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Сіз дер ді ұлт тық ме ре ке — Қа зақ стан Рес пуб ли ка сы ның Тəуел сіз ді гі ме ре ке-
сі мен құт тық тай мын! Бү гін елі міз дің 20 жыл дық ме рей тойын қар сы алу ба ры-
сын да аза мат тық тең дік пен ұл та ра лық ке лі сім ой ла рын жү зе ге асы рып, əлем дік 
қауым дас тық та бе дел ді орын ал ған еге мен Қа зақ ста ны мыз дың са яси жə не эко но-
ми ка лық да му ының нə ти же ле рі мен мақ та на ала мыз.
Қол жет кіз ген та быс тар ал ға де ген үде ме лі қоз ға лыс үшін, Ел ба сы Нұр сұл-

тан Əбі шұ лы Назарбаев пен та ғайын дал ған жа ңа мем ле кет тік тап сыр ма лар дың 
орын да луы үшін мық ты не гіз құ ра ды. Əсі ре се, əр кез елі міз дің еге мен ді да муы ба-
ры сын да Қа зақ стан хал қы ның мем ле кет тік са ясат не гі зі не де ген қы зы ғу шы лы ғы 
аса құн ды бол ды. Құ қық тық мем ле кет қа лып тас ты ру тап сыр ма ла ры ның жүйе лі 
ше ші мі, əді лет ті жə не ашық қо ғам əлеу мет тік-са яси тұ рақ ты лық ты, бей біт ші лік 
жə не аза мат тар дың ты ныш ты ғын қам та ма сыз ете ді. Қа зақ стан дық тар ға жол дауы 
ба ры сын да біз дің Президент Қа зақ стан ның тек қа на «бай ке ні мен емес, Отан мен 
бар ша əлем нің игі лі не ба ғыт тал ған өзі нің мəр те бе лі ру хы мен, мə де ни еті мен, ам-
би ци яла ры мен» мақ та на ала ты нын аса се нім ді лік пен айт ты.
Ака де мик Е. А. Бө ке тов атын да ғы Қа ра ған ды мем ле кет тік уни вер си те ті жас-

тар ға қа зақ стан дық пат ри от тық құн ды лық тар ды, аза мат тық жауап кер ші лік ті 
тү сі ніп, по ли мə де ни ет ті əлем ді та ну ды қа лып тас ты ру ар қы лы Тəуел сіз Қа зақ-
стан ның да му ына өз үле сін қо са ды деп зор се нім мен ай та ала мын. Уни вер си тет 
про фес сор лық-оқы ту шы лық ұжы мы ның ғы лы ми жə не бі лім бе ру қыз ме ті бі лім 
бе ру са па сы ның жо ға ры лауына, эко но ми ка ның ны ғаюына, Ота ны мыз дың мə де-
ни же тіс тік те рі нің өр кен жаюына ба ғыт тал ған.
Қа зақ ста ны мыз гүл де ніп, Ота ны мыз үшін, бей біт ші лік пен бір лік үшін игі 

бас та ма лар жү зе ге аса бер сін! Сіз дер ге сəт ті лік, та быс, аман дық ті лей мін!

АКА ДЕ МИК Е. А. Б	 КЕ ТОВ АТЫН ДА �Ы �А РА �АН ДЫ МЕМ ЛЕ КЕТ ТІК УНИ ВЕР СИ ТЕ ТІ НІ� 
РЕК ТО РЫ ПРО ФЕС СОР Е.�. К	 БЕ ЕВ

Поз драв ляю вас с на ци ональ ным праз дни ком — Днем Не за ви си мос ти Рес-
пуб ли ки Казахстан! Се год ня, встре чая 20-лет ний юби лей не за ви си мос ти на шей 
стра ны, мы мо жем гор дить ся ре зуль та та ми по ли ти чес ко го и эко но ми чес ко го 
раз ви тия су ве рен но го Казахстана, ко то рый, воп ло тив в жизнь идеи граж дан ско-
го ра вен ства и меж на ци ональ но го сог ла сия, за нял дос той ное мес то в ми ро вом 
со об ще стве.
Дос тиг ну тые ус пе хи соз да ли проч ную ос но ву для пос ту па тель но го дви же ния 

впе ред, для ре али за ции но вых го су дар ствен ных за дач, ко то рые выд ви ну ты гла-
вой на ше го го су дар ства Нур сул та ном Аби ше ви чем Назарбаевым. Осо бо цен но, 
что на про тя же нии всех лет су ве рен но го раз ви тия на шей стра ны ин те ре сы граж-
дан Казахстана сос тав ля ли ос но ву го су дар ствен ной по ли ти ки. Пос ле до ва тель ное 
ре ше ние за дач пос тро ения пра во во го го су дар ства, спра вед ли во го и от кры то го 
об ще ства обес пе чи ва ет со ци аль но-по ли ти чес кую ста биль ность, мир и спо кой-
ствие граж дан. Об ра ща ясь к ка зах стан цам, наш Президент вы ра зил уве рен ность 
в том, что Казахстан бу дет сла вить ся не толь ко «бо га ты ми нед ра ми, но и сво им 
бла го род ным ду хом, куль ту рой, ам би ци ями, на це лен ны ми на бла го Ро ди ны и 
все го ми ра».
С гор достью от ме чаю, что Ка ра ган дин ский го су дар ствен ный уни вер си тет 

име ни ака де ми ка Е. А. Бу ке то ва вно сит свой вклад в раз ви тие не за ви си мо го 
Казахстана, фор ми руя в мо ло дом по ко ле нии цен нос ти ка зах стан ско го пат ри-
отиз ма, соз на ние граж дан ской от вет ствен нос ти, по ли куль тур ное ми ро воз зре ние. 
Науч ная и об ра зо ва тель ная дея тель ность про фес сор ско-пре по да ва тельско го кол-
лек ти ва уни вер си те та нап рав ле на на по вы ше ние ка че ства об ра зо ва ния, ук реп ле-
ние эко но ми ки, пре ум но же ние куль тур но го дос то яния Ро ди ны.
Пусть проц ве та ет наш Казахстан, пусть осу ще ствят ся все на чи на ния во бла го 

Ро ди ны, во имя ми ра и сог ла сия! Же лаю вам ус пе хов, бла го по лу чия и проц ве-
та ния!

РЕКТОР КАРГУ ИМ. АКАДЕМИКА Е. А. БУКЕТОВА 
ПРОФЕССОР Е. К. КУБЕЕВ
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1991 жыл дың 16 жел тоқ са нын да «Қа зақ стан 
Рес пуб ли ка сы ның мем ле кет тік тəуел сіз ді гі ту-
ра лы» Кон сти ту ци ялық заң қа был дан ды. Осы 
уақыт тан бас тап Республика еге мен ді, де мо-
кра ти ялық мем ле кет мəр те бе сі не ие бо лып, өз 
тер ри то ри ясын да өкі мет би лі гін то лық иеле-
ніп, іш кі жə не сыр тқы са яса тын дер бес бел гі леп, 
жүр гі зе бас та ды. Президент Нұр сұл тан Əбі ш-
ұлы Назарбаев Қа зақ стан ха лық та ры ның Ас сам-
бле ясы ның ХV сес си ясын да сөй ле ген сө зін де: 
«Біз эво лю ци ялық да му мен са ла мат ты праг ма-
тиз мнің пай да сы на, қа ра пайым адам дар дың 
бе ре кет ті лі гі мен өр кен деуі үшін то та ли тар лық 
өт кен нен, сіл кі ніс тер мен жұ мыл ды ру шы лық 
жо лы нан бір жо ла та бас тар ттық» деп атап өт ті.

Қа зақ стан дық тар мем ле кет тік стра те ги яны бас-
шы лық қа ала оты рып, əлеу мет тік-эко но ми ка лық 
ре фор ма лар ды жү зе ге асы ру да, са яси жүйе ні же-
тіл ді ріп, де мок ра ти ялық ин сти тут тар ды да мы ту 
үс тін де.

Қа зақ стан Рес пуб ли ка сы эко но ми ка сы ның бə-
се ке ге қа бі лет ті лі гін ны ғай ту — Президент Нұр сұл-
тан Əбі шұ лы Назарбаев бел гі ле ген біз дің елі міз дің 
ма гис траль дық ба ғыт та ры ның бі рі бо лып та бы ла-
ды. Бұл «2010-2014 жыл дар ға ар нал ған же дел ин-
дус три ялдық-ин но ва ци ялық да му дың мем ле кет тік 
бағ дар ла ма сын да» кө рі ніс тап ты. Бұл мін дет ті ше-
шу жа ңа тех но ло ги ялар ды құ ру мен ен гі зу ді, озық 
жо ба лар ды жү зе ге асы ру ды, елі міз дің зи ят кер лік 
əлеуетін шо ғыр лан ды ра тын ғы лы ми-өн ді ріс тік 
ке шен дер ді құ ру ды та лап ете ді. Отан дық жо ға ры 
мек теп ті ха лы қа ра лық бі лім стан дар тта ры на же ту-
ге ба ғыт тай тын бұл мақ сат тар «Қа зақ стан Рес пуб-
ли ка сын да бі лім бе ру ді да мы ту дың 2011-2020 жыл-
дар ға ар нал ған мем ле кет тік бағ дар ла ма сын да» 
жə не «Ғы лым ту ра лы» жа ңа Заң да ес ке ріл ген. Бұл 
елі міз дің не гіз гі құ қық тық құ жат та рын да, ең ал ды-
мен, Кон сти ту ци яда не гіз ге алын ған стра те ги ялық 
ба сым дық тар дың кө рі ні сі бо лып та бы ла ды.
Үне мі ал ға қа рай жыл жу, қо ғам дық-са яси, əлеу-

мет тік-эко но ми ка лық са ла лар да ғы өз ге ріс тер ай-
қын іл ге рі ле уші лік си пат қа ие бо лу да. Қа зақ стан 
Рес пуб ли ка сы əлем дік аре на да өзін се нім ді түр де 
та ны тып ке ле ді. Бү гін гі таң да елі міз өз ге ріс тер ге, ха-
лы қа ра лық ин тег ра ци ялар ға, ха лық тың тұр мы сын 
жақ сар ту ға ұм ты лы сы мен тар тым ды бо лып отыр. 
Ұлт көш бас шы сы Нұр сұл тан Əбі шұ лы Назарбаев-
тың ай туы бойын ша, «Бү гін де рі Қа зақ стан да ғы ре-
фор ма лар тə жі ри бе сі нің нə ти же лі екен ді гін ха лы қа-
ра лық са рап шы лар ға на емес, со ны мен бір ге əлем-
де гі бас ты мем ле кет тер көш бас шы ла ры ның өз де рі 
де мойын дап отыр. Қа зақ стан ның көш бас шы лы ғы 
сəт ті таң дап алын ған өт пе лі дəуір дің са яси-эко но-
ми ка лық үл гі сі не не гіз дел ген». Со ны мен қа тар бұл 
стра те ги ялық ба ғыт тың сəт ті бо луы кө бі не се Тəуел-
сіз дік ал ған ал ғаш қы жыл да ры Президент не гі зін 
сал ған құ қық тық ір ге тас қа не гіз де ле ді.

1990 жы лы 25 қа зан да ғы Қа зақ КСР-нің Мем-
ле кет тік еге мен ді гі ту ра лы Дек ла ра ци ясы қа зақ 
мем ле кет ті лі гі нің еге мен дік құ қы ғын ны ғай ту үшін 
не гіз гі, тү бе гей лі құ қық тық нор ма ла рын бел гі леп 
бер ді. Дек ла ра ция Қа зақ КСР аума ғын да Кон сти-
ту ция мен заң дар дың үс тем ді гін жа ри яла ды. Жер 
жə не оның қой науы, су, ауа ке ңіс ті гі, өсім дік жə не 
жа ну ар лар əле мі, бас қа да та би ғи ре сур стар, ха лық-
тың мə де ни жə не та ри хи қа зы на ла ры, оның аума-
ғын да ғы бар лық ұлт тық бай лық тар — эко но ми ка-
лық жə не ғы лы ми-тех ни ка лық əлеует Қа зақ КСР-
нің еге мен ді гі нің не гі зін құ рай тын өзін дік мен ші гі 
бо лып жа ри ялан ды. Со ны мен қа тар дек ла ра ция 
Қа зақ КСР-ін де гі заң шы ға ру дың ұлт тық жүйе сі 
ту ра лы ма ңыз ды қа ғи да ны бе кіт ті. Бұл кейін мем-
ле кет тік тəуел сіз дік ту ра лы Кон сти ту ци ялық заң да 
кө рі ніс тап ты. Қа зақ стан дық қо ғам ның де мок ра ти-
ялық, құ қық тық, əлеу мет тік-эко но ми ка лық жə не 
мə де ни қай та құ ру лар ту ра лы бас ты иде яла рын не-
гіз ге ал ған осы Дек ла ра ци ядан то лық мем ле кет тік 
тəуел сіз дік ті құ ру жо лын да ғы ел дің мем ле кет тік-
құ қық тық жүйе сін одан əрі да мы ту дың дайын дық 
ке зе ңі бас тал ды.

Қа зақ стан ның мем ле кет тік еге мен ді гі ту ра лы 
Дек ла ра ци ясы елі міз дің тəуел сіз дік алу ының бас-
та ма сы бо лып та был ды. Дек ла ра ция тəуел сіз қа-
зақ стан дық мем ле кет ті лік тің не гі зін сал ды. Бұл құ-
жат та Қа зақ стан ның шы найы еге мен ді гі нің бар лық 
бел гі ле рі: же ке мен шік аумақ жə не аза мат тық, би лік 
дер бес ті гі жə не тұ тас ты ғы, мем ле кет тік бюд жет, ха-
лы қа ра лық қа ты нас тар да ғы дер бес тік, мем ле кет тік 
еге мен дік тің клас си ка лық бел гі ле рі — Ел таң ба, Ту, 
Əнұ ран, со ны мен қа тар же ке ұлт тық ва лю та бе кі-
тіл ді. Қа зақ стан өзін дік дү ни ета ны мы, əдет-ғұр пы, 

салт-дəс тү рі, со ны мен қа тар өзі нің бо ла шақ да му-
ын ай қын кө ре ала тын мем ле кет тік-құ қық тық қа-
ты нас тар да ғы бі ре гей, қай та лан бас субъ ект ре тін де 
өзін та ныт ты.

Қа зақ стан ның тəуел сіз дік алуы үшін көп те ген 
қа дам дар мен ше шім дер қа был да нып, қа рас ты-
рыл ды, ен ді осы лар ға тек қа на ел дің тəуел сіз ді гін 
дек ла ра ция тү рін де емес шы найы түр де бе кі те тін 
заң дық си пат бе ру ға на қал ды. Бұл мін дет 1991 жы-
лы 16 жел тоқ сан да «Қа зақ стан Рес пуб ли ка сы ның 
мем ле кет тік тəуел сіз ді гі ту ра лы» Кон сти ту ци ялық 
заң ды қа был да умен жү зе ге асы рыл ды.

Кон сти ту ци ялық заң Қа зақ стан Рес пуб ли ка сын 
өз тер ри то ри ясын да өкі мет би лі гін то лық ием ден-
ген тəуел сіз, де мок ра ти ялық жə не құ қық тық мем-
ле кет деп жа ри яла ды. Кон сти ту ци ялық заң мем-
ле кет тің ба ғы тын же ке мен шік тің алу ан түр лі лі гі не 
не гіз дел ген өзін дік қар жы лық-не си елік, са лық жə не 
ке ден дік са яса ты бар дер бес эко но ми ка лық жүйе 
құ ру ға бе кіт ті. Кон сти ту ци ялық заң да бе кі тіл ген 
эко но ми ка лық жүйе қар жы-не си елік, са лық жə не 
ке ден ин сти тут та рын құ ру мен, 1993 жы лы ай на-
лым ға ұлт тық ва лю та — тең ге ні ен гі зу мен ны ғай-
тыл ды.

Ел ба сы Нұр сұл тан Əбі шұ лы Назарбаев тың 
бас шы лы ғы мен біз дің Республика аз уақыт ішін де 
мем ле кет ті лік тің бар лық қа жет ті бел гі ле рін құ ра 
біл ді.

Ал ғаш рет бі рың ғай қа зақ стан дық аза мат тық 
бел гі лен ді. Елі міз дің тəуел сіз ді гі мен аумақ тық 
тұ тас ты ғын қор ғау үшін Кон сти ту ци ялық заң да 
өзін дік əс ке ри құ ры лым дар ды — Қа ру лы күш тер-
ді, Рес пуб ли ка лық гвар ди яны, іш кі жə не ше ка ра 
əс кер ле рін құ ру қа рас ты рыл ды. Бұ дан бас қа, Конс-
ти ту ци ялық заң қа зақ ұл ты ның өзі нің мем ле кет-
тік құ ры лы сын өзі ше шу құ қы ғын рас тай оты рып, 
та ри хи тағ дыр ор тақ тас ты ғы қа зақ ұл ты мен бі рік-
тір ген Рес пуб ли ка ның бар лық ұлт та ры ның аза мат-
та ры, Қа зақ стан ның бір тұ тас хал қын құ рай ды, бұл 
ха лық Қа зақ стан Рес пуб ли ка сын да ғы еге мен дік тің 
бір ден бір иесі жə не мем ле кет тік би лік тің қай нар 
кө зі бо лып та бы ла ды деп та ныл ды. Оны қа зақ ұл-
ты мен бір ге ор тақ та ри хи тағ дыр бі рік тір ген рес-
пуб ли ка ның бар лық ұлт та ры құ рай ды.

Қа зақ стан ның кон сти ту ци ялық да му үде рі сі нің 
бай та ри хы бар жə не қа зір гі уақыт та мем ле кет-
тік құ ры лыс тың та ри хи мін дет те рін ше шу де үл гі 
бо ла ала ды. Қа зақ стан Рес пуб ли ка сы тəуел сіз дік 
ал ған уақыт тан бе рі екі Кон сти ту ция қа был да ды. 
Ал ғаш қы Кон сти ту ци яны 1993 жы лы 28 қаң тар да 
Рес пуб ли ка ның Жо ғар ғы Ке ңе сі қа был дап, Кон-
сти ту ция нор ма ла ры ның ті ке лей əре ке тін бе кіт ті. 
КСРО құ ла ған соң Қа зақ стан хал қы на өзі нің то-
лық қан ды мем ле кет ті лі гін құ ру ға мүм кін дік ту ды. 
Бұл мүм кін дік ті Қа зақ стан хал қы пай да ла на біл ді. 
Ол 1990 жыл да ры əлеу мет тік-эко но ми ка лық жə не 
са яси ре фор ма лар дан, еге мен ді Қа зақ стан ның ал-
ғаш қы Кон сти ту ци ясын қа был да удан бас тау ал ды. 
Ал ғаш қы Кон сти ту ци яны қай та ба ға лау қи ын дық 
ту ғы за ды, он да қа зір гі кон сти ту ци она лиз мнің не-
гіз гі иде яла ры — би лік ті бө лу прин цип те рі, адам 
құ қық та ры мен бос тан дық та ры ның үс тем ді гі, Қа-
зақ стан хал қы ның əлем дік қо ғам дас тық қа та рын да 
бо лу иде ясы, сот тық ба қы лау жə не бас қа ла ры кө рі-
ніс тап ты. Еге мен ді Қа зақ стан ның ал ғаш қы Кон сти-
ту ци ясы ның ере же ле рін жү зе ге асы ру қо ғам өмі-
рі нің көп те ген са ла ла рын да жа ғым ды өз ге ріс тер ге 
жəр дем дес ті. Са яси, эко но ми ка лық, құ қық тық жə-
не əлеу мет тік са ла лар ды ре фор ма ла уда Кон сти ту-
ция бас ты құ рал бо лып та был ды.

Де мок ра ти яның не гіз гі ин сти тут та ры ның қыз-
мет етуі біз дің көр ге ні міз дей ал ға жыл жу дың дə ле-
лі бол ды. Бұл 1995 жыл ғы 30 та мыз да қа был дан ған 
Қа зақ стан Рес пуб ли ка сы ның ке ле сі Кон сти ту ци-
ясы нан ерек ше бай қал ды. Бұл Кон сти ту ция ға ал-
ғаш рет аза мат тың құ қы на қа тыс ты ға на емес, адам 
дү ни еге кел ген сəт тен одан ажы ра мас құ қық та ры на 
да қа тыс ты нор ма лар ен ді. Ол бойын ша пре зи дент-
тік бас қа ру жүйе сін де гі мем ле кет ке сай, Қа зақ стан 
Рес пуб ли ка сы ның Пре зи ден ті са яси жүйе нің бас-
ты тұл ға сы бо лып та бы ла ды, би лік тар мақ та ры нан 
жо ға ры тұ ра ды. Со ны мен қа тар Пар ла мент ту ра лы 
кон сти ту ци ялық бө лім өз ге ріс тер ге ұшы ра ды.

Қа зір гі қол да ныс та ғы Кон сти ту ция жал пы ха-
лық тық ре фе рен дум нə ти же сін де қа был да нып, 
Пре зи дент тің ай ту ын ша шы найы «Қо ғам дық ке лі-
сім шарт» бол ды. Жа ңа Кон сти ту ция жо ба сын тал-
қы лау ға 3 мил ли он нан ас там қа зақ стан дық қа ты сып, 
31 мың нан ас там ұсы ныс жа сал ды. Елі міз дің екін ші 
Кон сти ту ци ясы мə ні жа ғы нан кон сти ту ци ялық құ-
ры лыс не гіз де рін, тəуел сіз дік ал ған уақыт тан бас тап 
Рес пуб ли ка да бо лып жат қан өз ге ріс тер ді бе кіт кен 

заң дық ак ті бо лып та был ды. Қа зақ стан ның кон сти-
ту ци ялық да му құ қық тық мем ле кет ті құ ру иде ясы 
ал ғаш рет мем ле кет тік еге мен дік ту ра лы Дек ла-
ра ци яда жа ри ялан ды жə не одан əрі Не гіз гі Заң да 
бе кі тіл ген ді гін көр сет ті. Бұ ны мен бір ге бас ты прин-
цип тер ара сын да мем ле кет тік би лік ті заң шы ға ру-
шы, ат қа ру шы жə не сот би лі гі деп бө лу прин ци пі 
де жа ри ялан ған бо ла тын.

Кон сти ту ци яның қа был да нуы мем ле кет тің ға на 
емес, со ны мен қа тар қо ғам дық өмір дің бар лық жақ-
та рын қам ти оты рып, көп мақ сат ты жə не ке шен ді 
си пат қа ие бо ла тын кон сти ту ци ялық үде ріс тер дің 
ма ңыз ды ке зе ңі бо лып та был ды.

Ата заң ның қа был да нуы мем ле кет да му ының 
ше шу ші ке зе ңін де гі са яси ре жим нің ауысу ының 
кө рі ні сін не ме се бе кі ті лу ін біл ді ре тін ді гі не та рих 
дə лел бо ла ала ды. Нə ти же сін де, 1995 жыл ғы Кон-
сти ту ция қа был дан ған кон сти ту ци ялық ре фор-
ма ның мə ні жа ңар тыл ған қа зақ стан дық қо ғам ның 
жа ңа нор ма тив тік мак ро үл гі сін құ ру дан тұ ра ды. 
Бұл Кон сти ту ция қо ғам дық үде ріс тер ді құ қық тық 
мем ле кет құ ру ға ба ғыт та уды үн дей ді. Нор ма тив тік 
тұ рақ ты мақ сат қо ғам ды бі р тін деп қай та өз гер ту ге 
қыз мет ете ді. Тиі сін ше, Не гіз гі Заң жай ға на ере же-
лер жи на ғы емес, ең ал ды мен, жа ңа көз қа рас тың 
топ тас ты рыл ған ай қын да ма сын көр се те ді.

Кон сти ту ция қо ғам мен мем ле кет өмі рін де бел-
гі лі бір эко но ми ка лық жə не са яси шар ттар ды бе-
кі тіп, ны ғай ту да үл кен ма ңыз ға ие бо ла ды. Де мок-
ра ти ялық Кон сти ту ция қо ғам да му ының ке ңіс тік-
те рін ке ңей тіп, да му ды ын та лан ды ра ды, тұл ға ның 
да му ына жəр дем де се ді.

Кон сти ту ция адам ның өмір лік мүд де ле рі не 
қа тыс ты бас ты мə се ле лер ді ше ше ді, қо ғам, мем-
ле кет, тұл ға өмі рі нің не гіз гі са ла ла рын рет тей ді. 
Кон сти ту ци яда қо ғам дық құ ры лыс тың, мем ле-
кет тік ұйым ның, адам мен аза мат тың құ қық тық 
жағ дай ла ры си яқ ты қа ғи да лар жи нақ тал ған түр де 
бе кі ті ле ді. Бұ ны мен бір ге Кон сти ту ция қо ғам мен 
мем ле кет ал дын да стра те ги ялық мін дет тер ді, қо ғам 
мен адам зат өмі рі нің бар лық са ла ла ры ның да му 
ба ғы тын көр се те тін бағ дар ла ма лық құ жат бо лып 
та бы ла ды. Жал пы адам зат тық құн ды лық тар, со ны-
мен қа тар əлеу мет тік əді лет ті лік тұр ғы сы нан не гіз-
гі, мəн ді мə се ле лер ді ше шу де Не гіз гі Заң жа ғым ды 
рөл ат қа ра ды.

Кон сти ту ция мем ле кет тің бас ты За ңы ре тін де — 
ұлт тық құ қық тың қай нар кө зі, бар лық құ қық тық 
жүйе нің өзе гі, ағым да ғы заң на ма лар дың заң дық 
ба за сы бо лып та бы ла ды. Құ қық көз де рі нің жүйе-
сін де ба сым шар ттар ды біл ді ре тін, кон сти ту ци яны 
қа был дау жə не өз гер ту оған жо ға ры заң дық күш бе-
ре тін ерек ше тəр тіп пен қам та ма сыз еті ле тін оның 
үс тем ді гі — Кон сти ту ци яның Не гіз гі Заңы ре тін де гі 
ма ңыз ды заң дық қа си еті не жа та ды. Кон сти ту ци-
яның бұл қа си ет те рін де құ қық тық мем ле кет тің бел-
гі ле рі нің бі рі — Не гіз гі Заң да көр се тіл ген құ қық тың 
үс тем ді гі кө рі ніс та ба ды.

Кон сти ту ци яның үс тем ді гі — Қа зақ стан Рес-
пуб ли ка сы еге мен ді гі оның бар лық аумақ та ры на 
та рай тын ды ғын біл ді ре ді. Ата заң ның үс тем ді гі 
елі міз де кон сти ту ци ялық құ ры лыс тың бе кі ті лу ін, 
құ қық тық мем ле кет ті қа лып тас ты ру ға ұм ты лыс ты, 
со ны мен бір ге мем ле кет тің өзі нің Кон сти ту ция-
ға ба ғы ну ын біл ді ре ді. Кон сти ту ци яның үс тем ді гі 
оның əре кет ті лік шы найы лы ғы мен, қо ғам өмі рі нің 
бар лық са ла ла ры на ше шу ші əсер ету мүм кін ді гі-
мен қам та ма сыз еті ле ді.

Қа зақ стан Рес пуб ли ка сы ның 1995 жыл ғы Кон-
сти ту ци ясы қо ғам да ғы де мок ра ти ялық үде ріс тер ді 
қа лып тас ты ру ды бе кіт ті. Кон сти ту ци яның ал ғы сө-
зін де «Қа зақ стан хал қы еге мен дік құ қы ғын не гіз ге 
ала оты рып осы Кон сти ту ци яны қа был дай ды» деп 
бе кі тіл ген. Егер ха лық еге мен ді гі иде ясын не гіз ге 
ала тын бол сақ, он да Кон сти ту ци ялық нор ма ның 
құ рыл тай лық си па ты ту ра лы ай ту ға бо ла ды. Кон-

сти ту ци ялық ере же лер де ха лық бос тан ды ғы жү зе ге 
асы ры ла ды, Кон сти ту ция нор ма ла ры құ рыл тай-
лық, яғ ни ал ғаш қы си пат қа ие бо ла ды.

Қа зақ стан Рес пуб ли ка сы Кон сти ту ци ясын да ха-
лық қо ғам ның бар лық əлеу мет тік топ та ры кі ре тін 
тұ тас əлеу мет тік-са яси субъ ект ре тін де тү сін ді рі ле-
ді. Осы лай ша, ха лық ты Кон сти ту ци яны жа са ушы 
деп мойын дау оның мəн дік си па тын көр се те ді. Қа-
зақ стан хал қы Кон сти ту ци яны қа был дай тын жал-
ғыз субъ ек ті бо лып та бы ла ды деп мойын да удан 
оның құ рыл тай шы лық си па ты шы ға ды. Қа зақ стан 
хал қы ел де гі мем ле кет тік би лік тің жал ғыз қай нар 
кө зі, еге мен дік тің сақ та ушы сы бо лып та бы ла ды. 
Сон дық тан да ол құ рыл тай шы лық би лік ке ие бо-
ла ды.

Дəл осы Кон сти ту ция ар қы лы Қа зақ стан хал қы 
мем ле кет ті құр ды, оны бас қа ру дың, құ ры лы мы ның 
түр ле рін, əлеу мет тік-эко но ми ка лық құ ры лыс тың 
не гіз де рін, адам мен аза мат мəр те бе сін бел гі ле ді. 
Ол мем ле кет тік би лік ті ұйым дас ты ру мен жү зе ге 
асы ру мен, тұл ға ның құ қық тық мəр те бе сі мен бай-
ла ныс ты қо ғам дық қа ты нас тар дың бас ты, не гіз гі 
топ та рын бе кі те ді, бас қа заң дар дың нор ма ла ры на 
қа ра ған да құ қық тық рет те уді тал дап, қо ры ту дың 
ана ғұр лым ма ңыз ды құ қық тық нор ма ла ры нан тұ-
ра ды. Бұл Кон сти ту ция қа был да нуы ти іс нақ ты 
заң дар ды көр се те оты рып, құ қық тық рет те уге жа-
та тын қо ғам дық қа ты нас тар дың са ла ла рын қа рас-
ты ру ынан кө рі не ді.

Мем ле кет тік-құ қық тық құ ры лыс тың да му ын да-
ғы жа ңа ке зең 2007 жы лы 21 ма мыр да «Қа зақ стан 
Рес пуб ли ка сы Кон сти ту ци ясы на өз гер ту лер мен 
то лық ты ру лар ен гі зу ту ра лы» Заң ды қа был да умен 
бел гі лен ді. Он да не гіз гі Заң да ғы ел үшін ма ңыз ды 
жа ңа лық тар жа ри ялан ды. Бұ ны мен қо са, уақыт тың 
сы ны нан өт кен мем ле кет тік құ ры лыс тың қа зақ-
стан дық үл гі сі нің өл шем де рі сақ тал ды. Аза мат тық 
ин сти тут тың жан-жақ ты да му ына, мем ле кет пен 
қо ғам ның қа рым-қа ты нас та рын үй лес ті ре тін ба-
ғыт тың ар қа сын да осы Заң мем ле кет пен тұл ға ның 
бел сен ді өза ра əре кет етуі не қойыл ған кон сти ту-
ци ялық тыйым дар мен шек те улер ді алып тас та ды, 
жер гі лік ті өзін-өзі бас қа ру жүйе сін жа ңар тты. Ол 
қа зір гі уақыт та елі міз дің іш кі жағ дайы мен оның 
мұқ таж дық та ры на то лық жауап бе ре ді.

Тəуел сіз дік тің қа лып та су жыл да рын да Қа зақ-
стан Рес пуб ли ка сы көп те ген же тіс тік тер ге жет ті. 
Мем ле кет те ел дің са яси жə не эко но ми ка лық жүйе-
сін да мы ту ға ба ғыт тал ған жа ңа құн ды лық тар, жа ңа 
бағ дар лар бар ти ім ді əлеу мет тік-са яси жүйе жү зе ге 
асы рыл ды, ша ғын жə не ор та биз нес ті да мы ту үшін 
жағ дай лар жа са лу да.

Тұ рақ ты лық пен та быс ты өзі нің стра те ги ялық 
мақ са ты ре тін де таң дап, да му ының əр бір жа ңа ке-
зе ңі не құ қық тық жағ дай лар ды құ ра оты рып, Қа зақ-
стан Рес пуб ли ка сы бо ла шақ қа се нім мен қа рай ды. 
Тəуел сіз дік — қо ғам ның лайық ты өмір сү руі мен 
тұ рақ ты да му ына қа жет ті шарт бо лып та бы ла ды. 
Оның кү ші — бір лік те. Тəуел сіз дік жыл да рын да қа-
зақ стан дық жол дың — ер кін дік, бір лік, тұ рақ ты лық, 
гүл де ну си яқ ты не гіз гі құн ды лық та ры қа лып тас ты. 
Ұлт көш бас шы сы Нұр сұл тан Əбі шұ лы Назарбаев-
тың Қа зақ стан хал қы на Жол дауын да Тəуел сіз дік 
ме рей тойы ның ұра ны — бей біт ші лік пен жа сам-
паз дық тың жи ыр ма жы лы деп бел гі лен ді.

Бі лім мен ғы лым ның отан дық жə не ха лы қа ра-
лық тə жі ри бе сін ес кер те тін ин но ва ци ялық са ясат ты 
ес ке ре оты рып, қа зақ стан дық жо ға ры мек теп біз дің 
елі міз ді жо ға ры бі лік ті ма ман дар мен қам та ма сыз 
ете оты рып, осы стра те ги яның ар на сын да да мып 
отыр. Бұл елі міз дің ха лы қа ра лық қо ғам дас тық та ғы 
ұс та ны мын бе кі ту ге жəр дем де се ді.

Е.�. К	БЕЕВ,
АКАДЕМИК Е. А. Б	КЕТОВ АТЫНДА�Ы

�АРА�АНДЫ МЕМЛЕКЕТТІК УНИВЕРСИТЕТІНІ� РЕКТОРЫ
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��р мет ті 	ріп тес тер, �ым бат ты сту дент тер, ма-
гис тран ттар!

Мен Қа зақ стан Рес пуб ли ка сы Тəуел сіз ді гі нің 
20 жыл дық ме рей тойы на ар нал ған Ғы лы ми ке ңес-
тің сал та нат ты мə жі лі сін үл кен тол қы ныс се зі мі мен 
ашып отыр мын. Бү гін гі таң да біз Қа зақ стан ның 
20 жыл ішін де жет кен же тіс тік те рі ту ра лы мақ та-
ныш пен ай та ала мыз. Жас мем ле ке ті міз осын дай 
аз ға на уақыт тың ішін де көп те ген ірі эко но ми ка лық, 
са яси жə не əлеу мет тік же тіс тік тер ге қол жет кіз ді. 
Тəуел сіз ді гін ал ған күн нен бас тап Қа зақ стан да му-
дың жа ңа са ты сы на кө те рі ліп, та лай би ік бе лес тер ді 
ба ғын ды рып ке ле ді. Бар ша ңыз ды осы та ри хи күн-
мен құт тық тай мын жə не ор тақ үйі міз Қа зақ стан-
ның гүл де нуі нің даң қты жо лы ның бас тауын да тұр-
мыз деп се нім біл ді ре мін.

Ува жа емые кол ле ги, до ро гие сту ден ты, ма гис-
тран ты!

С осо бым чув ством вол не ния я от кры ваю се год ня 
тор же ствен ное за се да ние Уче но го со ве та, пос вя щен-
ное 20-лет не му юби лею Не за ви си мос ти Рес пуб ли ки 
Казахстан! Уве рен, что мы все ис пы ты ва ем осо бую 
гор дость за те ис то ри чес кие свер ше ния, ко то ры ми 
от ме че ны 20 лет го су дар ствен но го со зи да ния. Ус-
пе хов, ко то ры ми по пра ву гор дит ся ка зах стан ский 
на род, мы до би лись бла го да ря про ду ман ной, мас-
штаб ной по ли ти ке гла вы го су дар ства Нур сул та на 
Аби ше ви ча Назарбаева. Про воз гла сив глав ны ми 
стра те ги чес ки ми це ля ми раз ви тия на шей стра ны 
«проц ве та ние, бе зо пас ность и улуч ше ние бла го сос-
то яния всех ка зах стан цев», наш Президент не ус тан-
но ра бо тал над тем, что бы Казахстан стал ус пеш ным, 
приз нан ным ми ро вым со об ще ством го су дар ством. 
Об ра ща ясь с еже год ны ми пос ла ни ями к на ро ду 
Казахстана, Президент от ме ча ет, что мы вмес те соз-
да ем но вую, от кры тую и проц ве та ющую стра ну, ко-
то рая ни ког да и ни для ко го не бу дет ис точ ни ком 
внеш ней уг ро зы. «20 лет ми ра и со зи да ния» — та ков 
де виз, ко то рым мы встре ча ем юби лей.

20 лет для ис то рии — крат кий миг, но по рой 
он оп ре де ля ет раз ви тие це ло го го су дар ства на ве ка. 
Пер вые го ды на шей не за ви си мос ти — это по ис ти-
не судь бо нос ные го ды, ког да бы ла за ло же на ос но ва 
фор ми ро ва ния ба зо вых де мок ра ти чес ких цен нос-
тей не за ви си мо го Казахстана. В этот пе ри од бы ли 
при ня ты стра те гии, поз во лив шие на шей стра не до-
бить ся столь впе чат ля ющих ус пе хов; Кон сти ту ция, в 
об суж де нии ко то рой уча ство ва ло бо лее трех мил ли-
онов ка зах стан цев; ре фор ми ро ва на эко но ми ка, под-
твер див шая свою жиз нес по соб ность в го ды рас цве-
та и кри зи са; соз да на бан ков ская сис те ма и вве де на 
на ци ональ ная ва лю та, прив ле че ны инос тран ные 
ин вес ти ции. Осо бо сле ду ет ска зать о но вой сто ли це 
не за ви си мо го Казахстана — Ас та не, соз дан ной по 
за мыс лу Пре зи ден та! Впер вые в ис то рии Казахстана 
ре ше ние о пе ре но се и стро итель стве сто ли цы бы ло 
про дик то ва но на ци ональ ны ми ин те ре са ми, име-
ло ог ром ный по ли ти чес кий и нрав ствен ный смысл. 
Сим во лом со зи да ния и проц ве та ния стра ны ста ла 
Астана для ка зах стан цев, го ро дом ми ра и сог ла сия 
приз на ло ее меж ду на род ное со об ще ство.

Но глав ным ито гом это го двад ца ти ле тия ста-
ли на ша уве рен ность в пра виль нос ти из бран но го 
пу ти, на ше же ла ние ра бо тать во имя бу ду ще го, во 
имя на ших де тей. За эти го ды вы рос ло це лое по ко-
ле ние ка зах стан цев. У нас се год ня есть уни каль ная 
воз мож ность поз дра вить с 20-лет ним юби ле ем стра-
ны ро вес ни ков Не за ви си мос ти. До ро гие сту ден ты, 
вы — глав ная цен ность на ше го го су дар ства, его на-
деж да на бу ду щие ус пе хи, его зав траш ний день. Мы 
ве рим в вас!

Га ран ти ей проц ве та ния стра ны яв ля ют ся труд 
и уси лия каж до го граж да ни на, каж до го кол лек ти-
ва. По мыс ли Пре зи ден та, юби лей ный год — это не 
толь ко год праз днич ных тор жеств, юби лей дол жен 
по бу дить всех к со зи да тель но му тру ду и дос ти же ни-
ям во бла го проц ве та ния на шей Ро ди ны. Ка зах стан-
цы с эн ту зи аз мом вос при ня ли идею Пре зи ден та о 
том, что каж дый ме сяц это го го да дол жен быть от-
ме чен де ла ми, со бы ти ями, дос ти же ни ями.

Ува жа емые кол ле ги, до ро гие сту ден ты, об суж-
дая Пос ла ние Пре зи ден та стра ны Нур сул та на Аби-
ше ви ча Назарбаева на ро ду Казахстана «Пос тро им 
бу ду щее вмес те!», мы при ня ли ре ше ние оз на ме но-
вать год 20-ле тия Не за ви си мос ти Казахстана 20 ус-
пе ха ми КарГУ.

Мы вы пол ни ли свое ре ше ние. Наш кол лек тив 
су мел каж дый ме сяц юби лей но го го да на пол нить 
по бе да ми и дос ти же ни ями. Это и но вые науч ные 
раз ра бот ки, и ин но ва ци он ные про ек ты, науч ные, 
твор чес кие, спор тив ные по бе ды, граж дан ская ак-
тив ность.

Се год ня хо те лось бы наз вать все на ши дос ти же-
ния, име на всех на ших кол лег и сту ден тов, ко то рые 

внес ли свой пер со наль ный или кол лек тив ный вклад 
в по бе ды юби лей но го го да. Их бы ло так мно го, что 
упо мя нуть все в рам ках од но го док ла да не пред став-
ля ет ся воз мож ным. Я ос та нов люсь на 20 на ибо лее 
зна чи мых по бе дах.

Ми нис тер ством об ра зо ва ния и на уки был объ-1. 
яв лен кон курс про ек тов ис сле до ва тельских 
уни вер си те тов, в ко то ром мы при ня ли учас тие. 
Про ект «Прог рам мы раз ви тия КарГУ им. Е. А. 
Бу ке то ва как ис сле до ва тельско го уни вер си те та» 
был приз нан од ним из луч ших, и наш уни вер-
си тет с 2011 го да при ни ма ет учас тие в прог рам-
ме «Це ле вое раз ви тие уни вер си тет ской на уки, 
ори ен ти ро ван ной на ин но ва ци он ный ре зуль-
тат». В рам ках дан но го про ек та бу дут фи нан си-
ро вать ся науч ные ис сле до ва ния уче ных КарГУ, 
и уже в те ку щем учеб ном го ду уни вер си тет по-
лу чил 50 млн тен ге.
С при ня ти ем Го су дар ствен ной прог рам мы 2. 
фор си ро ван но го ин дус три аль но-ин но ва ци он-
но го раз ви тия пе ред уче ны ми уни вер си те та 
бы ла пос тав ле на за да ча соз да ния про рыв ных 
про ек тов, приз ван ных обес пе чить пе ре ход ре-
ги ональ ной про мыш лен нос ти на ин но ва ци он-
ный тип про из вод ства. Мы до би лись хо ро ших 
ре зуль та тов: 9 про ек тов уче ных КарГУ вклю че-
ны в «Кон цеп цию раз ви тия ба зо вых от рас лей 
про мыш лен нос ти Ка ра ган дин ской об лас ти».
Эк спер тной ко мис си ей «На ци ональ но го ин но-3. 
ва ци он но го фон да» про ек ты уче ных КарГУ им. 
Е. А. Бу ке то ва Вик то ра Ми хай ло ви ча Юро ва и 
Еды ге Су юн ды ко ви ча Мус та фи на бы ли приз на-
ны в чис ле луч ших ин но ва ци он ных раз ра бо ток 
стра ны. Это зна чит, что они бу дут под дер жа ны 
ин вес то ра ми и внед ре ны в про из вод ство.
В этом го ду уче ны ми КарГУ осу ществлен нас-4. 
то ящий про рыв в ми ро вое ин фор ма ци он ное 
науч ное прос тран ство. 30 ав то ров опуб ли ко ва-
ли свои статьи в жур на лах с им пакт-фак то ром. 
Счи таю не об хо ди мым от ме тить, что статьи 
про фес со ра Га би та Габ дул ло ви ча Мей ра мо ва 
опуб ли ко ва ны в жур на ле «Ди абет» (им пакт-
фак тор 8,505). Это жур нал с са мым вы со ким 
им пакт-фак то ром, в ко то ром за пос лед ние го-
ды пуб ли ко ва лись уче ные Казахстана.
В юби лей ный год от кры ты ла бо ра то рии хи-5. 
ми чес ко го ма те ри ало ве де ния и на но хи мии и 
эко цен тра на би оло го-ге ог ра фи чес ком фа куль-
те те. Эти науч ные цен тры поз во лят про во дить 
ис сле до ва ния на вы со ко точ ном обо ру до ва нии в 
та ких при ори тет ных нап рав ле ни ях, как на но- и 
би отех но ло гии.
За год пре по да ва те ля ми и сот руд ни ка ми на-6. 
ше го уни вер си те та за щи ще но ре кор дное ко-
ли че ство дис сер та ци он ных ис сле до ва ний: 45 
дис сер та ций на со ис ка ние уче ной сте пе ни кан-
ди да та на ук и 21 — док то ра на ук. За всю ис то-
рию КарГУ у нас не бы ло та ких вы да ющих ся 
ре зуль та тов.
По ито гам Рес пуб ли кан ско го кон кур са «Луч-7. 
ший Со вет мо ло дых уче ных в науч ных ор га ни-
за ци ях и выс ших учеб ных за ве де ни ях Рес пуб ли-
ки Ка зах стан», про во ди мо го Фон дом Пер во го 
Пре зи ден та Рес пуб ли ки Казахстан, по бе ди те-
лем был приз нан Со вет мо ло дых уче ных Ка ра-
ган дин ско го го су дар ствен но го уни вер си те та им. 
Е. А. Бу ке то ва. На це ре мо нии наг раж де ния 24 
но яб ря 2011 го да уни вер си те ту был вру чен сер-
ти фи кат и де неж ная пре мия в раз ме ре по лу-
мил ли она тен ге.
Го су дар ствен ная прог рам ма раз ви тия об ра зо-8. 
ва ния Рес пуб ли ки Казахстан на 2011-2020 го ды 
ста вит целью про хож де ние меж ду на род ной 
ак кре ди та ции. Мы прош ли про це ду ру ауди та 
об ра зо ва тель ных прог рамм «Хи мия», «Фи зи ка», 
«Эко но ми ка», про ве ден но го ав то ри тет ным не-
мец ким агент ством AQ UIN.
КарГУ им. Е. А. Бу ке то ва во шел в чис ло ву зов 9. 
Казахстана, на ибо лее ус пеш но ре али зу ющих 
об ра зо ва тель ные прог рам мы. 23 спе ци аль нос-
ти ба ка лав ри ата по 6 нап рав ле ни ям под го тов-
ки за ня ли в на ци ональ ном рей тин ге 1-е, 2-е, 3-е 
мес та (1-е мес то — 4 спе ци аль нос ти, 2-е мес то — 
11 спе ци аль нос тей, 3-е мес то — 8 спе ци аль-
нос тей). Этот вы со кий по ка за тель — ре зуль тат 
вы со ко го про фес си она лиз ма и эф фек тив ной 
ра бо ты про фес сор ско-пре по да ва тельско го кол-
лек ти ва.
Ре зуль та тив ность ра бо ты кол лек ти ва под твер-10. 
жда ет ся по бе дой две над ца ти пре по да ва те лей 
КарГУ, ко то рые ста ли об ла да те ля ми гран та 
Рес пуб ли кан ско го кон кур са «Луч ший пре по да-
ва тель ву за» (2010 г.).
В прош лом го ду впер вые Меж ду на род ная сти-11. 
пен дия Пре зи ден та Рес пуб ли ки Казахстан «Бо-

ла шак» вру ча лась не толь ко обу ча ющим ся, но 
и пре по да ва те лям, уче ным. Ее об ла да те ля ми в 
пер вый год при суж де ния ста ли 10 пре по да ва-
те лей и сот руд ни ков на ше го уни вер си те та. Это 
очень по чет но.
Пред ме том осо бой гор дос ти на ше го кол лек-12. 
ти ва яв ля ют ся по бе ды сту ден тов КарГУ на рес-
пуб ли кан ских и меж ду на род ных пред мет ных 
олим пи адах. В юби лей ном го ду пер вые мес та 
бы ли по лу че ны на ши ми сту ден та ми на рес пуб-
ли кан ских олим пи адах по со ци аль ной пе да го-
ги ке, на чаль ной во ен ной под го тов ке, ту риз му, 
ин фор ма ти ке, изоб ра зи тель но му ис кус ству и 
чер че нию, ре ги оно ве де нию. В це лом на ши сту-
ден ты за ня ли 6 пер вых, 5 вто рых и 7 треть их 
мест. Все по бе ди те ли олим пи ад бы ли по ощ ре-
ны де неж ной пре ми ей в раз ме ре сти пен дии.
Об ра зо ва тель ное со об ще ство Казахстана сос-13. 
ре до то чи ло ин тел лек ту аль ные уси лия на соз-
да нии ка че ствен ных учеб ни ков для 12-лет ней 
шко лы, о не об хо ди мос ти эф фек тив но го ре ше-
ния этой за да чи осо бо го во рит ся в «Го су дар-
ствен ной прог рам ме раз ви тия об ра зо ва ния 
Рес пуб ли ки Казахстан на 2011-2020 го ды». В 
2011 го ду в план Ми нис тер ства об ра зо ва ния 
и на уки Рес пуб ли ки Казахстан по раз ра бот ке 
учеб ни ков но во го по ко ле ния вклю че ны ав тор-
ские кол лек ти вы на ше го уни вер си те та, ко то ры-
ми соз да но 5 учеб но-ме то ди чес ких ком плек сов 
для 12-лет ней шко лы.
В юби лей ный год в КарГУ им. Е. А. Бу ке то ва 14. 
ус пеш но за вер шен эк спе ри мент по внед ре нию 
прог рам мы PhD-док то ран ту ры и сос то ял ся 
пер вый в ис то рии уни вер си те та вы пуск со ис ка-
те лей уче ной сте пе ни «док тор фи ло со фии».
Впер вые в 2011 го ду наш уни вер си тет при нял 15. 
учас тие в ми ро вом рей тин ге сай тов выс ших 
учеб ных за ве де ний We bo mat rix. По ито гам 2011 
го да сайт КарГУ им. Е. А. Бу ке то ва за нял 3-ю по-
зи цию сре ди ка зах стан ских ву зов.
С ра достью на по ми наю об ус пеш ном от кры тии 16. 
сту ден чес ко го скве ра 20-ле тия Не за ви си мос ти 
Рес пуб ли ки Казахстан. За ко рот кое вре мя он 
стал лю би мым мес том от ды ха не толь ко сту ден-
тов уни вер си те та, но и жи те лей го ро да.
В фев ра ле 2011 го да Кон цеп ция вос пи та тель-17. 
ной ра бо ты Ка ра ган дин ско го го су дар ствен но го 
уни вер си те та им. Е. А. Бу ке то ва бы ла от ме че на 
Уп рав ле ни ем по вос пи та тель ной ра бо те Ми-
нис тер ства об ра зо ва ния и на уки Рес пуб ли ки 
Казахстан в ка че стве об раз цо вой и ре ко мен до-
ва на ву зам Казахстана для внед ре ния. Ре зуль-
та том про ду ман ной вос пи та тель ной стра те гии 
уни вер си те та ста ло то, что сту ден ты весь юби-
лей ный год ра до ва ли нас сво ими мно го чис лен-
ны ми по бе да ми и дос ти же ни ями во всех сфе-
рах об ще ствен ной, куль тур ной и спор тив ной 
жиз ни.
Од на из яр ких по бед юби лей но го го да — прис-18. 
во ение фольклор но му ан сам блю «Са рын» зва-
ния на род но го. Это зва ние прис во ено Ми нис-
тер ством куль ту ры Рес пуб ли ки Казахстан за 
вы со кий про фес си она лизм учас тни ков кол лек-
ти ва и про па ган ду тра ди ций ка зах ской инстру-
мен таль ной му зы ки.
Осо бое мес то в ря ду зна чи мых по бед 20-ле тия 19. 
Не за ви си мос ти Рес пуб ли ки Казахстан за ни ма-
ют спор тив ные дос ти же ния на ших сту ден тов в 
2011 го ду:

Лег ко ат лет ка Блу до ва Оль га за во ева ла ли цен зию • 
на Олим пи аду в Лон до не;
Ха ван бай Хов дал за нял 3-е мес то на чем пи она-• 
те ми ра сре ди мо ло де жи по дзю до в Кей пта уне 
(ЮАР);
Аидо ва Ека те ри на за ня ла 3-е мес то в Куб ке ми ра • 
по конь ко беж но му спор ту в Ас та не;
Ку зи на Алек сан дра ста ла чем пи он кой Казахстана • 
по лег кой ат ле ти ке;

Мо ми нов Бо быр жан стал чем пи оном рес пуб ли-• 
ки по бок су (69 кг) и вклю чен в сбор ную стра ны;
Са ри ев Жас лан стал чем пи оном рес пуб ли ки по • 
гре ко-рим ской борь бе и яв ля ет ся чле ном сбор-
ной стра ны;
В сос та ве ко ман ды «Тул пар» по ми ни-фут бо лу — • 
чем пи она стра ны 2011 го да — чем пи оном стал 
Ва ли шин Ар тем.
Дос той ным фи наль ным ак кор дом 20 по бед 20. 
КарГУ ста ло за во ева ние Гран-при об лас тно го 
кон кур са пат ри оти чес кой пес ни «Жас сун кар» 
во каль ной груп пой на ше го уни вер си те та «Жас-
тар» (в сос та ве: Му ка но ва Са на, Са ты ба ев Аман-
дык, Си до рен ко Ири на и Аду шев Агы бай).
Труд про фес сор ско-пре по да ва тельско го сос та ва, 

сот руд ни ков и сту ден тов, наш об щий вклад в раз ви-
тие выс шей шко лы по дос то ин ству оце нен Ми нис-
тер ством об ра зо ва ния и на уки, аки мом Ка ра ган дин-
ской об лас ти, аки ма та ми Ка ра ган ды и райо на им. 
Ка зы бек-би, а так же ру ко вод ством Ка ра ган дин ско го 
фи ли ала на род но-де мок ра ти чес кой пар тии «Нур 
Отан».

В пред две рии праз дно ва ния 20-ле тия Не за-
ви си мос ти Рес пуб ли ки Казахстан пре по да ва те ли, 
сот руд ни ки, сту ден ты от ме че ны по чет ны ми гра мо-
та ми, бла го дар нос тя ми, пре ми ями Уче но го со ве та. 
В чис ле наг раж ден ных — зас лу жен ные ра бот ни ки 
КарГУ, луч шие пре по да ва те ли, от лич ни ки уче бы, 
ак ти вис ты и спортсме ны. Вче ра ми нистр об ра зо ва-
ния и на уки вру чил юби лей ные ме да ли «20 лет Не-
за ви си мос ти Рес пуб ли ки Ка зах стан» на шим кол ле-
гам Кар ги ну Сер га ли То ле убе ко ви чу, Аман ды ко вой 
Са уле Кош ке нов не, Аман ба евой Га ли не Юсу пов не, 
Бо ки жа но вой Фа изе Иман ма ди ев не. Се год ня в этом 
за ле у нас бу дет воз мож ность поз дра вить сту ден тов, 
пре по да ва те лей и сот руд ни ков с зас лу жен ны ми наг-
ра да ми.

Поз драв ляю всех, кто до бил ся в юби лей ном го-
ду боль ших и ма лых по бед, кто ис пы тал чув ство 
ра дос ти от про де лан ной ра бо ты. Толь ко стрем ле-
ние каж до го де лать свое де ло мак си маль но хо ро шо, 
про фес си ональ но, ре зуль та тив но га ран ти ру ет ус пех 
всей стра ны.

Вот уже 20 лет Казахстан уве рен но идет по соб-
ствен но му пу ти, выб рав в ка че стве глав ных цен нос-
тей сво бо ду, един ство, ста биль ность и проц ве та ние.

В ка нун юби лей но го Дня Не за ви си мос ти я еще 
раз хо чу об ра тить ся к сту ден там. Вы яв ля етесь ро-
вес ни ка ми не за ви си мос ти стра ны, и от то го, осоз на-
ете ли вы слу же ние Ка зах ста ну сво им лич нос тным 
де лом, за ви сит, ка кой бу дет на ша стра на, ста нет ли 
она счас тли вым до мом для вас и ва ших де тей. Я поз-
драв ляю вас с ве ли ким праз дни ком — Днем Не за ви-
си мос ти Рес пуб ли ки Казахстан!

До ро гие кол ле ги, дол гом каж до го из нас дол-
жно быть ук реп ле ние един ства, ми ра и сог ла сия в 
на шей стра не. Этот праз дник объ еди ня ет нас, да ет 
си лы для но вых свер ше ний во имя стра ны, в ко то-
рой мы жи вем.

Я поз драв ляю всех с Днем Не за ви си мос ти, же-
лаю счастья, доб ра, креп ко го здо ровья, бла го по лу-
чия, ми ра каж дой семье и на ше му об ще му до му — 
Ка зах ста ну!

Құр мет ті əріп тес тер, елі міз де гі бір лік ті, бей біт-
ші лік пен ке лі сім ді ны ғай ту біз дің бо ры шы мыз. Бұл 
ме ре ке біз ді бір лік ке ша қы рып, елі міз дің игі лі гі не 
ең бек ету ге күш бе ре ді.

Тəуел сіз дік күні құт ты бол сын! Сіз дер ге ба қыт, 
зор ден са улық, əр бір от ба сы на аман дық, бақ-бе ре-
ке жə не Ота ны мыз ға ты ныш тық, бей біт ші лік ті лей-
мін!

ДОКЛАД РЕКТОРА КАРАГАНДИНСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО 
УНИВЕРСИТЕТА ИМЕНИ АКАДЕМИКА Е. А. БУКЕТОВА 

НА ТОРЖЕСТВЕННОМ ЗАСЕДАНИИ 
УЧЕНОГО СОВЕТА, 

ПОСВЯЩЕННОМ ПРАЗДНОВАНИЮ 
20-ЛЕТИЯ НЕЗАВИСИМОСТИ 

РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

20-летию Независимости Республики Казахстан — 20 побед КарГУ
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Ел бо лып та ңы мыз Тəуел сіз дік пен ат қа лы жи ыр-
ма жыл то лып ты. Ас пан ас ты ай да һа ры на ай нал ған 
ел дер мен те ре зе міз тең, ке ре ге міз кең, бей біт өмір 
ке шу де міз. Ті ке лей та ғы лым ға то лы та рих бет те рін 
ақ тар сақ, жи ыр ма жыл да жа һан да нып, жа ңа өмір 
бе лес те рін ке шу де міз. Ал ға қой ған бе рік мақ сат пен 
қа тар, ұлт көш бас шы сы ның бе рік ұс та ған си қыр лы 
та яқ ша сын дай сын дар лы са яса ты ның мы ғым, бе-
рік ті гі бо лар, бəл кім.

Тəуел сіз дік — жас тар дың ас қақ абы ройы жі гер лі 
на мы сы мен, төк кен қа ны мен кел ге нін көз бен көр ме сек 
те рух пен се зі ніп, са на мыз ға жат тап өс кен ұр пақ пыз. 
1991 жыл дың 16 жел тоқ са ны Қа зақ стан дық əр бір аза-
мат үшін ру хын би ік ұс тар, бөр кін ас пан ға лақ ты рып 
ай тар лық қа си ет ті күн! Жү ре гі елім деп соқ қан əр бір 
жі гер лі жас тың са на сын да «Тəуел сіз дік» сө зі нің анық та-
ма сы сай рап тұ ру ға мін дет ті. Тəуел сіз ел бо лып, ал тын 
отауымыз дың тү ті нін тү те тіп, қы ра ны ас па нын да қа-
лық та ған, ма мы ра жай за ман ды қан ша ма боз дақ тар ар-
ман дап кет ті, шір кін! Жа нын шү бе рек ке түйіп, қыр шын 
кет кен Қай рат, Лəз зат тар дың ер лі гін та рих бет те рі ай-
қын дап бе рер. Тəуел сіз дік тің ту ын жел бі ре тіп, ай да ры-
мыз дан жел есіп отыр ған қа зір гі ке ре мет күн ұл тым де-
ген ұлан дар дың ар қа сы. Елім деп емі рен ген, ке уде сі нен 
рух тың ұш қы ны жа лын дап, қа зақ жұр ты ның та ри хи 
сах на дан өш пе сі үшін іс тел ген өл ше усіз ең бе гі еді. Рух-
пен кел ген Тəуел сіз дік ті би ік тұ тып, əр бір ке зе ңін се зі не 

біл сек, шір кін! Тəу етер тəуел сіз дік кү нін де дем ала тын 
екі кү ні не қы зық пай, өр шіл рух ты жел бі ре тіп, жі гер ді 
жа ныш тап, қай ра тын би ік етіп, бір сəт ке бол сын ес ке 
ал са нұр үс ті не нұр бол мас па?! Тəн де рі не зор лық кел ті-
ріп, ұрып-со ғып жа нын қи нап, қа ла бер ді түр ме ге қа ма-
лып, кей бі рі іс-түс сіз жо ғал ған. Та мы рын те рең жай ған 
Тəуел сіз дік тің қа си етін се зін беу мүм кін емес. Осы күн ге 
жет пе сек, мүм кін, тəуел сіз дік тің не бір ұсақ кө рі ніс те рін 
елес те тіп, мəң гі лік бас қа жұрт тың бо дан ды ғын да жү рер 
едік. Бі рақ, та рих па рақ та рын да ал тын əріп пен аты жа-
зы лар, тəуел сіз дік тің ту ын жел бі ре тер на мыс ты ұл-қыз-
да ры ті рі тұр ған да, қа зақ елі қа на тын кең ге жа яры хақ.

1991 жыл дың жа лын ды жел тоқ са нын да шыр етіп 
кең дү ни енің есі гін аш қан, тəуел сіз дік пен түй дей құр-
дас тар лан дар мен сұх бат құр ған бо ла тын быз.

Қа си ет ті қа ра ша ңы рақ ҚарМУ тəуел сіз дік тің жи ыр-
ма жыл дық ме рей тойы на са қа дай сай. Құ ра мын да ғы əр 
фа куль тет тің де қо сар үлес те рі аз емес, іс пен көр се тіп 
ба ғу да. Та рих фа куль те ті нің сту ден ті Нұр сұл тан ның ту-
ыл ған кү ні жел тоқ сан ның 17 жұл ды зы на сəй кес кел се, 
фи ло со фия ка фед ра сы ның сту ден ті Əсе май 16 жел тоқ-
сан да дү ни еге кел ген екен. Та лан тты жас тар бү гін гі кү-
ні не дəн ри за.

Тіл ге ти ек ет сек, «Тəуел сіз дік» те гін кел ген жоқ. 
Осы ой ға орай, мем ле кет жас тар са яса тын бе рік ұс-
тап, мүд де сін қор ғай алып отыр ма?

Нұр сұл тан: Қа зақ стан аза ма ты ре тін де елі міз дің 
өр кен деуіне үлес қо су ға мін дет ті міз. Жас тар са яса тын 
бе рік ұс тап отыр де уге то лық ке лі се ал май мын. Бір жа-
ғы нан «Дип лом мен ауыл ға», «Бо ла шақ» жо ба ла ры жас-
тар дың бі лім көк жи егін кө те ру мақ са тын да жа сал ған. 
Бұл құп тар лық дү ние. Бі рақ, қа зір де елі міз де жұ мыс-
сыз, үй сіз-күй сіз жүр ген жас тар же тер лік. Сол жағ дай-
лар то лық қа рас ты рыл са де ген ті лек бар.

Əсе май: Ел ер те ңі — жас тар. Бə рі са рап тап кел ген де 
бо ла шақ жас тар дың ен ші сін де қа ла ды. Мем ле кет жас-
тар са яса тын бе рік ұс тай алып отыр деп ай та ала мын. 

Мы са лы, «Бо ла шақ» бағ дар ла ма сы мен ше тел де бі лім 
алу жо ба сын құп тай мын. Жас тар жа ғы нан бір ті лек бар, 
ол оқу ақы сы ның кө те ріл меуі, мем ле кет та ра пы нан сту-
дент тер ге те гін гран ттар бө лін се.

Тəуел сіз дік ке əр кім əр қа лай үлес қо са ды, жас тар 
қан дай үлес қо су ке рек?

Нұр сұл тан: Тəуел сіз ел дің аза ма ты ре тін де елі міз-
дің өсіп-өр кен деуіне өзін дік үле сім ді қо сар едім. Та рих 
са ла сын же тік мең ге ріп, бі лік ті ұс таз ре тін де бі лім ді ұр-
пақ тəр би елеп шы ға ру — мен дік мақ сат.

Əсе май: Оқу ды үз дік аяқ тап, бі лік ті са ясат кер бол-
ғым ке ле ді. Өз ал ды на ойын ашық жет кі зе ала тын өзін-
дік пі кі рі, бе рік ұс та ны мы бар са рап шы-са ясат кер лер аз. 
Са яси тұ щым ды ой ла рым ды ұсы нып, елім нің əлем дік 
аре на да та ны лу ына үлес қо сар едім.

Тəуел сіз дік тің құр да сы ре тін де би ыл ғы Тəуел сіз-
дік тің 20 жыл то лу ына Қа зақ стан ның аза ма ты ре тін-
де ай тар ле бі зің?

Нұр сұл тан: Қан ша ма бе лес тер ді ар тқа тас тап, бү-
гін гі ке ре мет күн ге қол жет кіз дік. Əри не, бар лы ғы те гін-
нен-те гін кел ген жоқ. Тəуел сіз дік тің жи ыр ма жыл то лу 
ме ре ке сін атап өту де. Осын дай бе ре ке, ын ты ма ғы жа-
рас қан, бас ты сы еге мен ді гі міз дің ір ге сі бе кі ген қа си ет ті 
күн де ту ған ба қыт ты ұр пақ тың бі рі мін. Ел ір ге сі аман 
бо лып, қа зақ елін көр кей те бе рейік.

Əсе май: Қа зақ стан ның аза мат ша сы ре тін де осын-
дай ай ту лы ме ре ке мен бар лық Қа зақ стан дық тар ға бір-
лік, бе ре ке ті лей мін. Тəуел сіз ді гі міз мы ғым, ше ка ра мыз 
бе рік бо лып, елі міз қа рыш тап да мы ған елу ел дің қа та-
ры на ен сін. Тəуел сіз, еге мен ді ел дің əр бір аза ма ты ның 
ру хы би ік бо лып, ел тұт қа сын бе рік ұс тар ай бын ды жас-
тар кө бейе бер сін!

P. S. Бөр кің ді ас пан ға лақ ты рып қу ан, Қа зақ елі! 
Бұл — та рих бе тін де ал тын əріп пен жа зы лар күн. Тə ңір-
ден кел ген тəт ті сый ға сыр дан ға сыр ға ұла са бер гей.

АЯУЛЫМ СОВЕТ, ЖУРНАЛИСТИКА Б	ЛІМІНІ� 2 КУРС СТУДЕНТІ

Қа ра ша айы ның 27 жұл ды зы кү ні ҚарМУ-
дың де не мə де ни еті жə не спорт фа куль те тін-
де Қа зақ стан Рес пуб ли ка сы Тəуел сіз ді гі нің 
20 жыл ды ғы на жə не мем ле кет тік ше ка ра кү ні-
не ар нал ған ме ре ке лік кеш бо лып өт ті. «Тəуел-
сіз дік тің 20 шы ңы — 20 жұл дыз ды күн дер» 
аясын да жүр гі зіл ген ша ра ның өтуі не дə не кер 
БƏД бө лі мі мен «Жас Сұң қар» ұйы мы ның же-
тек ші сі Қ. И. Са ды қов.

Сал та нат ты жи ын ның ашы лу ына фа куль тет 
де ка ны, про фес сор Н. Р. Ра ма шов құт тық тау сө-
зін жет кіз ді. Қа ра ған ды об лыс тық қор ға ныс іс те-
рі жө нін де гі де пар та мен ті бас шы сы орын ба са ры, 
пол ков ник С. В. Жа ров сөз ке зе гін алып, ке зек ті 
ба ян да ма сын көп ші лік на за ры на ұсын ды. Кеш тің 
ар найы бағ да ра ла ма сы на сəй кес БƏД ка фед ра сы 
ұс таз да ры Е. Ж. Қо жам жа ров пен Т. Б. Еле ме сов 
ше ка ра қор ғау қыз ме ті жө нін де ба ян да ма оқы-

ды. Құр мет ті қо нақ тар са пын да Ауған стан да ер лік 
көр сет кен со ғыс ар да ге рі, «Қы зыл жұл дыз» ор де-
ні нің иеге рі А. Т. Жан та сов төк кен тер, жа лын ды 
на мыс пен кел ген Тəуел сіз дік ті тіл ге ти ек етіп, со-
ғыс жыл да рын ес ке ал ды. Ұс таз дар қауымы, сту-
дент тер, құр мет ті қо нақ тар та ма ша ла ған кеш тің 
көр кін кыз дыр ған, ор та да əн мен жыр дан ша шу 
ша шып, би түр ле рі нен өнер ле рін ор та ға сал ған 
да рын ды жас тар. То па ло ва Ал ты най дың көр кем 
гим нас ти ка дан орын да ған əсер лі көр се ті лі мі кө-
рер мен ді ке ре мет əсер ге бө ле ге нін бай қа дық.
Күн-түн де мей жұ мыс жа сай тын де не мə де ни-

еті жə не спорт фа куль те ті нің Тəуел сіз дік ке тар ту 
ре тін де ұсы нып отыр ған ал ғаш қы ша ра сы емес 
бұл. Ап та ның бел гі лен ген жұ мыс күн де рін есеп-
те ген де, ша ра жек сен бі ге сəй кес кел се де ка фед ра 
ұс таз да ры ның уақыт пен са нас пай ең бек етуі еле у-
сіз қал мас. Ке зек күт тір мес тен ал да ғы дүр кі ре ген 
ме ре ке ге ка фед ра ұжы мы ай ту лы жи ыр ма сый 

жа са мақ ни ет те. Əзір ше, бұл бас та ма сы бол мақ. 
Елін, же рін қор ғар шы мыр лы да шы нық қан жас-
тар осы бө лім нің сар баз да ры.
Əс ке ри-пат ри от тық се зім ді ояту, Отан ға де ген 

адал қыз мет ұс та ным да ры көз дел ген ал да ғы ат-
қа ры лар ша ра лар «Ки елі, тəу етер Тəуел сіз дік ке» 
ар нал мақ.

А. СОВЕТ, �АРМУ СТУДЕНТІ

Кең да ла лы, кең пейіл ді қа зақ пыз,
Құл емес піз, ер кін жан быз, азат пыз!
Қас тағ дыр дың қи қа ңы на көн бей міз,
Ел на мы сын еш бір жан ға бер мей міз! — деп жыр-

ла ған ақи ық ақын Қа сым Аман жо лов тың бұл өле-
ңі жү ре гі «қа зақ» деп соқ қан əр бір жан ның пат-
ри от тық ас қақ се зі мін оятар рух қа то лы. Тағ дыр-
дың та лай те пе рі шін ба сы нан өт кер се де, та лай 
дауылы на қал са да, кə рі емен дей қас қайып қар сы 
тұ ра біл ген қа зақ ба ла сы ның ұра ны бұл өлең!
Осын дай кең-бай тақ да ла сы бар, пейі лі дар хан 

хал қы бар тəуел сіз елі міз Қа зақ стан ның азат тық-
тың көк ту ын жел бі рет ке ні не би ыл, мі не, 20 жыл 
тол ды! Ал ен ді осы тəуел сіз дік жо лын да та лай 
жан ның қа ны, та лай жан ның те рі тө гіл ген ді гі ту ра-
лы ай тпа сақ та бел гі лі. Тіп ті, біз ұмыт сақ та, та рих 
ұмыт пай тын дү ни елер бұл. Тəуел сіз дік кү ні де ген-
де, ойы ма, ең бі рін ші, Жел тоқ сан оқи ға сы орал са, 
құ ла ғы ма «Жел тоқ сан ыз ға ры ның» үні ес ті ле ді:
Тоң дыр ды ме ні, тоң дыр ды се ні,
Жел тоқ сан же лі ыз ғар лы.
Сол дыр ды гүл ді, оң дыр ды нұр ды,
Кө ңіл де мұң лы із қал ды…
Жел тоқ сан оқи ға сы на қа тыс қан дар мен сон-

да құр бан бол ған жан дар ға ес те лік бо лып қал ған 
осы бір əн ді ес ті ген сайын өне бойым шы мыр лап, 
ерек ше се зім ге бө ле не мін. Қа рап отыр сам, сол 
кез де дəл қа зір гі біз дер дей көк өрім жас тар дың 
бұл ер лі гі та рих та орын ал ған та лай оқи ға лар да-
ғы ер лік қи мыл дар дан кем түс пей ді екен.

Елі нің азат ты ғын аң са ған бұл жас тар дың қоз-
ғау шы кү ші ел дік рух пен сол елі не, хал қы на де ген 
адал, пер зент тік ма хаб бат та ры еді. Тəуел сіз дік ті 
ұран етіп, көк ту ын би ік ке кө те ру ле рі не, жауына, 
қан ша лық ты мық ты бол ға ны на қа ра мас тан, қас-
қая қар сы тұ рып, ар па лы су ына се беп бол ған да 
осы лар. Қас қал дақ тың қа нын дай қа нын елі нің 
тəуел сіз ді гі үшін қи ып кет кен олар дың отан сүй-
гіш тік, қай сар лық, ба тыр лық қа си ет те рі бү гін гі 
біз үшін үл гі бо лар лық тай.

Қай рат де ген атым бар,
Қа зақ де ген за тым бар.
Ер кек тоқ ты құр бан дық,
Атам де сең, атың дар! — деп, тіп ті аты лу жа-

за сы на ке сі ліп ба ра жат қан ның өзін де де ге ні нен 
қай тпай, на мыс қа шап қан Қай рат тың бойын да ғы 
ер лік, қай сар лық мы на біз де бар ма?! Ой ла найық-
шы…

«Жел тоқ сан — тəуел сіз дік ру хы…» Шы ны-
мен де, со нау жа угер ші лік за ман нан бас тау ал ған 
тəуел сіз дік жо лын да ғы кү рес тің соң ғы нүк те сі 
бол ған — осы Жел тоқ сан оқи ға сы. Қа зақ жас та-
ры ның на мыс отын ала ула тып, ру хын оят қан бұл 
оқи ға ның біз ге қал дыр ған ба ға жет пес сыйы, ама-
на ты, əри не, Тəуел сіз дік!
Бү гін сол Тəуел сіз ді гі міз дің тор қа лы тойын ел 

бо лып, ха лық бо лып той лап жат қан жайы мыз 
бар. Оның бас ты кө рі ні сі — ел де гі бо лып жат қан 
та лай мə де ни іс-ша ра лар. Əде би ет ке жа қын бол-
ған дық тан, мə де ни ша ра лар дың ішін де би ыл той-

ла нып өт кен Қа сым Аман жо лов тың 100 жыл ды ғы 
мен күй ана сы Ди на Нүр пейі со ва ның 150 жыл ды-
ғын ай тып өту ді жөн кө ре мін. Жə не де жал пы елі-
міз тəуел сіз дік ал ға лы бе рі та рих ақ таң дақ та рын 
дə ріп теу, мол мұ ра ла рын ке ле шек ұр пақ қа мұ-
ра етіп қал ды ру жо лын да ат қа ры лып жат қан игі 
іс тер ді кө ре оты рып, мұ ның бə рі Тəуел сіз дік тің 
ар қа сын да еке ні не кө зі міз же те ді. Бір сөз бен ай т-
қан да, Тəуел сіз дік тің ар қа сын да өл ге ні міз ті рі ліп, 
өш ке ні міз жан ды!
Бə рі де Тəуел сіз ді гі міз дің, Еге мен ді гі міз дің, 

Азат ты ғы мыз дың жə не сол жол да жа нын құр бан 
ет кен ба тыр ла ры мыз дың ар қа сын да!
Сө зім нің қо ры тын ды сын да со нау жоң ғар шап-

қын шы лы ғы ке зін де жау ға қар сы қол бас та ған ба-
тыр, ер лік тің жыр шы сы Ақ тан бер ді жы ра удың 
тол ғауынан үзін ді кел тір гім ке ле ді:

Бір лі гің нен ай рыл ма,
Бір лік те бар қа си ет.
Та ту лық бо лар бе ре ке,
Қыл ма сын жұрт ке ле ке,
Араз бол саң ал ты ауыз,
Елі ңе кір мес бе ре ке… — деп жыр ла ған дай, əлем 

ел де рі мен те ре зе сі тең, ша ңы ра ғы би ік Тəуел сіз 
елі міз ге, ең ал ды мен, сол Тəуел сіз ді гін сақ тап қа-
лар лық тай бір лік, рух бір лі гін ті ле гім ке ле ді!

Ел ба сы мыз Нұр сұл тан Əбі шұ лы Назарбаев 
ай тқан дай, «Қа зақ стан ның бү кіл та ри хы — бір лі-
гі нің та ри хы» емес пе, олай бол са, бір лі гі міз ді сақ-
тайық, ағайын! Қа зақ ба ла сы на Ал ла Та ға ла мыз 
жар бол сын!

Д. АЙТБАЙ�ЫЗЫ, �Ф-21 ТОБЫНЫ� СТУДЕНТІ

Аспанында алтын 6ыран 6алы6та8ан к�н!

Желто6сан – тBуелсіздік рухы

ТBуелсіздіктіC жиырма шыCы – жEлдызды жиырма к�н

Азатты6тыC а6 таCы
�а за� хал �ы ны
 ке ше гі-

сі не к�з ж� гір тер бол са�, ты-

ныш жай лап, ен �ыс та �ан кез 

аз екен. �а за� �а за� бол �а лы 

бе рі ерін сай лап, атын бай лап, 

�а ру ын �а шан да �ай ра улы 

к�йін де �с тап ке ліп ті. Б� �ан се-

беп тер де жет кі лік ті. Со лар ды
 

ішін де гі е
 ма 
ыз ды ла ры — 

жер ж" не ел азат ты �ы. Осы 

жол да �а за� хал �ы та лай-та-

лай �ыр �ын со �ыс ты да, �ия нат 

шап �ын шы лы� ты да ба сы нан 

�т кіз ді. &лт ты
 б� тін ді гі �шін 

XVIII �а сыр да орыс хал �ы мен 

ода� тас бо луы да о
 дыр ма ды. 

С�р гін ні
 �л ке нін со лар ды
 

к�р сет ке ні кім-кім ге де аян. 

Бо дан ды� тан ба сы мыз ды ара-

ша лап алу �шін �ан ша ма ��р-

бан ды� бер дік де се 
із ші?!. Ар-

�ы ла рын ай тпа �ан ны
 �зін де, 

�т кен �а сыр ды
 �н бойын да 

к�р ген де рі міз �мір бойы ес тен 

кет пе сі аны�. Со нау 1916 жыл-

�ы �лт-азат ты� �оз �а лыс, оны
 

ал дын да �ы I д� ни еж� зі лік со-

�ыс, а� пен �ы зыл ды
 �ыр �ы-

сы, 1931 жыл дар да �ы 1 мил-

ли он �а за� ты жал ма �ан аш ты� 

пен жер ауда ру, 1937 жыл-

�ы �ан ды �ыр �ын реп рес сия, 

1940-1945 жыл дар да �ы &лы 

Отан со �ы сы, II "лем дік со �ыс, 

одан кейін гі жыл дар да �ы са-

яси �ы сым мен �у да ла ушы лы�, 

орыс тан ды ру са яса ты, а�ыр �ы-

сы 1986 жы лы Алматы да бол-

�ан Жел то� сан о�и �а сы. Бей біт 

бас та лып, �ан мен ая� тал �ан 

осы о�и �а ны
 "р �а за� ты
 ж�-

ре гі не айы ры� ша жа ра лы ізін 

�ал дыр �а ны м" лім.

Сон ша ма �ан ды �ыр �ын нан 

кейін ба ба ла ры мыз �а ар ман 

бол �ан азат ты� �а �ол жет кі зіп, 

т"уел сіз ел атан ды�. Б� гін де 

боз да� та ры мыз ды
 �а ны мен 

кел ген �ым бат �а зы на мыз �а 

�ы лау т� сір меу, т�с пеуін ті леу 

"р �ай сы мыз �а па рыз бол са ке-

рек. �а за� де ген �а ра шал ды
 

Т"уел сіз дік ат ты ба ла сы ны
 

20 жас �а то лу ме рей лі ме ре ке-

сі мен бар ша �а за� стан ды� ты 

��т ты� тай мын! Д� ние ты ныш, 

"лем бей біт, адам зат бе ре ке-

шіл бо лып, Т"уел сіз �а за� ста-

ны мыз ды
 сим во лы бол �ан 

к�к бай ра� тек би ік тен к� рі не 

бер гей…

АЙДОС АМАНЖОЛ;ЛЫ,

МАТЕМАТИКА ФАКУЛЬТЕТІНІ� 4 КУРС СТУДЕНТІ
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Про цесс гло ба ли за ции выд ви га ет проб ле мы 
раз ви тия язы ко вой сфе ры об ще ствен ной жиз-
ни в чис ло важ ных и тре бу ющих по вы шен но го 
вни ма ния со сто ро ны об ще ства. Со ци аль ная 
прак ти ка по ка зы ва ет за ви си мость тем пов и ха-
рак те ра тран сфор ма ции по ли ти ки, эко но ми ки, 
куль ту ры от эт но куль тур ных и язы ко вых ус ло-
вий, спе ци фич ных для каж дой стра ны.

Сов ре мен ный Казахстан, яв ля ясь по ли эт ни чес-
ким и по ли кон фес си ональ ным го су дар ством, раз ви-
ва ет ся в ус ло ви ях мно го язы чия. Сла га емы ми это го 
мно го язы чия яв ля ют ся род ной язык, ко то рый зак-
реп ля ет осоз на ние при над леж нос ти к сво ему эт но-
су; ка зах ский язык как го су дар ствен ный, вла де ние 
ко то рым спо соб ству ет ус пеш ной граж дан ской ин-
тег ра ции; рус ский язык как ис точ ник науч но-тех ни-
чес кой ин фор ма ции и меж на ци ональ но го об ще ния; 
инос тран ные язы ки, спо соб ству ющие ин тег ра ции и 
раз ви ва ющие спо соб нос ти к са мо иден ти фи ка ции 
в ми ро вом со об ще стве. Все эти объ ек тив ные ха рак-
те рис ти ки обус ло ви ли пе ре ход от свой ствен ной 
ка зах стан ско му об ще ству си ту ации би лин гвиз ма к 
по ли язы чию. Это ак ту али зи ру ет изу че ние язы ка в 
ка че стве од но го из глав ных ин ди ка то ров адап та ции 
к но вым со ци аль но-по ли ти чес ким и со ци аль но-
куль тур ным ре али ям.

На ибо лее рель еф но рас смат ри ва емая проб ле ма 
сос то яния и пер спек тив язы ко вой си ту ации в сов-
ре мен ном Ка зах ста не от ра же на Пре зи ден том стра-
ны Н. А. Назарбаевым еще в 2004 го ду в язы ко вой 
стра те гии «Три един ство язы ков». По зи тив ность раз-
ви тия трехъ язы чия воз мож на при ус ло вии еди ной 
по ли ти чес кой, иде оло ги чес кой, куль тур ной плат-
фор мы. Суть за дан ной плат фор мы в на ци ональ ном 
куль тур ном про ек те «Три един ство язы ков» зву чит 
сле ду ющим об ра зом: изу че ние ка зах ско го язы ка 
как го су дар ствен но го, рус ско го как язы ка меж на ци-
ональ но го об ще ния и ан глий ско го как язы ка ус пеш-
ной ин тег ра ции в гло баль ную эко но ми ку. Соз да ние 
оп ти маль но го со ци олин гвис ти чес ко го прос тран-
ства в Ка зах ста не выс тра ива ет ся пу тем по этап ной, 
взве шен ной язы ко вой по ли ти ки, со дей ству ющей 
ме жэт ни чес ко му сог ла сию. Ре али за ции язы ко вой 
по ли ти ки приз ва на спо соб ство вать при ня тая Го су-

дар ствен ная прог рам ма фун кци они ро ва ния и раз-
ви тия язы ков на 2011—2020 го ды, ко то рая яв ля ет ся 
ло ги чес ким про дол же ни ем об щей язы ко вой по ли-
ти ки на ше го го су дар ства. Целью прог рам мы яв ля-
ет ся обес пе че ние пол но мас штаб но го фун кци они-
ро ва ния го су дар ствен но го язы ка при сох ра не нии 
язы ков всех эт но сов, жи ву щих в Ка зах ста не, а так же 
раз ви тие язы ко вой куль ту ры и лин гвис ти чес ко го 
ка пи та ла ка зах стан цев. На ря ду с этим прог рам ма 
нап рав ле на на раз ви тие го су дар ствен но го язы ка как 
глав но го фак то ра на ци ональ но го един ства при сох-
ра не нии уров ня вла де ния рус ским язы ком как кон-
ку рен тно го пре иму ще ства ка зах стан цев, соз да нии 
ус ло вий для раз ви тия язы ков эт но сов, фор ми ру-
ющих язы ко вое мно го об ра зие куль ту ры Казахстана 
и изу че нии ан глий ско го и дру гих инос тран ных язы-
ков как средств де ло во го меж ду на род но го об ще ния.

Ус той чи вая тен ден ция фор ми ро ва ния по ли-
языч но го об ра зо ва ния, спо соб ству ющая как про фес-
си ональ ной са мо ре али за ции, так и граж дан ской ин-
тег ра ции лич нос ти, обус лов ли ва ет не об хо ди мость 
для ву зов Казахстана обес пе че ния под го тов ки кад-
ров с по ли языч ным об ра зо ва ни ем. Гла вой го су дар-
ства в Пос ла нии на ро ду Казахстана 2011 го да «Пос-
тро им бу ду щее вмес те!» от ме че но, что боль шин ство 
сту ден тов вла де ют се год ня дву мя и бо лее язы ка ми, 
что поз во ля ет де лать оп ти мис тич ные прог но зы на 
бу ду щее: чис ло ка зах стан цев, вла де ющих ка зах ским 
и ан глий ским язы ка ми, к 2020 го ду сос та вит 95 и 
20% со от вет ствен но. Это му приз ва на спо соб ство вать 
ре али зу емая Го су дар ствен ная прог рам ма раз ви тия 
об ра зо ва ния в Рес пуб ли ке Казахстан на 2011—2020 
го ды, пре дус мат ри ва ющая под го тов ку кад ров с по-
ли языч ным об ра зо ва ни ем.

На се год няш ний день Казахстан рас по ла га ет по-
ло жи тель ным опы том ре али за ции по ли языч ной 
под го тов ки в сис те ме как сред не го, так и выс ше го 
об ра зо ва ния. С 2007 го да в спе ци али зи ро ван ных 
шко лах для ода рен ных де тей в эк спе ри мен таль-
ном ре жи ме внед ря ет ся по ли языч ное об ра зо ва ние, 
нап рав лен ное на уг луб лен ное изу че ние ка зах ско-
го, рус ско го и ан глий ско го язы ков и пре по да ва ние 
пред ме тов ес те ствен но-науч но го и ма те ма ти чес ко го 
цик лов на ан глий ском язы ке. Внед ре ние дан но го эк-
спе ри мен та обус ло ви ло ряд проб лем, свя зан ных с 

не об хо ди мостью под го тов ки ква ли фи ци ро ван ных 
по ли языч ных пе да го ги чес ких кад ров, раз ра бот ки 
нор ма тив ной ба зы и науч но-ме то ди чес ко го обес пе-
че ния сис те мы по ли языч но го об ра зо ва ния.

Ка ра ган дин ский го су дар ствен ный уни вер си тет 
им. ака де ми ка Е. А. Бу ке то ва, яв ля ясь ба зо вым ву зом 
по ре али за ции на ци ональ но го куль тур но го про ек та 
«Три един ство язы ков», од ним из пер вых в рес пуб-
ли ке прис ту пил к под го тов ке по ли языч ных спе ци-
алис тов в эк спе ри мен таль ном ре жи ме. Уче ны ми 
уни вер си те та раз ра бо та на Кон цеп ция раз ви тия по-
ли языч но го об ра зо ва ния в Рес пуб ли ке Казахстан. В 
2008 го ду в КарГУ им. Е. А. Бу ке то ва от крыт пер вый 
в Ка зах ста не Центр раз ви тия по ли языч но го об ра зо-
ва ния. Вы пол няя фун кции кон суль та ци он но-ко ор-
ди на ци он но го ха рак те ра для ву зов стра ны, Центр 
осу ществля ет раз ра бот ку со от вет ству ющей нор ма-
тив ной и учеб но-ме то ди чес кой ба зы по ли языч но го 
об ра зо ва ния, про во дит боль шую ра бо ту по по вы-
ше нию язы ко вой ква ли фи ка ции пре по да ва те лей 
ву зов и спе ци али зи ро ван ных школ, по пу ля ри за ции 
про ек та «Три един ство язы ков», ор га ни зу ет науч но-
прак ти чес кие кон фе рен ции, обу ча ющие се ми на ры 
по проб ле мам внед ре ния и ре али за ции по ли языч-
но го об ра зо ва ния в рес пуб ли ке для ру ко во ди те-
лей, пре по да ва те лей ву зов, учи те лей ор га ни за ций 
об ра зо ва ния с обу че ни ем на трех язы ках. Толь ко в 
2010 го ду в рам ках ут вер жден ной рес пуб ли кан ской 

бюд жет ной прог рам мы «По вы ше ние ква ли фи ка-
ции и пе ре под го тов ка кад ров го су дар ствен ных ор-
га ни за ций об ра зо ва ния» в КарГУ им. Е. А. Бу ке то ва 
по вы си ли ква ли фи ка цию по прог рам ме «Про фес-
си ональ но ори ен ти ро ван ный ан глий ский язык» 75 
пре по да ва те лей вось ми ву зов Казахстана. Ра бо та в 
этом нап рав ле нии бу дет про дол же на в те ку щем го-
ду, при этом слу ша те лям бу дут пред ло же ны кур сы 
по вы ше ния ква ли фи ка ции по ме то ди ке пре по да ва-
ния про филь ных дис цип лин ес те ствен но-науч но го 
нап рав ле ния на ан глий ском язы ке, что от ве ча ет ус-
ло ви ям вво ди мой об ра зо ва тель ной ин но ва ти ки.

Ус пеш ный опыт внед ре ния по ли языч но го об ра зо-
ва ния в КарГУ им. Е. А. Бу ке то ва сви де тель ству ет о сис-
тем нос ти ис ход ных по зи ций, ко то рая бе рет свое на ча ло 
в кон цеп ту аль но обос но ван ной стра те гии раз ви тия и 
ре али за ции идеи три един ства язы ков. Как по ка зы ва ют 
ре зуль та ты со ци оло ги чес ко го оп ро са, сту ден ты за ин-
те ре со ва ны в обу че нии по прог рам ме по ли языч но го 
об ра зо ва ния. Это объ яс ня ет ся вы со кой ака де ми чес кой 
мо ти ва ци ей, обус лов лен ной стрем ле ни ем сту ден тов 
по вы сить уро вень вла де ния язы ка ми и свою кон ку рен-
тос по соб ность в ус ло ви ях ин тен сив ной гло ба ли за ции 
мно го на ци ональ но го Казахстана.

ЖЕТПИСБАЕВА Б. А., 
ДОКТОР ПЕДАГОГИЧЕСКИХ НАУК, 

ДЕКАН ФАКУЛЬТЕТА ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ

Курс на трехъязычие

Университет в глобальном мире
Меж ду на род ный фо рум «Уни вер си тет в гло-

баль ном ми ре: пу ти и фор мы вза имо дей ствия» 
про шел 7 де каб ря 2011 го да в Ка ра ган дин ском 
го су дар ствен ном уни вер си те те им. ака де ми ка 
Е. А. Бу ке то ва. Он был про ве ден сов мес тно с Ми-
нис тер ством об ра зо ва ния и на уки Рес пуб ли ки 
Казахстан.

Цель дан но го меж ду на род но го ме роп ри ятия — 
со дей ство вать фор ми ро ва нию ус той чи во го парт-
нер ства меж ду выс ши ми учеб ны ми за ве де ни ями 
Казахстана и за ру беж ных стран по воп ро сам раз ви-
тия об ра зо ва тель ной сфе ры сов ре мен но го об ще ства. 
Про ве де ние фо ру ма соп ро вож да лось ор га ни за ци ей 
выс тав ки ву зов-учас тни ков.

В рам ках фо ру ма сос то ялись дис кус сии по ря ду 
ак ту аль ных воп ро сов раз ви тия уни вер си те тов в кон-
тек сте про цес сов гло ба ли за ции сов ре мен но го об ще-
ства: оцен ка ка че ства об ра зо ва тель ных прог рамм: 
под хо ды, ме то ды, кри те рии; выс шее об ра зо ва ние и 
сов ре мен ное об ще ство; ис сле до ва тельские уни вер-
си те ты: ми ро вой опыт и пер спек ти вы раз ви тия.

С при вет ствен ным сло вом к учас тни кам об ра-
тил ся рек тор 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 про-
фес сор Ер кин Ки на ято вич Ку бе ев. В ра бо те меж ду-
на род но го фо ру ма при ня ли учас тие пред ста ви те ли 
рей тин го вых учеб ных за ве де ний Гер ма нии, Поль ши, 
Вен грии, Бол га рии, Тур ции, Ки тая, Рос сии, ав то ри-
тет ные уче ные из вес тных меж ду на род ных науч ных 
цен тров, пред ста ви те ли приз нан ных ев ро пей ских 
ак кре ди та ци он ных агентств и меж ду на род ных ор-
га ни за ций, в чис ле ко то рых AC QU IN, EN QA, IGIP, 
Ed NET, ли де ры пра ви тель ствен ных и неп ра ви тель-
ствен ных ор га ни за ций, ме нед же ры пред прия тий 
ре аль но го сек то ра эко но ми ки, ака де ми чес кая и 
науч ная об ще ствен ность Казахстана.

Боль шой ин те рес выз ва ли док ла ды ди рек то-
ра Ин фор ма ци он ной служ бы Гер ман ской служ бы 
ака де ми чес ких об ме нов (DA AD) Ми ха эля Яуман-
на In ter na ti onal stu dents at Ger man uni ver si ti es: facts, 
trends, the ro le of DA AD (Германия); ди рек то ра об-

ра зо ва тель но го цен тра инос тран ных язы ков уни вер-
си те та Ме ли каш До га на Бу лу та Fo un da ti on Uni ver-
si ti es in Tur key on the example of Me li kash Uni ver sity 
(Тур ция); рек то ра Ка ра ган дин ско го го су дар ствен но-
го уни вер си те та им. Е. А. Бу ке то ва Ер ки на Ки на ято-
ви ча Ку бе ева «Сов ре мен ные тен ден ции раз ви тия 
об ра зо ва ния» (Ка зах стан); рек то ра Ак тю бин ско го 
го су дар ствен но го пе да го ги чес ко го ин сти ту та Га лым-
жа на Жу ма ба еви ча Ну ры ше ва и пер во го про рек то-
ра Ку ануш бе ка Шун ке еви ча Шун ке ева «Прин ци пы 
ака де ми чес кой мо биль нос ти сту ден тов в ус ло ви ях 
кре дит ной тех но ло гии обу че ния» (Ка зах стан); за-
ве ду юще го ка фед рой об щей ин фор ма ти ки Но во-
си бир ско го го су дар ствен но го уни вер си те та Дмит-
рия Ев гень еви ча Паль чу но ва «Опыт и пер спек ти вы 
сот руд ни че ства Но во си бир ско го и Ка ра ган дин ско го 
уни вер си те тов в раз ви тии ма те ма ти чес ко го об ра зо-
ва ния»; за ве ду юще го ка фед рой фи зи чес кой и ана ли-
ти чес кой хи мии На ци ональ но го ис сле до ва тельско го 
Том ско го по ли тех ни чес ко го уни вер си те та Аб ди га ли 
Аб ди ма на по ви ча Ба ки ба ева «Роль ес те ствен но-науч-
ных дис цип лин в фор ми ро ва нии об ра за науч но-ис-
сле до ва тельско го ву за (на при ме ре На ци ональ но го 
ис сле до ва тельско го Том ско го по ли тех ни чес ко го 
уни вер си те та)» (Рос сий ская Фе де ра ция).

На фо ру ме сос то ялось об суж де ние су ще ству-
ющих ме то дик рей тин го вой оцен ки ка че ства об-
ра зо ва ния, ро ли мо ни то рин га и оцен ки ка че ства 
об ра зо ва ния со сто ро ны субъ ек тов внеш ней и 
внут рен ней сре ды, воз мож нос ти при да ния сов ре-
мен но му об ра зо ва нию прак ти ко-ори ен ти ро ван ной, 
дея тель нос тной нап рав лен нос ти в про ти во вес дей-
ству ющей ака де ми чес кой. Был рас смот рен ин сти ту-
ци ональ ный уро вень оцен ки ка че ства дея тель нос ти 
об ра зо ва тель ных ор га ни за ций: ли цен зи ро ва ние, ат-
тес та ция и ак кре ди та ция. Бы ли про ана ли зи ро ва ны 
пер спек ти вы тран сфор ма ции выс ше го об ра зо ва ния 
от тра ди ци он но по ни ма емо го со ци аль но го ин сти-
ту та в но вый фе но мен гло баль ной эко но ми ки — 
гло баль ный ака де ми чес кий ры нок об ра зо ва тель ных 
ус луг. Рас смот ре на на чав ша яся ре али за ция сис те мы 
ме роп ри ятий по раз ви тию фун да мен таль ной на уки 

и прик лад ной ис сле до ва тельской ба зы ка зах стан-
ских ву зов, пер спек тив встра ива ния прик лад ных 
ис сле до ва тельских ра бот ву зов ских уче ных в ин но-
ва ци он ное раз ви тие от рас лей ре аль ной эко но ми ки. 
Об суж де ны пер спек ти вы дви же ния ми ро вых уни-
вер си те тов от уни вер си те тов, тра ди ци он но слу жа-
щих ос но вой на ци ональ ной ис сле до ва тельской и 
ин но ва ци он ной сис те мы (США, Ве ли коб ри та ния, 
Ка на да), уни вер си те тов, ис сле до ва тельская ра бо-
та ко то рых бы ла сос ре до то че на в ака де ми чес ких и 
от рас ле вых ин сти ту тах (Германия, Франция, Фин-
лян дия), к мо де ли гло баль но го ис сле до ва тельско го 
уни вер си те та.

Ре зуль та ты фо ру ма бы ли от ра же ны в ре зо лю-
ции, где был обоб щен по ло жи тель ный опыт ка-
зах стан ских ву зов по по вы ше нию ка че ства об ра зо-
ва тель ных прог рамм; вы ра бо та ны прак ти чес кие 
ре ко мен да ции по воп ро сам гар мо ни за ции на ци-
ональ ных и меж ду на род ных сис тем оцен ки ка че ства 
об ра зо ва тель ных ус луг; рас смот ре ны даль ней шие 
сов мес тные дей ствия ву зов рес пуб ли ки по соз да нию 
эф фек тив ных сис тем оцен ки ка че ства в сис те ме выс-
ше го и пос ле ву зов ско го об ра зо ва ния.

Меж ду на род ный фо рум про во дил ся в ка нун 20-
ле тия Не за ви си мос ти Рес пуб ли ки Казахстан и 40-
ле тия Ка ра ган дин ско го го су дар ствен но го уни вер си-
те та им. ака де ми ка Е. А. Бу ке то ва.

Яв ля ясь од ним из ве ду щих ву зов Казахстана, 
КарГУ ак тив но раз ви ва ет сот руд ни че ство с уни вер-

си те та ми даль не го и ближ не го за ру бежья в рам ках 
59 до го во ров, сог ла ше ний, ме мо ран ду мов. Меж ду-
на род ное сот руд ни че ство уни вер си те та зна чи тель-
но рас ши ри лось за счет уве ли че ния чис ла ву зов-
пар тне ров, прив ле че ния гран то вых ор га ни за ций, 
вхож де ния в прес тиж ные ас со ци ации, приг ла ше-
ния за ру беж ных про фес со ров, учас тия в меж ду на-
род ных кон кур сах, выс тав ках, кон фе рен ци ях и об-
мен ных прог рам мах. В уни вер си те те ре али зу ют ся 6 
прог рамм под го тов ки док то ров фи ло со фии/PhD в 
об лас ти ес те ствен ных и гу ма ни тар ных на ук, эко но-
ми ки и пра ва. КарГУ им. ака де ми ка Е. А. Бу ке то ва 
сов мес тно с Ев ро пей ской ас со ци аци ей сту ден тов и 
биз нес ме нов про дол жа ет вы пуск меж ду на род но го 
жур на ла Edu ca ti on and Sci en ce wit ho ut Bor ders, меж-
ду на род ный ре дак ци он ный со вет ко то ро го спо соб-
ству ет рас ши ре нию гло баль но го парт нер ства уни-
вер си те тов все го ми ра.

Меж ду на род ный фо рум «Уни вер си тет в гло-
баль ном ми ре: пу ти и фор мы вза имо дей ствия», 
про ве ден ный в Ка ра ган дин ском го су дар ствен ном 
уни вер си те те им. ака де ми ка Е. А. Бу ке то ва, спо соб-
ству ет рас ши ре нию ака де ми чес кой мо биль нос ти, 
меж ду на род но го сот руд ни че ства, даль ней шей ин-
тег ра ции ка зах стан ской выс шей шко лы в ми ро вое 
об ра зо ва тель ное прос тран ство.

МАТЕРИАЛ ПОДГОТОВЛЕН ПРЕСС-СЛУЖБОЙ 
КАРГУ ИМ. Е. А. БУКЕТОВА
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Қа ра ша айын да фи зи ка фа куль те тін де 
ака де мик Е. А. Бө ке тов атын да ғы ҚарМУ-
дың 40 жыл дық ме рей тойы аясын да жас 
ұр пақ қа са па лы бі лім мен бір ге са на лы 
тəр бие бе ру мақ са тын да ке ле лі кез де су 
өт кі зіл ді. Жи ын ға Қа ра ған ды мем ле кет-
тік уни вер си те ті фи зи ка фа куль те ті нің 
жы лу фи зи ка ка фед ра сын 1993 жы лы бі-
тір ген, қа зір гі таң да об лыс тық мəс ли хат-
тың төр тін ші ша қы ры лы мы ның де пу та-
ты жə не Об лыс тық мəс ли хат тың хат шы-
сы Б.Қ. Жұ ма бе ков, со ны мен қа тар ар да-
гер лер ке ңе сі нің мү ше ле рі, ең бек ар да-
гер ле рі, про фес сор лар: Қ. М. Арын ға зин, 
20 ға сыр дың «Ға сыр ада мы» но ми на ци-
ясы ның иеге рі Т.Ə. Кө ке тай, Қ. Т. Ер ма-
ғам бе тов, Л. Ф. Иль ина, С. Д. Дə рі бе ков, 
Қ. Құ сайы нов, В. Е. Глад ков, В. Т. Дьяко ва 
жə не фа куль тет тің бел ді оқы ту шы лар 
құ ра мы мен сту дент те рі қа тыс ты.

Қа ра ған ды об лыс тық мəс ли хат тың хат-
шы сы Бей сем бай Қуа ны шұ лы: «Жи нал ған 
қауым ды Қа зақ стан Рес пуб ли ка сы Тəуел сіз-

ді гі нің 20 жыл ды ғы мен жə не ака де мик Е. А. 
Бө ке тов атын да ғы ҚарМУ-дың 40 жыл дық 
ме рей тойы мен құт тық тай мын. Осы қа зір-
гі таң да ғы лауазы мы ма же ту ім нің бір ден-
бір се бе бі — фи зи ка фа куль те ті. Бар лы ғы 
ұла ғат ты ұс таз да рым ның ар қа сы. Ұс таз да-
рым ның те рең бі лім, са на лы тə лім-тəр бие 
беруінің ар қа сын да шың да лып, үл кен іс-
тер ге жол бас та дым. Ұс таз да ры ма рақ ме-
тім ді ай та мын. Жа ңа ға сыр бе ле сін де өзі нің 
20 жыл дық та ри хы на та бан ті ре ген Қа зақ 
елі нің пат ри от тар ме ке ні не ай на луы өз ге-
ге үл гі, өзі міз ге ме деу. Сон дық тан да бо лар, 
мем ле кет та ра пы нан пат ри от тық ты да мы-
ту ба ғы тын да əр түр лі ша ра лар ат қа ры лу-
да. Сіз дер оқи тын уни вер си тет ұлы ғұ ла ма 
адам дар дың бі рі ака де мик Е. А. Бө ке тов тың 
есі мі мен ата ла ды жə не елі міз де гі ал дың ғы 
қа тар да ғы уни вер си тет тің бі рі. Осы уни-
вер си тет те оқи тын сту дент тер ге бұл үл кен 
мəр те бе, қай да жүр се ңіз дер де өз уни вер си-
тет те рі ңіз ді ұмыт па ңыз дар», — де ген сөз де-
рі мен ал қа лы жи ын ды ашып, ар да гер ле рі-
міз ді жə не фа куль тет тің бел ді оқы ту шы лар 
құ ра мын ал ғыс хат тар мен ма ра пат та ды.
Тү ле гі міз дің құт тық тауынан кейін жи-

ын жүр гі зу ші ле рі: «қа ри ясы бар үй құт ты» 
де мек ші, біз дің жақ сы бо лу ымыз сіз дер дің 
ар қа ла ры ңыз. Өзі бі лім ал ған ша ңы ра ғы-
на ке ліп отыр ған тү ле гі міз бен сту дент те-
рі міз ге сіз дер дің жол да ры ңыз ды бер сін! 

Шə кірт те рі ңіз ге бір ауыз жы лы ле біз ай тса-
ңыз дар», — деп сөз ке зе гін фа куль те ті міз дің 
ар да гер ле рі не бер ді. Фа куль те ті міз дің, қа ла 
бер ді елі міз дің мақ та ны шы на ай нал ған Те-
мір ға ли Əбіл даұ лы мен зей нет кер ұс таз Ве-
ра Ти мо фе ев на өз та рап та ры нан фа куль тет 
ұжы мы на, сту дент тер ге жү рек жар ды ті лек-
те рін біл дір ді. Со ны мен қа тар, осы жи ын да 
фа куль тет де ка ны т.ғ. к., до цент Б. Р. Нү сіп-
бе ков: «Тəуел сіз ді гі міз ді бар ша жұр тқа жа-
ри яла ға ны мыз ға 20 жыл. «Біз дің бұл дү ни-
еде бір ға на Ота ны мыз бар, ол — Тəуел сіз 
Қа зақ стан» деп Ел ба сы мыз ай тқан дай, бұл 
күн ге же ту үшін ата-ба ба мыз бү кіл же рі-
міз дің тұ тас ты ғын сақ тап, ұр пақ тан-ұр пақ-
қа та быс ет ті. Ай бы ны ас қақ, тұ ғы ры би ік 
Тəуел сіз Қа зақ стан құт ты бол сын! Əрі уни-
вер си те ті міз дің 40 жыл дық ме рей тойы құт-
ты бол сын!» — деп кел ген қо нақ тар ға ал ғыс 
айт ты. «Ха лы қа ра лық сту дент тер кү ні не» 
ар нал ған ша ра ға ат са лыс қан, фа куль тет-
тің қо ғам дық жұ мы сы на бел сен ді ара лас-
қан сту дент те рі міз ді ма ра пат тап, олар дың 
да аға бу ын ға ар на ған құт тық та ула ры на дес 
қой ды. Сту дент тер аты нан сөз ал ған фа-
куль тет тің мə де ни іс-ша ра ла рын үй лес ті ру-
ші, екін ші курс сту ден ті Ану ар Бей сен бек: 
«Шап са тұл пар тұя ғы, ұш са қы ран қа на ты 
та ла тын тəуел сіз бай тақ да ла ның иеле рі не 
бір сə лем! Біз ұлы ха лық тың ұр па ғы мыз! 
Ба ба ла ры мыз дың бі лек кү ші мен, най за сы-

ның ұшы мен иелік етіп отыр ған мы на бай-
тақ же рі міз бү гін гі таң да Тəуел сіз мем ле кет 
ата нып, 20 жыл дық ме рей тойын той ла уда. 
Оған бас ты се беп кер Ел ба сы мыз Нұр сұл тан 
Əбі шұ лы Назарбаев! Ал ака де мик Е. А. Бө-
ке тов ір ге сін қа ла ған Қа ра ған ды мем ле кет-
тік уни вер си те ті не 40 жыл. Осын дай қуа-
ныш ты сəт те ар да гер ле рі міз ге ұзақ, мəн ді 
де сəн ді ғұ мыр, қо на ғы мыз ға үл кен бе лес тер, 
ал бү гін гі жа ңа тол қын ға та усыл мас бі лім 
нə рін ті лей мін. Бар лы ғы мыз ды елі міз дің 
бо ла ша ғы — жү ре гі «ме нің Қа зақ ста ным» 
деп со ға тын пат ри от бо лу ға ша қы ра мын. 
Құ лақ асып тың да ған да ры ңыз ға мың да бір 
ал ғыс!» — деп із гі ни ет біл ді ріп, фа куль тет 
сту дент те рі нің ша ғын ме ре ке лік кон цер тін 
та ма ша ла уды ұсын ды.

А.�. ХАСЕНОВ,
ФИЗИКА ФАКУЛЬТЕТІНІ� Т>РБИЕ ІСІ БОЙЫНША 

ДЕКАНЫНЫ� ОРЫНБАСАРЫ

А. Ж. БЕЙСЕНБЕК,
ФИЗИКА ФАКУЛЬТЕТІНІ�

М>ДЕНИ ІС-ШАРАЛАРЫН @ЙЛЕСТІРУШІ

Мыр зах ме тов Ал маз Əмір бе кұ лы — 
1987 жы лы 4 қа зан да Қа ра ған ды об лы сы, Қар-
қа ра лы ауда ны, Қа рын ши ауылын да дү ни еге 
кел ген. Рес пуб ли ка лық «Ма хам бет ше», «Ата-
ме кен» жыр мү шай ра ла ры ның ла уре аты, Ға-
би ден Мұс та фин атын да ғы про за шы лар бай-
қауының жүл де ге рі, «Тəуел сіз дік — тұ ғы рым» 
ат ты Рес пуб ли ка лық жас қа лам гер лер фес ти-
ва лі нің ла уре аты, Ха лы қа ра лық «Ша быт» шы-
ғар ма шыл жас тар фес ти ва лі нің 1 орын иеге рі. 
Қа ра ған ды мем ле кет тік уни вер си те ті фи ло-
ло гия фа куль те ті нің ма гис тран ты, Рес пуб ли-
ка лық «Қа сым» жур на лы ның жауап ты хат шы 
қыз мет ке рі. Про за ла ры мер зім ді бас па бет те-
рін де жиі жа ри яла нып тұ ра ды.

— Ал маз Мыр за-Ах мет, би ыл ғы ха лы қа-
ра лық «Ша быт» бай қауының «үз дік əде би 
шы ғар ма» но ми на ци ясы бойын ша сіз дің 
«Кө гер шін» ат ты əң гі ме ңіз жүл де лі I орын-
ды иеле ніп, же ңім паз атан ды. Оның үс ті не 
би ыл бір не ше бай қау дың ла уре аты бо лып 
отыр сыз. Құт ты бол сын!

— Рақ мет!
— Би ыл ата-ба ба мыз аң са ған азат ты ғы-

мыз ға 20 жыл. Жал пы, тəуел сіз дік ту ра лы 
əң гі ме қоз ға ған да, ең бі рін ші, ойы мыз ға 
қа зақ тың азат ты ғы, тең ді гі, бір лі гі ке ле-
ті ні рас. Бү гін де осы үш ұғым қа зақ ру-
ха ниятын да то ғы сып жа тыр ма? «Бір лі гі 
мық ты ел оза ды» де мек ші, қа зақ тың бір лі гі 
бар ма?

— «Азат тық» пен «тең дік» егіз ұғым деп ой-
лай мын. Осы егіз ұғым «бір лік тен» бас тау ала-
тын си яқ ты. Бір лік тің ар қа сын да азат тық қа 
ұм ты лып, тең дік ке қол жет кіз дік. Қа зақ та бір-

лік бол ма са, ке ше гі та ри хи ше шу ші сəт тер де 
жұ ты лып ке тер ме едік. Қа зақ та бір лік бол ма-
са, бү гін гі жар қын күн ге же тер ме едік?

— Əң гі ме міз ді əде би ет тен, яғ ни сіз дің 
шы ғар ма шы лы ғы ңыз дан өр біт сек. «Кө гер-
шін» ат ты əң гі ме ңіз дің ірі ха лы қа ра лық 
бай қау да ша бы сын сер меп оза ша бу ына не 
се беп бол ды.

— Жал пы қан дай да бір ту ын ды ның би-
ік тер ден орын алуы шы найы лық ен ші сін де 
бо луы ке рек. Əң гі ме ні тұ тас тай се зі ніп жа зу 
шы найы лық қа бас тай тын жол. «Кө гер шін» 
та за се зім мен жа зыл ды. Бір дем мен шық ты. 
Шы ғар ма шы лық тіл мен ай тқан да, «көп уақыт 
піс ті», əб ден қай науы жет кен де ға на то лық 
ба сы-аяғы бар ту ын ды бо лып дү ни еге кел ді. 
Сон дық тан да ғұ мы ры ұзақ бо ла ды деп ой-
лай мын.

— «Кө гер шін» əң гі ме ңіз дің жал пы қыс қа-
ша маз мұ ны на тоқ та ла кет се ңіз…

— Жал пы маз мұ ны кө гер шін жай лы. Адал-
дық тың, се зім нің, пəк тік тің, бей біт ші лік тің 
бел гі сі не ай на лып кет кен бұл құс тар жай лы 
əде би ту ын ды лар өте аз. Қы зық оқи ға бол ды, 
үс те лім те ре зе нің жа нын да тұ ра ды, мен те ре-
зе ні ай қа ра ашып тас тап өлең жа за мын. Бір 
кү ні со лай отыр сам қай дан адас қа ны бел гі сіз 
бір ақ кө гер шін ашық те ре зе ден ұшып кі ріп 
жа зу үс те лі ме қон ды. Ап пақ! Көз де рі жы пы-
лық тап таң да ныс пен жа рық бөл ме ге, жа зу-
ла ры ма қа рай ды. Те ре зе ден құйыл ған күн-
нің сəу ле сі не жар қы рап тұр ған бөл мем одан 
сайын нұр ла нып кет ті. Мен өз-өзім ді оятып 
ала мын, осы кө рі ніс ті құр тып ала мын деп қоз-
ғы лыс сыз отыр мын. Үн сіз əл де не сін айт ты да 
ұшып кет ті, пе ріш те. Үс тел үс тін де гі қа ғаз да-
рым кө гер шін нің қауыр сын да рын дай ша шыл-
ды. Мен қоз ға лыс сыз оты ра бер дім. Бі рер күн-
нен соң есік ал дын да ғы аял да ма ше тін де қыс қа 
ғұ мы ры ның нүк те сі сын ды көз де рі ашық қал-
ған ақ кө гер шін жат ты. Бі рер ай дан соң ме нің 
үс те лім де «Кө гер шін» əң гі ме сі жат ты. Адам 
сен бей тін оқи ға, а?

— «Адам ның адам шы лы ғы — ұс та зы нан» 
де мек ші, сіз дің қа зір осын дай дə ре же ге же-
туі ңіз бі лім нə рі мен су сын дат қан ұс таз да-
ры ңыз дың ар қа сы де сем ар тық кет пес пін! 
Сол ар дақ ты, па ра сат ты тə лім бер ген тұл-
ға лар жай лы ай та кет се ңіз…

— Əл бет те, шы ғар ма шы лық жол да шы-
ра ғын жа ғып жол көр се тер ұс таз да рым деп 
мойын дай тын Се рік Ақ сұң қа рұ лы, Се рік Са-
ғын тай, Жан сая Жа рыл ға пов аға ла рым ды ай-
та ала мын. Бас ты ұс та зым кі тап тар! Мұх тар 

Əуезов пен Ра сул Ғам за тов, Рю нес ко Аку та га ва 
мен Ко бэ Абэ, Ка мю мен Эр нест Хе мэн гу ей, 
Вик тор Гю го мен Габ ри ел Гар сия Мар кес ме-
нің ұс та зым! Ме нің ұс та зым — өмір!

— Сіз дің жа зу шы лық пен қо са ақын ды ғы-
ңыз да бар. Жү ре гі ңіз ге қай сы сы жа қын?

— Жү ре гі ме идея жа қын! Бас ты сы сол ғой. 
Мен «ХХІІ ға сыр — идея тап шы лық ға сы ры» 
бо ла ды деп ой лай мын. Ал «иде яны» тап қан 
соң оны қан дай по шым да, қан дай жан рда, 
по эзи ямен бе, про за мен бе, əл де су рет қып 
са лып, не əуен қып əр леп, кес кін деп, мей лі, 
əй теуір қа лай бол сын өз қол таң баң мен ке лер 
ұр пақ қа, за ма ны ңа жет кі зе ал саң бол ды емес 
пе? Мен саз гер емес пін, мү сін ші де емес, қа-
лам гер мін. Кел ген иде яны қа лам мен, сөз бен 
жет кі зем. Кей бір идея өлең ге кел мей ді, олар-
дан əң гі ме нің иісі шы ғып тұ ра ды, ауқым ды, 
сал мақ ты бо лып ке ле ді; кей бі рі мəң гі лік ке қа-
лар лық тай бір сəт тік өмір дің шы ры ны, үл кен 
эмо ци яның жа нар тауы сын ды дү ние бо лып 
ке ле ді. Əң гі ме ге ке ле тін иде яны өлең қыл саң, 
өлең ді кін əң гі ме қып соз саң құн сыз дү ние бо-
лып ке те ді ғой?!

— Кейін гі кез де рі қан дай əде би шы ғар-
ма лар оқы ды ңыз. Не сі мен ұна ды, не сі мен 
ұна ма ды де ген дей…

— Қа зір əлем əде би етін оқып жа тыр мын. 
Орал хан ды əр кез ал ғаш қы рет оқып тұр ған-
дай аш қа рақ та нып оқи мын. Вик тор Гю го ның 
«Əр қа шан кү ліп тұ ра тын адам» ат ты ро ма нын 
оқып жа тыр мын. Əлем əде би еті мен қа зақ 
əде би етін ақ тар ған сайын там са на мын, таң да-
на мын, ашу ла на мын, асы ғам…

— Қа зір гі про за ның жай-күйі, ба ғыт-бағ-
да ры тұр ғы сын да не ай тар еді ңіз?

— Қа зір гі про за ның Мұх тар Ма ғауин сын-
ды алып та ры бар да, Тө ре хан Май бас, Ди дар 
Аман тай, Ли ра Қо ныс та ры бар да жай-күйі 
жа ман де уге бол май ды. Ба ғыт-бағ да ры на ке-
ле тін бол сақ, за ман дас та рым ның бі раз шы ғар-
ма сын ақ тар дым. Ақ та ра оты рып қа зір гі қа зақ 
про за сы на, əсі ре се жас тар ара сын да қа на тын 
кең ге жай ған пос тмо дер низм үр ді сі қа лып ты 
ма, қауіп ті ме де ген сұ рақ қа кез дес тім. Қыс-
қа сөй лем дер ді өре оты рып, жа ңа шыл дық 
жа сай мыз деп жа сан ды лық қа, қа ра пайым-
ды лық қа ба ра мыз деп қа ра байыр лық қа ке тіп 
ба ра жат қан дай мыз. Орал хан дай құ бы лыс бо-
лып кел ген еш кім жоқ. На ғыз та лант құ бы лыс 
бо лып ке лу ке рек!

— Бү гін де рі қа зақ əде би əле мін де үл кен 
бір жаң сақ пі кір қа лып тас ты. «По эзи яда 
жо лы бол ма ған дар про за ға ойыс ты» дей ді. 

Өзі ңіз екеуін де де қа лам тер беп жүр сіз. Бұл 
пі кір дің бұ рыс-дұ ры сы қай сы?

— Қа те пі кір! Əлем дік қа лам гер лер дің кез 
кел ге нін алып қа ра ңыз. Ақы ны бол сын, жа зу-
шы сы бол сын! Мұ қа ға ли дың про за ла рын оқы-
ңыз, Пуш кин нің бір кі тап əң гі ме, по вес те рі бар, 
та ғы қай тып орал дым-ау, ұлы фран цуз ақы ны 
Гю го ғой! Сол Гю го от ты жыр ла ры мен бір ге 
Ква зи мо до мен Эс ме раль до ның ма хаб ба тын, 
əлем дік клас си ка лық ту ын ды лар қа та рын да ғы 
дү ни елер ді əкел ді. По эзи яда жо лы бол ма ған-
нан емес, идея про за ға кел ген дік тен. Бер ді бек 
Соқ пақ ба ев, Сайын Мұ рат бе ков сын ды арыс-
та рымыз по эзия ар қы лы про за ға кел ге ні рас. 
Жа зу шы лық тың сал ма ғы ақын дық тан еш кем 
емес! Кей де ой лай мын: Қа сым ақын ның жа-
зыл май қал ған «Қар қа ра лы қа за ғы» ро ма ны 
қан дай бо лар еді?

— Бү гін де қа зақ тың на мы сы ту ра лы қым-
қи ғаш пi кiр ай ты лу да. Тiп тi кей бiр шен дi 
қа зақ тар өз тi лiн де сөй ле уге на мыс та на-
тын бол ды. Қа зiр қа зақ тың на мы сы қан-
дай бо лу ке рек? Бү гін гі мем ле кет тік тіл дің 
жай-күйі не қан дай пі кір ай та сыз?

— «Ана тіл дің ер те ңі, бəл ду-бəл ду ер те-
гі…» — Ал мас Те мір дың сө зі. Қа зақ ті лі өл мек 
емес, ті зе сі шық қан та қы рып қой, қа зақ ті лі 
қа зақ ұл ты бар да, сіз бен біз бар да қа лай əл-
сі ре мек? Өз ті лін де сөй ле гі сі кел мей тін дер қа-
зақ емес. Ма зақ тар олар!

— Жа ңа ға сыр да ғы на мыс ты қа зақ жас та-
ры ның қан дай бол ға нын қа лай сыз?

— Жа ңа ға сыр дың бас тал ға ны на 10 шақ ты 
жыл бол са да тұ тас бір ға сыр жү гін ар қа ла ған-
дай! Мен үшін… Қа зақ жас та ры қа зақ жас та-
ры бол ға нын қа лай мын!

— «Жас тар əле мі нің» дəс түр лі сұ ра ғы, қа-
зір не жа зып жүр сіз? Шы ғар ма шы лық шал-
қа ры ңыз қан дай ту ын ды лар мен то лыс ты?

— «Жа зу шы жаз ба ла ры» де ген та ма ша дү-
ние жа зып жа тыр мын. Бі рін ші бө лі мі «Қа-
сым» жур на лы ның жел тоқ сан дық са нын да жа-
ри яла на ды, əлем дік та қы рып та жаз ғым ке ле ді. 
«Күн жер ді ай на ла ды» ат ты эс сем ді аяқ та дым.

— Сөз со ңын да, біз дің га зе ті міз ге ай тар 
ті ле гі ңіз? Ке ле жат қан Тəуел сіз дік кү ні не 
ай тар ойы ңыз?

— Те ле гей те ңіз дей та быс, тəуел сіз дік тің ас-
па ны ның ас тын да қа лық та ған қы ран дай би ік-
тер ден кө рі не бе рі ңіз дер!

— Əң гі ме ңіз ге рақ мет! Же тіс тік тер ден 
же ңіс тер ге же те бе рі ңіз!!!

— Же ңіс тер ден же тіс тік тер ге же те бе рейік!

С;Х БАТ ТАС �АН 
А. �;МЫР-;ЗА�,

ФИЛОЛОГИЯ ФАКУЛЬТЕТІНІ� 3 КУРС СТУДЕНТІ

Жар6ын ж�здесу

«Ж�регіме идея жа6ын!»
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Имя Сей тка ли Бай мур зи но ви ча Бай-
мур зи на тес но свя за но с ис то ри ей Ка ра-
ган дин ско го го су дар ствен но го уни вер-
си те та. Он из вес тен как уче ный-ма те ма-
тик, ав тор 50 науч ных ра бот по раз лич-
ным проб ле мам пе да го ги ки. За зас лу ги 
в раз ви тии пе да го ги чес кой на уки и пло-
дот вор ную дея тель ность С. Бай мур зин 
был удос то ен зва ния от лич ни ка на род-
но го прос ве ще ния КазССР, наг раж ден 
ор де на ми Крас ной Звез ды, «Знак По че-
та», мно ги ми ме да ля ми, По чет ной гра-
мо той Вер хов но го Со ве та Ка зах ской 
ССР.

Пер вые ша ги
Сей тка ли Бай мур зин ро дил ся 20 де каб ря 

1908 го да в ауле №3 Дже ты га рин ско го райо-
на Кус та най ской об лас ти в семье кресть-
яни на. В 1925 го ду он пос ту пил в Ка зах ский 
ве те ри нар но-зо отех ни чес кий тех ни кум на 
зем ле ус тро итель ное от де ле ние, ко то рый в 
том же го ду был пе ре ве ден из Орен бур га в 
Ал ма-Ату. Окон чив уче бу в тех ни ку ме, пос-
ту пил в Ка зах ский го су дар ствен ный пе да го-
ги чес кий ин сти тут. Бу ду чи сту ден том тех-
ни ку ма, по том — ин сти ту та, ра бо тал сек ре-
та рем ко ми те та ком со мо ла, пред се да те лем 
проф ко ма, пред се да те лем об лас тно го бю ро 
про ле тар ско го сту ден че ства, од нов ре мен но 
вы пол няя по ру че ния ком со мольской ор га-
ни за ции. В 1931 го ду по окон ча нии Каз ПИ 
ему бы ла прис во ена ква ли фи ка ция пре по-
да ва те ля ма те ма ти ки. За тем он был нап рав-
лен Ка зах ским кра евым ко ми те том ВКП(б) 
в Ком му нис ти чес кий уни вер си тет в Ал ма-
Ату, где про ра бо тал до 1 ян ва ря 1942 го да 
за ве ду ющим ка фед рой фи зи ки и ма те ма-
ти ки. В 30—40-х го дах, яв ля ясь чле ном го су-
дар ствен ной тер ми но ло ги чес кой ко мис сии 
Казахстана, он при ни мал ак тив ное учас тие 
в соз да нии, пе ре во де, ре дак ти ро ва нии учеб-
ни ков по ма те ма ти ке, раз ра ба ты вал науч-
ные тер ми ны, яв лял ся ре дак то ром мно го-
ти раж ной га зе ты «Ста ли нец». В 1942—1943 
го дах ра бо тал ди рек то ром Ка зах ско го фи-
ли ала учет ных кур сов Нар ком зе ма СССР, а 

за тем едет в Мос кву и пос ту па ет на кур сы 
при ЦК ВКП(б).

Ка ра ган дин ский пе ри од
В 1949 го ду наз на ча ет ся на дол жность 

сек ре та ря Ка ра ган дин ско го об ко ма Ком му-
нис ти чес кой пар тии Казахстана по про па-
ган де и аги та ции. А поз же С. Бай мур зин пе-
ре хо дит в Ка ра ган дин ский учи тельский ин-
сти тут на дол жность стар ше го пре по да ва те-
ля ка фед ры фи зи ки и ма те ма ти ки, а че рез 
ме сяц — за ве ду юще го той же ка фед рой. С 
ян ва ря 1950 го да Сей тка ли Бай мур зи но вич 
воз глав ля ет Ка ра ган дин ский учи тельский 
ин сти тут. В на ча ле 50-х го дов спе ци аль ным 
пос та нов ле ни ем пра ви тель ства СССР бы ло 
вве де но по ло же ние о все об щем се ми лет нем 
и сред нем об ра зо ва нии в стра не. Ре ше ни ем 
Со ве та Ми нис тров КазССР от 4 ав гус та 1952 
го да учи тельский ин сти тут был ре ор га ни зо-
ван в пе да го ги чес кий. Рек то ром был наз на-
чен до цент Сей тка ли Бай мур зин. В те го ды 
в пе да го ги чес ком ин сти ту те фун кци они ро-
ва ли три фа куль те та: фи зи ко-ма те ма ти чес-
кий, ис то ри ко-фи ло ло ги чес кий и фа куль-
тет ес те ствоз на ния. За ко рот кий срок бы-
ла пос тро ена аг ро би ос тан ция с ви ва ри ем, 
теп ли цей и ла бо ра тор ным кор пу сом. Под 
ру ко вод ством С. Бай мур зи на пе дин сти-
тут стре ми тель но рос и раз ви вал ся. В 60-х 
го дах бы ли от кры ты еще три фа куль те та: 
спор тив ный, ху до же ствен но-гра фи чес кий, 
му зы каль но-пе да го ги чес кий с про фи ли ру-
ющи ми ка фед ра ми. Из го да в год уве ли чи-
вал ся план при ема на пер вые кур сы, рос и 
про фес сор ско-пре по да ва тельский сос тав 
ин сти ту та. Под бо ром кад ров за ни мал ся 
рек тор. Пред ва ри тель но изу чая лич ные де-
ла, про во дил бе се ды, за бо тил ся о каж дом 
мо ло дом спе ци алис те.
Из вос по ми на ний про фес со ра А. Чу ку-

ева: «Для рек то ра Бай мур зи на был чужд 
под бор кад ров по лич ной ему пре дан нос-
ти. Не бы ло у не го и сво ей ко ман ды, как это 
прак ти ку ют сов ре мен ные вы со ко пос тав лен-
ные чи нов ни ки. Он под би рал кад ры не за ви-
си мо от при над леж нос ти к то му или ино му 
жу зу и ро доп ле мен ным груп пам. Про фес-

сор ско-пре по да ва тельский сос тав ин сти ту-
та пред став лял со бой ин тер на ци ональ ный 
кол лек тив. Все го ды кос тяк уни вер си те та 
сос тав ля ли кад ры быв ше го пе дин сти ту та — 
кад ры, ко то рые бы ли под го тов ле ны уси ли-
ями С. Бай мур зи на». Боль шое вни ма ние 
Сей тка ли Бай мур зи но вич уде лял науч но му 
рос ту пе да го гов, соз да вал ус ло вия для по-
вы ше ния ква ли фи ка ции мо ло дых спе ци-
алис тов. До цент К. Бер тис ка но ва на пи са ла: 
«С. Бай мур зин, бу ду чи рек то ром, по мог 
мно гим пре по да ва те лям не толь ко в оп ре-
де ле нии науч но го нап рав ле ния ра бо ты, но 
и вся чес ки под дер жи вал, пре дос тав ляя им 
твор чес кие от пус ка, ас пи ран ту ру. Он был 
ак тив ным сто рон ни ком то го, что бы все на-
ря ду с пре по да ва тельской дея тель ностью 
за ни ма лись на укой. Это всег да вы ра жа лось 
в хо де бе се ды с ним».
С. Бай мур зин сам стал при ме ром для 

кол лек ти ва пе дин сти ту та, ког да за ко рот-
кий срок за щи тил кан ди дат скую дис сер та-
цию по ме то ди ке пре по да ва ния ма те ма ти-
ки в шко ле. В ма те ри алах дис сер та ции был 
опи сан ин те рес ный опыт учи те лей ря да 
школ, раз ра бо та ны до пол ни тель ные за ня-
тия с не ус пе ва ющи ми. С. Бай мур зи ным 
был про ве ден ряд эк спе ри мен тов по ин ди-
ви ду аль но му под хо ду к от ста ющим, вы яв-
ле ны при чи ны не ус пе ва емос ти.
С 1958 го да сис те ма ти чес ки ста ли по яв-

лять ся «Уче ные за пис ки», ре дак то ром ко-
то рых яв лял ся сам С. Бай мур зин. Боль шое 
вни ма ние уде ля лось сту ден там: на фа куль-
те тах от кры ва лись сту ден чес кие науч ные 
круж ки, еже год но про во ди лись об ще ин-
сти тут ские науч ные кон фе рен ции. К на ча-
лу 70-х го дов Ка ра ган дин ский пе да го ги чес-
кий ин сти тут стал ву зом пер вой ка те го рии: 
22 ка фед ры, 6 фа куль те тов с кон тин ген том 
5440 сту ден тов. За 20 лет су ще ство ва ния пе-
дин сти ту та бы ло под го тов ле но свы ше 19 
ты сяч спе ци алис тов.

От ин сти ту та — к уни вер си те ту
На ша республика нуж да лась в гра мот-

ных ра бот ни ках в раз лич ных от рас лях про-
из вод ства. В 1960-1970 го дах стре ми тель но 

раз ви ва лась про мыш лен ность, стро ились 
за во ды и шах ты, от кры ва лись шко лы. Тре-
бо ва лись вы со кок ва ли фи ци ро ван ные спе-
ци алис ты. Наз ре ла не об хо ди мость от кры-
тия в Ка ра ган де уни вер си те та. Этот воп рос 
ре шал ся с 1962 го да на про тя же нии 10 лет, 
не од нок рат но под ни мал ся на го род ских, об-
лас тных, пар тий ных кон фе рен ци ях, а так же 
на XII Съез де Ком пар тии Казахстана. Ини-
ци ато ром от кры тия уни вер си те та яв ля ет ся 
С. Бай мур зин. Имен но он в ав гус те 1971 го да 
об ра тил ся в ди рек тив ные ор га ны с кон крет-
ны ми пред ло же ни ями о про ек те и струк ту-
ре бу ду ще го уни вер си те та. Он нас то ятель но 
убеж дал пар тий ные и пра ви тель ствен ные 
ор га ны КазССР и СССР в не об хо ди мос ти 
и це ле со об раз нос ти от кры тия та ко го выс-
ше го учеб но го за ве де ния в Ка ра ган де. Уме-
лый ру ко во ди тель, он ре ор га ни зо вал учи-
тельский ин сти тут в пе да го ги чес кий, а по 
про ше ствии 20 лет пе дин сти тут — в уни вер-
си тет. Его тру ды не про па ли да ром, 4 но яб-
ря 1971 го да бы ло при ня то пос та нов ле ние 
об ор га ни за ции го су дар ствен но го уни вер-
си те та в Ка ра ган де. За тем пос ле до вал при-
каз ми нис тра выс ше го и сред не го спе ци аль-
но го об ра зо ва ния СССР В. Елю ти на об ор-
га ни за ции с 1 мар та 1972 го да уни вер си те та 
на ба зе Ка ра ган дин ско го пе да го ги чес ко го 
ин сти ту та в це лях рас ши ре ния в рес пуб-
ли ке под го тов ки спе ци алис тов с уни вер си-
тет ским об ра зо ва ни ем. Из вес тный ис то рик 
К. Жу асов пи сал о вкла де С. Бай мур зи на: 
«В ис то рии раз ви тия выс шей шко лы в Цен-
траль ном Ка зах ста не мож но чет ко от ли чить 
бай мур зин ский по черк». Се год ня КарГУ — 
од но из круп ней ших выс ших учеб ных за ве-
де ний Казахстана. И в том ог ром ная зас лу га 
С. Бай мур зи на.
Умер Сей тка ли Бай мур зин в 1984 го ду. 

На зда нии быв ше го пе дин сти ту та на ул. 
Еру ба ева, где был рек то ром С. Бай мур зин, в 
1997 го ду ус та нов ле на ме мо ри аль ная дос ка.

МАТЕРИАЛ ПОДГОТОВЛЕН 
НА ОСНОВЕ МАТЕРИАЛОВ 

КНИГИ ПОЧЕТА Г. КАРАГАНДЫ

Ис то рия известных уни вер си те тов скла ды ва ет ся 
из тех со бы тий, ко то ры ми жи вут их фа куль те ты. Ведь 
имен но в учеб ных и ис сле до ва тельских ла бо ра то ри ях 
со вер ша ют ся от кры тия, фор ми ру ют ся твор чес кие лич-
нос ти, ко то рые за тем и соз да ют имя al ma ma ter. В этом 
но ме ре га зе ты мы на чи на ем цикл «Ро вес ни ки КарГУ», 
рас ска зы вая об ис то рии фа куль те тов, с ко то рых на чи-
нал ся наш уни вер си тет.

Ма те ма ти ка — ца ри ца точ ных на ук и уни вер саль ных зна ний
Ма те ма ти чес кий фа куль тет был ор га ни зо ван в 1972 го ду 

на ба зе фи зи ко-ма те ма ти чес ко го фа куль те та пе да го ги чес-
ко го ин сти ту та. Пер вых же ма те ма ти ков в Ка ра ган де на чал 
го то вить фи зи ко-ма те ма ти чес кий фа куль тет учи тельско го 
ин сти ту та, ко то рый был от крыт в 1944 го ду и стал треть им 
фа куль те том ин сти ту та. Боль шой вклад в ор га ни за цию ма-
те ма ти чес ко го об ра зо ва ния внес к. п. н., до цент С. Б. Бай-
мур зин, ко то рый с 1952 по 1972 год был рек то ром пе да го ги-
чес ко го ин сти ту та, в 1967—1969 гг. — за ве ду ющим ка фед рой 
выс шей ал геб ры, в 1972—1976 гг. — за ве ду ющим ка фед рой 
ме то ди ки пре по да ва ния ма те ма ти ки. За ни мая эти дол-
жнос ти, Сей тка ли Бай мур зи но вич боль шое вни ма ние уде-
лял мо ло дым пре по да ва те лям не толь ко в оп ре де ле нии их 
науч но го нап рав ле ния ра бо ты, но и под дер жи вал, нап рав-
ляя на обу че ние в ас пи ран ту ру, пре дос тав ляя ста жи ров ки 
и твор чес кие от пус ка.
При ор га ни за ции фа куль те та в 1972 го ду ос нов ную часть 

кол лек ти ва сос тав ля ли мо ло дые пре по да ва те ли, в т. ч. приг-
ла шен ные из раз лич ных ву зов рес пуб ли ки: из 30 пре по да-
ва те лей толь ко 6 име ли уче ные сте пе ни и зва ния. Пер вым 
де ка ном фа куль те та был наз на чен до цент Т. С. Сма тов. Пер-
во на чаль но фун кци они ро ва ло 5 ка федр: ма те ма ти чес ко го 
ана ли за, диф фе рен ци аль ных и ин тег раль ных урав не ний, 
выс шей ал геб ры, выс шей ге омет рии, ме то ди ки пре по да ва-
ния ма те ма ти ки. Их пер вы ми за ве ду ющи ми бы ли к.ф.-м.н., 
до цен ты М. А. Пе ре вер тун, А. И. Иг ли ков, Т. Г. Мус та фин, ст. 
пре по да ва тель Н. Т. Мо чер нюк и к. п. н., до цент С. Б. Бай-
мур зин.

Ста нов ле ние и раз ви тие фа куль те та свя за но с име на ми 
спе ци алис тов, ра бо тав ших с мо мен та от кры тия или при-
шед ших в кол лек тив поз днее. В раз ные го ды фа куль тет 
воз глав ля ли Т. С. Сма тов, М. А. Пе ре вер тун, Т. Г. Мус та-
фин, Ж. Ж. Жа на бе ков, Е. С. Сма илов, С. А. Аб ды ма на пов, 
А. И. Иг ли ков, Т. Х. Ма ка жа но ва, Н. А. Бо ка ев. Т. Г. Мус та-
фин был про рек то ром КарГУ им. Е. А. Бу ке то ва по науч-
ной ра бо те, С. А. Аб ды ма на пов был про рек то ром КарГУ 
им. Е. А. Бу ке то ва по учеб ной ра бо те, за тем — про рек то ром 
и рек то ром Ев ра зий ско го на ци ональ но го уни вер си те та им. 
Л. Н. Гу ми ле ва. В нас то ящее вре мя де ка ном яв ля ет ся к.ф.-
м.н., до цент Н. Г. Аб драх ма нов.
За вре мя су ще ство ва ния на фа куль те те сло жи лось нес-

коль ко науч ных школ. Од на из них — по ор то го наль ным 
ря дам по муль тип ли ка тив ным сис те мам, те ории приб ли-
же ния и вло же ния фун кци ональ ных прос транств, ос но ван-
ная д.ф.-м.н., про фес со ром Е. С. Сма ило вым. По ре зуль та-
там ис сле до ва ний пре по да ва те лей фа куль те та вы пу щен 
ряд науч ных сбор ни ков, про ве де ны че ты ре кон фе рен ции 
«Те ория приб ли же ния и вло же ния фун кци ональ ных прос-
транств» (1991, 1994, 1998, 2006 гг.), пос лед няя из ко то рых 
ста ла меж ду на род ной. Пред став ле на к за щи те док тор ская 
дис сер та ция до цен та Г. А. Аки ше ва.
Из вес тна в рес пуб ли ке и за ру бе жом и шко ла по те ории 

мо де лей, ос но ва те лем ко то рой яв ля ет ся д.ф.-м.н., про фес-
сор Т. Г. Мус та фин. Бла го да ря хо ро ше му меж ду на род но му 
сот руд ни че ству пре по да ва те лей ка фед ры ал геб ры, ге омет-
рии и ма те ма ти чес кой ло ги ки им. Т. Г. Мус та фи на вы пус-
кник ма те ма ти чес ко го фа куль те та Е. Т. Мус та фин в 2003 
го ду за щи тил дис сер та цию на сте пень PhD во Фран ции. До-
цент А. Р. Еш ке ев ак тив но ра бо та ет над док тор ской дис сер-
та ци ей, ст. пре по да ва тель Р. М. Ос па нов го то вит ся к за щи те 
кан ди дат ской.
К уже сло жив шим ся на фа куль те те науч ным нап рав-

ле ни ям до бав ля ют ся но вые. Ряд пре по да ва те лей ка фед ры 
ма те ма ти чес ко го ана ли за и диф фе рен ци аль ных урав не ний 
во гла ве с д.ф.-м.н., про фес со ром М. И. Ра ма за но вым раз ра-
ба ты ва ют те му «Кра евые за да чи для наг ру жен ных диф фе-

рен ци аль ных урав не ний». В рам ках дан ных ис сле до ва ний 
зак лю чен до го вор о науч ном сот руд ни че стве с Ин сти ту том 
ма те ма ти ки СО РАН (г. Но во си бирск).
Сло жил ся хо ро ший кол лек тив на ка фед ре ме ха ни ки под 

ру ко вод ством д. т. н., про фес со ра К. А. Тур су но ва. Го то вы 
к за щи те кан ди дат ские дис сер та ции в рам ках те мы «Ав то-
ма ти за ция рас че тов эле мен тов конструк ции». Ре зуль та ты 
ис сле до ва ний пре по да ва те лей ка фед ры бы ли пред став ле-
ны на про ве ден ной на фа куль те те в 2007 г. рес пуб ли кан ской 
кон фе рен ции «Мо де ли ро ва ние ме ха ни чес ких сис тем и про-
цес сов».
При ме ром прик лад ных ис сле до ва ний на фа куль те те яв-

ля ют ся те мы про фес со ра Х. Ж. Хал ма но ва «Сква жин ные ме-
то ды раз ра бот ки по лез ных ис ко па емых», «Гид рот ран спорт 
твер дых ма те ри алов по тру бам на даль ние рас сто яния», по 
ко то рым уче ным по лу че но нес коль ко па тен тов и ав тор ских 
сви де тельств.
Вы со кий науч ный уро вень пре по да ва те лей и их пе да го-

ги чес кое мас тер ство поз во ля ют го то вить на фа куль те те вы-
со кок ва ли фи ци ро ван ные науч ные и пе да го ги чес кие кад ры. 
За эти го ды окон чи ли фа куль тет око ло 4000 сту ден тов. Вы-
пус кни ка ми фа куль те та за щи ще но 7 док тор ских (Н. А. Бо-
ка ев, С. Т. Ка ри ев, Е. Д. Нур сул та нов, К. Т. Ис ка ков, М. С. Ма-
ли бе ко ва, Д. А. Ту су пов, С. Д. Му ка но ва) и 55 кан ди дат ских 
дис сер та ций. За пос лед ние го ды 8 вы пус кни ков фа куль-
те та по лу чи ли сте пень PhD за ру бе жом (Е. Т. Мус та фин, 
Т. А. Нур ма ган бе тов, Е. К. Нур хай да ров, Д. Х. Хал ма но ва, 
А. Ша ки мов, К. То леуов, Г. Аки шев, Г. Бо ку ше ва). Вы пус кни-
ки фа куль те та ра бо та ют в ми нис тер ствах, ве ду щи ми прог-
рам мис та ми за ру бе жом и в бан ках, го су дар ствен ных и час-
тных пред прия ти ях, уни вер си те тах, ин сти ту тах и шко лах.
На чав с од ной спе ци аль нос ти в 1972 го ду, сей час фа куль-

тет ве дет под го тов ку кад ров по 6 спе ци аль нос тям ба ка лав-
ри ата, 4 спе ци аль нос тям ма гис тра ту ры. Учеб ный про цесс 
осу ществля ет ся пре по да ва те ля ми пя ти ка федр: ма те ма ти-
чес ко го ана ли за и диф фе рен ци аль ных урав не ний; ал геб-
ры, ма те ма ти чес кой ло ги ки и ге омет рии им. про фес со ра 
Т. Г. Мус та фи на; прик лад ной ма те ма ти ки и ин фор ма ти ки; 
ме то ди ки пре по да ва ния ма те ма ти ки и ин фор ма ти ки; ме-
ха ни ки.

СОБ. ИНФ.

Баймурзинский почерк в истории Караганды

КарГУ — 40 лет! Ровесники университета
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«Мə де ни ет — ұлт тың бет-бей не сі, ру ха ни 
бол мы сы, жа ны, ақыл-ойы, па ра са ты. Өр ке-
ни ет ті ұлт, ең ал ды мен, та ри хы мен, мə де ни-
еті мен, ұл тын ұлық та ған ұлы тұл ға ла ры мен, 
əлем дік мə де ни ет тің ал тын қо ры на қос қан 
үл кен ді-кі ші лі үле сі мен мақ та на ды. Сөй тіп, 
тек өзі нің ұлт тық төл мə де ни еті ар қы лы ға-
на бас қа ға та ны ла ды…»

Н. Назарбаев

Ел ба сы Н.Ə. Назарбаев 2003 жыл ғы сəуір де 
Қа зақ стан хал қы на ар на ған Жол дауын да ар-
найы «Мə де ни мұ ра» мем ле кет тік бағ дар ла-
ма сын жү зе ге асы ру ды тап сыр ған бо ла тын. Ал 
2004 жы лы 13 қаң тар да ҚР Пре зи ден ті «Мə де-
ни мұ ра» мем ле кет тік бағ дар ла ма сы ту ра лы 
қау лы ға қол қой ды. Сөй тіп ел мен ха лық қа ру-
ха ни азық, мə де ни ті рек жə не бо ла ша ғы на шы-
рақ бер ген мем ле кет тік ауқым ды ша ра ға Ел ба-
сы ның өзі ті ке лей ұйыт қы бол ды.
Бағ дар ла ма ны орын дау ба ры сын да жа сал-

ған бар лық сұ ра ныс тар мем ле кет та ра пы нан 
қар жы лай қол дау тап ты. Бағ дар ла ма — та ри-
хи-мə де ни дəс түр лер ді қай та жаң ғыр ту мен 
да мы ту са бақ тас ты ғын, елі міз дің мə де ни мұ ра-
сын на си хат тау, қол да ну, сақ тау жə не зер де леу-
мен бай ла ныс ты не гі зі гі ас пек ті лер ді анық тау 
үшін қол ға алын ған үл кен мін дет. Нə ти же сін-
де ғы лы ми із де ніс тер ауқым ды же тіс тік тер ге 
жет ті. Бұл бағ дар ла ма ның ар қа сын да ұлт тық 
мə де ни еті міз де айы рық ша орын ала тын та-
ри хи-мə де ни ес кер ткіш тер ді қал пы на кел ті ру, 
əде би еті міз ді, дəс тү рі міз бен əдет-ғұр пы мыз ды 
жаң ғыр ту, со ны мен қо са Қы тай, Түр кия, Мон-
ғо лия, Ре сей, Жа по ния, АҚШ жə не Еуро па ел-
де рін де жа сал ған ғы лы ми із де ніс тер эк спе ди-
ци яла ры нə ти же сін де елі міз ге 5 мың нан ас там 
та рих, эт ног ра фия, өнер ге қа тыс ты аса құн ды 
мұ ра ғат тық құ жат тар қай та рыл ған. Осы бағ-
дар ла ма аясын да біз дің Е. А. Бө ке тов атын да ғы 
ҚарМУ-дың Ғы лы ми кі тап ха на сы на 400-ден ас-
там ба сы лым қа был дап алын ды. Қа зақ мə де ни-
еті не ар нал ған бір не ше ба сы лым дар ды сіз дер-
дің на зар ла ры ңыз ға ұсы нып отыр мыз:

�а за� м	 де ни еті. Эн цик ло пе ди ялы� аны�-
та ма лы�.
Эн цик ло пе ди ялық анық та ма лық та елі міз-

дің мə де ни өмі рін де гі оқи ға лар мен құ бы лыс-

тар, бей не леу жə не қо лө не рі, те атр мен ки но 
өне рі, кө не за ман нан ке ле жат қан сəу лет өне рі 
жə не ар хе оло ги ялық ес кер ткіш тер, өнер та ну 
тер мин де рі ту ра лы анық та ма лық ма қа ла лар 
жүйе ле ніп бе ріл ген. Төл мə де ни еті міз дің да-
му ына зор үлес қос қан тұл ға лар: сəу лет ші лер, 
су рет ші лер, мү сін ші лер, ак тер лер, ки но гер лер, 
ком по зи тор лар, əн ші лер, күй ші лер, мə де ни ет-
та ну шы лар, өнер та ну шы лар ту ра лы өмір ба ян-
дық ма қа ла лар бар.

�а за� *не рі ні+ та ри хы — 3 том ды�.
Қа зақ өне рі нің та ри хы — ежел гі ке зең нен 

бас тап біз дің дəуірі міз ге дейін гі ара лық та ғы 
Қа зақ стан көр кем мə де ни еті нің əр түр лі са ла-
сын қа зақ хал қы ның өзін дік эт ни ка лық мə де-
ни еті нің да му нə ти же ле рі нің жи ын ты ғы ре-
тін де тал дап көр се те тін ал ғаш қы жүйе лі ғы лы-
ми ең бек. Бі рін ші то мын да ежел гі за ман да ғы 
бей не леу, те атр, му зы ка өнер ле рі си пат та лып, 
сол дəуір де гі Қа зақ стан мə де ни еті нің да муы 
зер тте ле ді. Қа зақ стан ның аса бай көр кем мұ-
ра сын жан-жақ ты тал дап, тал қы лап көр сет-
кен. Екін ші то мын да бей не леу, те атр, му зы ка 
өнер ле рі нің ор та ға сыр лар да ғы қа лып та суы 
мен бол мы сы ту ра лы ба ян да ла ды. Қа зақ стан-
ның өнер та ну са ла сын да ғы бел гі лі ға лым да ры 
кес кін де ме, мү сін өне рі, гра фи ка, ха лық тың 
қол дан ба лы өне рі мен сəу лет өне рі нің түр ле рі 
мен да му жол да рын зер тте ген. Бақ сы өне рі, та-
ри хи əн дер, кө не ар хе оло ги ялық ес кер ткіш тер 
бей не лен ген му зы ка лық ас пап тар, сон дай-ақ 
ес кі ха лық күйі, шы ғыс ой шыл да ры ның фи ло-
со фи ялық-эс те ти ка лық көз қа рас та ры қа рас ты-
рыл ған.

�а за� му зы ка сы. Ан та ло гия: 5 том ды�.
Ан та ло ги яда жи нақ тал ған кө не му зы ка-

лық-по эти ка лық үл гі лер — ұмы тыл мас ба-
ба лар да на лы ғы, өш пес ға сыр лар үні. Қа зақ 
му зы ка сы ның та ри хын да тұң ғыш рет жа рық 
кө ріп отыр ған бес том дық «Қа зақ му зы ка сы». 
Ан та ло ги ясы ның бі рін ші то мын да ұлт тық 
мұ ра мыз дың кө не түр кі ле рі: са рын дар, əдет-
ғұ рып, тұр мыс-салт əн де рі жə не байыр ғы 
қо быз, шаң қо быз, сы быз ғы, дом бы ра күй ле-
рі нің нұс қа ла ры жүйе лі түр де жи нақ та лып 
бе ріл ген. Со ны мен қо са но та үл гі ле рі бе ріл-
ген. Екін ші то мы ор та ға сыр да ғы қа зақ му-
зы ка сы на ар на ла ды. Мұн да эпи ка лық жə не 

жы ра улық дəс түр дің сақ нұс қа ла ры, қа зақ-
тың ба тыр лық, ли ро-ро ман ти ка лық эпос та-
ры ның му зы ка сы, жыр, тол ғау, тер ме, ді ни 
ма қам дар, ха лық тың ең бек та ри хы, қо ңыр 
ли ри ка лық əн де рі бе ріл ген. Со ны мен қа тар 
ұлт тық ас пап ты өнер дің көп те ген үл гі ле рі — 
та ри хи, əдет-ғұ рып жə не ли ри ка лық жыр-
күй лер ен гі зіл ген.

�а за� ты+ с	н дік-�ол дан ба лы *не рі ні+ ше-
тел де гі ж	 ді гер ле рі = Ра ри те ты де ка ра тив но-
прик лад но го ис кус ства = Ra ri ti es of Appli ed 
Art of Ka zakhs Ab ro ad.
Аль бом-кі тап қа зақ тар дың ше тел де сақ та-

лып тұр ған ма те ри ал дық мə де ни еті нің үл гі ле-
рі не ар нал ған. Кі тап та Бу да пешт қа ла сын да ғы 
эт ног ра фи ялық мұ ра жай қо ры нан ал ғаш рет 
қа зақ тың сəн дік-қол дан ба лы өне рі нің эк спо-
нат та ры ғы лы ми ай на лым ға ен гі зі ліп отыр. 
Со ны мен қа тар аль бом-кі тап қа Вен гри яда ғы 
қып шақ тар мə де ни еті не жа та тын көр кем жə-
не эт ног ра фи ялық зат тар ен гі зіл ген. Көп те ген 
бұйым дар қол дан ба лы өнер дің жə ді гер ле рі не 
жа та ды, олар қа зақ хал қы ның шы ғар ма шы лық 
мұ ра сын то лық ты ра тү се ді.

�а за� стан ар хи тек ту ра сы — Ар хи тек ту ра 
Казахстана. 1 том (�а за� ша-орыс ша).
Ұсы нып отыр ған Ə. Х. Мар ғұ лан ның, 

Т. К. Бей се нов тың, М. М. Мең ді құ лов тың 
«Қа зақ стан ар хи тек ту ра сы» ат ты мо ног ра-
фи ясы 1959 жы лы жа рық көр ген. Ен ді «Мə-
де ни мұ ра» мем ле кет тік бағ дар ла ма сын жү-
зе ге асы ру ба ры сын да «Қа зақ стан ар хи тек-
ту ра сы ның та ри хы» ат ты се ри ямен он том-
дық тың 1 то мы ұсы ны лып отыр. Қа зақ стан 
тер ри то ри ясын да ғы ар хи тек ту ра жə не қа ла 
құ ры лы сы өне рі нің та ри хи мұ ра сын жи нақ-
тай оты рып, ха лық тың ар хи тек ту ра жə не қа-
ла құ ры лы сы өне рі жай лы мə лі мет тер қа зы-
на сы ай ты ла ды.
Қо ры та ай тқан да, «Мə де ни мұ ра» мем ле-

кет тік бағ дар ла ма сы аясын да тын ды рыл ған 
жə не ал да тын ды ры ла тын ауқым ды іс-ша ра-
лар — ұлт тық та рих тың не гі зі, Тəуел сіз дік тің 
20 жыл ды ғы на тар тыл ған тең дес сіз сый. 442 кі-
тап 1 мил ли он да на мен жа рық көр ді. Қа зақ-
стан да та рих жə не мə де ни ес кер ткіш тер дің 
ті зі мі жа са лып, 218 рес пуб ли ка лық, 11,5 мың 
жер гі лік ті ма ңы зы бар ны сан мем ле кет қор-
ғауына алын ды.

�АРМУ-ДЫ� �Ы ЛЫ МИ КІ ТАП ХА НА СЫ

Ке ше гі қа зақ əде би еті мен бү гін гі қа зақ 
əде би етін де ерек ше орын алып, оның та ри-
хы мен жан рлық си па тын зер ттеп тү ген деу-
ге, ақи қа ты мен аңы зын жа зу ға ат са лыс қан 
қа зақ ға лым да ры қан ша ма де сең ші. Со лар-
дың бі рі де бі ре гейі, ту ған əде би еті міз дің 
қа лып та су ына ерең ең бек сі ңі ріп, ке ше гі 
«Абай та ну дың» не гі зін қа ла ған, бү гін де рі 
«Бауыр жан та ну» мə се ле сі мен, «Иас сауи хал 
ілім де рі мен» игі мақ сат тар ға аян бай ең бек-
те ніп жүр ген фи ло ло гия ғы лым да ры ның 
док то ры, про фес сор, ға лым Ме кем тас Мыр-
зах ме тұ лы. Бү гін гі бу ын, қа зақ өкі лі, со ның 
ішін де фи ло ло гия са ла сы ның жа лын ды 
жас та ры Ме кем тас мұ ра сын оқып, оның 
ерең ең бек жо лын те рең тү сі ну қа жет.

Қа ра ған ды ның 40 жыл дық та ри хы бар бі-
лім ор да сы ака де мик Е. А. Бө ке тов атын да ғы 
ҚарМУ-дың фи ло ло гия фа куль те ті нің сту дент-
те рі про фес сор, ға лым Ме кем тас Мыр зах мет ті 
ерек ше зор қуа ныш пен қар сы алып, ке ңей тіл-
ген дə ріс ха на ның кең за лы на ықы лас пен төр де-
гі би ік орын ға отыр ғыз ды. Ға лым зер тте уші нің 
«қа зақ əде би еті нің қа лып та суы мен құ ры лу 
жо лын да ғы ке зең де рі» жай лы дə рі сін тың дап, 
ке ле сі кү ні «Абай дың мұ ра сы мен то лық адам 
кон цеп ци ясы» жай лы дə ріс те рі нен мол мағ-
лұ мат ал дық. Дə ріс ба ры сын да жал пы қа зақ 
əде би еті нің қа лып та су жо лын со нау «Одис сей», 
«Троя» шы ғар ма ла ры ның ке зең де рі нен бұ-
рын ғы мың жыл дық та жа тыр деп, оны де рек ті 
дəйек те ме ле рі мен көр се тіп бер ді. Жал пы Ме-
кем тас мұ ра ла ры ның ғы лы ми та ным дық не гі-
зін, көр кем дік дəс тү рін, шы найы құ нар лы құн-
ды лы ғын ба ян да ма ба ры сын да то лық тү сі не 
алып жат тық. Ал Абай əле мін, оның мұ ра сын 
зер тте уде кейін гі аға бу ын өкі лі нен бір ден көз ге 

жарқ етіп кө рі нер тұл ға да осы Ме кем тас Мыр-
зах мет. Абай қа ра сөз де рін зер ттеп, Абай дың 
əле мі не то лық сүң гіп шы ғып, Абай ға қа тыс ты 
көп те ген зер тте улер дің, кі тап тар дың, мо ног ра-
фи ялар дың ав то ры, қа зақ əде би еті та ри хын да 
«Абай та ну» не гі зін қа ла ған ака де мик, ға лым та-
ғы да сол Ме кем тас Мыр зах мет. Са на лы ғұ мы-
рын ту ған хал қы ның əде би мұ ра ла рын зер тте-
уге ар на ған М. Мыр зах ме тұ лы «Мұх тар Əуезов 
жə не абай та ну проб ле ма ла ры» (1982), «Абай 
жүр ген із бе нен» (1985), «Абай дың адам гер-
ші лік мұ рат та ры» (1993), «Абай та ну та ри хы» 
(1994), «Вос хож де ние Мух та ра Ауэзо ва к Абаю» 
(1995), «Абай жə не Шы ғыс» (1995), «Əуезов жə-
не Абай» (1997), «Абай Құ нан ба ев. Биб ли ог ра-
фи ялық көр сет кіш» (1965, 1989), «Абай өмі рі 
мен твор че ство сы» (1987), «Мұх тар Əуезов тің 
абай та ну дан жа ри ялан ба ған ма те ри ал да ры» 
(1988), «Абай ды оқы, та ңыр қа…»(1993), «Абай-
та ну дə ріс те рі» (1994), «Жү ре гім нің тү бі не те-
рең бой ла» (1995), «Абай та ну дə ріс те рі нің де-
рек көз де рі» (1997), «Абай ды біл мек па рыз ой-
лы жас қа» (1997) сын ды Абай əле мі зер тте уле-
рін ар на ған. Ға лым ның өзі ай тқан дай, «Абай 
мұ ра сын та ну да аса зи ян ды ком па ра ти виз мге 
ұрын ған та ным да орын ал ды. Бұл та ным ды ұс-
тан ған кей бір зер тте уші лер Абай қа ра сөз де рі-
мен жə не кей бір по эзи ялық шы ғар ма ла ры мен 
то лық түр де та ныс пай жа тып-ақ (І. Қа бы лов, 
Ы. Мұс там ба ев), ал кей бі ре уле рі Абай шы ғар-
ма ла ры мен то лық түр де та ны сып-ақ (І. Жан сү-
гі ров) ой шыл Абай ды су рет ші Абай дан бө лек 
қа ра ды. Ақын ның дү ни ета ны мы нан оның ірі 
су рет кер лік қу ат тан ту ын да ған шы ғар ма ла рын 
бө ле қа рауы се беп ті Абай ды ірі ақын, бі рақ əл-
сіз ой шыл ре тін де та ны ту ға ұрын ды».
Бар лық зер тте уші лік мұ ра ла рын да ұлт тық 

рух пен па ра сат биі гін ар қау ет кен зер тте уші 

ға лым адам ның жар қын, жақ сы, ада ми қа си ет-
те рін ал дың ғы қа тар ға қоя ды. Өз өмі рін, өз тағ-
ды рын əде би ет тің өмір сах на сы мен ұш тас ты ра 
оты ра, қам шы ның қыс қа са бын дай ғұ мыр да 
адам дық бо ры шың ды сақ тап, па ра сат биі гі нен 
те рең ой тол ғап, ада ми қа си етің де гі құн ды лы-
ғың ды, арың ды аяқ ас ты ет пе де ген мəн-ма ғы на-
ны жас тар дың са на сы на құя ды. Абай дың то лық 
адам мен ке мел адам бей не сі не тал дау жа сап 
көр се те ді. Зер тте уші ға лым өзі нің бар мұ ра-
сын да жал пы адам зат тық па фос ты би ік ұс тау ға 
үн дей ді. Оның ішін де өзі міз дің ұлт тық дəс түр-
ле рі міз бен салт-са на ла ры мыз жа тыр, оны бү-
гін гі жас тар ға ұмыт пау ға ша қы ра ды. Жə не де 
сту дент тер мен мұ ға лім дер дің кө кей тес ті сұ рақ-
та ры на тол ғам ды жауап бе ріп, өз ой-пі кір ле рін 
де ай та отыр ды. Əсі ре се, бү гін де рі ай ты ла-ай-
ты ла жауыр бол ған тіл мə се ле сін, мем ле кет тік 
ті лі міз дің өз тө рі не шы ға ал ма ға нын қат ты қай-
ғы ра ашық айт ты.
Жал пы Ме кем тас Мыр зах мет мұ ра сы, оның 

зер тте уші лік ғы лы ми ең бек те рі те рең фи ло со-
фи ялық, дү ни ета ным дық мұ ра лар. Олар бү гін-
гі қа зақ əде би еті нің те ре ңі нен үңі ліп, байып ты 
ба ға сын ал ған құн ды ең бек тер. Ме кем тас тың 
қа ла мы нан ту ған ба ға жет пес зер тте улер дің 
бар лы ғы да ұлт тық ру хы мыз дың ру ха ни бай-
лы ғы, те рең əде би еті міз дің нəр лі пəл са фа сы 
бо ла бер мек.

А. �; МЫР ЗА�, ФИ ЛО ЛО ГИЯ ФА КУЛЬ ТЕ ТІ НІ� 3 КУРС СТУ ДЕН ТІ
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Т"уел сіз дік — ата-ба ба ла-
ры мыз ар ман да �ан азат ты� ты
 
ай бын ды к� ні. Б�л к�н к�к те ту-
ымыз ды
 �а лы� та �ан к� ні. С" би-
лер ді
 шат к�л кі сі мен отан дас та-
ры мыз ды
 н�р лы �а дам да ры на 
жан біт кен к�н. Осы нау �лы к�н 
біз ге о
ай лы� пен кел ген жо�. А� 
бі лек ті
 к� ші мен, а� най за ны
 
�шы мен жет кен т"уел сіз дік ме ре-
ке сі не б� гін гі та
 да 20 жыл то лып 
отыр. Осын дай аз �а на уа�ыт та 
�а за� елі к�п те ген же тіс тік тер-
ге �ол жет кіз ді. Эко но ми ка мыз-
�а еле улі �з ге ріс тер еніп, да му 
ба �ы ты мыз ай �ын дал ды. Ауыл 
ша ру ашы лы� ж" не ха лы� ты
 
т�р мыс ты� "л-ау�а ты жа� сар ды. 
;сем-"сем �и ма рат тар бой к� те-
ріп, бас �а ла мыз н�р лы Астана 
к�р кейіп ке ле ді.

Т"уел сіз дік — б" се ке ге �а-
бі лет ті 50 ел ді
 �а та ры на �о-
сы лу ды
 ал �аш �ы бас пал да �ы. 
Т"уел сіз дік — ин дус три ал ды-ин-
но ва ци ялы� ба �ы ты мыз ды
 �су 
де
 гейі ні
 к� рі ні сі. �а зір гі та
 да 
�а за� стан да ин дус три ал ды �нер-
к" сіп тік ма ман ды� тар �а с� ра ныс 
�те к�п. Сол ма� сат та к�п те ген 
ЖОО осы ма ман ды� бойын ша жас 
кад рлар ды дайын дау �с тін де. Со-
ны
 бі рі осы са ла бойын ша �зін-
дік ор ны �а лып тас �ан �арМУ-ды
 
хи мия фа куль те ті. Хи мия фа кул-
те ті — �нер к" сіп са ла сын да мы-
ту �а �з �ле сін �о са тын, елі міз ді
 
бо ла ша �ын к�р кей ту ге ат са лы-
са тын ма ман дар ды т"р би елей ді. 
Т"уел сіз ді гі міз ді
 т�л ��р да сы, 
ХТОВ-21 то бы ны
 сту ден ті, біз ді
 
ма� та ны шы мыз, бет ке �с тар к�ш-
бас шы мыз Г�л н�р ;бі ше ва сон-
дай бі лім ді жас ты
 бі рі. Астана лы� 
жас ару ымыз �з бо ла ша �ын �нер-
к" сіп са ла сын да мы ту �а ар нап ты. 
Сол ма� сат та хи мия фа куль те ті ні
 
ин же нер-тех но лог ма ман ды �ын 
та
 да ды. Ол — �о �ам ды� ж� мыс-
тар ды
 бел сен ді м� ше сі, топ к�ш-
бас шы сы, ��р бы-��р дас та ры на 
сый лы сту дент тер ді
 бі рі. Оны
 
�н бойы нан к�ш бас шы �а т"н жи-
на �ы лы� к� ре міз. Ке ле шек те ару-
ымыз �а за� стан ны
 да му ына �з 
�ле сін �о са тын �ыз ме ті не адал 
жо �а ры д" ре же лі ма ман иесі бо-
ла ты ны на се не міз.

Біз �ран ды ел ді
 �р па �ы бол-
�а ны мыз �шін, т"уел сіз дік ті
 ��р-
дас та ры бол �а ны мыз �шін шек сіз 
ри за мыз. Б�л се зім �мір бойы біз-
ге ��ш тар лы� бе ріп, ж� ре гі міз ге 
пат ри от ты� се зім ді �яла та ды. ;р 
за ман �з а�ы ны мен а�ып жа тыр. 
;р а�ын �зі не сай �р па� �� рай ды. 
Б�л ке ре мет с"т бар ша мыз �а осы 
ой ды та �ы бір д" лел деп, та �ы да 
бір ай �ын дат �ан дай.

Осы ма �а ла ны жа зу да біз ге 
�а нат бі ті ріп, ша быт бер ген хи мия 
фа куль те ті о�ы ту шы ла ры ны
 бі-
рі, «Е
 �з дік о�ы ту шы» гран ты ны
 
иеге рі, біз ге д" ріс о�и тын с�йік ті 
про фес со ры мыз Ш"м шия Кен же-
�а зы �ы зы ;мір ха но ва �а ал �ы сы-
мыз шек сіз. Сіз ге шы �ар ма шы лы� 
та быс, мы� ты ден са улы�, от ба сы-

ыз �а ба�-бе ре ке ті лей міз!

ІЗ ГІ НИ ЕТ ПЕН

ХТОВ-21 ТО БЫ НЫ� СТУ ДЕНТ ТЕ РІ
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Стажировку по международной 
программе «Болашак» прошел 
ученый КарГУ

Ве ду щий науч ный сот руд ник 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» КарГУ им. Е. А. Бу ке то ва Рым-
хан Зей нол ла евич Ка се нов про шел ста жи ров ку 
в Но во си бир ском ин сти ту те ор га ни чес кой хи мии 
им. Н. Н. Во рож цо ва Си бир ско го от де ле ния Рос-
сий ской ака де мии на ук в ла бо ра то рии эко ло-
ги чес ких ис сле до ва ний и хро ма тог ра фи чес ко го 
ана ли за и в ла бо ра то рии фи зи чес ких ме то дов ис-
сле до ва нии НИ ОХ СО РАН. Ста жи ров ка про хо ди ла 
с 18 ап ре ля по 17 июня 2011 го да.

Р. Ка  се нов по лу чил грант на про ве де ние ис-
сле до ва ния ор га ни чес ких ве ществ ме то да ми 
вы со ко эф фек тив ной жид кос тной и га зо вой хро-
ма тог ра фии в рам ках меж ду на род ной сти пен дии 
«Бо ла шак». Целью ста жи ров ки ста ло ос во ение 
сов ре мен ных ме то дов вы со ко эф фек тив ной жид-
кос тной и га зо вой хро ма тог ра фии для нап рав-
лен но го син те за но вых со еди не ний с за дан ны ми 
свой ства ми.

Уче ный КарГУ за вре мя ста жи ров ки так же при-
нял учас тие в ра бо те I Меж ду на род ной рос сий ско-
ка зах стан ской кон фе рен ции «Хи мия и хи ми чес кая 
тех но ло гия», ор га ни зо ван ной На ци ональ ным ис-
сле до ва тельским Том ским по ли тех ни чес ким уни-
вер си те том (г. Томск, 26—29 ап ре ля 2011 го да) 
и в меж ду на род ной кон фе рен ции «Сов ре мен ные 
проб ле мы ор га ни чес кой хи мии», пос вя щен ной 
80-ле тию со дня рож де ния ака де ми ка В. А. Коп-
тю га, ор га ни зо ван ной Но во си бир ским ин сти ту-
том ор га ни чес кой хи мии им. Н. Н. Во рож цо ва СО 
РАН (г. Но во си бирск, 6 – 10 июня 2011 го да).

По ре зуль та там ста жи ров ки бы ли изу че ны ме-
то ды ка че ствен но го и ко ли че ствен но го ана ли за 
ве ществ с по мощью хро ма тог ра фи чес ких ме то-
дов, прин ци пы ра бо ты, прог рам мное обес пе че-
ние вы со ко эф фек тив ных жид кос тных хро ма тог-
ра фов, их тех ни чес кие воз мож нос ти, прин ци пы 
ра бо ты, ме то ды де тек ти ро ва ния и прог рам мное 
обес пе че ние га зо вых хро ма тог ра фов, прин ци пы 
ра бо ты га зо вых хро ма тог ра фов с масс-се лек тив-
ны ми де тек то ра ми. Про ве де ны хро ма тог ра фи-
чес кие, хро ма то-масс-спек тро мет ри чес кие и ИК-
спек траль ные ис сле до ва ния раз лич ных клас сов 
ор га ни чес ких со еди не ний, син те зи ро ван ных 
на ка фед ре ор га ни чес кой хи мии и по ли ме ров 
КарГУ им. Е. А. Бу ке то ва. С по мощью ме то да га-
зо вой хро ма тог ра фии и хро ма то-масс-спек тро-
мет рии бы ли про ана ли зи ро ва ны сос тав ка мен-
но уголь ной смо лы кок со хим про из вод ства ТОО 
«Са ры ар ка спец кокс» АО «Шу бар кол ко мир» и сос-
тав тор моз ной жид кос ти «Томь-4», пред наз на чен-
ной для ис поль зо ва ния в тор моз ных сис те мах ав-
то мо би лей. По ре зуль та там дан ных ис сле до ва ний 
опуб ли ко ва ны те зи сы двух док ла дов и под го тов-
ле ны две науч ные пуб ли ка ции.

Во вре мя ста жи ров ки бы ли ос во ены сов ре мен-
ные эк спе ри мен таль ные ме то ды ка че ствен но го 
и ко ли че ствен но го ана ли за га зо вой и жид кос-
тной хро ма тог ра фии, прин ци пы масс- и хро ма-
то-масс-спек тро мет рии, ме то ды гра ди ен тно го 
элю иро ва ния в жид кос тной хро ма тог ра фии, сов-
ре мен ные сис те мы об ра бот ки хро ма тог ра фи чес-
кой ин фор ма ции.

Наш уче ный так же по ра бо тал с пред ста ви те-
ля ми ком па нии Tha les Na no Na no techno logy Inc. 
(Бу да пешт, Вен грия), ко то рые про из во дят сов-
ре мен ное обо ру до ва ние, в час тнос ти про точ ный 
ре ак тор гид ри ро ва ния X-Cu be Flash™. Про ве де но 
ис сле до ва ние по гид ри ро ва нию ка мен но уголь-
ной смо лы кок со хим про из вод ства ТОО «Са ры ар-
ка спец кокс» АО «Шу бар кол ко мир» на про точ ном 
ре ак то ре гид ри ро ва ния X-Cu be Flash™. Ис сле-
до ван сос тав ис ход ной ка мен но уголь ной смо-
лы и про дук тов ре ак ции гид ри ро ва ния ме то дом 
хро ма то-масс-спек тро мет рии. По ре зуль та там 
ус та нов ле но, что гид ри ро ва ние ка мен но уголь-
ной смо лы поз во ля ет уве ли чить вы хо ды лег ких 
и сред них уг ле во до род ных фрак ций.

В со от вет ствии с прог рам мой науч ной ста-
жи ров ки и пла ном-гра фи ком про хож де ния ста-
жи ров ки бы ли ос во ены ме то ды вы со ко эф фек-
тив ной жид кос тной и га зо вой хро ма тог ра фии 
с раз лич ны ми де тек то ра ми, хро ма то-масс-спек-
тро мет рии, не об хо ди мые для изу че ния сос та ва, 
струк ту ры и фи зи ко-хи ми чес ких свойств ор га ни-
чес ких ве ществ.

ИНФОРМАЦИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНА ФИЗИЧЕСКИМ ФАКУЛЬТЕТОМ КАРГУ

Пре по да ва тель хи ми чес ко го фа-
куль те та Еле на Ми на ева прош ла курс 
обу че ния по сти пен ди аль ной прог-
рам ме OSI/FCO Che ve ning / Uni ver sity 
of War wick Scho larship Prog ram в 2008—
2009 учеб ном го ду.

В сво ем твор чес ком от че те она рас-
ска за ла о том, что весь курс де лил ся на 
две час ти: курс лет ней шко лы (пре да ка-
де ми чес кая под го тов ка) и курс го дич ной 
ма гис тра ту ры с прис во ени ем сте пе ни 
ма гис тра и по лу че ни ем дип ло ма.
Курс пре да ка де ми чес кой под го тов-

ки про хо дил с 7 по 30 июля 2008-го в 
Стам бу ле, в уни вер си те те Bil gi. Це ля ми 
пре да ка де ми чес кой лет ней прог рам-
мы яв ля лись со вер шен ство ва ние язы ко-
вых на вы ков, обу че ние ака де ми чес ко му 
пись му и ов ла де ние но вы ми зна ни ями 
в об лас ти об ще ствен ных на ук. По окон-
ча нии кур сов «Ака де ми чес кое пись мо» 
и «Эко но ми чес кая гло ба ли за ция» Еле на 
Ми на ева по лу чи ла сер ти фи кат Ин сти ту-
та от кры то го об ще ства (The Open So ci ety 
Insti tu te).
Обу че ние в ма гис тра ту ре про хо ди ло 

с 29 сен тяб ря 2008-го по 30 сен тяб ря 2009 
го да в уни вер си те те Уор ви ка (The Uni ver-
sity of War wick) в Ве ли коб ри та нии. По 

окон ча нии обу че ния вы пус кни це бы ла 
прис во ена сте пень ма гис тра на ук по спе-
ци аль нос ти «хи мия и науч ное пись мо» 
(Che mistry with sci en ti fic wri ting).
Спе ци аль ность MSc Che mistry with sci-

en ti fic wri ting вклю ча ла в се бя обу че ние по 
8 пред ме там, 5 из ко то рых — инстру мен-
таль ный ана лиз и 3 пред ме та по науч ной 
жур на лис ти ке, а так же науч ный про ект 
по те ме «Ана ли ти чес кие ме то ды в изу-
че нии мик роб ной дег ра да ции лиг ни на 
(Analyti cal met hods of mic ro bi al lig nin deg-
ra da ti on)». Ана ли ти чес кие ис сле до ва ния 
про цес са би одег ра да ции лиг ни на про во-
ди лись с целью мо дер ни за ции од ной из 
клю че вых ста дий по лу че ния би отоп ли ва, 
а так же для вы де ле ния хи ми чес ких со еди-
не ний с прак ти чес ки по лез ны ми свой ства-
ми. Ре зуль та том науч но го про ек та ста ли 
ис пы та ния дег ра ди ру ющей спо соб нос ти 
грамм-по ло жи тель ных и грамм-от ри ца-
тель ных штам мов бак те рий Pseu do mo nas 
Pu ti da и Rho do coc cus RHA1. Ме то да ми 
вы со ко эф фек тив ной жид кос тной хро ма-
тог ра фии (ВЭЖХ) и га зо вой хро ма тог-
ра фии с масс-се лек тив ным де тек то ром 
бы ло ус та нов ле но, что изу ча емые штам-
мы бак те рий об ла да ют спо соб ностью 
раз ру шать би опо ли мер лиг нин, вы де лен-
ный из сос ны и со ло мы, с об ра зо ва ни ем 

низ ко мо ле ку ляр ных про дук тов, вклю-
чая пре кур со ры и ме та бо ли ты ва ни ли-
на. Бы ли раз ра бо та ны воз мож ные схе мы 
и пред ло жен ме ха низм би одег ра да ции 
лиг ни на бак те ри ями Pseu do mo nas Pu ti da 
и Rho do coc cus RHA1.
Как от ме ча ет Еле на Ми на ева, за год 

обу че ния по прог рам ме она со вер шен-
ство ва ла свои про фес си ональ ные на вы ки, 
улуч ши ла прак ти ку ан глий ско го язы ка, 
по лу чи ла но вые зна ния по са мым сов-
ре мен ным нап рав ле ни ям хи мии. Все это 
по мо га ет ей се год ня ус пеш но ре али зо-
вы вать сов ре мен ные про ек ты в учеб ных 
и науч ных ла бо ра то ри ях КарГУ вмес те 
со сту ден та ми.

ИНФОРМАЦИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНА ХИМИЧЕСКИМ ФАКУЛЬТЕТОМ

Сот руд ни че ство фа куль те та инос-
тран ных язы ков с за ру беж ны ми об-
ра зо ва тель ны ми ор га ни за ци ями ре-
али зу ет ся в эф фек тив ном по вы ше-
нии ква ли фи ка ции пре по да ва те лей 
и сту ден тов в раз лич ных прог рам мах 
и про ек тах.

Фа куль тет инос тран ных язы ков, не-
сом нен но, яв ля ет ся од ним из ве ду щих 
фа куль те тов на ше го уни вер си те та, где 
ак тив но под дер жи ва ют ся свя зи с ря-
дом за ру беж ных пред ста ви тельств и 
ве домств, сре ди них — Аме ри кан ский 
со вет по сот руд ни че ству в об лас ти об-
ра зо ва ния и изу че ния язы ков (AC CELS), 
ЮСИС (США), Бри тан ский со вет, Аме-
ри кан ская ас со ци ация учи те лей ан-
глий ско го язы ка (TE SOL), По соль ство 
США в Ка зах ста не, Аме ри кан ское пред-
ста ви тель ство Кор пу са ми ра в Ка зах ста-
не, Аме ри кан ский центр в г. Ка ра ган де, 
DA AD (Не мец кая ака де ми чес кая служ-
ба об ме на), Ин сти тут им. Ге те, По соль-
ство Фран ции в Ка зах ста не, По соль ство 
Ки тая в Ка зах ста не, По соль ство Ко реи 
в Ка зах ста не, Ко рей ское агент ство по 
меж ду на род но му сот руд ни че ству в Рес-
пуб ли ке Казахстан KO IСA (Юж ная Ко-
рея). Из этих ор га ни за ций пре по да ва-
те ли и сту ден ты фа куль те та по лу ча ют 
ин фор ма цию о меж ду на род ных об мен-
ных прог рам мах, науч ных ста жи ров ках, 
по вы ше нии ква ли фи ка ции в ве ду щих 
науч но-об ра зо ва тель ных цен трах. В на-
шем ма те ри але пред став ле ны ос нов ные 
нап рав ле ния и ре зуль та ты ака де ми-
чес кой мо биль нос ти пре по да ва те лей и 
сту ден тов фа куль те та за пос лед ние три 
го да.

Сот руд ни че ство с DA AD
Ос нов ные нап рав ле ния сот руд ни-

че ства с Гер ман ской служ бой ака де ми-
чес ких об ме нов (DА АD): ре али за ция 
сов мест ных об ра зо ва тель ных об мен ных 
прог рамм для сту ден тов и обу ча ющих-
ся по пос ле ву зов ским прог рам мам: ор-
га ни за ция сов мест ных се ми на ров учеб-
но-ме то ди чес ко го ха рак те ра; со дей ствие 
в нос три фи ка ции до ку мен тов об об ра-
зо ва нии и зак лю че ние кон трак та с пре-
по да ва те лем не мец ко го язы ка DА АD 

(граж да ни ном Гер ма нии) для чте ния 
спе ци али зи ро ван ных кур сов на фа куль-
те те инос тран ных язы ков. Был так же 
раз ра бо тан сов мес тный науч ный про-
ект и под пи сан ме мо ран дум о парт нер-
стве с Меж ду на род ным цен тром по вы-
ше ния ква ли фи ка ции (г. Дюс сель дорф, 
Германия), это поз во ли ло осу ществлять 
науч ное со ру ко вод ство док то ран та ми 
PhD. Бла го да ря сот руд ни че ству с DA AD 
пре по да ва тель Аби ше ва Г. И. при ня ла 
учас тие в лет них кур сах, ор га ни зо ван ных 
Ге те-ин сти ту том в г. Мюн хе не (2008 год), 
а пре по да ва тель Адиль ба ева В. С. — в г. 
Фран кфур те-на-Май не (2009 год). Сти-
пен дии от DA AD, го дич ное обу че ние в 
уни вер си те тах Гер ма нии по лу чи ли ма-
гис тран ты КарГУ Ку ли ко ва Л., Ли гай А., 
а че ты ре сту ден та прош ли се мес тро вое 
обу че ние. На лет ние язы ко вые кур сы 
вы ез жа ли еще пять сту ден тов КарГУ.

Ра бо та по прог рам ме Eras mus
С 2008 го да КарГУ при со еди нил ся к 

меж ду на род ной прог рам ме Ев ро пей-
ской ко мис сии по об ра зо ва нию и куль-
ту ре Eras mus (Eu ro pe an Com mis si on for 
edu ca ti on and cul tu re, Eras mus Pro jeсt). 
Пре по да ва те ли и ма гис тран ты фа куль-
те та инос тран ных язы ков ста ли са мы ми 
ак тив ны ми ее учас тни ка ми. Ос нов ная 
за да ча про ек та — ор га ни за ция обу че-
ния сту ден тов, ма гис тран тов, пре по да-
ва те лей и сот руд ни ков КарГУ в ву зах — 
пар тне рах кон сор ци ума Eras mus Mun-
dus. Так, в 2008—2009 го дах ма гис тран ты 
Ар та мо но ва К., Акы но ва Д. Б., Шай хы-
за да Ж. Г., а так же пре по да ва тель Се реб-
ря ко ва Н. П. прош ли обу че ние в г. Бу ха-
рес те (Ру мы ния). С 1 фев ра ля по 1 мая 
2009 г. ас пи рант Ер ма ко ва В. прош ла 
обу че ние в Уни вер си те те Де ус то (Ис па-
ния), а 14—27 июня 2009-го ма гис тран ты 
Сар тауова Д., Ко жан бер ге но ва А., Ше-
лес то ва Т., Ома ро ва Н., Жет пис ба ев А., 
Шай мер де но ва А. прош ли меж ду на-
род ную ста жи ров ку в г. Пра ге (Че хия). 
В 2009 го ду к. п. н. Ра ма шо ва Г. Н. и ма-
гис трант Сар тауова Д. Е. прош ли обу-
че ние в Уни вер си те те Аль гар ве г. Фа ру 
(Пор ту га лия), а в 2010 го ду пре по да ва-
тель Ев до ки мо ва М. В. по лу чи ла го дич-
ный грант на обу че ние в этом же ву зе. 

Д. п. н. Жет пис ба ева Б. А. и к. п. н. Тле-
ужа но ва Г. К. в 2008—2010 го дах прош ли 
науч ную ста жи ров ку в уни вер си те те им. 
А. Гум больдта г. Бер ли на (Германия). 
На дан ный мо мент по прог рам ме Eras-
mus обу ча ет ся ма гис трант Ома ров У. Т., 
он вы иг рал грант на обу че ние в уни-
вер си те те Adam Mic ki ewicz в г. Поз на-
ни (Поль ша) и бу дет на хо дить ся там до 
июня 2012 го да.

Ста жи ров ки и по вы ше ние ква ли фи ка ции
Пос то ян ным нап рав ле ни ем со вер-

шен ство ва ния сво ей про фес си ональ-
ной дея тель нос ти для пре по да ва те лей 
фа куль те та яв ля ют ся за ру беж ные ста-
жи ров ки. Пре по да ва тель фа куль те та 
Круж ко ва Е. В. в 2008 го ду прош ла пе-
да го ги чес кую ста жи ров ку в г. Мон пелье 
(Франция), ор га ни зо ван ную По соль-
ством Фран ции в Ка зах ста не.
В 2011 го ду три сот руд ни ка так же 

вы ез жа ли за ру беж. Д. ф. н., про фес сор 
Иси на Г. И. прош ла ста жи ров ку в Ом-
ском го су дар ствен ном уни вер си те те им. 
Ф. М. Дос то ев ско го по дис тан ци он ной 
прог рам ме «Ин тел лек ту аль ные тех но-
ло гии и ин но ва ци он ное мыш ле ние» 
(14—22 ап ре ля 2011 го да). А ст. пре по-
да ва тель Ифа ту ли на А. Г. по гран ту По-
соль ства США в Рес пуб ли ке Казахстан 
уча ство ва ла в меж ду на род ной кон фе-
рен ции TE SOL 2011 в Ва шин гто не и Но-
вом Ор ле ане, а за тем вы иг ра ла грант на 
ста жи ров ку в шта те Лу изи ана, ко то рую 
прош ла с 4 по 21 мар та 2011 го да. Ст. 
пре по да ва тель Жан ки на Б. Ж. с 19 июня 
по 2 июля 2011 г. прош ла кур сы по вы-
ше ния ква ли фи ка ции в г. Фрай бур ге 
(Германия).
Бла го да ря ак тив но му сот руд ни че-

ству с за ру беж ны ми ву за ми-пар тне-
ра ми фа куль тет инос тран ных язы ков 
ре али зу ет прог рам му ака де ми чес кой 
мо биль нос ти и ре ша ет та кие за да чи, 
как ин тег ра ция ка зах стан ско го об ра зо-
ва ния в меж ду на род ное об ра зо ва тель-
ное прос тран ство, уси ле ние ин тер на ци-
она ли за ции выс ше го и пос ле ву зов ско го 
об ра зо ва ния.

ИНФОРМАЦИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНА 
ФАКУЛЬТЕТОМ ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ

Полученные знания — 
в практический опыт!

Академическая мобильность способствует 
интернационализации высшего образования
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«Қай да жүр сек те Қа зақ стан жү ре гі міз-
де», — дей ді Ал тын тас Мұ са, ҚарМУ-дың 
фи зи ка фа куль те ті нің 3 курс сту ден ті.

«Бү кіл дү ни ежү зін де тек үш мем ле кет қа на — Из-
ра иль, Германия жə не Қа зақ стан отан дас та ры ның 
қай та ора лу ына жағ дай жа сап отыр» де ген Ел ба-
сы ның мақ та ныш пен ай тқан сө зі бар. Би ыл ғы Дү-
ни ежү зі қа зақ та ры ның IV құ рыл тайын да ғы не гіз гі 
мə се ле лер дің бі рі — осы ше тел де жүр ген қа зақ жас-
та ры ның ата ме ке нін де бі лім алуы бо ла тын. Құ рыл-
тай дың ашы лу сал та на тын да сөз сөй ле ген мем ле кет 
бас шы сы: «Біз бү кіл əлем де гі қа зақ жас та ры са па лы 
бі лім алуы үшін жағ дай дың бə рін жа сай мыз. Осы ған 
бай ла ныс ты бі лім жə не ғы лым ми нистрлі гі не отан-
дас та ры мыз ға ар нал ған кво та бойын ша гран ттар ды 
нақ ты ла уды жə не жас тар мен жүйе лі түр де жұ мыс 
жүр гі зу ді тап сы ра мын. Дү ни енің түк пір-түк пі рін-
де гі қа зақ жас та рын ту ған жер де бі лім алып, қа зақ 
хал қы на қыз мет ету ге ша қы ра мын», — де ге ні есі міз-
де. Тап сы рыл ған іс тің əй теуір аяқ сыз қал ма ға нын кө-
ріп жүр міз. Уни вер си те ті міз де бү гін де қан ша ма қан-
дас та ры мыз бі лім алып жүр. Нақ ты са нын біл ме сек 
те, аз еме сі анық. Дайын дық бө лі мін де, 13 фа куль тет 
пен кол лед жде оқи ды, жа тақ ха на да тұ ра ды. Ашық-
жар қын əң гі ме лес кен ақ құ ба қыз дың тал дыр маш 
де не сі не қа ра мас тан «ар қа лап ал ған» ар ман-мақ сат-
та ры же тер лік. «Ше тел ді ара ла ғым ке ле ді», — дей ді 
бір сө зін де. Жо лы ашық. Өй тке ні ана ті лі мен қа тар 
орыс, ағыл шын, тү рік, моң ғол, араб ша бі ле ді. Ен ді гі 
ойы — ко рей ті лін мең ге ріп алу. Таң дан бас қа ша ра 
жоқ. Көп тіл біл ген нің еш зи яны жоқ, тек «өз ге тіл дің 
бə рін бі ліп, өз ті лің ді құр мет те сең», əри не. Со ны мен, 
кет тік.

Гүл са ян: Та ны сып қоя йық. Гүл са ян.
Ал тын тас: Моң ғо ли яның Ба ян-Өл гей ай ма ғын-

да ту ып-өс кен қа зақ қы зы ның аты-жө ні — Ал тын тас 
Мұ са (кү ліп).

Гүл са ян: Есі мің ерек ше екен!
Ал тын тас: Рақ мет!
Гүл са ян: Ата ме кен ге қа шан кө шіп кел ді ңіз дер? 

(ал ға шын да от ба сы мен осы жақ қа кө шіп кел ген шы-
ғар деп ой ла дым)
Ал тын тас: Кө шіп кел ген жоқ пыз. Ата-анам сол 

жақ та. Əзір ге Қа зақ стан ға ке ле міз де ген ой ла ры жоқ. 
Үміт ар тып ме ні жі бер ді. 11 сы нып ты бі ті рер жы лы 

қай да оқи мын де ген дəс түр лі сұ рақ қа жауап із де дім. 
Шы нын ай ту ке рек, Аме ри ка да оқу ды ар ман да дым. 
Түр кия ға бар ғым кел ді. Анам рұқ сат ет пе ді, тым 
алыс де ді. «Одан ша ата қо ны сың, ту ған ме ке нің Қа-
зақ стан ға бар саң қа лай бо ла ды» деп ой тас та ды. Ана-
шым ның ақы лы мен жə не өз қа лауым мен 2008 жы лы 
қа зақ же рі не та бан ті ре дім. Қа ра ған ды да ал ды мен бір 
жыл дайын дық бө лі мін де бі лім же тіл дір дім. 200-ден 
аса ба ла мыз, қа зақ ті лі мен ма те ма ти ка пəн де рі нен 
ем ти хан тап сыр дық. Бі рін ші орын ал дым, ба ғым ның 
жан ға ны осы шы ғар. Төр тін ші пəн фи зи ка-тұ ғын, 
оған да бір жыл дай дайын да лып, ақы ры ҚарМУ-ға 
фи зи ка фа куль те ті не оқу ға тү сіп кет тім.

Гүл са ян: ҚарМУ-ға кез дей соқ кел дің бе, əл де ал-
ды ңа мақ сат қойып түс тің бе?
Ал тын тас: Иə, ал дын да қай жо ға ры оқу ор ны на 

түс сем бо лар екен де ген ой үс тін де жүр дім. Фи зи ка-
ны мек теп те оқы ған нан ұнат тым. Бұл жақ та фи зи ка 
пə нін таң дауыма қа зір гі ку ра то рым Са ғат бек Дə рі-
бе кұ лы се беп кер бол ды. Ма ған «осы ма ман дық ты 
таң да, се нен жақ сы мұ ға лім шы ға ды» деп се нім ар т-
ты. Ол кі сі бол ма ған да мен мұн да мүм кін оқы мас та 
едім. Фи зи ка ға жас тайым нан қы зық тым деп айт тым 
ғой. Əзір ге зер ттеп жүр ген ар найы та қы ры бым жоқ. 
Ал да бұл іс ті қол ға алар мын.

Гүл са ян: ҚарМУ-да оқып жүр ге ні ңе өкін бей сің 
бе?
Ал тын тас: (кү ліп) жо-о-о-қ, өкін бей мін!
Гүл са ян: Сту дент тік шақ тың кө бі ке тіп, азы қа-

лып ты. Бо ла шақ қа жос пар құр ған бо лар сың?
Ал тын тас: Ма гис тра ту ра ға тү су. Шет ел дер ді 

ара лау, са яхат жа сау.
Гүл са ян: Ал жал пы та ри хи Ота ны ң да қа лу ойың-

да жоқ па?
Ал тын тас: Əри не, бар. Тек жа ны ма жа қын жұ-

мыс та был са. Жұ мыс бол ма са, ата-анам ме ні мұн да 
тен ті ре тіп қой май ды ғой. Он да қай тып ке тер мін. Се-
бе бі үй де төрт ба ла мыз, мен үй дің жал ғыз қы зы мын. 
Екі ағам, бір інім бар. Олар Моң ғо ли яда.

Гүл са ян: Біз ді қы зық ты ра тын та ғы бір сұ рақ, ол — 
Моң ғо лия жас та ры ның Қа зақ стан ды та нуы, бі луі.
Ал тын тас: Не гіз гі де рек көз де рі ин тер нет пен те-

ле ди дар. Қа зақ стан — біз дің Ота ны мыз. Қа зақ стан 
біз ге тым жа қын қай ма ғы на сын да ал сақ та. Ме нің ше, 
Моң ғо ли яда ғы қа зақ жас та ры ның жү рек түк пі рі не 
ата-ба ба сы ғұ мыр кеш кен ата ме ке ні не де ген ерек ше 
се зім ұя сал ған. Қай да жүр сек те Қа зақ стан жү ре гі-
міз де. (Осы кез де ар қам шы мыр лап кет ті…)

Гүл са ян: Ал, өзің «Қа зақ стан», «қа зақ» де ген сөз ді 
ал ғаш қа шан ес ті ге нің есің де ме?
Ал тын тас: Біз ге ата-əже ле ре міз, ата-ана ла ры-

мыз: «Түп та мыр ла рың қа зақ. Жа ның қа зақ, қа ның 
қа зақ. Моң ғо ли яда тұр саң дар да жү рек те рің қа зақ 
деп соқ сын. Өз де рің нің қа зақ екен дік те рің ді еш 
ұмыт паң дар. Қа зақ пын деп жар са лың дар, салт-
дəс түр ле рің ді дə ріп тең дер», — деп үне мі ай тып 
оты ра тын. Жал пы Ба ян-Өл гей ай ма ғын да ша ма-
мен 60 пайыз қа зақ тар тұ ра ды, қал ған жер лер де 
өте аз.

Гүл са ян: Қан ша жер ден та ри хи Ота ның бол ған-
мен, шет ел ден «елім» деп аң сап кел ген ұл-қыз да рын 
бұл жақ та «орал ман» деп шет те те тін жағ дай лар да 
жоқ емес. Көз бен кө ріп, құ ла ғы мыз бен ес тіп жүр міз. 
Өз ба сың мұн дай ке лең сіз дік ке ке зік тің бе?
Ал тын тас: Кем сі ту бол ма ды. Моң ғо ли яда жүр-

ге нім де сы нып ста рос та сы бол ған мын. Анам Қа зақ-
стан ға жол жү ріп ба ра жат қа ным да: «Қа та рың ның 
ал ды да, ар ты да бол ма. Тек ор та сын да жүр, қан ша 
де ген мен «бө тен» ел ге ба ра жа тыр сың», — деп маң-
дайым нан сүйіп шы ға рып сал ған бо ла тын. Бі рақ мен 
оған көн бей: «Жоқ, мен олай жү ре ал май мын, үне мі 
ал да бо ла мын», — де дім. Сөй тіп осы жақ қа кел дім. 
Ор та ға сі ңіп ке ту адам ның өзі не бай ла ныс ты. Дайын-
дық бө лі мін де оқып жүр ге нім де де топ бас шы сы 
бол дым. Қа зір де то бым да ғы 7 сту дент тің «бас шы сы-
мын» (жы ми ып). Бұл жақ қа то лық сі ңі сіп кет тім деп 
ай та ала мын.

Гүл са ян: Моң ғо ли яны са ғы на сың ба?
Ал тын тас: Ата-анам ды са ғы на мын! Əри не, ол 

жақ ты да са ғы на мын. Кей де бөл ме нің есі гін жауып 
алып жы лай тын күн де рім де бо ла ды. (Иə, бір жыл да 
бір рет, кей де екі рет үйі не ба ру ға мүм кін ді гі бар сту-
дент тер де бұл жағ дай қа лып ты бо лып кет кен шы ғар. 
Та лай рет са бақ қа кө зі ісіп кел ген дос-құр бы ла рым-
ды көр дім. Су ыр тпақ тап сұ рай бас та сам, көз де рі 
мөл ді реп, дауыс та ры ді ріл деп «ма мам ды са ғын дым», 
«үй-ішін са ғын дым» дей ді. Ен ді ше?!)

Сұ рақ тан сұ рақ ту ады. Са ғы ныш де ген нен шы ға-
ды. Ал тын тас тан «ата ме кен ге са ғы ныш» де ген ұғым-
ды қа лай тү сі не ті нін сұ ра ған бо ла тын быз. Бұл жо лы 
сі ңі лі міз ем ти хан да қи ын сұ рақ қа тап бол ған дай 
ұзақ ой ла нып қал ды. «Жауап бе ру қи ын. Отан ға де-
ген са ғы ныш… Ен ді ол əр кім нің жү ре гін де бо ла тын 
се зім ғой. Мы са лы, бір адам жа ман дап жат са, со ны-
мен ұрыс қың ке ле ді».
Тəуел сіз дік тің 20 жыл ды ғы ме ре ке сі қар са ңын да 

жа ман дап жат са, тай та ла сып, сөз бен қор ғаш тай ке-
те тін елі ңе ай тар қан дай да тың бар, ті ле гің бар де ген 
сұ рақ ты қой ға ны мыз да тө гіл тіп ті лек, та мыл жы тып 
əн ай тып бе рер ме де ген ой бол ған біз дің та ра пы-
мыз дан. Бі рақ Ал тын тас өзе гін жа рып шық қан ті ле-
гін ал ты ауыз сөз ге сый ғы зып: «Қа зақ стан да ми бер-
сін, көр кейе бер сін. Со ол…», — де ді. Иə, ай тқа ның 
кел сін! Бар ша қа зақ тың ті ле гі де тек осы ған са яды 
де ген ой да мыз.

Со ны мен, 18 ми нут 57 се кунд сөй лес кен əң гі ме-
міз дің қыс қа ша нұс қа сы осы. Сұх бат тан тыс қал ған 
ақ па рат тар қы зық тыр са, тө мен де гі жа зу ды оқы ңыз.

P. S. 20 жыл да Қа зақ стан ға мил ли он ға жу ық қа-
зақ орал ды де сек, бү гін де шет ел ден ке ліп бі лім алып 
жат қан қан дас жас тар да же тер лік. Тұ рақ тап қал ған-
да ры өз ал ды на. Ал, жас та рын жұ мыс пен қам та ма-
сыз ет кен жағ дай да ту ған же рі міз де же міс ті ең бек 
ету ге дайын быз де ген сы ңай ла рын Ал тын тас тың сө-
зі нен аң ғар дық.

>� ГІ МЕ ЛЕС КЕН 
Г@ЛСАЯН ЫБЫРАЙ, �АРМУ СТУДЕНТІ

«Жол да ғы қауіп сіз дік ап та лы ғы» рес пуб ли ка лық ак ци ясы аясын да 
кə сі би-көр кем өнер фа куль те тін де об лыс тық Іш кі іс тер де пар та мен ті 
Жол по ли ция бас қар ма сы ның қа ты су ымен сту дент жас тар ара сын да 
шы ғар ма шы лық кон курс бо лып өт ті. Бұл кон кур сқа кə сі би-көр кем өнер 
фа куль те ті нің «та сы мал дау мен жол қа ты на сын ұйым дас ты ру жə не кө-
лік ті пай да ла ну», «тран спорт, тран спор ттық тех ни ка жə не тех но ло гия» 
ма ман дық та ры ның сту дент те рі жə не ҚарМУ кол лед жі нің оқу шы ла-
ры бел се не қа тыс ты. Атап ай тсақ, ТТ-22, ТТ-21, ОП Ди ЭТ-21, ТҰжКҚБ-
40 топ та ры өз бі лім де рін көр се те біл ді. «Алу ан-алу ан жүй рік бар, əлі не 
қа рай ша ба ды» де мек ші, жүз ден жүй рік шы ғып, мың нан тұл пар атан-
ған ТТ-22 то бы ның сту дент те рі бү гін гі күн де гі Жол по ли ция бас қар ма-
сын да ғы жүр гі зу ші лік куə лі гін алу үшін тап сы ру ем ти ха ны нан үзін ді 
көр сет се, ОП Ди ЭТ-21 то бы жол кө лік апа ты жай лы ша ғын бей не ро лик, 
яғ ни қо ға мы мыз да кез дей соқ бо ла тын жол кө лік апа ты ның кө рі ні сін 
тал да ды. ҚарМУ кол лед жі нің оқу шы сы Ə. Тор ба ева «Жол кө лік апа ты-
ның ал дын алу мə се ле ле рі» ат ты ба ян да ма жа сап, слайд-шоу ар қы лы 
бү гін гі күн де гі Қа ра ған ды қа ла сы кө ше-жол жүйе сі нің қа на ғат тан ды-
рыл ма ға нын, яғ ни сол бая ғы жар тас сол жар тас екен ді гін түй реп ай тып 
өт ті. Қа зір гі кез де ав то кө лік кə сі по рын да ры ның күн сайын қа рыш тап 
да мып жат қа нын, елі міз де гі те мір тұл пар лар дың ше тел дің лақ ты рын-
ды ла ры еке нін, яғ ни «7-8 жыл мі ніл ген кө лік те рін біз қол да на мыз…. Бү-
гін де елі міз де жол-кө лік апа ты на кө бі не жас тар ұшы рай ды. Əлі өк пе-
сі ба сыл ма ған алаң ға сар лық па, əл де бойын да ғы жас тық тың қуа ты ма, 
əл де арақ-ша рап тың же лі гі ме? Ащы су ды сі мі ріп, те ме кі ше гіп те мір 
тұл па рын тіз гін дей ді» деп ашы на айт ты. «Бі лім ді ден шық қан сөз, та-
лап ты ға бол сын кез» деп ке ше гі Абай ақын жыр ла ған дай, бү гін гі біз дің 
жас та ры мыз, бо ла шақ ма ман да ры мыз өз ісі нің май тал ман да ры еке-

нін та ғы бір дə лел дей біл ді. Кə сі би-көр кем өнер фа куль те ті нің де ка ны 
С. Ш. Ма ғауин өз жү рек жар ды ті ле гін жас тар ға біл ді ріп, жол по ли ция 
бас қар ма сы ның аға ин спек тор ла рын кə сі би ме ре ке ле рі мен құт тық та-
ды. Кон кур сқа қа ты су шы лар дың бар лық топ та рын жол по ли ция бас-
қар ма сы та ра пы нан əр түр лі ба ға лы сый лық тар мен ма ра пат та ды. Осы 
жо ға ры да ай тыл ған іс-ша ра лар ал да ғы күн де қол ға алын са, елі міз де 
жол-кө лік апа ты ның са ны қыс қа рар еді. Жол қоз ға лы сын дұ рыс ұйым-
дас ты ру сіз бен біз дің қо лы мыз да еке нін ес тен шы ғар ма сақ бол ға ны.

>СЕЛХАН Т;Р�АНБЕК�ЫЗЫ,
�АРМУ КОЛЛЕДЖІНІ� О�УШЫСЫ

=ал 6алай, 6андас студент?

Са6танса6 — са6тайды

А6параттар тас6ыны
«Pш тE8ырлы тіл: 
б�гіні мен ертеCі»

�а си ет ті �а ра ша 
ы ра� 
�арМУ-да Республика к� ле-
мін де �ы лы ми-прак ти ка лы� 
кон фе рен ция бо лып �т ті. Ел 
Т"уел сіз ді гі ні
 20 жыл ды �ы-
мен �а тар �арМУ-�а 40 жыл 
то лып, �с таз, ф.�.д., про фес-
сор Ша ра М" жі тай �ы зы ны
 
ал пыс ты
 ас �а ры на ке луі мен 
т�с па-т�с кел ген ай ту лы ша ра-
лар екі к�н �а та ры нан к�п ші лік 
на за рын да.  Кон фе рен ци яны
 
бас ты �сы ны лып отыр �ан та-
�ы ры бы «\ш т� �ыр лы тіл: б� гі ні 
мен  ер те 
і» жо ба сын да �� рыл-
�ан. Оны
 �с ті не, Ша ра М" жі-
тай �ы зы ны
 �ш т� �ыр лы тіл ді 
�а тар ме
 ге ріп, фи ло ло гия фа-
куль те ті ні
 тіл ка фед ра сы ны
 
ме
 ге ру ші сі бо лып отыр �ан 
жайы бар. &с таз ды
 ��р ме ті не 
"ріп тес те рі та ра пы нан, со ны-
мен �а тар к�р ші лес ел Таш-
кент �а ла сы бас тап, �Р ЖОО-
нан кел ген ��т ты� тау хат тар 
же тер лік. Жи ын ды фи ло ло гия 
фа куль те ті ні
 де ка ны М. І. ;б-
ду ов ж�р гі зіп, Кар МУ-ды
 рек-
то ры Е. �. К� бе ев ті
 ал �аш �ы 
��т ты� тау ха ты мен ашып бер ді. 
Ал �а �а та рын да �и ын нан �ай-
мы� па �ан �а лым, А. Бай т�р сы-
нов атын да �ы Тіл бі лі мі ин сти ту-
ты ны
 Бас �ы лы ми �ыз мет ке рі 
Р. Сыз ды� ж" не ф.�.д., про фес-
сор Б. ;біл �а сы мов бас та �ан 
топ. С� лей мен Де ми рел атын-
да �ы уни вер си тет тен, ф.�.д, 
про фес сор, З. К. Ах мет жа но ва, 
Ш. У"ли ха нов атын да �ы мем-
ле кет тік уни вер си те ті ні
 �кі лі 
ф.�.д, про фес сор А. А. Ша ях-
ме то ва жи ын �а ал �а бол ды. 
Со ны мен �а тар, �а за� ті лін 
де
 гей леп о�у, «к�р кем м" тін ді 
тал дау �а» бай ла ныс ты �Р &лт-
ты� �ауіп сіз дік ака де ми ясы-
ны
 про фес со ры, ф.�.д. Г. ;зім-
жа но ва, "л-Фа ра би атын да �ы 
�а за� &лт ты� уни вер си те ті нен 
ф.�.д. М. �. Мо мы но ва про-
фес сор Ш. М" жі тай �ы зы ны
 
зер тте уле рі не те ре 
і рек то�-
тал ды. �о на� тар са пын да 
�Р IIМ Б. Бей се нов атын да-
�ы �а ра �ан ды за
 ака де ми-
ясы, �. И. С"т ба ев атын да �ы 
�аз&ТУ-дан �а ты су шы лар са ны 
аз бол �ан жо�. �а ра ша ны
 25 
ж�л ды зы на не гіз дел ген жос-
пар бойын ша �а ты су шы лар ды 
тір ке умен �а тар сек ци ялы� 
ж� мыс тар ж�р гі зі ліп, кеш кі ас 
�сы ныл ды. Ке ле сі к�н ні
 бе та-
ша рын �ы лы ми-прак ти ка лы� 
ке 
ес аш ты. Оты рыс �о ры тын-
ды сы м" жі ліс ке не гіз дел ген. 
Жи ын ны
 со 
ы эк скур сия �а 
�ласты.

Т"уел сіз дік ті
 20 жыл ды �ы-
мен �а тар кел ген ай ту лы ша ра-
лар са ны �арМУ-да то лас тар 
емес. Ел е
 се сін би ік етіп, тіл 
м"р те бе сін к� те ру ма� са тын-
да �т кі зіл ген кон фе рен ция 
ая� та ды �з ж� мы сын. �а ты су-
шы лар �а ар найы дайын дал �ан 
ба� дар ла ма лар кі тап ша сы мен 
ма �а ла ла ры жа ры� к�р ген кі-
тап тар �сы ны лып, �о на� тар та-
ра пы нын із гі ті лек тер �а та ры 
к� бей ме се, азай �ан жо�.

АЯУЛЫМ СОВЕТ, �АРМУ СТУДЕНТІ
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Открой свое сердце ради добра
Ка ким был бы наш мир, не будь в нем 

доб рых лю дей? Воп рос ско рее фи ло соф-
ский, но раз ве мог бы мир су ще ство вать в 
том ви де, в ко то ром он есть, без доб ро ты?
У ко ман ды КВН «КарГУ KZ» по яви лась 

идея выс ту пить на боль шой сце не с бла гот-
во ри тель ным кон цер том. Же ла ние пе ре-
рос ло в дей ствие. Ре бя та са ми за ни ма лись 
ор га ни за ци ей и под го тов кой кон цер та, са-
ми при ду мы ва ли но вые но ме ра. Нас тал 
дол гож дан ный день для ка вэ эн щи ков — и 
вот ко ман да «КарГУ KZ» выс ту па ет во Двор-
це куль ту ры г. Те мир тау. Мно го лю дей соб-
ра лось в за ле. Бы ли вы куп ле ны аб со лют но 
все би ле ты. На вы ру чен ную сум му ре бя та 
ре ши ли сде лать по да рок и поз во ни ли ди-
рек то ру дет ско го до ма «Ай на лайын». Они 
по ин те ре со ва лись, че го хо тят де ти. А де ти 
хо те ли му зы каль ный центр с ка ра оке! Ка-
вэ эн щи ки ку пи ли по да рок и вдо ба вок к не-
му — му зы каль ный син те за тор и про фес си-
ональ ные мик ро фо ны для ак то во го за ла.
За мес ти тель ди рек то ра дет ско го до ма 

«Ай на лайын» по де ли лась со мной сво ими 
ощу ще ни ями: «У ме ня сей час не опи су емый 
подъ ем в ду ше, мы так ра ды, что ря дом есть 
та кие друзья! Для сво его юно го воз рас та это 
очень ми ло сер дные ре бя та, с доб ры ми сер-
дца ми, очень при ят но, что у нас от зыв чи вое 
по ко ле ние! С ре бя та ми из кол лед жа КарГУ 
мы зна ко мы уже не пер вый год, хо чу поб ла-
го да рить ро ди те лей за та ких де тей, учи те-
лей — за та ких сту ден тов! Хо чет ся до ба вить, 
что на шим ре бя там не хва та ет лас ки, доб ра 
и за щи ты. В ма те ри аль ном пла не нас хо ро-
шо обес пе чи ва ет го су дар ство, но да же оно 

не мо жет за ме нить семью. Они всег да ра ды 
ви деть но вых лю дей у се бя в до ме, при ни-
ма ют их как род ных. Не важ но, при нес ты 
что-ни будь слад кое или по да рок, глав ное 
для них сей час — вни ма ние, по ни ма ние, 
доб ро та».
Ис крен няя бла го дар ность де тей сто ила 

ре пе ти ций с 10 ут ра до 8 ве че ра. Раз ве не 
де ти — бу ду щее стра ны? Раз ве не на них 
мы воз ла га ем боль шие на деж ды? Их дет-
ство прош ло не в семье, а в че ты рех сте нах 
дет ско го до ма. Сог ла шусь, что там есть все 
ус ло вия для жиз ни, но са мо го цен но го и 
глав но го в сво ей жиз ни ни один из них не 
по лу чил — се мей но го оча га, по це луя ма те-
ри, креп ких объ ятий от ца.
Дет ский дом «Ай на лайын» ска зал спа си-

бо фи ли алу «Кол ледж РГКП «КарГУ име ни 
ака де ми ка Е. А. Бу ке то ва» и лич но Люд-
ми ле Сер ге ев не Ко рот ке вич — за мес ти те-
лю ди рек то ра по вос пи та тель ной ра бо те, 
Аб ди ка ри мо ву Ер се иту, Ак ша ло ву Са яну, 
Ис кен де ро ву Ма нар бе ку и Ер га ли еву Ба-
хыт жа ну — ко ман де «КарГУ KZ». А те перь, 
ува жа емый чи та тель, не мог бы ты от ве тить 
на воп рос в на ча ле статьи?

ЧИНГИЗ КАИРБЕКОВ, СТУДЕНТ КОЛЛЕДЖА КАРГУ

Лучшие студент и студентка года 
учатся в колледже КарГУ

В Те мир тау сос то ял ся го род ской кон курс 
«Сту дент и сту ден тка го да» сре ди сту ден тов 
ву зов, ССУ Зов и ПЛ г. Те мир тау, пос вя щен-
ный 20-лет не му юби лею Не за ви си мос ти 
Рес пуб ли ки Казахстан. Кон курс про хо дил 

при под дер жке ГУ «От дел внут рен ней по-
ли ти ки г. Те мир тау», КГКП ДЮЦ «Алем». 
Це ли кон кур са — по вы ше ние граж дан ской 
са мос то ятель нос ти мо ло де жи, раз ви тие 
твор чес ких спо соб нос тей и ак тив ной жиз-
нен ной по зи ции.
В кон кур се уча ство ва ли 6 кол лед жей на-

ше го го ро да, но са мая боль шая кон ку рен-
ция бы ла меж ду кол лед жем КарГУ и по ли-
тех ни чес ким! Наш кол ледж пред став ля ли 
са мые твор чес кие уча щи еся — Крю ко ва Ан-
на и Мух та ров Дар хан. И ре бя там дос тал ся 
са мый от вет ствен ный, пер вый но мер. Так 
как судьи мо гут при дер жи вать оцен ки для 
дру гих учас тни ков, на шим уча щим ся пер-
вы ми выс ту пать бы ло труд но. Но, нес мот ря 
на это, в пер вом кон кур се ре бя та рас ска зы-
ва ли с лег костью о се бе и о на шем кол лед же 
в сти хот вор ной фор ме. За тем выс туп ле ние 
про дол жи лось в ви де ин тервью с за лом, в 
ко то ром Аня и Дар хан от ве ти ли на воп ро-
сы зри те лей о кол лед же. Дру гие учас тни ки 
кон кур са пред став ля ли се бя и кол лед жи 
в сти хах и сцен ках. Жю ри от ме ти ло нес-
тан дар тный под ход учас тни ков кол лед жа 
КарГУ к пер во му за да нию.
Во вто ром за да нии кон кур са все учас тни-

ки дол жны бы ли пред ста вить твор чес кий 
но мер, пос вя щен ный 20-ле тию Не за ви си-
мос ти Рес пуб ли ки Казахстан. Аня и Дар хан 
ис пол ни ли ду этом за ме ча тель ную пес ню 
«Мой дом — Ка зах стан». Зал с ог ром ным 
вос тор гом вос при нял ее. Пес ня бы ла ис-
пол не на в сти ле рэп на го су дар ствен ном и 
рус ском язы ках. Ог ром ной под дер жкой для 
выс ту па ющих стал зал, ко то рый вмес те с на-
ши ми учас тни ка ми пел пес ню. За кон чи лось 
выс туп ле ние бур ны ми ова ци ями.
В ин тел лек ту аль ном кон кур се за да ни ем 

бы ло пред став ле ние про ек та. Не все учас-
тни ки спра ви лись с за да ни ем. Наш про-
ект стал един ствен ным от ме чен ным жю ри. 
Дар хан и Аня на пи са ли но вый, ак ту аль ный 
и ре аль но осу ще стви мый про ект «Жас қа-
нат». Те ма ре бят бы ла свя за на со спор том и 
от ра жа ла его важ ность для мо ло де жи в на-
шем об ще стве. Здо ро вая мо ло дежь — это те, 
кто вы ве дет на шу стра ну на но вый уро вень!
Са мым ве се лым ис пы та ни ем был кон-

курс ко манд КВН. Ко ман ды пред став ля ли 
раз ные шут ки на те му «Жил-был сту дент». 
По мощ ни ка ми Ани и Дар ха на в этом кон-
кур се бы ли учас тни ки ко ман ды КВН пер во-
го кур са.

Осо бо от ли чи лась на ша ко ман да бо лель-
щи ков, ко то рая от ду ши гром ки ми ова ци-
ями и ре чов ка ми соп ро вож да ла все выс туп-
ле ния ко ман ды кол лед жа. Ко ман дный дух 
учас тни ков и бо лель щи ков при вел нас к 
зас лу жен ной по бе де. Жю ри вы со ко оце ни-
ло мас тер ство, та лант, твор че ство и кре атив-
ность ко ман ды кол лед жа КарГУ, и в на шей 
ко пил ке — I мес то в го род ском кон кур се 
«Сту дент и сту ден тка го да».

ЕЛЕНА ПЕЧЕРСКАЯ, СТУДЕНТКА КОЛЛЕДЖА КАРГУ

Умницы и умники
В кол лед же КарГУ (г. Те мир тау) бы ла 

про ве де на вик то ри на по ге ог ра фии сре ди 
уча щих ся 1-го кур са. Все го уча ство ва ло 3 ко-
ман ды: «Улыб ка», Li fe, Fu tu re of Ka zakhstan. 
Жю ри пред став ля ли пре по да ва те ли на ше го 
кол лед жа: Ма ди ева С. С., Слан бе ко ва Д. М., 
Кна ши на А. А.
Вик то ри на на ча лась с при вет ствия, ко то-

рое оце ни ва лось в 5 бал лов. Жю ри оце ни-
ва ло эм бле мы учас тни ков и пре зен та цию 
ко манд. Каж дая из ко манд выс ту пи ла по-
сво ему ин те рес но и ори ги наль но. За да ни ем 
вто ро го эта па вик то ри ны ста ла «раз мин-
ка». Здесь каж дая из ко манд дол жна бы-
ла на петь пес ню, где упо ми на лись циф ры. 
«Раз мин ка» да ла учас тни кам воз мож ность 
по ка зать свои во каль ные та лан ты. В третьей 
час ти иг ры ве ду щий за да вал 5 за га док каж-
дой ко ман де. В сле ду ющем, ин тел лек ту аль-
ном кон кур се вик то ри ны был крос сворд, все 
ко ман ды от лич но спра ви лись с этим за да-
ни ем. Мож но сме ло за явить, что на ши сту-
ден ты мо гут с лег костью и петь, и ре шать 
ин тел лек ту аль ные за да чи.
Пос лед ним за да ни ем по един ка ум ни ков 

и ум ниц ста ло сос тав ле ние пос ло ви цы. Эта 
часть вик то ри ны бы ла на вни ма тель ность и 
быс тро ту. Каж дой из ко манд да вал ся кон-
верт с на бо ром слов из пос ло ви цы. Цель 
ре бят — соб рать пос ло ви цу в пра виль ном 
по ряд ке как мож но быс трее. Бо лель щи ки 
не ос та лись в сто ро не. Они ре ша ли ло ги чес-
кие и ма те ма ти чес кие за да чи.
Пос ле вик то ри ны объ яви ли по бе ди те ля: 

I мес то с боль шим от ры вом за ня ла ко ман да 
Li fe, II мес то — «Улыб ка», а III мес то дос та-
лось ко ман де Fu tu re of Ka zakhstan.

НУРХАНЫМ КАРИМОВА, 
СТУДЕНТКА КОЛЛЕДЖА КАРГУ

На про фес си ональ но-ху до же ствен-
ном фа куль те те КарГУ им. Е. А. Бу ке то ва 
сос то ял ся круг лый стол, пос вя щен ный 
пре зен та ции но вой мо ног ра фии про-
фес со ра Л. Р. Зо ло та ре вой «Пе да го ги-
чес кое ис кус ство ве де ние». Кни га «Пе да-
го ги чес кое ис кус ство ве де ние» яв ля ет ся 
пер вым науч ным ис сле до ва ни ем в ху-
до же ствен ном об ра зо ва нии Казахстана, 
от ра жа ющим ху до же ствен но-пе да го ги-
чес кое ви де ние уче но го, пе да го га, ис кус-
ство ве да.

В ра бо те круг ло го сто ла при ня ли учас-
тие сту ден ты спе ци аль нос ти «изоб ра зи-
тель ное ис кус ство», сту ден ты за оч но го от-
де ле ния, а так же стар шие пре по да ва те ли 
Се ме но ва А. А., Ка лы ше ва Г. Г., Мак ри ди-
на Н. Г., Сал ким ба ева С. А., биб ли оте карь 
Му ки жан Х. Б. и др.
В свя зи с этим ав то ру бы ли за да ны воп-

ро сы.
— Ла ри са Ро ма нов на, как воз ник ла 

идея на пи са ния науч но го тру да?

— Об этом я пи шу во вве де нии кни ги. 
Де ло в том, что в бли жай шее де ся ти ле тие 
шко лы Казахстана пе рей дут на 12-лет нюю 
мо дель обу че ния. Бу ду щие ба ка лав ры в 
об лас ти изоб ра зи тель но го ис кус ства дол-
жны быть под го тов ле ны к пре по да ва нию 
па но рам ных кур сов «Ху до же ствен ная куль-
ту ра Казахстана», «Ми ро вая ху до же ствен-
ная куль ту ра», ко то рые пре дус мат ри ва ет ся 
ввес ти в ка че стве ба зо вых ком по нен тов в 
стар шем зве не шко лы. Не об хо ди мо знать 
не толь ко «что», но и «как»; пе да го ги чес кое 
ис кус ство ве де ние — это ис кус ство вед чес-
кая ди дак ти ка, та ко ва ос нов ная идея мо его 
изыс ка ния. Тем бо лее что с 2006 го да в учеб-
ные пла ны про фес си ональ но-ху до же ствен-
но го фа куль те та вве ден спец курс «Пе да го-
ги чес кое ис кус ство ве де ние».

— Это не кое обоб ще ние, итог Ва шей 
науч но-ис сле до ва тельской дея тель нос ти?

— Ду маю, еще нет. Го то вит ся к из да нию 
фун да мен таль ное ис сле до ва ние «Куль ту-
ро ло ги чес кие ос но вы по ли ху до же ствен но-
го об ра зо ва ния». И еще я меч таю о вто ром 
из да нии мо ей пер вой кни ги 1996 го да «Ис-
то рия ис кусств. Ху до же ствен ная кар ти на 
ми ра» в боль шом фор ма те и с цвет ны ми 
ил люс тра ци ями.

— Как со би рал ся ма те ри ал к раз де лу 
«Пе да го ги чес кое ис кус ство ве де ние и пе-
да го ги ка ис кус ства в Ка зах ста не», ведь 
из вес тно, что это нап рав ле ние в ка зах-

стан ской на уке еще край не ма ло изу че-
но и раз ра бо та но?

— От ве чая на этот воп рос, я на зо ву че ты ре 
глав ных по ло же ния. Во-пер вых, я прос ле ди-
ла, что ста нов ле ние и раз ви тие эс те ти чес ко-
го вос пи та ния, ху до же ствен но го об ра зо ва-
ния в Ка зах ста не про ис хо ди ло па рал лель но 
с раз ви ти ем про фес си ональ но го изоб ра зи-
тель но го ис кус ства Казахстана и фор ми ро-
ва ни ем на ци ональ ной ху до же ствен ной шко-
лы. Это поз во ли ло мне вы де лить ос нов ные 
эта пы ху до же ствен но го об ра зо ва ния и эс те-
ти чес ко го вос пи та ния, а так же рас смот реть 
фор ми ро ва ние спе ци алис тов в об лас ти ху-
до же ствен но-пе да го ги чес ко го об ра зо ва ния. 
Во-вто рых, я бы ла од ним из эк спер тов при 
под го тов ке науч но-ана ли ти чес ко го док ла-
да «Ху до же ствен ное об ра зо ва ние в Рес пуб-
ли ке Казахстан: ос мыс ле ние на ци ональ ных 
тра ди ций и сбли же ние куль тур» для II Все-
мир ной кон фе рен ции, про шед шей в мае 
2010 го да в Се уле. В-треть их, еще рань ше, в 
2006 го ду, бы ла эк спер том про ек тов учеб-
ных прог рамм по пред ме там «Ху до же ствен-
ная куль ту ра», «Ху до же ствен ная куль ту ра 
Казахстана», «Ми ро вая ху до же ствен ная 
куль ту ра», под го тов лен ных ав тор ским кол-
лек ти вом под ру ко вод ством про фес со ра 
Ш. Б. Куль ма но вой для 12-лет ней шко лы. 
И, в-чет вер тых, это мно го лет няя прак ти-
ка пре по да ва ния кур са «Ис то рия ис кусств 
Казахстана», пол но цен ное науч но-пе да го-

ги чес кое обес пе че ние эт но ху до же ствен но го 
про цес са (УМК, тес ты, од но имен ные тек сто-
вый и элек трон ный учеб ни ки и т. д.).
За мес ти тель де ка на по науч ной ра бо те 

ПХФ Сал та нат Аман гель ди ев на Сал ким-
ба ева в сво ем выс туп ле нии от ме ти ла очень 
важ ное нап рав ле ние науч ных ис сле до ва ний 
и ака де ми чес ких лек ций Л. Р. Зо ло та ре вой: 
«Их про ни зы ва ет ев ра зий ская кон цеп ция 
изу че ния куль тур но-ху до же ствен ных про-
цес сов, вза имо дей ствие раз лич ных куль тур 
в ас пек те «За пад — Вос ток», вза имо дей-
ствие раз ных ви дов ис кус ства, изоб ра зи-
тель но го и ли те ра тур но го твор че ства, что 
спо соб ству ет фор ми ро ва нию мно гог ран-
ной по ли куль тур ной, по ли ху до же ствен ной 
лич нос ти спе ци алис та».
Мно го слов бы ло ска за но о лич нос ти ав-

то ра мо ног ра фии и сту ден та ми: «Сво ей не-
ис ся ка емой твор чес кой энер ги ей наш пе да-
гог вдох нов ля ет нас на пос то ян ное дви же ние 
вверх и впе ред, сти му ли ру ет к са мо ре али за-
ции в сво ем твор че стве. Это му спо соб ству-
ют не толь ко ред кие кни ги, но и ав тор ские 
спец кур сы, ко то рые слу ша ем имен но мы, 
сту ден ты про фес си ональ но-ху до же ствен но-
го фа куль те та КарГУ, науч но-прак ти чес кие 
кон фе рен ции, ди ало ги, встре чи с ин те рес-
ны ми людь ми, об лас тные выс тав ки мо ло-
дых ху дож ни ков и мно гое-мно гое дру гое…»

В. ЗАКАРОВА, СТУДЕНТКА ИИЧ-42
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Қа зақ стан дық пат ри отиз мді да мы ту, аза мат-
тық қа си ет тер ді қа лып тас ты ру, да рын ды жə не 
өнер лі жас орын да ушы лар ды қол дау, та лан тты 
жас тар ға қа нат бі ті ру мақ са ты мен жу ыр да ака-
де мик Е. А. Бө ке тов атын да ғы Қа ра ған ды мем ле-
кет тік уни вер си те ті нің Сту дент тер са райын да 
шы ғар ма шыл жас тар дың қа ты су ымен Н. Əб ді-
ров атын да ғы «Жас сұң қар» пат ри от тық əн дер-
дің об лыс тық бай қауы өт кі зіл ді.

Қа ра ған ды об лы сы ның іш кі са ясат бас қар ма сы, 
«Қа ра ған ды об лы сы жас та ры бас та ма шыл ды ғы ның 
ор та лы ғы» ММ, «Жас Ор да» Қар МТУ сту дент тік 
ұйым да ры ның қауым дас ты ғы» мұ рын дық бол ған 
игі ша ра ға мек теп, кə сі би ли цей оқу шы ла ры, ЖОО 
сту дент те рі, əс ке ри, жұ мыс шы жə не ауыл жас та ры 
қа тыс ты. Бас-аяғы ша ра ға об лыс тың 7 ауда ны нан 
(Қар қа ра лы, Шет, Ос ка ров, Нұ ра, Ұлы тау, Жа ңа ар қа, 
Бұ қар жы рау аудан да ры), 8 қа ла сы нан (Қа ра ған ды, 
Жез қаз ған, Сəт ба ев, Қа ра жал, При озерск, Те мір тау, 
Са ран, Шах тинск) 80-ге жу ық қа ты су шы қа тыс ты.

— Жыл сайын дəс түр лі түр де ұйым дас ты ры ла тын 
ХІ бай қау дың ерек ше лі гі сол, қа ты су ға ни ет біл ді ру-
ші лер дің са ны, аудан дар мен қа ла лар дың қам ты луы 
ал дың ғы жы дар мен са лыс тыр ған да ана ғұр лым көп. 
Біз дің ұйым дас ты рып отыр ға ны мыз об лыс тық бай-
қау бол ған дық тын, өзін дік қо ры тын ды се кіл ді. Өйт-
ке ні аудан дар мен қа ла лар да ай мақ тық, қа ла лық 
жа рыс тар өт кі зі ліп, он да ғы же ңім паз дар өз ел ді ме-
кен де рі нің на мыс та рын қор ғау үшін осы бай қау ға 
жи на лып отыр. Сай дың та сын дай сай лан ған бү гін гі 
дү бір лі до да да бақ сы на са тын бар лық қа ты су шы лар-
ға сəт ті лік ті лей мін, — де ген Қа ра ған ды об лы сы іш-
кі са ясат бас қар ма сы ның жас тар мен жə не үкі мет тік 
емес ұйым дар мен жұ мыс жа сау бө лі мі нің бас ты ғы 
Лəй ла Ива ди ли но ва ның із гі ті ле гі мен бай қау шы-
мыл ды ғы тү ріл ді.

«Эс тра да мен əн ай ту» но ми на ци ясы бойын ша 
өт кі зіл ген бай қау қа ты су шы ла ры жас ерек ше лі гі не 
бай ла ныс ты екі топ қа жік тел ді: 14 пен 18 жас ара лы-
ғы жə не 19-25 жас ара лы ғы. Қа зы лар ал қа сы қа ты су-
шы лар дың во кал дық, əр тіс тік қа бі лет те рі не, сах на-

лық бей не ле рі не ба са на зар аудар ды. Екі ке зең нен 
тұр ған тар тыс ты до да ның екін ші ке зе ңі не 80-ге жу ық 
үміт кер дің 24-і ға на жол да ма ал ды. Қа зақ стан Жас-
тар ода ғы сый лы ғы ның ла уре аты, «Ерен ең бе гі үшін» 
ме да лі нің иеге рі Ж. Ке ма лов, Қ. Бай жа нов атын да-
ғы кон церт тік бір лес тік тің əр ті сі М. Кə ріп жа но ва, 
Қ. Бай жа нов атын да ғы кон церт тік бір лес тік тің со-
лист-во ка ли сі, «Ша быт» ха лы қа ра лық фес ти ва лі нің 
ла уре аты А. Қап па сов, ҚР ІІМ ІƏ 3505 əс ке ри бө лі-
мі нің əс ке ри ор кес трі нің ди ре же рі А. Жи го ла сын ды 
өнер май тал ман да ры нан құ рал ған бі лік ті қа зы лар 
ал қа сы ның ше ші мі бойын ша 14-18 жас ара лы ғын да-
ғы жас тар ара сы нан жүз ден жүй рік бо лып Қа ра ған-
ды мем ле кет тік ме ди ци на уни вер си те ті жа нын да ғы 
кол ледж сту ден ті Н. Бай на зар та ныл са, Шет ауда ны 
Жа рық ор та мек те бі нің оқу шы сы А. Ху ан дақ 1 орын-
ға лайық деп та ныл ды. 2 орын Қа ра ған ды қа ла сы ның 
№ 76 мек теп оқу шы сы Ж. Қы рық ба ева ға бұйыр ды. 
Ал Те мір тау қа ла сын да ғы Қа ра ған ды мем ле кет тік 
ин дус три ал ды уни вер си те ті нің сту ден ті Қ. Са дуа қа-
сов 3 орын ды қа на ғат тұт ты. «Үкі лі үміт» но ми на ци-
ясы мен № 1 өнер мек те бі нің оқу шы сы Н. Ерен ғайып 
пен № 32 ор та мек те бі нің оқу шы сы М. Ко но нюк 
ма ра пат тал ды. 19-25 жас ара лы ғын да Бас жүл де ні 
ака де мик Е. А. Бө ке тов атын да ғы Қа ра ған ды мем ле-
кет тік уни вер си те ті сту дент те рі нен құ рал ған «Жас-
тар» во кал ды то бы же ңіп ал ды. Са ран қа ла сын да ғы 
жал пы ор та бі лім бе ре тін № 7 мек теп-ин тер нат тың 
тə лім ге рі З. Иса тай 1 орын ал са, 2 орын Тəт тім бет 
атын да ғы өнер кол лед жі нің сту ден ті Т. Ма гу лов қа 
бұйыр ды. Жүл де лі 3 орын ды ҚарМУ-дың сту ден ті 
Е. Қа ли ев қан жы ға сы на бай ла ды. Ын та лан ды ру сый-
лы ғы ның иегер ле рі: Т. Ма ка ев (Қа ра жал қа ла сы) жə-
не Л. Ата но ва (Те мір тау қа ла сы).
Бұн дай ша ра лар та лан тты жас тар дың өнер ле рін 

шың дау ға, қа зақ стан дық пат ри отиз мді на си хат тау ға, 
жас тар бойын да Отан ға де ген сүйіс пен ші лік ті да ры-
ту ға сеп ті гін ти гі зе ді.

ЕРБОЛ ЖА�БЫРБАЙ;ЛЫ, �АРМУ СТУДЕНТІ

Қа зақ да ла сы ежел ден əн ші-күй ші лер ге 
кем бол ған жоқ. Со нау Бір жан, Мə ди лер дің 
ізін жал ғас ты рар жас тар Са ры ар қа тө сін де де 
бар шы лық. «Əу де мей тін қа зақ жоқ». Де сек те, 
өлең ді құ лақ құ ры шын қан ды рып, бар шар-
уаң ды ұмыт ты рып, тек əн нің те рең ді гі не сүң-
гі тіп əке тер жан ның орын дауын да тың да ған ға 
не жет сін! «Ел іші — өнер ке ні ші». Не шық са 
да ха лық тың ара сы нан шы ға ды. Сон дай бір та-
лан тты əн ші ме нің то бым да оқи ды. Яғ ни, бо-
ла шақ жур на лист. «Се гіз қыр лы, бір сыр лы» 
сыр баз жі гіт тің аты-жө ні: Нұр лат Аман бай ұлы 
Қо ныс бай. Бұл əн ші жі гіт тің жет кен же тіс тік-
те рі де аз емес. Бір не ше қа ла лық, об лыс тық 
жас əн ші лер сайы сы ның же ңім па зы жə не де 
Украина мем ле ке тін де өт кен ха лы қа ра лық ба-
ла лар фес ти ва лі нің Гран-при иеге рі!

Бас қа өлең дер ді орын дауы бір тө бе, өзім 
Нұр лат до сым Мұ қа ға ли ата мыз дың сө зі не жа-
зыл ған «Сə би бол ғым ке ле ді, сə би бол ғым» ат ты 
əнін шыр қа ған сəт те бал дəу рен кез ге са ғы ныш тан 
ерек ше күй кеш ке нім ді де аң ғар май қа ла мын. Бұл 
əн ші нің ше бер лі гі, əн ді жү рек пен тү сі ніп жет кі-
зуі нің же мі сі! Қа зір гі кү ні сту дент тік кеш тер дің 
сə ні бо лып жүр ген за ман да сым мен сұх бат құр ған 
едім. Бі реу біл се де, бі реу бі ле қой мас фи ло ло гия 

фа куль те ті нің жур на лис ти ка бө лі мін де үл кен да-
рын иесі оқи ты нын…

— Нұр лат, ал ғаш қы сұ рақ ты ту ып-өс кен же-
рі ңіз, өс кен ор та ңыз ды сұ ра удан бас та сам жə-
не де от ба сы ңыз да əн ай та тын адам дар бол ды 
ма?

— Ме нің ту ған же рім Қа ра ған ды об лы сы, Ақ то-
ғай ауда ны, Ең бек ауылы. Бі рақ Сəт ба ев қа ла сын-
да тұр дым, сол ша һар да ғы № 16 ор та мек теп те 
бі лім ал дым. Қа ра пайым қа за қы жа нұя да өс тім. 
Үл кен əжем əн шыр қап жү ре тін адам бар ған же-
рін де. Сі рə, бойым да ғы осы қа си ет əжем нен да-
ры ған бо лар! Ал, мек теп те ма ған жо ға ры са нат ты, 
«өнер де се іш кен асын жер ге қоя тын» ұс та зым 
А. Жұ маш қы зы жақ сы жол сіл тей біл ді.

— Осын дай зор да усы ңыз бо ла тұ ра жур на-
лис ти ка ға ке луі ңіз ге не се беп?

— Өте орын ды сұ рақ. Бұл сұ рақ ты ме ні та ни-
тын дар дың кез-кел ге ні қоя ды. Не гі зі нен өзім ба ла 
кез ден жур на лист бо лу ды ар ман да дым. Те ле ди-
дар дан қы зық ты-қы зық ты бағ дар ла ма лар көр ген 
қат ты ұнай тын. Сөй тіп, ма ман дық таң дар шақ та 
жур на лист бол сам де ген ойым ның мы сы бас ты.

— Кө бі не се қан дай жан рда ғы əн дер ді орын-
дай сыз?

— Клас си ка лық, ли ри ка лық əуен дер ді жа ны ма 
жа қын тұ та мын! Ал кейін гі уақыт та эс тра да ға бет 
бұ рып жа тыр мын.

— Украина да өт кен «Али са — таң ға жайып-
тар əле мін де» ат ты ха лы қар лық ба ла лар бай-
қауының же ңім па зы сыз! Осы жа рыс жө нін де, 

жал пы Украина са па ры ту ра лы əң гі ме өр біт-
се ңіз.

— Ол 2007 жыл бо ла тын, 7 сы нып ты аяқ та ған 
ке зім. Қа зақ стан ның аты нан бар дық бір не ше жа-
сөс пі рім əн ші лер. Бір ай дай де мал дық. Фес ти валь 
Украина ның Ев па то рия қа ла сын да бол ды. Он-
ға жу ық ел дер ден жас үміт тер қа тыс ты. Ере же 
бойын ша үш əн орын да дым. Екеуі ана ті лім де, 
бі реуі шет ті лін де. Ор кестрмен дəс түр лі əн са на-
ты на жат қы зы лар «Дү ние-ай», Б. Ті ле ухан аға мыз-
дың орын дауын да ғы «Же рім ме нің», со ны мен қо са 
италь ян ті лін де гі «Фу ни-ку ли, фу ни-ку ля» əн де рін 
орын дап Гран-при иеге рі атан дым!

— Дəл қа зір гі кез де əн ші лі гі ңіз ге қан ша лық-
ты кө ңіл ауда ру да сыз?

— Не гі зі нен уақыт тың бі ра зы оқу ға ке тіп жа тыр. 
Бі рақ, сон да да өзім ше із де ніс үс тін де мін. Жо ға-
ры да ай тып өт ке нім дей, эс тра да лық ба ғыт та ғы 
əн дер ді орын дау ға дайын да лып жүр мін.

— Əң гі ме ңіз ге рақ мет! Лайым би ік тер ден 
кө рі не бе рі ңіз! Та ны мал жур на лист, та лан тты 
əн ші бо луы ңыз ға ті лек тес тік біл ді ре мін!

P. S. Со нау Украина же рін де ел на мы сын абы-
рой мен қор ғап кел ген жас өнер паз қа зақ ба ла сы-
ның ҚарМУ-да бі рін ші кур стық тар дың ара сын да 
өт кі зіл ген жас та лан тты лар бай қауын да еле усіз 
қал ға ны өкі ніш ті-ақ…

М; �А �А ЛИ СЕЙ Т�А ЗЫ,
ЖУР НА ЛИС ТИ КА Б	 ЛІ МІ НІ�

1 КУРС СТУ ДЕН ТІ

Тұ ғы ры би ік Тəуел сіз ді гі міз дің жи ыр ма 
жыл дық ме рей тойы қар са ңын да Е. А. Бө ке тов 
атын да ғы Қа ра ған ды мем ле кет тік уни вер си-
те тін де түр лі ша ра лар мен ма ңы зы зор кез де-
су лер ұйым дас ты ры лу да. Атап ай тқан да, қа ра-
ша ның жи ыр ма үші кү ні оқу ор да мыз да бел гі лі 
жур на лист, жа зу шы, рес пуб ли ка лық «Central 
Asia Mo ni tor» га зе ті нің бас ре дак то ры Би гел ді 
Қайыр до сұ лы Ғаб дул лин аға мыз бен қез де су өт-
ті. Астана дан ар қа тө рі не ат ба сын бұр ған мəр-
те бе лі қо на ғы мыз уни вер си те ті міз ге құр қол 
кел меп ті. Жа қын да ға на жа рық көр ген та ри хи 
ту ын ды сы «Ұлы көш» кі та бы ның тұ са уке се рін 
ор та лық өңір де өт кі зу ді жөн са нап ты.

«Құт ты қо нақ кел се, қой егіз та бар» де мек ші, 
Би гел ді аға мыз дың бұл са па ры қа ла мыз да жа-
ңа дан бой кө тер ген ме шіт пен спорт са рай ла ры-
ның ашы лу кү ні мен тұс па-тұс ке ліп отыр. Мұ ны 

да нұр үс ті не нұр дей міз! Ен ді кез де су ба ры сы на 
тоқ тал сақ.
Сө зі нің əл қис са сын ба ла лық ша ғы нан бас та ған 

аға мыз өмі рі нің соқ тық па лы-соқ пақ ты бет те рі нің 
ай шық ты тұс та рын ай ту дан қым сын ба ды. Се бе бі 
ке лер ұр пақ са на сы на ел ге де ген сүйіс пен ші лік 
се зі мін шым шым дай бол са да ояту бол ға ны ай-
дан анық. Аға мыз дың жур на лис тік жо лын да ғы 
ауыр қи ын шы лық та ры мен өл ше усіз ең бек те рін 
ес ті ген əр адам ның бір-бір тұ щым ды ой түйе рі не 
се ні мім мол. Ле пір тіп лек ция оқы ма са да сал ма ғы 
мен сауабы мол əң гі ме ле рі біз се кіл ді са ры ауыз 
сту дент тер үшін үл кен са бақ бол ды. Əн шейін де 
сөз тың да мас за ман дас та рым ның кез де су де гі үн-
сіз кей пі ай тыл ған ой лар дың та тым ды лы ғын аң-
ғар тса ке рек. Мəн ді ша ра ның дə мін кір гі зіп отыр-
ған аға мыз өзі не қойыл ған сан түр лі сұ рақ тар ға 
да то сыл май, то сыр қа май са на лы түр де жауап 
қайыр ды.

Мі не, мə ні мен ма ғы на сы ке ліс кен осын дай ша-
ра лар ды ұлы той дың бас та ма сы деп ға на бі ле мін. 
Би гел ді Қайыр до сұ лы мен бол ған кез де су ден ке-
ре мет əсер алып шық қан сту дент тер пи ғы лын да 
«жас жү ре гі міз дің ру ха ни сан ды ғы на құн ды қа зы-
на лар дың қо сы лу ына се беп ші бо лар осын дай кез-
де су лер жиі өт се екен» де ген ті лек те жоқ емес.

ЖАНАЙДАР БАЛХАШ;ЛЫ,
ЖУРНАЛИСТИКА Б	ЛІМІНІ�

1 КУРС СТУДЕНТІ

«Qлы кLш» о6ырман8а жол тартты

Rнерлі Lрен

�н кLгінде — «Жаc cEC6ар»

Біз жем6орлы66а 
6арсымыз!

Жел то� сан ны
 5 ж�л ды-

зын да �а ра �ан ды мем ле кет-

тік уни вер си те ті ні
 Сту дент тер 

са райын да «Біз жем �ор лы� �а 

�ар сы мыз» ат ты ак ция бо лып 

�т ті. Атал мыш ак ция �а уни вер-

си тет о�ы ту шы ла ры, �ыз мет-

кер ле рі мен сту дент те рі �а тыс-

ты.

Елі міз де сы бай лас жем �ор-

лы� �а �ар сы к� рес мем ле кет тік 

са ясат ты
 не гіз гі ба сым ды� та-

ры ны
 бі рі ре тін де ай �ын дал-

�ан. Се бе бі, сы бай лас жем �ор-

лы� "леу мет тік-эко но ми ка лы� 

да му, на ры� ты� эко но ми ка-

ны �� ру ин вес ти ци ялар тар ту 

про це сін баяула та тын ж" не 

де мок ра ти ялы� мем ле кет ті
 

са яси ж" не �о �ам ды� ин сти тут-

та ры на ке рі "сер ете тін, ел ді
 

да му бо ла ша �ы на ай тар лы�-

тай �ауіп т�н ді ре тін �� бы лыс. 

�а за� стан да т"уел сіз дік ті
 ал-

�аш �ы жыл да ры нан-а� сы бай-

лас жем �ор лы� пен к� рес жі ті 

�ол �а алын �ан.

�о �ам ды� ке 
ес ті
 т� ра �а-

сы, �арМУ-ды
 бі рін ші про рек-

то ры Рым бек М� ра т� лы Ж� ма-

шев ал �аш �ы с�з ке зе гін алып, 

ай ту лы ша ра ны
 ма 
ы зы на 

ке 
і нен то� та лып кет ті. Сон-

дай-а�, оты рыс та �а ра �ан ды 

об лы сы бойын ша эко но ми ка-

лы� �ыл мыс �а ж" не сы бай лас 

жем �ор лы� �а �ар сы к� рес де-

пар та мен ті ні
 сы бай лас жем-

�ор лы� іс тер ді ашу ж" не ал дын-

алу бас �ар ма сы ны
 бас ты �ы, 

�ар жы по ли ци ясы ны
 пол ков-

ни гі Сер гей Вла ди ми ро вич Фе-

до тов пен �арМУ-ды
 �ыл мыс-

ты� �� �ы� ж" не кри ми но ло гия 

ка фед ра сы ны
 а�а о�ы ту шы сы 

Ал ма г�л Ра шид �ы зы Ха се но-

ва ны
 сы бай лас жем �ор лы� 

ту ра лы т� щым ды ба ян да ма ла-

ры ты
 дал ды. Сы бай лас жем-

�ор лы� ты
 ал дын-алу ж" не 

бол дыр мау ж� нін де м" се ле лер 

тал �ы �а са лын ды.

Сы бай лас жем �ор лы� пен 

к� рес бір ді
 емес, к�п ті
 бел-

се не ат са лы са тын ісі. Сон ды�-

тан «к�п �ор �ы та ды, те ре
 ба-

ты ра ды» де ген дей, к�п �ол �а 

ал са, сы бай лас жем �ор лы� �а 

мы� ты тос �ауыл �ойы ла ты ны 

с�з сіз. Тек сы бай лас жем �ор-

лы� пен к� рес те �� �ы� ты� ор-

ган дар мен бір ге аза мат ты� 

ж" не �о �ам ды� �йым дар ма-


ыз ды ба сым ды� бе ріп, бел-

сен ді лік та ны ту ла ры ке рек.

�АРМУ БАСПАС	З �ЫЗМЕТІ
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5 де каб ря в КарГУ прош ла ак ция «Мы про-
тив кор руп ции!», ор га ни зо ван ная Об ще ствен-
ным со ве том КарГУ.

В ак ции при нял учас тие пол ков ник фи нан-
со вой по ли ции Фе до тов Сер гей Вла ди ми ро вич, 

на чаль ник Уп рав ле ния по рас кры тию и пре-
дуп реж де нию дел о кор руп ции Де пар та мен та 
по борь бе с эко но ми чес кой и кор руп ци он ной 
прес туп ностью по Ка ра ган дин ской об лас ти. Всем 
учас тни кам ак ции бы ли роз да ны па мят ки, в ко то-
рых бы ли ука за ны ос нов ные по ло же ния за ко нов 
о борь бе с кор руп ци ей.  
Ме роп ри ятие от крыл пред се да тель Об ще-

ствен но го со ве та КарГУ, пер вый про рек тор про-
фес сор Жу ма шев Рым бек Му ра то вич. Он рас-
ска зал о той дея тель нос ти, ко то рая про во дит ся 
в на шем уни вер си те те по борь бе с кор руп ци ей. 
Он под чер кнул, что боль шое вни ма ние уде ля ет ся 
про фи лак ти ке пра во на ру ше ний: в уни вер си те те 
про во дят ся ку ра тор ские ча сы на ан ти кор руп ци-
он ные те мы, встре чи с пред ста ви те ля ми ор га нов 
внут рен них дел, бе се ды со сту ден та ми, в ко то рых 
объ яс ня ют ся их ос нов ные пра ва, ме роп ри ятия, 

нап рав лен ные на по вы ше ние граж дан ско го са-
мо соз на ния и др. Выс туп ле ние про рек то ра под-
дер жал гость ак ции пол ков ник Фе до тов С. В. Он 
по яс нил ос нов ные по ло же ния За ко на Рес пуб ли-
ки Казахстан «О борь бе с кор руп ци ей», а так же 
об ра тил осо бое вни ма ние на от вет ствен ность, ко-
то рая ле жит на каж дом граж да ни не Казахстана 
за на ру ше ние ан ти кор руп ци он но го за ко но да-
тель ства. 
К сту ден там об ра ти лись и пре по да ва те ли 

юри ди чес ко го фа куль те та Ха се но ва А. Р., Уз бе-
ков Д. О., под чер кнув в сво их док ла дах мысль о 
том, что толь ко креп кие зна ния и стрем ле ние к 
по лу че нию не толь ко дип ло ма, но и про фес си о-
наль ных на вы ков по мо гут из бе жать в ву зе пра во-
на ру ше ний в сфе ре кор руп ции.

СОБ. ИНФ.

Студенческие новости
С дипломом — в село!

В КарГУ прошла презентация 
программы «С дипломом — 
в село!», которую провел 
представитель молодежного 
комитета Зангар Сатжанов.

На Пер вом съез де мо ло деж но-
го кры ла «Жас Отан» в мае 2008 
го да гла ва го су дар ства обоз на-
чил проб лем ные мо мен ты, свя-
зан ные с воп ро са ми сельской 
мо ло де жи, ее ак тив ной миг ра ци-
ей из сельской мес тнос ти в го ро-
да и пос ле ду ющей адап та ци ей, 
тру до ус трой ством. В этой свя зи 
им бы ла выд ви ну та ини ци ати ва 
«Ауыл жас та ры», нап рав лен ная на 
всес то рон нее раз ви тие и под дер-
жку сельской мо ло де жи.

Выс ту пая пе ред де ле га та ми 
съез да «Жас Ота на», Президент 
под чер кнул: «Что бы под нять прес-
тиж ра бо ты в сельской мес тнос ти, 
не об хо ди мо раз ра бо тать и ре али-
зо вать об ще на ци ональ ную ини-
ци ати ву «Ауыл жас та ры», нап рав-
лен ную на под дер жку сельской 
мо ло де жи».

Гла вой го су дар ства был пред-
ло жен пар тий ный про ект «С дип-
ло мом — в се ло», рас счи тан ный 
на вы пус кни ков ву зов. В свою 
оче редь пра ви тель ство и мес тные 
ис пол ни тель ные ор га ны обес пе-
чи ва ют ма те ри аль ную и ор га ни-
за ци он ную под дер жку про ек та. 
Так, для мо ло дых спе ци алис тов, 
при бы ва ющих для ра бо ты и про-
жи ва ния в сельские мес тнос ти, 
пре дус мат ри ва ют ся еди нов ре-
мен ная вып ла та подъ ем но го по-
со бия и ока за ние ма те ри аль ной 
по мо щи. За ра бот ная пла та мо-
ло дых спе ци алис тов на се ле на 
25% вы ше, чем в го ро де. По ми мо 
это го, они по лу ча ют подъ ем ные 
по со бия в раз ме ре 70 ме сяч ных 
рас чет ных по ка за те лей и льгот-
ный кре дит на по куп ку жилья.

С 2010 го да пре дус мот ре-
но пре дос тав ле ние прак ти чес ки 
бес про цен тно го (0,01%) кре ди-
та сро ком на 15 лет в раз ме ре 
630 МРП. Так же пре дус мот ре но 
уве ли че ние фи нан си ро ва ния не-
сельско хо зяй ствен но го биз не са 
на се ле. Рас ши ря ет ся так же сеть 
ор га ни за ций до пол ни тель но го 
об ра зо ва ния, дво ро вых клу бов, 
спор тив ных пло ща док, сек ций, 
ук реп ле ние их ма те ри аль но-тех-
ни чес кой ба зы.

Вы ше ука зан ные, а так же мно-
гие дру гие ме ры поз во лят соз дать 
ус ло вия для раз ви тия сельской 
мо ло де жи и обес пе чить сельские 
на се лен ные пун кты спе ци алис та-
ми здра во ох ра не ния, об ра зо ва-
ния, со ци аль ной за щи ты, куль ту-
ры и спор та. С на ча ла 2011 го да 
в сельские райо ны при бы ло 174 
мо ло дых спе ци алис та, из них в 
сфе ру об ра зо ва ния — 136 че ло-
век, в сфе ру здра во ох ра не ния — 
31 че ло век, в сфе ру куль ту ры — 2 
че ло ве ка, в со ци аль ную сфе ру — 
5 че ло век. Всем спе ци алис там 
ока за на со ци аль ная под дер жка, 
пре дус мот рен ная за ко ном в рам-
ках про ек та «С дип ло мом — в се-
ло!»

Свое выс туп ле ние Зан гар Сат-
жа нов за вер шил сло ва ми Нур-
сул та на Назарбаева: «Пом ни те: 
имен но вы, мо ло дежь не за ви си-
мо го Казахстана, яв ля етесь са-
мым глав ным дос то яни ем стра-
ны, и от вас за ви сит бу ду щее 
на шей Ро ди ны — Рес пуб ли ки Ка-
зах стан».

СОБ. ИНФ.

В Ка зах ста не с 26 но яб ря, за 20 дней до зна-
ко во го юби лей но го дня — 20-ле тия Не за ви си-
мос ти — стар то ва ла ак ция «Двад цать звез дных 
дней — двад цать вер шин Не за ви си мос ти». В 
прог рам ме этой ак ции — про ве де ние те ма-
ти чес ких дней, от ме ча ющих раз ви тие на шей 
стра ны в са мых раз ных нап рав ле ни ях: здо-
ровье, спорт, куль ту ра, ис кус ство, тра ди ции, 
язык, за ко но да тель ство, эко но ми ка, по ли ти ка 
и т. д. Прог рам ма «двад ца ти звез дных дней» 
бы ла раз ра бо та на и в КарГУ им. Е. А. Бу ке то-
ва. В этом но ме ре мы пред став ля ем вам ос нов-
ные со бы тия, про шед шие в рам ках дан ной ак-
ции в уни вер си те те в но яб ре. А про дол же ние 
об зо ра мож но бу дет про чи тать в сле ду ющем, 
но во год нем но ме ре на шей га зе ты.

В це лях об суж де ния ак ту аль ных воп ро сов раз-
ви тия язы ков и по ли языч ной сре ды 25—26 но-
яб ря 2011 го да в уни вер си те те бы ла про ве де на 
науч но-прак ти чес кая кон фе рен ция, пос вя щен ная 
20-ле тию Не за ви си мос ти Рес пуб ли ки Казахстан 
«Три един ство язы ков: проб ле мы и пер спек ти вы». 
В кон фе рен ции при ня ли учас тие пред ста ви те ли 
рес пуб ли кан ских го су дар ствен ных ор га нов и выс-
ших учеб ных за ве де ний.
С 26 но яб ря 2011 го да в биб ли оте ках учеб-

ных кор пу сов уни вер си те та от кры ты пос то ян но 

дей ству ющие книж но-ил люс тра тив ные выс тав ки 
«Двад цать лет ми ра и со зи да ния».

В це лях по вы ше ния ин тел лек ту аль но го по тен-
ци ала сту ден тов, раз ви тия об ще го кру го зо ра и 
твор чес ких спо соб нос тей 

26 но яб ря сре ди сту ден тов уни вер си те та был 
про ве ден ин тел лек ту аль ный тур нир на зна ние 
го су дар ствен ных сим во лов и за ко нов «Ме нің Қа-
зақ ста ным!» По ре зуль та там ин тел лек ту аль но го 
тур ни ра об ла да те ля ми при зо вых мест ста ли сле-
ду ющие сту ден ты: I мес то — Та мар ко ва Ю. (гр. 
РА-21), II мес то — Ай во зян А. (гр. РАФ-12), III мес-
то — На за рен ко К. (гр. РАФ-12).
В це лях уси ле ния во ен но-пат ри оти чес ко го 

и меж на ци ональ но го вос пи та ния обу ча ющей-
ся мо ло де жи, про па ган ды здо ро во го об ра за 
жиз ни как од ной из при ори тет ных це лей прог-
рам мы «Ка зах стан-2030» 27 но яб ря 2011 го да 
на фа куль те те фи зи чес кой куль ту ры и спор та 
ка фед рой на чаль ной во ен ной под го тов ки бы ло 
про ве де но со рев но ва ние по ру ко паш но му бою. 
По за вер ше нии со рев но ва ний сос то ялась праз-
днич ная прог рам ма, пос вя щен ная 20-ле тию Не-
за ви си мос ти Рес пуб ли ки Казахстан, в ко то рой 
выс ту пи ли сту ден ты фа куль те та фи зи чес кой 
куль ту ры и спор та с по ка за тель ны ми но ме ра ми 
по ху до же ствен ной гим нас ти ке и дру гим ви дам 
спор та.

В рам ках 20 звез дных дней — «Двад цать вер-
шин Не за ви си мос ти» 28 но яб ря 2011 го да на всех 
фа куль те тах уни вер си те та бы ли про ве де ны ку ра-
тор ские ча сы на те му: «Ата заң — Қа зақ стан ның 
мем ле кет ті лі гі нің не гі зі» — «Кон сти ту ция — ос-
но ва го су дар ствен нос ти Казахстана». В рам ках ме-
роп ри ятия ку ра то ры сту ден чес ких групп, де ка ны 
фа куль те тов, за ве ду ющие ка фед ра ми об су ди ли со 
сту ден та ми по ло же ния Кон сти ту ции Рес пуб ли ки 
Казахстан, от ме ти ли ог ром ное зна че ние при ня-
тия Ос нов но го За ко на на шей стра ны в фор ми ро-
ва нии и ук реп ле нии не за ви си мос ти Казахстана.
В це лях по вы ше ния ин тел лек ту аль но го по тен-

ци ала сту ден чес кой мо ло де жи 29 но яб ря 2011 
го да в учеб ном кор пу се №2 КарГУ им. Е. А. Бу ке-
то ва сос то ял ся ин тел лек ту аль ный тур нир на те му 
«Бей біт ші лік кін ді гі» в фор ма те иг ры «Что? Где? 
Ког да?» В тур ни ре при ня ли учас тие 11 ко манд, 
сфор ми ро ван ные из чис ла сту ден тов и уча щих ся 
кол лед жа КарГУ, а так же ак ти вис тов мо ло деж-
ных ор га ни за ций уни вер си те та. Для оп ре де ле ния 
об ла да те лей при зо вых мест и по бе ди те лей тур-
ни ра бы ла сфор ми ро ва на ко мис сия, в сос тав ко-
то рой вош ли пре по да ва те ли и сот руд ни ки уни-
вер си те та. По ре зуль та там тур ни ра по бе ди те лем 
в но ми на ции «Луч шая ко ман да» ста ла ко ман да 
хи ми чес ко го фа куль те та «Амаль га ма»; в но ми на-
ции «Луч ший иг рок» — иг рок ко ман ды фи ло ло-
ги чес ко го фа куль те та Вя чес лав Шиль ке.

ИНФОРМАЦИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНА КОМИТЕТОМ ПО ДЕЛАМ МОЛОДЕЖИ

«SOSзнание» — конкурс социального плаката
В це лях про па ган ды здо ро во го об ра за жиз ни 

сре ди сту ден чес кой мо ло де жи в рам ках Меж-
ду на род но го дня борь бы со СПИ Дом 30 но яб ря 
2011 го да сос то ял ся кон курс со ци аль но го пла ка та 
«SOSзна ние». В рам ках кон кур са сту ден та ми бы-
ли вы пол не ны ху до же ствен ные ра бо ты по раз ра-
бот ке ди зай на со ци аль но-аги та ци он ных пла ка тов, 
пос вя щен ных воп ро сам ВИЧ и СПИ Да. По ре-
зуль та там кон кур са в но ми на ции «Чер но-бе лая 
гра фи ка» по бе ди те ля ми ста ли Ку рал Адил (ис-
то ри чес кий фа куль тет) и Ниг ма ту ли на Ев ге ния 
(фа куль тет инос тран ных язы ков), в но ми на ции 
«Гра фи ка с ис поль зо ва ни ем цве та» — Жан го зин 
Ма нар бек (кол ледж КарГУ) и Аб де но ва Айым 
(фи зи чес кий фа куль тет), в но ми на ции «Компь-
ютер ная гра фи ка» — Дей Иван (про фес си ональ-
но-ху до же ствен ный фа куль тет) и Бог да но ва Ева 
(про фес си ональ но-ху до же ствен ный фа куль тет). 
Бы ли так же уч реж де ны спе ци аль ные при зы за 
«Луч шую идею» (ав тор — Кот ло ва Ира, про фес си-
ональ но-ху до же ствен ный фа куль тет); за «Ори ги-
наль ное цве то вое ре ше ние» (ав тор — Гу сев Илья, 
про фес си ональ но-ху до же ствен ный фа куль тет), 

за «Ори ги наль ность» (ав тор — Кон драть ева Ев ге-
ния, фа куль тет фи ло со фии и пси хо ло гии). По бе-
ди те ли и учас тни ки кон кур са бы ли наг раж де ны 
па мят ны ми при за ми и дип ло ма ми.

Спар та ки ада по бас кет бо лу
Сре ди про фес сор ско-пре по да ва тельско го сос-

та ва, сот руд ни ков и сту ден тов уни вер си те та в пе-
ри од с 24 но яб ря по 1 де каб ря 2011 го да про во ди-
лась меж фа куль тет ская спар та ки ада по бас кет бо-
лу, в ко то рой при ня ли учас тие ко ман ды две над ца-
ти фа куль те тов уни вер си те та. По ито гам тур ни ра 
по бе ди те ля ми ста ли сле ду ющие фа куль те ты: 1-е 
мес то — фа куль тет фи зи чес кой куль ту ры и спор-
та; 2-е мес то — фа куль тет фи зи чес кой куль ту ры и 
спор та (ка фед ра на чаль ной во ен ной под го тов ки); 
3-е мес то — юри ди чес кий фа куль тет.

День борь бы со СПИ Дом в КарГУ
В це лях прив ле че ния вни ма ния сту ден чес кой 

мо ло де жи к проб ле ме ВИЧ, СПИ Да в рам ках ре-
али за ции про ек та «Здо ро вые уни вер си те ты» 1 
де каб ря 2011 го да в фойе учеб но го кор пу са №1 
КарГУ име ни Е. А. Бу ке то ва бы ла про ве де на ак-

ция «Мо ло дежь за здо ро вый об раз жиз ни». Ор-
га ни за то ра ми ме роп ри ятия выс ту пи ли Ко ми-
тет по де лам мо ло де жи КарГУ, Ка ра ган дин ский 
об лас тной центр по про фи лак ти ке и борь бе со 
СПИ Дом, Ка ра ган дин ский об лас тной центр фор-
ми ро ва ния ЗОЖ, об ще ствен ные объ еди не ния 
«Сау-Ұр пақ» и «Үміт». В хо де ак ции вра ча ми об-
лас тных ме ди цин ских уч реж де ний бы ли ока за ны 
бес плат ные кон суль та ции, роз да ны ин фор ма ци-
он ные бук ле ты, во лон те ры НПО сов мес тно с ак-
ти вис та ми мо ло деж ных ор га ни за ций про ве ли 
со ци аль ный оп рос.

В рам ках Все мир но го дня борь бы со СПИ Дом 
в уни вер си те те так же сос то ялась кон цер тная прог-
рам ма с учас ти ем сту ден тов фа куль те та инос тран-
ных язы ков и со ци аль но-пе да го ги чес ко го фа куль-
те та, а в ак то вом за ле об ще жи тия №5 прош ла ин-
фор ма ци он но-про фи лак ти чес кая встре ча с учас ти-
ем вра чей Ка ра ган дин ско го об лас тно го цен тра по 
про фи лак ти ке и борь бе со СПИ Дом, пред ста ви те-
лей об ще ствен но го объ еди не ния «Сау-Ұр пақ». Во 
встре че при ня ли учас тие сту ден ты уни вер си те та, 
про жи ва ющие в об ще жи ти ях №5, 6. В рам ках ме-
роп ри ятия бы ли рас прос тра не ны ин фор ма ци он-
ные ма те ри алы, про ве де ны кон суль та ции вра чей, 
пси хо ло ги чес кий тре нинг, а так же про де монстри-
ро ван ви де офильм «Я гор жусь со бой».

Звездные дни в КарГУ

Молодежь — за здоровый образ жизни 

Кубок ректора ЕНУ вручен студентам КарГУ!
В Ев ра зий ском на ци ональ ном уни вер си те те им. Л. Н. Гу ми ле ва прош ла пер-

вая ре ги ональ ная олим пи ада сре ди сту ден тов ву зов по прог рам ми ро ва нию на Ку-
бок рек то ра. В олим пи аде при ня ла учас тие 21 ко ман да из го ро дов Цен траль но го 
Казахстана. Про ве де ние олим пи ады бы ло при уро че но к 20-ле тию Не за ви си мос ти 
Рес пуб ли ки Казахстан. Ко ман ду КарГУ им. Е. А. Бу ке то ва пред став ля ли сту ден ты 
ма те ма ти чес ко го фа куль те та: Алек сандр Ключ ни ков (груп па Инф-404), Жа на ра 
Бей се ева (груп па Инф-404), Алек сей Дре мов (груп па Инф-304). Они наб ра ли на-
иболь шее ко ли че ство оч ков и по бе ди ли с боль шим от ры вом от со пер ни ков.
Рек тор КарГУ про фес сор Е. К. Ку бе ев поз дра вил сту ден тов с ус пеш ным выс туп-

ле ни ем, по же лал им но вых по бед, но вых дос ти же ний.

Общественный совет провел акцию против коррупции
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Қо ңыр күз бо ла тын. Ақ жауын се бе-
леп тұр ға лы қа шан. Оның үс ті не жол 
лай саң. Қы зыл таң ауылы ның ең бір жү-
деу ша ғы. Тау бет кей ле рі ақ жауын ның 
əсе рі нен ала сұ рып қал ған дай.

…Қай ран ба ла лық күн дер-ай! Ол кез де 
біз же тін ші сы нып оқи тын быз. Мек теп те 
адал, сыр лас, ең се нім ді жа қын до сым Ар-
ман бол ды. Ар ман еке уміз қай да жүр сек те 
жұ бы мыз жа зыл ған емес. Бір ге оқып, бір 
пар та да оты рып, бір кі тап-дəп тер ді қол-
дан дық.
Қыз дар дың ша шы нан тар тып жы ла тып 

ке ту, ба ла лар мен кү ре су біз дің күн де лік ті 
қы зы ғы мыз дың бі рі бол ды. Қан ша тəр тіп-
сіз, қы ңыр, бұ зық бол сақ та са бақ ты бір рет 
қал дыр май, жақ сы оқы дық. Мек теп те гі ба-
ла лар біз дің дос ты ғы мыз ға қы зы ға да қыз-
ға на қа рай тын. Біз дің сүйіп ай на лы са тын 
ісі міз дің бі рі — ба лық аулау бол ды. Ба лық 
аулау ба ры сын да көп сы ры мыз ды ай тып, 
мұ ңы мыз ды ша ғып та үл ге ре тін едік-ау! 
Қа зір ой лап қа ра сам, сол кез ба ла лы ғы-
мыз дың ең бір қай та лан бас ша ғы екен.
Əдет те гі дей де ма лыс кү ні Ар ман екеу-

міз ба лық аулау ға шық тық. Біз əр əң гі ме-
ден сыр шер ті се оты рып, қа лай кеш бат қа-
нын да біл мей қа лып пыз. Көп ол жа ға ие 
бол ған біз, үй ге қуа ныш пен орал дық. Со-
дан шар ша ған бо лу ым ке рек, та ңер тең кеш 
тұр дым. Қол-аяғым жер ге ти мей, мек теп ке 
қа рай асы ға жү гі ріп ке ле мін. Оның үс ті не 
күз гі жаң быр тоқ тар емес. Мек теп тің ал-
дын да ек пі нім ді ба са ал май тұр ға ным да, 
бір қыз қар сы ал дым нан шы ға кел ді. Ол 
аяғым нан ба сы ма дейін сұқ та на қа ра ды да 
мырс ет ті:

— Мек теп ке кел мес бұ рын шал ба рың-
ның ба ла ғын та за лап, со сын кел мей сің 
бе? — деп өт кір сө зі мен ша ғып ал ды да жү-
ре бер ді.
Мен ба сым сал бы рап аяғы ма қа ра сам, 

көл шік тің суы аяғы ма ша шы ра ған екен. 
Ұялып шал ба рым ның ба ла ғын қа ға бас та-
дым. Де ген мен, əл гі қыз дың ай тқа ны жү-
ре гі ме шан шу дай қа дал ды. Кім бол саң да 
ауыл дың шол жаң да ған ер ке қы зы ның бі рі 
бол дың-ау деп қал дым ішім нен.
Сы нып қа кір сем, ба ла лар ке ліп қа лып-

ты. Сүт пі сі рім дей уақыт өт кен соң мұ ға-
лім нің со ңы нан іле сіп бір қыз кі ріп кел ді. 
Бай қа сам, əл гі ме ні ұял тқан ер ке қыз екен. 
«Қап, бə лем, қо лы ма түс тің бе?» — деп іш-
тей кү ліп ал дым.

— Та ны сың дар, ба ла лар! Біз ге Ай нұр 
есім ді жа ңа дан ару ымыз кел ді. Дос бо лып 
ке те сің дер де ген үміт те мін — деп мұ ға лім 
біз бен та ныс ты рып — Ай нұр, сен соң ғы 

пар та да ғы Есен нің жа ны на оты ра ғой! — 
де ді ме ні нұс қап. Жү ре гім тас тө бе ме шы-
ғып, ор ным нан атып тұ рып:

— Мұ ға лім, Ар ман ше? Ар ман қай да 
оты ра ды?!

— Ар ман ға орын та бы ла ды, Есен, уайым-
да ма, — де ді жы ми ып.
Ай нұр ме ні кө ріп име ніп қал ды. Қо лай-

сыз жағ дай да қал ға нын сез ді де аяң дап ке-
ліп жа ны ма отыр ды.
Ай нұр өзі өте сүй кім ді, сым бат ты қыз. 

Аты за ты на сай, ай нұ рын дай шы рай лы 
со пақ ша кел ген ап пақ жүз ді екен. Жа ңа 
ту ған жар ты ай дай қи ық ша кел ген жі ңіш-
ке қас та ры мен мөл ді ре ген қа ра қат көз де-
рі тө гі лейін деп тұр ған таң ғы шық се кіл ді. 
Қос бұ ры мы өзі не жа ра сып-ақ тұ ра ды.
Бір же ті дей уақыт өт пей Ай нұр сы нып-

та ғы лар мен тез тіл та бы сып кет ті. Бі рақ 
еке уміз бір-бі рі міз ге еш қа шан лəм-мим 
деп тіл қа тыс қан емес піз. Асы лын да Ай нұр 
кел ге лі өмі рім қас пен көз дің ара сын да өз-
гер ген дей бол ды. Мен Ай нұр ды сы нып та-
ғы бір ден-бір бақ та лас деп біл дім. На мыс-
қа ты ры сып, са ба ғым ды жақ сы оқы дым. 
Ол са бақ ай тып жат қан кез де үне мі оны 
жа ңы лыс ты ру дың жол да рын із деп оты ра-
мын. Мүм кін ал ғаш кез дес кен кез де гі сө зі 
жа дым да жат та лып қал ған дық тан бо лар. 
Он дай да, «тоқ тай тұр, бə лем, əлі-ақ се нен 
есем ді алар мын!» — деп мыс қыл дай кү ліп 
ала мын.
Күн жы лып, ауа райы қо лай лы боп тұр-

ған кез. Де не шы нық ты ру са ба ғы бо ла тын. 
Мұ ға лім нің ай ту ымен алаң ға шы ғып, бар-
лы ғы мыз жа ры са, то пыр лап жү гі ре бас та-
дық. Ай на ла ны шаң ба сып кет ті. Бұл қа лың 
топ тың ара сы нан Ай нұр ды із дей бас та дым. 
Бай қа сам, ол шаң бас қан алаң нан ада сып, 
қа та ры нан қа лып қойып ты. Сол сəтт те, 
əл де ба ла лы ғым ба, əл де өжет ті гім нен бе 
Ай нұр ды əдейі леп со ғып кет тім. Кім соқ-
қа нын бай қа ма ған бо лар де ген ой мен ал-
ды на озып, əудем жер ге ба рып тоқ та дым. 
Ар ты ма бұ ры лып қа ра сам, Ай нұр дың жа-
на ры жас қа то лып, ті зе сі нен қан сор ға лап 
аяғын да əрең тұр. Бойым ды үрей би леп, 
бұл ты ғы рық тан қа лай шы ға рым ды біл мей 
жан-жа ғы ма ала сұ ра қа рай бер дім.
Ал, Ай нұр бол са… Қос жа на ры мөл ді-

реп ме нен кө зін ал май тұр. Тіп ті мұ ға лім 
шо шып ке тіп, не бол ға нын сұ рап жат са 
да, жас қа тол ған жа на ры мен ма ған қа рап 
үн-түн сіз тел мі ріп тұр. Ме нен кө мек кү те 
ме, əл де ме нің ке сі рім нен құ ла ға нын бі ліп 
тұр ма екен, қа зір бə рі не ай тып бер се, жағ-
дай ушы ғып ке те ді ғой де ген сан түр лі ой 
кел ді. Аяғы нан қан сор ға лап тұр са да еш 
ауыр сын бай, са быр сақ тап тұр ға ны на таң-

дан дым. Қор қы ныш тан ала сұ рып тұр ған 
көз жа на ры кө зі ме қа дал ған сайын ұялып, 
жү зі не тік қа рай ал ма дым. Ол қо лы мен 
мұ ға лім ді де меп ақ саң дап ке тіп ба ра жат-
ты. Бі рақ… бір сəт те ме нен кө зін үз бе ді… 
Тек тел мір ген жа на ры мен үн сіз ға на ке те 
бар ды…
Ай нұр дың сұқ тан ған көз де рін көп ке 

дейін ұмы та ал ма дым. Сол сəт те ке ші рім 
сұ ра ғым-ақ кел ген, бі рақ ба ты лым жет пе-
ді. Бəл кім, тə кап пар лық қа бой ал ды рып, 
қыз дың ал дын да ке ші рім сұ ра уды өзі ме ар 
са на ған дық тан бо лар… Бəл кім, қор қы ныш 
бойым ды би леп ал ған нан бо лар… Мен дəл 
Ай нұр дай ба тыл бо ла ал ма дым-ау! Мен 
ұнат пай жүр ген қыз ме ні сол сəт те қи ын 
ты ғы рық тан шы ғар ған екен ғой! Бұл жақ-
сы лы ғы үшін Ай нұр дан мін дет ті түр де ке-
ші рім сұ рауым ке рек деп өзі ме серт ет тім.
Ер те ңі не са бақ қа ба ру ға аяғым тар тпай, 

əрең сүй ре ті ліп ке лем. Бар ойым ке ше гі қа-
те лі гім үшін Ай нұр дан ке ші рім сұ рау еді. 
Сы нып қа кі ріп кел сем, Ай нұр дың ор ны 
бос тұр. Жү ре гім қор қы ныш тан алай-дү-
лей боп кет ті. Ба ла лар дың кө ңіл-күйі жоқ.

— Ей, сен дер ге не бол ған? Ты ныш тық 
па! — де дім ап ты ғып.

— Не бол ға нын өзің біл мей тұр сың ба, 
Есен?! Бəл кім, се нен сұ рар мыз? — деп ке-
ке сін мен сұ ра ды Ар ман. До сым ның бұл 
көз қа ра сын ал ғаш кө ріп тұр мын.

— Ма ған не ге бұ лай сөй лей сің, Ар ман?!
— Жа зық сыз қыз ды əдейі леп ите ріп жі-

бер сең, ен ді са ған қа лай сөй лейін, Есен?! 
Ол құ ла ған кез де аяғы тас қа ти іп, қат ты 
жа ра қат тап алып ты. Бұл қы лы ғың ды еш-
қа шан ке шір мес пін. Ең өкі ніш ті сі, Ай нұр 
ен ді орал май ды. Астана ға мəң гі ке те тін бо-
лып ты.

… Орал май ды… Ай нұр ен ді орал май-
ды… Əри не не ге деп сұ рау ға да құ қы ғым 
жоқ… Қа лай кел сін. Ме нің ке сі рім нен ауыр 
жа ра қат ал ды емес пе? Тіп ті олай бол ма-
ған күн нің өзін де де ол кел ме ген бо лар еді. 
Мүм кін ме ні көр гі сі кел мей тін бо лар…
До сым ның бұл ай тқан соң ғы сөз де рі жү-

ре гі ме қат ты бат ты. Ар ман ен ді жа ным да 
отыр май тын бол ды деп ашу ға мі ніп, Ай-
нұр дың ал ғаш көр ген де гі сөз де рі жа ны ма 
бат ты деп қыз ба лық қа са лы нып жү ріп, екі 
бір дей жан ды рен жі тіп ал ға ным ды аң ғар-
май да қа лып пын.
Көп ке дейін қа ра қат тай көз де рі жəу-

тең деп, жа на ры жас қа тол ған сол ару ды 
еш ұмы та ал ма дым. Қия лым да да, тү сім-
де де тұ нып тұр ған көз де рі көз ал дым нан 
кет пей-ақ қой ды. Не ге ол ме нің ке сі рім нен 
жа ра қат ал ға нын біл се де үн-түн сіз ке те 
бар ды? Не ге сол сəт те қар сы ал дым нан ке-
ліп, ме нің кі нəм ды бе ті ме ба сып ай тпа ды? 
Бір сəт ке ші рім сұ рау ға да мұр ша бер мей 
не се беп тен көз ал дым нан ғайып бол ды? 

Қай да бар сам да бұл сұ рақ тар ма ған ма за 
бер ме ді. Ма за ла ған бұл сұ рақ тар дан ары-
лу үшін мін дет ті түр де Ай нұр ды із деп та-
бу ым ке рек деп ал ды ма мақ сат қой дым. 
Осы ой мен мек теп ті бі тір ген соң Астана ға 
оқу ға бет бұр дым.
Осы лай ай, жыл да рым зы мы рап өте 

бер ді. Өзім ар ман қу ып кел ген Астана да, 
сту дент тік өмір дің та бал ды ры ғын ат та ға-
ны ма бір жыл дай уақыт өт ті. Ба ла лық тан 
алыс та ған сайын бо ла шақ қа де ген се нім, ас-
қақ ар ман, би ік мақ сат пай да бол ды. Уақыт 
қас-қа ғым да өтіп кет се де ба ла лық шақ та-
ғы сол бір сəт ерік сіз ойы ма ора ла бе ре ді. 
Əдет те гі дей, са бақ аяқ та лы сы мен кі тап ха-
на ға бет бұр дым. Тə жі ри бе жұ мы сы на кі-
тап кел ге нін ес тіп, кі тап ха на ға жү гі ре кір-
дім, кір ге нім сол еді бі ре умен соқ ты ғы сып 
қал дым. Қо лын да ғы кі тап тар тү сіп кет ті. 
Кім ді соқ қа ным ды аң ғар май ап ты ғып кі-
тап та рын тез жи нас ты ра бас та дым.
Өзім ді айып ты са нап:

— Ке ші рі ңіз, мен бай қа май қал дым, — 
деп абыр-са быр бо лып жат қа ным да ар-
тым да тұр ған сұ лу:

— Бір соқ қа ның аз дық етіп, екін ші рет 
со ғайын де дің бе, Есен? — деп күл ді. Сың-
ғыр ла ған күл кі ден атып тұ рып, əрең де ген-
де ке рі бұ рыл дым. «Ай нұр»де ген ге зор ға 
ті лім ке ліп ір кі ліп қал дым.

— А-й-н-ұ-р… бұл өзің сің бе? Бі ліп едім, 
бір кү ні се ні та ба ты ны ма, се ніп едім!

— Иə, Есен, мен сол Ай нұр мын. Мен се-
ні бір ден та ны дым. Əлі өз гер меп сің! — деп 
жы ми ды.

— Ай нұр, мен се нен ба ла лы ғым да ғы қа-
те лі гім үшін ке ші рім сұ рай мын. Аяғың 
жақ сы бо лып қал ды ма? Не ге ке тіп қал-
дың? Не ге біз ді тас тап кет тің? Əл де ма ған 
рен жі дің бе?

— Есен-ау, бір сұ ра ғы ңа жауап бе рейін. 
Бі ре улеп қой саң шы сұ ра ғың ды.

— Ай нұр, ке шір ме ні, ке шір… Се нен 
қан ша ке ші рім сұ ра сам да аз… Осы күн ді 
қан ша күт тім де сең ші…

* * * * *
Ай нұр еке уміз ұзақ оты рып сөй лес тік. 

Ай нұр сол кез де аяғын жа ра қат тап ал-
са, бір жа ғы нан əке сі қат ты ауырып қи ын 
жағ дай да қал ған екен. Шұ ғыл түр де əке сін 
ем деу ке рек бол ған дық тан Астана ға от ба-
сы мен кө шіп ке ту ге ту ра ке ліп ті.
Ба ла боп жа са ған қы лы ғы ма көп уақыт 

опық жеп жү ру ші едім. Бі рақ Ай нұр ды 
көр ге лі, Ай нұр мен сөй лес ке лі ба ла лы ғы ма 
де ген жү ре гім де гі кір бің кет кен дей бол ды.
Қай ран, ба ла лы ғым-ай!

А�БОТА Х;САНОВА,
ФИЛОЛОГИЯ ФАКУЛЬТЕТІНІ� 

3 КУРС СТУДЕНТІ

Бұл кі лем ше Ос пан ның отау құр ған-
да əже сі нің бер ген сыйы бо ла тын. Қарт 
əже сі бұл кі лем ге көз майын тауысып жү-
ріп, «кен же ме» деп, өзі ті гіп, Ос пан мен 
Бə ти ма ның тойын да бер ген-тұ ғын. Бə ти-
ма ене сі нің бұл сыйын құр мет теп қа быр-
ға дан əлі ал ған емес. Ан да-сан да ша ңын 
сүр тіп, жы лы на бір-екі рет жу ып-ша-
ятын. Сол кі лем нің бас жа ғы на қа лақ тай 
қос ішек ті дом бы ра ілу лі тұр. Үкі сі үл бі-
реп, қос іше гі күн діз-тү ні үн сіз де ма лыс та. 
Тіп ті бұл үй де дом бы ра шер те тін еш кім 
жоқ-тын. Той-до ма лақ та ауыл дың бə рі 
осы қа ра дом бы ра ны сұ рап алып əн ді де, 
күй ді де жі бе ре тін... Дом бы ра тек Сə ния 
кел ген кү ні ға на қа быр ға дан алы нып, бір 
мұң за рын шы ға рып шер ті ле тін. Əй тпе-
се, Ос пан ның аз дап шер те ті ні бар...

Сə ния осы үй дің тұ ла бер ді тұң-
ғы шы. Бі рақ та ата-əже сі нің қо лын да 
өсіп, бұл үй де гі əке-ше ше сін ат та ры мен 
атап, аға-əп ке леп кет кен. Өзі қа ла да ғы 
«Өнер» кол лед жі нің сту ден ті. Те гін де 
ар ғы ата ла ры нан күй ші лік өнер бар, Ос-
пан да, Сə ния да үл кен ама нат тың иеле-
рі. Сə ни яның ата сы да он шақ ты күй 

шы ға рып, да ла ру ха ни яты ның күй ші лік 
мек те бі нен тə лім ал ған да рын ды күй ші. 
Дом бы ра ама на тын ки елі тұт қан өнер ге 
жа қын жан. Сə ния да ата лар жо лын қу-
ып, бол ма са да ұқ сап ба ғып жүр ген аз-
кем күй ші. Сол Сə ния бү гін аға-тə те сі-
нің үйі не қы ды рып кел ді. Бұл үй ге кел-
ме ге лі де көр ай дың жү зі бол ған. Сə ния 
бұн да үл кен де ма лыс тар да, екі-үш күн 
күн де тіп ке ліп ке те тін... Сə ния ға төр үй-
де гі əже сі нің қо лы мен тік кен кі ле мі не 
кө зі түс ті. Же лек те рін түр лі оюлар мен 
көр кем ден ді ріп, дəл ор та ға «қош қар 
мүйіз», «та рақ ою», «жол із», «кес те лі 
төр тбұ рыш» оюла рын өр нек теп сал ған. 
Құд ды бір му зей де гі қа за қы эк спо нат ты 
та ны та тын кі лем бе дер сің. На ғыз қа за-
қы бол мыс ты та ны та тын оюлар дан не 
бір сыр лар ды ұғу ға бо ла ды. Тө мен гі тұ-
сы на иірім деп жал быр шақ тар мен шо-
шақ тар ор на лас тыр ған. Кі лем ше нің оң 
жақ ше ті нің тө мен гі жа ғы на жа зу жа-
зып «1985 жыл, əже сі нен кен же ме» де-
ген жа зу ды өр нек теп, кес те леп қойып-
ты. Сə ния қа быр ға да ғы дом бы ра ны қо-
лы на ал ды. Өзі не жа ғым ды та ныс бі раз 
күй лер ді шерт ті де қа лақ тай дом бы ра-

ның үкі сін жел пін ді ріп, шер ке уде сін 
же ңіл де тіп ал ған дай бол ды. Бұл үй де 
дом бы ра үні ес тіл ме ген ге не ше ай де-
сең ші. Ос пан аз-кем тар тса да ілу лі тұр-
ған дом бы ра ға кө зі түс пей тін. Той-до-
ма лақ тар да тар тып, əн дет ке ні бол ма са, 
бұл үй де тіп ті кө ңі лі нің қо шын дом бы-
ра дан да ал ма ған. Сə ни яның қос ішек ті 
дом бы ра дан шы ғар ған үні бөл ме ішін 
бір жел пін ді ріп, қа лақ тай дом бы ра ға 
кө ңіл қо шын кір гіз ген дей бол ды. Сə ния 
бұл үй ге ке ліп, дом бы ра шер тпе ген де, 
ді лі нə зік, ді ріл шы ғар шер тер сыр, қос 
ішек ті дом бы ра ның үні шық пас еді.
Дом бы ра бұл бөл ме нің сə нін, мə-

нін кір гі зіп тұр. Бір өкі ніш ті сі, ша на ғы 
кеп кен, шаң бас қан қос ішек ті ні шер тер 
пен де нің бол мауы. Сə ния дом бы ра ны 
ал ған күй де, дом бы ра ның үн сіз ді гін ба-
сып ша ңын сүр тіп, ша на ғын та рыл тып, 
үкі ба сын үлп ет кі зіп, кі лем ге қай та іл ді. 
Көп мез гіл үн сіз дік ке шы да ған қос ішек 
Сə ния ке ті сі мен та ғы үн сіз қа ла ры анық. 
Оның үн сіз ді гін тү сі нер тек қа на ама-
нат шыл Сə ния ға на. Ол ен ді ілу лі тұр-
ған күйі қан ша уақыт үн сіз тұ рар екен. 
Қос ішек тің ды ңыл да ған да усы қа шан 
«дың» еті лер. Бей мə лім. Əй, əт тең, қа-
зақ тың қа ра дом бы ра сы-ай!

А. Х;МЫРЗАХ, �АРМУ СТУДЕНТІ

Домбыра аманат

=айран балалы8ым-ай...
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Из вес тно, что раз ви тие мо ло деж ной 
по ли ти ки яв ля ет ся од ной из глав ных за-
дач го су дар ства. При этом го су дар ство 
всег да иг ра ло клю че вую роль в фор ми-
ро ва нии мо ло деж ной по ли ти ки. Од ним 
из важ ней ших фак то ров, оп ре де ля ющих 
кон ку рен тос по соб ность лю бо го го су дар-
ства, яв ля ет ся сис те ма эф фек тив но го ис-
поль зо ва ния ин тел лек ту аль ных ре сур-
сов, в ос но ве ко то рой ле жит под го тов ка 
науч ных кад ров. Имен но это нап рав ле-
ние яв ля ет ся од ной из прес тиж ных за дач 
в раз ви тии на ше го мо ло до го го су дар ства. 
В на шем уни вер си те те уде ля ет ся дос та-
точ ное вни ма ние по пу ля ри за ции на уки 
сре ди мо ло де жи, прив ле че нию мо ло дых 
кад ров к науч но-ис сле до ва тельской дея-
тель нос ти, раз ви тию науч ных школ, сох-
ра не нию кад ров, об нов ле нию науч но го 
обо ру до ва ния для про ве де ния сов ре-
мен ных ис сле до ва ний.

Олим пи ады и кон кур сы для сту ден-
тов — пер вый шаг в на уку
Прив ле че ние мо ло де жи к науч ной дея-

тель нос ти на чи на ет ся с 1—2 кур сов, с вы-
пол не ни ем ла бо ра тор ных и кур со вых ра бот. 
Раз ви тию ин те ре са у мо ло де жи к науч ной 
дея тель нос ти на пер вом эта пе обу че ния 
спо соб ству ют сту ден чес кие пред мет ные 
олим пи ады. Еже год но сту ден ты уни вер си-
те та при ни ма ют учас тие в 10—12 пред мет-
ных олим пи адах, 3—4 из них про хо дят на 
ба зе КарГУ. Уни вер си тет по ощ ря ет по бе-
ди те лей и ла уре атов пред мет ных олим пи ад 
пре ми ями в раз ме ре сти пен дии, оп ла чи ва-
ет ко ман ди ро воч ные рас хо ды учас тни ков 
ко манд и их ру ко во ди те лей. Учас тие сту-
ден тов в олим пи адах по мо га ет им на би-
рать ся опы та, поз во ля ет бу ду ще му мо ло до-
му спе ци алис ту поз на ко мить ся с науч ной 
дея тель ностью.
Сту ден ты уни вер си те та при ни ма ют 

учас тие в еже год ном Рес пуб ли кан ском 
кон кур се на луч шую науч но-ис сле до ва-
тельскую ра бо ту сре ди сту ден тов выс ших 
учеб ных за ве де ний РК по ес те ствен ным, 
тех ни чес ким, со ци аль но-гу ма ни тар ным и 
эко но ми чес ким на укам, ко то рый про во-
дит ся по 13 раз де лам на уки и тех ни ки. По 
ре зуль та там кон кур са в 2010 го ду при зо-
вые мес та за ня ли 6 сту ден тов, а в 2011 го-
ду — 13.
По ре зуль та там про во ди мо го Бла гот-

во ри тель ным фон дом «Пла не та Альфре да 
Но бе ля» (Украина) и Днеп ро пет ров ским 
уни вер си те том эко но ми ки и пра ва им. 
А. Но бе ля Меж ду на род но го кон кур са науч-
ных ра бот мо ло дых уче ных и сту ден тов Ас-
ке ев А. (гр. ТУР-34), сту дент эко но ми чес ко го 
фа куль те та, удос то ен дип ло ма II сте пе ни за 
учас тие в дан ном кон кур се.
В 2011 го ду сту ден тки гр. ФПК-406 фи зи-

чес ко го фа куль те та Сей сен ба ева Г. С. и Ку-
бе но ва М. М. при ня ли учас тие в VII Меж ду-
на род ной кон фе рен ции мо ло дых уче ных и 
спе ци алис тов «Оп ти ка-2011», про во ди мой в 
Санкт-Пе тер бургском на ци ональ ном ис сле-

до ва тельском уни вер си те те ин фор ма ци он-
ных тех но ло гий, ме ха ни ки и оп ти ки.

Ла бо ра то рии и науч но-ис сле до ва-
тельские ин сти ту ты — ба за для науч ных 
от кры тий
Для про ве де ния те оре ти чес ких и эк спе-

ри мен таль ных ис сле до ва ний в уни вер си-
те те фун кци они ру ют 6 науч но-ис сле до ва-
тельских ин сти ту тов, 2 науч ных цен тра и 
42 науч но-ис сле до ва тельских ла бо ра то рии, 
в т. ч. ла бо ра то рия ин же нер но го про фи ля 
«Фи зи ко-хи ми чес кие ме то ды ис сле до ва-
ний».
Уни вер си те том про во дит ся боль шая и 

раз ноп ла но вая ра бо та по прив ле че нию мо-
ло дых уче ных к про ве де нию науч ных ис сле-
до ва ний, ос на ще нию НИИ и ла бо ра то рий 
сов ре мен ным науч ным и учеб ным обо ру до-
ва ни ем, при бо ра ми, ре ак ти ва ми.
Все это поз во ля ет соз да вать бла гоп ри ят-

ную сре ду для про ве де ния ис сле до ва ний в 
рам ках кур со вых и дип лом ных ра бот, ма-
гис тер ских и док тор ских дис сер та ций и 
дру гих ис сле до ва ний. Так, на ба зе науч но-
ис сле до ва тельской ла бо ра то рии «Эко ло го-
ге не ти чес кие ис сле до ва ния» би оло го-ге ог-
ра фи чес ко го фа куль те та бы ли вы пол не ны 
дис сер та ци он ные ра бо ты стар ши ми пре-
по да ва те ля ми ка фед ры фи зи оло гии Му ка-
ше вой Г. Ж. и Ста ри ко вой А. Е., на ба зе Ин-
сти ту та хи ми чес ких проб лем под го тов ле на 
PhD док тор ская дис сер та ция док то ран та 
хи ми чес ко го фа куль те та Жап па ро вой Л., 
на ба зе 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» про во дят ся науч ные ис сле до ва ния 
ма гис тран том хи ми чес ко го фа куль те та 
Кай ке но вым Д., на ба зе Ин сти ту та по изу-
че нию ду хов но го нас ле дия ка зах ско го на-
ро да вы пол не на ма гис тер ская дис сер та ция 
ма гис тран том фи ло ло ги чес ко го фа куль те та 
Са те евой Б. С.
Та ким об ра зом, уни вер си те том соз да ют-

ся не об хо ди мые ус ло вия для фор ми ро ва-
ния у мо ло дых уче ных ис сле до ва тельских 
уме ний, на вы ков ра бо ты в науч ных кол лек-
ти вах, ока за ния по мо щи ода рен ной мо ло-
де жи в твор чес кой ре али за ции.

Науч но-прак ти чес кие кон фе рен ции — 
об мен опы том и иде ями
На про тя же нии трех де ся ти ле тий в уни-

вер си те те про во дит ся науч но-прак ти чес кая 
кон фе рен ция сту ден тов и ма гис тран тов. 
Еже год но в ней при ни ма ют учас тие, как 
пра ви ло, бо лее 250 ма гис тран тов и сту ден-
тов КарГУ. Это поз во ля ет мо ло де жи ап ро-
би ро вать ре зуль та ты сво их науч ных ис сле-
до ва ний, пуб лич но выс ту пать с док ла дом, 
на би рать ся опы та ве де ния науч ной по ле-
ми ки.
Сту ден ты, ма гис тран ты, док то ран ты, мо-

ло дые уче ные уни вер си те та ак тив но пуб ли-
ку ют ре зуль та ты сво их науч ных ис сле до ва-
ний в жур на лах, ре ко мен до ван ных ККСОН, 
из да ни ях ближ не го и даль не го за ру бежья. 
Об щее ко ли че ство пуб ли ка ций мо ло дых 
уче ных КарГУ за 2010-2011 го ды сос та ви-
ло бо лее 1260. Боль шая часть пуб ли ка ций, 

54,4%, при хо дит ся на ма те ри алы кон фе-
рен ций, а 35% — на пуб ли ка ции в науч ных 
жур на лах.
Дру гим важ ным кри те ри ем дея тель нос-

ти мо ло дых уче ных яв ля ет ся ко ли че ство 
ра бот, опуб ли ко ван ных в жур на лах с вы со-
ким ин дек сом ци ти ро ва ния. Так, в 2010 го ду 
мо ло ды ми уче ны ми на ше го уни вер си те та 
опуб ли ко ва но 4 науч ных статьи в жур на лах 
с им пакт-фак то ром, а в 2011 го ду — 10 ста-
тей.

Пре мии и гран ты для са мых та лан тли вых
Прив ле че ние та лан тли вой мо ло де жи в 

науч ные ис сле до ва ния, рас кры тие ее ин тел-
лек ту аль но го по тен ци ала, по вы ше ние ка че-
ства и ко ли че ства науч ных раз ра бо ток спо-
соб ству ет по пу ля ри за ции и прив ле че нию 
мо ло дых кад ров в на уку пос ред ством их 
учас тия в раз лич ных гран тах. По ре зуль та-
там еже год но го кон кур са мо ло дых уче ных 
на пре мию аки ма Ка ра ган дин ской об лас ти 
в 2009 и 2010 го дах ее об ла да те ля ми ста ли 
10 пре по да ва те лей и ма гис тран тов уни вер-
си те та.
С 2002 по 2011 год ла уре ата ми го су дар-

ствен ных науч ных сти пен дий для та лан тли-
вых мо ло дых уче ных ста ли 39 пре по да ва те-
лей КарГУ.
Ла уре атом пре мии Фон да Пер во го Пре-

зи ден та Рес пуб ли ки Казахстан для мо ло дых 
уче ных в но ми на ции «Об ще ствен ные и гу-
ма ни тар ные на уки» ста ла д. п. н., про фес сор 
ка фед ры пе да го ги ки и ме то ди ки на чаль но-
го обу че ния Ж. Е. Сар се ке ева за раз ра бот ку 
и внед ре ние эф фек тив ной кон цеп ции фор-
ми ро ва ния куль ту ры про фес си ональ но го 
мыш ле ния у бу ду щих учи те лей.
Уче ные КарГУ еже год но при ни ма ют 

учас тие в Рес пуб ли кан ском кон кур се на 
при суж де ние гран та по меж ду на род ной 
прог рам ме «Бо ла шак». Так, в 2010—2011 го-
дах об ла да те ля ми гран та для про хож де ния 
науч ной ста жи ров ки за ру бе жом ста ли 9 
уче ных уни вер си те та, и сре ди них мо ло дой 
уче ный — к. э. н. Дуй сем ба ев А. А.
Сис те ма гран тов рас смат ри ва ет ся се год-

ня как один из важ ных фак то ров под дер жки 
науч ных кол лек ти вов и от дель ных уче ных. 
На ря ду с этим гран ты слу жат об ще ствен но-
науч ным приз на ни ем ис пол ни те лей и их 
про ек тов, ста но вят ся сти му лом к про дол-
же нию науч ных ис сле до ва ний. По ито гам 
кон кур са, про во ди мо го Фон дом Пер во го 
Пре зи ден та РК на со ис ка ние гран тов для 
про ве де ния мо ло ды ми уче ны ми фун да мен-
таль ных и прик лад ных науч ных ис сле до ва-
ний, об ла да те ля ми гран та в 2010—2011 гг. 
ста ли 2 мо ло дых ис сле до ва те ля КарГУ.
В 2011 го ду 6 сот руд ни ков уни вер си те-

та ста ли об ла да те ля ми меж ду на род но го 
гран та мо ло дым уче ным для про хож де ния 
ста жи ров ки в рос сий ских науч ных ор га ни-
за ци ях в рам ках прог рам мы «Мо биль ность 
мо ло дых уче ных».

Луч ший Со вет мо ло дых уче ных
В Фон де Пер во го Пре зи ден та Рес пуб ли-

ки Казахстан — Ли де ра на ции (г. Алматы) 
24 и 25 но яб ря 2011 г. сос то ялась V Меж ду-
на род ная науч ная кон фе рен ция мо ло дых 
уче ных «Ин но ва ци он ное раз ви тие и вос-
тре бо ван ность на уки в сов ре мен ном Ка зах-
ста не», ор га ни зо ван ная Со ве том мо ло дых 
уче ных при фон де. В рам ках кон фе рен ции 
сос то ялась тор же ствен ная це ре мо ния наг-
раж де ния по бе ди те лей кон кур са «Луч ший 
Со вет мо ло дых уче ных в науч ных ор га ни за-
ци ях и выс ших учеб ных за ве де ни ях Рес пуб-
ли ки Ка зах стан».
Оцен ка кон кур сных за явок про во ди лась 

на ос но ве срав ни тель но го ана ли за ка че ствен-
но го сос та ва СМУ, уров ня и мас со вос ти про-
во ди мых со ве том ме роп ри ятий, ко ли че ства 
и уров ня опуб ли ко ван ных науч ных ра бот 
мо ло дых уче ных ор га ни за ции, ко ли че ства 
внед рен ных науч ных ис сле до ва ний и опыт-
но-конструк тор ских раз ра бо ток, ста тис ти-
чес ких дан ных по учас тию мо ло дых уче ных 
ор га ни за ции в вы пол не нии гран то вых науч-
ных ис сле до ва ний, в том чис ле сов мест ных 
науч ных ис сле до ва ний с за ру беж ны ми уче-

ны ми и уче ны ми стран СНГ, стат дан ным по 
ко ли че ству за щи щен ных дис сер та ци он ных 
ис сле до ва ний, их уров ню (док тор на ук, PhD, 
кан ди дат на ук) и про цен ту от об ще го ко ли-
че ства мо ло дых уче ных ор га ни за ции, по на-
ли чию и мас со вос ти про во ди мых со ци аль-
но-куль тур ных ме роп ри ятий со ве та.
Ре ше ни ем кон кур сной ко мис сии час-

тно го фон да «Фон да Пер во го Пре зи ден та 
Рес пуб ли ки Казахстан — Ли де ра на ции» 
Со вет мо ло дых уче ных КарГУ им. Е. А. Бу-
ке то ва приз нан по бе ди те лем. Наг раж ден 
дип ло мом по бе ди те ля Рес пуб ли кан ско го 
кон кур са «Луч ший Со вет мо ло дых уче ных 
в науч ных ор га ни за ци ях и выс ших учеб ных 
за ве де ни ях Рес пуб ли ки Ка зах стан» и удос-
то ен де неж ной пре мии в раз ме ре 500 тыс. 
тен ге для сти му ли ро ва ния, ко ор ди на ции и 
под дер жки дея тель нос ти Со ве та мо ло дых 
уче ных уни вер си те та.

За кон в под дер жку на уки
Стра те гия раз ви тия Рес пуб ли ки 

Казахстан на сов ре мен ном эта пе тре бу ет от 
мо ло дых уче ных ак тив но го учас тия в раз-
ви тии оте че ствен ной на уки и по вы ше нии 
ее ми ро во го прес ти жа. «Го су дар ствен ная 
прог рам ма раз ви тия об ра зо ва ния Рес пуб-
ли ки Казахстан на 2011—2020 го ды» ста вит 
це ли даль ней шей мо дер ни за ции ка зах стан-
ско го об ра зо ва ния, сох ра не ния кад ров, сок-
ра ще ния «утеч ки моз гов» и прив ле че ния 
мо ло де жи к науч ным ис сле до ва ни ям, т. к. 
сред ний воз раст ка зах стан ских науч ных ра-
бот ни ков сос тав ля ет 55 лет.
При ня тый в 2011 го ду За кон РК «О на уке» 

пред став ля ет но вую мо дель сис те мы уп рав-
ле ния на укой, ко то рая име ет две глав ных 
сос тав ля ющих: по вы ше ние ро ли уче ных по 
всей вер ти ка ли при ня тия ре ше ний и вве-
де ние но вой сис те мы фи нан си ро ва ния ис-
сле до ва ний. Для это го го су дар ством с обя-
за тель ным учас ти ем уче ных фор ми ру ют ся 
та кие ме ха низ мы, как выс шая науч но-тех-
ни чес кая ко мис сия, на ци ональ ные науч ные 
со ве ты, об нов лен ная го су дар ствен ная науч-
но-ака де ми чес кая эк спер ти за с учас ти ем 
за ру беж ных спе ци алис тов и при ня тие ре-
ше ний, не за ви си мых от ад ми нис тра тив ной 
вер ти ка ли. Вве де ние трех форм фи нан си-
ро ва ния на уки (гран то вой, ба зо вой и прог-
рам мно-це ле вой) поз во лит ре шить стра-
те ги чес ки важ ные го су дар ствен ные за да чи, 
су ще ствен но прод ви нуть ся к ин тег ра ции в 
ми ро вое науч ное прос тран ство, обес пе чить 
рас хо ды на ин фрас трук ту ру, ин фор ма ци-
он ное обес пе че ние и обес пе чит вы со кий 
уро вень мо биль нос ти уче ных.
В све те но во го за ко на в це лях по вы ше ния 

кон ку рен тос по соб нос ти и ин но ва ци он ной 
дея тель нос ти КарГУ уни вер си те том ве дет ся 
пла но мер ная ра бо та по его ре али за ции и под-
дер жке но во го ме ха низ ма раз ви тия на уки:
по лу че но сви де тель ство об ак кре ди та-• 
ции КарГУ в ка че стве субъ ек та науч ной и 
науч но-тех ни чес кой дея тель нос ти;
от крыт офис ком мер ци али за ции;• 
на ба зе че ты рех фа куль те тов от кры ва ют-• 
ся науч но-тех но ло ги чес кие ком плек сы;
уче ные уни вер си те та уча ству ют в кон кур-• 
сах на гран то вое фи нан си ро ва ние науч но-
тех ни чес ких прог рамм и про ек тов, ин но-
ва ци он ных про ек тов, по пре дос тав ле нию 
ин но ва ци он ных гран тов для вы пол не ния 
опыт но-конструк тор ских ра бот и рис ко вых 
ис сле до ва ний прик лад но го ха рак те ра и др.
По ми мо это го, с целью сти му ли ро ва ния 

и по ощ ре ния науч ной дея тель нос ти уче-
ных уни вер си те та из вне бюд жет ных средств 
вып ла чи ва ют ся над бав ки за ру ко вод ство 
за щи тив ши ми дис сер та ции док то ран та ми 
PhD, прив ле че ние сту ден тов к изоб ре та-
тельской дея тель нос ти, за раз ра бот ку про-
ек тов и др., из гос бюд же та ус та нав ли ва ет ся 
еже ме сяч ная доп ла та за уче ные сте пе ни.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ КАНДИДАТ 
БИОЛОГИЧЕСКИХ НАУК А. С. АТАЛИКОВА

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ НАУЧНОЙ АССОЦИАЦИИ СТУДЕНТОВ И 
МАГИСТРАНТОВ ДОКТОРАНТ PCD ФИЗИЧЕСКОГО ФАКУЛЬТЕТА 

А. К. ЗЕЙНИДЕНОВ
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Биб ли оте ка КарГУ им. Е. А. Бу ке то ва за 
го ды не за ви си мос ти ста ла под лин ным ин-
фор ма ци он ным цен тром, ко то рый ока зы-
ва ет под дер жку всей дея тель нос ти уни вер-
си те та. В це лях обес пе че ния об ра зо ва тель-
но го про цес са, ис сле до ва тельских про ек тов 
и вос пи та тель ной ра бо ты в уни вер си те те 
фор ми ру ет ся уни вер саль ный фонд из да ний 
на бу маж ных и элек трон ных но си те лях. Его 
объ ем сос тав ля ет 1 млн 706 тыс. экз. до ку-
мен тов, в 1991 го ду он сос тав лял 720 тыс. экз. 
В биб ли оте ке был соз дан элек трон ный ка та-
лог, от ве ча ющий сов ре мен ным тре бо ва ни ям 
по ис ка ин фор ма ции. Его объ ем на се год ня 
сос тав ля ет поч ти 400 ты сяч за пи сей о биб ли-
отеч ном фон де.

К праз дно ва нию 20-ле тия Не за ви си мос ти РК 
биб ли оте ка про ве ла для сту ден тов боль шой цикл 
ме роп ри ятий под об щим наз ва ни ем «Биб ли-
отеч ная эс та фе та». На от кры тие эс та фе ты бы ли 
приг ла ше ны сту ден ты эко но ми чес ко го фа куль те-
та. Им бы ли пред став ле ны но вые кни ги, по лу чен-
ные биб ли оте кой за пос лед ние 2 го да для спе ци-
аль нос тей это го фа куль те та. Бы ли пре зен то ва ны 
но вые элек трон ные ре сур сы уни вер си те та. Для 
сту ден тов юри ди чес ко го фа куль те та так же бы ли 
пред став ле ны но вин ки учеб ной и науч ной ли те-
ра ту ры и пре зен та ция соб ра ния со чи не ний Ч. Ва-
ли ха но ва, впер вые из дан но го на ка зах ском язы ке 
(под го то ви ли и пред ста ви ли до цент ка фед ры 
ар хе оло гии и эт но ло гии и оте че ствен ной ис то-
рии Л. К. Шот ба ко ва и зав. от де лом элек трон ных 
ре сур сов Ш. Р. Абиль ма жи но ва). Для сту ден тов 
фи ло ло ги чес ко го фа куль те та с учас ти ем уче ных 
про ве ден круг лый стол «Алаш əде би етін де гі 
тəуел сіз дік иде ясы» (16 но яб ря). Про ве де ны дни 
ка федр уго лов но го про цес са и кри ми на лис ти ки 
(23 но яб ря), ма те ма ти чес ко го ана ли за и диф фе-
рен ци аль ных урав не ний (3 но яб ря) и ар хе оло гии, 
эт но ло гии и оте че ствен ной ис то рии (25 но яб ря). 
Дни ин фор ма ции про ве де ны для сту ден тов и 
пре по да ва те лей хи ми чес ко го фа куль те та (10 и 15 
но яб ря), про фес си ональ но-ху до же ствен но го фа-

куль те та (15 но яб ря) — «Со юз об ра зо ва ния, на-
уки и кни ги» и фа куль те та инос тран ных язы ков 
(24 но яб ря) — «Язы ки Не за ви си мос ти». На днях 
ин фор ма ции бы ли пред став ле ны прос мот ры 
ли те ра ту ры, об зо ры книг, пос вя щен ные двад ца-
ти лет не му юби лею Не за ви си мос ти РК, и элек-
трон ные пре зен та ции об ра зо ва тель ных и науч-
ных ре сур сов. В Дне ин фор ма ции для фа куль те та 
инос тран ных язы ков при ня ли учас тие сту ден ты 
это го фа куль те та, ко то рые проч ли сти хи о Ка зах-
ста не на раз ных язы ках — ка зах ском, рус ском, ан-
глий ском, не мец ком, фран цуз ском. Это сту ден ты 
пер вых кур сов Ос па нов Ар дак, Инер ба ева Са би-
на, Ко ка ре ва Али на и Са ти ло ва Ай ге рим.
Не ос та лись без вни ма ния и пре по да ва те ли 

и уча щи еся кол лед жа. Для них про ве де но 2 дня 
ин фор ма ции с об зо ра ми «Қа зір гі за ман да ғы Қа-
зақ стан» (под го то ви ла ст. биб ли оте карь Ж. Му-
хам мед жа но ва), «Астана бір лік жə не тəуел сіз дік 
сим во лы» (под го то ви ла биб ли оте карь Г. Бай на за-
ро ва) и элек трон ны ми пре зен та ци ями о Ч. Ва ли-
ха но ве и ре сур сах биб ли оте ки.

23 но яб ря в науч ной биб ли оте ке для про фес-
сор ско-пре по да ва тельско го сос та ва уни вер си те-
та сот руд ни ка ми На ци ональ ной ака де ми чес кой 
биб ли оте ки РК про ве ден се ми нар «Воз мож нос-
ти Ка зах стан ской на ци ональ ной элек трон ной 
биб ли оте ки для об ра зо ва ния и на уки». При сут-
ство ва ли уче ные и пре по да ва те ли фа куль те та 
инос тран ных язы ков, эко но ми чес ко го фа куль-
те та, фи зи чес ко го, со ци аль но-пе да го ги чес ко го и 
дру гих фа куль те тов, ко то рые за да ва ли воп ро сы и 
выс ка за ли пред ло же ния. Это не пер вое пло дот-
вор ное сот руд ни че ство с На ци ональ ной ака де-
ми чес кой биб ли оте кой Казахстана.

Эс та фе ту за вер шил День про фес си ональ ной 
ин фор ма ции для сот руд ни ков биб ли оте ки, где 
был пред став лен вы пу щен ный к зна ме на тель ной 
да те биб ли ог ра фи чес кий ука за тель ли те ра ту ры 
«Двад цать лет ми ра и со зи да ния» (под го тов лен 
биб ли ог ра фом Ер шо вой Л. А.). Ука за тель поз во-
ля ет вес ти опе ра тив ный по иск по те ма ти чес ким 
зап ро сам — раз ви тие эко но ми ки, со ци аль ной 
ин фрас трук ту ры, на уки, об ра зо ва ния, куль ту ры 

Казахстана за 20 лет. В не го вош ли и пуб ли ка ции 
ППС на ше го уни вер си те та, пос вя щен ные юби-
лей ной да те. Ука за тель раз ме щен на сай те биб-
ли оте ки. Сот руд ни кам биб ли оте ки бы ли пред-
став ле ны пре зен та ции но вых элек трон ных ре сур-
сов для ра бо ты со сту ден та ми и ма гис тран та ми, 
а так же пре зен та ция «Ка зах стан ская на ци ональ-
ная элек трон ная биб ли оте ка для об ра зо ва ния и 
на уки» (про ве ла зав. от де лом Ни ки ши на Л. Н.).

В те че ние все го го да на сай те биб ли оте ки 
под дер жи ва лась руб ри ка «20 лет Не за ви си мос-
ти Рес пуб ли ки Ка зах стан», об нов ля лись спис ки 
ре ко мен ду емой ли те ра ту ры по те ме. Анон си ро-
ва лись но вей шие ре сур сы, в руб ри ке «Из да но в 
КарГУ» бы ли пред став ле ны но вые из да ния ППС, 
вы шед шие в из да тель стве уни вер си те та. Чис ло 
по се ще ний сай та биб ли оте ки сту ден та ми сос та-
ви ло бо лее 25 тыс.

В рам ках под го тов ки и про ве де ния биб ли-
отеч ной эс та фе ты бы ли под го тов ле ны и раз вер-
ну ты выс тав ки и прос мот ры но вей ших из да ний: 
«Өрі сі кең, өре сі би ік Қа зақ стан», «Қа зақ ста ным — 
қа ра ша ңы ра ғым», «Елім нің ер кін ді гі — Тəүел сіз-
дік», «Ка лен дарь ис то рии: 20-ле тию Не за ви си-
мос ти РК пос вя ща ет ся», «Казахстан в че ты рех 
из ме ре ни ях: ис то рия, по ли ти ка, эко но ми ка, 
куль ту ра», «Дре во не за ви си мос ти: от ис то ков к 
проц ве та нию». В сту ден чес ких груп пах про ве де-
ны биб ли ог ра фи чес кие об зо ры книг «Мəң гі лік 
мұ рат: Ер кін дік. Азат тық. Тəуел сіз дік», «Мə де-
ни ет. Мə де ни мұ ра жə не тəуел сіз дік», «Казахстан 
в спра воч ных из да ни ях», «Астана бір лік жə не 
тəуел сіз дік сим во лы», «Қа зір гі за ман да ғы Қа-
зақ стан жур нал да ры — Жур на лы сов ре мен но го 
Казахстана», «Казахстан: пять ве ков и двад цать 
лет». Вы ра жа ем бла го дар ность уче ным, пре по-
да ва те лям уни вер си те та, при няв шим ак тив ное 
учас тие в ор га ни за ции ра бо ты биб ли оте ки по 
праз дно ва нию 20-ле тия Не за ви си мос ти РК: про-
фес со рам Жа рыл га по ву Ж. Ж., Зо ло та ре вой Л. Р., 
до цен ту Шот ба ко вой Л. К., Ак са но вой Ю. В., за-
мес ти те лям де ка нов и сот руд ни кам биб ли оте ки.

ИНФОРМАЦИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНА НАУЧНОЙ БИБЛИОТЕКОЙ КАРГУ

При Ка ра ган дин ском го су дар ствен ном 
уни вер си те те име ни Е. А. Бу ке то ва фун кци-
они ру ет са на то рий-про фи лак то рий. Бо лее 
25 лет это ме ди цин ское уч реж де ние воз-
глав ля ет глав ный врач Ай тпа ну Жу ну сов на 
Ток сам ба ева. Она про фес си онал сво его де-
ла, чут кий, вни ма тель ный, от вет ствен ный 
ру ко во ди тель. Од ни ми из при ори тет ных 
нап рав ле ний ее ме ди цин ской дея тель нос-
ти яв ля ют ся раз ви тие со ци аль ной сфе ры и 
фор ми ро ва ние здо ро во го об ра за жиз ни.

Бла го да ря рек то ра ту и проф со юз но му ко-
ми те ту сту ден ты и сот руд ни ки уни вер си те та 
име ют воз мож ность по льгот ным пу тев кам и 
кур сов кам по лу чить ка че ствен ное ле че ние и 
от дых, а зас лу жен ным ве те ра нам тру да два ра-
за в год пре дос тав ля ет ся бес плат ное ле че ние.
Пре бы ва ние в са на то рии-про фи лак то рии 

поз во ля ет без от ры ва от учеб но го про цес са и 
пов сед нев ной дея тель нос ти прой ти курс са-
на тор но го ле че ния, что поз во ля ет ук ре пить 
здо ровье, по вы сить ра бо тос по соб ность и ус пе-
ва емость. Ле че ние и от дых по вы ша ют соп ро-
тив ля емость ор га низ ма к воз дей ствию неб ла-
гоп ри ят ных внеш них фак то ров.
В са на то рии-про фи лак то рии ра бо та ют ка-

би не ты фи зи оте ра пии, ле чеб ной физ куль ту ры 
и мас са жа, про це дур ный ка би нет, во до ле чеб-
ни ца, ка би нет кис ло ро до ле че ния и фи то те ра-
пии, ка би нет иг ло реф лек со те ра пии с но вей-
шим обо ру до ва ни ем. Кро ме то го, здесь ве дут 
при ем врач-те ра певт, ото ла рин го лог, сто ма-
то лог. Сту ден чес кий врач вы да ет ме ди цин ское 
зак лю че ние сту ден ту о том, что он нуж да ет ся 

в ле че нии и оз до ров ле нии в са на то рии-про-
фи лак то рии, за пол ня ет са на тор но-ку рор тную 
кар ту с не об хо ди мы ми ла бо ра тор ны ми рен-
тге но ло ги чес ки ми ис сле до ва ни ями, ЭКГ и др. 
Ле ча щий врач-те ра певт наз на ча ет ком плекс 
са ни тар но го ле че ния: ме ди ка мен тоз ное и фи-
зи оте ра пев ти чес кое ле че ние, ви та ми но те ра-
пию, ле чеб ное пи та ние, об ще ук реп ля ющие 
ме роп ри ятия (за ка ли ва ющие вод но-ги ги ени-
чес кие про це ду ры, за ня тия фи зи чес кой куль-
ту рой, про гул ки на све жем воз ду хе, а так же 
со от вет ству ющий ре жим), все это обес пе чи ва-
ет вы со кий ле чеб но-вос ста но ви тель ный и про-
фи лак ти чес кий эф фект.
Ка би нет фи зи оте ра пии ос на щен не об-

хо ди мой ап па ра ту рой: ап па ра ты «По ток-1», 
«УВЧ-66», «Ам пли пульс-4», «ЛУЧ-3», «Ро-
маш ка», «То нус-2», «По люс-1», «Элек тро сон», 
«Ис кра-1», «Све то вая ван на», «Лам па-со люкс», 
«Ин фрак рас ный об лу ча тель», «Ту бус-кварц», 
име ет ся ин га ля то рий.
В ка би не те во до ле чеб ни цы про во дят ся вод-

ные про це ду ры — ле чеб ные ван ны. К ле чеб-
ным ван нам от но сят ся хло рид но-нат ри евые, 
йо доб ром ные и жем чуж ные ван ны. Хло рид-
но-нат ри евые ван ны нор ма ли зу ют то нус ар те-
рий при ги пер то ни чес кой бо лез ни, ока зы ва ют 
обез бо ли ва ющее, про ти во вос па ли тель ное и 
де сен си би ли зи ру ющее дей ствие. Йо доб ром-
ные ван ны со дер жат мик ро эле мен ты йо да и 
бро ма, йод при вса сы ва нии че рез ко жу и сли-
зис тые обо лоч ки уси ли ва ет дея тель ность же лез 
внут рен ней сек ре ции, бром ока зы ва ет ус по ка-
ива ющее дей ствие на ЦНС и улуч ша ет ра бо ту 
сер дца. Не сле ду ет при ни мать ван ну на то щак 

или сра зу пос ле еды. Жем чуж ные ван ны по-
ка за ны при фун кци ональ ных расстрой ствах 
нер вной сис те мы, об щем утом ле нии, при 1-й 
ста дии ги пер то ни чес кой бо лез ни. В мас саж-
ном ка би не те ус та нов ле на элек тро мас саж ная 
ку шет ка «Ну га-бест», ко то рая эф фек тив на 
при на ру ше ни ях опор но-дви га тель но го ап па-
ра та, при за бо ле ва ни ях вер хних ды ха тель ных 
пу тей, ос трых и хро ни чес ких брон хи тах, пнев-
мо ни ях и др. за бо ле ва ни ях.
В про це дур ном ка би не те про це дур ная 

мед сес тра вы пол ня ет вра чеб ные наз на че ния. В 
ка би не те фи то те ра пии для па ци ен тов го то вят 
от ва ры из ле кар ствен ных трав. В ка би не те кис-
ло ро до те ра пии — кис ло род ные кок тей ли.

В са на то рии-про фи лак то рии есть сто ло вая 
на 40 по са доч ных мест. Ди ет сес тра сос тав ля-
ет ме ню и сле дит за тем, что бы пи та ние бы ло 
раз но об раз ным, лег ко ус вояемым, об ла да ло 
вы со ки ми вку со вы ми ка че ства ми.
Ле ча щий врач-те ра певт на каж до го па ци ен-

та за во дит ис то рию бо лез ни, ку да за пи сы ва ет 
дан ные объ ек тив но го ис сле до ва ния, план ле че-
ния, те ку ще го наб лю де ния и эпик риз. Вра чи-
кон суль тан ты вно сят со от вет ству ющие за пи си 
о про ве ден ных кон суль та ци ях и свои ре ко мен-
да ции. При ис поль зо ва нии фи зи чес ких фак то-
ров, ле чеб ной физ куль ту ры, ра ци ональ но го и 
ди ети чес ко го пи та ния и соб лю де нии ре жи ма 
па ци ен там са на то рия-про фи лак то рия КарГУ 
обес пе чи ва ет ся вы со кий ле чеб но-вос ста но ви-
тель ный и про фи лак ти чес кий эф фект.

САЛИМА АЯПБЕРГЕНОВА, 
МЕДСЕСТРА УЧЕБНОГО КОРПУСА №6

Научная библиотека: навстречу юбилею Независимости РК

Санаторий-профилакторий КарГУ — отдых и лечение

ТLгілші ж�рек – жыр �ні
Мен 6аза6пын!
(Ж�банша толLау)
Мен �аза�пын, серімін, �нерлімін,
Ас�ар таумен б�гінде те
елді �нім.
fнерім, салт-д"ст�рім м"
гілікке
Са�тама� �р елімні
 кемелдігін.
Мен �аза�пын, "лі алда к�рер к�нім!

Мен �аза�пын, к�міс те, алтын деме
,
Жанымны
 жалында�ан пар�ын к�рем.
Мен д"улетті баймын деп айта аламын
К�
ілі ашы� �она�жай хал�ымменен.

Мен �аза�пын, б�рімін залымда�ан
Еш жау�а басымды иіп ба�ынба�ан.
Сенерім — бір Аллам бар "р�ашанда
Одан �зге ешкімге табынба�ан
Мен �аза�пын, �амалмын алынба�ан!

Мен со�ыстым, шабыстым ел са�тансын деп,
&рпа�ым ба�ытты боп шаттансын деп.
А�ын болдым, �аймы�пас батыр болдым
;р �аза� кеуде керіп ма�тансын деп.

Мен — �аза�, жа�сылы�ты
 досындаймын,
Бір жаманны
 �шіккен �асындаймын.
Жау �оршап, �анжар кезеп т�рса-да�ы
Ешкімге еш�ашанда бас �рмаймын!
Батырмын!
fнерлімін!
fр т�л�амын!
Мен – �аза�, �аза�пын мен, осындаймын!

�аза� болып �ай�ырдым мен, жыладым,
�иналдым мен, к�р тоза��а шыдадым.
Сан �асырдан армандаумен, а
саумен
К�рсем дедім тіршілікті
 ж�ма�ын.
Мен Алладан жалбарынып с�радым!

Мен �аза�пын, т�лпармын, жарай берем,
Бір �мітпен биікке �арай берем.
Дос пен �асты б�лмей-а� �арсы алатын
fр намыстан со�ыл�ан сарайменен
Мен �аза�пын М��а�али, Абайменен!

К�кте к�н т�р к�лімсіреп, па
 к�ліп,
Жанарымнан жалында�ан жанды �міт.
Б�л �аза�ты
 а� тілегін �абыл ап,
Аллам берсін берекені м"нді �ып
Алты Алашым аман болсын м"
гілік!
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ТBуелсіздік — еC �лкен бEл несібем
Мен ба�ытты �рпа�пын алданба�ан,
Жаута
 �а�ып ешкімге жалданба�ан.
Т"уелсіздік б�йыр�ан еншімізге,
Алаш хал�ы ежелден арманда�ан.

Мен ба�ытты буынмын адаспа�ан,
Пейілін Отанына таза �ста�ан.
М"
гілік болар мені
 ма�танышым —
Ар�адан бой к�терген �з Астанам.

Ашылып жа
а д"уір т�р пара�ы,
«Б"йтеректен» ш��ыла – н�р тарады.
Та
ерте
 т"тті �й�ымнан оян�анда
;уелеп "н�раным шыр�алады.

Ел есігін егемен �рпа� ашып,
Бізді
 керуен барады �ыр�аны асып.
К�зімді к�к аспан�а салып едім
К�к байра�ым к�кпенен т�р таласып.

fсер елге тынышты� жарасады,
Тату елге т"
ір де �арасады.
Кешегі «менмін»деген мемлекеттер,
Б�гін �аза� елімен санасады.

Т"уелсіздік – е
 �лкен б�л несібем,
Жел со�пасын ірі елді
 іргесінен.
�аза�пын деп �ас�айып айта аламын
�ай жерді
 болса-да�ы мінбесінен!

М;�А�АЛИ СЕЙТ�АЗЫ,
ЖУРНАЛИСТИКА Б	ЛІМІНІ�
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