зім нен бір там шы жас 
үзі ліп тү се тін. Бір де ма ған «көз жа сым 
та мып оты рып бас та ған бас та мам ды не-
ге «Там шы» деп ата мас қа?» де ген ой кел-
ді. «Бір там шы көз дің жа сын дай», оның 
үс ті не бұл із гі іс ті бас тауыма жəу ді ре ген 
же тім ба ла лар дың кө зін де гі бір там шы 
жас түр ткі бол ды ғой. Біз жа рым жан жан 
мен қам кө ңіл қарт тың, же тім мен же сір-
дің, тағ дыр тəл ке гі не ұшы ра ған пен де нің 
жа на рын да ғы жас ты сүр тіп, бір там шы 
жас тек қуа ныш тың көз жа сы бол сын шы 
де дік. «Там шы дай жақ сы лық жа са!» — 
қо ғам ға осы лай үн қат тық. Кө зі не бір 
там шы жас ал май тын, тас бауыр, жү ре-
гі тас қа ай нал ған адам дар ни етін тү зеп, 
қайы рым ды лық жа са са екен деп ті ле дік. 
Там шы та ма-та ма тас тес кен…

— «Там шы ның» өзін дік бе кі тіл ген 
ере же ле рі мен заң ды лық та ры бар ма?

— Əл бет те, қо ғам дық қор бе кіт кен ере-
же лер ді не гіз ге ала оты рып жұ мыс жа-
сай мыз. Біз де ерік ті лер ге қойы ла тын та-
лап өте жо ға ры. Не гі зі нен жү зі нен жы лу 
та ра ған мейі рім ді, тəр би елі жан дар ды 
қа та ры мыз ға тар та мыз. Ашық-ша шық 
ки ін ген, бы ла пыт сөй леп, сө зін де тұр-
май тын дар ды қа был да май мыз. Со ны мен 

қа тар қа за қы əдет-ғұ рып пен салт-дəс түр-
ден ада бол мауы қа жет. Біз таң да ған жан 
шы ны мен жақ сы лық жа сау ға дайын ба? 
Осы ған көз жет кі зу мақ са тын да ни ет етіп 
кел ген дер ге төрт тап сыр ма бе ріп, сын нан 
өт кі зе міз. Ал кө мек көр се те тін жан дар-
ға тоқ тал сам, жал пы екі ба ғыт бойын ша 
жұ мыс жа сай мыз. Əлеу мет тік тұр мы сы 
тө мен от ба сы лар мен нау қас ба ла лар ға 
қа рай ла сып, қол дан кел ген ше кө мек те-
се міз. Мін дет ті түр де дім кəс ба ла лар дың 
ар найы мү ге дек тік ту ра лы құ жа тын, со-
ны мен қа тар көп ба ла лы от ба сы лар мен 
жал ғыз бас ты ана лар дың құ жат та рын қа-
был дап, ке зек ке қоя мыз.

— Осы уақыт қа дейін қан ша ма жəр-
мең ке лер мен кон церт тер ұйым дас ты-
рып, кө мек ке мұқ таж жан дар ға кө мек-
те сіп ке ле сіз дер. Өт кіз ген іс-ша ра ла ры-
ңыз дың нə ти же сі қан ша лық ты жақ сы?

— Пайыз дық өл шем мен ай тқан да — 
99 пайыз. Ал ға шын да сəт сіз дік тер бол-
ды. Ал ла та ға ла өзі сы нақ жі бе ре ді ғой. 
Біз оны се зе міз. Сон дық тан ба рын ша 
бі рі гіп, бір-бі рі міз ді де меп, сол сы нақ-
тар дан өту ге ты ры са мыз. Ең бас ты сы, 
жақ сы лық жа сап, қам кө ңіл жан ның жа-
нар да ғы көз жа сын сүр тіп, кө мек тес тік. 
Көп ші лік тен жи нал ған қар жы ар қы лы 
қан ша ма ба ла ның ауру ынан айық қа нын 
көр дік. Игі іс ке там шы дай бол сын өз 
үле сі міз ді қос қа ны мыз ды се зі ну дің өзі 
біз үшін бір ба қыт.

— «Там шы ның» бас қа қо ғам дық қор-
лар дан бас ты ерек ше лі гі не де?

— Жас тар дың бір-бі рі не де ген құр ме-
ті. Бұл жер де ұрыс-ке ріс де ген бол май ды. 
Ме ні қат ты қу ан та ты ны — осы.

— Қо ғам дық қор да 80-нен ас там мү-
ше бар екен. Осын ша адам ды бір жер ге 
ұйым дас ты рып, бі рік ті ріп оты ру қан-
ша лық ты қи ын?

— Біз де ап та сы на екі рет жи на лыс бо-
ла ды. Кең се міз ді қыр күйек айын да ға на 
аш тық. Ша ғын ға на кең се. Сол се беп ті 
жас тар бө лі ніп-бө лі ніп ке ле ді. Бі рін де са-
бақ, бі рін де жұ мыс де ген дей, бə рі бір дей 
бір уақыт та ке ле ал май ды. Не гі зі күн де 
жи на ла мыз. Ауыз бір ші лік пен сый лас тық 
ор на ған жер дің бе ре ке сі кі ре ді емес пе?

— Кең се ашыл ған нан кейін жұ мыс та-
ры ңыз же ңіл де ген шы ғар?

— Əри не, таң ғы са ғат се гіз ден кеш кі се-
гіз ге дейін ашық пыз. Кез кел ген жұ мы-
сы мыз ды қа ла ған уақы ты мыз да ат қа рып, 
зат та ры мыз ды осын да қойып жү ре бе ре-
міз. Бұ рын кең се бол ма ған уақыт та қи ын-
ға со ға тын. Бас қо сып, ақыл да су дың өзі бір 
мұң бо ла тын. Кең се міз ыс тық ұяға ай на-
лып үл гер ді.

— Қайы рым ды лық қо ры ның мү ше-
ле рі жай лы то лы ғы рақ ай та кет се ңіз?

— Не гі зі нен 15-27 жас ара лы ғын да ғы 
жас тар, 36 жас та ғы бір кі сі бар. Бі рақ жас-
қа шек теу қой май мыз. Бас ты сы ни еті тү зу 
бо луы ке рек.

— «Там шы.кz» қан ша ма жан ға қол 
ұшын со зып, кө мек те су де. Ал қор ды 
қол дап, де ме уші бол ған дар бар ма?

— Жоқ де сем, өті рік ай тқан дай бо-
лар мын. Бар, бі рақ се рік тес тік ете тін дей 
дең гей де емес. Қа зір əлеу мет тік же лі нің 
да мып тұр ған ша ғы ғой. Ват сап та, ин стаг-
рам да ха бар лан ды ру са ла қой сақ, кө мек 
көр се тейік деп ең бол ма ған да 200 тең ге сін 
тас тап оты ра тын адам дар көп. Бə рі ха лық-
тың ар қа сын да ғой. Біз де жай са да қа са ла 
са лы ңыз шы де ген ұс та ным жоқ. Жəр мең-
ке бол сын, кон церт, ак ция бол сын ар найы 
ша ра өт кі зу ге мін дет ті міз. Сол ар қы лы 
қа ра жат жи най мыз. Де ме уші міз — ха лық.

— Кө мек ке мұқ таж жан дар ды қа лай 
та ба сыз дар?

— Бұ рын өзі міз із дей тін біз. Əлеу-
мет тік же лі ден не ме се ме шіт тен 
тауып ала тын быз. Ал қа зір гі таң да 

«Мені� н8рлы Fлемім»

-о�амды� .мір



№10 (290) 30.10.2019 15Жастар �лемі
Мир молодежи

та ны лып қал ға ны мыз ға бай ла ныс ты 
кең се міз ге тұр мы сы тө мен от ба сы лар 
өз де рі ке ліп, құ жат тап сы рып, ке зек-
ке тұ ра ды.

— Осы уақыт қа дейін жа са ған жұ мыс-
та ры ңыз дың ішін де гі ең ауқым ды сын 
атап өт се ңіз?

— Бар лық жа са ған жұ мыс та ры мыз мен 
үшін ауқым ды. Өй тке ні əр бір жұ мыс үл-
кен ерен ең бек пен, маң дай тер мен жа-
са ла ды. Əр жұ мыс тың өзін дік бір ауыр-
тпа лы ғы бар. Олар дың ше ші мі де жақ сы 
бо лып жат қан дық тан, бар лық іс те ліп жат-
қан дү ни елер ауқым ды деп са най мын.

— Бас та ған уақыт та қи ын бол ды деп 
қал ды ңыз? Осы ту ра сын да ашып ай тса-
ңыз?

— Бі рін ші ден, біз ге еш кім сен ген жоқ. 
Ха лық осын дай жол мен қа ра жат та ба тын 
ала яқ тар көп деп біл ді. Кон церт ұйым дас-
тыр сақ, би лет те рі міз ді алуы қи ын бол ды. 
Ерік ті лер өз де рі не кү дік пен қа рап, ауыр 
сөз ай тқан дар ға өк пе ар тпа ды. Се нім сіз-
дік бұл тын сейіл тіп, олар дың се ні мі не кі-
ру үшін аян бай ең бек ет ті. Жо ға ры да ай-
тып өт тім, құ жат жа ғы бір ша ма қи ын дық 
ту ғыз ды.

— Қыз ба ла сы на осын дай қо ғам дық 
қор ды бас қа ру қан ша лық ты қи ын? Не-
ге бұл жол ды таң да ды ңыз?

— Əл бет те, қор ға ар ты ла тын жауап-
кер ші лік тің жү гі өте ауыр. Оны се зі не-
мін. Алай да қи ын жол ды таң да дым деп 
ай та ал май мын. Се бе бі, жа са ған жұ мыс-
та рың ның же мі сін кө ру қи ын дық ты мүл-
дем ба сып тас тай ды. Жү ре ал май тын 
ба ла лар дың аяғын қоз ғап, қа дам бас қа-
нын көр ген де, мой нын кө те ре ал май тын 
ба ла лар дың ең бек пен кел ген қа ра жат қа 
ем де ліп жат қа нын көр ген де бар лық қи-
ын шы лық ты ұмы та сың. Ол біз ге қуа ныш 
қой. Сол қуа ныш қа бө лен ген де бү кіл 
ауыр тпа лық ты же ңіп ке те сің. Қыз еке нің-
ді де ұмы та сың.

— Кө мек көр сет кен от ба сы лар мен 
ара ла сып тұ ра сыз дар ма?

— Өте ты ғыз бай ла ныс та мыз. Аман дық-
та рын бі ліп, қол дан кел ген ше кө мек те сіп 
тұ ра мыз, ту ған дай бо лып кет тік де сем, ар-
тық ай тпас пын. Екі-үш күн сөй лес пей, кө-
ріс пей қал сақ, са ғы нып қа ла мыз.

— Ұялып, қы сы ла тын да ры бар шы-
ғар?

— Он дай от ба сы лар да бар. Ол кі сі лер-
ге тек ке зе гі кел ген де азық-тү лік апа рып, 
қай тып ке те міз. Ба рын ша кө мек те су ге ты-
ры са мыз.

— «Кі тап қа өмір сый ла», «Са тып ал 
да сауап ал», мі не, осын дай əр кез де 
əр түр лі жа ңа ак ци ялар пай да бо ла ды. 
Бұл иде ялар қай дан ту ады?

— Жи на лыс та ақыл да са мыз, ар найы 
жос пар құ ра мыз. Не іс те уге бо ла ды де-
ген сұ рақ ты тал қы лай мыз. Ерік ті лер ді 
ірік теу ке зін де олар ға «Тың идея» де ген 
тап сыр ма бе рі ле ді. Сол тап сыр ма ар-
қы лы ерік ті бо лу ға ни ет ті үміт кер біз де 
жоқ иде яны ұсы нуы ке рек. Ірік те уден 
өтіп, ерік ті бо лып кір ген адам иде ясын 
да мы тып, іс ке асы руы ке рек. Əр кім өз 
иде ясы мен жұ мыс жа сай ды. Осы лай əр-
түр лі иде ялар мен ак ци ялар пай да бо-
ла ды.

— Осын дай қо ғам дық қор аш қы сы 
ке ліп жүр ген жан дар ға ке ңе сі ңіз ді бе-
ре кет се ңіз. Тір ке уден өту мін дет ті ме?

— Заң дық не гіз де тір ке уден өту жұ-
мыс тың ал ға ба су ына ық пал ете ді. Қа ра-
жат пен жұ мыс іс теп отыр ған дық тан, құ-
жат тың бар лы ғы заң дық не гіз де жа са луы 
ке рек. Қор ды кез кел ген уақыт та тек се руі 
мүм кін. Сол кез де өзін дə лел дей ала тын-
дай, өз-өзі не се нім ді бо лу үшін де құ-
жат тар бол ға ны аб зал. Ал ай тар ке ңе сім, 
бас ты сы — ни ет. Ме ні мен бір ге бас та ған 
қан ша ма жан дар бар. Бар лы ғын жа ры сып 
жү ріп іс те дік. Ал қа зір кө бі сі жоқ. Тас тап 
кет ті, өй тке ні жү рек те ни ет жоқ. Ни ет 
бол са, іс ке де ген адал дық бол са, бү кіл қи-
ын дық ты же ңіп шы ғу ға бо ла ды. Бас ты сы 
ни ет бо луы ке рек.

— Ерік ті бо лу үшін не іс теу ке рек, 
қан дай қа си ет ке рек адам ға?

— Ерік ті бо лу үшін шы найы лық ке рек. 
Та ғы да ни ет ке рек. Бұл тұс та ақ ша ның 
да ке ре гі жоқ. Адам ды шы найы аяй бі лу 
ке рек. Мұқ таж адам дар дың қуа ны шын 
бө лі се бі луі ке рек. Өті рік, сырт көз ге көр-
се тіп, бас қа лар ға мақ та ну үшін емес, Ал ла 
ра зы лы ғы үшін, адам дар дың ал ғы сын алу 
үшін жұ мыс іс теу ке рек. Со ңы на дейін ба-
ру үшін, əри не, ни ет ке рек.

— Ме ні мен бас та ған дар көп, қа зір 
кө бі сі жоқ деп қал ды ңыз. «Там шы ның» 
ба сы нан ке ле жат қан, кейін нен қо сыл-
ған бел сен ді мү ше ле рі көп пе? Атап өт-
се ңіз?

— Ал ғаш қы күн нен жа ным да жүр ген — 
Нұр хан Ті ле кұ лы де ген Банк кол лед жі нің 
сту ден ті. Бі рақ бел сен ді лер өте көп. Бір-
екеуін ай тсам, қал ға ны рен жіп қа ла ды 
ғой. Сон дық тан ерік ті ле рім нің еш қай сы-
сын бө ліп-жар май мын.

— Ал ҚарМУ сту дент те рі нің «Там шы-
ға» қос қан үле сі қан дай?

— Қа зір гі таң да ҚарМУ сту дент те рі нің 
«Там шы ға» де ген қы зы ғу шы лы ғы өте жо-
ға ры. Қор дың 20 % ерік ті ле рі атал мыш 
оқу ор ны ның сту дент те рі. Бə рі нің ни еті 
бір бол ған дай, ти гі зіп жат қан ерен ең бек-
те рі мен маң дай тер жұ мыс та ры — тең.

— Қыр күйек айын да «Там шы ның» 
пре зи ден ті ре тін де ҚР Премь ер-ми-
нис трі Бер ді бек Са пар ба ев пен бол ған 
кез де су ге ба рып сыз.

— Кез де су де өзі міз дің 1 жыл бой ғы жұ-
мыс та ры мыз бен елі міз ге жа сап жат қан 
қам қор лы ғы мыз ту ра лы қыс қа ша айт тық. 
Бер ді бек аға мыз дың жы лы ле бі зі мен сəт-
ті лі гін ес тіп қайт тық. Кез де су дің мақ са-
ты — қан дай да бір мə се ле ні ше шу емес, 
Қа ра ған ды жас та ры ның қан дай жұ мыс-
тар іс теп жат қа нын бі лу бо ла тын. Сон-
дық тан, қан дай да бір кө мек сұ ра ға ны мыз 
жоқ.

— «Там шы ның» ал да ғы мақ сат та ры 
қан дай?

— Бас ты мақ са ты ол — ең ал ғаш қы 
мақ са ты. Яғ ни, там шы дай кіш кен тай 
жақ сы лық жа сап, те ңіз дей сауап қа ке-
не лейік деп бас та дық қой. Əрі қа рай да 
сол мақ сат пен ке те бе ре міз. Кіш кен тай 
жақ сы лық пен үл кен жұ мыс тар ды тын-
ды ру — со ңы на дейін бұл бас ты мақ сат 
бо лып қа ла ды.

— Ал бұ дан да үл кен кең се ашу ой ла-
ры ңыз да жоқ па?

— Бар, бұл — «Мейі рім ді жас тар» бо-
лып жүр ген нен бер гі ар ма ны мыз. Ба ла-
лар мен жи на лыс та отыр ған сəт те кү ліп 
ай тып оты ра мыз. Біз дің екі қа бат ты үйі-
міз бо ла ды, оның те ре зе ле рі ашық, іші-
нен ат қа рып жат қан жұ мыс та ры мыз, 

бір-бі рі міз ге де ген жы лу лы ғы мыз, құр-
ме ті міз — осы ның бар лы ғы кө рі ніп тұ ра-
тын дай сыр ты жай ға на те ре зе бо лып тұ-
ра тын кең се міз бо ла ды деп ар ман дай мыз. 
Сырт тан қа ра ған адам дар біз ге қы зы ғып 
қа рай тын дай, ішін де бо лып жат қан дү-
ни елер со ған сай бо ла тын дай кең се — 
асыл ар ма ны мыз.

— Пре зи дент тен бө лек қыз мет кер лер 
бар ма?

— Құ рыл тай шы, пре зи дент, яғ ни құр-
ған адам. «Қам қор шы лық ке ңе сі» бар, ол 
жер де тө райы мы мен орын ба са ры бар, 
қал ған да ры ерік ті лер.

— Жұ мыс ба ры сын да бол ған қы зық-
ты оқи ға ның бі рі мен бө ліс се ңіз?

— 102 мек теп-гим на зи ясы тұр мы сы тө-
мен от ба сы лар да тəр би еле ніп жат қан ба-
ла лар ға оқу құ рал да ры ке рек де ді. Өту 
ты ғыз уақыт, са бақ бас та лу ына екі-ақ күн 
қал ды. Сол екі күн нің ішін де 250 000 тең-
ге жи науымыз ке рек. «Шұ ғыл ақ ша ке рек» 
дей тін дей нау қас ба ла лар ға жи на ла тын 
қар жы емес. Не іс тей міз деп аб ды рап қал-
дық. Со дан ба рып аяқ ас ты нан «200 тең-
ге ге қайы рым ды лық» де ген ак ция бас тап 
жі бер дік. Осы лай ша, екі күн де ти іс ті қа-
ра жат ты жи нап, 17 ба ла ға бү кіл оқу-құ-
рал да рын, сөм ке ле рін алып бе ріп, бір 
қу ан тып кел ген біз. Ба сы мыз дан өт кен қы-
зық ты оқи ға сол шы ғар.

— Ло го тип жайын да ай тып өт се ңіз?
— Идея — ме ні кі, əп кем еке уміз бір ге 

ой лап тап тық. Жа сап шы ғар ған — Ер ға ли 
Ма нап. Ор та сын да — там шы, одан кейін-
гі ішін де гі қол дар — бір-бі рі не жы лу лық 
сый ла удың бел гі сі. Сыр ты на ою кел ті-
руі міз — қа зақ жас та ры де ген ма ғы на ны 
біл ді ре ді. Жақ сы лық жұ мыс та рын жа сап 
жат қан қа зақ тың қа ра гөз ба ла ла ры де ген 
ма ғы на да.

— Үш сөз бен «Там шы ны» су рет те ңіз-
ші?

— Ме нің нұр лы əле мім!
— Сұқ ба ты ңыз ға көп рақ мет! Жақ сы-

лық жа са удан жа лық па ңыз дар! Қа тар-
ла ры ңыз көп бол сын!

— Рақ мет! Лəйім, со лай бол ғай!

СЫМ БАТ СЕ РІК #Ы ЗЫ,
#АРМУ СТУ ДЕН ТІ

Ізгілік
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докторантов

Уп рав ле ни ем пос ле-

ву зов ско го об ра зо ва ния 

КарГУ им. Е. А. Бу ке то ва 

сов мес тно с Ко ми те том 

по кон тро лю в сфе ре об-

ра зо ва ния и на уки МОН 

РК ор га ни зо ван се ми нар 

для док то ран тов по ана-

ли зу ос нов ных на ру ше-

ний, до пус ка емых в хо-

де на пи са ния и за щи ты 

док тор ских дис сер та ций. 

Се ми нар про ве ден ру ко-

во ди те лем уп рав ле ния 

ат тес та ции науч ных кад-

ров ККСОН МОН РК Кар-

лы гаш Са ке но вой Же ни-

сов ной. Са мое важ ное 

тре бо ва ния — ито ги ис-

сле до ва ний дол жны быть 

ква ли фи ци ро ва ны как 

науч ное дос ти же ние. Дис-

сер та цию на со ис ка ние 

уче ной сте пе ни ав тор пи-

шет обя за тель но са мос-

то ятель но. При за им ство-

ва нии чу жо го ма те ри ала 

нуж но при во дить ссыл ки 

на ори ги нал. В док тор ской 

не об хо ди мо при вес ти ре-

зуль та ты прак ти чес ко го 

при ме не ния вы во дов ис-

сле до ва ния. Ес ли ра бо та 

но сит те оре ти чес кий ха-

рак тер, сле ду ет дать ре-

ко мен да ции по их прак ти-

чес ко му ис поль зо ва нию.К 

за щи те до пус ка ют ся толь-

ко дис сер та ции, вы дер-

жки и глав ные те зи сы из 

ко то рых уда лось за ра нее 

опуб ли ко вать в спе ци али-

зи ро ван ных из да ни ях.

И еще раз хо чет ся под-

чер кнуть, что важ ней шее 

из не об хо ди мых тре бо ва-

ний к науч ным ра бо там 

на со ис ка ние уче ной сте-

пе ни док то ра — это со-

от вет ствие ее ос нов ных 

науч ных ре зуль та тов пос-

тав лен ной за да че и прак-

ти чес кая поль за. Ес ли 

спе ци алис ты приз на ют, 

что вы во ды мож но приз-

нать науч ным дос ти же-

ни ем, зна чит го ды, пот-

ра чен ные на под го тов ку 

дис сер та ци он ной ра бо ты, 

не прош ли зря.

СОБ. ИНФ.

Вы шел в свет фун да мен таль ный труд объ емом око ло 70 пе чат ных лис та под наз ва ни ем 
«Жизнь, пос вя щен ная слу же нию на уке и род ной стра не». Кни га в прек рас ном по лиг ра фи-
чес ком ис пол не нии пос вя ще на пред сто яще му 75-лет не му юби лею про фес со ра ка фед ры Ме-
нед жмен та КарГУ им. Е. А. Бу ке то ва, док то ра эко но ми чес ких на ук, про фес со ра, ака де ми ка 
Меж ду на род ной ака де мии ин фор ма ти за ции и Меж ду на род ной ака де мии на уки и прак ти ки 
ор га ни за ции про из вод ства, По чет но го ра бот ни ка об ра зо ва ния РК, зас лу жен но го ра бот ни ка 
КарГУ, По чет но го про фес со ра Тур кес тан ско го меж ду на род но го уни вер си те та им. Х. А. Яса ви 
и Кос та най ско го со ци аль но-тех ни чес ко го уни вер си те та им. акад. З. Ал дам жар Р. С. Ка ре но ва.

Она рас ска зы ва ет о длин ном и слож ном жиз-
нен ном пу ти вы да юще го ся оте че ствен но го уче но-
го-эко но мис та. При зна ком стве с дан ной ра бо той 
ста но вит ся по нят ным, что, чем бы Ра шит Сат та-
ро вич ни за ни мал ся, он стре мил ся всег да стать 
Учи те лем в выс шем по ни ма нии это го сло ва.
Про фес сор Р.С. Ка ре нов мно го сил и энер гии 

от дал под го тов ке науч но-пе да го ги чес ких кад ров 
с уче ны ми сте пе ня ми. Под его не пос ред ствен-
ным науч ным ру ко вод ством 47 че ло век за щи-
ти ли док тор ские и кан ди дат ские дис сер та ции 
и око ло 30 че ло век свои ма гис тер ские дис сер-
та ции. За 35 лет ру ко вод ства ка фед ра ми эко но-
ми ки и ор га ни за ции ма ши нос тро ения в быв шем 
Ка ра ган дин ском по ли тех ни чес ком ин сти ту те 
(Кар ПТИ), а так же мар ке тин га и ме нед жмен та в 
Ка ра ган дин ском го су дар ствен ном уни вер си те те 
им. Е. А. Бу ке то ва он стал, по су ти, слу гой го су-
дар ства и от цом для сво их мно го чис лен ных сту-
ден тов-пи том цев.
В на ча ле 90-х го дов он ра бо тал за ве ду ющим 

Ла бо ра то ри ей эко но ми чес ко го ана ли за и прог-
но зи ро ва ния Ка ра ган дин ско го науч но-ис сле до-
ва тельско го ин сти ту та проб лем ком плек сно го 
ос во ения недр. В 1994 го ду пе ре шел на ра бо ту 
в КарГУ им. Е. А. Бу ке то ва, воз гла вив ка фед ру 
Мар ке тин га.
Для про фес со ра Ка ре но ва ха рак тер ны та кие 

чер ты, как вни ма тель ность, нас той чи вость и пос-

ле до ва тель ность. Эти и дру гие по зи тив ные ка че-
ства на ше го со рат ни ка мож но за ме тить и прос-
ле дить, изу чая его жиз нен ный путь, зна ко мясь 
бо лее глу бо ко с его науч ной, учеб но-пе да го ги-
чес кой и де пу тат ской дея тель ностью, вчи ты ва ясь 
в его ори ги наль ную, ин те рес ную кни гу.
Чи тая ем кие, ла ко нич ные и свет лые очер ки, 

за ри сов ки, рас ска зы, соб ран ные в кни ге «Жизнь, 
пос вя щен ная слу же нию на уке и род ной стра не», 
не воль но при хо дишь к мыс ли о том, как ав тор 
прос то и про ни ца тель но чув ству ет ду шу лю дей.
В сво ей кни ге, как уче ный и пе да гог с боль шой 

бук вы, он выд ви га ет идею, что каж дый ра бот ник 
ву за дол жен дос ко наль но знать свой пред мет и 
уметь пре под нес ти его с на иболь шей пол но той 
и ка че ством; ана ли зи ро вать об ста нов ку внут ри и 
вне це хо во го кру га, вни кать об сто ятель но в проб-
ле мы, важ ные для не го са мо го, и де ла, ко то рым 
за ня ты ты ся чи ему по доб ных.
Спи сок его науч ных и ли те ра тур ных пуб ли-

ка ций, ко то рый при ве ден в при ло же нии кни ги, 
го во рит о мно гом. Им опуб ли ко ва но бо лее 1700 
тру дов, из них бо лее 100 мо ног ра фий, учеб ни ков 
и учеб ных по со бий, бро шюр и ана ли ти чес ких 
об зо ров. В сво их мно го чис лен ных стать ях, пос-
вя щен ных проб ле ме выс ше го об ра зо ва ния, про-
фес со ром Р.С. Ка ре но вым не толь ко зат ро нут, но 
и «ра зоб ран по кос точ кам» весь спектр проб лем 
на ци ональ ной шко лы, все «бо ле вые точ ки», о ко-

то рых в от кры тую, да еще с та кой сте пенью ком-
пе тен ции мо гут рас суж дать очень нем но гие. И 
са мое глав ное — не толь ко рас суж дать, об ли чать 
по ро ки, но и пред ла гать конструк тив ные ре ше-
ния по вы хо ду из соз дав ше го ся по ло же ния.
Гля дя на мас ти то го уче но го не ска жешь, что, 

как гла сит пос ло ви ца, «ука та ли сив ку кру тые 
гор ки». Он по лон сил, он смот рит впе ред, он жи-
вет сво им де лом, судь ба ми сво ей стра ны, оте че-
ствен но го об ра зо ва ния.

«Юно ше, об ду мы ва юще му житье», как пи сал 
по эт Вла ди мир Ма яков ский, бы ло бы по лез но 
взять при мер с Ра ши та Ка ре но ва. Тем бо лее что 
есть кни га под его ав тор ством, где опи са ны все 
пе ри пе тии жиз нен но го пу ти это го за ме ча тель-
но го че ло ве ка, пу ти, усы пан но го да ле ко не ро за-
ми!
За то, ог ля ды ва ясь на зад, он чув ству ет мо гу-

чий им пульс дви гать ся впе ред. По же ла ем ему в 
этом вся чес ких ус пе хов.

Г. С. СА ДУ ОВ,
ДОК ТОР ЭКО НО МИ ЧЕС КИХ НА УК, ПРО ФЕС СОР

Т. Б. КАЗ БЕ КОВ,
КАН ДИ ДАТ ЭКО НО МИ ЧЕС КИХ НА УК, ДО ЦЕНТ

У сту ден тов и мо ло дых пред при ни ма те лей есть шанс по лу чить ре аль ную под дер жку биз-
нес-идеи. Для это го им нуж но бы ло при нять учас тие в от бо ре стар та пов на кон кур се Tech 
Central Asia. По бе ди те ли в даль ней шем смо гут по лу чить фи нан си ро ва ние, опыт ных мен то-
ров и уз на ют, как за ра бо тать на сво ем про ек те.

Прог рам ма Tech Central Asia ре али зу ет ся 
Назарбаев Уни вер си те том и По соль ством США 
в Ка зах ста не. Глав ная цель это го про ек та — по-
мочь мо ло дым пред при ни ма те лям по лу чить 
биз нес-на вы ки, най ти пар тне ров и сред ства для 
раз ви тия. Старт был дан в Уральске, и по ми-
мо Казахстана учас тие при ни ма ют Уз бе кис тан, 
Кир ги зия и Тад жи кис тан.
Прог рам ма длит ся по три ме ся ца в каж дом 

выб ран ном го ро де, за это вре мя эк спер ты про ве-
дут ряд тре нин гов, ко то рые по мо гут в раз ра бот-
ке биз нес-идеи. Кро ме то го, пред при ни ма те лей 
на учат прод ви гать свои за дум ки, рас ска зы вая 
про них так, что бы за ин те ре со вать ин вес то ров. 
Но по ве зет не всем: толь ко 70 выб ран ных стар-
та пов по лу чат дос туп к учеб ным ма те ри алам и 
ин ди ви ду аль но го нас тав ни ка. Кро ме то го, ор га-
ни за то ры про фи нан си ру ют про то тип изоб ре те-
ния, ес ли есть та кая не об хо ди мость. В про цес се 
обу че ния учас тни ки уз на ют, как за ре гис три ро-
вать свою тор го вую мар ку, ав тор ские пра ва или 
па тент.
Ини ци ато ры Tech Central Asia на де ют ся, что 

в ре ги онах есть не ма ло кон ку рен тос по соб ных 
пред при ни ма те лей. Кста ти, серь ез ных ог ра ни-
че ний нет, уча ство вать мо гут сту ден ты лю бых ву-
зов, школь ни ки стар ших клас сов, изоб ре та те ли, 
науч ные сот руд ни ки и да же це лые ком па нии — 
все смо гут сов ме щать ра бо ту и уче бу с учас ти-
ем в про ек те. Ав то ры луч ших биз нес-про ек тов 
пред ста вят свои идеи на ре ги ональ ном уров не и 
во вре мя фи на ла в Нур-Сул та не. Пред ста ви те ли 
Назарбаев Уни вер си те та по яс ни ли, что под дер-
жат в по ис ках ин вес то ров, их бу дут ис кать че рез 
парт нер скую сеть ву за.

В Ка ра ган де Tech Central Asia про хо дит на 
ба зе КарГУ им. Е. А. Бу ке то ва. Свои идеи пред-
став ля ли сту ден ты из раз ных уни вер си те тов го-
ро да. По рег ла мен ту у них бы ло не бо лее двух 
ми нут на то, что бы объ яс нить суть. Обя за тель но 
они дол жны бы ли ука зать, ка кие сот руд ни ки им 
нуж ны, сколь ко че ло век в ко ман де и на ка кой 
ста дии раз ви тия про ект.
Нап ри мер, сту ден ты из КарГУ хо тят соз дать 

ин тер нет-пор тал, где ре пе ти то ры бу дут раз ме-
щать свои ре зю ме. Це ле вая ауди то рия — пе да-
го ги и са ми сту ден ты, ко то рым нуж на по мощь в 
уче бе. По ка у ре бят есть толь ко про то тип прог-
рам мы, но им тре бу ет ся боль ше ре сур сов для 
раз ра бот ки. Сту ден ты КЭУ ре ши ли об лег чить 
жизнь всем сво им со кур сни кам. Те перь в уни вер-
си те те есть прог рам ма, ко то рая об ра ба ты ва ет за-
яв ки на по лу че ние спра вок или до ку мен тов как 
внут ри ву за, так и в го су дар ствен ных уч реж де ни-
ях. С мо мен та за пус ка ус лу га ми уже вос поль зо ва-
лись две ты ся чи че ло век. Не ко то рые пред ла га ли 
идеи по озе ле не нию об лас тно го цен тра и да же 
хра не нию ово щей — за мо роз ка с по мощью жид-
ко го азо та. Один из сту ден тов хо чет ор га ни зо вы-
вать ро ман ти чес кие ужи ны на го род ских кры шах.

«Мой про ект на зы ва ет ся rent.me, это при ло-
же ние для арен ды ком мер чес кой нед ви жи мос-
ти, — рас ска зал один из стар та пе ров Сул тан. — 
Ка фе, ба ры, рес то ра ны, ка ра оке бу дут сда вать ся 
в арен ду в не ра бо чее вре мя, ког да они прос та-
ива ют. При ло же ние мож но рас прос тра нить и 
адап ти ро вать под лю бые рын ки в лю бой стра не. 
Мо не ти за ция идет за счет про да жи ли цен зии, 
рек ла мы и рей тин го вой сис те мы. Для то го что-
бы быть вы ше в то пе и уве ли чи ва лось ко ли че-

ство за ка зов, нуж но, что бы у арен до да те ля бы ли 
бо лее вы год ные ус ло вия, гиб кий гра фик и це ны. 
Нам в ко ман ду нуж ны нес коль ко сот руд ни ков 
для веб-раз ра бот ки».
Кто имен но про шел от бор из де сят ка пре-

тен ден тов, по ка не из вес тно, их за яв ки бу дет рас-
смат ри вать ко мис сия. Но сто ит от ме тить, что 
по ка и у дру гих мо ло дых пред при ни ма те лей то-
же есть шанс по пасть в Tech Central Asia. В хо де 
ре али за ции дан ной прог рам мы учас тни ки по лу-
ча ют тех ни чес кую эк спер ти зу; мен тор ство опыт-
ных нас тав ни ков; ка че ствен ное биз нес-об ра зо ва-
ние; ра бо чее прос тран ство для ре али за ции идей; 
дос туп к ре сур сам Ин но ва ци он ных клас те ров 
Назарбаев Уни вер си те та и КарГУ им. Е.А. Бу ке-
то ва для раз ви тия и за пус ка про ек та.
Луч шие стар та пы бу дут приг ла ше ны в Нур-

Сул тан на ме роп ри ятие под наз ва ни ем De mo 
Day, ко то рое прой дет в Назарбаев Уни вер си те те. 
При ят ный бо нус: по ре зуль та там про хож де ния 
ак се ле ра то ра луч шие стар та пы по лу чат воз мож-
ность раз ме ще ния в прог рам ме биз нес-ак се ле ра-
то ра Назарбаев Уни вер си те та вне кон кур са.

«Мы пред по ла га ем, что бу дут еще по доб ные 
встре чи, — по яс ни ли нас тав ни ки из КарГУ. — В 
уни вер си те те раз ви то стар тап-дви же ние, сту-
ден ты уже уча ству ют и по беж да ют в кон кур сах 
Казахстана, за ру беж ных стран. Это хо ро ший 
шанс для мно гих про явить се бя и на чать биз нес».

СОБ. ИНФ.

Ученый и педагог с большой буквы

Tech Central Asia стартовал в Караганде


