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Пос вя ще ние в сту ден ты — прек рас-
ный праз дник! Ед ва ли кто-ни будь се-
год ня вспом нит, где и ког да ро ди лась 
эта тра ди ция. Но этот праз дник уже 
дол гие го ды от ме ча ет ся сту ден та ми все-
го ми ра, и на ши сту ден ты не ис клю че-
ние.

Вче раш ние аби ту ри ен ты, впер вые пе-
рес ту пая по рог учеб но го за ве де ния в но вом 
для се бя ка че стве сту ден тов, с за та ен ной 
гор достью и блес ком в гла зах стре мят ся 
пос ко рее стать частью сту ден чес ко го брат-
ства, вос хи щен но гля дя вслед стар ше кур-
сни кам — те ка жут ся им та ки ми опыт ны-
ми и всез на ющи ми. А стар ше кур сни ки, 
вспо ми ная свои пер вые дни в аль ма-ма тер, 
го то вы де лить ся с «пер ва ша ми» и опы том, 
и зна ни ями. Но са мое глав ное, что они го-
то вы по де лить ся уни вер си тет ски ми тра ди-
ци ями, пра ви ла ми, соб лю де ние ко то рых и 
поз во ля ет по чув ство вать се мей ствен ность 
уни вер си тет ско го со об ще ства. Для это го 
и про во дят ся в уни вер си те тах тра ди ци он-
ные осен ние праз дни ки, ко то рые на зы ва ют 
«Пос вя ще ние в сту ден ты».
Для то го что бы стать нас то ящим сту ден-

том, не дос та точ но прос то сдать до ку мен ты 
и прой ти кон кур сный от бор. Нас то ящий 
сту дент тот, кто с дос то ин ством и честью 
про шел все ис пы та ния при пос вя ще нии. 
Праз днич ное пос вя ще ние в сту ден ты — са-

мая глав ная и важ ная тра ди ция каж до го 
учеб но го за ве де ния.
Глав ная за да ча ор га ни за то ров этих 

праз дни ков — сде лать день пос вя ще ния в 
сту ден ты осо бен ным и за по ми на ющим ся. 
Ведь этот день мно гие с улыб кой вспо ми-
на ют на про тя же нии всей жиз ни. Кро ме 
про че го ак тив ное учас тие в столь мас штаб-
ном праз днич ном ме роп ри ятии поз во ля ет 
про явить се бя в пер вые дни обу че ния, най-
ти но вых дру зей и бли же поз на ко мить ся 
с од но кур сни ка ми. Пос вя ще ние в сту ден-
ты — как шаг в ог ром ное брат ство сту ден-
тов, ко то рый ос тав ля ет след в жиз ни каж-
до го че ло ве ка.

ПРОДОЛЖЕНИЕ НА СТР. 3

Жыл да қа зан-қа ра ша айын сту дент-
тер асы ға кү те ді, əсі ре се, бі рін ші кур с-
тық тар. Сту дент тік қа тар ға өту ге асық-
қан та лап кер лер та лан ты мен, бойын-
да ғы бар өне рі мен көп ші лік тің жү ре гін 
жа улап алып, сту дент атауын иеле ну ге 
ұм ты ла ды.

Əр фа куль тет сту дент те рі Сту дент тік 
тұ са уке сер ге ар нал ған, тек өз де рі не тəн 
ға жайып кеш өт кі зе ді. Өнер дің ки елі ме-
ке ні не ай нал ған Сту дент тер са райын да əн 

са лы нып, би би ле не ді. Күм бір ле ген қа ра 
дом бы ра ның қо ңыр үнін де ес тіп қа ла мыз. 
Көр кем сөз оқып, тұң ғи ық ой ға же те лей-
тін жас тар ды да үн сіз тың дап қа ла мыз. Бұл 
күн сту дент тік шақ та ғы ең бір ес те қа ла тын 
сəт тің бі рі.
Сту дент тік қа тар ға қо сыл ған бі рін ші 

кур стық тар ға сəт ті лік ті лей міз. Өнер дің 
биі гі не кө те рі ліп, бі лім мен ғы лым ның би-
ік шың да рын ба ғын ды ры ң дар!

�АРМУ БАС ПА С�З �ЫЗ МЕ ТІ 

Праздник для первокурсниковА> жол са@ан, студент!
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В КарГУ им. Е. А. Бу ке то ва стар то ва ла 
прог рам ма ака де ми чес кой мо биль нос ти 
на 2014-2015 учеб ный год, по ко то рой в 
наш вуз при ез жа ют про фес со ра из ву зов 
даль не го и ближ не го за ру бежья.

Чеш ская шко ла со ци оло гии 
и ме нед жмен та

В сен тяб ре-ок тяб ре курс лек ций чи та ли про-
фес со ра Выс шей шко лы эко но ми ки (Праж ский 
эко но ми чес кий уни вер си тет) Ало ис Су ры нек и 
Не мец Ота кар. Уни вер си тет, ко то рый пред став-
ля ли гос ти КарГУ, был ос но ван в 1953 го ду, се-
год ня он яв ля ет ся са мым круп ным эко но ми чес-
ким уни вер си те том в Чеш ской Рес пуб ли ке. Вуз 
за нял 73-е мес то в рей тин ге The Fi nan ci al Ti mes. 
ВШЭ яв ля ет ся од ним из са мых прес тиж ных ву-
зов Че хии в об лас ти ме нед жмен та и эко но ми ки. 
Выс шая шко ла сей час — это бо лее 19 ты сяч сту-
ден тов и бо лее 700 науч ных сот руд ни ков. ВШЭ 
триж ды бы ла наг раж де на Фран цуз ским рей-
тин го вым агент ством Edu ni ver sal как луч шая 
биз нес-шко ла Вос точ ной Ев ро пы. Пар тне ра ми 
шко лы яв ля ют ся ву зы в 50 стра нах ми ра.
Про фес сор Ало ис Су ры нек пред ста вил ма-

гис тран там фи ло соф ско-пси хо ло ги чес ко го фа-
куль те та курс лек ций по те ме «Ме нед жер ская 
пси хо ло гия и со ци оло гия». Дан ный курс был 
проч тен им для по вы ше ния уров ня со ци оло-
ги чес ких ис сле до ва ний по проб ле мам тру да 
и за ня тос ти на се ле ния. Вмес те с про фес со ром 
из Че хии ка зах стан ские сту ден ты изу ча ли та-
кие воп ро сы, как мо ти ва ции к дос ти же нию и 
стрем ле нию к ра бо те, те ория тру до во го по ве-
де ния, удов лет во рен ность ра бо той; вы ра бот ка 
и про из во ди тель ность тру да, тру дос по соб ность, 
ква ли фи ка ция и ком пе тен ция, на деж ность вы-
ра бот ки и тру до вая бе зо пас ность, ус та лость, 
ре жим ра бо ты и от ды ха; оп ре де ле ние со ци аль-
ных групп, ви ды и свой ства со ци аль ных групп, 
ха рак те рис ти ка ра бо чих групп и кол лек ти ва и 
мно гое дру гое. В кон це кур са всем сту ден там 
бы ли вру че ны сер ти фи ка ты, а так же пан Су-
ры нек от ве тил на воп ро сы пер во кур сни ков о 
жиз ни и уче бе в Чеш ской Рес пуб ли ке. В час-
тнос ти, он рас ска зал, что сей час ра бо та ет над 
проб ле мой age-ma na ge ment, ког да не об хо ди-

мо за ни мать ся пе ре под го тов кой спе ци алис тов 
стар ше 50 лет и при во дить их зна ния и на вы ки 
в со от вет ствие с тре бо ва ни ями вре ме ни. Это 
свя за но с тем, что на се ле ние Ев ро пы не ук лон-
но ста ре ет, и по это му лю ди стар ше 50 лет, по 
су ти, яв ля ют ся од ной из ос нов ных ра бо чих сил 
Че хии. Но, к со жа ле нию, в та ком воз рас те они 
те ря ют ин те рес к по лу че нию но вых зна ний и 
ос во ению сов ре мен ных ме то дов тру да. Та кие 
кад ры нуж да ют ся в пос то ян ном вни ма нии и 
по вы ше нии ква ли фи ка ции. Для ев ро пей ских 
го су дарств это яв ля ет ся серь ез ной проб ле мой. 
Сту ден ты пер во го кур са спе ци аль нос ти «ре ли-
ги ове де ние» спро си ли про фес со ра Су ры не ка о 
том, нас коль ко ре ли ги оз но чеш ское об ще ство, 
и уз на ли, что по-нас то яще му ре ли ги оз ных лю-
дей в Че хии нем но го. В ос нов ном это ка то ли ки, 
от но ся щи еся к рим ско-ка то ли чес кой цер кви, и 
гу си ты — про тес тан ты, пос ле до ва те ли уче ния 
Яна Гу са. Но их про цент от об ще го чис ла на-
се ле ния Че хии не ве лик. По это му при хо жан в 
ка то ли чес ких и про тес тантских хра мах не так 
уж и мно го. Сту ден ты так же по ин те ре со ва лись 
ус ло ви ями обу че ния в Че хии и уз на ли о том, 
что, ес ли знать чеш ский язык, то в ву зах Че хии 
мож но обу чать ся бес плат но, а вот обу че ние на 
ан глий ском и рус ском язы ках мо жет быть толь-
ко плат ным.
Про фес сор Не мец Ота кар чи тал лек ции 

для ма гис тран тов эко но ми чес ко го фа куль те-
та. Его курс был под го тов лен по те ме «Уп рав-
ле ние пер со на лом». По ито гам кур са сту ден ты 
на пи са ли са мос то ятель ные ра бо ты на сво бод-
ные те мы, сре ди ко то рых они выб ра ли та кие 
ак ту аль ные, как «Аут сор синг уп рав ле ния пер-
со на лом — кон цеп ция, дос то ин ства и не дос-
тат ки ис поль зо ва ния аут сор син га от дель ных 
фун кций уп рав ле ния пер со на лом», «Е-рек рут-
мент — воз мож нос ти, дос то ин ства и не дос тат-
ки на бо ра пер со на ла пос ред ством Ин тер не та», 
«Ана лиз ре зю ме — цель, прин ци пы и про цесс 
ана ли за ре зю ме при от бо ре пер со на ла, при-
мер эф фек тив ной струк ту ры ре зю ме», «Уп рав-
ле ние та лан та ми (ta lent ma na ge ment) — цель, 
прин ци пы и ме то ды уп рав ле ния та лан та ми в 
ор га ни за ции» и др. Про фес сор от ме тил вы со-
кий по тен ци ал ка ра ган дин ских сту ден тов, их 

стрем ле ние к по лу че нию но вых зна ний и изу че-
нию за ру беж но го опы та, а так же их стрем ле ние 
к то му, что бы дан ный опыт был ис поль зо ван в 
прак ти ке ка зах стан ских пред прия тий и ор га-
ни за ций. Дан ные те мы, по мне нию па на Ота-
ка ра, мо гут стать те ма ми кур со вых ра бот или 
ма гис тер ских дис сер та ций, нас толь ко тща тель-
но и с боль шим ин те ре сом по дош ли слу ша те ли 
кур са к ре ше нию пред ло жен ных им проб лем.

Опыт польской шко лы 
го род ской ло гис ти ки
В на ча ле ок тяб ря на эко но ми чес ком фа-

куль те те так же бы ли про чи та ны лек ции приг-
ла шен ны ми про фес со ра ми из Поль ши. Лек-
ции чи та лись на рус ском и ан глий ском язы-
ках. Про фес со ра Яцек Шол ты сек и Се басть ян 
Тва рог пред став ля ли Го су дар ствен ный эко но-
ми чес кий уни вер си тет им. К. Ада мец ко го в 
Ка то ви це. Это са мый боль шой и ста рый го су-
дар ствен ный вуз, в ко то ром обу ча ют эко но ми-
ке, в ре ги оне Вер хняя Си ле зия. Ос но ван в 1937 
го ду. В нас то ящее вре мя он яв ля ет ся од ним из 
пя ти го су дар ствен ных эко но ми чес ких уни вер-
си те тов в стра не. Каж дый год обу че ние здесь 
на чи на ют боль ше 14 тыс. сту ден тов на 4 фа-
куль те тах: эко но ми ка, фи нан сы и бан ков ское 
де ло, уп рав ле ние, ин фор ма ти ка и ком му ни ка-
ция. Ус пех уни вер си те та до ка зы ва ют по бе ды в 
ев ро пей ских про ек тах, бла го да ря ко то рым вуз 
по лу ча ет до пол ни тель ное фи нан си ро ва ние на 
се ми на ры, прак ти ки и заг ра нич ные ви зи ты 
для сту ден тов и вы пус кни ков.
Для ма гис тран тов КарГУ польские про фес-

со ра под го то ви ли ин те рес ную и не обыч ную 
те му «Го род ская ло гис ти ка». На за ня ти ях они 
изу ча ли «гру зо по то ки в го ро де как объ ект ре-
ше ний го род ской ло гис ти ки», «пас са жи ро по-
то ки в го ро де как объ ект ре ше ний го род ской 
ло гис ти ки», «го род ская ло гис ти ка в уп рав ле-
нии го ро дом» и др. Эта те ма сей час очень ак ту-
аль на для боль ших ак тив но раз ви ва ющих ся го-
ро дов Казахстана, та ких как Ка ра ган да, Астана, 
Алматы и т. д., где сов ре мен ные тран спор тные 
сис те мы не всег да справ ля ют ся с по то ком ав-
то мо би лей и пас са жир ско го тран спор та. «Го-
род ская ло гис ти ка дол жна быть ор га ни зо ва на 

так, что бы го род стал уют ным для всех жи те-
лей», — ут вер жда ли польские уче ные. И по-
ло жи тель ный ев ро пей ский опыт ор га ни за ции 
пас са жир ских пе ре во зок и ор га ни за ции до-
рож но го дви же ния, ко неч но, был очень ин те-
ре сен ка зах стан ским ис сле до ва те лям. Так же в 
кон це кур са всем обу ча ющим ся бы ли вы да ны 
сер ти фи ка ты. А пре по да ва те ли из Поль ши от-
ме ти ли, что в пла нах Эко но ми чес ко го уни вер-
си те та и КарГУ — ус та но вить креп кие парт-
нер ские свя зи по об ме ну сту ден та ми и ма гис-
тран та ми. Тем бо лее что польский уни вер си-
тет име ет боль шой опыт в этом нап рав ле нии. 
Каж дый год в уни вер си тет при ез жа ют око ло 
100 сту ден тов и 200 пре по да ва те лей из-за гра-
ни цы. Со сто ро ны уни вер си те та 250 сту ден тов 
и 300 пре по да ва те лей вы ез жа ют на прак ти ку и 
ста жи ров ку за гра ни цу. Сту ден ты име ют воз-
мож ность прак ти чес кой на уки, ис поль зо ва ния 
сво их зна ний и по лу че ния прек рас но го опы-
та во вре мя та ких по ез док. Сот руд ни че ство с 
заг ра нич ны ми пар тне ра ми да ет воз мож ность 
уни вер си те ту при ни мать учас тие в науч ных 
ис сле до ва ни ях, прог рам мах, кон фе рен ци ях и 
се ми на рах. Кро ме то го, уни вер си тет пред ла га-
ет обу че ние в рам ках прог рам мы «сов мес тно го 
дип ло ма», где пре по да ва ние идет на ан глий-
ском язы ке. Вы пус кни ки этих прог рамм кро ме 
на ше го дип ло ма по лу ча ют еще дип лом уни-
вер си те та, нап ри мер, Ве ли коб ри та нии или 
Австрии.

Меж ду на род ные прог рам мы об ме на бу дут 
про дол же ны в на шем уни вер си те те и даль-
ше. Ско ро фа куль те ты бу дут встре чать но вых 
приг ла шен ных про фес со ров из са мых раз ных 
стран ближ не го и даль не го за ру бежья.

ТАТЬ ЯНА ГО ЛУБ ЦО ВА

Приглашенные профессора прочитали цикл лекций в КарГУ

Ин но ва ци он ные раз ра бот ки дво их мо-
ло дых уче ных из Ка ра ган ды приз на ны луч-
ши ми на мо ло деж ном фо ру ме «Ka ze nergy — 
ли дер ство и ин но ва ции», ко то рый про хо-
дил в рам ках ХI Фо ру ма меж ре ги ональ но го 
сот руд ни че ства Казахстана и Рос сии с учас-
ти ем глав го су дарств. В этом го ду фо рум 
про шел в Аты рау, в его ра бо те при ня ли 
учас тие Президент Рос сии Пу тин В. В. и 
Президент Казахстана Назарбаев Н. А.

На еже год ный мо ло деж ный фо рум тра-
ди ци он но бы ли приг ла ше ны пред ста ви те-
ли го су дар ствен ных ор га нов, неф те га зо вых и 
энер ге ти чес ких ком па ний, ли де ры мо ло деж-
ных ор га ни за ций, сту ден ты про филь ных ву-
зов и кол лед жей Казахстана и Рос сии. Целью 
фо ру ма ста ла де монстра ция дос ти же ний мо-
ло де жи двух стран в ин но ва ци он ных науч но-
тех ни чес ких и со ци аль но-ком му ни ка ци он ных 
про ек тах, раз ви тие пер спек тив рос сий ско-ка-
зах стан ско го мо ло деж но го сот руд ни че ства и 
фор ми ро ва ние пло щад ки эф фек тив но го вза-
имо дей ствия мо ло дых лю дей и мо ло деж ных 
ор га ни за ций двух стран. По сло жив шей ся тра-
ди ции от крыл ся фо рум сле том сти пен ди атов 
об ра зо ва тель ной прог рам мы Ka ze nergy».
Прог рам ма фо ру ма бы ла очень на сы щен-

ной. За два дня на его пло щад ках прош ло 
бо лее 15 ме роп ри ятий. Выс тав ка ин но ва ци-
он ных про ек тов неф те га зо вой сфе ры. Па нель-
ные дис кус сии «Мо ло дые пред при ни ма те ли 
Казахстана и Рос сии: путь навстре чу. Ди алог 
ли де ров», «Мо ло дые неф тя ни ки — го ри зон-
ты сот руд ни че ства». Тре нин ги-се ми на ры «Ре-
али за ция ин но ва ци он ных идей и про ек тов», 
«Про фес си ональ ное ли дер ство и ин но ва ции». 
А так же в рам ках фо ру ма прош ли мас тер-
клас сы рек то ра Рос сий ско го го су дар ствен но го 
уни вер си те та неф ти и га за им. И. М. Губ ки на 

Вик то ра Мар ты но ва «Пу ти к про фес си она-
лиз му — ди алог по ко ле ний» и ге не раль но го 
ди рек то ра ком па нии «Тен гиз шев ройл» Ти ма 
Мил ле ра «Че рез ин но ва ции к ли дер ству».
В кон кур се раз ра бот чи ков ин но ва ци он-

ных про ек тов In no va ti on man, в рам ках ко то-
ро го уча щи еся выс ших учеб ных за ве де ний 
Казахстана и вы пус кни ки об ра зо ва тель ной 
прог рам мы Ka ze nergy пред ста ви ли бо лее де-
сят ка уни каль ных ин но ва ци он ных про ек тов в 
неф те га зо вой сфе ре, бы ли оп ре де ле ны по бе-
ди те ли. Осо бо от ли чи лись мо ло дые уче ные 
КарГУ им. Е. А. Бу ке то ва. С про ек том «Ка ви-
та ци он ная об ра бот ка сред ней фрак ции неф ти 
(200-300 С) в при сут ствии на но ка та ли чес ких 
сис тем» по бе ди те лем кон кур са раз ра бот чи ков 
ин но ва ци он ных про ек тов In no va ti on man ста ла 
Ма та ева Ай ша, вы пус кни ца ма гис тра ту ры хи-
ми чес ко го фа куль те та 2014 г., науч ный сот руд-
ник ла бо ра то рии хи мии неф ти. Она наг раж-
де на дип ло мом за I мес то, под пи сан ным ми-
нис тра ми энер ге ти ки Рес пуб ли ки Казахстан 
и Рос сий ской Фе де ра ции, а так же сер ти фи-
ка том на сум му 300 тыс. тен ге. А ее науч ный 
ру ко во ди тель, за ве ду ющий ка фед рой хи ми-
чес кой тех но ло гий и неф те хи мии д.х.н., про-
фес сор Бай ке нов М. И., был наг раж ден сер ти-
фи ка том учас тни ка выс тав ки ин но ва ци он ных 
про ек тов. С про ек том «Но вая тех но ло гия по-
лу че ния ГСМ, ком по зи ци он ных ма те ри алов, 
до рож ных би ту мов и мас тик из уг ле во до род-
ных от хо дов кок со хи ми чес ких про из водств» II 
мес то в этом кон кур се за нял Ай на ба ев Аса на-
ли, к.х.н., спе ци алист ла бо ра то рии ин же нер-
но го про фи ля «Фи зи ко-хи ми чес кие ме то ды 
ис сле до ва ния». Он наг раж ден дип ло мом за II 
мес то, под пи сан ным ми нис тра ми энер ге ти ки 
Рес пуб ли ки Казахстан и Рос сий ской Фе де ра-
ции, а так же сер ти фи ка том на сум му 200 тыс. 
тен ге. Его науч ный ру ко во ди тель, за ве ду ющий 

ла бо ра то ри ей ин же нер но го про фи ля «Фи зи-
ко-хи ми чес кие ме то ды ис сле до ва ния» д.х.н., 
про фес сор Мус та фин Е.С., так же был наг раж-
ден сер ти фи ка том учас тни ка выс тав ки ин но ва-
ци он ных про ек тов.
На сес сии «Мо ло дые неф тя ни ки — ста-

нов ле ние про фес си она лов» сво им опы том 
ус пеш ной ра бо ты по де ли лись пред ста ви те-
ли мо ло деж но го ко ми те та Ka ze nergy. Пос ле 
конструк тив но го ди ало га и об ме на опы том на 
па нель ной сес сии сос то ялось под пи са ние ме-
мо ран ду ма «О сот руд ни че стве и вза имо по ни-
ма нии меж ду мо ло деж ны ми ор га ни за ци ями 
неф те га зо вой и энер ге ти чес кой от рас лей Рес-
пуб ли ки Казахстан и Рос сий ской Фе де ра ции».
В ме роп ри ятии при ня ли учас тие ге не раль-

ный ди рек тор ОЮЛ «Ка зах стан ская ас со ци-
ация ор га ни за ций неф те га зо во го и энер ге ти-
чес ко го ком плек са Ka ze nergy Асет Ма гауов, 
пер вый ви це-ми нистр Ми нис тер ства энер ге-
ти ки Рес пуб ли ки Казахстан Узак бай Ка ра ба-
лин, ди рек тор Де пар та мен та го су дар ствен ной 
энер ге ти чес кой по ли ти ки Ми нис тер ства энер-
ге ти ки Рос сий ской Фе де ра ции Алек сей Ку ла-
гин, ди рек тор Де пар та мен та выс ше го и пос ле-
ву зов ско го об ра зо ва ния Ми нис тер ства об ра зо-
ва ния и на уки Рес пуб ли ки Казахстан Жа су лан 

Шай мар да нов, член эк спер тно го со ве та при 
пра ви тель стве Рос сий ской Фе де ра ции, рек тор 
Ур ГЭУ Ми ха ил Фе до ров, ди рек тор фи ли ала 
«ЛУ КОЙЛ Овер сиз Сер вис Б. В.» в г. Ас та не 
Ан дрей Ки рил лов.
Для гос тей фо ру ма бы ла ор га ни зо ва на на-

сы щен ная куль тур но-раз вле ка тель ная прог-
рам ма, эк скур сии на пред прия тия г. Аты рау 
(Аты ра ус кий НПЗ, «Каз Тур бо Ре монт»), а 
так же прош ли со рев но ва ния по ми ни-фут-
бо лу меж ду сбор ны ми из чис ла учас тни ков. 
По мне нию учас тни ков фо ру ма, здесь, на 
этой ин но ва ци он ной пло щад ке, они по лу-
чи ли уни каль ную воз мож ность дис кус сии и 
об ме на мне ни ями со сверстни ка ми из ве ду-
щих рос сий ских и ка зах стан ских тех ни чес-
ких ву зов — бу ду щей эли ты неф те га зо вой 
от рас ли Рос сии и Казахстана. Свое бу ду щее, 
свой ус пех и дос ти же ния каж дый из них свя-
зы ва ет с раз ви ти ем Еди но го эко но ми чес ко го 
прос тран ства го су дарств Ев рА зЭС, с соз да-
ни ем вы со ко эф фек тив ной ин но ва ци он ной 
эко но ми ки, нап рав лен ной на ре али за цию 
кон ку рен тных пре иму ществ и лич нос тных 
ини ци атив.

СОБ. ИНФ.

Победы молодых ученых КарГУ
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В Ка ра ган дин ском го су дар ствен ном уни-
вер си те те име ни ака де ми ка Е. А. Бу ке то ва 
про шел День ев ро пей ских язы ков, про во ди-
мый сов мес тно с по соль ством Фе де ра тив ной 
Рес пуб ли ки Германия в Ас та не и Гер ман ской 
служ бой ака де ми чес ких об ме нов DA AD. День 
ев ро пей ских язы ков сос то ял ся под де ви зом 
«Изу чать язы ки сто ит! А мы вам по ка жем, как».

Ев ро пей ский день язы ков счи та ет ся тра ди ци-
он ным праз дни ком в Ев ро пе с 2001 го да. Он от-
ме ча ет ся 26 сен тяб ря для под дер жа ния раз ви тия 
язы ков и их раз но об ра зия. Стан дар том для сов-
ре мен но го ев ро пей ца счи та ет ся вла де ние как ми-
ни мум дву мя инос тран ны ми язы ка ми. По это му 
Ев ро пей ский день язы ков при зы ва ет к пре по да ва-
нию и изу че нию инос тран ных язы ков, пос коль ку 
это путь к вза имо по ни ма нию меж ду на ро да ми 
и го су дар ства ми. Мо да на вла де ние инос тран ны-
ми язы ка ми не про хо дит ни ког да. Еще в 18-м ве-
ке счи та лось очень мод ным ис поль зо вать в ре чи 
инос тран ные сло ва. Сре ди ев ро пей ских язы ков 
на ибо лее рас прос тра нен ны ми се год ня яв ля ют ся 
пор ту гальский, ис пан ский, фран цуз ский и ан-
глий ский. Од на ко Ев ро пей ский день язы ков пол-
ноп рав но мо гут праз дно вать но си те ли лю бо го 
язы ка ев ро пей ско го го су дар ства: польско го, рус-
ско го, ук ра ин ско го, не мец ко го и дру гих.
Са мым рас прос тра нен ным язы ком Ев ро пы 

(по чис лу но си те лей как род но го) яв ля ет ся рус-
ский язык как ге ог ра фи чес ки, так и тер ри то ри-
аль но (свы ше 105 млн про жи ва ют в ев ро пей ской 
час ти Рос сии). В це лом рус ский счи та ют род ным 
по ряд ка бо лее 150 мил ли онов ев ро пей цев. Да лее 
сле ду ет не мец кий язык — око ло 95 мил ли онов, 
фран цуз ский язык — 66 мил ли онов, ан глий ский 
язык — 63 мил ли она, италь ян ский язык — 60 мил-
ли онов, ис пан ский и польский язы ки — при мер-
но по 40 млн но си те лей и ук ра ин ский язык — око-
ло 25-30 млн но си те лей.

В ка че стве инос тран ных язы ков в Ев ро пе, ко то-
ры ми вла де ют ев ро пей цы, вы де ля ют ся: ан глий-

ский (38%), не мец кий (15%), фран цуз ский (14%), 
рус ский (7%), ис пан ский (5%), италь ян ский (3%). 
Пос ле зна чи тель но го спа да ин те ре са к рус ско му 
язы ку, ко то рый за ни мал вто рое мес то по по пу-
ляр нос ти до кон ца 1980-х го дов, наб лю да ет ся но-
вый всплеск ин те ре са к не му, в пер вую оче редь в 
Поль ше, Бол га рии и др. стра нах. «Спрос» на ан-
глий ский в пос лед ние го ды ста би ли зи ро вал ся на 
вы со ком уров не, на не мец кий, фран цуз ский и 
осо бен но италь ян ский язы ки нес коль ко спал, за то 
зна чи тель но уве ли чи лась прив ле ка тель ность ис-
пан ско го язы ка и в чуть мень шей сте пе ни — пор-
ту гальско го. Тра ди ци он но сла бо изу ча ют ся за пад-
ны ми и юж ны ми ев ро пей ца ми сла вян ские язы ки 
(за ис клю че ни ем рус ско го) и фин но-угор ские, 
пос лед ние обыч но вос при ни ма ют ся как слож ные 
из-за от сут ствия род ствен ных свя зей с ин до ев ро-
пей ски ми язы ка ми. Уве ли чи ва ет ся прив ле ка тель-
ность ря да круп ных не ин до ев ро пей ских язы ков: 
ки тай ский, араб ский, ту рец кий, ко рей ский.
О том, что боль шой ин те рес к ев ро пей ским 

язы кам есть сре ди ка зах стан ских сту ден тов, под-
твер ди ло и ме роп ри ятие, ко то рое прош ло в на-
шем уни вер си те те. Ос нов ная цель ме роп ри ятия — 
де монстра ция но вых эф фек тив ных ме то дик изу-
че ния инос тран ных язы ков, об ра зо ва тель ных и 
карь ер ных воз мож нос тей, ко то рые да ет сов ре мен-
но му че ло ве ку ак тив ное дву язы чие и по ли язы чие; 
бо гат ства язы ко во го и куль тур но го раз но об ра зия 
Ев ро пы; по вы ше ние уров ня меж куль тур но го и 
межъ язы ко во го вза имо по ни ма ния; кон суль та тив-
ная по мощь по воп ро сам изу че ния инос тран ных 
язы ков и обу че ния за ру бе жом. Ак тив ное учас-
тие в ор га ни за ции и про ве де нии Дня ев ро пей-
ских язы ков при ня ли по соль ства Фе де ра тив ной 
Рес пуб ли ки Германия, Фран ции, Рес пуб ли ки 
Поль ша, Швей ца рии, Ита лии. Уча ству ющие ор-
га ни за ции и об ще ства: Уни вер си тет Гум больдта в 
Бер ли не, «Фран цуз ский аль янс», Ка ра ган дин ское 
об лас тное польское об ще ство Po lo nia, ру мын ское 
куль тур ное об ще ство «Да кия», язы ко вой учеб ный 
центр Гёте-Ин сти ту та, гим на зия №3.

На це ре мо нии от кры тия выс ту пи ли рек тор 
КарГУ име ни ака де ми ка Е. А. Бу ке то ва д. ю. н., 
про фес сор Ер кин Ки но ято вич Ку бе ев, ат та ше по 
воп ро сам куль ту ры по соль ства Гер ма нии Эли за-
бет Рих тер, со вет ник по куль тур но му сот руд ни че-
ству по соль ства Рес пуб ли ки Поль ша Йо ан Юрес, 
кон сул по соль ства Швей ца рии в Ас та не Сю зан не 
Ро зен кранц, пред ста ви тель глав но го офи са Гёте-
Ин сти ту та в Ас та не Да вид Рун шке.
В рам ках Дня ев ро пей ских язы ков сос то ял-

ся кон курс на зна ние язы ка и ис то рии Гер ма нии, 
глав ным при зом ко то ро го пос ле рас смот ре ния 
всех кон кур сных ра бот ста нет по ез дка в Гер ма нию, 
при нять учас тие в кон кур се смог ли все же ла ющие. 
Бы ли про ве де ны пре зен та ции об ра зо ва тель ных 
ев ро пей ских прог рамм с целью де монстра ции 
ре аль ных воз мож нос тей по лу че ния прес тиж но го 
об ра зо ва ния за ру бе жом для сту ден тов, школь ни-
ков и пре по да ва те лей; ор га ни зо ва ны выс тав ки по 
куль ту ре и ис то рии ев ро пей ских стран, те ма ти-
чес кая выс тав ка De utschland im Kof fer («Германия 
в че мо да не: ви деть, слы шать, чув ство вать Гер ма-
нию»). Осо бый ин те рес пред став ля ли се ми на ры 
и мас тер-клас сы по ме то ди ке обу че ния инос тран-
ным язы кам, про ве ден ные за ру беж ны ми лин гвис-
та ми и пре по да ва те ля ми: Юли ане Ти ман (Уни-
вер си тет Гум больдта в Бер ли не), Да вид Рун шке 
(Гёте-Ин сти тут), Ка та ри на Бук (пред ста ви тель 
DA AD, Германия) и др. В рам ках ме роп ри ятия 
сос то ял ся по каз филь ма Zug in die Fre ihe it («По езд 
в сво бо ду», не мец кий фильм с рус ски ми суб тит-
ра ми), бы ла ор га ни зо ва на те ат ра ли зо ван ная праз-
днич ная прог рам ма с учас ти ем твор чес ких кол-
лек ти вов ка ра ган дин ских на ци ональ ных об ществ.

СОБ. ИНФ.

1 ок тяб ря в КарГУ им. Е. А. Бу ке то ва прош ла 
кон фе рен ция на те му «Тəуел сіз Қа зақ стан — ба-
ба лар ама на ты», пос вя щен ная раз мыш ле ни ям 
у под но жия Улы тау Пре зи ден та Рес пуб ли ки 
Казахстан — гла вы го су дар ства Нур сул та на Аби-
ше ви ча Назарбаева. В ра бо те кон фе рен ции при ня-
ли учас тие пред ста ви те ли об ще ствен ных ор га ни-
за ций, про фес сор ско-пре по да ва тельский сос тав, 
ма гис тран ты, док то ран ты, сту ден ты и сот руд ни ки 
науч но-ис сле до ва тельских ин сти ту тов и цен тров.

Целью кон фе рен ции бы ло об суж де ние ин тервью 
Пре зи ден та Рес пуб ли ки Казахстан Н. А. Назарбаева, 
ко то рое он дал агент ству «Ха бар» по ито гам по ез дки в 
Жез каз ган ский ре ги он. Президент в раз го во ре с жур-
на лис та ми по де лил ся мне ни ем о проб ле мах раз ви тия 
сов ре мен ной эко но ми ки, ис то рии стра ны, язы ка и ре-
ли гии.

Ци ви ли за ци он ная роль го су дар ства в куль тур но-
ис то ри чес ком прос тран стве скла ды ва ет ся, преж де 
все го, на ос но ве осоз на ния на ро дом сво ей глу бин ной 
сущ нос ти, сво ей ис то ри чес кой и на ци ональ ной иден-
тич нос ти. Глу бо кие куль тур ные и нрав ствен но-эти-
чес кие смыс лы, их роль в сов ре мен ной ис то рии и пер-
спек тив ном раз ви тии Казахстана от ме тил Нурсултан 
Назарбаев в сво ем раз вер ну том ин тервью «Раз мыш-
ле ния у под но жия Улы тау».

Учас тни ки кон фе рен ции под дер жа ли выс ка зан-
ные в ин тервью идеи и выс ту па ли с док ла да ми о ро-
ли Улы тау для цен траль но го ре ги она стра ны и все го 
Казахстана в це лом. Осо бое вни ма ние бы ло уде ле но 
его ис то ри чес ко му зна че нию, ко то рое бы ло под чер-
кну то Пре зи ден том и выз ва ло осо бую гор дость за на-
шу ис то рию. В сво ем ин тервью Нурсултан Абишевич 
от ме тил, что на зем ле ка за хов мно го свя щен ных мест. 
На вос то ке это Бе рель, в цен траль ном ре ги оне — мес-
то Аны ра кай ской бит вы с кал мы ка ми; на за па де — 
свя щен ный Са рай шык (Са рай чик), об лю бо ван ный 
ха на ми Зо ло той Ор ды, на юге — Тур кес тан.

— Но сре ди них Улы тау за ни ма ет осо бое мес то. Мы 
дол жны знать и изу чать свою бо га тую ис то рию. Для 
это го де ла ет ся очень мно гое. Нап ри мер, на ми был 
объ яв лен Год ис то рии, и со всех кон цов све та — Ки тая, 
Ира на и дру гих го су дарств — бы ли соб ра ны пись мен-
ные ис точ ни ки по ис то рии ка за хов. Сколь ко све де ний 
пе ре да ва лось из уст в ус та, из по ко ле ния в по ко ле ние, 

и мы все это дол жны сох ра нить для сво их по том ков, — 
от ме тил Пре зи дент.

На шу ис то рию обя за тель но дол жна знать мо ло-
дежь, счи та ет Нурсултан Абишевич. Улы тау — свя-
щен ное мес то для каж до го ка за ха. Это был центр для 
на ших пред ков — гун нов и кок тюр ков, для Зо ло той 
Ор ды. Да и на хо дит ся он в са мом сер дце Казахстана.

Всту пи тель ное сло во пер во го про рек то ра КарГУ 
про фес со ра Рым бе ка Му ра то ви ча Жу ма ше ва так же 
бы ло об ра ще но к ис то рии Ве ли кой ка зах ской сте пи, 
его док лад так и на зы вал ся: «Ис то рия, ус трем лен ная 
в бу ду щее: осо бая роль Улы тау». Из его док ла да учас-
тни ки кон фе рен ции уз на ли, что осо бую роль Улы тау 
(«Ве ли кие го ры») всег да иг рал и в ис то рии ко чев-
ни ков Ев ра зии. Имен но здесь под ни ма ли на бе лой 
кош ме ха нов, здесь из древ ле рас по ла га лись став ки 
ка зах ских пра ви те лей. Это край ле генд, куль то вых 
мест, сре до то чие мав зо ле ев, нас каль ных ри сун ков, пе-
щер, древ них го ро дищ. В це лях сох ра не ния уни каль-
ных ис то ри ко-ар хе оло ги чес ких па мят ни ков и ред ких 
при род ных ком по нен тов в 1992 го ду здесь был соз дан 
при род но-ис то ри чес кий му зей-за по вед ник. Имен-
но в се ле Улы тау в 1993 го ду Президент Рес пуб ли ки 
Казахстан Нурсултан Назарбаев при нял учас тие в зак-
лад ке па мят но го зна ка в оз на ме но ва ние ис то ри чес кой 
ро ли края в ста нов ле нии ка зах ской го су дар ствен нос ти, 
на мес те ко то ро го поз же по явил ся мо ну мент Го су дар-
ствен ной це лос тнос ти и един ства на ро да Казахстана. 
А так же в док ла де крас ной стро кой прош ла идея о 
том, что Улы тау, не сом нен но, име ет зна чи тель ные 
ре сур сы для ус пеш но го раз ви тия, как эко но ми чес кие, 
так и куль тур ные. «По мне нию гла вы го су дар ства, — 
от ме тил в сво ем док ла де про фес сор Жу ма шев, — не-
об хо ди мо сде лать Улы тау ус пеш ным ту рис ти чес ким 
цен тром. Пот реб ность в тес ной свя зи со сво ими кор-
ня ми, с ос но ва ми взрас тив шей нас куль ту ры бу дет 
прив ле кать сю да ка зах стан цев: «Лю ди бу дут при ез-
жать сю да, что бы поч тить па мять пред ков».

С док ла дом на те му ««Ұлы тау қа зақ елі нің ру ха ни ор-
та лы ғы» выс ту пил ру ко во ди тель уп рав ле ния по де лам 
ре ли гий Ка ра ган дин ской об лас ти Нур ке нов К. К. Го во ря 
о ду хов нос ти, док лад чик от ме тил: не об хо ди мо вспом-
нить о том, что Улы тау слу жил мес том мир но го со су ще-
ство ва ния мно гих ре ли гий, в том чис ле и ми ро вых.

С док ла дом «Қа зақ стан да ғы ұлт тар дос ты ғы — тұ-
рақ ты лық ке пі лі» выс ту пил член по лит со ве та Ка ра-

ган дин ско го фи ли ала пар тии «Нур Отан» Есен га ра-
ев Е. Ж. В сво ем выс туп ле нии он от ме тил, что на ша 
стра на и наш на род яв ля ют ся при ме ром то ле ран тнос-
ти, по это му в Ка зах ста не осу ще стви ма идея «Веч ной 
стра ны» («Мəң гі лік Ел»), это идея, ко то рая ос но ва на 
на един стве на ро да Казахстана, идея, так же пред ло-
жен ная гла вой на ше го го су дар ства Н. А. Назарбаевым.

Ди рек тор меж дис цип ли нар но го науч но-ис сле до-
ва тельско го цен тра «Тұл ға та ну» к. и. н, до цент Бей-
сен бе ко ва Н. А. пред ста ви ла док лад на те му «Қа зақ 
зи ялы ла ры ның ең бек те рін де гі тəуел сіз дік иде ясы ның 
та ри хи — та ным дық, тəр би елік мə ні», где от ме ти ла 
важ ность зна ния ис то рии и ее за ко нов для пос тро-
ения ста биль но го де мок ра ти чес ко го го су дар ства.

Ди рек тор Ин сти ту та по изу че нию ду хов но го нас ле-
дия ка зах ско го на ро да д. ф. н., про фес сор Аб ду ов М. И. 
в док ла де «Қа зақ ті лін де гі кей бір ма ңыз ды мə се ле лер» 
осо бо от ме тил идею Н. А. Назарбаева о том, что пе ре-
дать ис то рию, тра ди ции и куль ту ру ка зах ско го на ро да 
мож но толь ко на его род ном язы ке, по это му сох ра не-
ние и раз ви тие ка зах ско го язы ка жиз нен но не об хо ди-
мо. Но в то же вре мя не об хо ди мо дать воз мож ность 
раз ви вать ся и язы кам дру гих на ро дов, про жи ва ющих 
в Ка зах ста не: «Ник то не ви но ват в том, что мы — мно-
го на ци ональ ная стра на. Так сло жи лось ис то ри чес ки. 
На ша за да ча — сох ра нить един ство об ще ства». В этот 
день с док ла да ми так же выс ту пи ли до цент ка фед ры 
ис то рии Казахстана ис то ри чес ко го фа куль те та к. и. н. 
Еле уха но ва С. В., те ма ее выс туп ле ния — «Зна ние ис то-
рии — ключ к бу ду ще му», и млад ший науч ный сот руд-
ник меж дис цип ли нар но го науч но-ис сле до ва тельско го 
цен тра «Тұл ға та ну» к. ф. н. Жу ма гу лов А. Б. с те мой 
«Жы ра улар по эзи ясын да ғы ел би ле уші лер дің об ра зы».

Док ла ды выз ва ли боль шой ин те рес у сту ден тов, 
ко то рые за да ва ли воп ро сы и ак тив но уча ство ва ли в 
об суж де нии. В кон це бы ли под ве де ны ито ги кон фе-
рен ции и пред ло же ны ре ко мен да ции для даль ней-
шей ра бо ты.

СОБ. ИНФ.

В студенческой жизни 
нет места грусти
Продолжение. Начало на стр. 1

Ко неч но же, в каж дом 
учеб ном за ве де нии свои тра-
ди ции по про ве де нию это го 
праз дне ства, по рой да же на 
каж дом фа куль те те или от-
де ле нии свой соб ствен ный 
план, как пос вя тить в сту ден-
ты. Есть та кие тра ди ции и в на-
шем уни вер си те те. В этом го ду 
ме роп ри ятия, пос вя щен ные 
пер во кур сни кам, про хо дят 
на фа куль те тах с 15 по 31 ок-
тяб ря. Цель их — зна ком ство 
сту ден тов пер во го кур са с дос-
ти же ни ями уни вер си те та, пре-
по да ва те ля ми и сту ден та ми 
фа куль те та, вы яв ле ние на ибо-
лее та лан тли вых и спо соб ных 
сту ден тов как в твор чес ком, 
так и в ор га ни за тор ском пла-
не, при об ще ние сту ден чес кой 
мо ло де жи к об ще ствен ной и 
куль тур ной жиз ни КарГУ. Са-
ми ме роп ри ятия про хо дят в 
ак то вых за лах учеб ных кор пу-
сов или во Двор це сту ден тов. 
Ор га ни за то ра ми пос вя ще ния 
в сту ден ты — 2014 выс ту пи ли 
рек то рат, проф со юз ный ко ми-
тет, Дво рец сту ден тов, Ко ми-
тет по де лам мо ло де жи КарГУ 
им. Е. А. Бу ке то ва, де ка на ты. 
При про ве де нии праз дни ка на 
фа куль те те обя за тель но при-
сут ству ет ко мис сия, ко то рая 
от бе рет луч шие но ме ра, что бы 
пред ста вить на га ла-кон цер те, 
ко то рый бу дет пос вя щен Меж-
ду на род но му дню сту ден та и 
прой дет в но яб ре.

Ри ту ал пос вя ще ния в сту-
ден ты бе рет свое на ча ло в 
древ них об ря дах ини ци ации, 
в хо де ко то рых под рос тки дол-
жны бы ли до ка зать свое пра-
во на зы вать ся взрос лы ми. 
Тог да вче раш них де тей зас-
тав ля ли про хо дить раз лич ные 
ис пы та ния на си лу, вы нос ли-
вость, сме лость, что бы они 
ста ли пол ноп рав ны ми чле на-
ми об ще ства. Сту ден чес кое 
пос вя ще ние ку да ме нее серь-
ез ное — это прос то шут ли вое 
ме роп ри ятие, ко то рое про во-
дит ся для то го, что бы но во-
ис пе чен ные пер во кур сни ки 
по чув ство ва ли се бя частью ву-
за и про ник лись ат мос фе рой 
аль ма-ма тер. Но тем не ме-
нее ко мис сия, ко то рая при сут-
ству ет на ме роп ри ятии, бу дет 
об ра щать осо бое вни ма ние 
на тор же ствен ность и ор га ни-
зо ван ность пос вя ще ния, на 
ори ги наль ность за мыс ла, на 
от ра же ние в сце на рии сту ден-
чес кой те ма ти ки, на мас со-
вость и учас тие сту ден тов всех 
кур сов в про ве де нии праз дни-
ка, на раз но об ра зие жан ров 
сту ден чес ко го твор че ства, 
на на ли чие и ори ги наль ность 
об ря да пос вя ще ния, на на ли-
чие и ка че ство му зы каль но го 
офор мле ния, куль ту ру по ве де-
ния на сце не и в за ле. Имен но 
эти тре бо ва ния поз во лят отоб-
рать са мые яр кие но ме ра и 
за жечь но вые звез ды на ше го 
уни вер си те та на га ла-кон цер-
те.

ИН ФОР МА ЦИЯ ПРЕ ДОС ТАВ ЛЕ НА

ДВОР ЦОМ СТУ ДЕН ТОВ
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Ал тай дың қар лы шың да ры нан Кас-
пий дің бай өл ке сі не дейін со зы лып 
жат қан ұлан-ғайыр қа зақ да ла сы ның əр 
қиы ры на со ғып, сол өңір дің та ри хын, 
мə де ни еті мен өнер кə сі бін зерт теу жə-
не отан дық өнім ді, ұл та ра лық дос тық 
пен тұ тас тық ты уағыз дап жүр ген «Ме-
нің елім —Мəң гі лік ел» аво то эк спе ди-
ци ясы Қа ра ған ды қа ла сы на да ат ба сын 
ті ре ді.

Ав то эк спе ди ция таң азан мен Қа зақ-
стан ның ме тал лур ги ялық сстана сы атан-
ған Те мір тау қа ла сы на жол тар тып, «Ар-
се лор Мит тал Те мір тау» кə сі пор нын да ғы 
бір кез де рі Ел ба сы мыз Н. Əбі шұ лы кө-
рік ші бо лып ең бек жо лын бас та ған дом-
на це хы на са яхат жа са ды. Қо нақ тар ды 
құ шақ жая қар сы ал ған зауыт бас шы лы ғы 
эк спе ди ция мү ше ле рі не ар найы ки ім дер 
мен кас ка бе ріп, өмір қауіп сіз ді гі ере же-
ле рін тү сін ді ріп өт ті. Зауыт бас шы лы ғы-
мен ар найы та ғайын дал ған өкіл На та лия 
Вы соц кая қо нақ тар ды зауыт аула сы нан 
кү тіп алып, өн ді ріс ор ны ның та ри хы мен, 
шы ға ра тын өнім де рі мен қыс қа ша та ныс-
ты рып, эк спе ди ция мү ше ле рі нің қой ған 
сұ рақ та ры на жауап бе ріп, «қа ла ішін де гі 
қа ла» са на ла тын ком би нат тың бұ ра ла ңы 
мол кө ше сі нің іші мен жол бас тап жүр ді.
Ав то эк спе ди ция мү ше ле рі осы ара да 

жа нар та удан ат қы ла ған ла ва тə різ ді ағып 
жат қан сұйық ме тал ды өзен мен, жа лын-
да ған от тың ор та сын да жү ре тін ме тал-
лур гтер қыз ме ті нің қыр-сы ры мен ете не 
та ныс ты. Дом на пе шін де жү ріп жат қан 
шойын өн ді ру үде рі сі үз дік сіз өнім шы ға-
ру өн ді рі сі деп ата лы на ды. Алып пеш іс ке 
қо сыл ған сəт тен бас тап то лық жа рам сыз 
бо лып қал ған ша сөн ді ріл мей ді, се бе бі аса 
қат ты ыс тық пен қы сым да тұр ған дық тан 
жа ры лып ке ту қау пі өте жо ға ры. Пеш те 
бал қы тыл ған ме талл ар на улы арық ар-
қы лы тө мен ге қа рай құл ды рап, ожа улар-
ға құйы ла ды. Сол ара да сал қын да ты лып, 
кон вер тер пе ші не бо лат бал қы ту ға жə не 
бас қа да өнім шы ға ру ға жө нел ті ле ді. Ал 
бал қу үде рі сі ке зін де бас қа ме тал дар мен 
əре кет те сіп не ме се түр лі се беп тер мен 

дұ рыс бал қы май, құ ра мы та зар май қал-
ған күйін ді лер екін ші арық ар қы лы ағып 
шы ға ды. Бұ лар ке рі өң де уге жі бе рі ліп, құ-
ра мын да ғы те мір ажы ра ты лып алы на ды. 
Егер құ ра мын да ме талл аз бо лып, ке рі 
өң деу қар жы лай ти ім сіз бол са, ар на улы 
қо қыс ор ны на шы ға ры лып тас та ла ды. Бұл 
кə сіп тің қан ша лық ты ауыр, бі рақ абы рой-
лы кə сіп екен ді гін се зін дік. Се бе бі қан ша-
ма мың ыс тық тем пе ра ту ра да ғы те мір өзе-
ні нің жа нын да жү ріп жұ мыс жа сау екі нің 
бі рі нің қо лы нан ке ле бер мей ді. Рес пуб ли-
ка ға ата ғы мə лім бол ған құр мет ті ме тал-
лург Тө ле ген Адам-Юсу пов тың не ме ре сі 
Ақан Есе пов пен та ны су дың сə ті түс ті. Бұл 
жі гіт дом на це хы ның бас қа ру пуль тін де 
оты рып, қо нақ тар ға жұ мыс ба ры сы ту ра-
лы жə не ата сы жайын да сұх бат бе ріп өт ті.
Зауыт аума ғы нан шық қан ав то ке ру ен 

Ел ба сы мыз бі лім ал ған, Ор та Азия бойын-
ша бар лық са ла да ғы ме тал лург ма ман дар-
ды да яр лай тын бі ре гей жо ға ры оқу ор ны-
на соқ ты. Уни вер си тет бас шы ла ры кел ген 
қо нақ тар ды құ шақ жая қар сы алып, қо-
нақ жай лық та ныт ты. Осы ара да эк спе ди-
ция мү ше ле рі сту дент пар та сы на оты рып, 
со нау бір шақ тар ды ес ке ал ды. Уни вер си-
тет жа ны нан ашыл ған мұ ра жай жұ мы сы-
мен жə не уни вер си тет тің та ри хы мен қа-
зір гі ты ныс-тір ші лі гі мен та ныс ты.

«Ме нің елім — мəң гі лік ел» ав то эк спе-
ди ци ясы ның мү ше ле рі Те мір тау қа ла сын-
да ғы за ма науи ар хи тек ту ра ның озық үл-
гі ле рі нің бір бо лып са на ла тын, қа зақ тың 
ки із үйі нің ди зай ны на ұқ сас ты рып са лын-
ған Тұң ғыш Президент атын да ғы та ри хи-
мə де ни ор та лық қа да ат ба сын бұр ды. Бұл 
ор та лық та Ел ба сы мыз дың өмір жо лы мен 
Те мір тау қа ла сы ның та ри хы нан сыр шер-
те тін құн ды мұ ра лар жи нақ тал ған. Ор-
та лық қыз мет кер ле рі қо нақ тар ды құ шақ 
жая қар сы алып, эк спо нат тар мен та ныс-
ты рып шық ты.
Эк пе ди ция мү ше ле рі «Тұң ғыш 

Президент атын да ғы та ри хи-мə де ни ор-
та лық тан» шық қан соң бір ден «Қа ра ған ды, 
қай да сың?» деп кен ші лер қа ла сы на жол 
тарт ты. «Шах тер» ста ди оны нан бас тау 
ал ған ав то ше ру об лыс ор та лы ғы ның көр-

не кі орын да ры на со ғып, Қа ра ған ды ның 
тө рін де ас қақ тап тұр ған көк бай ра ғы мыз-
дың мо ну мен ті мен қа ла ор та лы ғын да ғы 
Тəуел сіз дік мо ну мен ті не де бар ды. Сол 
ара да жер гі лік ті жур на лис тер мен кез де-
сіп, сұх бат бе ріп өт ті. Ав то ше ру ге эк спе-
ди ция мү ше ле рі мен қа тар ерік ті қа ла 
тұр ғын да ры да бел се не ат са лы сып, өз 
кө лік те рі мен ке ру ен нің со ңы нан іле сіп 
отыр ды. Əр кө лік тің тө бе сін де жел бі реп 
ба ра жат қан көк бай рақ ха лық тың ру хын 
ас қақ та тып, ел мен жер ге де ген сүйіс пен-
ші лі гін ас пан да та түс ті.
Ав то ше ру «Ста нис лав ский» атын да ғы 

об лыс тық дра ма те ат рын да аяқ тал ды. Бұл 
жер де ав то эк спе ди ция мү ше ле рін қа ра-
ған ды лық сту дент тер мен қа ла тұр ғын да-
ры жə не жур на лис тер асы ға кү тіп тұр ған 
бо ла тын. Ав то эк спе ди ция мү ше ле рі нің 
жə не қа ра ған ды лық тар дың қа ты су ымен 
ме ре ке лік кон церт ұйым дас ты рыл ды. Ай-
ту лы жо ба ның мақ са ты мен мін дет те рі тү-
сін ді ріл ді. Эк спе ди ци яны бас тап жүр ген 
қы зық кө лік ке дəс түр бойын ша (бол ған 
өл ке нің эм бле ма сы жап сы ры ла ды) Қа ра-
ған ды ның эм бле ма сы жап сы рыл ды. Мі не, 
осы лай ав то эк спе ди ци яның Қа ра ған ды 
қа ла сын да ғы ал ғаш қы кү ні аяқ тал ды.

Н-Р ЛЫ ХАН �АЛ �А МАН,
�АРМУ СТУ ДЕН ТІ

Қо ңыр күз дің қо ңыр қай бір кү нін-
де қа ла мыз дың көр кін кел ті ріп тұр ған 
ха кім Абай ес кер ткі ші ал дын да «Бо та» 
жас тар ин тел лек ту ал дық ор та лы ғы-
ның ұйым дас ты ру ымен «Абай оқу ла-
ры» бо лып өт ті.

Абай — қа зақ по эзи ясы ның заң ғар 
биі гі, қа зақ əде би еті нің не гі зін қа ла ушы. 
«Абай ды біл мей тін ұлт жоқ» де сек, қа те-
ле се қой мас пыз. Бү кіл əлем қа зақ ты өрен 
Абайы мен та нып, біл ді. Жас тайы нан Фу-
зу ли, Шəм си сын ды ұлы шы ғыс ой шыл-
да ры ның шы ғар ма ла рын оқып өс кен ді гі, 
өз ке зе гін де оның ғы лым ға, бі лім ге құл-
шы ны сын арт ты ра түс ті. Бер тін ке ле бір-
не ше тіл ді мең ге ріп, та лай ұлт тың, со ның 
ішін де Еуро па əде би еті не те рең үңі ліп, 
аудар ма мен де шұ ғыл дан ға ны бар ша мыз-
ға мə лім.
Абай дың ар ты на қал дыр ған мұ ра сы — 

ға рыш та ғы шек сіз жұл дыз іс пет ті, шек сіз 
ке ңіс тік… Үңіл ген сайын Абай фи ло со фи-
ясы те рең дей бе ре ді. Оқы ған сайын Абай 
өлең де рі өзі не елік ті ріп əке те ді… Əр алу-
ан та қы рып ты қам ты ған, ло ги ка лық мə-
ні тұң ғи ық те рең де жат қан қа ра сөз де рі-
нен өмір ге сіл те ме алып, жа ны ңа түй ген 
сайын қы зы ға тү се сің… Мі не, қа зақ тың 
Абайы осын дай жа ра ты лы сы бө лек ту ған 
да ра, аза мат ақын.
Өлең нің құ ді ре ті де, ру ха ни бай лық кө-

зі де, пəл са па мен та рих тың сан қыр-сы ры 
да, сөз мəйе гі де, ғы лым ның асы лы да — 
Абай да! «…Өл ді де уге бо ла ма, ай тың дар-
шы?! Өл мей тұ ғын ар ты на сөз қал дыр ған» 
деп, тө ре лі гін өзі шеш кен ха кім Абай дың 
ру хы қа зақ пен мəң гі бір ге.

«Абай оқу ла ры» Абай дың сө зі мəң гі 
өл мей тін ді гін та ғы да дə лел де ді. Іс-ша ра 
«Абай ауылын да» ат ты мек теп оқу шы ла-
ры ның кө рі ні сі мен бас та лып, əрі қа рай 
əн-күй мен жал ғас ты. Ке ре ме ті — кө рі ніс ті 
тү гел орыс тіл ді мек теп оқу шы ла ры, орыс 
ұл ты ның өкіл де рі қа зақ ті лін де қой ды. 
Абай ды осы лай те рең мең гер ген жа сөс пі-
рім дер кө рер мен ді қат ты қу ант ты. Абай 
өлең де рін дə ріп те уде, қа ты су шы лар тек 
қа зақ ті лін де гі өлең де рін ға на емес, со ны-
мен қо са, орыс, ағыл шын, тү рік тіл де рін-
де гі нұс қа ла рын да оқуы — Абай мұ ра сы 
адам гер ші лік тің, иман ды лық тың асыл қа-
зы на сы екен ді гін көр сет ті.
Де меу Яхи яның орын дауын да ғы Абай-

дың «Се гіз аяқ» əні, Тө леп бер ген Бо та көз-
дің орын дауын да ғы «Жел сіз түн де жа рық 
ай» əні Абай ды бас қа қы ры нан, саз гер лік 
тұр ғы дан жұр тшы лық қа та ғы да та ны тып, 
əсем əн əле мі не же те ле ді. Ен ді-ен ді по эзи-
яның ға жа бы на бет бұ рып, өлең сөз дің 
құ ді ре тін түй сі ніп, мең гер сем де ген жас 
ақын дар дың «Абай ға ар на ула ры» жи ыл-
ған дүйім жұрт ты бір сер піл тіп тас та ды. 
Рес пуб ли ка лық жыр до да ла ры ның жүл-
де гер ле рі, əде би ет жа на шыр ла ры Ер қа-
нат Ке ңес бек пен Сал та нат Сма ғұл кеш 
қо на ғы бо лып, бар ша қа ты су шы лар мен 
кө рер мен дер ге өз өлең де рін оқып, ұйым-
дас ты ру шы лар ал қа сы на ал ғыс та рын біл-
дір ді. Кеш со ңын да осы іс-ша ра ны өт кі-
зу де ор ны тым бө лек бол ған Ж. Бек тұ ров 
атын да ғы кі тап ха на ди рек то ры Га ухар 
Ба ла бе ко ва бар ша қа ты су шы лар ға өз ал-
ғы сын біл ді ріп, мақ тау қа ғаз да ры мен ма-
ра пат та ды. Абай ес кер ткі ші нің ал ды на 
жи ыл ған кө рер мен дер, күл лі жас тар бір 

кі сі дей жұ мы лып, бі рі гіп «Абай оқу ла-
рын» ке ре мет өт кіз ген де рі не ри за бол ды.
Бұл іс-ша ра одан əрі Ж. Бек тұ ров атын-

да ғы кі тап ха на да өз жал ға сын тап ты. «Бо-
та лық тар», кол ледж сту дент те рі, мек теп 
оқу шы ла ры, бар ша мыз жи ылып, бел гі лі 
ақын, «Жі гер» фес ти ва лі нің, Бү кі ло дақ тық 
фес ти валь дер дің ла уре аты Қуа ныш Мақ-
сұ тов пен бір ге Абай дың по эзия əле мі не 
са яхат жа са дық. Қуа ныш ағай дың «Не 
қи ын дық көр сең дер де Абай ды оқың дар! 
Абай дың кі та бын жас та нып жа тып оқың-
дар! Тү сін ген ге Абай дың əр сө зі хик мет, 
əр сөй ле мі на си хат қа то лы. Абай ды то-
лық мең ге ру мүм кін емес, ол сон дай те рең 
дү ние. Бі рақ, ты ры сып ба ғың дар. Жат саң, 
тұр саң қо лың да Абай дың кі та бы бол сын!» 
деп, Абай дың тұң ғи ық əле мін ұғы ну ға ша-
қыр ға ны бар ша мыз ды тол ған дыр ды.
Би ыл ғы «Абай оқу ла ры» ауыз тол ты-

рып ай тар лық тай ке ре мет те та ма ша өт ті. 
Абай дың өш пес мұ ра сын көз дің қа ра шы-
ғын дай сақ тай бі лейік. Ақын дық жол ға 
бет бұ рып ке ле жат қан жас ақы ны мыз 
Нұр ғи са Жек сен бай дың сө зі мен ай тқан-
да: «Сый лай тұ ғын сыйы көп бо ла шақ қа, 
Абай жо лын ту етіп ат та найық!»

СЫМ БАТ Т� РЕ �- ЛО ВА,
�АРМУ СТУ ДЕН ТІ

С�йінші
Жарады8, жерлес!

Жа =ын да Аме ри ка >? ра ма Штат та ры ныA 
Кар сон =а ла сын да Bлем чем пи оны ата Cы 
Dшін Fт кен жек пе-жек те отан да сы мыз, аты 
Bлем ге Bй гі лі кB сіп =ой бок сшы Ген на дий 
Го лов кин =ар сы ла сы мек си ка лы= был Cа ры 
=ол Cап ше бе рі Мар ко Ан то нио Ру би оны екін-
ші ра ун дта-а= жер =ап ты рып, та за же Aіс ке 
=ол жет кіз ді.

«Gкем — орыс, ше шем — кB ріс, ал мен — 
=а за= пын! Мен Bр бір же Aі сім ді ту Cан елі ме, 
хал =ы ма, Ел ба сы на ар най мын» деп Bр =а шан 
=а за= елі ніA бай ра Cын кFк ке кF те ріп жDр ген 
жер ле сі міз Bр жек пе-же гін де Dс ті не =а за=-
тыA ша па нын ки іп шы Cа ды. Iлт ты= киі мі міз ді 
кие т?т =ан тар лан аза мат Fзі ніA =а за= стан-
ды= еке нін еш =а шан ?мыт =ан емес.

Gлем ж?р тшы лы Cы Го лов кин ніA =ос ж? ды-
ры Cы ныA =уа тын, со= =ы сы ныA жой =ын ды Cын 
мойын дап, оны Те мір Тай сон мен те Aес ті ре 
бас та ды. Тіп ті, Ге на ныA =а зір гі =ар =ы ны Тай-
сон ныA жас ты= ша Cын ес ке тD сі ре ді, Bлем дік 
бок ста жа Aа ж?л дыз пай да бол ды де уші лер-
діA де =а та ры кDн са нап ар ту да.

Н. �АЛ �А МАН,
�АРМУ СТУ ДЕН ТІ

Ту@ан тілім — ді8гегім
Тіл — =ай ?лт тыA бол ма сын та ри хы мен 

таC ды рын ай =ын дай тD се тін не гіз. Тіл бол ма-
са, ха лы= тыA да бол ма сы ха=! Се бе бі, ті лін 
жо Cал т=ан ха лы= тыA ке ше гі та ри хы да жо Cал-
ма=. Та ри хы нан айы рыл Cан ел діA бо ла ша Cы 
бол май ды.

>а за= елі ніA т? тас ты Cы мен тBуел сіз ді гін, 
со ны мен =о са, ті лі мен ді нін байыр Cы =ал пын-
да са= тап, Fс ке леA ?р па= =а м? ра етіп =ал ды-
ру жо лын да та лай ?лт жа на шыр ла ры =?р бан 
бол Cа ны кDл лі ж?р тшы лы= =а мB лім. >а за= 
«=а за=» ?л ты ныA жойы лып кет пей, еA се сін 
тік теуі Dшін жDз де ген жыл дар бойы ты ным сыз 
кD ре су мен бол ды. Со нау жоA Cар шап =ын шы-
лы Cы нан бас тап, «А= та бан ш? бы рын ды, Ал =а-
кFл с? ла ма», ке ше гі «Б?р =а сын-86»-Cа дейін гі 
жыл дар ара сын да =а за= кFр ме ген =а сі рет 
жо=. Б?л Fз ал ды на бF лек BA гі ме… Де ген мен, 
?л ты мыз бен бір ге ті лі міз діA де таC ды ры =ыл 
Dс тін де т?р ды. Сол т?с та Cы ?лт зи ялы ла ры ныA, 
«Алаш» =ай рат кер ле рі ніA пат ри от ты лы Cы мен 
=ай рат ты лы= та ры ныA ар =а сын да =а за= ті лі 
бер тін ке ле Fзін дік мBн ге ие бо лып, мей лін ше 
да мып, же ті ле тDс ті. Хал =ы мыз дыA ер кін ді гі, 
ті лі міз діA тBуел сіз ді гі мB се ле ле рін ту ет кен 
Gли хан, Ах мет, Мір жа =ып тай т?л Cа лар дыA 
ерен еA бек те рі Fз же мі сін бер ді. ХХ Cа сыр дыA 
ая= т? сын да ата-ба ба ла ры мыз аA сап Fт кен 
тBуел сіз дік ле бі ес ті. Сан жыл дар дыA м? Aын 
ар =а ла Cан та ри хы бар хал =ы мыз дыA те ре зе сі 
Fз ге ел дер мен те Aес ті.

>а за= ті лі — ТBуел сіз >а за= стан ныA мем-
ле кет тік ті лі не ай нал ды. Iл ты мыз Dшін ХХ 
Cа сыр дыA ?лы же Aі сі осы бо лар. >а за= ті лі 
мем ле кет тік тіл бо лып бе кі тіл ге ні мен, бір-
не ше жыл бойы хал =ы мыз дыA ба сым бF лі гі 
Dшін орыс ті лі не гіз гі =а рым-=а ты нас =? ра-
лы ре тін де =ыз мет ет ті. Gй тсе де, бD гін гі кDн-
де елі міз діA аза мат та ры, со ныA ішін де, Fз ге 
?лт Fкіл де рі ніA де ба сым бF лі гі мем ле кет тік 
тіл — =а за= ті лін те реA меA гер ген. >а за= 
тіл ді ба ла ба= ша лар дыA б?л т?с та ала тын ор-
ны ныA ерек ше лі гін ес кер сек, ба ла ба= ша-
лар да =а за= ті лін де гі топ тар дыA кF бейе тD суі 
мем ле кет тік тіл діA =ол да ну аясын ке Aей ту де, 
одан Bрі да мы ту да Fз кF ме гін ти гі зу де.

«Дом бы ра ныA кDм бір =а= =ан са зын дай 
би язы ма =а мы, шыр =ап са лар Bн дей ас =ан 
Bуез ді» =а за= ті лі мен ер теA гі >а за= стан ныA 
ір ге та сы =а лан ба=. «КFп тіл ді лік — за ман та-
ла бы» еке нін ес ке ріп, бір не ше тіл ді меA гер-
сек те ана ті лі міз ді Fз ге тіл ден Dс тем =ойып, 
ке рек жер де мей лін ше дB ріп теп жD ре лік. >а-
за= ті лі бD кіл Bлем тіл де рі ішін де еA бай тіл-
дер са на ты на жа та ды. Абай мен МаC жан, СB-
кен дер сын ды ?лы т?л Cа лар ды ту Cыз Cан ту Cан 
ті лі міз діA ер теA гі деA гейі біз діA =о лы мыз да. 
«…>а за= тыA бай ті лін де кім сFй ле сін, Шы ры-
нын та мы зып біз сFй ле ме сек?!»

СЫМ БАТ Т� РЕ �- ЛО ВА,
ЖУР НА ЛИС ТИ КА Б� ЛІ МІ НІ8 1 КУРС СТУ ДЕН ТІ

«Мені8 елім — м98гілік ел»

«Абай дара, Абай дана >аза>та»
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Мə де ни ет тік-та ри хи ке ңіс тік-
те гі мем ле кет тік өр ке ни ет тік рө-
лі, ең ал ды мен, ха лық тың өзін дік 
та ри хи жə не ұлт тық сəй кес ті гі нің 
те рең бол мы сын ұғы ну не гі зін де 
қа лып та са ды. Те рең мə де ни жə-
не ада ми-эти ка лық ма ғы на ла рын, 
олар дың Қа зақ стан ның қа зір гі 
та ри хы мен пер спек ти ва лық да-
му ын да ғы рө лін Пре зи ден ті міз 
Н. Ə. Назарбаев өзі нің «Ұлы та удың 
ба урайын да ғы ой лар» ат ты ашық 
сұх ба тын да атап өт ті. Ұлт көш-
бас шы сы ның осы ай ту лы сұх ба-
ты жай лы өз ойы мен Е. А. Бө ке тов 
атын да ғы Қа ра ған ды мем ле кет тік 
уни вер си те ті нің бі рін ші про рек-
то ры, та рих ғы лым да ры ның док-
то ры, про фес сор Рым бек Мұ ра тұ-
лы Жұ ма шев ой бө лі се ді.

— �лы тау �а за� стан та ри хын да 
ерек ше орын ала ды. Та рих шы ре-
тін де т� сін ді ріп �ті �із ші, б!л не мен 
бай ла ныс ты?

— Ұлы тау — бұл да ла өр ке ни еті нің 
эпи цен трі, қа за қи салт-дəс түр лер-
дің, ұлт тық мə де ни ет тің бас та ула-
ры шы ға тын оның та ри хи ор та лы ғы. 
Сон дық тан, дəл осы жер де Ұлт көш-
бас шы сы Қа зақ стан ның та ри хи мис-
си ясы ту ра лы жə не ха лық пен мем-
ле кет тің та ри хи тұр мы сын да ұлт тық 
мə де ни-та ри хи не гіз де рі нің рө лі ту-
ра лы өзін дік ой ла ры мен бө ліс кен ді гі 
те рең сим вол ды мəн ге ие.
Ұлы тау та би ғи жə не та ри хи-мə де-

ни тұр ғы сы жа ғы нан Ор та лық Қа зақ-
стан ның бі ре гей ауда ны бо лып та бы-
ла ды. Бұл шын мə нін де та ри хи-ге ог-
ра фи ялық фе но мен. Да ла мен жə не 
шөл да ла мен қор шал ған ша ғын арал 
тə різ ді, жо ла ушы лар ға көк те рек тер 
мен қайың дар дың кө лең ке сін де қай-
нар дан са мал жел есіп тұ ра ды. Оны 
«көл дер елі» деп бе кер ай тпай ды. 
Əр көк тем сайын Ба рақ көл, Қос көл, 
Ащы көл, Құр көл Үн діс тан нан, Аф ри-
ка дан, Же рор та те ңі зі нен, Ал ғы Азия 
ел де рі нен қа нат ты лар ды жи най ды. 
Мұн да да ла ан ти ло па ла ры — сай ғақ-
тар дың екі не гіз гі миг ра ци ялық жол-
да ры өте ді.
Ұлы тау Еура зи яның көш пен ді лер 

та ри хын да да ерек ше рөл ат қар ды. 
Дəл осы жер де хан дар ды ақ кі лем ге 
кө тер ген, ежел ден дəл осы жер де қа-
зақ би-бас қа ру шы ла ры ның став ка ла-
ры орын ал ған. Бұл аңыз дар, мə де ни 
ошақ тар, ке се не лер жи на ғы, тас қа 
қа шал ған су рет тер дің, үң гір лер дің, 
кө не қа ла шық тар дың өл ке сі. Бі ре гей 
та ри хи-ар хе оло ги ялық ес кер ткіш-
тер ді жə не си рек кез де се тін та би ғи 
құ рам ды бө лік тер ді сақ тау мақ са-
тын да 1992 жы лы мұн да та би ғи-та-
ри хи мұ ра жай-қо рық құ рыл ды. Дəл 
осы Ұлы тау ауылын да 1993 жы лы Қа-
зақ стан Рес пуб ли ка сы ның Пре зи ден-
ті Нұр сұл тан Əбі шұ лы Назарбаев қа-
зақ мем ле кет ті лі гі нің қа лып та су ын да 
өл ке нің та ри хи рө лін бел гі ле уде ес-
кер ткіш тің не гі зін қа лау ға қа тыс ты, 
кейін бұл жер де Қа зақ стан хал қы ның 
Мем ле кет тік тұ тас ты ғы мен бір лі гі 
мо ну мен ті пай да бол ды.

— �а за� стан Пре зи ден ті Н!р с!л-
тан $бі ш! лы Назарбаев та рих ты м!-
�и ят зер де леу, оны �а за� стан ды� 
пат ри отиз мді да мы ту ды� не гі зі ре-
тін де �с ке ле� !р па� �а !�ып ты жет-
кі зу �а жет ті лі гін �не мі атап �те ді.

— Шы нын да, Пре зи дент тің қа зақ 
хал қы ның «ру ха ни Астана сы» ту ра-
лы ай тыл ған асыл ой ла ры — кейін гі 
он жыл дық тар да дер бес мем ле кет ке, 
Еура зи яның са яси ор та лы ғы на ай-
нал ған елі міз дің қо ғам дық-та ри хи 
да му ын ұғын ды ра ды. Тəуел сіз мем-
ле кет ті құ ру жо лын да сəт ті ше шіл ген 

бас ты мін дет те рі нің бі рі — Қа зақ-
стан ның əлем дік қауым дас тық та ғы 
рө лін анық тау бол ды. Та ри хи про-
цес ті ұғы ну да хал қы мыз дың өзін дік 
ру ха ни-та ри хи бағ дар ла рын, ұлт тық 
құн ды лық та рын ұғы нуы мə се ле ле-
рі не үл кен мəн бө лі не ді. «Біз өз та-
ри хы мыз ды жа ңа дан иге ріп, бі ліп 
жат қан ел міз. Қа зақ тың та ри хы өте 
бай. Оны бі луі міз ке рек, қол ға алып 
та жүр міз. Та рих жы лы де ген жыл ды 
жа ри яла дық. Дү ни ежү зі нен — Қы-
тай дан, Иран нан қа зақ та ри хы ның 
жаз ба жə ді гер ле рін жи на дық. Қа-
зақ тың көп дү ни еле рі ата дан ба ла ға 
ауызе кі түр де бе рі ліп кел ген». Қа зір гі 
жағ дай да та рих ты зер де леу қа жет ті-
лі гі — бұл, ең ал ды мен, өт кен та ри-
хы мыз да ғы мə де ни-та ри хи мəн дер 
мен құн ды лық тар ды жұ мыл ды ру 
мен бел сен де ту қа жет ті лі гі, олар дың 
не гі зін де қа лай же ке тұл ға лық, со лай 
ұлт тық тұ рақ ты лық ты қа лып тас ты ру.
Қа зір гі əлем де, жа һан да ну дың 

қы сы мын да бо ла тұ ра, мем ле кет тер 
амал сыз дан өзін дік мə де ни сəй кес ті-
гін де ны сан дар ды бел сен ді өз гер туі-
не ту ра ке ле ді. Нə ти же сін де, Пре зи-
дент тің ойын ша, кең ай мақ тық жə не 
уақыт ша ке ңіс тік тер де да ла өр ке ни-
еті нің тұ тас ты ғы мен бір лі гі нің не-
гі зі бол ған ең бас ты эт ни ка лық маз-
мұн ды сақ та удың те рең қа жет ті лі гі 
ту ын дай ды. «Біз дің үл кен елі міз дің 
əр бұ ры шын да ба ла ның дү ни еге ке-
луі мен, құ да лық, той, сүн дет ке отыр-
ғы зу, жер леу дəс түр ле рі мен əдет-ғұ-
рып та ры ұқ сас. Мы са лы, Қы тай дың 
сол түс тік пен оң түс тік, шы ғыс пен 
ба тыс ше ка ра ла ры ның ара қа шық-
тық та ры ша ма мен біз ді кі си яқ ты — 
3 мың ки ло мет рге жу ық, алай да Пе-
кин нің тұр ғы ны оң түс тік тік тер дің 
ті лін тү сін бей ді». Қа зақ ті лі нің ти по-
ло ги ялық бір кел кі лі гі Қа зақ стан ның 
үл кен ай ма ғын да оның мə де ни жə не 
та ри хи-құ ра ушы фун кци ясы на не гіз-
дел ген фак ті сі. Ха лық тың аутент тік 
та ри хы, мə де ни еті оның на ғыз маз-
мұ ны на ай нал ған тек ту ған ті лін де 
ға на бе рі ле ала ды. «Кей бір қа зақ ша 
иди ома лар ды не ме се Абай дың афо-
риз мде рін орыс, ағыл шын тіл де рі не 
ауда рып кө рі ңіз? Бұл мүм кін емес. 
Се бе бі, əр тіл де өзін дік қай та лан бас 
ерек ше лік те рі бар. Ал тіл дің жо ға-
лу ымен осы қым бат ерек ше лік тер де 
жо ға луы мүм кін».

— Сіз ді� ойы �ыз ша, �зін дік с)й-
кес тік ті, жа *ан да ну ды� )р ма +ы на 
)сер етуі не �ар сы т! ру ды са� тау 
�а жет ті лі гі �а за� стан ны� д� ни еж�-
зі лік ын ты ма� тас ты� стра те ги ясы-
мен, ты +ыз еура зи ялы� ы� пал дас-
ты� иде яла ры мен бай ла ныс ты ры-
ла ды ма?

— Нұр сұл тан Əбі шұ лы ның ұлт тық 
па ра диг ма лар дың тұ рақ ты лы ғы мен 
тір ші лік ке қа бі лет ті лі гі олар дың 
сырт тық салт-дəс түр лер ге, көз қа-
рас тық плю ра лиз мге жə не іш кі то-
ле рант ты лық қа қа бі лет ті гі не қа ты-
сы бойын ша тү бе гей лі ашық ты ғы на 
не гіз де ле ді де ген ойы ше шу ші ма-
ғы на ға ие. Осы тұр ғы дан Президент 
Қа зақ стан ның тіл дік жə не ке ңі нен 
гу ма ни тар лық са яса ты ның мə нін ба-
ға лай ды. Қа зір гі жағ дай лар да ти ім ді 
əре кет ету ге қа бі лет сіз бо лып та был-
ған көп те ген мем ле кет тер үшін бө-
гет та сы на ай нал ған ұлт тық, мə де ни 
жə не тіл дік əр алу ан ды лы ғы Қа зақ-
стан ның та ри хи жə не өр ке ни ет тік 
əлеуетін өсі ру дің ар тық шы лы ғы, қу-
ат ты кө зі бо луы ке рек. «Ме нің ар-
ма ным, ойым — Қа зақ стан ның мəң-
гі лік бо луы. Сон дық тан Мəң гі лік Ел 
де ген иде яны ұсын дым. Мəң гі лік ел 
бо лу үшін бə рін жа сап жа тыр мыз. 
«Бо ла шақ» ар қы лы оқы ған, өз елі-

міз де тəр би елен ген сон дай жас та ры-
мыз қау лап өсіп ке ле жа тыр. Бə рі де 
мем ле кет жұ мы сы мен ай на лы су да. 
Қа зақ стан ның ең үл кен пат ри оты да, 
ел ді ал ға сүй рей тін де со лар бо ла ды 
деп се не мін. Қа зақ стан ның бо ла ша-
ғы өте жар қын! Біз дің ба ла ла ры мыз 
бен не ме ре ле рі міз бұ дан да ке ре мет 
ел де өмір сү ре ді деп ой лай мын», — 
деп атап өт ті Ел ба сы.
Ха лық қа өзін дік ұлт тық тұ тас тық-

ты бо ла шақ қа сəт ті қай та көр се ту ге 
мүм кін дік бе ре тін не гіз гі та ри хи-мə-
де ни код тар дың ұқ сас тұ рақ ты лы ғы 
мен ма ғы на лық ал шақ ты ғы Еура зи-
ялық құр лық тың ге оса яси, эко но ми-
ка лық жə не мə де ни ор та лы ғы ре тін-
де мем ле ке ті міз дің рө лін анық тай ды. 
Қа зақ стан Пре зи ден ті нің Еура зи-
ялық ық пал дас тық иде ясы ның бас та-
ма шы сы бо лып сөз сөй леуі кез дей соқ 
емес. Мұн да күр де лі та ри хи жауап-
кер ші лік ті те рең тү сі ну мен мем ле-
ке ті міз дің үл кен əлеуетін ұғы ну бай-
қа ла ды.
Со нау 1994 жы лы ал ғаш рет Нұр-

сұл тан Əбі шұ лы мен сөз етіл ген еура-
зи ялы лық тың иде ясы кө не мə де ни, 
эко но ми ка лық жə не са яси бай ла-
ныс тар ға, та ри хи тағ дыр дың ор тақ-
ты ғы на не гіз де ле тін тұ тас ге оса яси, 
дү ни ета ным дық жə не эко но ми ка лық 
ин тег ра ци ялық мо де лін біл ді ре ді. 
«Та рих біз ге ХХІ ға сыр ға өр ке ни ет ті 
жол мен ену ге мүм кін дік бе ріп отыр. 
Біз дің пайым дауымыз ша, пос тке ңес-
тік ке ңіс тік да му ының объ ек тив ті қи-
сы нын жə не бұ рын ғы КСРО ха лық-
та ры ның ерік-жі ге рін бей не лей тін 
Еура зи ялық одақ құ ру бас та ма сы ның 
ин тег ра ци ялық əлеуетін жү зе ге асы-
ру со ның əдіс-тə сіл де рі нің бі рі бо лып 
та бы ла ды», — деп атап айт ты Пре зи-
дент. Қа зір гі таң да, еура зи ялық ық-
пал дас тық Қа зақ стан мен, Бе ла русь 
жə не Ре сей мен ЕАЭО, Ке ден дік Одақ, 
Бі рың ғай эко но ми ка лық ке ңіс тік 
сын ды құ ры лым дар құ рыл ған шақ та, 
еура зи ялық ық пал дас тық жа ңа ке-
зең ге шық қан кез де, мем ле кет тер дің 
мə де ни-эко но ми ка лық ын ты мақ тас-
ты ғы ның ұқ сас түр ле рі нің нə ти же-
ле рі мен пер спек ти ва ла рын ба ға лау 
қа жет ті гі қай та ту ын дай ды.
Пре зи дент тің ойын ша, Еура зи-

ялық Одақ тың шең бе рін де үш ел дің 
қо лы нан қа ты су шы ел дер дің то лық 
тең құ қық ты лы ғы, кон сен сус, ер кін-
дік пен олар дың өз ер кі мен кө ңіл біл-
ді ру ле рі не құр мет бо лып та бы ла тын 
еура зи ялық ық пал дас тық тың не гі зін 
қа ла ушы прин цип те рін жү зе ге асы-
ру кел ді. Үш ел дің ын ты мақ тас ты-
ғы не гі зін де, ең ал ды мен, са лауат ты 
праг ма тизм мен эко но ми ка лық тұ-
тас ты лық тың жа туы ма ңыз ды. Со ны-
мен, ба сым ба ғыт тар гу ма ни тар лық, 
мə де ни жə не ақ па рат тық ор та лар 
бол ды. Қауіп сіз дік сұ рақ та ры да ай-
тар лық тай ма ңыз ды роль ат қа ра ды. 
Пре зи дент тің бү гін гі еура зи ялық ық-
пал дас тық біз дің қо ғам ның ма ңыз ды 
қа жет ті лік те рі не жауап бе ре ді де ген 
се нім ді лі гі мен ке ліс пеу мүм кін емес, 
ол қа зақ стан дық өнім ді əлем дік на-
рық та бə се ке ге қа бі лет ті ету ге, Рес-
пуб ли ка мыз дың эко но ми ка лық жə не 
гу ма ни тар лық бай ла ныс та рын ке-
ңей ту ге мүм кін дік бе ре ді.

— �лы тау ��і рі ні� бо ла ша� та +ы 
да му ын �а лай ба +а лар еді �із?

— Ұлы тау эко но ми ка лық, сон дай-
ақ мə де ни тұр ғы дан та быс ты да му да 
ма ңыз ды ре сур стар ға то лы ғы мен ие. 
Ел ба сы ның пі кі рі бойын ша, Ұлы та-
уды сəт ті ту рис тік ор та лық ету қа-
жет. Өзін дік түп кі та мыр ла ры мен, 
біз ді тəр би елеп жет кіз ген мə де ни ет-
тің не гіз де рі мен ты ғыз бай ла ныс қа-
жет ті лі гі мұн да қа зақ стан дық тар ды 

тар та тын бо ла ды. «Мұн да адам дар 
ата-ба ба ла рын ес ке алу үшін ке ле тін 
бо ла ды».
Қа ра ған ды об лы сы ның эко но-

ми ка лық, атап ай тқан да, ту рис тік 
əлеуеті аса зор. Ұлы тау ауда ны ның 
ай ма ғын да ға на 700-ден ас там тір кел-
ген та рих жə не мə де ни ет ес кер ткі ші 
бар, со ның ішін де 12-і — рес пуб ли-
ка лық ма ңыз да ғы жə не 10 мың нан 
ас та мы мем ле кет тік есеп те тұр ған 
жоқ. Мұн да бі рың ғай та ри хи-мə де ни 
ке шен ге Жез қаз ған та ри хи-ар хе оло-
ги ялық мұ ра жайы, Жез ді тау-кен жə-
не бал қы ту ісі нің та ри хи мұ ра жайы 
кі ре ді. 2010 жыл ғы 22 сəуір де Ұлы тау 
аудан дық мас ли ха ты ның ше ші мі мен 
аудан да «Ұлы тау — қа зақ тар дың кө-
не Астана сы» ат ты ту риз мді да мы ту 
бағ дар ла ма сы бе кі тіл ді.

2012 жыл ғы ма мыр да Қа зақ стан 
Рес пуб ли ка сы Үкі ме ті мен Мо но қа-
ла лар ды да мы ту дың 2012-2020 жыл-
дар ға ар нал ған бағ дар ла ма сы қа был-
дан ды. Оның шең бе рін де Жез қаз ған, 
Сəт па ев қа ла ла ры ның жə не Ұлы тау 
ауда ны ның əлеу мет тік-эко но ми ка-
лық да му ының ке шен ді жос па ры 
əзір лен ді. Бұл, атап ай тқан да, ми-
не рал ды-ши кі зат ба за сын ке ңей ту, 
«тұйық қа ті ре лу» жə не кө лік ин фра-
құ ры лы мын да мы ту проб ле ма ла-
рын ше шу: Қы зы лор да — Жез қаз ған, 
Жез қаз ған — Ар қа лық ав то жол учас-
кі ле рін қай та құ ру, Жез қаз ған — Бей-
неу ба ғы ты бойын ша те мір жол са лу. 
Ту рис тік ор та лық ре тін де Ұлы та удың 
да муы аса зор ма ңыз ға ие; осы ба ғыт-
та 1 трлн. 249 млрд. тең ге (8,6 млрд. 
АҚШ дол ла ры) ин вес ти ци ялар дың 
жал пы со ма сы не гі зін де 114 жо ба жү-
зе ге асы ры лу да.

— Жал пы �а ра +ан ды об лы сы на 
б!л �ан дай м�м кін дік тер !сы на ды?

— Қа ра ған ды об лы сы Ел ба сы ның 
эко но ми ка лық жə не са яси ті ре гі, елі-
міз дің ірі өнер кə сіп тік, ғы лы ми жə не 
мə де ни ор та лы ғы бо лып та бы ла ды. 
2014 жыл дың та мыз айын да ай ма-
ғы мыз ға Нұр сұл тан Əбі шұ лы ның 
ке луі ма ңыз ды лы ғы зор оқи ға бол-
ды. Пре зи дент тің қа ты су ымен өзі-
нің «Əлеу мет тік-эко но ми ка лық жа-
ңа ру — Қа зақ стан да му ының бас ты 
век то ры» ат ты Ха лық қа Жол дауын-
да сөз етіл ген тап сыр ма сы на сəй кес 
са лын ған «Жез қаз ған-Бей неу» жə не 
«Ар қа лық-Шұ бар көл» те мір жол же-
лі ле рі нің сал та нат ты ашы луы бол ды. 
«Жез қаз ған — Бей неу те мір жол же-
лі сі нің құ ры лы сы» жо ба сы ның құ-
ны 500 млрд. тең ге ден ар та ды, оның 
жал пы ұзын ды ғы 988 ки ло мет рді құ-
рай ды, ал кү ті ле тін та сы мал дау кө-
ле мі жы лы на 21,3 млн. тон на ға же те-
ді. Құ ры лыс қа 10 мың нан ас там адам 
жұ мыл ды рыл ған. Оны пай да ла ну ға 
ен гі зу мен тиі сін ше 3,5 мың жұ мыс 
ор ны құ рыл ды.
Осы жо ба ны жү зе ге асы ру та-

сы мал дау ара қа шық ты ғы 1200 км 
дейін қыс қар тыл ған Ор та лық Қа-
зақ стан нан жə не Ба тыс Қа зақ стан-
да ғы Дос тық стан ци ясы нан, одан əрі 
Еуро па ға жүк тер дің ті ке лей шы ғу ын 
қам та ма сыз ете ді. Со ны мен, ол ай-
ма ғы мыз дың эко но ми ка лық да му 
көр сет кіш те рі не оң əсе рін ти гі зе ді. 
Ел ба сы ның те мір жол ма гис траль-
да ры ның ашы лу ын шын мə нін де 
та ри хи оқи ға ре тін де си пат тауы кез-
дей соқ емес, се бе бі бұл жер де ұлы 
ға лым Қа ныш Сəт па ев мыс ру да ла-
ры ке нін аш қан жə не Жез қаз ған қа-
ла сы ның не гі зін қа ла ды. «Ал да ғы 50-
100 жыл да пай да ла на тын игі лі гі міз» 
де ген се нім де Пре зи дент.
Түйін деп ай тқан да, Ұлы тау шын 

мə нін де мə де ни-құн ды лық ты жə не 
əлеу мет тік-эко но ми ка лық тұр ғы дан 
біз ді бо ла шақ қа қа рай ұм тыл ды ра-
тын кө не та рих.

�АРМУ БАС ПА С�З �ЫЗ МЕ ТІ

;лытау: Болаша>>а =мтыл@ан тарих
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К 70-ле тию док то ра эко но ми чес ких на-
ук, про фес со ра, за ве ду юще го ка фед рой ме-
нед жмен та Р. С. Ка ре но ва

Док то ру эко но ми чес ких на ук, про фес со ру, 
ака де ми ку 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 Ра ши-
ту Сат та ро ви чу Ка ре но ву, круп но му уче но му в 
об лас ти те ории и прак ти ки уп рав ле ния, сов ре-
мен но го ме нед жмен та и мар ке тин га, эко но ми ки 
при ро до поль зо ва ния и прик лад ной ма те ма ти ки 
13 ок тяб ря 2014 го да ис пол ни лось 70 лет.

Р. С. Ка ре нов счи та ет, что ему по вез ло. Он 
вы би рал про фес сию в 60-е го ды прош ло го ве ка, 
ког да раз ви ва лась но вая эко но ми ка, по яв ля лись 
иные эко но ми чес кие по ня тия и тер ми ны, ког да 
про фес сия эко но мис та ста но ви лась все ин те рес-
нее и прес тиж нее.
А еще уве рен юби ляр в том, что ему пос час-

тли ви лось встре тить хо ро ших учи те лей. Обу ча-
ясь в 1962-1967 гг. в Ка ра ган дин ском по ли тех ни-
чес ком ин сти ту те (Кар ПТИ), он и сам стре мил ся 
ов ла деть те ори ей и прак ти кой эко но ми чес кой 
на уки, учил ся на от лич но, мно гок рат но был по-
бе ди те лем го род ских, рес пуб ли кан ских и со юз-
ных сту ден чес ких науч ных кон фе рен ций и олим-
пи ад.
Ста нов ле ние Ра ши та Ка ре но ва как круп но го 

уче но го, за ме ча тель но го пе да го га, та лан тли во го 
ор га ни за то ра об ра зо ва ния и на уки в не ко то рой 
сте пе ни ти пич но для вы да ющих ся уче ных его 
вре ме ни. Ему по вез ло в том, что пос ле окон ча-
ния с от ли чи ем гор но го фа куль те та Кар ПТИ он 
пос ту пил в це ле вую ас пи ран ту ру Мос ков ско го 
гор но го ин сти ту та и по пал к уче но му с ми ро-
вым име нем, про фес со ру Гри го рию Сур ми ло. 
Эта встре ча во мно гом оп ре де ли ла даль ней шую 
науч ную судь бу мо ло до го ас пи ран та.
Пос ле ус пеш ной за щи ты кан ди дат ской дис-

сер та ции бо лее 20 лет Р. С. Ка ре нов пре по да ет 
в Кар ПТИ, пло дот вор но со че та ет ис сле до ва-
тельскую ра бо ту с пе да го ги чес кой, ру ко во дит 
науч ной дея тель ностью сту ден тов и ас пи ран тов, 
в 1981-1991 гг. за ве ду ет ка фед рой эко но ми ки и 
ор га ни за ции ма ши нос тро итель ной про мыш лен-
нос ти. Здесь он уде ля ет мно го вни ма ния со вер-
шен ство ва нию учеб но го про цес са. Сам он стал 
пре вос ход ным пре по да ва те лем: ши ро чай шая 
эру ди ция, яр кий та лант лек то ра, глу бо кое зна-
ние пред ме та прев ра ща ли его лек ции в не за бы-
ва емое яв ле ние пе да го ги чес ко го твор че ства в те 
го ды.

В 1991 го ду ака де ми ком А. С. Са ги но вым соз-
да ет ся в Ка ра ган де НИИ проб лем ком плек сно го 
ос во ения недр. На дол жность за ве ду юще го ве-
ду щей ла бо ра то ри ей эко но ми чес ко го ана ли за и 
прог но зи ро ва ния был приг ла шен мо ло дой док-
тор на ук Р. С. Ка ре нов (за щи та его док тор ской 
дис сер та ции сос то ялась в Санкт-Пе тер бургском 
го су дар ствен ном уни вер си те те), ко то рый вмес те 
с ди рек то ром ин сти ту та уча ству ет в фор ми ро ва-
нии это го уни каль но го науч но го ака де ми чес ко го 
цен тра, в оп ре де ле нии ос нов ных нап рав ле ний 
дея тель нос ти и соз да нии со от вет ству ющих ла бо-
ра то рий.

Воз гла вив в ян ва ре 1994 го да ка фед ру мар ке-
тин га КарГУ име ни Е. А. Бу ке то ва, Р. С. Ка ре нов 
сос ре до то чил свои уси лия на том, что бы по вы-
сить уро вень под го тов ки сту ден тов и ма гис тран-
тов, уси лить науч но-ис сле до ва тельскую ра бо ту, 
обес пе чить учеб ный про цесс дос той ной про из-
вод ствен ной ба зой. Ка фед ра мар ке тин га во гла ве 

с Р. С. Ка ре но вым, имея вы со кок ва ли фи ци ро-
ван ный про фес сор ско-пре по да ва тельский сос тав, 
соз да ла свою науч ную шко лу, свое нап рав ле ние, 
в рам ках ко то ро го мар ке тинг стал рас смат ри-
вать ся как на ука и ис кус ство вза имо дей ствия 
субъ ек тов рын ка по соз да нию и вос про из вод ству 
спро са.

Се год ня по ни ма ние то го, что ра бо тать по-ста-
ро му нель зя, есть уже прак ти чес ки у всех уп рав-
лен цев. Все — и Пре зи дент, и по ли ти чес кие ли де-
ры, и де ло вая эли та — го во рят о не об хо ди мос ти 
пе ре хо да уп рав ле ния эко но ми кой на ка че ствен-
но но вый уро вень. От ве тить на но вые вы зо вы, 
сох ра нив при этом ста рое ка че ство уп рав ле ния, 
не воз мож но. По это му, воз гла вив в 2002 го ду ка-
фед ру ме нед жмен та, про фес сор Ка ре нов осо бое 
вни ма ние уде лил про фес си она ли за ции ме нед-
жмен та. В про фес си она ли за ции ме нед жмен та 
глав ную роль иг ра ют об ра зо ва ние и под го тов ка 
спе ци алис тов в об лас ти уп рав ле ния.

Как по ла га ет Ра шит Сат та ро вич, об ра зо-
ва ние — это дос та точ ное, пос ле до ва тель ное и 
пред ска зу емое фор ми ро ва ние та ких ка честв, ко-
то рые от ра жа ют пот реб нос ти куль ту ры стра ны, 
оп ре де ля ют эф фек тив ность и ка че ство про фес-
си ональ ной дея тель нос ти в кон крет ных ус ло ви ях 
раз ви тия. Это не прос то зна ния и на вы ки, хо тя и 
они иг ра ют боль шую роль в про фес си она ли за-
ции уп рав ле ния. Это еще и куль ту ра, и по тен ци-
ал са мо раз ви тия, и раз ви тые твор чес кие спо соб-
нос ти, и по зи ции нрав ствен нос ти, и обос трен ное 
чув ство со ци аль ной от вет ствен нос ти — то есть 
пол ный ком плекс всех тех черт лич нос ти, ко то-
рые прев ра ща ют про фес си ональ ную дея тель-
ность в об ще ствен ное бла го. Та ким и дол жно 
быть сов ре мен ное ка зах стан ское об ра зо ва ние.

В сво ей дея тель нос ти кол лек тив ка фед ры ме-
нед жмен та во гла ве с про фес со ром Р. С. Ка ре но-
вым ру ко вод ству ет ся по ло же ни ем о том, что ме-
нед жмент ор га ни за ции, ра бо та ющей в ус ло ви ях 
ры ноч ной эко но ми ки, дол жен осу ществлять ся 
вы со кок ва ли фи ци ро ван ным уп рав лен чес ким пер-
со на лом, вла де ющим ос но ва ми на уки уп рав ле ния, 
спе ци фи чес ки ми зна ни ями и уме ни ями в об лас ти 
стра те гии уп рав ле ния ин но ва ци он ной дея тель-
ностью, мар ке тин га, уп рав ле ния про из вод ством, 
пер со на лом, фи нан со вы ми ре сур са ми и т. д.

По мне нию Р. С. Ка ре но ва, сов ре мен ный ме-
нед жер дол жен знать тех ни чес кие и тех но ло ги-
чес кие осо бен нос ти про из вод ства, прин ци пы 
дей ствия при об ре та емо го, вы пус ка емо го и про-
да ва емо го обо ру до ва ния, хо ро шо раз би рать ся в 
воп ро сах уни фи ка ции, стан дар ти за ции, спе ци-
али за ции и ав то ма ти за ции про из вод ства и уп-
рав ле ния и уметь:
• ста вить вы со кие це ли по удов лет во ре нию пот-
реб нос тей и са мо вы ра же ния, под дер жи вать 
хо ро шую фи зи чес кую фор му, пос то ян но по-
вы шать свою ква ли фи ка цию, яс но и до ход чи-
во из ла гать свои мыс ли, быть ус трем лен ным и 
обя за тель ным в сво их дей стви ях;

• науч но прог но зи ро вать стра те гию раз ви тия 
ор га ни за ции, эф фек тив ность и кон ку рен тос-
по соб ность вы пус ка емой про дук ции, изу чать 
и ана ли зи ро вать внеш ние и внут рен ние фак-
то ры, влияющие на дея тель ность ор га ни за ции, 
ар гу мен ти ро ван но до ка зы вать свои идеи;

• фор му ли ро вать це ли кол лек ти ва, по ни мать 
ха рак тер и осо бен нос ти лич нос ти и адек ват но 
оце ни вать се бя и сво их кол лег, под дер жи вать 
нор маль ный мо раль но-пси хо ло ги чес кий кли-
мат в тру до вом кол лек ти ве, раз ре шать кон-
флик тные си ту ации;

• го то вить и при ни мать опе ра тив ные, так ти чес-
кие и стра те ги чес кие уп рав лен чес кие ре ше ния, 
ана ли зи ро вать и прог но зи ро вать пос лед ствия 
их ре али за ции, оце ни вать риск и не оп ре де-
лен ность в по лу че нии ко неч но го ре зуль та та;

• ор га ни зо вать кол лек тив на дос ти же ние пос-
тав лен ных це лей, вы пол нять фун кции рас-
пре де ле ния ог ра ни чен ных ре сур сов, дис пет-
че ра и ко ор ди на то ра, де ле ги ро вать фун кции 
и от вет ствен ность по уров ням уп рав ле ния, 
ор га ни зо вать сти му ли ро ва ние ра бот ни ков на 
дос ти же ние пос тав лен ных це лей, ре али за цию 
кон цеп ции мар ке тин га, эко но мию ре сур сов, 
дос ти же ние кон ку рен тос по соб нос ти уп рав ля-
емых объ ек тов.
Про фес со ру Р. С. Ка ре но ву, как от ме ча ют его 

друзья и еди но мыш лен ни ки, при су щи не толь ко 
про фес си она лизм, кре атив ность мыш ле ния, но 
и ши ро та ду ши, скром ность, от сут ствие вы со-
ко ме рия. Он очень де мок ра ти чен, и лю бой ма-
гис трант или сту дент мо жет прий ти к не му, по-
де лить ся сво ими проб ле ма ми, по лу чить от не го 
по силь ную по мощь.

Кста ти, к не му еже год но при хо дят мно го сту-
ден тов. Шум ные, ти хие, де ло ви тые, рас се ян ные, 
роб кие, са мо уве рен ные — вся кие. И он по ка не 
зна ет их. И есть за да ча всех их вы учить, вы вес ти 
в лю ди. (Ра зу ме ет ся, кро ме яв ных не учей, ло ды-
рей, ко то рые по не до ра зу ме нию по па ли в вуз.) 
Это глав ная за да ча — под го то вить сот ни вы со-
кок ва ли фи ци ро ван ных спе ци алис тов в об лас ти 
сов ре мен но го ме нед жмен та, го су дар ствен но го и 
мес тно го уп рав ле ния.

Есть и вто рая за да ча — вы де лить нем но гих из 
них, ко то рые пой дут в на уку. Най ти эти та лан ты, 
уло вить, вос пи тать… Как это сде лать? Уни вер-
саль ных ре цеп тов тут нет, каж дый слу чай ин ди-
ви ду ален, не пов то рим. И по то му все за ви сит от 
то го, с ка ким раз ма хом и ста ра ни ем со би ра ет ся 
уро жай та лан тов, зре ющих в на ро де. Вот по че му 
он час то встре ча ет ся с мо ло дежью в сту ден чес-
ких об ще жи ти ях, учеб ных груп пах, с ин те ре сом 
прис лу ши ва ет ся к их раз го во рам на пе ре ме-
нах меж ду лек ци ями и се ми на ра ми. Оце ни ва ет. 
Ищет то бес по кой ство и не удов лет во рен ность со-
бой, при су щие жиз ни в на уке. И без ус та ли ве дет 
сво их вос пи тан ни ков дву мя пу тя ми. Один — эле-
мен тар ное, ста рое как мир ус во ение зна ний. Слу-
шай лек ции, чи тай учеб ни ки, зуб ри фор му лы, 
да ты (иног да это не об хо ди мо), сда вай эк за ме ны. 
По то му что, будь ты да же без мер но та лан тлив, 
без зна ния фак тов, до бы тых пред ше ствен ни ка ми, 
ты ни на шаг не прод ви нешь ся впе ред. Фак ты — 
воз дух на уки. Но од но го воз ду ха для по ле та ма ло. 
Нуж ны еще крылья. Чи тай пер во ис точ ни ки, пи-
ши кур со вую ра бо ту, де лай док лад на се ми на ре. 
Учись спо рить, за щи щать свое мне ние — сов сем 
не слу чай ны сло ва «за щи та дип лом ной ра бо ты». 
Без это го, будь ты да же об раз цом па мят ли вос ти 
и при ле жа ния, ос та нешь ся зуб ри лой-му че ни ком 
до кон ца сво их дней.

Так и ша га ют его сту ден ты из го да в год к вы-
со там зна ний по двум стеж кам. А он ря дом с ни-
ми: ра ду ет ся ус пе хам и пе ре жи ва ет их не уда чи 
как соб ствен ные.
Се год ня уче ни ки про фес со ра Р. С. Ка ре но ва 

жи вут и ра бо та ют не толь ко по всей рес пуб ли ке, 
но и за ее пре де ла ми, и все они с бла го дар ностью 
го во рят о сво ем Учи те ле. Имен но в под го тов ке 
дос той ных уче ни ков, сво их пос ле до ва те лей — 
апо ло ге тов за кон нос ти, ра зу ма и доб ра, яр ко 
мыс ля щих лич нос тей, вы со коп ро фес си ональ ных 
спе ци алис тов Ра шит Сат та ро вич ви дит смысл 
сво ей ра бо ты.

Ре зуль та тив ность уче но го по ра жа ет во об ра-
же ние. Он вос пи тал це лую пле яду пер вок лас-
сных спе ци алис тов-прак ти ков и уче ных-эко но-
мис тов. Им под го тов ле но око ло 50 кан ди да тов и 
док то ров на ук. Яв ля ет ся ав то ром 1500 науч ных и 
ли те ра тур ных тру дов, мно го чис лен ных учеб ни-
ков, учеб ных по со бий и мо ног ра фий. Его статьи 
и кни ги от ли ча ют ся глу би ной и фун да мен таль-
ностью, ши ро той ох ва та изу ча емой проб ле мы, 
обос но ван ностью ос нов ных по ло же ний и вы во-
дов. Ши ро кий ди апа зон науч ных нап рав ле ний 
го во рит об ог ром ной са мо от да че, дис цип ли не, 
от вет ствен нос ти уче но го.

В важ ном те оре ти чес ком тру де «Ре ги ональ-
ная эко но ми ка: проб ле мы, кон цеп ции, ре ше-
ния» (в со ав тор стве, 1997 г.) Р. С. Ка ре нов впер вые 
в оте че ствен ной науч ной ли те ра ту ре сис те ма-

ти зи ро вал прин ци пи аль ные по ло же ния но во-
го нап рав ле ния в эко но ми чес кой на уке — ре-
ги ональ ной эко но ми ки и обос но вал ее мес то в 
фор ми ро ва нии го су дар ствен ной ре ги ональ ной 
по ли ти ки. Мно гие те оре ти ко-ме то до ло ги чес кие 
по ло же ния этой мо ног ра фии, ори ен ти ро ван ные 
на ры ноч ную эко но ми ку, сох ра ня ют свою ак ту-
аль ность до нас то яще го вре ме ни.

В мо ног ра фи ях «Ми не раль но-сырь евой 
ком плекс Казахстана в ус ло ви ях ры ноч ной эко-
но ми ки» (2000), «Фор ми ро ва ние рын ка ми не-
раль но-сырь евых ре сур сов» (2008), «При ори те-
ты стра те гии ин дус три аль но-ин но ва ци он но го 
раз ви тия гор но до бы ва ющей про мыш лен нос ти 
Казахстана» (2010) на ме ча ют ся ре ги ональ ные 
пу ти хо зяй ствен но го ос во ения глав ных ви дов 
ми не раль но-сырь евых ре сур сов с при ме не ни ем 
но вей ших дос ти же ний гор ной на уки и ин но ва-
ци он ной тех но ло гии, ком плек сно го ис поль зо ва-
ния ми не раль но го сырья. В них обос но вы ва ет ся 
не об хо ди мость фор си ро ва ния в рес пуб ли ке ге-
оло го раз ве доч ных ра бот и во зоб нов ля емых ис-
точ ни ков энер гии, фор ми ро ва ния неф те га зо во го 
ком плек са ми ро во го уров ня. Жизнь под твер жда-
ет пра виль ность по зи ции уче но го.

Уди ви тель ной осо бен ностью мно гих науч ных 
тру дов Р. С. Ка ре но ва (нап ри мер, мо ног ра фии 
«Мо де ли ро ва ние и прог но зи ро ва ние эф фек тив-
нос ти гор но го про из вод ства» (2006), «Проб ле-
мы ме нед жмен та зат рат на гор но до бы ва ющих 
пред прия ти ях Казахстана» (в со ав тор стве, 2007 
г.), учеб ни ка «Эко но ми чес кое прог но зи ро ва ние» 
(2003) и др.) яв ля ет ся пред ви де ние из ме не ний, 
ко то рые наз ре ва ют в эко но ми ке и об ще стве. Это 
от но сит ся к обос но ва нию не об хо ди мос ти прог-
рес сив ных струк тур ных сдви гов в эко но ми ке, 
прог но зи ро ва нию нап рав ле ний ре сур сос бе ре-
же ния на ос но ве науч но-тех ни чес ко го прог рес са, 
уп рав ле нию науч но-тех ни чес ким раз ви ти ем. Его 
ра бо ты в зна чи тель ной сте пе ни яв ля ют ся ис точ-
ни ка ми по пред ме ту на уко ем кой эко но ми ки как 
сос тав ной час ти сов ре мен ной эко но ми чес кой на-
уки.
С на ча ла 90-х го дов Р. С. Ка ре нов це ле нап-

рав лен но на чал ра бо тать над те оре ти чес ки ми 
ос но ва ми и пу тя ми обес пе че ния пе ре хо да рес-
пуб ли ки к ры ноч ной эко но ми ке. В мо ног ра фи ях 
«Цикл вос про из вод ства ос нов ных фон дов уголь-
ной про мыш лен нос ти в ус ло ви ях рын ка» (1993), 
«Ры ноч ные ме то ды хо зяй ство ва ния в эко но ми ке 
Казахстана» (в со ав тор стве, 1995), «Ин ди ка тив ное 
пла ни ро ва ние» (1998), «Эко но ми ка Казахстана на 
пу ти ры ноч ной тран сфор ма ции» (2004), «Но вые 
идеи и кон цеп ции в сов ре мен ном ме нед жмен те» 
(2013), «При ори те ты и тен ден ции раз ви тия ме-
нед жмен та в пер спек ти ве» (2014) и др. им бы ли 
за ло же ны ос но вы науч но го нап рав ле ния — сис-
тем но го ис сле до ва ния те оре ти чес ких ос нов пос-
ле до ва тель но го фор ми ро ва ния со ци аль но ори-
ен ти ро ван ной ры ноч ной эко но ми ки и ук реп ле-
ния эко но ми чес ко го су ве ре ни те та Казахстана; 
изу че ния те оре ти чес ких кон цеп ций и прак ти-
чес ких при емов, обес пе чи ва ющих гиб кое по ве-
де ние оте че ствен ной ор га ни за ции в ди на мич но 
из ме ня ющей ся сре де и поз во ля ющих дос ти гать 
ей сво их це лей.

В пос лед ние го ды Ра шит Сат та ро вич свои 
ос но во по ла га ющие тру ды, та кие как «Эко ло-
го-эко но ми чес кая и со ци аль ная эф фек тив ность 
ге отех но ло ги чес ких ме то дов до бы чи по лез ных 
ис ко па емых» (2011), «Эко ло го-эко но ми чес кие 
проб ле мы ре куль ти ва ции на ру шен ных гор ны ми 
ра бо та ми зе мель» (в со ав тор стве, 2013 г.), пос вя-
ща ет фи ло соф ско му ос мыс ле нию эко но ми чес ких 
проб лем в сис те ме «При ро да — об ще ство — тех-
но ло гия — че ло век». Он од ним из пер вых пуб ли-
ку ет эко ло го-со ци аль но-эко но ми чес кие мо де ли 
ус той чи во го раз ви тия гор ной про мыш лен нос ти. 
Фор му ли ру ет но вую па ра диг му и прин ци пы вза-
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В КарГУ им. Е. А. Бу ке то ва прой дет 
об лас тная олим пи ада на зна ние ос нов 
Кон сти ту ции и го су дар ствен ных сим-
во лов Рес пуб ли ки Казахстан.

В этом го ду в олим пи аде кро ме сту-
ден тов выс ших учеб ных за ве де ний при-
мут учас тие и во ен нос лу жа щие во ин-

ских час тей Ка ра ган ды и об лас ти. Це ли 
и за да чи дан но го ме роп ри ятия — про-
па ган да и по пу ля ри за ция сре ди мо-
ло де жи сим во лов го су дар ства — Гер ба, 
Фла га, Гим на Рес пуб ли ки Казахстан, 
вос пи та ние чув ства гор дос ти и ува же-
ния к го су дар ствен ным сим во лам; по-
вы ше ние пра во вой гра мот нос ти мо ло-

де жи, при об ще ние сту ден чес кой мо ло-
де жи к цен нос тям пра во вой куль ту ры; 
соз да ние ус ло вий для ин тел лек ту аль-
но го и твор чес ко го раз ви тия мо ло де-
жи; фор ми ро ва ние у мо ло де жи чув ства 
пат ри отиз ма и ак тив ной граж дан ской 
по зи ции.
В те че ние нес коль ких лет с ини ци ати-

вой про ве де ния дан ной олим пи ады выс-
ту па ет КарГУ им. Е. А. Бу ке то ва.
В этом го ду олим пи ада прой дет 31 ок-

тяб ря. А уже сей час за яв ки на учас тие в 
олим пи аде по да ли де вять ву зов и три 
во ин ские час ти. Каж дая ор га ни за ция на 
учас тие в олим пи аде пред ста вит ко ман ду 
из трех че ло век. В КарГУ, что бы выб рать 
чле нов ко ман ды, про ве дут меж фа куль-
тет ский этап олим пи ады, где оп ре де лят 
силь ней шую ко ман ду, дос той ную пред-
став лять уни вер си тет на об лас тных со рев-
но ва ни ях.
Олим пи ада прой дет в три ту ра. Пер-

вый тур — твор чес кий эк за мен (каж до му 
учас тни ку ко ман ды да ет ся 10 ми нут для 
на пи са ния сво ей час ти эс та фет но го эс-
се, об щий текст — не бо лее 300 слов, по 
за вер ше нии эс се за чи ты ва ют ся чле на ми 

ко ман ды. Те ма эс се оз ву чи ва ет ся пе ред 
на ча лом дан но го ту ра). Во вре мя вто ро-
го ту ра учас тни ки от ве тят на воп ро сы 
тес тов, ко то рые вклю ча ют в се бя та кие 
те мы, как Кон сти ту ция РК, За кон РК «О 
го су дар ствен ных сим во лах РК», «Стра те-
гия «Ка зах стан-2050». И тре тий тур — это 
кон курс ка пи та нов, ко то рые дол жны за 
15 ми нут вмес те с ко ман дой на пла ка те 
под го то вить пре зен та ци он ный ма те ри ал 
на оп ре де лен ную те ма ти ку пос ред ством 
ри сун ков, цифр, таб лиц, ди аг рамм, гра-
фи ков и т. п., а по за вер ше нии под го то-
ви тель но го эта па ка пи тан ко ман ды про-
во дит пре зен та цию пла ка та.
Пос тро ение де мок ра ти чес ко го го су-

дар ства, обес пе че ние по ли ти чес кой и 
со ци аль ной ста биль нос ти на чи на ет ся с 
вос пи та ния в мо ло де жи чув ства пат ри-
отиз ма, по вы ше ния нрав ствен но го, ин-
тел лек ту аль но го и куль тур но го по тен ци-
ала. Ре зуль та ты дан ной олим пи ады пре-
дос та вят нам воз мож ность вы явить на-
ибо лее ак тив ных сту ден тов уни вер си те та, 
под ко ван ных в воп ро сах пра ва и зна ния 
го су дар ствен ной сим во ли ки Рес пуб ли ки 
Казахстан.

ИНФОРМАЦИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНА 
КОМИТЕТОМ ПО ДЕЛАМ МОЛОДЕЖИ

Əлем дік өр ке ни ет те гі ең озық да мы-
ған ел дер дің қа та ры на кі ру ал ды мен 
мем ле кет тік тіл ді да мы ту дан бас тау ал-
мақ. Қа зақ ті лі əлем дік мə де ни ет тің бө-
лін бес бір бөл ше гі, та усыл мас бай лы ғы.

Ту ған ті лі міз ді ата-ба ба мыз ежел ден-ақ 
қа дір леп, осы күн ге дейін қай ма ғын бұз-

бай жет кіз ген. Сол ба ба лар қал дыр ған 
асыл ми рас ты одан əрі ұр пақ қа жет кі зу 
мақ са тын да əр түр лі ша ра лар өз жал ға-
сын та бу да. Жыл сайын өз ге ұлт өкіл де рі 
ара сын да «Мем ле кет тік тіл — ме нің ті-
лім», «Үз дік жек сен бі лік мек теп», «Абай 
оқу ла ры», «Шə кə рім оқу ла ры» та ғы да 
бас қа сайыс тар өт кі зу дəс түр ге ай нал ды. 
Қа зақ ті лі — əлем дік тіл дер дің ішін де гі 
ең бай тіл. Та би ғат та қан ша үн бол са, қа-
зақ ті лін де сон ша ма ды быс бар, сон ша ма 
саз бар, сон ша ма ыр ғақ бар. Қа зақ ті лі нің 
қа си етін қа зақ қа на тү сі не ала ды. Оның ас-
тар лы қа ба ты мен мə нін тү сі ну үшін тек 
қа зақ бо лып тууы ти іс. Би ыл қа зақ ті лі нің 
мем ле кет тік мəр те бе ал ға ны на жи ыр ма 
бес жыл. Ел ба сы мыз Нұр сұл тан Əбі шұ-
лы Назарбаев тың: «Ана ті лі міз — біз ді 
ға сыр дан ға сыр ға, за ман нан за ман ға аман 
жет кіз ген бір ден-бір ары мыз да, на ры мыз 

да», — де ген сөз де рін ес ке тү сі ріп оты рып, 
ті лі міз дің қа дір-қа си етін ке міт пей, оның 
ру хын би ік ұс тау біз дің мін дет. «Ана ті-
лің — арың бұл, Ұятың боп тұр бет те» деп 
Қа дір Мыр за ли ев ай тқан дай, ту ған тіл 
ар-на мыс пен қа тар жү ре ді. Тіл дің на ғыз 
жа на шыр ла ры — қа зақ жас та ры. Үш тіл-
ді бір дей мең ге ріп, өз ге нің ті лін өз ті лі-
нен ар тық бі ліп тұр са да ту ған тіл ге де ген 
пат ри от тық се зім сөн бек емес. Ұр пақ тың 
бе сі гі — ту ған тіл дің əл диі мен тер бел мек. 
«Ел бо ла мын де сең, бе сі гің ді тү зе!» де мек-
ші, ту ған тіл ге де ген ұлт тық се зім нің қай-
нар кө зі бүл дір шін дер ден бас тау ал мақ. 
Өмір ге шыр етіп кел ген сə би ана сы ның 
құ ша ғын да оты рып бойы на ана ті лі — қа-
зақ ті лін сі ңі руі ти іс. «Қа зақ стан ның бо ла-
ша ғы — қа зақ ті лін де» деп Ел ба сы мыз ел 
ті ре гі мем ле кет тік тіл еке нін əр сөз де рін де 
тү сін ді ру ден жа лық қан емес. Қа зақ тың қа-
зақ ты ғын да, азат ты ғын да та ныт қан қа зақ 
ті лі. Ана ті лі — əр бір жан ның жү ре гі не ана 
сү ті мен, бе сік жы ры мен құйы ла тын кəу сар 

бұ ла ғы. Ана ті лін біл меу — ана ны құр мет-
те ме умен тең. Күн сайын өр кен деп, да мып 
ке ле жат қан ті лі міз дің одан əрі да муы əлі 
та лай ең бек пен қа жыр-қай рат ты та лап 
ет пек. «Жал ғыз дың үні шық пас» де ген дей, 
қа зақ ті лін көр кей ту үшін бі реу емес, бү-
кіл қо ғам бо лып, ел бо лып ат са лы су ымыз 
қа жет. «Ана мыз дың ақ сү ті мен бойы мыз ға 
да ры ған ті лі міз ді ұмы ту — бү кіл ата-ба ба-
мыз ды, та ри хы мыз ды ұмы ту мен тең» деп 
Бауыр жан Мо мы шұ лы аға мыз ай тқан дай, 
ті лі міз дің ұмы ты лу ына жол бер мейік. Ке-
рі сін ше, «Ел ді қор ға, ба тыр бол, хал қы ңа 
адал ең бек ет, қыз мет көр сет!» деп ана ның 
əл диі мен бойы мыз ға сі ңір ген ту ған тіл дің 
қа ді рін бі ліп, оны ке ле сі ұр пақ қа жет кі зу 
үшін ат са лы сайық. Мем ле кет тік ті лі міз дің 
мəр те бе сі кө те рі ліп, елі не, ті лі не жа на шыр 
жан дар дың қа та ры кө бей се, же тіс тік ке 
апа ра тын ту ра жол осы бол мақ.

НА ЗИ РА БАЙ НА ЗА РО ВА,
�Ж-21 ТО БЫ НЫ8 СТУ ДЕН ТІ

имо дей ствия че ло ве ка с при ро дой. Раз ра ба ты ва ет 
тре бо ва ния к ме нед жмен ту сов ре мен ных гор ных 
пред прия тий и лич нос тным ка че ствам ру ко во ди-
те лей гор ных пред прия тий Казахстана.

В сво ем клас си чес ком учеб ном по со бии 
«Стра те ги чес кий ме нед жмент» (2006) ав тор счи-
та ет, что вре ме на, ког да мож но бы ло соз да вать 
пре ус пе ва ющую ком па нию, ос но вы ва ясь ис клю-
чи тель но на здра вом смыс ле и ми ни му ме спе-
ци аль ных зна ний, ка ну ли в Ле ту. Те перь да же 
ма лый биз нес рис ку ет быть унич то жен ным кон-
ку рен та ми, ес ли не осоз на ет сво его по ло же ния в 
от рас ли и не оп ре де лит сво их дол гос роч ных пер-
спек тив с уче том дей ствий со пер ни ков, не толь-
ко бли жай ших, но и на хо дя щих ся на дру гой сто-
ро не пла не ты, ведь Ин тер нет и веб-тех но ло гии 
прев ра ти ли весь мир в «боль шую де рев ню» и не 
ос та ви ли шан сов на вы жи ва ние тем, кто упус ка-
ет но вые, свя зан ные с этим фак том воз мож нос ти.

В сво ей фун да мен таль ной ра бо те «Меж ду на-
род ный ме нед жмент» (1997) Р. С. Ка ре нов де ла ет 
по пыт ку оп ре де лить ос нов ные тен ден ции раз ви-
тия ми ро вой эко но ми ки, ко то рые бу дут иметь 
оп ре де ля ющее зна че ние в даль ней шем раз ви тии 
меж ду на род но го ме нед жмен та:
• Гло ба ли за ция биз не са в от рас лях про мыш лен-
нос ти, тран спор та и сфе ре ус луг.

• Рост кон ку рен ции на на ци ональ ных и меж ду-
на род ных рын ках.

• Уси ле ние го су дар ствен но го ре гу ли ро ва ния 
эко но ми ки за счет оп ре де ле ния про пор ций 
раз ви тия эко но ми ки.

• Ди вер си фи ка ция круп но го биз не са на ос но ве 
го ри зон таль ной и вер ти каль ной ин тег ра ции, 
соз да ния стра те ги чес ких аль ян сов раз лич ных 
ком па ний.

• Раз ви тие ма ло го пред при ни ма тель ства в от-
рас лях про мыш лен нос ти, тор гов ли, стро-

итель ства, сельско го хо зяй ства, бы то во го об-
слу жи ва ния, на уки и науч но го об слу жи ва ния, 
ту риз ма и сер ви са.
Круг науч ных ин те ре сов и дос ти же ний 

про фес со ра Р. С. Ка ре но ва очень ши рок. Его 
по-преж не му ин те ре су ют проб ле мы эф фек-
тив нос ти ис поль зо ва ния средств про из вод ства, 
эко но ми ко-ма те ма ти чес ко го мо де ли ро ва ния 
и прог но зи ро ва ния яв ле ний и про цес сов, пу ти 
и фак то ры ус той чи во го эко но ми чес ко го рос та 
Казахстана, кон ку рен тос по соб ность на ци ональ-
ной эко но ми ки. Он про дол жа ет пуб ли ко вать ся 
в СМИ, из да ет науч ные ра бо ты, мо ног ра фии. И 
его сов ре мен ные тру ды ста но вят ся пред ме том 
изу че ния сту ден тов эко но ми чес ких ву зов, мо ло-
дых уче ных.

Ре зуль та ты науч но-ис сле до ва тельской и ор га-
ни за тор ской дея тель нос ти док то ра эко но ми чес-
ких на ук, про фес со ра Р. С. Ка ре но ва по лу чи ли 
зас лу жен ное приз на ние науч ной об ще ствен нос-
ти Казахстана. В 1995 го ду он был из бран ака де-
ми ком Меж ду на род ной ака де мии ин фор ма ти-
за ции, а в 2008 го ду — дей стви тель ным чле ном 
Меж ду на род ной ака де мии на уки и прак ти ки ор-
га ни за ции про из вод ства. В 2013 го ду ему прис во-
ено уче ное зва ние «По чет ный про фес сор Кос та-
най ско го со ци аль но-тех ни чес ко го уни вер си те та 
име ни ака де ми ка З. Ал да жа ра», по чет ное зва ние 
«Зас лу жен ный ра бот ник Ка ра ган дин ско го го-
су дар ствен но го уни вер си те та име ни ака де ми ка 
Е. А. Бу ке то ва».

Пор трет Р. С. Ка ре но ва был бы не пол ным 
без ос ве ще ния его пе да го ги чес кой дея тель нос ти. 
Еще Арис то тель го во рил: «Ум зак лю ча ет ся не 
толь ко в зна нии, но и в уме нии при ме нять зна-
ния на де ле».
Ка за лось бы, на дво ре но вое ты ся че ле тие с 

но вы ми тех но ло ги ями, ин но ва ци ями, с но вой 

мен таль ностью, пла но вая эко но ми ка сме ни лась 
ры ноч ной, и очень мно гие лю ди, да же бо лее мо-
ло дые, спа со ва ли пе ред ре аль ностью. Но Ра шит 
Сат та ро вич и сей час очень ак ту ален: как уче ный 
в на уке, как пе да гог в об ра зо ва нии.

Ка за лось бы, он — че ло век дру гой фор ма ции, 
но и сей час, во вре мя ин фор ма ци он ных тех но ло-
гий, ког да все ме ня ет ся стре ми тель но, он, бу ду-
чи пос то ян но в те ме но вых тех но ло гий, ко то рые 
при ме ня ют ся в эко но ми ке, всег да на хо дит ся в 
аван гар де об ра зо ва тель но го про цес са.

Боль шой опыт в пре по да ва тельском де ле вы-
явил пе да го ги чес кий та лант про фес со ра Ка ре но-
ва. Его лек ции силь ны тем, что те орию он тес но 
увя зы ва ет с прак ти кой. За ня тия уче но го про-
хо дят в пол ной ти ши не — так, что слыш но, как 
про ле та ет му ха. Он учит сту ден тов и ма гис тран-
тов ин те рес но рас ска зы вать ма те ри ал те мы без 
кон спек тов, вни ма тель но слу шать выс туп ле ние 
со кур сни ка, ак ку рат но за пи сы вать ос нов ные мо-
мен ты ус лы шан но го, чет ко и кон крет но за да вать 
воп ро сы от ве ча юще му.

Поч ти за 50 лет науч но-пе да го ги чес кой дея-
тель нос ти Р. С. Ка ре но ва его науч ные док ла ды 
всег да вы зы ва ли и про дол жа ют вы зы вать боль-
шой ин те рес ши ро ко го кру га науч ных ра бот-
ни ков. Глу бо ко по ря доч ный, чес тный, тре бо-
ва тель ный к се бе и ок ру жа ющим, снис кав ший 
ува же ние кол лег, Ра шит Сат та ро вич блес тя ще 
эру ди ро ван, не из мен но доб ро же ла те лен, де ли-
ка тен и всег да го тов по мочь со ве том и де лом. Он 
от но сит ся к чис лу тех ин тел ли ген тов, об ще ние 
с ко то ры ми не толь ко ра ду ет, но и, не сом нен но, 
обо га ща ет ок ру жа ющих его лю дей.

Из вес тный в Ка зах ста не и да ле ко за его пре де-
ла ми спе ци алист в об лас ти ме нед жмен та и мар-
ке тин га, круп ный ис сле до ва тель и та лан тли вый 
ор га ни за тор Р. С. Ка ре нов за свой не ус тан ный 

труд и ак тив ную об ще ствен ную дея тель ность по 
пра ву от ме чен ме да ля ми, по чет ны ми зна ка ми и 
гра мо та ми за вклад в эко но ми ку, на уку и об ра зо-
ва ние Рес пуб ли ки Казахстан.
Он яв ля ет ся об ла да те лем гран та МОН РК 

«Луч ший пре по да ва тель ву за». Ка ре нов так же 
яв ля ет ся не од нок рат ным сти пен ди атом Го су дар-
ствен ной науч ной сти пен дии для уче ных и спе-
ци алис тов, внес ших зна чи тель ный вклад в раз ви-
тие на уки и тех ни ки РК.

В свои 70 лет Р. С. Ка ре нов по-преж не му по-
лон сил и твор чес ких за мыс лов, уве рен но смот-
рит в бу ду щее. Он каж дод нев но де ла ет все для 
то го, что бы вмес те со сво ей ко ман дой вос пи тать 
и обу чить но вых дип ло ми ро ван ных спе ци алис-
тов для лю би мой стра ны.

Нам, друзь ям, по чи та те лям и сов ре мен ни-
кам, сту ден там и ма гис тран там, ра дос тно от 
всей ду ши, от все го сер дца поз дра вить Ра ши та 
Сат та ро ви ча Ка ре но ва с юби ле ем, по же лать ему 
на деж но го здо ровья, дол гих лет жиз ни, пло дот-
вор ной науч но-пе да го ги чес кой дея тель нос ти и 
счастья.

На Вос то ке из древ ле су ще ство ва ла прек-
рас ная тра ди ция за кан чи вать сти хот вор ны ми 
строч ка ми сло во в чью-ли бо честь. При ве дем и 
мы «сти хот во ре ние в про зе» од но го ста рин но го 
со чи ни те ля: «Мас шта бы дея тель нос ти че ло ве ка 
оп ре де ля ют ся не толь ко тем, что соз дал че ло век, 
будь то ду хов ные или ма те ри аль ные цен нос ти, 
но и тем, как про жил че ло век свою жизнь, ка кое 
зна че ние име ла его лич ность для сов ре мен ни ков 
и что он сде лал для то го, что бы по буж дать сов ре-
мен ни ков к луч ше му и со вер шен но му».

ПРО РЕК ТОР КАРГУ ПО УЧЕБ НОЙ РА БО ТЕ ПРО ФЕС СОР 
С. Т. КАР ГИН, 

ДО ЦЕНТ Г. С. АКЫ БА ЕВА

Событие

Тілім — та@дырым

Знание Конституции покажут участники на олимпиаде
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Қа зан айын да ака де мик Е. А. Бө ке тов атын да ғы Қа-
ра ған ды мем ле кет тік уни вер си те тін де Астана да ғы 
Германия Фе де ра тив тік Рес пуб ли ка сы ел ші лі гі мен 
DA AD Гер ман ака де ми ялық ал ма су қыз ме ті нің бір ле-
суі мен Еуро па тіл де рі кү ні өт ті. «Тіл дер ді үй ре ну ке-
рек! Ал біз сіз дер ге үй ре те міз» де ген қа ғи да ны ту етіп 
ұс тан ған ша ра күн ұзақ қа со зыл ды.

Іс-ша ра ның не гіз гі мақ са ты — шет тіл дер ді оқы ту дың 
ти ім ді жа ңа əдіс те рін көр се ту; қа зір гі за ман ада мы на екі 
жə не көп тіл ді лік ке жол аша тын бі лі ми жə не ман сап тық 
мүм кін ші лік тер; Еуро па ның тіл жə не мə де ни бай лы ғы; ха-
лы қа ра лық мə де ни жə не ха лы қа ра лық тіл дің өза ра тү сі ніс-
ті гі нің дең гейін кө те ру; шет тіл де рін үй ре ну жə не ше тел де 
оқу ға қа тыс ты сұ рақ тар бойын ша кон суль та ци ялық кө мек.
Еуро па тіл де рі кү ні не Астана да ғы Германия Фе де ра тив-

тік Рес пуб ли ка сы ел ші лі гі, Франция ел ші лі гі, Поль ша Рес-
пуб ли ка сы ел ші лі гі, Швей ца рия ел ші лі гі, Ита лия ел ші лі гі, 
со ны мен қа тар Бер лин де гі Гум больт уни вер си те ті, «Фран-
цуз аль ян сы», Қа ра ған ды об лыс тық «Po lo nia» по ляк қо ға-
мы, «Да кия» ру мын мə де ни қо ға мы, Гёте атын да ғы тіл дік 
оқу ор та лы ғы ин сти ту ты, № 3 гим на зия қа тыс ты.

Еуро па тіл де рі кү ні аясын да тіл бі лі мі не жə не Гер ма ни-
яның та ри хы на ар нал ған бай қау ұйым дас ты рыл ды. Бай-
қау дың бас жүл де сі — Германия ға са пар.
Сту дент тер ге, оқу шы лар мен оқы ту шы лар ға ше тел де 

лайық ты бі лім алу ға шы найы мүм кін дік тер көр се ту; еуро-
па ел де рі нің та ри хы мен мə де ни еті нен сыр шер те тін көр-
ме лер, «De utschland im Kof fer» ат ты та қы рып тық көр ме сін 
ұйым дас ты ру мақ са тын да (Германия: Гер ма ни яны кө ру, 
ес ту, се зі ну) Еуро па лық бі лім бе ру бағ дар ла ма ла ры ның тұ-
са уке се рі өт ті. Юли ане Ти ман (Бер лин де гі Гум больт уни-
вер си те ті), Да вид Рун шке (Гёте ин сти ту ты), Ка та ри на Бук 
(DA AD өкі лі, Германия) сын ды ше тел дік лин гвис тер мен 
оқы ту шы лар дың шет тіл де рін оқы ту əдіс те ме сі бойын ша 
өт кіз ген се ми нар ла ры мен ше бер лік сы нып та ры аса қы зы-
ғу шы лық ту дыр ды. Іс-ша ра ба ры сын да «Zug in die Fre ihe it» 
филь мі (Бос тан дық қа по езд) (не міс филь мі орыс суб тит р-
ла ры мен), Қа ра ған ды ұлт тық қо ғам да ры шы ғар ма шы лық 
ұжым да ры ның те ат рлан ған ме ре ке лік бағ дар ла ма сы көр-
се тіл ді.

�АРМУ БАС ПА �З �ЫЗ МЕ ТІ

Фоторепортаж
Еуропа тілдері к�ні
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Во ен но-пат ри оти чес кий клуб «Жас Сун кар» КарГУ 
им. Е. А. Бу ке то ва про вел от чет ную кон фе рен цию и рас-
ска зал о том, ка кие ус пе хи бы ли дос тиг ну ты за весь срок 
дея тель нос ти. Дан ный клуб был ор га ни зо ван на фа куль те-
те фи зи чес кой куль ту ры и спор та при ак тив ной под дер-
жке ка фед ры на чаль ной во ен ной под го тов ки, а так же при 
под дер жке проф со юз но го ко ми те та на ше го уни вер си те та. 
Ос нов ные за да чи клу ба: ор га ни за ция физ куль тур но-мас со-
вых и спор тив ных ме роп ри ятий, нап рав лен ных на ук реп-
ле ние здо ровья, и спор тив ное со вер шен ство ва ние сту ден-
тов; со дей ствие раз ви тию мас со вой фи зи чес кой куль ту ры 
в ву зе, со вер шен ство ва ние сис те мы под го тов ки спор тив-
ных ре зер вов и вы со кок ва ли фи ци ро ван ных спортсме нов, 

ук реп ле ние меж ду на род ных свя зей с на ци ональ ны ми и 
ре ги ональ ны ми спор тив ны ми фе де ра ци ями сту ден чес-
ко го спор та; обес пе че ние учас тия сбор ных сту ден чес ких 
ко манд в ре ги ональ ных и меж ду на род ных со рев но ва ни-
ях. Осо бые дос ти же ния клу бом сде ла ны в раз ви тии на ци-
ональ ных ви дов спор та. В на шем уни вер си те те клуб «Жас 
Сун кар» яв ля ет ся ор га ни за то ром и ак тив ным учас тни ком 
сту ден чес ких спар та ки ад и спор тив ных ме роп ри ятий 
сре ди пре по да ва те лей ву за, фес ти ва лей здо ровья, обес-
пе чи ва ет учас тие уни вер си те та в го род ских, об лас тных и 
рес пуб ли кан ских со рев но ва ни ях и мно гое дру гое. На от-
чет ной кон фе рен ции учас тни ки клу ба «Жас Сун кар» про-
де монстри ро ва ли зри те лям ве ли ко леп ную бо евую под го-
тов ку.

СОБ. ИНФ.

Событие
Будь готов, «Жас Сун кар»!
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Өзі нің ерек ше қа-
б і  лет -қа  ры  мы  мен 
өмір ай ды нын да өз 
ор нын ойып ала тын 
əй гі лі тұл ға лар қай 
кез де де бо ла ды. Сон-
дай алып тұл ға ның бі-

рі — бі лім жə не ғы лым са ла сы на сү бе лі үлес 
қос қан, көп жыл бойы Қа ра ған ды пе да го ги-
ка лық ин сти ту тын, Е. А. Бө ке тов атын да ғы 
Қа ра ған ды мем ле кет тік уни вер си те ті нің та-
рих фа куль те тін бас қа рып, оның өсіп-өнуі-
не зор ең бек сі ңір ген ұла ғат ты ұс таз Қа ли 
Жу ас ұлы биыл 90 жасқа толып отыр.

Қа ли Жу асов 1924 жы лы Қа ра ған ды об лы-
сы, Уль янов ауда ны, Ел тай ауылын да дү ни еге 
кел ді. 1941-1943 жыл да ры ол Қа ра ған ды мұ ға-
лім дер ин сти ту тын да оқып, оны ой да ғы дай 
бі тір ген соң 1944 жы лы өзі нің пе да го ги ка лық 
қыз ме тін бас та ды. Бұл кез дер де ол кі сі мұ ға-
лім дер ин сти ту ты ның, Қа ра ған ды пе да го ги-
ка лық ин сти ту ты ның та рих пə ні нің мұ ға лі мі 
ре тін де қыз мет ат қар ды.
Бел сен ді ұс таз дық жə не қо ғам дық жұ мыс-

пен қа тар, Қа ли Жу асов өзі нің бі лім дең гейін 
кө те ру ді де ұмыт па ды. Осы ған бай ла ныс ты 
ол Қа зақ стан ның əй гі лі оқу ор ны Абай атын-
да ғы Қа зақ пе да го ги ка лық ин сти ту тын да 
оқып, оны 1948 жы лы ой да ғы дай тə мам да ды. 
Дəл осы жыл да ры Қа ли Жу асов кə сі би-та рих-
шы-пе да гог ре тін де қа лып тас ты. Сол кез ден 
бас тап ол кі сі өт кіз ген са бақ тар ды мұ ға лім дер, 
пе да го ги ка лық ин сти ту ты ның жə не Қа ра ған-
ды уни вер си те ті нің сту дент те рі тың дап, жақ-
сы та ри хи бі лім ал ды. Шə кірт те рі нің кө бі сі 
кү ні бү гін ге дейін Жу асов тың оқыт қан жо ғар-
ғы дең гей де гі са бақ та ры на ерек ше ба ға бе ріп, 
сол күн дер ді ри за шы лық пен ес ке ала ды.

1950-1954 жыл да ры Қа ли Жу асов про рек-
тор қыз ме тін ат қа рып, Мұ ға лім дер ин сти-
ту ты ның жə не жа ңа дан ашыл ған пе да го ги ка 
ин сти ту ты ның да му ына еле улі үлес қос ты. 
1954 жы лы бі лік ті ұс таз ға та рих-фи ло ло гия 
фа куль те тін бас қа ру тап сы рыл ды. Фа куль-
тет тің де ка ны ре тін де ол кі сі пе да го ги ка лық 
ин сти тут жə не Қа ра ған ды уни вер си те тін де 
30 жыл ға жу ық ой да ғы дай қыз мет ат қар ды.
Көп жыл де кан дық қыз мет ат қа рып жүр-

ген де ол кі сі нің зор ұйым дас ты ру шы лық қа-
бі ле ті анық бай қал ды. Атап отыр ған ке зең де 
та рих фа куль те ті тек пе дин сти тут пен уни-
вер си тет қа быр ға сын да емес, ол бү кіл рес пуб-
ли ка ға бел гі лі ұжым ға ай нал ды. Фа куль тет ті 
тə мам да ған тү лек тер жал ғыз Қа зақ стан емес, 
со ны мен қа тар бү кіл Ке ңес Ода ғы ның ай мақ-
та рын да əр түр лі қыз мет ат қар ды. Олар дың 
ішін де көп жыл ко опе ра тив ин сти ту тын бас-
қар ған бел гі лі эко но мист-про фес сор Т. А. Аб-
дра за қов, Қа ра ған ды об лыс тық пар тия ко ми-
те ті нің хат шы сы, пе да го ги ка лық ин сти тут тың 
рек то ры қыз мет те рін ат қар ған та рих шы-про-
фес сор Д. Шай мұ қа нов, та рих шы-про фес-
сор М.Қ. Құ лы бе ков, Қа зақ стан ның іш кі іс тер 
ми нис трі бол ған ге не рал Б. Ба еке нов, рес-
пуб ли ка ның мə де ни ет ми нис трі лауазы мы на 
жет кен С. Аш ля ев, Е. Ер тіс ба ев, Қа зақ стан 
пар ла мен ті нің Се на тын бас қар ған О. Аб ді кə-
рі мов, көп жыл бойы Қа ра ған ды об лыс тық 
бі лім де пар та мен тін бас қар ған В. Ка мин ский, 
Гер ма ни яда ғы Ба ден-Ба ден же рі нің мұ ра ғат 
бас қар ма сы ның же тек ші сі А. Бул лер, қа зір гі 
«Нұр Отан пар ти ясы ның» бел гі лі қай рат ке-
рі Қ. Қаз ке нов, Бі рін ші Президент му зейі нің 
ди рек то ры К. Ақ та ева, дип ло мат Н. Га ли хин, 
Президент ап па ра ты ның қыз мет ке рі Л. Про-
ко пен ко, Астана да ғы «Тұ ран» уни вер си те ті-
нің рек то ры М. Ома ров, Е. Бө ке тов ат ын да ғы 
Қа ра ған ды мем ле кет тік уни вер си те ті нің про-
рек тор ла ры: Р. Жұ ма шев, С. Кен тбе ков жə не 
та ғы бас қа лар ды атау ға бо ла ды.
Қа ли Жу асов мек те бін өт кен дер дің ішін-

де бел гі лі ға лым дар: ғы лым док тор ла ры — 
Ре сей де қыз мет ат қа ра тын Ж. Сыз ды қо-
ва, А. Тка чев, А. Та иров, та рих ғы лы мы ның 
док тор ла ры, про фес сор лар — Т. Алим ба ев, 
В. Ко зи на, С. Сыз ды қов, К. Мə жі тов т. б. бол-
ды. Атал ған адам дар дың қа та рын əр уақыт та 
та рих фа куль те ті нің де ка ны бол ған про фес-
сор лар — Б. К. Адам бек, Ш. Мо мы но ва, до-
цент тер — Л. Шот ба қо ва, С. Се ли вер стов, 
қа зір гі де кан Г. Сма ғұ ло ва, ка фед ра мең ге ру-

ші ле рі — Қ. Өс кем ба ев, Б. Тө леуова, ғы лым 
кан ди дат та ры — В. Го ро вой, Б. Аб драх ма но-
ва, М. Шлю пи ков, Л. Зу ева, К. Қа ра бас па ко ва, 
Р. Шай мұ ха но ва, М. Жа кин, Б. До со ва, В. Вар-
фо ло ме ев, Т. То по ри на, С. Еле уха но ва жə не 
өз ге де шə кірт те рі то лық ты ра ды.
КСРО дəуірін де фа куль тет те Ке ңес Ода-

ғы ның та ри хы ат ты ка фед ра жұ мыс ат қар ды, 
со ның мең ге ру ші сі бо лып бір не ше рет сай-
лан ған Қа ли Жу асов ка фед ра ны ірі ғы лы ми-
əдіс те ме лік ор та лық қа ай нал дыр ды. Кейін 
сол ұжым нан бө лі ніп шық қан адам дар дан 
бір не ше жа ңа ка фед ра лар құ рыл ды.
Ға лым-ұс таз ре тін де Қа ли Жу асұ лы көп 

жыл дар бойы бү кі лə лем та ри хы ның əр түр лі 
ке зең де рі бойын ша лек ци ялар оқы ды. Ол кі сі 
Қа зақ стан, КСРО, жал пы та рих та ры ның проб-
ле ма ла рын жақ сы бі ле тін, со лар бойын ша өте 
қы зық ты са бақ тар жүр гі зе тін еді. Ол кі сі нің 
оқы ған лек ци яла ры мен жүр гіз ген се ми нар ла-
ры ас қан ше бер лік пен жо ға ры ғы лы ми-əдіс те-
ме лік дең гей де өте тін. Со ны мен қа тар, ак тер-
лік қа бі ле ті бар ұс таз көп те ген та ри хи оқи ға-
лар ды, та ри хи де рек тер ді өзі нің ерек ше бір 
тə сіл де рі мен тү сін ді ріп жет кі зе бі ле тін. Сон-
дық тан та рих фа куль те тін де бі лім алып, бү гін-
де көп те ген жо ға ры оқу орын да рын да жұ мыс 
іс теп жүр ген оқы ту шы лар мен ға лым дар Қа ли 
Жу асов ты өз де рі нің ұс та зы деп бі ле ді. Осы ма-
қа ла ның ав то ры да Қа ле кең нің шə кір ті, бі лік ті 
ұс таз мек те бі нен өт кен жан ның бі рі. Осы ған 
бай ла ныс ты ол кі сі нің пе да гог-əдіс кер ре тін-
де жас мұ ға лім дер ге кө мек көр се тіп, қам қор-
шы бол ға нын атап кет кен жөн деп есеп тей мін. 
Фа куль тет тер ді тек се ре тін көп те ген ко мис си-
ялар ға қа тыс қан да мен кей бір ка фед ра мең ге-
ру ші ле рі мен де кан дар жа ңа жұ мыс қа кі ріс кен 
жас мұ ға лім дер дің са ба ғы на қай та-қай та кі ріп, 
ұр сып-зе кіп ес те рін шы ға рып жүр ген де рін 
бай қа дым. Ал Қа ле кең осы жағ дай ға өзін ше 
ерек ше қа рай тын, ол де кан ре тін де жа ңа ға на 
ең бе гін бас та ған жас мұ ға лім дер дің са ба ғы на 
ал ғаш қы жы лы кі ру ге қар сы бо ла тын. Ол кі сі 
оқы ту шы лық қыз мет ке ен ді ға на аяқ бас қан 
жас мұ ға лім бі рін ші жы лы са бақ бе ру ді, өзін-
өзі ауди то ри яда ұс та уды, сту дент тер мен са-
бақ та ғы қа ты нас ты ор на ту ды үй ре ніп, əр түр лі 
əдіс кер лік амал дар ды мең ге руі ке рек деп есеп-
тей тін. Тек бір жыл дан кейін қо рық пай-үрік-
пей қа лып та са бас та ған жас мұ ға лім нің са ба-
ғы на əріп тес те рі кі ріп, оған өз де рі нің ақыл-ке-
ңес те рін бе руі ке рек деп са най тын.
Қа ле кең нің қа тал ды ғы мен қа тар, көп жағ-

дай ға, тіп ті қал жың ға да тү сі ну ші лік пен қа-
рай тын ды ғы на та лай рет кө зі міз жет кен. Ол 
кі сі де кан бо лып жүр ген кез де əр түр лі се беп-
тер мен біз дің са бақ қа ке ші гің кі реп ке ле тін. 
Со ны пай да ла нып жо ға ры да атал ған Қ. Қаз-
ке нов три бу на ға шы ғып алып, Қа ле кең нің 
лек ция оқу мə не рін, дауысын, өзін-өзі қа лай 
ұс тай ты ның ас қан ше бер лік пен са ла тын. Бір-
де Қ. Қаз ке нов əде ті бойын ша три бу на ға шы-
ғып алып ұс та зы құ сап сөй леп тұр ды. Осы 
кез де өзі нің дауысын ес тіп таң ғал ған бо луы 
ке рек, Қа ле кең есік ті жай ашып, өзін са лып 
тұр ған сту ден тке қа рап тұ рып қал ды. Біз бел-
гі бер ген нен соң Қ. Қаз ке нов есік жақ қа қа рап, 
де кан ды кө ріп, қо рық қа ны нан три бу на ның 
ас ты на кі ріп кет ті. Біз де Қа ли Жу асов ен ді 
оны қат ты жа за лай ды ғой деп қо рық тық. Бі-
рақ, біз ой ла ған дай бол ма ды, Қа ле кең қор қа-
қор қа три бу на ас ты нан шық қан сту ден ті не қа-
рап: «Сен та ма ша ак тер екен сің! Ме ні ға жап 
сал дың, өзім де таң ғал дым. Алай да ме ні қай-
та-қай та са ла бер ме, ұят тау бо лар» деп ор ны-
на отыр ғы зып, өзі нің лек ци ясын бас тап кет ті.
Əкім ші лік, ұс таз дық жұ мы сын ат қа ра жү-

ре Қа ли Жу асов ғы лы ми жұ мы сын да жал ғас-
ты ра біл ді, та рих ғы лы мы ның кан ди да ты жə не 
до цент атақ та ры на ие бол ды. Со ны мен қа тар 
ол кі сі 1 мо ног ра фия, 60-тан ас там ғы лы ми ма-
қа ла, бір не ше оқу-əдіс те ме лік құ рал дар ды ба-
сып шы ғар ды. Бұл ең бек тер пар тия, кə сі по дақ 
КСРО ха лық та ры ның та рих та ры на ар нал ды. 
Ұс таз-ға лым Алматы да, Қа ра ған ды да, Ле нин-
град та жə не Мəс ке уде өт кен көп те ген ғы лы-
ми-тə жі ри бе лік кон фе рен ци ялар ға қа ты сып, 
ба ян да ма лар жа са ды, сон дай кез де су лер де 
өзі нің та ри хи көз қа ра сын ашық жə не шы найы 
көр се те бі ле тін. Осы ған орай ес ке ала тын бір 
оқи ға ға тоқ тал ғым ке ле ді. Ке ңес Ода ғы ның 
қы лы шы нан қан та мып тұр ған 70 жыл да ры 

Мəс ке уде ка фед ра мең ге ру ші ле рі нің бү кі ло-
дақ тық кон фе рен ци ясы бір не ше рет өт ті. Со-
ның бі рін де та ри хи проб ле ма лар ды тал қы лау 
ке зін де Мəс кеу та рих шы ла ры өз де рі нің ба ян-
да ма ла рын бір жақ ты жа сап, XIX ға сыр да ғы 
Ша миль бас қар ған Сол түс тік Кав каз ха лық-
та ры ның кө те рі лі сін ре ак ци ялық қоз ға лыс, ал 
Ша миль ді сол қоз ға лыс тың ре ак ци ялық кө се-
мі ре тін де көр се ту ге ты рыс қан. Кон фе рен ция 
ке зін де осы көз қа рас қа еш кім қар сы шы ға 
ал мап ты. Сол кон фе рен ция ға ка фед ра мең ге-
ру ші сі ре тін де қа тыс қан қа зір гі фа куль тет тің 
құр мет ті ақ са қа лы про фес сор Ə. Н. Тель га рин 
Қа ли Жу асов тың осы жи ылыс та өзі сұ ра нып 
сөз сөй ле ге ні ту ра лы ай тып кел ген бо ла тын. 
Та рих тың əр түр лі ке зең де рін жақ сы бі ле тін 
Қа ле кең өзі нің сө зін де мəс ке улік та рих шы-
лар дың пі кір ле рі мен ке ліс пей, XIX ға сыр да ғы 
Сол түс тік Кав каз ха лық та ры ның со ғы сы азат-
тық үшін бол ға нын жə не Ша миль дің ұлт-азат-
тық қоз ға лыс тың шы найы кө се мі бол ға нын 
ашық дə лел деп бе ре ді. Бір қы зы ғы, еш кім ол 
кі сі ге қар сы пі кір ай тпап ты. Кеш кі лік те біз дің 
та рих шы лар дың жат қан қо нақ үйі не кав каз-
дық ға лым дар ке ліп, Қа ле ке ңе ба тыл сөз де рі 
үшін рақ мет ай тып, өз де рі нің зор ри за шы-
лық та рын біл ді ріп ті. Мəс ке уде гі осы оқи ға Қа-
ли Жу асов тың та рих ты бұр ма ла ушы лар ға жа-
ны қас, өзі нің ұс та ны мын ашық біл ді ре ала тын 
прин цип шіл адам бол ға нын ай ғақ тай тү се ді.
Қа ли Жу асов тың нен дей мə се ле ге бол ма-

сын бей-жай қа ра май ты ның 70-ші жыл да ры 
Ле нин град уни вер си те ті нің ас пи ран ты бол ған 
осы ма қа ла ның ав то ры бір оқи ға мен дə ле дей-
ді. 1974 жы лы Қа ли Жу асов атал ған оқу ор ны-
на ма шық тан өту ге бар ды. Біз қо лы мыз бо са-
ған соң Не ва жа ға сын да ғы қа ла ның көп те ген 
кө ше ле рін, əсем ғи ма рат та рын, Эр ми таж ды, 
Орыс му зейін жə не ша һар дың өз ге де жер ле-
рін ара лап та ма ша ла дық. Сон да бай қа ға ным, 
ол кі сі өзі нің көр ген де рін қойын дəп тер ге қыс-
қа ша жа зып жү ре ді екен. Кейін Қа ра ған ды да 
бол ған бір кез де су де Ле нин град ту ра лы əң гі-
ме бол ды. Сөз ал ған Қа ле кең Ле нин град тың 
əсем кө ше ле рі, му зей ле рі, ға жап ғи ма рат та-
ры ту ра лы өзі сон да көп жыл тұр ған дай өте 
қы зық ты ай тып бер ді. Сөй тсек, үш ай ста жи-
ров ка ке зін де Ле нин град пен жақ сы та ны сып, 
оның та ри хын зерт теп, ес те қал ды ру үшін ар-
найы қойын дəп тер ді тол ты рып ты. Мі не, осы 
бір ұқып ты жұ мыс тың ар қа сын да ол кі сі əріп-
тес те рі не Не ва жа ға сын да ғы ұлы қа ла ту ра лы 
қы зық ты əң гі ме лер ай тып жүр ді.
Өт кен ға сыр дың 70-80 жыл да ры Қа ли Жу-

асов ме рі зім ді бас па сөз де бір қа тар ма қа ла лар 
шы ға рып, КСРО жə не Қа зақ стан ның та ри хы 
бойын ша бол ған пі кір сайыс тар ға бел сен ді 
қа тыс ты. Со ның нə ти же сін де, ол кі сі та рих ты 
бұр ма ла ушы лар ды, та ри хи шын дық тан ал-
шақ тап кет кен ға лым дар ды қат ты сы нап жүр-
ді. Кейін ол кі сі бі раз ма те ри ал дар ды жи нас-
ты рып, со лар ды пай да ла ну ар қы лы «Қа ра-
ған ды» эн цик ло пе ди ясы ның ав тор ла ры ның 
бі рі не ай нал ды.
Қа ле кең Қа зақ стан ның та ри хы мен қа тар 

оның мə де ни етін, атақ ты мə де ни ет қай рат-
кер ле рін жақ сы бі ле тін жə не олар ту ра лы көп 
тың де рек тер, əң гі ме лер ай тып жү ре тін. Өзі 
ұлт тық ас пап тар да ой на ма са да қа зақ му зы-
ка сы ның əй гі лі өкіл де рі ту ра лы көп əң гі ме 
ай та тын. Мə се лен, Тəт тім бет, Қа зан ғап, Əб ди, 
Əбі кен Ха се нов тың күй ле рі нің та ри хы нан сыр 
шер тіп, со лар бойын ша өз пі кір ле рін əріп тес-
те рі не, сту дент тер ге жет кі зіп тұ ра тын. Со ны-
мен қа тар Сə кен Сей фул лин, Іли яс Жан сү гі-
ров, Бейім бет Май лин, Сұл тан мах мұт То рай-
ғы ров жə не өз ге де зи ялы қауым өкіл де рі нің 
өмір ле рі не бай ла ныс ты өте қы зық əң гі ме лер-
ді Қа ле кең нің өз аузы нан та лай ес ті ген біз.
Көп жыл ғы ғы лы ми-пе да го ги ка лық жұ-

мыс пен қа тар, Қа ли Жу асов қо ғам дық жұ-
мыс қа да бел се не ат са лыс ты. Ол кі сі бір не ше 
рет ең бек ші лер дің аудан дық Ке ңе сі нің де-
пу та ты, аудан дық жə не Қа ра ған ды қа ла лық 
пар тия ко ми те ті нің мү ше сі бо лып сай лан ды. 
Ин сти тут жə не уни вер си тет тің пар тия жи на-
лыс та рын да қа рал ған мə се ле лер бойын ша сөз 
сөй леп, қа шан да бол са нақ ты өзі нің по зи ци-
ясын біл ді ре тін.
Атал ған жұ мыс тар мен қа тар Қа ли Жу асов 

та рих фа куль те ті нің ке ңес-по ляк дос ты ғы ұйы-
мын бас қар ды. Рес пуб ли ка лық шет мем ле кет-
тер мен мə де ни қа ты нас тар қо ға мы ның бас қар-
ма мү ше сі қыз мет те рін ат қар ды. 1977 жы лы ол 
кі сі ке ңес де ле га ци ясы ның қа та рын да Поль-

ша да бо лып, сон да бір қа тар кə сіп о рын дар да 
лек ция оқы ды жə не сол жұ мы сы үшін ке ңес-
по ляк дос ты ғы қо ға мы ның гра мо та ла ры мен 
та лай рет ма ра пат тал ды. 1970-1980 жыл да ры 
əй гі лі ұс таз-пе да гог об лыс тық «Қа зақ ті лі» қо-
ға мы ның мү ше сі бо лып, осы проб ле ма бойын-
ша əр түр лі жұ мыс тар ға бел сен ді қа тыс ты.
Қа ле кең рес ми жағ дай да да, күн де лік ті 

өмір де де өзін мойын да та бі ле тін. Ол кі сі нің 
1974 жы лы Ле нин град қа ста жи ров ка ға кел ге ні 
ту ра лы бір қы зық оқи ға есі ме тү се ді. Бір кү ні 
Қа ле ке ңе та ғы қа ла ны ара ла тайын деп ол кі сі 
тұ ра тын Но во из май лов даң ғы лын да ғы жа тақ-
ха на ға кел дім. Ол кі сі үл кен бөл ме де Ре сей дің 
бір об лыс ор та лы ғы нан кел ген до цен тпен жə-
не Украина дан кел ген ка фед ра мең ге ру ші сі бо-
лып іс тей тін екі жі гіт пен тұр ды. Бөл ме ге ке ліп, 
есі гін аш сам, əл гі жі гіт тің бі реуі те ре зе сүр тіп, 
екін ші сі еден жу ып жа тыр екен, ал Қа ле кең ке-
реует те «Ле нин град ская прав да» га зе тін оқып 
жа тыр. Əл гі екі жі гіт ке ой нап, қы ты ғы на ти сін 
деп, мен: «Əу, жі гіт тер, ол кі сі біз де де кан бо-
лып іс тей ді ғой, мы на ла ры ңыз қа лай?» деп сұ-
рақ қой дым. Сон да əл гі екі жі гіт тің үл кен деуі 
ма ған қа рап: «Ол кі сі сіз дер де де кан бол са, біз 
де ол кі сі ні де кан ре тін де мойын да дық», — деп 
ішек-сі ле міз ді қа тыр ған ды.
Ши рек ға сыр дан ас там та рих фа куль те тін 

бас қар ған Қа ли Жу асов өзін ұйым дас ты ру шы 
жə не қа бі лет ті бас шы ре тін де көр сет ті. Ол кі сі 
өз жұ мы сын да үл кен ді сый лап, ал жас тар ды 
тəр би елей біл ді. Қа шан да бол са фа куль тет те-
гі мо раль дік аху ал ды сақ тап тұ ру ға көп мəн 
бе ре тін. Сту дент тер дің ара сын да да ол кі сі-
нің абы ройы зор бо ла тын. Қа зақ бө лі мі нің 
сту дент те рін қоя тұр ған да, орыс бө лі мі нің 
сту дент те рі нің өзі ұс та зын сырт тай «Наш Ка-
ле ке» дей тін. Бір ерек ше лі гі, Қа ле кең əріп тес-
те рі нің, сту дент тер дің қа те лік те рін ке ші ре де 
бі ле тін, ал олар дың же тіс тік те рін кө те ре де 
бі ле тін бас шы бол ды. Өзі нің көп жыл ғы қыз-
ме ті ту ра лы ол кі сі: «Мен мұ ға лім дер жə не пе-
да го ги ка лық ин сти тут та рын да уақыт ша адам 
бол ған жоқ пын, бұл оқу орын да ры 50 жыл 
бойы ме нің үйім бол ды», — дей тін.
Ұла ғат ты ұс таз Қа ли Жу асов тың көп жыл-

дық ғы лы ми-пе да го ги ка лық жұ мы сы əр ке зең-
де ба ға ла нып отыр ды. Ол кі сі Ке ңес Ода ғы ның 
6 ме да лі мен, Қа зақ стан Жо ғар ғы Ке ңе сі нің Құр-
мет гра мо та сы мен «КСРО жо ғар ғы мек теп үз-
ді гі» бел гі сі мен, Қа зақ стан Дос тық қо ға мы ның 
ха лық тар дос ты ғын ны ғай ту үшін бе ріл ген ар-
найы Дип ло мы мен, Гра мо та лар мен, «Дос тық қа 
қос қан үле сі үшін» бел гі сі мен ма ра пат тал ды.
Өзі нің көп жыл дық адал ең бе гі мен Қа ли 

Жу асов Қа зақ стан ның бі лі мі мен ғы лы мы на 
ерек ше ең бек сі ңір ген қай рат кер ре тін де та-
ныл ды, та рих шы-пе да гог тар дайын дау ға зор 
үлес қос ты. Сон дық тан ол кі сі ні ұс таз дар дың 
ұс та зы деп атау ға то лық не гіз бар.
ҚарМУ-дың та рих фа куль те тін де елу жыл-

дан ас там уақыт ең бек ет кен əй гі лі ұс таз дың 
аты құр мет ке бө лен ген. Фа куль тет тің бір 
ауди то ри ясы на ол кі сі нің аты бе рі ліп, кі ре 
бе рі сін де ме мо ри ал дық мəр мəр тақ та ор на-
тыл ған. Со ны мен қа тар, өмір ба яны на ар нал-
ған стенд жа сал ған. Жыл сайын та рих фа куль-
те ті нің озат оқы ту шы ла ры на Қа ли Жу асов 
атын да ғы ар найы сый лық бе рі ліп тұ ра ды. 
Ұс таз-ға лым ды ес те сақ тау мақ са ты мен соң ғы 
18 жыл бойы Е. А. Бө ке тов атын да ғы Қа ра ған-
ды мем ле кет тік уни вер си те тін де «Жу асов оқу-
ла ры» ат ты рес пуб ли ка лық ғы лы ми-прак ти-
ка лық кон фе рен ция өтіп тұ ра ды жə не оның 
ма те ри ал да ры ар найы ғы лы ми ең бек тер жи-
на ғын да ба сы лып шы ға ды.
Қа зір гі уақыт та та рих фа куль те ті нің 

75 жыл ды ғы ата лып жат қан кез де ұжым да 
Қа ли Жу асов қа ар нал ған ес те лік кеш тер, сту-
дент тер ара сын да əң гі ме лер жүр гі зі ліп, ол 
кі сі ге ар нал ған бе зен ді ріл ген стен дтер жа ңар-
тыл ды. Соң ғы кез де өт кен ғы лы ми-прак ти-
ка лық кон фе рен ци ялар да ға лым дар мен сту-
дент тер өз де рі нің ба ян да ма ла рын ұс таз дың 
өмі рі мен қыз ме ті не ар на ды.
Қо ры тын ды лай кел ген де, та рих фа куль-

те тін ши рек ға сыр дан ас там уақыт бас қар ған, 
ұс таз дар дың ұс та зы атан ған Қа ли Жу асов тың 
өне ге лі өмі рі фа куль тет тің та ри хын да ерек ше 
бе лес бо лып қа ла бер мек.

Б. АДАМ БЕК,
Б< КІ Л= ЛЕМ ТА РИ ХЫ Ж= НЕ ХА ЛЫ �А РА ЛЫ� �А ТЫ НАС ТАР 

КА ФЕД РА СЫ НЫ8 ПРО ФЕС СО РЫ, 
�АРМУ-ДЫ8 Е8 БЕК СІ 8ІР ГЕН �ЫЗ МЕТ КЕ РІ

Мерейтой иелері
;стаздарды8 =стазы
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В г. Со фии 10-13 июня прой дет III Меж-
ду на род ная парт нер ская кон фе рен ция 
«Сов ре мен ная на ука и об ра зо ва ние: прог-
ресс или рег ресс?».

Ра бо чие язы ки кон фе рен ции: рус ский и 
ан глий ский.

Кон фе рен ция пред по ла га ет 5 ви дов 
учас тия.

1. За оч ное учас тие: толь ко пуб ли ка ция 
статьи в сбор ни ке кон фе рен ции (по лу че ние 
элек трон но го ва ри ан та сбор ни ка кон фе рен-
ции, сер ти фи ка та учас тни ка, прог рам мы 
кон фе рен ции).

2. За оч ное учас тие с ви де оп ре зен та ци-
ей: ви де оп ре зен та ция док ла да, пуб ли ка ция 
статьи в сбор ни ке кон фе рен ции (по лу че ние 
элек трон но го ва ри ан та сбор ни ка кон фе рен-
ции, сер ти фи ка та учас тни ка, прог рам мы 
кон фе рен ции).

3. Оч ное учас тие в ка че стве док лад чи-
ка: выс туп ле ние с док ла дом на кон фе рен-

ции, по лу че ние пе чат но го ва ри ан та сбор ни-
ка кон фе рен ции и прог рам мы кон фе рен ции, 
сер ти фи ка та учас тни ка кон фе рен ции, учас-
тие во всех ме роп ри яти ях кон фе рен ции.

4. Оч ное учас тие в ка че стве док лад чи ка 
для учас тни ков кон фе рен ции 2014 го да: 
выс туп ле ние с док ла дом на кон фе рен ции, 
по лу че ние пе чат но го ва ри ан та сбор ни ка 
кон фе рен ции и прог рам мы кон фе рен ции, 
сер ти фи ка та учас тни ка кон фе рен ции, учас-
тие во всех ме роп ри яти ях кон фе рен ции.

5. Оч ное учас тие в ка че стве слу ша те ля: 
учас тие в ра бо те кон фе рен ции без выс туп-
ле ния с док ла дом, без по лу че ния сбор ни ка 
кон фе рен ции, прог рам мы кон фе рен ции и 
сер ти фи ка та учас тни ка.
Статьи всех учас тни ков бу дут опуб ли ко-

ва ны от дель ной руб ри кой в сбор ни ке тру дов 
кон фе рен ции с вы ход ны ми дан ны ми из да те-
ля, Бол гар ско го об ще ства срав ни тель ной пе-
да го ги ки, вклю чая ISBN. Сбор ник ин дек си-
ру ет ся в ав то ри тет ней шей меж ду на род ной 

ба зе науч но го ци ти ро ва ния EBSCO (США — 
Ка на да).
В те че ние 5 дней пос ле рас смот ре ния 

прис лан ных ста тей ав то ру бу дет со об ще но 
о при ня тии или от кло не нии ма те ри алов. В 
этом же пись ме бу дут со об ще ны рек ви зи ты 
для оп ла ты ор га ни за ци он но го взно са. Ав то-
ры/со ав то ры не сут пол ную от вет ствен ность 
за пре дос тав лен ные ма те ри алы.
Для учас тия в кон фе рен ции не об хо-

ди мо до 6 мар та 2015 го да нап ра вить на 
элек трон ную поч ту Ok sa na.Chi gis he va@
sci-co ope ra ti on.ru ма те ри ал, офор млен-
ный по ус та нов лен ным тре бо ва ни ям, и за-
яв ку учас тни ка. В те ме пись ма не об хо ди-
мо ука зать: «Бол га рия 2015». Кон так тное 
ли цо: кан ди дат пе да го ги чес ких на ук, до-
цент Чи ги ше ва Ок са на Пав лов на. Пол-
ная ин фор ма ция дос туп на на сай те www.
sci-co ope ra ti on.ru в раз де ле «Кон фе рен ция 
в Бол га рии». Тел./факс 8(863) 264-96-11, 
тел. 8-918-531-67-69.

Наука и образование

В КарГУ был про ве ден круг лый стол 
«Ка зах стан ский пат ри отизм — ос но ва 
ус пе ха мно го на ци ональ но го и мно го-
кон фес си ональ но го об ще ства». В ра бо-
те сто ла при ня ли учас тие пред ста ви те-
ли об ще ствен ных и мо ло деж ных ор га-
ни за ций, сту ден ты КарГУ, пре по да ва те-
ли ву за.

Пер вым выс туп ле ни ем ста ло об ра ще ние 
к сту ден там к. и. н., до цен та Бей сен бе ко-
вой Н. А. Свое выс туп ле ние она на ча ла со 
слов Пре зи ден та Н. А. Назарбаева из Пос ла-
ния на ро ду Казахстана: «На до вос пи ты вать 
в се бе и на ших де тях но вый ка зах стан ский 
пат ри отизм. Это, преж де все го, гор дость за 
стра ну и ее дос ти же ния». В сво ем выс туп-
ле нии она от ме ти ла, что пат ри отизм — это 
лю бовь и ува же ние к сво ей Ро ди не. К ее ис-
то рии и куль ту ре, зем ле и на ро ду. Лю бовь к 
сво ей ма лой ро ди не — го ро ду, краю, где ты 
ро дил ся, рос».

Президент на шей стра ны в Стра те гии 
«Ка зах стан-2050» чет ко ска зал: «Фун да мент 
ка зах стан ско го пат ри отиз ма — это рав ноп-
ра вие всех граж дан и их об щая от вет ствен-
ность за честь Ро ди ны. Мы дол жны сох ра-
нить и ук ре пить об ще ствен ное сог ла сие. 
Это — неп ре лож ное ус ло вие на ше го су ще-
ство ва ния как го су дар ства, как об ще ства, как 
на ции».
За тем выс туп ле ние спи ке ра под дер жа-

ли сту ден ты. Они пред ста ви ли док ла ды на 
са мые раз лич ные те мы. Так, нап ри мер, Дас-
та но ва Ай да на, сту ден тка фи ло ло ги чес ко го 
фа куль те та, ис сле до ва ла осо бен нос ти пат-
ри оти чес ко го вос пи та ния: «Наш Президент 
в сво их выс туп ле ни ях всег да об ра ща ет ся 
не к стар ше му по ко ле нию, а к мо ло де жи, 
по ла га ясь на вас, но вое по ко ле ние ка зах-
стан цев. Я счи таю, что вос пи та ние пат ри-
отиз ма — это на ша це ле нап рав лен ная и 
сис те ма ти чес кая дея тель ность по фор ми-
ро ва нию у под рас та юще го по ко ле ния вы-

со ко го пат ри оти чес ко го соз на ния, чув ства 
вер нос ти сво ему Оте че ству, го тов нос ти к 
вы пол не нию граж дан ско го дол га и кон сти-
ту ци он ных обя зан нос тей по за щи те ин те-
ре сов Ро ди ны. Оно нап рав ле но на раз ви тие 
лич нос ти, об ла да ющей ка че ства ми граж да-
ни на — пат ри ота Ро ди ны». Ее под дер жа ла 
и Ку сен ба ева Ма ли ка, сту ден тка юри ди чес-
ко го фа куль те та: «С че го на чи на ет ся пат ри-
оти чес кое вос пи та ние? Да вай те на ми ну-
точ ку за ду ма ем ся: ка кой ста нет на ша жизнь, 
ес ли из на ше го соз на ния ис чез нут та кие 
по ня тия, как От чиз на, граж да нин, чув ство 
дол га? Раз думья о Ро ди не — са мые важ ные 
ми ну ты в ста нов ле нии граж да ни на, в по ис-
ке сво его мес та в жиз ни. Важ ней шей сос тав-
ной частью вос пи та тель но го про цес са яв ля-
ет ся вос пи та ние пат ри отиз ма. Это, на мой 
взгляд, ос но ва со ци аль но-граж дан ско го, ду-
хов но го раз ви тия лич нос ти». Раз ви тие те мы 
об ис то ри чес кой и объ еди ня ющей сущ нос-
ти пат ри отиз ма бы ло и в док ла де Адам бе-
ко вой Ай су лу, сту ден тки про фес си ональ но-
ху до же ствен но го фа куль те та: «Я бла го дар-
на ка зах ско му на ро ду, наш Президент в сво-
ем Пос ла нии на ро ду Казахстана ска зал, что 
но вый ка зах стан ский пат ри отизм — это то, 
что дол жно объ еди нять все об ще ство, вне 
эт ни чес ких раз ли чий. Мы — мно го на ци-
ональ ное об ще ство. И в воп ро се меж на ци-
ональ ных от но ше ний не дол жно быть ни ка-
ких двой ных стан дар тов. Все дол жны быть 
рав ны в го су дар стве. Не дол жно быть хо ро-
ших или пло хих по эт ни чес ким или дру гим 
приз на кам. Ка зах ский язык — это наш ду-
хов ный стер жень. На ша за да ча — раз ви вать 
его, ак тив но ис поль зуя во всех сфе рах». А 
Те Олег, сту дент ис то ри чес ко го фа куль те та, 
свя зал изу че ние ис то рии края с вос пи та ни-
ем пат ри отиз ма мо ло до го по ко ле ния.
По ито гам кон фе рен ции бы ли при ня ты 

пред ло же ния и ре ко мен да ции для внесения 
в план вос пи та ния но во го ка зах стан ско го 
пат ри отиз ма под рас та юще го по ко ле ния.

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

Патриотизм — основа казахстанского общества Анонс

Обучение в Европе 

по гранту

Цен траль но-Ев ро пей ский 

уни вер си тет 2015/2016 

объ яв ля ет гран то вую прог-

рам му ма гис тра ту ры и док-

то ран ту ры на 2015-2016 

ака де ми чес кий год

Цен траль но-Ев ро пей ский 

уни вер си тет рас по ло жен в 

Бу да пеш те (Вен грия). Ра бо-

чий язык — ан глий ский. ЦЕУ 

яв ля ет ся меж ду на род ным 

уни вер си те том, в ко то ром 

обу ча ют ся сту ден ты из бо лее 

чем 100 стран, а за ня тия ве-

дут пре по да ва те ли из бо лее 

чем 40 стран. ЦЕУ пред ла га ет 

не боль шие кур сы в фор ме се-

ми на ров и име ет со от но ше ние 

сту ден тов к пре по да ва те лям 

7:1. ЦЕУ ак кре ди то ван в США 

и Вен грии.

Ака де ми чес кие об лас ти 

и прог рам мы (MA, MPA, MS, 

LLM, MBA, PHD, SJD):

• Bu si ness (MBA)

• Cog ni ti ve Sci en ce (PhD)

• Eco no mics

• En vi ron men tal Sci en ces and 

Po licy

• Gen der Stu di es

• His tory

• In ter na ti onal Re la ti ons and 

Eu ro pe an Stu di es

• Le gal Stu di es

• Mat he ma tics and its Appli ca-

ti ons

• Me di eval Stu di es

• Na ti ona lism Stu di es

• Phi lo sophy

• Po li ti cal Sci en ce

• Pub lic Po licy

• So ci ology and So ci al Anthro-

po logy

Край ний срок по да чи до-

ку мен тов

1 фев ра ля 2015 г., 24:00 

Pa ci fic Stan dard Ti me (PST): ос-

нов ной срок для ма гис тра ту ры 

и док то ран ту ры.

Спи сок ос нов ных сро-

ков: http://www.ceu.hu/

admissions/2015-2016

Приглашение на международную конференцию



№ 20 (225) 30.10.201412Жастар �лемі
Мир молодежи

Жа қын да жас тар ара сын да ғы ді ни 
экстре миз мнің ал дын алу жə не оны жою 
жө нін де гі іс-ша ра шең бе рін де «Əлем ге ке-
ңі рек қа ра» ат ты дөң ге лек үс тел бо лып өт-
ті. «Қа зақ стан бо ла ша ғы жас тар қоз ға лы-
сы» қо ғам дық қо ры ның ұйым дас ты ру ымен 
Қа ра ған ды мем ле кет тік уни вер си те тін де 
өт кі зіл ген бұл ша ра ның не гіз гі мақ са ты — 
жас тар ара сын да ғы ді ни сауат ты лық ты арт-
ты ру. Осы ған орай «Қа зақ стан бо ла ша ғы 
жас тар қоз ға лы сы» бір лес ті гі нің мү ше ле рі, 
«Қа ра ған ды қа ла сы іш кі са ясат бө лі мі нің» 
қыз мет кер ле рі мен қо са ҚарМУ-дың про-
фес сор, пе да гог ма ман да ры қа тыс ты.

«Құ дай ға си ын ған құс тай ұша ды, адам ға си-
ын ған мұрт тай ұша ды» де ген на қыл сөз бар қа-
зақ та. Бұл сөз ді не се беп ті ай тып отыр дей сіз дер 
ғой, ен де ше те ре ңі рек үңі лейік. Дін мə се ле сі 
қай за ман да да өзек ті лі гін жой ған емес. Адам-
зат жер бе ті не кел ген күн нен бас тап дін мен бір-
ге өмір сү ріп ке ле ді. Бү гін гі таң да дү ни ежү зін-
де он мың да ған ді ни ұйым дар мен бір ле сік тер 
бар. Со ның бі ра зы біз дің елі міз де де тір кел ген. 
Де рек тер ге сүйен сек, олар: «Вай шнав тар», «Ба-
хаи» се ні мі, «Бір лес тік шір кеуі», «Иего ва куə гер-

ле рі», «Соң ғы өси ет шір кеуі», «Криш на ны та ну 
қо ға мы», «Са ен то ло гия» шір кеуі, «Мор мон дар», 
«Са хад жа йо га», «Жа ңа ас пан», «Жа ңа өмір шір-
кеуі» жə не т. б. Елі міз де қай та тір кеу үде рі сі 
бас тал ған ға дейін тір ке уде 4500-ден ас там ді ни 
бір лес тік бол ға ны бел гі лі. Ал, 2011 жы лы «Ді-
ни қыз мет жə не ді ни бір лес тік тер ту ра лы» заң 
өз кү ші не ен ді. Заң ның не гіз гі ере же ле рін іс ке 
асы ру дін са ла сын құ қық тық рет те уді тəр тіп ке 
кел ті ру ге мүм кін дік бер ді. Ді ни бір лес тік тер дің 
са ны мен ұс та на тын ді ні ту ра лы жа ңа де рек тер 
алын ды. 2012 жыл дың күз айын да аяқ тал ған 
қай та тір ке уден кейін олар дың са ны 3 мың-
ға дейін қыс қар ды. Дін ді дұ рыс тү сі ніп, ұғы на 
біл ген адам ға ба қыт тың бас тауы іс пет ті. Ал ен-
ді оны ке рі сін ше ұқ са, қа сі ре ті бол мақ адам ның. 
Дөң ге лек үс тел ба ры сын да бей не оро лик көр се-
ті ліп, дін ма ма ны на ті ке лей сауал дар жол дан ды. 
Бей не сю жет те тағ дыр дан те пе ріш кө ріп, қос 
бір дей бауыры əл де бір ағым да жүр ген ді гі ба ян-
да ла ды. Ша ра ның өзек ті тұ сы да осын да еді.
Қа зір гі біз дің қо ғам да өз ге ді ни ағым ның 

уағы зын тың дап, өз са на сын улап жүр ген жас-
тар қан ша ма! Біз олар ға қай ткен күн де дұ рыс 
ба ғыт ты ұсы на ала мыз? «Мен қа зақ мұ сыл ман-
мын əлім сақ тан» дей тін та лай ұр пақ тү сі нік сіз 
топ тар дың же те гі не іле сіп, əл де бір ұйым ның 
бел ді мү ше сі бо лу ға құ мар тып ал ған дай құд-
ды. Дөң ге лек үс тел ге ша қы рыл ған № 1 ор та лық 

ме шіт тің има мы на ба ғыт тал ған кө кей де жүр ген 
сауал дар жол дан ды: «Біз ис лам жай лы не бі ле-
міз? Ора нып ора мал тақ қан жан дар ды көр ген-
де үр ке қа рай тын дə ре же ге қа лай жет тік? Ол 
қа зақ қа жат дү ние ме? Жас та ры мыз дың дін ге 
де ген көз қа ра сы қа лай? Не се беп ті ата-ана ба-
ла ла рын ме шіт ке жі бер гі сі кел мей ді?» — де ген-
дей сауал дар ға сал мақ ты жауап ес ті ген жас тар 
өз де рі не қа жет ті құн ды лы ғын алып тар қас ты. 
Мо де ра тор Сал та нат Сма ғұ ло ва ның жүйе лі 
жүр гіз ген осы нау ша ра сы өз нə ти же сін бе ре ді 
деп се не міз.
Сіз бен біз өмір сү ріп отыр ған қо ғам да ғы 

дін нің жайы осы лай бол ды. Біз ге мə лім жə не 
бей мə лім тұс та ры бар ді ни ұйым дар ды ша ма-
мыз кел ген ше са ра лау ға ты рыс тық. Ис лам ға бет 
бұ рып, құ бы ла ға қа рай мын де ген қа зақ əл де бір 
ағым ға еріп кет пе сі үшін ді ни сауат ты лық ты 
арт ты ру қа жет. Қо ғам да ғы ке лең сіз оқи ға лар 
ді ни сауат тың тө мен ді гі нен. Көп жағ дай да ис-
лам ға кі сі өл ген де, яки тү сі нік сіз адам шо шыр 
түс көр ген де жү гі ру ді до ға ру қа жет. Ай тпа ғым, 
мұ сыл ман бауыр ла ры мыз ақ жол да ры нан адас-
па са екен.

СІР ГЕ ЛІ НІ8 СА РЫ �Ы ЗЫ

Студенттік �мір

А>параттар тас>ыны

Қа ра ған ды қа ла сы ның бір қа тар мек теп-
те рі нің оқу шы ла ры мен Банк кол лед жі-
нен кел ген сту дент тер кі тап ха на жа ны нан 
ашыл ған «Бо та» клу бы на жи на лып, Шы ғыс 
Қа зақ стан дық ба ла лар мен жа сөс пі рім дер 
кі тап ха на сы ның оқыр ман да ры мен бол ған 
он лайн-кон фе рен ци яда Сайын Мұ рат бе-
ков тың «Жу сан исі» по ве сін тал қы ла ды.

Иə, біз əде би ет ма ма ны емес, тек оқыр ман-
быз. Кез кел ген шы ғар ма ны əде би тұр ғы да 
тал дау, оған ба ға бе ру қо лы мыз дан кел мей ді. 
Сол се беп тен, ба ла лар əде би еті нің жау һа ры на 
ай нал ған шы ғар ма ны жас оқыр ман дар қа лай 
қа был да ды, не гіз гі мə ні не тү сі не ал ды ма? Егер 
Аян ның ор нын да өз де рі бол са, Аян ай та тын 
ер те гі лер ді қа лай аяқ тар еді? Аян об ра зы ның 
си па ты қан дай? Шы ғар ма не ге «Жу сан исі» деп 
атал ған? Осы тə різ ді сұ рақ тар тө ңі ре гін де ой 
өр бі тіл ді. Қа ты су шы лар тал қы сы на шы ғар ма 
же лі сі не орай сұ рақ тар қоя оты рып, əр ба ла-
ның осы по вес ті қан ша лық ты дең гей де тү сін-
ген ді гін, қан дай əсер ал ған ды ғы ба ғам дал ды. 

Оқу шы лар мен сту дент тер де өз ке зек те рін де 
қа лыс қал май, ой ла рын ор та ға са лып, пі кір та-
лас ты рып отыр ды.
Бе ріл ген та қы рып тың ашы луы мен қа ты-

су шы лар дың та қы рып тан ауыт қып кет пеуін 
жə не қол дан кел ген ше кон фе рен ци яны қы зық-
ты етіп өт кі зу мақ са тын да тіз гін деп оты ру шы 
мо де ра тор бо лып Де меу Ма рал мен Қал қа ман 
Нұр лы хан та ғайын дал ды. С. Мұ рат бе ков тың 
шы ғар ма шы лы ғы мен «Жу сан исі» ту ра лы ба-
ян да ма оқып, қа ты су шы лар ға қы зық ты мə лі-
мет тер ұсын ған, со ны мен қа тар түр лі сұ рақ тар 
қойып, ауди то ри яның та қы рып ты тал дау ға 
то лық қа ты су ына ат са лыс қан Əсем Мұ ға мет-
қа ли қы зы бол ды. Кон фе рен ци яның ор та ше-
нін де ин тер нет же лі сі ар қы лы Шы ғыс Қа зақ-
стан мен Он лайн бай ла ныс ор на ты лып, Сайын 
Мұ рат бе ков шы ғар ма шы лы ғы жайын да өз 
ой ла ры мыз ды ор та ға са лып, көр ші об лыс ба-
ла ла ры ның пі кір ле рін тың да дық. Олар дың 
шы ғар ма ны қан ша лық ты мең гер ге нін бай қау 
мақ са тын да ал дын ала əң гі ме же лі сі бойын ша 
дайын да ған сұ рақ та ры мыз ды қойып, оқыр-
ман да ры ның пі кі рін біл дік. Өз ке зе гін де Шы-
ғыс Қа зақ стан дық тар біз дің оқыр ман дар дың 
бі лім дең гейін сы нап көр мек ке ар найы дайын-
да ған тест сұ рақ та рын қой ды. Шы ғар ма тө ңі-
ре гін де эс та фе та лық жə не тап қыр лық ойын да-
рын ой нат ты. Жə не мо де ра тор ла ры біз ге Аян-
ның өмір де гі про то ти пі мен ол кі сі нің кейін гі 
өмі рі жайын да қы зық ты де рек тер ұсын ды.

Атал мыш ша ра «Бір ел — бір кі тап» ак ци-
ясы ның аясын да өт кі зіл ді. Ак ци яның мақ са ты 
бұқараға кі тап оқу ды уағыз дау, бір кі тап тө ңі-
ре гін де түр лі ша ра лар өт кі зе оты рып, шы ғар-
ма ны ха лық қа ке ңі нен на си хат тау. Жал пы он-
лайн-кон фе рен ция өт кі зу ді Қа ра ған ды об лы сы 
бойын ша осы Ж. Бек тұ ров кі тап ха на сы ал ғаш 
рет қол ға ал ған бо ла тын. Бұл кі тап ха на бас шы-
лы ғы мен қыз мет кер ле рі нің жа ңа шыл дық қа 
құ мар бел сен ді əре кет те рін ай ғақ тай тү се ді.
Со ны мен атал мыш ша ра өз мə ре сі не ке ліп 

жет ті. Аз ды-кем өз жəр де мі міз ді ти гі зіп, не-
ғұр лым қы зық ты рақ етіп өт кі зу ге ты рыс тық. 
Ал ен ді мен де бір ой ту ын дап отыр. Не ге біз де 
осы та қы рып ты «Блог тайм. kz» ішін де тал қы-
ла май мыз? Мə се лен, мен бір не ше сұ рақ жа за-
мын, со лар ға жауап ре тін де жа ңа жаз ба не ме се 
пі кір қал ды ра сыз дар.

Н-Р �АЛ �А,
�АРМУ СТУ ДЕН ТІ

Əде би ет де се іш кен асын жер ге қоя тын 
шы ғар ма шы лық жас тар «Бо та» клу бын да 
та ғы да бас қос ты. Клуб мү ше ле рі əр ап та-
ның бей сен бі сін де Ж. Бек тұ ров кі тап ха на-
сы на жи на лып, ор тақ та қы рып тар ды тал-
дап, төл ту ын ды ла рын оқып, өз пі кір ле рін, 
ке ңес те рін ор та ға са лып оты ру ды əдет ке 
ай нал дыр ған. Бұл өз ге лер ге үл гі бо лар лық 
жақ сы үр діс.

Осы жо лы «Бота» клу бы на ен ді мү ше бол-
ған жас өлең жа зу шы лар дың (əзір ге ақын де уге 
кел мес) ту ын ды ла ры оқы лып, кейін нен тал қы-
ға са лын ды. Ақын дық жол да бі раз жыл жү ріп, 
таң дай қақ ты рар өлең дер ді өмір ге əке ліп, үл-
кен ақын дар дың тəр би есін көр ген жі гіт тер өз 
пі кір ле рін біл ді ріп, ақыл-ке ңес те рін айт ты. Өз 
ке зе гін де олар да жа ңа ту ын ды ла рын мə ні не 
кел ті ре оқып, оқыр ман дар ға ұсын ды.
Та лай жас тың та лан тын ашу ға ық пал ет кен 

ки елі клуб тың не гіз гі ұйыт қы сы, жа на шы ры 
Гүл сім апай. Ол кі сі кі тап ха на ның қыз мет ке рі. 
Үйін де гі ша ру асын ысы рып қойып, жи нал ған 
ба ла лар мен бір ге түн жа ры мы на дейін кі тап ха-
на да оты ра бе ру ге əзір. «Бота» клу бы ның бел ді 

бір мү ше сі не ай на лып үл гер ген за ман да сы мыз 
Еділ ха нұ лы Өмір тай дың ай ту ын ша клуб тың 
не гіз гі мақ са ты ке ліп ұйық тап оты ру не ме се 
на шар өлең, про за жаз ған ба ла ны сы нап-мі неп, 
бе тін қай та рып тас тау емес. Бойын да та лан ты 
бар қыз-жі гіт тер ге ақыл-ке ңес бе ріп, кем-ке ті-
гін тү зе ту ге ат са лы су, ұяң дық та рын же ңіп, ор-
та да су ыры лып шы ға тын дай дə ре же ге жет кі зу 
жə не жұ мыс, оқу деп жү ре бер мей, ап та сы на 
бір мəр те бол са да жи на лып, өлең оқып, шы-
ғар ма тал дап, əн са лып ру ха ни де ма лу.
Шы ғар ма шы лық ор та ға жа ңа дан ке ліп қо-

сыл ған дар дың бі ра зы кон кур стар ға ар нап жа-
зыл ған өлең де рін əкел ген екен. Бұл өлең де рі 
сын ға ұшы ра ды. Əсі ре се «Қа сым. kz» сай ты-
нан кел ген Аян есім ді жі гіт: «Жал пы, мү шай-
ра үшін ар нап өлең жа зу дұ рыс емес. По эзия ға, 
өлең ге де ген құр мет бо луы ке рек. Адам өлең-
ді жа зар да бə лен жер ден гра мо та алайын деп 
емес, ішім де, жү рек түк пі рін де жат қан се зі мім-
ді, ойым ды жет кі зейін деп жа зуы ке рек. Тіп ті 
құр ши май бол са да жү рек тен шық қан сөз дер 
бо луы ке рек. Сон да өлең — өлең бо ла ды. Ал, 
гра мо та не ме се атақ үшін жа зу ең бір жир ке-

ніш ті дү ние!» — деп жан ға ба тар орын ды сын 
айт ты.
Жа ңа дан қа та ры мыз ға қо сыл ған қыз-жі гіт-

тер дің шы ғар ма ла рын тың дап бол ған соң осы 
клуб тың да му ына өз үле сін қо сып, та бал ды-
ры ғын та лай жыл дан бе рі тоз ды рып ке ле жат-
қан Аян өз шы ғар ма шы лы ғы нан бі рауыз өлең 
жол да рын оқы ды. Шы ғар ма шы лық ты тал қы-
лау со ңы қа ра дом бы ра ның күм бі рі не ұлас ты. 
Бе ка рыс өзі нің қо ңыр да усы мен əуеле тіп əн ге 
сал ған да, отыр ған дар қал ши ып қа тып қал дық. 
Əн тоқ та ма са, ке рі сін ше ай ты ла түс се екен де-
ген үн жү рек түк пі рі нен тіл қат ты.

Н. �АЛ �А МАН,
ЖУР НА ЛИС ТИ КА Б� ЛІ МІ НІ8 2 КУРС СТУ ДЕН ТІ

Айтайын дегенім…

КO8ілде кOп арман

Са Cын дым ауылым ды, са-

Cын дым кеш кі сыр ла су ды. ЕA 

ал Cаш =а ла Cа анам мен бір ге 

кел дім. Анам ор та жас тан ас-

=ан бол са да он се гіз ге ен ді 

тол Cан біз бен теA дB ре же де 

сFй ле се ді. СF зі міз сырт кFз ге 

=?р бы лар дыA сыр ла суы сын ды 

се зі ле ді.

>а зір =а ра =ыз Dл кен =а ла-

да жал Cыз =ал ды. Бір =у ан та ты-

ны, >арМУ-Cа о=у Cа тDс ке нім. 

ЕA ал Cаш =ор =ы ныш се зі мін 

бас тан кеш тім. kй ден шы= па-

Cан ба ла Cа бB рі =а тал бо лып 

кF рі не ді екен. Біз ге дB ріс о=и-

тын ?с таз дар дыA ар =а сын да 

осы =ор =ы ныш ты сBл бол са да 

бас тым. Ай тпас =а бол май ды, 

жа Aа дос тар, Fмір ге де ген жа-

Aа кFз =а рас тыA Fзі жан-жа= ты 

бо лу ымыз Cа Fз сеп ті гін ти гіз ді. 

М? ныA бB рі кDт пе ген жаC дай-

дыA бі рі. Сту дент тік Fмір бB рі-

нен =ы зы= де се ді, шы ны мен 

со лай, оCан то лы= кF зім жет ті. 

Жо Cа ры курс сту дент те рі біз-

ге =ам =ор лы= та ны ту да аянып 

=ал ма ды. qзі міз ге де ген се нім-

ді лі гі міз ді арт тыр ды. Егер =ан-

дай да =и ын ды= кез дес се, ар =а 

сDйер аCа-Bп ке ле рі міз бар.

Мек теп екін ші DйіA бол са, 

уни вер си тет — бо ла ша= тыA 

ме ке ні. КF Aі лі міз ге кFп ар ман 

?я са лып Dл гер ді. Мен еш Fкін-

бей мін, ме ніA жа са Cан таA-

дауым д? рыс екен ді гі не кB міл 

се не мін. Біз бір ге міз, біз Bр-

=а шан бір ге бо ла мыз, >арМУ 

сту дент те рі!

ДИ НА АБ ДИ ГА ЛИ ЕВА,
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«Бота» клубында@ы отырыс
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В на ше вре мя не ма ло спо ров о том, как 
но вые тех но ло гии, Ин тер нет и со ци аль ные 
се ти пос те пен но вы тес ня ют кни ги из на-
шей жиз ни.

Дей стви тель но, идя по ули це, мы очень ред-
ко мо жем уви деть че ло ве ка, чи та юще го кни гу. 
Но поч ти каж дый пя тый идет, смот ря в эк ран 
те ле фо на или план ше та, об ща ясь при этом в 
со ци аль ной се ти.

Что же луч ше? Кни ги или со ци аль ные се ти? 
Яв ля ет ся ли проб ле мой то, что сов ре мен ный 
че ло век от да ет боль шее пред поч те ние Ин тер-
не ту, а не кни ге? Сов ре мен ное об ще ство раз ви-
ва ет ся с ог ром ной ско ростью. Лю ди пе рес та ют 
чи тать кни ги, де ти про во дят дни с компь юте-
ром. Ин тер нет дав но из ме нил на ши взгля ды 
на по иск ин фор ма ции. Сей час не нуж но пла-
ни ро вать, ду мать, ис кать вре мя. Мож но прос то 
зай ти в Ин тер нет.
Ин тер не том поль зу ют ся все от ма ла до ве ли-

ка. Это не так уж пло хо. Но ин фор ма ция в Ин-
тер не те не всег да по лез на. От сут ствие оп ре де-
лен ной цен зу ры и от кры тость всех сай тов мо жет 
сыг рать да ле ко не по ло жи тель ную роль в жиз ни 
ре бен ка, ко то рый про во дит мно го вре ме ни пе-
ред компь юте ром или в те ле фо не. Ин тер нет сам 

по се бе не пред став ля ет опас нос ти, ес ли знать 
ме ру. Вот ее-то, этой са мой ме ры, мно гие лю ди 
не зна ют, это при во дит к пла чев ным пос лед-
стви ям. Имен но кни ги иг ра ли боль шую роль 
в раз ви тии под рас та юще го по ко ле ния, сей час 
пер вок лас сни ков са жа ют за компь юте ры.
Чте ние раз ви ва ет мыш ле ние, по пол ня ет 

ваш сло вар ный за пас, учит жиз ни (или на обо-
рот), улуч ша ет на ши грам ма ти чес кие и сти-
лис ти чес кие на вы ки. Как бы то ни бы ло, кни ги 
хра нят дей стви тель но жи вое ды ха ние ис то рии, 
это кла дезь ин фор ма ции, ко то рый не воз мож-
но ис чер пать. В Ин тер не те ча ще мы ви дим 
лишь су хую ин фор ма цию.
Кто бы что ни го во рил о прог рес се и раз ви-

тии об ще ства, кни ги все же го раз до по лез нее 
Ин тер не та.

КСЕНИЯ ЛЕЩЁВА,
СТУДЕНТКА ФИЛОЛОГИЧЕСКОГО ФАКУЛЬТЕТА, ГРУППА РЖ-11

Мо ло дое по ко ле ние серь ез но обес по ко ено 
рос том чис ла кор руп ци он ных пра во на ру ше-
ний в стра не. Ста тис ти ка кор руп ци он ных пра-
во на ру ше ний не га тив на. От сут ствие от кры-
тос ти и сок ры тие ог ром ных го су дар ствен ных 
бюд жет ных кор руп ци он ных по терь ве дет к 
зна чи тель но му рос ту сто имос ти то ва ров и ус-
луг, яв ля ясь тя же лым бре ме нем для на се ле ния.

Ос нов ные при чи ны кор руп ции — от сут ствие 
об ще ствен но го кон тро ля, сла бость су деб ной и 
ад ми нис тра тив ной сис те мы, без на ка зан ность и 
кру го вая по ру ка, низ кий мо раль но-эти чес кий 
уро вень слу жа щих, низ кая зар пла та, под бор и 
рас ста нов ка слу чай ных и не ком пе тент ных кад ров 
в вы со кие ин стан ции. Это му бла гоп ри ят ству ют 
граж дан ская пас сив ность, рав но ду шие, от сут-
ствие ве ры или не уве рен ность в борь бе с кор руп-
ци он ны ми пра во на ру ше ни ями.
Кор руп ция — пря мая уг ро за не толь ко эко-

но ми чес ко му рос ту и бла го по лу чию на ро да, это 
удар по де мок ра тии, пра во по ряд ку, пра вам и 
че ло ве чес ко му дос то ин ству, со ци аль ной спра вед-
ли вос ти в об ще стве. Это пря мая уг ро за бу ду ще му 
по ко ле нию. Фор ми ро ва ние и раз ви тие кон ку рен-
тос по соб ной лич нос ти с гу ма нис ти чес ким ми ро-

воз зре ни ем, вы со ким ин тел лек том и об ще че ло-
ве чес ки ми мо раль но-эти чес ки ми прин ци па ми 
со вер шен но не сов мес ти мо и не до пус ти мо с па ра-
зи ти ру ющей в стра не край не опас ной кор руп ци-
он ной сис те мой, под ры ва ющей ве ру и на деж ду в 
бу ду щее стра ны.
Серь ез ную проб ле му пред став ля ют кор руп-

ци он ные пра во на ру ше ния в об ра зо ва тель ной и 
ме ди цин ской сфе ре. Вы зы ва ет серь ез ные опа-
се ния и тре во гу, что доб ро со вес тный и чес тный 
труд да ле ко не всег да мо жет слу жить га ран том 
по лу че ния ка че ствен но го об ра зо ва ния, слу жеб-
но го прод ви же ния или ус пеш но го пред при ни ма-
тель ства. Пре по да ва те ли и сту ден ты иног да под-
да ют ся сом не ни ям в не об хо ди мос ти и це ле со об-
раз нос ти по лу че ния не об хо ди мых и кон крет ных 
глу бо ких зна ний, что не до пус ти мо.
Не до пу ще ние кор руп ци он ных про яв ле ний 

при про ве де нии про ве рок уп рав ле ни ем по за щи-
те прав пот ре би те лей райо на име ни Ка зы бек-би 
го ро да Ка ра ган ды — об этом и дру гих ас пек тах 
ан ти кор руп ци он но го за ко но да тель ства го во рит-
ся на каж дом се ми нар ском за ня тии, про во ди мом 
для сот руд ни ков уп рав ле ния.
Гла ва го су дар ства в сво ем Пос ла нии на ро ду 

Казахстана ста вит важ ней шей за да чей фор ми ро-

ва ние и ре али за цию но вой ан ти кор руп ци он ной 
стра те гии. Уп рав ле ние по за щи те прав пот ре би-
те лей райо на име ни Ка зы бек-би го ро да Ка ра ган-
ды, осу ществляя эту за да чу, вы ра бо та ло ком плекс 
вза имос вя зан ных мер, нап рав лен ных на про ти-
во дей ствие кор руп ции. Пос то ян но про во ди мые 
се ми на ры-со ве ща ния с сот руд ни ка ми уп рав ле-
ния — лишь од но из ме роп ри ятий в че ре де мер 
по про фи лак ти ке кор руп ци он ных пра во на ру ше-
ний.
Гос служ ба в сфе ре за щи ты прав пот ре би те лей 

яв ля ет ся вы ра же ни ем до ве рия со сто ро ны об ще-
ства и го су дар ства и предъ яв ля ет вы со кие тре бо-
ва ния к нрав ствен нос ти и мо раль но-эти чес ко му 
об ли ку сот руд ни ков.
Вы со кая ре пу та ция сот руд ни ка уп рав ле ния 

по за щи те прав пот ре би те лей райо на име ни Ка-
зы бек-би го ро да Ка ра ган ды, пра во на до ве рие и 
под дер жку граж дан Рес пуб ли ки Казахстан дос-
ти га ют ся толь ко про фес си она лиз мом, по ря доч-
ностью, са мо от вер жен ностью и пре дан ным от но-
ше ни ем к из бран ной про фес сии.

РУКОВОДИТЕЛЬ ОТДЕЛА ОМРИРГЯ УПРАВЛЕНИЯ ПО ЗАЩИТЕ ПРАВ 
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ РАЙОНА ИМЕНИ КАЗЫБЕК-БИ ГОРОДА КАРАГАНДЫ 

С. Б. ЖУКИМОВА

«Мо ло дежь как дви жу щая си ла в про ти вос-
то янии кор руп ции» — под та ким наз ва ни ем в 
Ка ра ган дин ском об лас тном фи ли але пар тии 
«Нур Отан» про шел де бат ный тур нир сре ди 
сту ден тов ву зов и кол лед жей об лас ти.

Те му борь бы с кор руп ци ей об суж да ли мо ло-
дые ора то ры. Раз лич ные ко ман ды выс ка зы ва лись 
о ме ха низ мах сни же ния уров ня кор руп ции. Од ни 
го во ри ли от име ни оп по зи ции, дру гие — от име-
ни пра ви тель ства. Ре бя та ак тив но дис ку ти ро ва ли, 
спе ши ли уло жить ся в по ло жен ные пять ми нут. 

Как го во рят са ми выс ту па ющие, это и есть глав-
ное ка че ство де ба те ра.
По те ме де ба тов сту ден ты выс ка зы ва ли не ма-

ло пред ло же ний: не об хо ди мо по ме нять ан ти-
кор руп ци он ное за ко но да тель ство, боль ше поль-
зо вать ся элек трон ны ми ус лу га ми, прив ле кать 
мо ло дежь к раз лич ным ви дам ра бо ты в го су дар-
ствен ных ус лу гах, соз да вать мо ло деж ные ко ми-
те ты. А вот со пер ни ки пред ла га ли ис поль зо вать 
в борь бе с кор руп ци оне ра ми та кой инстру мент, 
как об ще ствен ное по ри ца ние. Луч ши ми в этом 
сос тя за нии мне ний и прог рамм ста ла ко ман да 

«Шах тер» КарГУ им. Е. А. Бу ке то ва. В ко ман де 
бы ли сту ден ты Рам бе ков Бе рик и Ак ба ев Ка ви. 
Имен но они бы ли са мы ми убе ди тель ны ми в сво-
их до во дах и име ли чет ко выс тро ен ные прог рам-
мы. Те перь им пред сто ит от ста ивать честь на шей 
об лас ти на рес пуб ли кан ском де бат ном тур ни ре.
По мне нию ор га ни за то ров ме роп ри ятия, цель 

дан но го ме роп ри ятия — ми ни ми за ция кор руп-
ции, вос пи та ние у мо ло де жи ан ти кор руп ци он-
но го ми ро воз зре ния, вы ра бот ка не тер пи мос ти к 
кор руп ции. И она бы ла пол ностью ре али зо ва на в 
рам ках про ве ден но го тур ни ра.

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

Олимпиада 
для будущих биологов

С 29 ок тяб ря по 5 но яб ря 

2014 го да би оло го-ге ог ра фи-

чес кий фа куль тет Ка ра ган дин-

ско го го су дар ствен но го уни-

вер си те та им. Е. А. Бу ке то ва 

про во дит От кры тую олим пи аду 

для школь ни ков по би оло гии.

Ра бо чие язы ки олим пи ады: 

ка зах ский, рус ский.

Учас тие в олим пи аде при-

мут уча щи еся 10-11 клас сов 

об ще об ра зо ва тель ных школ, 

ли це ев, гим на зий, школ-ин-

тер на тов г. Ка ра ган ды, го ро-

дов-спут ни ков и об лас ти.

Олим пи ада про во дит ся в 

два ту ра:

1-й (от бо роч ный) тур бу дет 

про ве ден 29 ок тяб ря в фор ме 

тес ти ро ва ния и от ве тов на от-

кры тые воп ро сы. Каж дое кон-

кур сное за да ние олим пи ады 

оце ни ва ет ся в бал лах.

2-й (фи наль ный) тур бу дет 

про ве ден 5 но яб ря, вклю ча ет 

в се бя прак ти чес кие за да ния. 

Учас тни ка ми 2-го ту ра олим-

пи ады яв ля ют ся кон кур сан ты, 

наб рав шие мак си маль ное ко-

ли че ство бал лов в 1-м ту ре. 

По бе ди те ли олим пи ады бу дут 

оп ре де ле ны по мак си маль но-

му ко ли че ству наб ран ных бал-

лов во 2-м ту ре. По бе ди те ли 

олим пи ады, за няв шие 1-е, 2-е, 

3-е мес та, наг раж да ют ся дип-

ло ма ми.

Ор га ни за ци он ный ко ми тет 

и жю ри От кры той олим пи ады 

по би оло гии фор ми ру ют ся из 

про фес сор ско-пре по да ва-

тельско го сос та ва би оло го-

ге ог ра фи чес ко го фа куль те та 

КарГУ им. Е. А. Бу ке то ва. Кон-

кур сные за да ния раз ра бо та ны 

чле на ми ор га ни за ци он но го 

ко ми те та и жю ри для уча щих ся 

10-11 клас сов. Для учас тни ков 

олим пи ады бу дет про ве де на 

эк скур сия по му зею при ро-

ды би оло го-ге ог ра фи чес ко го 

фа куль те та, учеб но-ис сле до-

ва тельским ла бо ра то ри ям и 

учеб ным ауди то ри ям.

Для учас тия в олим пи аде 

не об хо ди мо пред ста вить за-

яв ку по ад ре су: 100028, г. Ка-

ра ган да, ул. Уни вер си тет ская, 

28, КарГУ им. Е. А. Бу ке то ва, 

де ка нат би оло го-ге ог ра фи чес-

ко го фа куль те та (кор пус №3), 

ка би нет 301, или по элек трон-

но му ад ре су bgf-olimp@ma il.ru. 

Те ле фон/факс 8(7212) 77-00-

69.

Раз ме ще ние ино го род них 

и пи та ние учас тни ков олим пи-

ады ор гко ми тет не обес пе чи-

ва ет.

ИНФОРМАЦИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНА БИОЛОГО-
ГЕОГРАФИЧЕСКИМ ФАКУЛЬТЕТОМ

Книга или Интернет?

Коррупция — угроза национальной безопасности и демократии в стране

Молодежь противостоит коррупции

Бү кі лə лем дік ден са улық сақ тау ұйы мы-
ның бол жа мы бойын ша Қа зақ стан аума-
ғын да 2014-2015 жыл дың эпид ма усы мын да 
ма усым ды тұ ма удың А, В ви ру сы жə не тұ-
мау емес рес пи ра тор лы ви рус тың ай на лы-
мы бо ла ды деп кү ті лу де. ЖРВИ мен тұ мау 
нау қас ты лы ғы ның көп жыл ғы ди на ми ка-
сы ның тал дауына сəй кес же дел рес пи ра-
тор лы жұқ па сы ның ма усым ды кө те рі луі 
қа зан айын да, ал тұ ма удың ма усым ды кө-
те рі луі жел тоқ сан, қаң тар ай ла ры на ке ле-
ді. Əлем де жыл сайын 500 мил ли он ға жу-
ық адам ЖРВИ-мен ауыр са, оның ішін де 
15 %-ға дейін тұ ма умен сыр қат та ну шы лық 
жағ дай ла рын құ рай ды.

Т! мау — бұл ауа, там шы лы жол мен бе рі ле-
тін, ви рус тар жə не бак те ри ялар дан ту ын дай-
тын же дел жұқ па лы дерт. Тұ ма удың сой қан-
ды ғы — оның ас қы ну ла рын да. Ба ла лар үшін 
тұ мау ерек ше қауіп ті. Күз жə не қыс ай ла рын-
да əдет те ге дей грип птік жұқ па лы дерт бой 

кө те ре ді. Про фи лак ти ка ны� е� ти ім ді )ді сі 
ін дет бас тал мас тан бұ рын тұ мау ға қар сы егу 
жүр гі зу (қыр күйек-қа зан ай ла ры) егу ем деу 
ме ке ме ле рін де дə рі гер дің тек се руі нен жə не 
рұқ са ты нан кейін жүр гі зіл ге ні дұ рыс. Көп те-
ген ел дер де ха лық ара сын да ғы осал топ тар ды 
егу ар қы лы им му ни тет те рі нің жо ғар ла ға ны 
ту ра лы ха бар лай ды. Қол да ны ла тын вак ци на-
лар «Ин флю вак» Нидерланды, «Вак сиг рипп» 
Франция, «Флю арикс» Германия Ден са улық-
ты сақ тау БДСМ бар лық та лап та ры на сай 
ке ле ді. Вак ци на лар дың Дү ни ежү зі лік Ден са-
улық сақ тау ұйы мы бер ген сер ти фи кат та ры 
бар жə не Қа зақ стан да тір кел ген. Бар лық өн-
ді ріс кə сі по рын да рын да, ұйым дас ты рыл ған 
ме ке ме ле рін де жə не бас қа да ме ке ме лер де 
қа лып ты им мун ды қа бат тар ды құ ру ға, тұ ма-
удың та ра луы мен өр шу ін ал дын-алу да егі-
лу дің қа жет ті лі гін ұсы на ды. Тұ мау ға қар сы 
егі лу ді қа зан-қа ра ша ай ла рын да ал ған жөн. 
Тұ мау ға қар сы егі лу лер Қа ра ған ды қа ла сын-
да қыр күйек тің аяғы нан бас тап жүр гі зі лу де. 
Жер гі лік ті бюд жет тен «осал топ тар ды егу ге» 
(дə рі гер лер, со зыл ма лы өк пе, жү рек ауру-
ла ры бар ба ла лар мен ере сек тер, аяғы ауыр 

əйел дер жə не жиі ауыра тын ба ла лар, 60 жас-
тан ас қан адам дар) қа ра жат бө лін ді. Егі лу 
ке ле сі жер гі лік ті ем ха на лар да ақы лы жə не 
ақы сыз түр де жүр гі зі ле ді. Олар: ҚО БМЖК 
Бей біт ші лік буль ва ры 28; КМҚМ № 3 ем ха на, 
Шах те ров кө ше сі 78а; КМҚМ № 1 ем ха на, Сə-
кен кө ше сі 16; КМҚМ № 5 ем ха на, Мұ қа нов 
кө ше сі 5.
Дү ни ежү зі лік ден са улық сақ тау ұйы мы 

жүк ті əйел дер ара сын да тұ ма удың ас қы ну ла-
ры нан өлім-жі тім ді жə не сыр қат та ну шы лық-
ты тө мен де ту мақ са тын да жүк ті əйел дер дің 
екін ші жə не үшін ші три мес трін де тұ мау ға 
қар сы вак ци на ция жүр гі зу ді ұсын ған.
Мек теп тер мен МДМ фильтр жұ мы сы кү-

шей тіл ген. Жер гі лік ті ем ха на лар да ЖРВИ 
жə не тұ мау эпид ма усы мы аяқ тал ған ға дейін 
аяғы ауыр əйел дер ге, 1 жас қа дейін гі ба ла лар-
ға күн де лік ті пат ро наж жүр гі зі лу де. ЖРВИ 
жə не тұ мау эпид ма усы мы 2015 жыл дың сəуір 
айы ның со ңы на дейін со зы ла ды деп кү ті лу де.

ЖА НАР БЕР КІМ БА ЕВА,
�А РА @АН ДЫ �А ЛА СЫ �А ЗЫ БЕК БИ АТЫН ДА @Ы АУДА НЫ БОЙЫН ША 
Т��Б ЭПИ ДЕ МИ ОЛО ГИ ЯЛЫ� �А ДА @А ЛАУ Б� ЛІ МІ НІ8 БАС ШЫ СЫ

«Ауырмайтын жол ізде»
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Ағаш жа пы рақ та ры сар ғайып, күн 
нұ рын си рек ша шып, кү ңі ре ніп күз 
жет кен де құс тар да жы лы жақ қа қа-
нат қа ға бас тай ды. Бұл та би ғи құ бы-
лыс тыл сым сыр лы əрі тү сі нік сіз бо-
лып кө рі ніп, ха лық тың кө кейі не əр 
түр лі сұ рақ ұяла та ты ны анық. Мұ ның 
се бе бін қа ра пайым ой мен қайы ру ға 
бо ла ды. Күз дің ке луі мен күн су ытып, 
жəн дік тер дің кө бі қы ры лып, кей бі рі 
ағаш тар дың қуы сы на ты ғы ла ды. Осы-
лай ша құс тар дың же мі аза яды. Со ның 
нə ти есін де құс тар жы лы жақ қа ұшу ға 
мəж бүр бо ла ды.

Қа зақ стан ның Қы зыл кі та бы на екін ші 
от ряд қа жа та тын 56 құс тү рі тір кел ген. 
Қыз ғылт жə не Бұй ра бір қа зан Кас пий, 
Арал, Бал қаш, Ала көл, Зай сан, Мар қа-
көл су ла рын да көп теп кез де се ді. Қа ра 
де ге лең, са ры жə не кі ші құ тан, қал ба-
ғай, қа ра бай ке ңі нен та рал ған. Ал қо қи-
қаз Қа зақ стан да си рек кез де се тін құс тың 
бі рі. Қа ра ша қаз, сұң қыл дақ жə не кі ші 
ақ қу, мəр мəр, шү ре гей үй рек тер де Қы-
зыл кі тап қа ен гі зіл ген. Бұ лар дың ішін де 
ха лық ақ қу ды ерек ше ки елі құс са най ды. 

Ол ту ра лы аңыз дар, əн дер, күй лер ке ңі-
нен та рал ған. Ақ қу пəк тік тің, сұ лу лық-
тың, адал дық тың бел гі сі деп есеп тел ген. 
Со ны мен қа тар, Қа зақ сан да 18 от ряд қа 
жа та тын 489 тү рі бар. Олар өз де рі нің 
ме кен ете тін ор та ла ры на қа рай ор ман, 
ашық да ла, бет пақ ты, шал шық ты жə не 
су құс та ры деп бө лі не ді екен. Ал, ең ал-
ғаш қы құс тар дың де не тұр қы 1,8 мет рге 
дейін жет кен, тіс те рі жақ сы же тіл ген, бі-
рақ ұша ал ма ған. Тіс сіз, жақ сы ұша тын 
их ти ор нис тер қа зір гі құс тар ға өте жа-
қын бол ған. Не гі зі нен, құс тар дың бас қа 
омыр тқа лы жа ну ар лар дан айыр ма шы-
лы ғы — олар дың ұша ала тын ды ғы. Құс-
тың қа на ты, қауыр сы ны ұшу, қоз ға лу 
үшін ға на емес, де не де гі жы лу лық тың 
бір қа лып ты бо лу ын қам та ма сыз ете ді. 
Яғ ни, ша ма дан тыс сал қын дау мен қат-
ты қы зып ке ту ден сақ тай ды. Құс тар жыл 
құс та ры, көш пе лі құс тар жə не қыс тап 
шы ға тын құс тар (оты рық шы құс тар) бо-
лып бө лі не ді. Ең таң қа ла ты ны, құс тар-
дың жы лыс тауын аяқ та ры на са қи на са лу 
ар қы лы бі ле тін ор та лық бар. Жыл құс та-
ры күз де оң түс тік те гі жы лы ай мақ тар ға 
жы лыс тап, көк тем де елі міз ге қай та ора-

ла ды. Жұп құ рып, ұя са лып, жұ мыр тқа-
дан ба ла пан да рын кө бей те ді. Көк тем нің 
ал ғаш қы айын да жау ған соң ғы қар ды құс 
қа на ты ның ыз ға ры деп есеп тей ді. Жы лы 
жақ тан ең ал ғаш бо лып қа ра тор ғай лар, 
«ты ра улап» тыр на лар ора ла ды. Ал, көш-
пе лі құс тар, мə се лен, по люс ті үкі, кей бір 
жыр тқыш құс тар күз де, қыс та ауа райы-
ның қо лай сыз ды ғы нан сол түс тік тен оң-
түс тік ке жы лыс тай ды. Қыс тап шы ға тын 
құс тар жыл бойы бір ай мақ та тір ші лік 
етіп, кө бейе ді. Еш қай да жы лыс та май-
ды. Он дай құс тар ға қар ға лар, тор ғай лар, 
сауыс қан дар, шым шық тар жа та ды.
Иə, қа зір құс тар қай тып ба ра ды. Бі рақ, 

көк тем де біз ді са ғын тып жыл құс та ры 
ме ке ні не қай тып ора ла ды…

НА ЗИ РА БАЙ НА ЗА РО ВА,
�АРМУ СТУ ДЕН ТІ

Бұл кі тап ты оқы сам де ген ар ман 
көп тен бе рі кө кейім де жүр ген бо ла-
тын. Бі рақ, сə тін са лып қо лы ма тү сі ре 
ал ма дым. Кі тап ха на лар ды ара лап, сұ-
рас тыр ға ным мен бі реуін де жоқ, ке ле-
сі сін де қол да бо лып шық ты. Құнт тап 
із де ме дім де, тек сə тін сал ған уақыт-
тар да ба рып сұ рас ты рып жү ре тін 
едім. Өс тіп жүр ген де ин тер нет ар қы-
лы кі тап оқу ға бо ла ты нын біл дім. Түр-
лі он лайн кі тап ха на лар дың ас тын-үс-
ті не тү сі ріп ауда рыс ты рып шық сам да 
із де ген кі та бым ды қо лы ма тү сі ре ал-
ма дым. Ол-ол ма? Кей бір жа зу шы лар-
дың мен із де ген кі тап ту ра лы ауыз да-
ры ның суы құ рып жаз ған шы ғар ма ла-
рын оқы ған соң, құ ма рым одан сайын 
ар тып, осы бір аты мə лім, іші құ пия кі-
тап қа де ген ын ты зар лы ғым арта түс ті. 
Қол ға тү сі ру ар ман бол ды.

Тə ңі рі бе ре мін де се сыйын аяма ған ғой, 
ой да жоқ та түр лі ақ па рат көз де рін ауда-
рып-төң ке ріп, оқу ға тұ рар лық қы зық із-
деп отыр ған кез де ға шық бо лып жүр ген 
кі та бым ның он лайн нұс қа сы на ке зі ге кет-
ке нім. Мұн дай қу ан бас пын. Жал ма жан 
əл гі сайт тың сіл те ме сін сақ тап ал дым да 
кі тап ты оқу ға кі ріс тім.

Бұл өзі не кі тап деп отыр ған бо лар-
сыз дар? Бұл күл лі араб-пар сы əле мі нің 
мə де ни еті нен сыр шер те тін, да на лық пен 
бі лім нің кө зі не же те леп, араб пен пар-
сы ба тыр ла ры ның ер лі гін дə ріп теп, ма-
хаб бат тың қы зы ғын ба ян ете тін, дос тық 
пен мейір бан ды лық қа ша қы ра тын кі тап. 
Аты аңыз ға ай нал ған «Мың бір түн» ер-
те гі ле рі.
Шаһ ри за да сұ лу дың қы лы шы нан қан 

там ған қа һар лы па ди шаһ тың ал дын-
да мың бір түн бойы ай тқан ер те гі-əң-
гі ме ле рін, бəйт те рін екі кө зім қы за ры 
оты рып, екі түн, бір күн оқып шық тым. 
Де ма лыс кү нім ді тұ та сы мен осы бір ға-
ла мат кі тап ты оқып шы ғу ға ар на дым. 
Дүй сен бі кү ні бо ла тын ара лық ба қы лау, 
ел дер дің жа зып бер ші деп тап сыр ған 
жұ мыс та ры, үй ішін де гі лер дің жұм са-
ған ша ру ара лы бə рі-бə рі жайы на қал ды. 
Шаһ ри за да ның əң гі ме сі не елі тіп, оны 
өл тір мей аман сақ тап, ұйып отыр ған па-
ди шаһ пен бір ге мен де ұйып отыр дым, 
оқып отыр дым.
Кі тап та ын ты зар адам ның кө ңі лі не 

жа ға тын, есін ала тын ма хаб бат хи ка ят та-
ры, адал дық пен дос тық қа, мейір бан ды-
лық қа ша қы ра тын ғиб ра ты мол ер те гі лер 
мен қи ял-ға жайып ер те гі ле рі бə рі-бə рі 

топ та сып жа тыр. Жə не бір ерек ше лі гі — 
əр ер те гі нің ішін де қо сым ша та ғы да бір-
не ше ер те гі-əф са на кі ріс ті ріл ген. Дау-ал-
Ма қан па ди шаһ тың əке сі мен аға сы ның 
ке гін алу мақ са тын да Рум мен Кон стан-
ти нопль кə пір ле рі мен со ғыс та жүр ге нін 
оқып, май дан ның со ңы не мен аяқ та лар 
деп отыр ға ны ңыз да ор та тұс тан Да дан 
уəзір дің пат ша кө ңі лін сер гі ту мақ са тын-
да ай тқан Тадж-əл-Мүл кі хан за да мен 
Сит та Дун ния ара сын да ғы жа лын да ған 
ма хаб бат ту ра лы хи ка ясы на бе рі ліп ке-
те сін, ол аяқ та лып, шы най ма хаб бат пен 
оның жо лын да құр бан бол ған жан дар 
ту ра лы ой ға ба тып ке ле жат қа ны ңыз да 
та ғы да сол Дау-ал-Ма қан ның дəуірі не 
тап ке ліп, со ғыс жайын бағ дар лай сыз. Не 
ке рек, əр ер те гі бі рі нен соң бі рі тар тым-
ды бо ла тү сіп, бі рі нен соң бі рі қы зық ты-
рақ бо ла тү сіп, оқыр ман ды өзі не тар тып, 
тыл сым си қыр мен ба урап ала ды.
Осы кі тап ты оқи оты рып араб-пар сы 

мə де ни еті мен бір та бан жа қын та ны са 
түс кен дей бол дым. Жа ным ерек ше ра-
хат қа бө лен ді. Ен ді осы бір тыл сым кі тап 
ту ра лы, одан ала тын ерек ше құ пия ға то-
лы қа зы на ны өзім ға на ием де ніп қой май, 
сіз дер мен де бө ліс сем дей мін. Қо лы ңыз 
қалт ет кен де оқып шы ғы ңыз.

Н. �АЛ �А,
�АРМУ СТУ ДЕН ТІ

Мы нау жал ған дү ни еге ақыл-есі дұ-
рыс адам бо лып кел ген соң ар ман да-
май тұ ра ал май сың. Ме нің ойым ша, 
ар ман екі түр лі бо ла ды: бос қи ял, дү-
ниеауи ар ман дар жə не шы найы ар-
ман.

Бос ар ман ға не ні жат қы за мыз? Мə се-
лен, бір пен де лер бар, не іше мін, не ки-
емін деп бас қа тыр май ды, қа ла ға ны ал-
дын да тұ ра ды. Бі рақ кө ңі лі со ны қа на ғат 
тұт пай, та ғы да бо ла бер се екен, та ғы да 
деп ас пан да ғы ай ды ар ман ете ді. Күн де-
лік ті өмір де, əлеу мет тік же лі лер де оқып, 
кө ріп жүр міз, ұс тап жүр ген IP hon 5 те ле-
фо нын мі се тұт пай, «Ма ған IP hon 6 алып 
бе рің дер, ол бол ма са, өмір сүр мей мін» 
деп қи ғы лық са лып жүр ген дер бар. Не-
ме се жа сы не бə рі 13-14 те бо ла тұ ра «Ма-
хаб бат ты ар ман дай мын» де ген ста тус 
қоя тын қыз дар мен жі гіт тер бар. Бұ лар-
дың ар ма нын бос, мə ні мен ма ғы на сы 
жоқ ар ман дар деп ай тар едім. Өз ба сым 
еш қа шан ке рек сіз дү ни ені ар ман ет пе ген 
екен мін. Ел құ сап қым бат те ле фон ұс та-
ма дым, қы зық па дым. Ел дер ша ма сы кел-

сін-кел ме сін ке ре мет те ле фон дар алып 
жат қан да сол бая ғы но ки аны ар қа лап 
ке ле жа тыр мын. Ар тық шы лық та ры өте 
көп. Жо ға лып қал са ішің ашып, күй зе-
ліс ке түс пей сің, іші не үңі ліп бос уақыт 
өт кер мей сің, те ле фон үшін кре дит алып, 
оны тө леу ке рек еді деп ай сайын уайым 
жеп бас қа тыр май сың.
Ал шы найы ар ман де ге ні міз не? Бұл 

өмір де орын да ла тын ар ман, иесі не жі гер 
бе ріп, қа нат қақ ты ра тын ар ман. Кім нің 
бай-ба қу ат ты не ме се та ны мал бол ғы сы 
кел мей ді? Жұрт тың ба сым бө лі гі со ны 
ар ман ете ді. Бі рақ, аз ған тай ға на бө лі-
гі сол ар ман ға же ту ге ұм ты ла ды, ал өз-
ге сі қи ял дап қа на қоя са ла ды. Шы найы 
ар ман де ге ні міз — аш тан өл ге лі жат қан 
жан ның нан ды ар ман дауы, оқу шы ның 
бі лім алу ды аң сауы, жұ мыс шы ның нə-
ти же ге же ту ге тал пы нуы. Бұ лар «IP hon 
6 те ле фо ным бол са екен» де ген дер ге қа-
ра ған да ана ғұр лым ар тық мақ сат тар.
Өзі ме кел сем, ба ла кү нім нен əде би-

ет ке құ мар бол дым. Қо лым қалт ет кен 
сəт тер де қа лам алып, ши май-шат пақ 
жа за тын едім. Бі рақ, үл кен дер та ра пы-
нан қол дау емес, ке рі сін ше кем сі ту кө ріп, 
кө ңі лім су ыды. Өсе ке ле ту ған өл кем нің 
тұ нып тұр ған та ри хын кө ріп, осы лар ды 

зерт теп, сы ры бей мə лім өл ке нің жұм ба-
ғын ше ше тін та рих шы бол сам де дім. Бұл 
ар ма ным да тү сін бе ген жан дар та ра пы-
нан тап та лып, исі мұр ны ма бар май тын 
ме тал лург ма ман ды ғы на оқу ға түс тім. 
Бі рақ, əуел бас та ғы ар ма ным бұл бол ма-
ған соң, ре тін тауып өзім қа ла ған əде би ет 
са ла сы на, жур на лис ти ка ға кел дім. Сол 
ар қы лы та рих қа да бір та бан жа қын дай 
түс тім. Ме нің ба ла күн гі ар ман да рым 
мен мақ сат та рым жə не олар дың «үл кен-
дер» та ра пы нан тап та лып қа лу ын Ан ту-
ана де Сент-Эк зю пе ри дің «Ма лень кий 
принц» шы ғар ма сын оқу ар қы лы тү сі не 
ала сыз дар.
Ар ман еш қа шан та усыл май ды. Ар-

ма ны та усыл ған адам бұл дү ни елік емес. 
Қар тай ған шал-кем пір дің де ар ма ны бар. 
Егер шын жү рек тен қа лап, ни ет етіп, тал-
пын са ңыз, қа ла ған ар ман ға қол жет кі зу ге 
бо ла ды. Ар ман ға же ту шар ты — тын бай 
ең бек ету, із де ну. «Ал ма піс, аузы ма түс» 
деп жа та бер се ңіз, сіз дің ар ман орын да-
ла қой май ды. Тек сəт ті тү сіп, орын да лып 
кет пе се. Бі рақ олай бол ған күн нің өзін де 
қа дір-қа си еті қал май ды.

Н-Р �АЛ �А,
�АРМУ СТУ ДЕН ТІ

Жыл мезгілі
Біле ж�рі8із…

КDз де тыш =ан би ік ке шы Cып шы =ыл-
да са, ?за май =ар жауады.

Жы лан мез гі лін де ?йы= та ма са, кDз 
?за= Bрі жы лы бо ла ды.

А= =у сол тDс тік тен оA тDс тік ке =а рай 
кеш =ай тса, кDз Bрі ?за=, Bрі жай лы бол-
ма=.

КDз де =о зы лар ене ле рі нен =ал Cыш-
тап, отар дан жиі бF лі ніп =а ла бе ре тін 
бол са, =ыс =ат ты бо ла ды. Ал егер =о зы-
лар =о ра лы =ой дыA ал ды на шы= =ыш тап 
жайыл са, =ыс аса жай лы бол ма=. КDз де, 
=ыс та Fріс ке шы Cар дыA ал дын да =ой лар 
се кі ріп ой на= тап бі рін-бі рі =уа лап, сD зі-
суі жиі бай =ал са, ке шік пей =ат ты су ыту-
дыA ха ба ры

>а зан ныA =а ра дауылы. >а зан да кDн 
су ытып, =ар ара лас жаA быр бо лып, =а-
зан ныA же лі =а= =ан ащы шFп тер ді осы 
амал дан кейін =ой, тDйе мал да ры жеп 
ащы лай ды.

>а зан ныA =а Cуы. >а зан айын да кі ші 
=а зан, Dл кен =а зан ата ла тын амал дар 
бар. Екі амал дыA ?за= ты Cы он кDн нен 
ара сы на екі ап та са лып, ке зек те сіп ке-
ле ді. kл кен =а ри ялар б?л амал дар дыA 
кі руі мен шы Cу ын ес кі са нат кDн тіз бе сі 
бойын ша есеп теп оты ра тын. Кі ші =а-
зан да жел т? рып, адам ма за сыз да нып, 
кDн су ытып, жаA быр то лас тап жауады. 
Т? щы шFп тер діA бояуы оAып =? рай ды. 
Ащы шFп тер; ша Cыр, со раA, =а ра жу сан, 
ала бо та пі се ді. Б?л =? бы лыс ты ер те ден 
шFп ті =а зан =а Cуы де ген. Мал Fсі ре тін 
ел б?л шFп тер ді =а зан =а= пай шап пай-
ды. Се бе бі, =а зан =а= пай ша был Cан шFп 
мал дыA іші не ти еді. Ас бол май ды. kл кен 
=а зан да =ар ара лас жаA быр жауып, =ат-
ты жел т? ра ды. qсім дік тер =? рап, сар Cая-
ды. КFк тем де бой алып Fс кен Fсім дік тер 
=а ра от =а, бойын да нB рі жо= Fлі шFп ке 
ай на ла ды. Байыр Cы =а за= тар Dл кен =а-
зан ама лы жа =ын да Cан да кB рі, а= са= 
мал дар ды Fріс ке жі бер мей, ауыл ма Aы-
на ?с тай ды.

Боз =ы ра удыA ама лы. >а зан айы ныA 
21 ша ма сын да кDн =ат ты сал =ын дап, =а-
ра су ы= =а ай на ла ды. Б? ны боз =ы рау деп 
атай ды. Б?л су ы= та кFк тіA бB рін Dсік ша-
лып, су бе ті не =ай ма= м?з т? ра ды, яC ни 
м?з бо лып =а та ды, ере те рек те Dл кен а=-
са =ал дар, би лер осы лай ата Cан. Ай дыA 
25-нен кейін =ар дыA кF рі ну ін ?ш =ын деп 
ата Cан. >ыс ?за= =а со зы ла тын жыл да ры 
=а ра ша ныA 5-де =ар тD сіп, жа тып =а ла ды. 
Ай дыA 19-нан кейін жы лы бол ма сын жы-
лы мы= бо лып, кей де жаA быр жауаты нын 
есеп ші лер кD ні б? рын ес ке ріп отыр Cан.

>а ра ша айын да жауатын а= нF сер 
жауын ды хал =ы мыз «ки ік тіA мойын 
жауары» деп те атай ды. Б?л кез де жау-
Cан =ат ты жаA быр дыA Bсе рі нен те ке лер-
діA са сы= иісі жу ылып та за ра ды.

>а ра ша ныA =ай туы. >а ра ша айын да 
=?с оA тDс тік ке =ай тып, ал Cаш =ы =ар тD се-
ді. КDн су ып ке те ді. >а ра ша ныA жи ыр ма 
бе сі =ыс то= сан ныA ба сы, kр кер діA бат-
=ан кD ні бо ла ды.

ДАЙЫН ДА @АН Г. АС �АР

К�згі са@ыныш…
Ай на ла тым-ты рыс. КF ше бойын жа-

Cа лап мен ке ле мін. Та би Cат де ма лып 
жат =ан дай бо лып т?р. Жай лап ба рып 
са яба= та Cы орын ды= =а отыр дым. Тып-
ты ныш, тек аCаш тан тD сіп жат =ан са ры 
ал тын тDс тес жа пы ра= тыA =? лап жат =а-
ны ес ті лу де. Ас пан ашу Cа тDс кен адам дай 
б?лт та нып т?р. Ашу лан Cа ны сон ша лы=, 
бір сіл кі ніп ал ды. Б?лт тар дыA ара сы-
нан сы Cа лап кDн де шы= ты. То Aа бас тап 
едім, кDн шы= =ан соA жы лын Cан дай бол-
дым. Оты рып ой Cа ен дім. Был тыр Cы кез-
діA кD зі есі ме тD сіп, ме ні м?A Cа мал ды. 
Был тыр Cы кDз би ыл Cы кDз си я= ты су ы= 
бол ма Cан сы =ыл ды. Сен бол Cан соA ба? 
Gл де =а лай? БBл кім со лай. Мен се ні 
?мыт пап пын…

Н-Р НЫ @Ы МЕ ТОВ, �АРМУ СТУ ДЕН ТІ

«Q=стар >айтып барады»

Ересектерге арнал@ан ертегі

Арман деген не Oзі?
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В уни вер си те тах Казахстана на ча лись 
пуб лич ные лек ции ма ра фон ца, се мик-
рат но го ре кордсме на Кни ги ре кор дов 
Гин нес са и един ствен но го че ло ве ка в 
ми ре, про бе жав ше го в оди ноч ку все 
ве ли чай шие пус ты ни ми ра, — Му ра та 
Жы лан ба ева. Вдох нов ля ющий ро лик 
о ма ра фон це, от крыт ки с ин фор ма ци-
ей о нем и пуб лич ные лек ции — все это 
в рам ках кам па нии «Ге рои с kas pi». Ее 
цель — рас ска зать об уни каль ных ка зах-
стан цах, ко то рые бла го да ря сво ей це ле-
ус трем лен нос ти, нас той чи вос ти и же ла-
нию ме нять ся дос тиг ли не ве ро ят ных ре-
зуль та тов. Од ну из пер вых лек ций Ма рат 
Жы лан ба ев про вел в Ка ра ган де, в сте нах 
КарГУ им. Е. А. Бу ке то ва.

Ма рат Жы лан ба ев — не прос то один из 
са мых из вес тных спортсме нов-су пер ма ра-
фон цев. Он един ствен ный на пла не те че ло-
век, про бе жав ший все ве ли чай шие пус ты ни 
ми ра. Са мая длин ная дис тан ция, по ко рив-

ша яся Ма ра ту, — 1700 ки ло мет ров за 24 дня 
че рез пус ты ню Са ха ра (по 70 с лиш ним ки-
ло мет ров в день). Этот ре корд (и еще шесть 
дру гих дос ти же ний Ма ра та) за фик си ро ва-
ны в Кни ге ре кор дов Гин нес са. А на ча лось 
все с то го, что в мо ло дос ти он изоб рел соб-
ствен ную ме то ди ку тре ни ро вок для ма ра-
фон цев. Ма рат пред по ло жил, что для то го, 
что бы бе гать луч ше, нуж но бе гать боль ше. 
По воз мож нос ти во об ще не ос та нав ли ва ясь. 
Вмес то при выч ных для ма ра фон цев 50-70 
ки ло мет ров в не де лю Жы лан ба ев пред ло-
жил на бе гать по 70-80 ки ло мет ров в день. 
Тре не ры и спортсме ны нес коль ко рас те ря-
лись от та кой «щед рос ти», и Ма рат ре шил 
до ка зать эф фек тив ность это го ме то да на се-
бе. В 1990-1991 го дах он про бе жал 226 клас-
си чес ких ма ра фо нов по 42 км 195 м. В 1991 
го ду за 23 дня про бе жал 23 клас си чес ких 
ма ра фо на под ряд, в этом же го ду за 15 дней 
про бе жал 30 клас си чес ких ма ра фо нов (по 
два ма ра фо на в день) с ре зуль та том в сред-
нем за ма ра фон 4 ча са 54 се кун ды. Это ми-
ро вые ре кор ды, ко то рые до сих пор (прош-
ло боль ше 20 лет!) ник то не по бил. Все го же 
за свою жизнь Жы лан ба ев про бе жал столь-
ко, сколь ко не вся кий ав то мо биль оси лит…
Пос ле то го как Ма рат за кон чил спор тив-

ную карь еру, он ус пел по быть ин ди ви ду аль-
ным пред при ни ма те лем, за ни мал ся фо то-
пе чатью и рес то ран ным биз не сом. Дваж ды 
из би рал ся де пу та том го род ско го мас ли ха та. 

Ак тив но за ни мал ся по пу ля ри за ци ей мас-
со во го спор та в Ка зах ста не. А сей час Ми-
нис тер ство ре ги ональ но го раз ви тия всерь ез 
рас смат ри ва ет идею Жы лан ба ева ос нас тить 
вер хние тех ни чес кие эта жи мно го эта жек 
бе го вы ми до рож ка ми.
Ког да его спра ши ва ют, как он су мел все-

го это го дос тичь, Ма рат по жи ма ет пле ча ми: 
прос то ес ли у те бя есть цель, на до до би вать-
ся ее. Нес мот ря ни на что. И в осо бен нос ти 
воп ре ки все му.
Сре ди воп ро сов, ко то рые за да ва ли Ма-

ра ту сту ден ты КарГУ, мно гие ка са лись те мы, 
ко то рая ин те ре су ет всех, кто слы шит рас-
ска зы ма ра фон ца. Что вдох нов ля ет на из ме-
не ния, как дос тичь це ли, как под ни мать ся и 
про дол жать дви гать ся к це ли, ес ли ка жет ся, 
что нет боль ше сил? Ма рат Жы лан ба ев дал 
им та кие со ве ты:

1. Най ди те свою цель. Це ли у каж до-
го мо гут быть раз ны ми, да же в бе ге: кто-то 
бе га ет, что бы по бить все ре кор ды, дру гие 
прос то хо тят сбро сить вес. Не бы ва ет хо ро-
ших или пло хих це лей. Дол жна быть та, ко-
то рая вас вдох нов ля ет.

2. Со ве туй тесь, слу шай те, что вам го-
во рят дру гие, но при этом верь те в се бя. 
Нес коль ко раз мне го во ри ли, что у ме ня ни-
че го не по лу чит ся. Ког да я при ду мал свою 
ме то ди ку под го тов ки к ма ра фо нам, ког да 
бе жал в пер вый раз на Эльбрус, ког да упал 
от обез во жи ва ния в пус ты не. Но не ве рие не 
пу га ло ме ня, а толь ко под сте ги ва ло. Да ва ло 
воз мож ность по ка зать, че го я дей стви тель-
но стою.

3. Умей те вов ре мя ос та но вить ся и оце-
нить свою жизнь. В оп ре де лен ный мо мент 
я ушел из боль шо го спор та, и ока за лось, 
что у ме ня нет де нег, я рас те рял часть дру-
зей. Мне приш лось всю свою жизнь стро ить 
за но во.

4. Ста рай тесь в лю бом де ле, чем бы вы 
ни за ни ма лись, ра зоб рать ся в са мой су ти. 
На учить ся все де лать сво ими ру ка ми. Ког да 
я на чал свой биз нес — нап ри мер, рес то ран-
ный, — я дос ко наль но изу чил эту те му, осо-
бен нос ти это го биз не са. Ког да ты глу бо ко 
по ни ма ешь те му, раз би ра ешь ся в ней, ты 
чет че ви дишь свое дви же ние к це ли.

5. Не бой тесь ме нять ся. Моя жизнь нес-
коль ко раз кар ди наль но ме ня лась. И я сам 
соз на тель но ме нял се бя для это го. Нап ри-
мер, я — «со ва», ком фор тнее се бя чув ствую, 
ког да встаю поз днее, но для ут рен них тре-
ни ро вок приш лось стать «жа во рон ком». 
Я не мог под тя ги вать ся, но пос то ян ны ми 
тре ни ров ка ми на учил ся это де лать. Мне не 
ве ри ли, что я за год смо гу под го то вить ся к 
боль шим ма ра фо нам, но у ме ня по лу чи-
лось. По то му что ра бо тал над со бой. Из ме-
ни те се бя, и мир вок руг то же нач нет ме нять-
ся.

ТАТЬЯНА ГОЛУБЦОВА

Дер ма то ми ко зы — гриб ко вые кож ные 
за бо ле ва ния, од ни из са мых рас прос тра-
нен ных на зем ном ша ре; по ста тис ти ке, 
с ни ми хо тя бы од наж ды стал ки ва лась 
поч ти по ло ви на жи те лей от но си тель но 
бла го по луч ных стран. Дер ма то ми ко зы 
яв ля ют ся нас то ящим бед стви ем для на-
се ле ния, чьи ус ло вия про жи ва ния да ле-
ки от ги ги ени чес ких эта ло нов.

Где мож но под це пить гри бок? Сде лать 
это дос та точ но прос то. Ле том это мо жет 
про изой ти на пля же, зи мой — в са уне или 
ба не, бас сей не или ак ва пар ке, спор тив ном 
за ле. Кро ме то го, гриб ко вые за бо ле ва ния 
ко жи или во лос пе ре да ют ся не пос ред ствен-
но от за бо лев ше го че ло ве ка — нап ри мер, 
во вре мя поль зо ва ния об щим по ло тен цем, 
рас чес кой или дру ги ми пред ме та ми ги ги-
ены, а так же при но ше нии чу жой одеж ды 
или обу ви. За по лу чить гри бок мож но и 
при по се ще нии па рик ма хер ской или ма ни-
кюр но го ка би не та, ес ли в них не соб лю да ют 
пра ви ла об ра бот ки инстру мен тов.
Для ле че ния гриб ко вых за бо ле ва ний ко-

жи, во лос и ног тей при ме ня ют ся на руж ные 
сред ства: ма зи, ге ли, кре мы, жид кос ти или 
спреи. Кро ме то го, в боль шин стве слу ча ев 
наз на ча ет ся при ем про ти вог риб ко вых пре-
па ра тов внутрь — так ле че ние бу дет нам но-
го эф фек тив нее. Три хо ми ко зы (фа вус, три-
хо фи тия, мик рос по рия) — гриб ко вые за-
бо ле ва ния, по ра жа ющие во ло сис тую часть 

го ло вы. Мик рос по рия, или стри гу щий 
ли шай, встре ча ет ся на ибо лее час то. Про яв-
ля ет ся это за бо ле ва ние час тич ным об лы се-
ни ем, име ющим вид не боль ших пя тен. На 
ли шен ной во лос ко же наб лю да ет ся ше лу-
ше ние. Ди аг нос ти ру ет ся стри гу щий ли шай 
при ви зу аль ном ос мот ре под спе ци аль ной 
лам пой, в све те ко то рой по ра жен ные бо-
лезнью учас тки выг ля дят яр ко-зе ле ны ми. 
Для окон ча тель ной пос та нов ки ди аг но за 
де ла ет ся сос коб и про во дит ся по сев ли бо 
мик рос ко пи чес кое ис сле до ва ние. Это за-
бо ле ва ние чрез вы чай но за раз но, осо бен но 
под вер же ны ему де ти. Че ло ве ка, у ко то ро-
го об на ру же на мик рос по рия, сле ду ет изо-
ли ро вать от об ще ния с ок ру жа ющи ми до 
раз ре ше ния вра ча. Ис точ ни ком стри гу ще-
го ли шая мо жет быть боль ное жи вот ное — 
кош ка, со ба ка. Что бы из бе жать за ра же ния, 
ре гу ляр но ос мат ри вай те до маш них лю бим-
цев — это по мо жет вы явить за бо ле ва ние на 
ран ней ста дии. Не сто ит раз ре шать жи вот-
но му спать на кро ва ти, в осо бен нос ти на по-
душ ке. По иг рав со сво им пи том цем, обя за-
тель но мой те ру ки. Ле че ние три хо ми ко зов, 
в час тнос ти стри гу ще го ли шая, дос та точ но 
дли тель ное (от трех ме ся цев до по лу го да), 
но оно да ет хо ро ший ре зуль тат. Пра виль-
но по доб рать пре па ра ты для на руж но го 
и внут рен не го при ме не ния мо жет толь ко 
спе ци алист, ис хо дя из воз рас та боль но го и 
ста дии за бо ле ва ния. Сле ду ет по ни мать, что 
из ба вить ся от мик рос по рии с по мощью на-
род ных средств не воз мож но, а от сут ствие 
адек ват но го ле че ния мо жет при вес ти к руб-
цо вой ало пе ции (об лы се нию).

Ке ра то ми ко зы и эпи дер мо ми ко зы — 
кож ные гриб ко вые за бо ле ва ния. Пер вые 
зат ра ги ва ют толь ко ее ро го вой слой, вто-
рые мо гут вы зы вать глу бо кие по ра же ния 
ко жи. К ке ра то ми ко зам от но сят эрит раз му 
и от ру бе вид ный ли шай, к эпи дер мо ми ко-
зам — кан ди до зы и па хо вую эпи дер мо фи-
тию. Дер ма то ми ко зы дан ной груп пы ча ще 
все го пе ре да ют ся при не пос ред ствен ном 
кон так те с боль ным. Воз мож но за ра же ние 
и при поль зо ва нии об щи ми по ло тен ца ми 
или пос тель ным бель ем, при но ше нии чу-
жой одеж ды. При эрит раз ме и па хо вой эпи-
дер мо фи тии пят на вна ча ле сос ре до то че ны в 
об лас ти па ха, за тем мо гут рас прос тра нять ся 
и на дру гие учас тки те ла (эрит раз ма у жен-
щин мо жет вна ча ле про явить ся под груд ны-
ми же ле за ми). Ше лу ше ния при эрит раз ме 
сна ча ла прак ти чес ки не вид но, вслед ствие 
че го за бо ле ва ние дол гое вре мя мо жет ос та-
вать ся не за ме чен ным. В лу чах спе ци аль ной 
лам пы, при ме ня емой так же для ди аг нос ти-
ки стри гу ще го ли шая, по ра жен ные эрит-
раз мой мес та при об ре та ют крас но ва то-ко-
рич не вое све че ние. При па хо вой эпи дер мо-
фи тии оча ги по ра же ния име ют вид пя тен с 
рез ки ми, ги пе ре ми ро ван ны ми гра ни ца ми, 
на ко то рых име ют ся пу зырь ки и пус ту лы. 
При этом вос па ле ние в их цен тре от сут ству-
ет — это ха рак тер ный приз нак дан но го за-
бо ле ва ния. Боль ные жа лу ют ся на силь ный 
зуд. Кож ные про яв ле ния при кан ди до зах 
име ют вид зу дя щих пя тен. Этот вид дер ма-
то ми ко зов опа сен сво ими ос лож не ни ями, 
при от сут ствии ле че ния мо гут по ра жать ся и 
внут рен ние ор га ны. При ле че нии ке ра то ми-

ко зов и эпи дер мо ми ко зов про ти вог риб ко-
вые пре па ра ты в обя за тель ном по ряд ке наз-
на ча ют ся внутрь. Кро ме них по ка зан при ем 
им му но мо ду ля то ров и об ще ук реп ля ющих 
средств, в том чис ле и на род ных.
Убе речь ся от дер ма то ми ко зов лю бо го 

ви да по мо жет не толь ко соб лю де ние пра-
вил лич ной ги ги ены, но и об ще ук реп ля-
ющие ме роп ри ятия — за ка ли ва ние, при ем 
по ли ви та ми нов, тра вя ных нас то ев и от ва-
ров. До ка за но, что гриб ко вые за бо ле ва ния 
«цеп ля ют ся» преж де все го к лю дям с ос лаб-
лен ным им му ни те том, по это му нуж но сле-
дить за сос то яни ем сво его здо ровья. Ле чить 
же дер ма то ми ко зы мо жет толь ко спе ци-
алист, де лать это са мос то ятель но ни в ко ем 
слу чае не сле ду ет.

ГЛАВ НЫЙ СПЕ ЦИ АЛИСТ ОЭН ПО Р-НУ ИМ. КА ЗЫ БЕК-БИ 
М. С. МОЛ ДА БА ЕВА

Пять советов
от рекордсмена Гиннесса

Осторожно: грибок!

Спортивные достижения 
Марата Жыланбаева

С 30 ав гус та по 5 сен тяб ря 1991 го-
да был учас тни ком за бе га на вы со чай-
шую вер ши ну Ев ро пы — Эльбрус (5642 
м), ор га ни зо ван но го га зе той «Со вет ский 
спорт». За нял об щее вто рое мес то из 16 
учас тни ков, по ка зав ре зуль тат на один 
час луч ше лю бо го аль пи нис та.

С 4 по 19 ян ва ря 1992 го да со вер-
шил пер вый в ис то рии стран СНГ свер-
хдаль ний зим ний ма ра фон ский про бег 
Эки бас туз — Ал ма-Ата, 1400 км за 16 
дней.

В ок тяб ре 1992 го да в су пер ма ра фо-
не «До ро га на Зо ло той За пад» по Не ва-
де и Ка ли фор нии (США), пос вя щен ном 
500-ле тию от кры тия Аме ри ки, за нял 
вто рое мес то с ре зуль та том 22 ча са 9 
ми нут 14 се кунд, про бе жав по од но му 
ма ра фо ну ежед нев но в те че ние не де ли.

В но яб ре 1992 го да при нял учас тие в 
меж ду на род ном су пер ма ра фо не «Крас-
но яр ская сот ка» в Си би ри. На 100-ки-
ло мет ро вой дис тан ции за нял пер вое 
мес то из 26 учас тни ков с ре зуль та том 7 
ча сов 44 ми ну ты 11 се кунд.

В июле 1993 го да уча ство вал в 
100-ки ло мет ро вом «Ма ра фо не по лу ноч-
но го сол нца» за По ляр ным кру гом в На-
ни си ви ке (Ка на да) и за нял вто рое мес то 
из 42 учас тни ков.

С 26 по 30 июля 1994 го да при нял 
учас тие в су пер ма ра фо не «Че рез До ли-
ну Смер ти — на вер ши ну го ры Уит ни» 
(США) и за нял вто рое мес то, стар то вав 
с от мет ки ми нус 86 мет ров ни же уров ня 
мо ря до вы со ты 4910 м.

Рекорды Книги Гиннесса
• С 6 ок тяб ря 1990 го да по 5 ок тяб ря 1991 го да про бе жал за один ка лен дар ный год 

(365 дней) 226 клас си чес ких ма ра фо нов по 42 км 195 м.
• С 2 по 24 мар та 1991 го да за 23 дня про бе жал 23 клас си чес ких ма ра фо на под ряд.
• С 1 по 15 июня 1991 го да за 15 дней про бе жал 30 клас си чес ких ма ра фо нов (по два 

ма ра фо на в день) с ре зуль та том в сред нем за ма ра фон 4 ча са 0 ми нут 54 се кун ды.
• Са мый длин ный про бег че рез пус ты ню Ка ра ку мы, 2-22 ап ре ля 1992 го да, 1200 км за 20 дней.
• Са мый длин ный про бег че рез пус ты ню Са ха ра (Аф ри ка), 25 фев ра ля — 23 мар та 

1993 го да, 1700 ки ло мет ров за 24 дня.
• Са мый длин ный про бег че рез пус ты ню Боль шая Вик то рия (Австра лия), 24 но яб ря — 

15 де каб ря 1993 го да, 1600 км за 22 дня.
• Са мый длин ный про бег че рез пус ты ню Не ва да (Аме ри ка), 1-19 ап ре ля 1994 го да, 

1218 км за 17 дней.
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Ке ше кі тап та рым ды рет тес ті ріп оты-
рып, бір кө не дəп те рім ді тауып ал дым. 
Ке зін де бі рер жер ден оқы ған өлең ұнап 
қал са, сол дү ни ені осы дəп те рі ме жа-
зып қою шы едім… Ке ше сол жаз ба лар-
ды оқып оты рып, «Мы на ны ан да жаз ған 
едім… Мы на ны мұн да жаз ған едім…» 
деп, бі раз оқи ға лар ды ес ке тү сір дім.

Өт кен күн нен осын дай ес те лік тер сақ тап 
жүр ге ні ме қуа нып, өз-өзі ме ри за бол дым. 
Əсі ре се, То лым бек Əлім бе кұ лы ның «О, Ма-
хаб бат» ат ты ту ын ды сы ой лан ды рып қой ды. 
Дəп те рі ме осы өлең ді мұ нан бір не ше жыл 
бұ рын жаз ған мын. Мен ол кез де рі ға шық-
тық, ма хаб бат жай лы жəй ес ті ге нім бол ма са, 
бір өзін дік тү сі нік қа лып тас ты рып үл гер ме-
ген едім. Сон да бұл өлең ді не үшін жа зып, 
сақ та ған мын де ген ой ға кет тім… Көп ой-
лан ған ша бұл өлең ді осын да жа ри яла сам, 
бі раз жас ты ой лан ды рып, олар ды се зім ге 
бе рік бо лу ға сəл де бол са итер ме лей алар-
мын деп түй дім.

О, Ма хаб бат
Б! рын +ы сы:

— Қа рын дас, та ны сайық…
Рұх сат бер се, та ны са ды.

— Қа рын дас, хат жа зы сып,
Хат алы сайық…
Рұх сат бер се, алы са ды.

— Қо лы ңыз дан ұс тау ға бо ла ма?
Ұс тат са, ұс тай ды.
Бі рақ əлі құш пай ды.

— Би ге ба райық…
Ке ліс се, ба ра ды.

— Би леп алайық…

Би лей ді.
Бі рақ əлі ти мей ді,
Тіп ті бе ті нен де сүй мей ді.
Осы лай ай лар өте ді,
Жыл дар өте ді.
Ма хаб бат тың мұз-қар ете гі
Жі біп, еріп са ла бе ре ді,
Оты ла улап жа на бе ре ді.
Күн қуа нып, 
Түн жұ ба нып,
Жұл дыз дар қол со ғып,
Ас пан нан ай құ лай ды.
Мұн дай ма хаб бат
Мəң гі лік ай ны май ды.

Бү гін гі сі:
Апыл-ғұ пыл, та сыр-тұ сыр,
Ат та рын да біл мей жа тып,
«Же дел жəр дем»се кіл ді.
Кер ней ле тіп, сыр най ла тып,
Се зім де рін ша ла жан сар
Са қыр-сұ қыр бір қай на тып,
Би ге ша қыр май
Үй ге ша қы ра ды.
«Кү нім» — дей ді,
«Жа ным» — дей ді.
Су ды ра тып жа нын жей ді.
Сүй гі сі кел се, сүйе са ла ды.
Күй гі сі кел се, күйе са ла ды.
Лез де үл де мен бүл де ге орап,
Ба сы на ба қыт үйе са ла ды.
Жі гі ті ала са ла ды,
Қы зық тие са ла ды.
Ар ты нан: «Бə рі жал ған екен
Біз ді кі жəй, ар ман екен,
Əт пе се, Ма хаб бат
Бая ғы да өліп қал ған екен»,

— Деп өті рік жер тыр ма лап қай ғы ра ды.
Əри не, ол ма хаб бат
Тұ рақ сыз, ай ны ма лы.

Шы нын да «ма хаб бат ата улы се зім нің құ-
ді ре ті жо ға лып, бү гін де тит тей бол сын құ ны 
қал ма ға ны ма?» деп те ой ла нып қа ла сың… 
Бұ рын ғы ның се рі ле рі мен бой жет кен де рі 
осы нау ұлы се зім ге қа мал дай бе рік бо лып, 
сүй ген жан да ры на қа шан да адал дық та ныт-
қан. Бір-бі рін күн сайын көр ме се де ма хаб-
бат та рын сақ тап, мəң гі лік бір бо лар сəт ті 
аң сап, шы дам ды лық пен ға шық та рын кү те 
біл ген. Уəде ге бе рік бол ған. Тө ле ген мен Қыз 
Жі бек, Қо зы мен Ба ян, Ең лік-Ке бек сын ды 
ұлы ма хаб бат дас тан да рын ай тса ңыз шы?! 
Мі не, се зім нің шын қа си еті мен құ ді ре ті! Ал, 
бү гін ше? Қа зір гі күн де көп жас тар дың ара-
сын да «Се ні сүйем» де ген тір кес күн де лік ті 
қол да ныс та ғы бір қал жың се кіл ді бо лып ба-
ра ды. Бі ре уді сүйе са лу да, ол үшін жа нын 
қия са лу да оңай ша руа іс пет ті… Олар «Сүю» 
де ген ұғым ды қа лай тү сі не ді екен? Бі ре умен 
қол тық та сып алып, се ру ен деп жү ру деп пе? 
Əл де, кө ше нің қақ ор та сын да, қо ғам ның көп 
бө лі гі жү ре тін жер лер де, қо ғам дық кө лік-
тер де оты рып алып, бі рі-бі рі нің ері нін со-
рып, тіс те ле сіп оты ру деп пе? Əй, қай дам?!.
Же ңіл ой ла удың ке сі рі нен бі раз жас тар 

құш тар лық се зім де рін ға шық тық қа ба лап, 
от ба сын құ рып, со дан соң ажы ра сып жа-
та ды. Сол бір ағат тық тан та лай сə би же тім 
қа лып, ата-ана мейі рі мі не зар бо лып өсу де. 
Ше тел ас қа ны қан ша ма… Де ген мен, бі рі 
екін ші сі мен ға жайып жұп бо лып, жұрт қы-
зы ғар лық от ба сын құ рып жат қан жан дар ды 
да кө ріп жүр міз.
Қа за ғым ның ру ха ни құн ды лық та рын қа-

дір лей бі ле тін аб зал жан дар дың ота ула ры-
ның «ке ре ге ле рі əр қа шан кең, бо са ға ла ры 
бе рік, ша ңы рақ та ры би ік» бол са екен!

С. Т� РЕ �- ЛО ВА,
�АРМУ СТУ ДЕН ТІ

ТOгілші ж�рек — жыр �ні

Qара@анды-Шымкент…
Ты ныш ты= ты із деп жDр жа ным жD деп,

Тар тып ал ма, Fті нем, ба Cым ды кFп.

Мен жы ла сам, жы лай ды >а ра Cан ды,

А= мар жа ным Шым кен тін са Cын ды деп…

Жа ды рап кей кез де рі кDп ті кF Aіл,

Тауып алып мBз бол Cам дерт тіA емін.

Мен =у ан сам, жы ми ды >а ра Cан дым,

«А= мар жа ным бо лып ты кFп кD ле тін».

«Алыс тар Cа ке те сап, тым жы ра= =а,

А= мар жа ным, =а лаA ды т?н жы рат па».

>а ра Cан дым осы лай сыр ай та ды,

Жі бер гі сі кел мей ді-ау м?A ды ба= =а?!

Шым кен тім ніA бей не сі т?р алыс та,

Ту Cан жер Cой, =а шан да =? ра= ?ш =ан.

>а ра Cан ды, мен се ні =и май ды екем,

>? рал Cа ныA Dшін де са Cы ныш тан…

Май =? ды Cым, м? AыA мен бF ліс ке ліп,

А=ын дар дыA таC ды рын кеп Dс те дік.

А= мар жа ныA жо Cал са, жы ла ма сен,

Орал май ды де ген мен ке ліс пе тDк.

Жа рас ты= пен жат ты= тыA ара сы б?л,

Ор та мыз да Fзім шіл ба Cы асып жDр.

>а ра Cан ды а=ын =ып шы Cар са да,

Тір ші лі гім Шым кен тпен жа на сып т?р.

Екеуі де Fзі ме жа ра сып т?р…

А� МАР ЖАН ЖО РА БА ЕВА,

�О�-13 ТО БЫ НЫ8 СТУ ДЕН ТІ

Жіпсіз-а> >алдым байланып
Ж?л дыз ды тDн дер, ай жа ры=,

Бе рі ліп жаз дым, ой Cа ны=

Шу а= пен жал Cан бо яй тын,

Та Aым да ат ты ай на лып.

Т?п-т? ны= се зім біз де гі,

Кет пе сін дей мін лай ла нып

Се зім де ен ген жай ла нып,

Жіп сіз-а= =ал дым бай ла нып.

Се зім мен се нім сай ла нып,

qр тен бей =о яр, жай жа нып.

Рен жі ме, жа ным, рен жі ме,

Ашу Cа бас сам, =ай ра лып.

Ж?л ды зым бол саA кFк те гі,

>ай сы сыA екен? >ай жа ры=?

ГDл =ы зыл бол саA жер де гі,

Бо лайын он да жер ма мы=.

Н-Р НЫ @Ы МЕ ТОВ,

�Ж-22 ТО БЫ НЫ8 СТУ ДЕН ТІ

К�з бейнесі
Не ге еке нін кім біл сін, бі рақ, осы 

жыл ғы күз тым ерек ше. Бұ рын бай қа ма-
ған мын ба, əл де ра сы мен де со лай ма, кім 
біл сін, əй теуір ай на ла са ры ал тын дай 
құл пы рып, сар ғай ған жа пы рақ тар мен 
жау ған жаң быр ерек ше үй ле сім тауып, 
кө ңіл ді ша рық та тып, жү рек ті тер бей ді.

Са бақ тан шар шап шы ғып, жа тақ ха на-
ға ке ліп ауқат та нып ал ған соң ке рек-жа ра-
ғы мыз ды алып, бо ла шақ жа рым еке уміз 
са ябақ қа тар тып кет тік. Са ябақ қа ба рып 
қы ды рып қай ту ды көп тен бе рі жос пар лап 
жүр ген едік, бі рақ, оқу-то қу деп бір ре тін 
кел ті ре ал май-ақ қой ған быз. Біз өс тіп жүр-
ген де қар жауып үл ге рер деп, бей сен бі нің 
ке шін де еш нəр се ге қа ра мас тан бақ қа кел-
дік.
Сұ лу да сыл қым қайың дар жаз ғы же ле-

гін ше шіп, кі лең са ры түс ке бо янып алып-
ты. Сар ғай ған жа пы рақ тар ту ра түс кен күн 
сəу ле сі мен нұр ла нып, ай на ла ға ерек ше нұр 
ша шып тұр. Осын дай кез де қа лай ға на су-

рет ке түс пес сің? Өз ба сым су рет ке көп тү се 
бер мей мін, бі рақ, мы на бір тас тар мен тал-
дар ту ып-өс кен Қар қа ра лым ды ес ке са лып 
жі бер ге ні…
Са ябақ та күр де лі жөн деу жұ мыс та ры 

жүр гі зі ліп жа тыр. Бұ рын да ры қо қыс тан 

көз аш пай жа та тын жа ға лау те гіс те ліп, та-
зар тыл ған жə не ар найы са ры то пы рақ тө-
се ліп, су ға тү су ші лер дің қауіп сіз ді гін қам-
та ма сыз ету мақ са тын да құт қа ру шы лар 
пун кті мен ба қы лау пун кті ор на та лы ған. 
Жа ға жай ға апа ра тын ар найы ағаш жол дар 
тө се лу де. Са ябақ, қау ма ла ған ағаш тар, сұ-
лу көл, та за ауа. Спор тпен ай на лы са мын 
де ген адам ға мұ нан ар тық не ке рек? Осы 
Қа ра ған ды ның хал қы күн де та ңер тең жə не 
кеш кі сін көл ді ай на лып жү гі ріп, жат ты ғу-
лар жа сап жү ре тін еді. Ен ді, мі не, со лар-
ға сый лық ре тін де ар найы жат ты ғу ала ңы 
ашы лып ты. Са ябақ қа кіш ке не ба ла ла рын 
ер тіп ата-ана лар да жиі ке ле ді. Кіш ке не ба-
ла лар дың ер кін ой нап, кү луі үшін ар найы 
ойын алаң қай ла ры да тұр ғы зы лып жа тыр. 
Бұл кө ңіл қу ан та ды.
Мі не, біз осы лай ша бі рер са ғат күз дің 

саф ал тын дай са ры да ла сы мен та за ауасын-
да се ру ен деп, ерек ше се зім де жа тақ ха на-
мыз ға қайт тық.

Н. �АЛ �А МАН

«О, Махаббат»


