
ЖАСТАР �ЛЕМІ
МИР МОЛОДЕЖИ

№ 16(172) 29.12.2011

Академик Е. А. Б�кетов атында�ы �ара�анды мемлекеттік университетi * Карагандинский государственный университет имени академика Е. А. Букетова

Б�гінгі номерде

Сегодня в номере
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Уважаемые преподаватели, 
дорогие студенты!

Бар ша ңыз ды Жа ңа жыл мей ра мы мен құт тық тай мын! Жа ңа жыл қар са ңын-
да осы ағым да ғы жы лы жү зе ге ас қан не гіз гі іс-ша ра лар ды қо ры тын ды лап, ке лер 
жыл ға жүйе лі жос пар құ ра тын игі дəс тү рі қа лып тас қан. Үс ті міз де гі 2011 жыл 
бар ша мыз үшін ма ңыз ды жыл бол ды. Бұл жыл — Қа зақ стан Рес пуб ли ка сы 
Тəуел сіз ді гі нің 20 жыл ды ғы, елі міз ді жа ңа же тіс тік тер мен та быс тар ға бас та ған 
жыл бол ды. Ке лер 2012 жыл қар са ңын да ең бе гі жа нып, оқу мен ғы лым да, спорт 
пен шы ғар ма шы лық жол да жо ға ры көр сет кіш көр се тіп, уни вер си те ті міз дің ме-
рейін үс тем ет кен бар ша ға ал ғыс біл дір гім ке ле ді.
Бү гін гі жо ға ры мек теп — Қа зақ стан Рес пуб ли ка сы Пре зи ден ті Нұр сұл тан 

Əбі шұ лы Назарбаев тың бас та ма сы мен анық тал ған ға лам дық ұлт тық жо ба лар 
аясын да ғы жа ңа пер спек ти ва лық мақ сат тар ды ти ім ді түр де ше шу ге қа бі лет ті 
үде ме лі да мы ған жүйе. Қа зір гі Қа зақ стан бей не сін ел эко но ми ка сы ның ин но ва-
ци ялық-бағ дар лан ған да му қар қы ны мен са па сын анық тай тын, оның үде ме лі өз-
гер ме лі əлем де гі бə се ке ге қа бі лет ті лі гін ар тты ра тын прог рес сив ті жо ға ры бі лім 
бе ру жүйе сін сіз елес те ту мүм кін емес. Сон дық тан бар ша ңыз ға қыз мет пен оқу да 
жа ңа ғы лы ми жə не шы ғар ма шы лық та быс қа же ті ңіз дер де ген ті лек ар на ғым ке-
ле ді.
Жа ңа жыл қар са ңын 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 ұжы мы на шын жү рек тен ба қыт, із гі лік, ден са улық жə не ырыс-
құт 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 нас ту па ющим Но вым го дом! Сло жи лась доб рая тра ди ция — 

в пред но во год ние дни под во дить ос нов ные ито ги го да ухо дя ще го и стро ить пла-

ны на год гря ду щий. Ухо дя щий 2011 год — осо бый год для всех нас. Это год 20-ле-

тия Не за ви си мос ти Рес пуб ли ки Казахстан, год но вых дос ти же ний, но вых ус пе хов 

на шей стра ны. В ка нун нас ту па юще го 2012 го да хо те лось бы об ра тить ся к вам со 

сло ва ми ис крен ней бла го дар нос ти за ваш труд, хо ро шую уче бу, вы со кие дос ти-

же ния в на уке, твор че стве и спор те.

Выс шая шко ла се год ня — это ди на мич но раз ви ва юща яся сис те ма, ко то рая, 

бес спор но, спо соб на эф фек тив но ре шать но вые пер спек тив ные за да чи в рам ках 

ре али за ции гло баль ных на ци ональ ных про ек тов, оп ре де лен ных Пре зи ден том 

Рес пуб ли ки Казахстан Нур сул та ном Аби ше ви чем Назарбаевым. Сов ре мен ный 

об лик Казахстана не мыс лим без прог рес сив ной сис те мы выс ше го об ра зо ва ния, 

во мно гом оп ре де ля ющей тем пы и ка че ство ин но ва ци он но ори ен ти ро ван но го 

раз ви тия эко но ми ки стра ны, по вы ше ния ее кон ку рен тос по соб нос ти в ди на мич-

но ме ня ющем ся ми ре. В свя зи с этим хо чу по же лать всем но вых науч ных и твор-

чес ких ус пе хов в тру де и уче бе.

На ка ну не Но во го го да от ду ши же лаю все му мно го ты сяч но му кол лек ти ву 

КарГУ им. ака де ми ка Е. А. Бу ке то ва счастья, доб ра, здо ровья и бла го по лу чия. 

С Но вым го дом!

РЕКТОР КАРГУ ИМ. АКАДЕМИКА Е. А. БУКЕТОВА 

ПРОФЕССОР Е. К. КУБЕЕВ

Жа4а жылдары4ызбен!Жа4а жылдары4ызбен!
С Новым годом!С Новым годом!
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2011 жыл дың 12 жел тоқ са нын да ака-
де мик Е. А. Бө ке тов атын да ғы Қа ра ған-
ды мем ле кет тік уни вер си те тін де Қа-
зақ стан Рес пуб ли ка сы Тəуел сіз ді гі нің 
20 жыл ды ғы на ар нал ған Ғы лы ми ке ңес-
тің сал та нат ты мə жі лі сі өт ті.

Қа ра ған ды мем ле кет тік уни вер си те ті 
Тəуел сіз дік тің 20 жыл дық ме рей тойын зор 
же тіс тік тер мен қар сы ал ды. «Зер тте уші 
уни вер си тет ре тін де гі ҚарМУ-дың да му 
бағ дар ла ма сы» жо ба сы жə не ҚарМУ ға-
лым да ры ның «Қа ра ған ды об лы сы өнер кə-
сі бі не гіз гі са ла ла ры ның да му кон цеп ци-
ясын да ғы» 9 жо ба сы ның елі міз де гі ең үз дік 
жо ба лар дың бі рі ре тін де Қа зақ стан Рес-
пуб ли ка сы Бі лім жə не ғы лым ми нистрлі гі 
та ра пы нан мойын да луы, уни вер си тет оқы-
ту шы ла ры мен қыз мет кер ле рі пуб ли ка ци-
яла ры ның ше тел дік жо ға ры дə ре же лі ба-
сы лым дар да жа рық кө руі, ин но ва ци ялық 
ла бо ра то ри ялар мен зер ттеу ор та лық та-
ры ның ашы луы, «ЖОО ең үз дік оқы ту шы-
сы» рес пуб ли ка лық кон кур сын да ҚарМУ-
дың 12 оқы ту шы сы ның же ңі сі, Қа зақ стан 
Рес пуб ли ка сы Пре зи ден ті нің «Бо ла шақ» 
ха лы қа ра лық сти пен ди ясы ның уни вер си-
тет тің 10 оқы ту шы сы мен қыз мет кер ле рі-
не та ғайын да луы, ҚарМУ бі лім бе ру бағ-
дар ла ма сы ның AQ UIN гер ман агент ті гін де 
ма ман дан ды рыл ған ха лы қа ра лық ак кре ди-
та ци ядан өтуі, мі не, осы ның бар лы ғы бі лім 
ор да сы ның ба ғын дыр ған би ік бе лес те рі.
ҚарМУ сту дент те рі нің рес пуб ли ка лық 

жə не ха лы қа ра лық пəн олим пи ада ла ры 
бойын ша же ңіс ке же туі зор мақ та ныш. 

Тұң ғыш Президент қо ры ның ұйым дас ты-
ру ымен өт кен «Қа зақ стан Рес пуб ли ка сы-
ның ғы лы ми ұйым да ры мен жо ға ры оқу 
орын да рын да ғы жас ға лым дар дың ең үз дік 
ке ңе сі» рес пуб ли ка лық кон кур сы қо ры-
тын ды сы бойын ша біз дің уни вер си тет тің 
жас ға лым дар ке ңе сі же ңім паз деп та ныл-
ды. Ба ка лав ри ат тың 23 ма ман ды ғы рес пуб-
ли ка лық дең гей де дайын дық тың 6 ба ғы ты 
бойын ша 1, 2 жə не 3 орын дар ды иелен ді.
Қа зақ стан Рес пуб ли ка сы Тəуел сіз ді гі нің 

20 жыл ды ғын да уни вер си тет сту дент те-
рі спор ттық же тіс тік тер ді де ба ғын дыр ды. 
Атап ай тсақ, же ңіл ат ле ти ка дан О. Блу до-
ва Лон дон да өте тін Олим пи ада ға жол да-
ма ал ды; Х. Ха ван бай Кей пта ун да (ОАР) 
дзю до бойын ша өт кен жас тар ара сын да-
ғы əлем чем пи она тын да 3 орын ды же ңіп 
ал ды; Е. Аидо ва спор ттың конь ки мен мə-
нер леп сыр ға нау тү рі бойын ша əлем ку-
бо гін де 3 орын ды же ңіп ал ды; А. Ку зи на 
же ңіл ат ле ти ка дан Қа зақ стан чем пи оны 
атан ды; Б. Мо ми нов бокс бойын ша (69 кг) 
Республика чем пи оны ата нып, елі міз дің 
құ ра ма сы на қо сыл ды; Ж. Са ри ев грек-рим 
кү ре сі бойын ша Республика чем пи оны 
ата нып, ел құ ра ма сы ның мү ше сі атан ды; 
2011 жы лы ша ғын-фут бол бойын ша елі міз-
дің чем пи оны атан ған «Тұл пар» ко ман да-
сы ның құ ра мын да ғы А. Ва ли шин чем пи он 
атан ды. Өнер паз жас та ры мыз да ки елі қа ра 
ша ңы рақ тың қор жы нын май ла ды. Мə се лен, 

«Са рын» фольклор лық ан-
сам блі ха лық тық де ген атақ 
ал ды. ҚарМУ-дың «Жас тар» 
во каль дік то бы об лыс тық 
пат ри от тық əн дер ге ар нал-
ған «Жас сұң қар» кон кур-
сын да Гран-При ді иелен ді.
Қа ра ған ды мем ле кет тік 

уни вер си те ті ұжы мы ның 
та быс та ры рес пуб ли ка лық, 
об лыс тық, қа ла лық дең гей де 
ерек ше көз ге түс ті. 12 оқы-
ту шы мен қыз мет кер, оның 
ішін де уни вер си тет рек то ры 
«Қа зақ стан Рес пуб ли ка сы 
Тəуел сіз ді гі нің 20 жыл ды ғы» 
ме да лін иелен ді. 5-уі Қа зақ-
стан Рес пуб ли ка сы Бі лім жə не ғы лым ми-
нистрлі гі нің Құр мет гра мо та сы мен; 6-уы 
Қа ра ған ды об лы сы əкі мі нің Құр мет гра-
мо та сы мен; 5-уі Қа ра ған ды қа ла сы əкі мі-
нің Құр мет гра мо та сы мен; 10-ы Қа зы бек 
би ауда ны əкі мі нің Құр мет гра мо та сы мен; 
5-уі «Нұр Отан» ХДП об лыс тық фи ли алы-
ның Құр мет гра мо та сы мен ма ра пат тал ды. 
13 оқы ту шы мен қыз мет кер уни вер си тет-
тің ата улы сыйа қы ла рын иелен ді; 37-сі ай-
лық кө ле мін де гі ақ ша лай сыйа қы ға; 69-ы 
ҚарМУ-дың Құр мет гра мо та сы на лайық 
деп та ныл ды. 5 оқы ту шы мен қыз мет кер ге 
«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 ең бек 

сі ңір ген қыз мет ке рі» де ген атақ бе ріл ді. 
69 оқы ту шы мен қыз мет кер ге ри за шы лық 
біл ді ріл ді. Сту дент тер де на зар дан тыс қал-
ған жоқ. Уни вер си тет тің қо ғам дық, ғы лы-
ми өмі рі не бел се не ара ла сып, қа ла лық, об-
лыс тық дең гей де гі ша ра лар ға өзін дік үлес, 
үн қо сып жүр ген 20 жас Құр мет гра мо та-
сы мен ма ра пат тал ды.
Тəуел сіз дік тің 20 жыл ды ғы на орай Қа ра-

ған ды мем ле кет тік уни вер си те ті сту дент тік 
са ябақ пен əуен ді фон тан са лу ар қы лы қа-
ра ған ды лық тар ға үл кен сый тар ту ет ке нін 
де ес тен шы ғар мау ке рек.

�АРМУ БАСПАС	З �ЫЗМЕТІ

Ал ла ға шү кір, Ал тай дан Аты рау ға, Қа-
ра Ер тіс тен Ақ Еділ ге со зы лып жат қан 
ұлан-бай тақ да ла мыз, Алаш тай ана ның 
арыс ұл-қыз да ры мен һəм жел тоқ сан ның 
жү рек ті ле рі бар, қа ны от, ары ап пақ, 
қо лы ашық қо ңыр ел дің ұр па ғы бол-
ға ны мыз ға мақ та на мыз. Ке ше гі Ке ңес 
сал ған тас бұ ғау дан құ ты лып, еге мен дік 
алып ер ші гі міз ді дү зеп, ең се міз ді кө те-
ріп 50 ел дің қа та ры на ұм тыл ған тұс та 
əман да əр аза мат жа һан да ну жа ңа за ман 
тех но ло ги ясы на сай жан-жақ ты лы ин но-
ва ци ялық жол мен өзін дік өне ге лі үлес те-
рін қо сып жат қа ны хақ.

Ай тпа ғым, бұл та рап та бей не леу өне рі 
де бей-жай жат қан жоқ. Жи ыр ма жыл дық 
тор қа лы той ға жа са ған ҚарМУ-дың кə сі-
би-көр кем өнер фа куль те ті нің же тіс тік те рі 
де аз емес. Су рет ші лер дің қыл қа ла мын-
да ғы бу ыр қан ған бояулар мен ше бер лер 
жа са ған мү сін дік бей не лер əл бет те мы нау 
тəуел сіз ді гі міз дің əр об ра зын сом дап жа-
тыр. Қа не, ат ба сын ар на йы бұ рып кө ре лік. 
2010 жыл дың та мыз айын да Қа ра ған ды об-
лысы əкі мі С. Н. Ах ме тов жə не ҚарМУ рек-

то ры Е.Қ. Кө бе ев аға ла ры мыз дың ар қа сын-
да бір жақ сы ша ра жо ба лан ды (фон тан са-
лу жө нін де). 2011 жы лы сəуір айын да игі іс 
бі рін ші про рек то ры мыз Р. М. Жұ ма шев тің 
бас қа ру ымен бас та лып та кет ті. Кə сі би-көр-
кем өнер фа куль те ті нің де ка ны С. Ш. Ма-
ғауин жə не ұс таз дар дан Қ. А. Ба ла бе ков, 
Ж. К. Ко му тов, Ж. Ш. Ре зин, Ғ. Б. Кен же бе-
ков тей ше бер лер дің қол та бы қал ған, ке ңес-
пен пі шіл ген ке сім ді пі шін ақы ры көп ұза-
май Бі лім кү ні қар са ңын да сый лы қо нақ тар 
қа ла мəс ли ха ты ның хат шы сы Қ. Бек сұл та-
нов, қа ла əкі мі Б. Əб ді шев жə не ҚарМУ-
дың оқы ту шы ла ры мен сту дент те рі ал дын-
да сал та нат пен ашыл ды. ҚарМУ бас оқу 
ғи ма ра ты ның оң жақ иығы ның ал дын да ғы, 
Уни вер си тет кө ше сі нің жи егін де гі кө рік ті 
фон тан көз тар та ды. Фон тан жа ға лай егіл-
ген жа сыл шыр ша лар мен əсем гүл дер дің 
əсе рі де өк тем. Бə рі де кө рер жан ға кө те рің-
кі кө ңіл-күй мен қуа ныш сый лап тұр. Кə сі-
би-көр кем өнер фа куль те тін де пат риот тық, 
құ қық тық, мə де ни ет тік, ғы лы ми жұ мыс-
тар мен қа тар, шы ғар ма шы лық, спор ттық, 
жа тақ ха на да ғы тəр бие іс те рі не де айы рық-
ша кө ңіл бө лі не ді. Мем ле кет тік, об лыс тық, 

уни вер си тет ара сын да ғы са яси іс-ша ра лар-
ға, кон курс, көр ме лер ге бел сен ді ат са лы сып 
ке ле ді. Со ның ай ға ғы, 2011 жы лы 21 сəуір-
де өт кен қа ла лық Дель фий ойын да ры на 
жал пы 72 адам қа ты нас ты. Су рет бойын ша 
Е. Шка ба ра, О. Даль бер ге нов, И. Мак си мов 
ал ға шық са, фо тог ра фи ядан А. Ба ра нов, 
WEB-ди зай ннан Е. Тре щев бас жүл де ні өз 
қор жын да ры на сал ды.

2011 жыл дың қа ра ша сы мен жел тоқ сан-
ның өліа ра сын да өт кен Қа ра ған ды қа ла лық 
əкім ді гі нің «Да рын» жас тар сый лы ғы ның 
кон кур сы на кə сі би-көр кем өнер фа куль те ті-
нің 20 сту ден ті қа ты сып, «Жыл дың жас ақы-
ны» но ми на ци ясы бойын ша Д. Əлім бе ков 
но ми нант атан ды. «Жыл дың жас су рет ші сі» 
Б. Сад ва ка со ва ла уре ат, ал Қ. Нү сіп қан жə не 
Г. За зу ли на но ми нант атал ды. Ал «Жыл дың 
жас ха лық ше бе рі» бо лып ла уре ат ата ғын 
А. Шку та ал са, С. Се рік бай қы зы но ми нант 
бол ды. «Жыл дың жас мү сін ші сі» но ми на-
ци ясы бойын ша С. Кан та ева мен А. Ни ки-
фо ро ва но ми нант атал ды. Ай ту лы ша ра жо-
ға ры дең гей де сəт ті өтіп, ба ға лы сый лық тар 
мен ал ғыс хат тар ҚарМУ тү лек те рі нің қан-
жы ға сын май ла ды.

Жал пы қо ян жы лы ба бы мыз ке ліп, ба ғы-
мыз ашыл ды, ба ғын дыр ған би ік те рі міз аз 
емес. Бұл са ли қа лы са ясат пен бе ре ке-бір лік 
Ай сберг рух тың же мі сі. Үл гі тұ тар ұс таз дар 
мен өр ге ұм ты лар өрен дер дің əр шы ғар ма-
ла ры нан Отан ның от тан ыс тық бей не сін кө-
ре міз. Хал қы мыз дың, ұл ты мыз дың ұлы құн-
ды лық та рын се зі не міз. Бу ыр қан ған бояулар 
мен мү сін дік бей не лер сіз ді де бей-жай 
қал дыр май ты ны аян. Көр кем дік тің көк жи-
егін кө ре біл се ңіз, сыр ға то лы сыр мен сұ лу-
лық қа құ ны ға ры ңыз хақ. Əман да сын дар лы 
ел ге сым бат ты шы рай ті лейік. Еге мен ді гі міз, 
ер те ңі міз ұза ғы нан сүйін дір сін!

�АДЫРС-ЛТАН Н/СІПХАН,
К5СІБИ-К	РКЕМ 	НЕР ФАКУЛЬТЕТІНІ�
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Жыл жемісі

Буыр�анса бояулар — сілкініп <лем оянар

Дəл осын дай ата умен Қа ра ған ды 
мем ле кет тік уни вер си те тін де сту дент-
тер фо ру мы ұйым дас ты рыл ды. Дəс түр-
лі түр де өте тін сту дент тер фо ру мы Қа-
зақ стан Рес пуб ли ка сы Тəуел сіз ді гі нің 
20 жыл ды ғы на ар нал ған. ҚарМУ-дың, 
«Нұр Отан» ХДП «Жас Отан» Жас тар 
қа на ты ның, «Қай сар» жас тар қо ғам-
дық бір лес ті гі нің мұ рын дық бо лу ымен 
өт кі зіл ген жи ын аясын да дəс түр ге сай 
би ыл да пат ри отиз мді қа лып тас ты ру ға, 
тəуел сіз Қа зақ стан та ри хын те рең нен 
бі лу ге ба ғыт тал ған ша ра лар жұрт на-
за ры на ұсы ны лып, ар найы жүр гі зіл ген 
ше бер лік са бақ та ры ар қы лы түр лі са ла 
бойын ша қо сым ша бі лім алу ға мүм кін-
дік ту ғы зыл ды.

Ха лы қа ра лық сту дент тер ме ре ке сі нің 
та ри хы на көз жү гір тер бол сақ, 1946 жыл-
дың 17 қа ра ша сын да Пра га қа ла сын да Чех 
хал қы ның пат ри от сту дент те рін ес ке алу ға 
ар нал ған сту дент тер дің бү кі лə лем дік кон-
гре сін тіл ге ти ек ете міз. Бұл ме ре ке дəл 
осы жи ын да бе кі тіл ген еді. Со ны мен қа тар 
17 қа ра ша — сту дент тер дің ха лы қа ра лық 
ын ты мақ тас ты ғы кү ні. Бұл күн де өз құ рал-
пы лас та ры ның ер лі гін ес ке алу үшін түр лі 

мем ле кет тер дің сту дент те рі бі рі ге ді. Оның 
та ри хы мы на да: 1939 жыл дың 28 қа за нын-
да фа шис тер ба сып ал ған Че хос ло ва ки яда 
Пра га сту дент те рі мен оқы ту шы ла ры Че-
хос ло ва кия мем ле ке ті нің құ ры лу ына бір 
жыл то лу ына орай ше ру ге шы ға ды, діт те-
ген де рі — азат тық ту ын жел бі ре ту. Бас қын-
шы лар дың бө лім де рі ше ру ді тар қа тып, сол 
кез де ме ди ци на фа куль те ті нің сту ден ті Ян 
Оп ле тал есім ді өрім дей жас ты атып ке те-
ді. Ара ға жар ты ай са лып, сол жыл дың 15 
қа ра ша сын да на ра зы лық ша ра сы қай та өт-
ті. Нə ти же сін де он да ған адам сот та лып, 17 
қа ра ша да гес та пов тық тар мен эсэс тік тер та-
ңер тең ер те сту дент тік жа тақ ха на лар ды қор-
шау ға ал ды. 1200-ден ас там сту дент тұт қын-
да лып, За сен ха узен кон цла ге рі не ай дал ды. 
То ғыз сту дент пен сту дент тік қоз ға лыс тың 
бел сен ді ле рін сот сыз Пра га ауда нын да ғы 
Ру зи на түр ме сін де дар ға ас ты. Бойы ел жан-
ды лық пен ұлт тық рух қа то лы жа лын ды 
жас тар қыр шын нан қиы лып, ба тыр лық іс-
те рі мен кейін гі жас тар ға үл гі бо лып қал ды. 
Со дан бас тап ха лы қа ра лық сту дент тер кү ні 
бар лық фа куль тет тер мен бі лім бе ру ме ке-

ме ле рі сту дент те рі нің ба сын қо са тын күн 
ре тін де ата лып өті ле ді.
Мі не, ака де мик Е. А. Бө ке тов атын да ғы 

Қа ра ған ды мем ле кет тік уни вер си те ті жыл 
сайын осы бір ме ре ке ні атап өтіп, сту дент-
тер дің ба сын бі рік ті ру ді дəс түр ге ай нал-
ды рып ке ле ді. Фо рум жұ мы сы Сту дент тер 
са райы ның фойе сін де сту дент тік өзін-өзі 
бас қа ру ор ган да ры ның көр ме сі мен бас тау 
ал ды. Он да «Жас Отан» жас тар қа на ты, Қа-
ра ған ды об лы сы ның «Қай сар» жас тар қо-
ғам дық бір лес ті гі, Сту дент тік пар ла мент, 
Қа зақ стан сту дент те рі нің Аль ян сы, Пі кір-
сайыс клу бы жə не т. б. та ны мал ұйым дар 
ұсы ныл ды. Сту дент тер атал мыш ұйым дар-
дың мақ сат-мін дет те рі мен, қыз мет те рі мен 
та ны сып, осы қоз ға лыс тар мен ұйым дар дың 
мү ше лі гі не өту ге мүм кін дік ал ды. Қа зақ-
стан Рес пуб ли ка сы Тəуел сіз ді гі нің 20 жыл-
ды ғы на ар нал ған «Біз — Қа зақ стан ның бо-
ла ша ғы мыз» ат ты фо рум ның сал та нат ты 
ашы луы Сту дент тер са райын да өт кі зіл ді. 
Кө рер мен на за ры на «Қа зақ стан дық мем ле-
кет тің та ри хи құ ры луы» ат ты те ат рлан ды-
рыл ған қойы лым ұсы ныл ды. Уни вер си тет-

тің бі рін ші про рек то ры Рым бек Жұ ма шев 
сту дент тер ді ме ре ке ле рі мен құт тық тап, 
жы лы ле бі зін біл дір ді. Сон дай-ақ, фо рум 
жұ мы сы ның ба ры сын да 2011 жыл ғы «Жас 
та лап», «Сту дент тік қа тар ға қа был дау» бай-
қау ла ры ның же ңім паз да ры ма ра пат тал ды. 
Ма ра пат тау бағ дар ла ма сы бай қау дың но-
ми нан тта ры мен жүл де гер ле рі нің шы ғар-
ма шы лық нө мер ле рі мен ал ма сып отыр ды. 
Жи ыл ған жұрт уни вер си тет та бал ды ры ғын 
ал ғаш ат та ған бі рін ші курс сту дент те рі нің 
өнер ле рі не тəн ті бол ды.
Фо рум жұ мы сы «Қа зақ стан дық ЖОО-

да ғы сту дент тік өзін-өзі бас қа ру дың да муы: 
үл гі ле рі, мə се ле ле рі мен ке ле ше гі» ат ты 
дөң ге лек үс тел ге ұлас ты. Ша ра ға қа ла ның, 
об лыс тың, рес пуб ли ка ның жас тар ұйым-
да ры ның көш бас шы ла ры қа тыс ты. Бі лім 
мен жа ңа дағ ды лар ға бейім деу үшін ке ле-
сі дей ба ғыт тар бойын ша ше бер лік са бақ та-
ры ұйым дас ты рыл ды: pub lic re la ti ons жə не 
мар ке тинг, жур на лис ти ка жə не БАҚ, ак тер-
лік өнер, фо то су рет жə не ди зайн. Ал фо рум 
«Қай сар» жас тар қо ғам дық бір лес ті гі нің 
ұйым дас ты руы мен Жас тар ала ңын да өт кен 
«20 із гі ті лек» флеш-мо бы мен аяқ тал ды.

Е. ЖА�БЫРБАЙ-ЛЫ, �АРМУ СТУДЕНТІ

Біз – �аза�станны4 болашаEымыз!
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Уни каль ный про ект, вклю ча ющий в се-
бя три сос тав ля ющих сов ре мен но го уни-
вер си тет ско го ком плек са, ре али зу ет ся на 
хи ми чес ком фа куль те те КарГУ. В г. Са ра ни 
на ба зе ТОО «Eu ra si an In dustri al Che mi cal 
Gro up» (ТОО «EICG») был от крыт фи ли ал 
ка фед ры ор га ни чес кой хи мии и по ли ме-
ров.

От кры тие та ко го фи ли ала сви де тель ству ет 
о но вых под хо дах к обу че нию спе ци алис тов, 
о тес ном сли янии ака де ми чес ко го обу че ния, 
на уки и про из вод ства, и этот сов ре мен ный 
под ход со от вет ству ет пра ви лам кре дит ной 
сис те мы обу че ния, при ко то рой под го тов ка 
спе ци алис тов осу ществля ет ся в тес ном вза-
имо дей ствии и сог ла со ва нии элек тив ных кур-
сов с ра бо то да те ля ми.
Пред прия тия EIC Gro up тра ди ци он но спе-

ци али зи ру ют ся на вы пус ке ре зи нот ка не вых и 
ре зи нот ро со вых кон вейер ных лент, ко то рые на 
про тя же нии мно гих лет ус пеш но эксплу ати-
ру ют ся на пред прия ти ях гор но до бы ва ющей, 
ме тал лур ги чес кой, хи ми чес кой, стро итель-
ной, сельско хо зяй ствен ной и дру гих от рас-

лей про мыш лен но го ком плек са раз ных стран. 
Меж ду уни вер си те том и про из вод ствен ным 
ком плек сом был под пи сан ме мо ран дум о вза-
имо по ни ма нии. Дан ный до ку мент вклю ча ет в 
се бя ос нов ные прин ци пы ор га ни за ции фи ли-
ала ка фед ры в рам ках кре дит ной тех но ло гии 
обу че ния и со дер жит ос нов ные прак ти чес кие 
ре ко мен да ции, обя за тель ства и про чие ус ло-
вия сот руд ни че ства в об лас ти осу ществле ния 
тес но го вза имо дей ствия обе их сто рон в про-
ве де нии кур со вых и дип лом ных про ек тов, ла-
бо ра тор ных ра бот по хи ми чес кой тех но ло гии 
элас то ме ров и ре зи ны, про фес си ональ ных 
прак тик.
На ос но ве ГО СО и ква ли фи ка ци он ных ха-

рак те рис тик ба ка лав ров, ма гис тров и док то-
ран тов спе ци аль нос ти «хи ми чес кая тех но ло-
гия ор га ни чес ких ве ществ» ка фед ра ор га ни-
чес кой хи мии и по ли ме ров раз ра ба ты ва ет ра-
бо чие учеб ные прог рам мы, элек тив ные кур сы 
ко то рых сог ла су ют ся с тре бо ва ни ями и зап ро-
са ми ра бо то да те ля (ТОО «EICG»), сог ла со вы-
ва ет те ма ти ки кур со вых и дип лом ных ра бот 
сту ден тов вы пус кных кур сов, а так же ра бо чие 
прог рам мы про фес си ональ ных прак тик.

Уни вер си тет со сво ей сто ро ны обя зу ет ся 
ока зы вать вза имо вы год ную по мощь в под го-
тов ке ква ли фи ци ро ван ных спе ци алис тов че-
рез ста жи ров ку, ма гис тра ту ру, док то ран ту ру 
PhD, пре дос тав ляя им не об хо ди мые ус ло вия 
для уг луб ле ния те оре ти чес ких и прак ти чес-
ких зна ний; ока зать со дей ствие в обес пе че нии 
воз мож нос ти ис поль зо ва ния пред прия ти ем 
ис сле до ва тельских ла бо ра то рий ка фед ры ор-
га ни чес кой хи мии и по ли ме ров уни вер си те та 
для про ве де ния сов мест ных науч ных ис сле до-
ва ний.
Пред прия тие бу дет при ни мать сту ден тов, 

ма гис тран тов, док то ран тов PhD фа куль те та 
для про хож де ния про из вод ствен ной прак ти-
ки и ока зы вать по мощь в раз ра бот ке про ек тов 
дип лом ных и кур со вых ра бот по сог ла со ван-
ной те ма ти ке на без воз мез дной ос но ве; ока зы-
вать со дей ствие в обес пе че нии воз мож нос ти 
поль зо ва ния уни вер си те том ла бо ра то ри ями 
пред прия тия для про ве де ния сов мест ных 
науч ных ис сле до ва ний; при не об хо ди мос ти 
ока зы вать со дей ствие в обес пе че нии ма те ри-
аль но-тех ни чес кой ба зы фи ли ала ка фед ры 
ор га ни чес кой хи мии и по ли ме ров хи ми чес ко-
го фа куль те та для ра бо ты с элас то ме ра ми при 
сов мест ных ис сле до ва ни ях.

ИНФОРМАЦИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНА ХИМИЧЕСКИМ ФАКУЛЬТЕТОМ КАРГУ

В КарГУ им. Е. А. Бу ке то ва в рам ках 
праз днич ных но во год них ме роп ри ятий 
сос то ялось наг раж де ние луч ших фа куль те-
тов, луч ших под раз де ле ний уни вер си те та, 
а так же бы ло наз ва но имя Че ло ве ка го да.

На тор же ствен ном соб ра нии к сту ден там 
и сот руд ни кам КарГУ об ра тил ся рек тор про-
фес сор Ку бе ев Е. К. Он поз дра вил всех с дос-
ти же ни ями, на ко то рые был бо гат ухо дя щий 
год, и по же лал всем но вых ус пе хов в го ду нас-
ту па ющем. А за тем на ча лась це ре мо ния наг-
раж де ния.
В но ми на ции «Луч ший фа куль тет» луч ши-

ми ста ли три фа куль те та: на треть ем мес те — 
эко но ми чес кий фа куль тет, на вто ром — юри-
ди чес кий, а пер вое мес то, бла го да ря вы со ким 
дос ти же ни ям в прик лад ной на уке и ак тив но-
му учас тию сту ден тов в меж ду на род ных прог-
рам мах и олим пи адах, зас лу жен но бы ло от да-
но фа куль те ту инос тран ных язы ков. Фа куль те-
ты по лу чи ли де неж ные пре мии — от 100 000 
до 150 000 тен ге.
Луч шим фа куль те том в об лас ти на уки стал 

хи ми чес кий фа куль тет, ко то рый ак тив но ре-
али зу ет прог рам му внед ре ния науч ных раз-
ра бо ток в про из вод ство, прив ле кая к науч ным 
ис сле до ва ни ям и сту ден тов и ма гис тран тов.
Луч шим под раз де ле ни ем ста ла ад ми нис-

тра тив но-хо зяй ствен ная часть. Бла го да ря ра-

бот ни кам АХЧ в ухо дя щем го ду наш уни вер-
си тет стал еще кра си вее и сов ре мен нее; был 
пос тро ен сту ден чес кий сквер, от крыт фон-
тан, пре об ра же на пло щадь воз ле па мят ни-
ка Е. А. Бу ке то ву, от ре мон ти ро ва ны учеб ные 
кор пу са КарГУ. До пол ни тель ный приз в этой 
но ми на ции за стрем ле ние к ус пе ху по лу чил 
и фа куль тет фи зи чес кой куль ту ры и спор та: 
имен но его вос пи тан ни ки ста ли по бе ди те ля-
ми са мых прес тиж ных меж ду на род ных со рев-
но ва ний.
Луч шим ку ра то ром в этом го ду ста ла 

пре по да ва тель хи ми чес ко го фа куль те та 
Ка жы му ра то ва А. Т., а Че ло ве ком го да так-
же стал уче ный-хи мик, про фес сор Га бит 
Габ дул ло вич Мей ра мов, чьи статьи име ют 
один из са мых вы со ких ин дек сов ци ти ро ва-
ния в меж ду на род ной науч ной сре де, а его 
пуб ли ка ции в вы со ко рей тин го вых жур на-
лах соз да ют на ше му уни вер си те ту имя куз-
ни цы науч ных кад ров и та лан тли вых ис сле-
до ва те лей.

СОБ. ИНФ.

Подведены итоги года
12 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 сос то ялось 

тор же ствен ное за се да ние 

Уче но го со ве та и соб ра ние 

кол лек ти ва, пос вя щен ное 20-

ле тию Не за ви си мос ти Рес пуб-

ли ки Казахстан.

Тор же ствен ное за се да ние 

от кры лось речью рек то ра 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 про фес со ра 

Ер ки на Ки на ято ви ча Ку бе ева.

13 пре по да ва те лей и сот-

руд ни ков по лу чи ли имен ные 

пре мии уни вер си те та; 37 — 

де неж ные пре мии в раз ме ре 

дол жнос тно го ок ла да; 69 бы-

ли удос то ены по чет ных гра мот 

КарГУ; пя ти пре по да ва те лям и 

сот руд ни кам бы ло прис во ено 

зва ние «Зас лу жен ный ра бот-

ник КарГУ им. Е. А. Бу ке то ва»; 

69 пре по да ва те лям и сот руд-

ни кам бы ла объ яв ле на бла го-

дар ность.

Тор же ствен ное соб ра ние 

за вер ши лось выс туп ле ни-

ями твор чес ких кол лек ти вов 

КарГУ, в чис ле ко то рых бы ли 

при зе ры меж ду на род ных, рес-

пуб ли кан ских и об лас тных кон-

кур сов.

Конкурс на знание 
языка

В це лях по пу ля ри за ции го-

су дар ствен но го язы ка 10 де-

каб ря 2011 го да в учеб ном 

кор пу се № 8 КарГУ им. Е. А. Бу-

ке то ва был про ве ден кон курс 

на зна ние го су дар ствен но-

го язы ка «Тіл бай лы :ы — ел 

бай лы :ы!» Ор га ни за то ра ми 

кон кур са выс ту пи ли фи ло ло-

ги чес кий фа куль тет и Ко ми тет 

по де лам мо ло де жи КарГУ. В 

ме роп ри ятии при ня ли учас тие 

сту ден ты 6 фа куль те тов уни-

вер си те та. В рам ках кон кур са 

учас тни ки под го то ви ли ми ни-

про ек ты, пос вя щен ные те ме 

рас ши ре ния фун кци они ро ва-

ния го су дар ствен но го язы ка. 

По ито гам кон кур са все учас-

тни ки и по бе ди те ли бы ли наг-

раж де ны па мят ны ми при за ми 

и дип ло ма ми.

Награждены лучшие комнаты и общежития

Лучшие в нашем университете

Образование, наука и производство

На зак лю чи тель ном, но во год нем соб-
ра нии бы ли под ве де ны ито ги кон кур са на 
луч шее сту ден чес кое об ще жи тие.

8 де каб ря 2011 го да в КарГУ име ни Е. А. Бу-
ке то ва стар то вал пер вый этап кон кур са «Луч-
шее об ще жи тие», «Луч шая сек ция», «Луч шая 
ком на та». В рам ках дан но го эта па кон кур-
сная ко мис сия, в сос тав ко то рой вош ли про-
рек тор по вос пи та тель ной ра бо те и со ци аль-
ным воп ро сам С. К. Кен тбек, про рек тор по 
ОХР К. М. Му син, пред се да тель проф ко ма 
Д. А. Лан цев, пред се да тель КДМ А. С. Ар так-
ши но ва, на чаль ник уп рав ле ния об ще жи тий 
Ш. К. Сыз ды ко ва, пред се да тель Сту ден чес ко го 
пар ла мен та КарГУ Е. Бер ке нов, ли дер Аль ян са 
сту ден тов КарГУ А. Нур жа но ва, осу ще стви ла 
про вер ку об ще жи тий уни вер си те та. На ос но-
ва нии про вер ки об ще жи тий ко мис сия сос та-
ви ла про то кол. Ос нов ны ми кри те ри ями при 
про вер ке ста ли са ни тар ное сос то яние ком нат, 
сек ций, ко ри до ров, мест об ще го поль зо ва ния, 
ка че ство офор мле ния наг ляд ной аги та ции, 
ка че ство ор га ни за ции и про ве де ния куль тур-
но-мас со вых и спор тив ных ме роп ри ятий, сво-
ев ре мен ное вы пол не ние пла на ра бо ты студ со-
ве та.

23 де каб ря в рам ках но во год них тор жеств 
сос то ялось наг раж де ние по бе ди те лей. Луч-
шим об ще жи ти ем, ко то рое от ве ча ло са мым 

вы со ким тре бо ва ни ям ор га ни за ции бы та и 
до су га сту ден тов, ста ло об ще жи тие № 2. По бе-
ди те лям от проф ко ма КарГУ и уни вер си те та 
был по да рен тен нис ный стол. Поз дра ви ла по-
бе ди те лей пред се да тель Ко ми те та по де лам 
мо ло де жи Ар так ши но ва А. С.
В каж дом об ще жи тии так же бы ла оп ре-

де ле на луч шая сек ция. За об ще ствен ную ак-
тив ность и об раз цо вый по ря док пред се да тель 
проф ко ма Лан цев Д. А. наг ра дил ком на ты 
№ 201-204 (общ. № 1, блок А), ком на ты № 223-
226 (общ. № 3, блок А), ком на ты № 213-214 (общ. 

№ 5), № 613-614 (общ. № 6). По бе ди те лям бы ли 
по да ре ны на бо ры в ван ные ком на ты.
За вы со кую куль ту ру про жи ва ния и бе зу-

ко риз нен ный по ря док бы ли наг раж де ны луч-
шие ком на ты. Ими ста ли ком на ты № 207 (общ. 
№ 1, блок Б), ком на та № 321 (общ. № 2, блок 
А), ком на та № 306 (общ. № 3, блок А), ком на та 
№ 513 (общ. № 5), ком на та № 305 (общ. № 6). 
Сту ден там, про жи ва ющим в этих ком на тах, 
по да ри ли DVD-пле еры.

СОБ. ИНФ.
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Қа зақ стан Рес пуб ли ка сы өзі нің тəуел сіз 
мем ле кет екен ді гін бү кіл əлем ге паш ет ті. 
Ал да ғы мақ са ты мыз Қа зақ стан ның гүл де-
ніп, өр кен деп, көр кейіп, жас та ры оқы ған, 
үл ке ні ел сый ла ған, пат ри от ты, ұл тжан ды, 
ха лық тың мық ты діт те ген ор да сын құ ру. 
Ке ше гі өт кен өмі р жо лын ес ке ал сақ, та лай 
қи ын шы лық ты бас тан ке шір ген ха лық пыз. 
Сон да да ащы мен тұ щы ның дə мін та тып, 
қи ын шы лық көр се қы сыл май, ба тыл дық, 
та бан ды лық, өжет ті лік та ны тып бү гін-
ге жет кен Ота ны мыз ал тын ор да үйі міз. 
Қа зақ стан ды Ота ным деп та ны ған əр бір 
аза мат осы ны тү сі нер деп ой лай мын. Ол 
үшін ал ды мен адам ның Ота ны на, ту ған 
елі не, оның ті лі не, салт-дəс тү рі мен мə де-
ни еті не де ген сүйіс пен ші лік се зі мі қа жет. 
Мұ ның бас ты шар тта ры ның иде яла рын 
Н. Ə. Назарбаев өзі нің «Қа зақ стан-2030» 
Жол дауын да «біз дің ба ла ла ры мыз бен не-
ме ре ле рі міз ба ба ла ры ның игі дəс тү рін 
сақ тай оты рып қа зір гі за ман ғы на рық тық 
эко но ми ка өр кен деу үс тін де гі күл лі əлем ге 
əй гі лі əрі сый лы өз елі нің пат ри от та ры бо-
ла ды» деп нақ ты көр сет кен бо ла тын.
Жас тар — елі міз дің эко но ми ка лық жə-

не қо ғам дық өмір дің бар лық са ла ла ры на 
қа тыс ты лы ғы жа ғы нан ал ған да, бо ла ша ғы 
зор қо ғам ның ма ңыз ды бөл ше гі. Тəуел сіз-
дік жыл да рын да қа зір гі за ман шар тта ры на 
жа ңа көз қа рас пен қа рай тын жас тар пай-
да бол ды. Жас тар елі міз дің да му жə не де-
мок ра ти ялық жа ңа ру үр діс те рі не бел се не 
қа ты сып ке ле ді. Ал да мы ған қо ғам, əри не, 
адам ға жə не оның же ке, кə сі би қа си ет те рі-
не жо ға ры та лап тар қоя ды. Қа зір гі за ман 
ма ман да ры өз кə сі бін де де, ғы лым да да тек 
қа на жа ңа шыл емес, сон дай-ақ көш бас шы 
да бо ла бі лу ле рі ке рек. Тəуел сіз дік ал ға ны-
мыз ға 20 жыл уақыт бол ды, бі рақ, қа зақ 
жас та ры ның жағ дайы бү гін гі кү ні қа зақ қо-
ға мын алаң да ту ке рек деп ой лай мын. «Бо-
ла шақ жас тар дың қо лын да» де ген ке ре мет 
ұран ның сол бо ла шақ ты жа сай тын жас тар 

үшін пай да сы зор, ер тең гі көк бө рі лі нің бү-
гі ні мен ер те ңі біз дің қо лы мыз да. Ұран нан 
іс ке кі ре се тін кез кел ді. Ол үшін біз ге тек 
қа на оқу, бі лім, тəр бие, ғы лым, бір лік, та-
ту лық қа жет. Осы лар дың жо лын да бə рі міз 
аян бай ең бек етіп, тер тө гуге тиіспіз.
Ал осы тұр ғы да пат ри отизм де ге ні міз 

не? Оның бе рер анық та ма сы қан дай, тер-
мин дік түр де көр се тер бол сақ: «Пат ри-
отизм де ге ні міз — Отан ға де ген сүйіс пен-
ші лік, же ке адам ның аман-са улы ғы ның қо-
ғам дық-мем ле кет тік қауіп сіз дік ке ті ке лей 
бай ла ныс ты лы ғын се зі ну, ал мем ле кет ті 
ны ғай ту де ге ні міз — же ке адам ды кү шей-
ту еке нін мойын дау, қыс қа сын ай тқан да, 
пат ри отизм мем ле кет де ген ұғым ды же ке 
адам мен, яғ ни оның өт ке ні мен, бү гін гі кү-
ні мен жə не бо ла ша ғы мен қа рым-қа ты нас-
ты біл ді ре ді». Осын дай са ли қа лы ой дан 
кейін кім нің де бол ма сын пат ри отиз мді 
тү сін бе сі не кім ке піл. Тіп ті бұн дай отан-
шыл дық, пат ри от тық се зім ді со нау көш-
пе лі дəуір ден та ну ымыз ға бо ла ды. Ке ше гі 
Тө ле, Қа зы бек, Əй те ке би лер дің сөз де рін-
де, Ақ там бер ді, Бұ қар жы рау, Дос пам бет, 
Жи ем бет тол ғау ла рын да, Абай, Ма хам бет, 
Мағ жан, Мұ қа ға ли жыр ла рын да, Ах мет, 
Əли хан, Жү сіп бек сын ды алаш тың зи ялы-
ла ры ның сөз де рін де отан шыл дық қа де-
ген ұлы се зім кө рі ніп тұр ды. Осы ған орай 
пат ри от тық тəр бие мə се ле сі адам зат та ри-
хы ның өн бойын да ғы ұр пақ тан-ұр пақ қа 
жал ға сып ке ле жат қан ұлы мақ сат бол ған-
дық тан, жас тар бойын да ғы Отан ға де ген 
сүйіс пен ші лі гін, яғ ни пат ри от тық са на сын 
оятып, олар дың ер тең гі кү ні қа зақ тың мық-
ты са па лы бі лім ді, са на лы тəр би елі, хал қы-
ның ер те ңін ой лай тын аза мат та ры мен аза-
мат ша ла рын тəр би елеу. Ол үшін ал ды мен 
жа ңа ша пат ри от тық тəр бие бе ру, жас тар ға 
та ри хын, ті лін, ді нін, əдет-ғұр пын, ру ха ни 
мə де ни етін, əлеу мет тік-эт ни ка лық нор ма-
ла рын тү сін ді ру. Əр бір жас тың дү ни ета-
ны мы мен бо ла шақ қа де ген көз қа ра сын қа-

лып тас ты ру. Сон дай-ақ, ер лік пен ба тыр-
лық қа си ет те рі ар қы лы да жас та ры мыз дың 
бойын да пат ри от тық, отан сүй гіш тік се зім 
ояна ды. Мұн да ғы ер лік тү сі ні гін əр бір жас 
ерек ше тү сі ну ке рек. Ер лік де ген тек со ғыс-
та ға на жа сал май ды, Бей біт за ман да да ер-
лік ке па ра-пар оқи ға лар жа са лып жа тыр, 
қар ша дай 13 жа сар Жан дос Іли яс тың ер лі гі 
бү кіл қа зақ қа жайыл ды. Өр тке оран ған үй-
ден бес жа сар ба ла ны алып шық қан Жан-
дос бү гін де хал қы ның ба тыр ұлы, ер лік 
иесі. Мі не, бұн дай пат ри от тық се зі мін, ба-
тыр лық, ер лік үл гі сін та ны тып жат қан жас-
та ры мыз қан ша ма. Тек олар дың бойын да 
Ота ны на де ген ұлы се зі мі оян са же тер лік. 
Та ғы бір нəр се — ол ұлы та рих бо лып та-
бы ла ды. Қа зақ стан Рес пуб ли ка сы ның Пре-
зи ден ті Н.Ə. Назарбаев тың «Егер біз мем-
ле кет бол ғы мыз кел се, өзі міз дің мем ле кет-
ті гі міз ді ұзақ уақыт қа мең зеп құр ғы мыз 
кел се, он да ха лық ру ха ни яты ның бас та ула-
рын тү сін ге ні міз жөн. Оған ба рар жол ха-
лық да на лы ғы ның не гі зін де жа тыр» де ген 
сө зі бар. Қа зақ та мы на дай ма қал бар: «Же-
ті ата сын біл мей тін ер же те сіз, же ті ға сыр 
та ри хын біл мей тін ел же те сіз». Осы орай да 
ай та ры мыз, тек же ті ға сыр мен шек тел мей, 
жал пы ұлт тың та ри хын бі ліп, со ны зер ттеп, 
ке ше гі мен бү гі нін, ер те ңі мен бо ла ша ғын 
та нып бі ліп, та ри хы ның бе ті не ас тар лай 
қа ра са ол же тер лік.
Бү гін гі жас тар — ол ер тең гі ел аза ма ты. 

Отан са ясы, ата мейі рі мі, ана қам қор лы ғы 
жоқ бол са, бұл күн ге де жет пе ген бо лар 
едік. Ба ба ла ры мыз дың ар ма ны мен ті ле-
гі — өзі нің ұр па ғын бей біт өмір, шат тық 
за ман аясы на жет кі зу еді. Олар же те ал-
ма ған бү гін гі бей біт өмір ге ұр па ғы жет ті. 
Оның бə рі та ри хы мыз дың са ты лай ке зең-
де рі нен өтіп, та рих тың ал тын па рақ та рын-
да жа зы лу да. Біз ді шат тық за ман, бей біт 
өмір ге жет кіз ген ең бас ты ал тын ар қау дың 
бір то бы — хал қы мыз дың ке ше гі өт кен ба-
тыр ба ба ла ры. Олар ұлт бір лі гін, ел на мы-
сын қор ға ды. Жас тар ды пат ри от тық се зім-
де тəр би еле удің та ғы бір жо лы — ұлт тық 
иде оло гия. Қа зақ стан дық пат ри отизм, қа-
зақ стан дық ин тер на ци она лиз ммен, яғ ни 
қа зақ стан дық отан сүй гіш тік, қа зақ стан дық 
ұл та ра лық та ту лық пен бай ла ныс ты де ген 
ұғым ды біл ді ре ді. Ұлт тық иде оло гия де-
ге ні міз — қа зақ стан да тұ рып жат қан əр 
ұлт тың мə де ни еті, салт-дəс тү рі, ті лі, ді ні, 
та ри хы нан ту ын дай тын көз қа рас. Бі рақ қа-
зақ тың ұлт тық идео ло ги ясы осы ның көш-
бас та ушысы бо луы ти іс. Оған не гі зі нен 
қа зақ аза мат та ры ат са лы суы, көш бас тауы 
ке рек. Ал мем ле кет тік иде оло ги ямыз — ол 
Қа зақ стан да тұ рып жат қан ха лық тар дың 
мүд де сі нен ту ын да ған мем ле кет са яса ты. 
Дə лі рек ай тсақ, «Иде оло гия (идея жə не ло-
гия) — тап тар мен əлеу мет тік топ тар дың 
мүд де ле рін біл ді ре тін қо ғам дық са на, са-
яси, құ қық тық, фи ло со фи ялық, мо раль дік, 
эс те ти ка лық жə не ді ни көз қа рас тар мен те-
ори ялық иде ялар дың жи ын ты ғы». Жас тар-
дың пат ри отиз мі нің ен ді бір қай нар кө зі 
адам гер ші лік қа си ет тер бол мақ. Бұл ой да 

ал ды мен біз ге Абай тү се ді. Да ныш пан, қа-
зақ тың ұлы Абайы, оның қа ра сөз де рі мен 
ұлы түйін ді ой ла ры. Бұ лар дың бар лы ғы да 
адам гер ші лік ха қын да. Жас та ры ның тəр-
би есі не, хал қы ның əдет-ғұр пы на ер ке ше 
мəн бе ріп, жаз ған асыл сөз ар на ла ры бү гін-
де рі адам гер ші лік бас тауы іс пет тес. Адам 
бо лып, Ал ла ны сүйіп, өмір де ғы лым, бі лім 
үй ре ніп, арам пи ғыл, кү нə лар дан ары лып, 
мə де ни ет ті ел дер дің озық үл гі сін алу ға үй-
рет ті. Адам гер ші лік мə се ле ле рі нен əді лет, 
ақ тық ту ра шыл дық, шын дық ты сүй гіш тік, 
ғы лым ға құ мар лық, ең бек ті ба ға ла ғыш тық 
си яқ ты жай лар ды ай та ды. Не ме се осы лар-
дай адам дық си пат тың жауы бо ла тын аяр-
лық, жал ған шы лық, бой құ мар лық, мақ-
тан шақ тық, ман сап қор лық, өсек ші-өті рік-
ші лік, ерін шек тік, əр алу ан арам та мақ тық 
си яқ ты мі нез дер дің бар лы ғын ай тқан да 
Абай сол жай лар ды тың да ушы ның кө ңі лі-
не, кө кейі не қо ным ды ету жо лын ал ды мен 
ой лай ды. Ай тпақ сөз де рі мен ой ла рын мы-
сал дар мен кел ті ре ді. Абай дың адам гер ші-
лік жө нін де гі өси ет те рін ал сақ, олар дың 
ішін де біз дің за ман ға да ба ға сы зор шын-
ды ғы мен, тəр би елік ой ла ры мен құн ды. Бұл 
жа ғы ай рық ша тар тып тал да уды қа жет ет-
пей тін тү сі нік ті жай лар Бұл адам гер ші лік 
қа ғи да лар дың бар лы ғы жас та ры мыз дың 
пат ри от тық, отан сүй гіш тік, ел жан ды лық 
жа ғы нан тəр би елей тін ұлы құ ра лы. Қа лай 
де се де Абай бұл жа ғы нан, жас тар ға қа ра та, 
бо ла ша ғы на ой лап жаз ған құн ды мұ ра сы. 
Ел ер те ңін ой ла ған пат ри от, хал қы мыз дың 
бір ту ар нар тұл ға сы.
Со ны мен қо ры та ай та ры мыз, қа зақ-

стан дық пат ри отизм — бү кіл қа зақ стан-
дық тар ға, əсі ре се ен ді ға на құл пы рып, өсіп 
ке ле жат қан жа лын ды жас та ры мыз ға тəн. 
Олар ға ең ал ды мен жо ға ры бі лім қа жет. 
Мен өзім ді ұл тжан ды мын деп ұғы на мын 
жə не бойым да ұлт пат ри оты бо лу ға де ген 
құш тар лық жо ға ры. Бү гін гі ме нің жол-
дас та рым ның, яғ ни қа зақ тың ер тең гі ті рек 
жас та ры ның Отан ал дын да ғы жауап кер ші-
лі гі, пат ри от тық се зі мі нің жа лын ды еке нін 
ай тқым ке ле ді. Жас та ры мыз дың əлем дік, 
ха лы қа ра лық, рес пуб ли ка лық түр лі жа-
рыс тар да, спор ттық олим пи ада лар да жүл-
де лі орын дар алып, көк бай ра ғы мыз ды 
жел бі ре туі — біз дің ру хы мыз ды би ік тет-
кен мен тең. Жа лын ды жас та ры мыз тек ал-
ға ға на сам ғау қа жет. Қа зақ тың кө кі ре гін де 
на мы сы, кө зін де оты бар жас та рын тын бай 
та лап тан ды рып, үз бей із ден ді ріп, ерін бей 
ең бек те ну ге үй ре ту. Біз бо ла ша ғы мыз ға 
бар ха лық ты бауыры мыз ға тар та оты рып, 
жас та ры мыз дың, яки біз дер дің ақыл па-
ра са ты мыз бен, са на лы тəр би еміз, са па лы 
бі лі мі міз бен, ұлт та ры мыз дың бей біт ші лік 
аясын да ғы ай қын мақ сат та ры мен ба ра мыз. 
Өс ке лең ұр пақ, бо ла шақ жа лын ды жас тар 
ұлт тық рух та тəр би еле ніп, олар дың жі ге-
рі жі гер ле ніп, на мыс та ры қай ра лып, Отан 
де ген ұлы се зім мен оған де ген мұ рат та ры 
ба ян ды бол сын, ағайын!

АЛТЫНБЕК �-МЫР--ЗА�,
ФИЛОЛОГИЯ ФАКУЛЬТЕТІНІ� 3 КУРС СТУДЕНТІ

Мі не, би ыл елі міз дің тəуел сіз дік ал-
ға ны на жи ыр ма жыл то лып отыр. Бұл 
аз мер зім емес. Өзін-өзі та ба ал май сан 
та рап қа ада сып, ба сы нан та лай қи лы 
ке зең ді ке шір ген қа зақ жи ыр ма жыл 
бұ рын ар ма ны на жет ті. Осы жи ыр ма 
жыл ішін де ер кін елі міз ауыз тол ты рып 
ай тар лық тай же ті сі тік тер ге, би ік тер ге 
қол жет кіз ді. Тəуел сіз дік тің та ри хы тым 
қа тал бол ды. Бү гін гі күн де жер жү зі мін-
бе сі нен кең маң дайы жар қы рап Ел ба-
сы Н.Ə. Назарбаев сөй ле ген де таң да на 
қа ра май тын пен де жоқ.

«Ұмы ту өт кен та рих ты, Бо ла шақ үшін 
қауіп ті» де ген Мұ за фар Əлім ба ев тың ұлы 
сө зі бар. Сон дық тан бү гін гі тəуел сіз дік деп 
жүр ген та бы сы мыз «Мен қа зақ пын» де ген 

ба ба ла ры мыз дың елім, ұл тым деп соқ қан 
асыл жү ре гі нен сор ға лап ақ қан қан ар қы-
лы қо лы мыз ға жет ке нін ұмыт па ға ны мыз 
жөн. 1986 жы лы жел тоқ сан ның он ал ты-
сын да Алматы қа ла сы ның өр на мыс ты қар-
ша дай ға на жас та ры бей біт жол мен Бреж-
нев ала ңы на шық ты. Олар жар ты əлем ді 
бөк се сі нің ас ты на бас қан КСРО-ның қа зақ 
хал қы ның жағ дайын жақ сар тқан, бə рі міз ге 
мə лім, Д. А. Қо на ев тың ор ны на қа зақ же-
рін тек кар та дан ға на көр ген өз ге ұлт өкі лі 
Кол бин ді та ғайын дауына қар сы лық біл дір-
ді, тəуел сіз дік ті қа ла ды. Жел тоқ сан ның он 
се гі зі нен бас тап қа ла ны күн діз де қа ра түн 
бас ты. Қай рат, Лəз зат, Сə би ра сын ды қа зақ 
жас та ры ның өмір ле рі нің шыр қы бұ зы лып, 
зор қай ғы дан мон шақ-мон шақ жас там ды. 
Алаң да өт кен зор қай ғы ға то лы қа сі рет ті 

күн дер ді Жұ маш Ке не ба ев бы лай тол ғай-
ды:

…Жа ңа алаң да əс кер лер тұр тас-түйін,
Жауар бұлт тай кө ңі лім ді бас ты мұң.
Ұлы Абай дың кө ше сін де ша шыл ған
Сы ңар қол ғап, сы ңар етік, бас ки ім.

…Ла улап жа нып, өр тке оран ған ой-ор ман
Күн де кө ріп қы зыл қан ға бо ял ған.
«Құт қа рың дар, қа зақ қы зын!»,— деп жа тып,
Мен тү сім нен та лай шо шып оян ғам.
Осы өлең жол да ры нан ме нің өзе гім ді 

өкі ніш өр теп, қа ным ту лай ды. Алаң ға шық-
қан жас тар дың аза лы үні «Қай ран елім, қа-
за ғым» деп ша рық та ған бо ла тын. Бұл оқи ға 
тəуел сіз дік тің ты ны сын та ныт ты. Мəң гі лік 
ла улап тұ ра тын от тан аға-əп ке ле рі міз дің 
елі не де ген зор ма хаб ба тын, на мыс қа то-
лы күш ті ру хын кө ре мін. Ен ді гі біз дің қа-
лауымыз, жа рық өмір жо лын да аян бай кү-
рес кен қай рат кер лер дің, ұл тшыл ер лер дің 
ер лі гін, даң қын ас қақ та ту. Олар кін дік қа ны 

қа си ет ті қа зақ то пы ра ғы на там ған əр қа зақ-
тың асыл қа зы на сы, мақ та ны шы! Тір лік тің 
тұт қа қа зы ғы — бір лік! Бір лі гі міз жа ра са 
бер сін! Елі міз дің тəуел сіз ді гін ал тын нан 
қым бат ба ға лап, ба ба ла ры ның ал дын да ғы 
па рыз дың зор екен ді гін тү сі не тін өр на мыс-
ты жас тар тұр ған да Ота ны мыз дың көк те 
күн мен та ла сып тұр ған жа лауы ең кей мес. 
Елім нің атар таң да ғы бо ла ша ғы қа тал та-
рих са ба ғы ның өл мей тін куə ге рі. Өз ойым-
ды Хан би бі Есен қа ра қы зы ның та ма ша өлең 
жол да ры мен өр бі тейін:
Қан тө гіс сіз дер бес тік ал ған едік,
Тəуел сіз дік же мі сін сау кө ре лік!
Ауыр боп тұр, мұ нан да қи ын бол ған
Қын жыл майық, ха лайық, тəу бе дейік!
Қа зақ жас та ры нан бар сұ рай ты ным, өт-

кен күн ге көз са лып, бү гін гі ер кін ел ді гі міз ді 
ба ға лайық! Ке ле шек тек біз дің қо лы мыз да!

А�ЕРКЕ ИСИНА
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Из ме не ния в со ци аль но-эко но ми-
чес кой жиз ни пос тсо вет ско го прос-
тран ства, про изо шед шие в 90-х го дах 
ХХ ве ка, пот ре бо ва ли но вых под хо дов к 
раз ви тию всех со ци аль ных ин сти ту тов 
Казахстана. Биб ли отеч ное де ло как од-
но из важ ных звень ев куль тур но го и ин-
фор ма ци он но го прос тран ства не ста ло 
ис клю че ни ем.

Ин но ва ци он ные ре ше ния в дея-
тель нос ти биб ли отек

Внед ре ние ин но ва ций в дея тель ность 
биб ли отеч ных уч реж де ний бы ло выз ва-
но глав ным об ра зом внеш ни ми фак то ра-
ми — гло ба ли за ци ей и ин фор ма ти за ци ей 
прак ти чес ки всех сфер дея тель нос ти че ло-
ве чес ко го об ще ства. Но с внед ре ни ем ин но-
ва ци он ных тех но ло гий в дея тель ность биб-
ли отек их со ци аль ная сущ ность, на пер вый 
взгляд, не тран сфор ми ро ва лась. Как и 
преж де, ос нов ной за да чей биб ли отек яв ля-
ет ся пре дос тав ле ние в поль зо ва ние ши ро-
ко го кру га ис точ ни ков ин фор ма ции. Еще 
15 лет то му на зад под этим под ра зу ме ва-
лось на ли чие книж но го фон да с раз лич ны-
ми ви да ми из да ний и кар точ но го спра воч-
но-биб ли ог ра фи чес ко го ап па ра та к не му. 
Не яв ля лась на сущ ной проб ле ма меж биб-
ли отеч но го вза имо дей ствия по пре дос-
тав ле нию чи та те лям дос ту па к ми ро вым 
ре сур сам са мо го ши ро ко го нап рав ле ния. 
В нас то ящий же мо мент фун кции сов ре-
мен ных биб ли отек зна чи тель но вы хо дят за 
рам ки тра ди ци он ных.
На ибо лее от кры ты ми к внед ре нию пе-

ре до вых тех но ло гий ока за лись биб ли оте-
ки выс ших учеб ных за ве де ний, сто ящие в 
осо бом ря ду сре ди биб ли отек Рес пуб ли ки 
Казахстан. Их осо бен ность зак лю ча ет ся в 
тех за да чах, ко то рые об ще ство ста вит пе ред 
сис те мой выс ше го про фес си ональ но го об-
ра зо ва ния. Это дос та точ но ши ро кий круг 
воп ро сов, ка са ющий ся проб лем под го тов-
ки кон ку рен тос по соб ных спе ци алис тов 
для эко но ми ки стра ны. Ин фор ма ци он ная 
под дер жка всех нап рав ле ний дея тель нос-
ти сов ре мен но го ву за, как об ра зо ва тель ных, 
так и ис сле до ва тельских про ек тов уче ных, 
яв ля ет ся важ ней шей за да чей уни вер си тет-
ских биб ли отек.
Ес ли го во рить об ос нов ных эта пах раз-

ви тия ву зов ских биб ли отек, то сле ду ет 
от ме тить, что в пер вые го ды ста нов ле ния 
не за ви си мос ти Казахстана, как и все сфе-
ры об ще ствен но го раз ви тия, они пе ре жи-
ва ли труд ный пе ри од. Пос туп ле ние но вых 
книж ных из да ний рез ко сок ра ти лось, тог-
да как ре алии вре ме ни тре бо ва ли но во го 
под хо да к изу че нию мно гих науч ных дис-
цип лин, осо бен но гу ма ни тар ных. Это ка-
са лось учеб ной ли те ра ту ры и для ву зов, и 
для сред них учеб ных за ве де ний, а так же 
науч ных из да ний и спра воч ной ли те ра ту-
ры. В ус ло ви ях вы со кой вос тре бо ван нос ти 
книг на ка зах ском язы ке раз ви ва лась твор-
чес кая ла бо ра то рия по под го тов ке и из да-
нию ка зах стан ской ли те ра ту ры.

Го су дар ствен ные прог рам мы по 
ин фор ма ти за ции биб ли отек

Ог ром ное зна че ние для ком плек то ва ния 
книж ных фон дов биб ли отек Казахстана 
име ло при ня тие Го су дар ствен ной прог-
рам мы «Мə де ни мұ ра» и вклю че ние ву-
зов ских биб ли отек в ре естр для по лу че ния 
книг на бес плат ной ос но ве. Бо лее 400 наз-
ва ний науч ных из да ний по ис то рии, ар хе-
оло гии, эт но ло гии и ис кус ству Казахстана, 
ху до же ствен ной ли те ра ту ры ти ра жом бо-
лее мил ли она эк зем пля ров ста ли дос то-
яни ем ши ро кой чи та тельской ауди то рии. 
В нас то ящее вре мя ка зах стан ский про ект 
«Мə де ни мұ ра» но сит ста тус на ци ональ но-
го и не име ет се бе рав ных на всем пос тсо-
вет ском прос тран стве.

Ву зов ские биб ли оте ки ак тив но вклю чи-
лись в про цесс ин фор ма ти за ции об ра зо-
ва тель ных про цес сов, сов мес тно с дру ги-
ми от де ла ми ву зов соз да вая элек трон ную 
сре ду обу че ния и тем са мым яв ля ясь од ной 
из важ ней ших сос тав ля ющих ин фор ма ци-
он ной ин фрас трук ту ры уни вер си те тов. Во 
всех биб ли оте ках выс ших учеб ных за ве де-
ний соз да ны элек трон ные ка та ло ги — од на 
из ос нов ных ин фор ма ци он ных спра воч но-
по ис ко вых сис тем лю бо го уни вер си те та, 
ко то рая поз во ля ет не толь ко опе ра тив но 
по лу чать ин фор ма цию о кни гах, стать ях, 
элек трон ных ре сур сах, но и ин тег ри ро вать 
науч ную ин фор ма цию о дос ти же ни ях ву за 
в ми ро вое ин фор ма ци он ное прос тран ство. 
Один из фак то ров ин но ва ци он но го раз-
ви тия ву зов — это соз да ние соб ствен ных 
циф ро вых ре сур сов науч но го и об ра зо ва-
тель но го наз на че ния. Прак ти чес ки все ву-
зов ские биб ли оте ки Казахстана яв ля ют ся 
учас тни ка ми соз да ния на ци ональ но го об-
ра зо ва тель но го ре сур са РМЭБ — Рес пуб ли-
кан ской меж ву зов ской элек трон ной биб-
ли оте ки, ко то рая пред став ля ет ре зуль та ты 
твор чес кой дея тель нос ти пре по да ва те лей, 
нап рав лен ные на улуч ше ние учеб но-ме то-
ди чес ко го обес пе че ния об ра зо ва тель ных 
про цес сов в выс ших учеб ных за ве де ни ях. 
Про ект РМЭБ, ор га ни зо ван ный Ас со ци-
аци ей ву зов РК при под дер жке Ми нис тер-
ства об ра зо ва ния и на уки, поз во ля ет эф-
фек тив но вза им но ис поль зо вать ре сур сы 
раз лич ных ву зов и по вы шать ка че ствен ный 
уро вень их со дер жа ния. В нас то ящее вре-
мя ка та лог РМЭБ со дер жит бо лее 28 ты сяч 
ссы лок на раз лич ные учеб ные и учеб но-ме-
то ди чес кие ма те ри алы.
Сле ду ет от ме тить, что кор по ра тив ный 

дос туп и к дру гим ин фор ма ци он ным ре-
сур сам поз во ля ет зна чи тель но рас ши рить 
круг ис точ ни ков науч но-тех ни чес кой ин-
фор ма ции. Сов ре мен ная идея дос ту па к 
ин фор ма ции, при шед шая вза мен ра нее 
пре об ла дав шей идеи вла де ния ею, как 
нель зя луч ше ре али зу ет ся в биб ли оте ках 
ву зов. Вза имо дей ствие с биб ли оте ка ми дру-
гих сис тем и ве домств яв ля ет ся ак ту аль ной 
за да чей в свя зи с соз да ни ем в Ка зах ста не 
еди но го ин фор ма ци он но го прос тран ства, 
рас ши ре ни ем ин тег ра ци он ных про цес сов, 
нап ри мер в рам ках соз да ва емых в стра не 
кон сор ци умов. Ши ро ко из вес тна дея тель-
ность Ин фор ма ци он но го кон сор ци ума 
биб ли отек Казахстана. Яв ля ясь его чле на-
ми, биб ли оте ки ву зов име ют воз мож ность 
на льгот ных ос но ва ни ях по лу чать дос туп к 
раз лич ным ми ро вым ре сур сам, рас ши рять 
про цес сы ори ен ти ро ва ния поль зо ва те лей 
в от кры тых ин фор ма ци он ных ре сур сах 
Ин тер не та, а так же по вы шать ква ли фи ка-
цию сот руд ни ков биб ли отек на меж ду на-
род ных се ми на рах.
Боль шое зна че ние для раз ви тия ву зов-

ских биб ли отек име ет ко ор ди на ци он ная 
дея тель ность Рес пуб ли кан ской науч но-пе-
да го ги чес кой биб ли оте ки (РНПБ) МОН 
РК. В рам ках еже год ных кон фе рен ций, 
про во ди мых этой биб ли оте кой на ба зе 
раз лич ных ву зов, изу ча ют ся воп ро сы оп ти-
ми за ции всех сфер биб ли отеч ной дея тель-
нос ти, в час тнос ти, по раз ви тию элек трон-
ных ре сур сов, по сох ран нос ти книж ных 
фон дов, про па ган де чте ния сре ди сту ден-
тов, ме то ди чес ко го обес пе че ния про цес-
сов ав то ма ти за ции ра бо ты биб ли отек. В 
биб ли отеч ном со об ще стве ву зов на ла же ны 
об мен опы том ра бо ты, под го тов ка и из да-
ние ме то ди чес ких ре ко мен да ций, нап рав-
лен ных на улуч ше ние ка че ства ин фор ма-
ци он но го обес пе че ния об ра зо ва тель ных и 
науч ных про ек тов. За го ды не за ви си мос ти 
соз да на нор ма тив ная и ме то ди чес кая ба за 
дея тель нос ти биб ли отек учеб ных за ве де-
ний на шей стра ны. В сис те ме биб ли отек 
про фес си ональ но го об ра зо ва ния по тер-
ри то ри аль но му приз на ку соз да но 16 ме то-
ди чес ких объ еди не ний для ко ор ди на ции 

биб ли отеч но-ин фор ма ци он но го об слу жи-
ва ния уче ных и уча щей ся мо ло де жи в выс-
ших учеб ных за ве де ни ях. Эти объ еди не ния 
воз глав ля ют круп ные ву зов ские биб ли оте-
ки, пред став ля ющие со бой сов ре мен ные 
ин фор ма ци он ные цен тры с боль шим опы-
том науч ной и прак ти чес кой ра бо ты сре ди 
биб ли отек ор га ни за ций об ра зо ва ния. Та-
кой под ход поз во ля ет рас ши рять ди ало-
го вые ком му ни ка тив ные прак ти ки биб ли-
отеч ной дея тель нос ти и, как ре зуль тат, на-
ибо лее со дер жа тель но на сы щать про цес сы 
обу че ния и ис сле до ва ний в сов ре мен ных 
уни вер си те тах.

Биб ли оте ка КарГУ как часть Рес-
пуб ли кан ско го биб ли отеч но го 
кон сор ци ума

Се год ня од ной из круп ней ших биб ли-
отек ву зов Казахстана яв ля ет ся Науч ная 
биб ли оте ка 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. Глав ный ин фор ма ци он ный 
ре сурс биб ли оте ки — книж ный фонд — 
сос тав ля ет 1 млн 706 тыс. еди ниц хра не ния. 
Биб ли оте ка обес пе чи ва ет сту ден тов всех 
спе ци аль нос тей сов ре мен ны ми учеб ны ми 
из да ни ями, сло ва ря ми и ме то ди чес кой ли-
те ра ту рой. В це лях раз ви тия науч ных ис-
сле до ва ний биб ли отеч ный фонд ком плек-
ту ет ся мо ног ра фи ями, эн цик ло пе ди ями, 
ма те ри ала ми науч ных кон фе рен ций, из-
да ни ями ста тис ти чес ких дан ных на тра ди-
ци он ных и элек трон ных но си те лях. Не ма-
ло важ ное зна че ние в ра бо те со сту ден та ми 
име ет ху до же ствен ная ли те ра ту ра и ли те-
ра ту ра по ис кус ству, приз ван ная ду хов но 
раз ви вать бу ду щих спе ци алис тов. Та ко го 
ро да из да ния яв ля ют ся частью биб ли отеч-
но го фон да уни вер си те та. Од ной из за дач 
биб ли оте ки яв ля ет ся сох ра не ние куль тур-
но го нас ле дия, бла го да ря че му в биб ли оте-
ке соз да на кол лек ция ред ких книг, фор ми-
ру ет ся фонд тру дов про фес сор ско-пре по-
да ва тельско го сос та ва и про дол жа ющих ся 
из да ний уни вер си те та. КарГУ им. Е. А. Бу-
ке то ва раз ви ва ет фон ды из да ний на раз-
лич ных язы ках ми ра — ка зах ском, рус-
ском, ан глий ском, не мец ком и дру гих, тем 
са мым под дер жи вая по ли языч ную сре ду 
обу че ния в уни вер си те те. Од на из важ ных 
сос тав ных час тей биб ли отеч но го фон да 
уни вер си те та — это науч ные пе ри оди чес-
кие из да ния, вклю ча ющие ре фе ра тив ные 
из да ния, спе ци аль ные (оте че ствен ные и за-
ру беж ные) жур на лы по мно гим от рас лям 
зна ния. Еже год но уни вер си тет под пи сы ва-
ет ся на бо лее чем 500 на име но ва ний пе ри-
оди чес ких из да ний.
В пос лед нее вре мя в це лях ин фор ма ци-

он но го обес пе че ния науч ной дея тель нос ти 
уни вер си те та осу ществля ет ся под пис ка на 
ин фор ма ци он ные он лайн-ре сур сы. Это ав-
то ри тет ные в науч ном ми ре ба зы дан ных 
Sci en ce, Fre edom Col lec ti on из да тель ства 
«Эль зе вир», EBSCO Pub lis hing и дру гие, 
пре дос тав ля емые на ка фед рах и в ла бо ра-
то ри ях уни вер си те та. Сту ден там и пре по-
да ва те лям дос туп ны и оте че ствен ные ба зы 
дан ных — Рес пуб ли кан ской меж ву зов ской 
элек трон ной биб ли оте ки (РМЭБ), «Заң» и 
«Па раг раф». Эти и дру гие ре сур сы об нов-
ля ют ся ежед нев но, пре дос тав ляя са мую 
ак ту аль ную пол но тек сто вую ин фор ма цию 
по всем от рас лям зна ний. Пе ре чис лен ные 
ба зы дан ных ока зы ва ют со дей ствие при 
раз ра бот ке ис сле до ва тельских и об ра зо ва-
тель ных про ек тов уче ных и пре по да ва те-
лей, а так же при под го тов ке науч ных ра бот 
сту ден тов и ма гис тран тов.
Боль шое вни ма ние в уни вер си те те уде-

ля ет ся ге не ри ро ва нию об ра зо ва тель ных и 
ис сле до ва тельских элек трон ных ре сур сов, 
од ним из глав ных в их чис ле яв ля ет ся элек-
трон ная биб ли оте ка. Как ин но ва ци он ный 
про ект она был соз да на в 2004 го ду на ос-
но ва нии при ка за по уни вер си те ту. Учас-

тни ка ми это го про ек та ста ли все от де лы 
ву за, и се год ня элек трон ная биб ли оте ка 
пред став ля ет со бой об шир ный, слож но 
струк ту ри ро ван ный пол но тек сто вый банк 
дан ных, ко то рый ежед нев но по пол ня ет-
ся но вы ми ре сур са ми, соз да ва емы ми в 
уни вер си те те. Это элек трон ные учеб ни ки, 
лек ции про фес сор ско-пре по да ва тельско-
го сос та ва, учеб но-ме то ди чес кие ком плек-
сы, кур со вые кей сы, элек трон ные учеб ные 
пре зен та ции, элек трон ные вер сии всех 
се рий «Вес тни ка Ка ра ган дин ско го уни вер-
си те та», ма те ри алов науч ных кон фе рен-
ций, спра воч ных из да ний, а так же те ма ти-
чес кие под бор ки жур наль ных и га зет ных 
ста тей, ба зы дан ных «Al ma ma ter КарГУ 
им. Е. А. Бу ке то ва», «Ака де мик Ев ней Ар-
ста но вич Бу ке тов», «Эко ло гия Цен траль-
но го Казахстана». В рам ках элек трон ной 
биб ли оте ки соз да на об шир ная кол лек ция 
ма те ри алов для внед ре ния по ли языч но го 
об ра зо ва ния. В сос та ве элек трон ной биб-
ли оте ки име ют ся обу ча ющие прог рам мы 
и раз лич ные по ис ко вые сис те мы. На ибо-
лее пол ной биб ли ог ра фи чес кой ба зой 
дан ных элек трон ной биб ли оте ки яв ля ет ся 
ма ши но чи та емый ка та лог, ко то рый обес-
пе чи ва ет всех учас тни ков об ра зо ва тель но-
го про цес са ин фор ма ци ей о биб ли отеч ном 
фон де по спе ци аль нос тям и дис цип ли нам 
учеб но го пла на. Элек трон ный ка та лог 
(объ ем 400 ты сяч опи са ний ис точ ни ков) 
как ос нов ная спра воч но-по ис ко вая сис те ма 
по ре сур сам науч ной биб ли оте ки дос ту пен 
чи та те лям по уни вер си тет ской кор по ра-
тив ной се ти на каж дой ка фед ре и в Ин тер-
не те, че рез сайт биб ли оте ки (http://www.
lib rary.ksu.kz).
Соз да ва емые в уни вер си те те ре сур сы ак-

ку му ли ру ют ся в науч ной биб ли оте ке, ос на-
щен ной сов ре мен ным обо ру до ва ни ем для 
об ра бот ки и пре дос тав ле ния име ющей ся 
ин фор ма ции — сер ве ра ми, компь юте ра-
ми, ска не ра ми, прин те ра ми. Это поз во ля-
ет обес пе чи вать их пос то ян ную ак ту али-
за цию. За лы биб ли оте ки име ют вы ход в 
Ин тер нет, вклю чая Wi-Fi-дос туп. В биб ли-
оте ке на ла же на сис те ма элек трон ной дос-
тав ки не об хо ди мых ма те ри алов поль зо ва-
те лям и ве дет ся те ку щее ин фор ми ро ва ние 
ве ду щих спе ци алис тов уни вер си те та о но-
вых ре сур сах.
Биб ли отеч ное и ин фор ма ци он ное об-

слу жи ва ние уче ных и сту ден тов уни вер си-
те та осу ществля ет ся на 12 або не мен тах, в 
24 тра ди ци он ных и элек трон ных за лах на 
1234 по са доч ных мес та, рас по ло жен ных в 
учеб ных кор пу сах и об ще жи ти ях. Се год-
ня та кая ор га ни за ция ин фор ма ци он но-
го обес пе че ния уни вер си те та поз во ля ет 
ин тен си фи ци ро вать учеб ный про цесс по 
всем спе ци аль нос тям.
За го ды не за ви си мос ти Рес пуб ли ки 

Казахстан биб ли оте ки ву зов ста ли под-
лин ны ми ин фор ма ци он ны ми цен тра-
ми, ока зы ва ющи ми ак тив ное со дей ствие 
внед ре нию в уни вер си те тах пе ре до вых 
тех но ло гий и ре али за ции го су дар ствен-
ных прог рамм в об лас ти об ра зо ва ния и 
на уки. Из вес тно, что се год ня в Ка зах ста не 
про ис хо дят про цес сы мо дер ни за ции всех 
от рас лей хо зяй ствен ной дея тель нос ти. В 
сфе ре биб ли отеч но го и ин фор ма ци он но-
го обес пе че ния выс ших учеб ных за ве де-
ний од ни ми из глав ных за дач, нап рав лен-
ных на по вы ше ние ка че ства об ра зо ва ния в 
Ка зах ста не, яв ля ют ся рас ши ре ние дос ту-
па к ми ро вым и оте че ствен ным науч ным 
бан кам дан ных и эф фек тив ное раз ви тие 
соб ствен ных ин тел лек ту аль ных ре сур сов. 
Биб ли оте ки ву зов иг ра ют зна чи тель ную 
роль в са мо ре али за ции лич нос ти, ду хов-
ном раз ви тии об ще ства и при ни ма ют ак-
тив ное учас тие в фор ми ро ва нии ци ви ли-
зо ван но го че ло ве ка.

АЛЬМАГАМБЕТОВА Д. Р., 
ДИРЕКТОР НАУЧНОЙ БИБЛИОТЕКИ КАРГУ ИМ. Е. А. БУКЕТОВА

Библиотеки высших учебных заведений Казахстана: 
современные задачи — современные решения
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Əлеу мет тік-пе да го ги ка лық фа куль тет-
тің əлеу мет тік жұ мыс жə не əлеу мет тік 
пе да го ги ка ка фед ра сы ның оқы ту шы ла ры 
мен «мə де ни-ты ны ғу жұ мыс» ма ман ды ғы-
ның 2 курс сту дент те рі ұйым дас ты ру ымен 
Тəуел сіз дік тің 20 жыл ды ғы на жə не бір ту ар 
ақи ық ақы ны мыз М. Ма қа та ев тың 80 жыл-
ды ғы на, ака де мик Е. А. Бө ке тов атын да ғы 
ҚарМУ-дың 40 жыл дық ме рей тойы на ар-
нал ған «Бір өле ңі — бір ел дің мұ ра сын дай» 
та қы ры бын да кон церт тік те ат рлан ды рыл-
ған ша ра өт кі зіл ді.

Қа зақ тың ақи ық ақы ны Мұ қа ға ли по эзия 
құ ді ре тін адам дық асыл се зім мен бай ла ныс ты-
ра ды. Яғ ни оның ұғы мын да ақын мен по эзия 
егіз ұғым. «Ақын де ген ла пыл да ған өрт екен». 
Өзі ай тқан дай, Қа ра саз дың өр жү рек ұлы қа-
за ғы на, ұр па ғы на мəң гі лік өш пей тін от ты 
өлең де рін қал ды рып кет ті. Із гі ша ра ның шы-

мыл ды ғы ақын ның ту ған елі не, же рі не ар на ған 
«Са ры жай лау» əні мен ашы лып, өмір ба яны нан 
пре зен та ци ялар ұсы ныл ды. Ақын ның біз ге кө-
рін бей тін си қыр бояулар дан, біз ге ес тіл мей тін 
құ пия ды быс тар дан то ят ала тын жұм бақ өлең-
де рін оқы ған сайын ақи қат бей не лі рух, се зім 
мен са на ның бір лі гі кө ңіл ге ұяла ды. Со ны мен 
бір ге «Ақ қу лар ұйық та ған да», «Ма хаб бат ди-
ало гі» өлең де рі нің те ат рлан ды рыл ған кө рі-
ніс те рі мен өз де рі нің өнер де гі ше бер лік те рін 
та ныт ты. Кө рер мен дер ара сын да ақын өлең де-
рін жат қа ай тқан дар бол ды, олар ға да ар найы 
сый лық тар та быс етіл ді. Ша ра ны өт кі зу де бел-
сен ді лік көр сет кен сту дент тер — «мə де ни-ты-
ны ғу жұ мыс» ма ман ды ғын да оқи тын Мағ зұм-
бе ко ва Көр кем, Тү сіп Арай, Уде шов Ағы бай, 
Мауиянов Ме дет, Қа сым жа но ва Жан сая, За ру-
ов Ми рас, Тоқ мет Аяулым, Қа ли ев Ер ке бұ лан, 
«əлеу мет тік жұ мыс» ма ман ды ғын да оқи тын 
Қа се но ва На зер ке, Муш ке та ев Аза мат, Кү зек-

бай Бағ жан, «əлеу мет тік пе да го ги ка жə не өзін-
өзі та ну» ма ман ды ғын да оқи тын Қи ям бе ко ва 
Аида, Құр ман ға ли Гүл жа зи ра, Тө ре кел ди ева 
Гүл зат, Əб жап па ро ва Əсел, «де фек то ло гия» 
ма ман ды ғын да оқи тын Сма ғұ лов Тұр сын ға-
ли, Тө ле уги зо ва Көр кем жə не өз ге де өнер паз 
ұл-қыз дар өз өнер ле рін паш ет ті. Ақын по эзи-
ясы та лай жү рек ке от бер ді, боз ба ла ның жы ры, 
бой жет кен нің сы ры бол ды. Мұ қа ға ли по эзи-
ясы бар қа зақ тың жү ре гі не жол тауып, ұл ты-
мыз дың мəң гі өл мес асыл мұ ра сы на ба ла нып, 
му зы ка қа зы на сы на ай нал ды.
Кеш со ңын да фа куль тет де ка ны 

М. М. Иман бе ков кө рер мен ді, сту дент тер мен 
оқы ту шы лар ды Тəуел сіз дік тің 20 жыл ды ғы-
мен, М. Ма қа та ев тың 80 жыл дық ме рей тойы-
мен құт тық тап, бел сен ді лік пен ұйым дас ты ру-
шы лық та ныт қан сту дент тер ге ар найы ал ғыс 
хат тар ұсын ды.

Ж. Т. НЫ�МЕТОВА,
5ЛЕУМЕТТІК Ж-МЫС Ж5НЕ 5ЛЕУМЕТТІК ПЕДАГОГИКА 

КАФЕДРАСЫНЫ� А�А О�ЫТУШЫСЫ

Қа ра ған ды мем ле кет тік уни вер си те ті нің 
əлем дік дең гей де та ны ла бас та ға ны на күн 
оз ған сайын кө зі міз же те тү су де. Жыл сайын 
ше тел дік ға лым дар дың бі лім ор да сы на ат ба-
сын ті реп, өз озық тə жі ри бе ле рі мен бө лі суі 
со ның ай қын бір дə ле лі. Бұл жо лы Түр кия 
елі нің Ме лик шах уни вер си те ті, өнер жə не 
ғы лым фа куль те ті, ағыл шын ті лі жə не əде би-
еті ка фед ра сы ның про фес со ры, шет тіл дер ді 
оқы ту ор та лы ғы ның ди рек то ры До ган Бу лут 
біз дің сту дент тер ді өзі нің те ори ялық бі лім-
де рі мен су сын да ту ға кел ді.

Ше тел дік қо нақ тың ай тқан тол ғам ды əң-
гі ме сі не ойыс пас бұ рын əуелі ата ғы əлем-
ге та ныл ған Ме лик шах уни вер си те ті жай лы 
қыс қа ша ай та кет кен жөн бо лар. Ме лик шах 
уни вер си те ті Түр ки яның ең ма ңыз ды са уда 
жə не өнер кə сіп ор та лы ғы са на ла тын Кай се ри 
қа ла сын да орын теп кен. Ана до лы жү ре гін де 
ор на лас қан уни вер си тет тің мақ са ты — тү лек-
тер дің бойы на көш бас шы лық, бас та ма шы лық 
қа си ет тер ді сі ңі ру. Со ны мен қа тар са рап та ма-
лық əрі сы ни ой лау тұр ғы сы нан олар дың ой-
са на сын ке ңей тіп, ши рық ты ру.
Осы дан екі жыл бұ рын өн ді ріс өл ке сін де 

өт кен «Ағыл шын тіл де рі оқы ту шы ла ры ның 
Ас со ци аци ясы» ат ты ха лы қа ра лық кон фе рен-
ция ға кел ген про фес сор До ган Бу лут ҚарМУ-
дың бір не ше оқы ту шы, док тор ла ры мен та ны-
сып, өза ра ой бө ліс кен екен. Ағыл шын ті лі не 
же тік, тіл ге қа тыс ты өт кір пі кір ле рі мен көз ге 
түс кен про фес сор ға ф.ғ. к., до цент Фа ри да 
Ай дар хан қы зы ал да ғы уақ та уни вер си тет ке 
ке ліп, кур стар өт кі зу ге қа лай қа рай сыз деп 
ұсы ныс жа сап ты. Өз біл ге нін өз ге лер мен бө лі-
су ге дайын тұ ра тын про фес сор бұл ұсы ныс ты 
қуа на қа был дап ты. Бұ ған дейін бауыр лас ел-
дің ба ла сы қа зақ же рі не жұ мыс са пар мен екі 

мəр те кел ген екен. «Əр ке ліп-кет кен сайын 
Қа зақ стан нан ерек ше əсер ала мын» дей ді. Қа-
зақ же рі не жа са ған ал ғаш қы са па ры үш күн ге 
со зыл са, одан кейін бір ап та аял дап ты. Қа ра-
ған ды ша һа рын да өт кіз ген осы жол ғы екі ап-
та сын да Қа ра ған ды мем ле кет тік уни вер си те ті 
шет тіл дер фа куль те ті нің ма гис тран тта ры на 
қол дан ба лы лин гвис ти ка ны зер ттеу са ла сы 
бойын ша дə ріс тер оқып, оқы ту шы лар ға се ми-
нар лар өт кі зу ді мақ сат тұ тып ты. Ал да ғы күн-
дер де де қа зақ елі не жол тү се ті ні не се не ді.
Мі не зі ашық аға мыз дың са ли қа лы ой ла рын 

са на мыз ға түйіп, қы зық ты əң гі ме ле рі не құ лақ 
түр дік. Əр күн нің, əр са ғат тың, тіп ті əр ми-
нут тың құ нын бі ле тін про фес сор До ган Бу лут 
уни вер си тет те гі жұ мыс тан кейін қа ла мыз дың 
кө рік ті жер ле рін ара лап, Қа ра ған ды мем ле-
кет тік тех ни ка лық уни вер си те ті не, қа зақ-тү рік 
ли цейі сын ды оқу ошақ та ры на да бас сұқ қан 
екен. Қыс тың қы ты мыр аязы на қа ра мас тан 
кеш кі лік өнер оша ғы С. Сей фул лин атын да ғы 
қа зақ дра ма те ат рын да қойыл ған қойы лым-
ды та ма ша лап, кө рер мен ре тін де өз ба ға сын 
бер ді. Заң ғар жа зу шы Шың ғыс Ай тма тов тың 
«Ға сыр дан да ұзақ күн» ро ма ны ның иде ясы 
не гі зін де қойыл ған «… Мəң гү… Мəң гі» спек-
так лі кө рер мен жү ре гі не жол та ба біл ді, адам-
зат үшін өзек ті мə се ле ні ар қау ет кен мұн дай 
қойы лым дар қо ғам ға ауадай қа жет дей ді.
Уни вер си те ті міз дің бі рін ші про рек то ры 

Рым бек Мұ ра тұ лы Жұ ма шев пен кез де су ба-
ры сын да ҚарМУ мен Ме лих шах уни вер си те ті 
ара сын да ғы ын ты мақ тас тық бай ла ныс ал да ғы 
уақыт та да өз жал ға сы мын та ба ты ны ай тыл ды. 
Ке ле шек те шет тіл дер фа куль те тін де тү рік ті-
лі, яғ ни шы ғыс тіл дер ка фед ра сы ашыл мақ. 
Со ны мен қа тар бі рік кен ма гистрлық жə не 
PhD бағ дар ла ма ла ры ның мүм кін дік те рі əң гі-
ме ге ар қау бол ды.

Про фес сор До ган Бу лут: «Сіз дер дің уни-
вер си тет те ар хе оло ги ялық мұ ра жай бар екен. 
Бұл — үл кен же тіс тік! «Сту дент те рі ңіз дің 
оқу ға де ген тал пы ны сы кө ңіл қу ан та ды. Олар 
ағыл шын ті лін ер кін мең гер ген, бі лім дең гей-
ле рі жо ға ры. Те ори ялық тұр ғы дан шың дал-
ған да ры кө рі ніп тұр» дей ке ле, өзін дік са бақ 
өт кі зу əді сін тіл ге ти ек ет ті. Шы нын да бұл кі-
сі нің са бақ өт кі зу əді сі ерек ше, үй ре не тін жақ-
та ры же тер лік. Оқу жүйе сі нің кем тұс та рын 
ар тық шы лық қа ай нал ды ра бі лу ұс таз дың біл-
гір лі гі емес пе? Про фес сор До ган Бу лут, мі не, 
сон дай жан. За ма науи тех но ло ги яны ти ім ді 
пай да ла ну ар қы лы сту дент тер ге, ма гис тран т-
тар ға са па лы бі лім бе ру ге ты ры са ды. Мə се лен, 
сту дент тер, ма гис тран ттар өз де рі не бе ріл ген 
тап сыр ма ны орын дап, про фес сор дың элек-
трон ды жə ші гі не жі бе ре ді. Жа ңа шыл пе да гог 
са ба ғын осы лай ша ұтым ды өт кі зе ді.
Қа зақ стан Рес пуб ли ка сы Тəуел сіз ді гі нің 

20 жыл ды ғы қар са ңын да өз елі не жол тар т-
қан бі лік ті ұс таз, про фес сор До ган Бу лут ты 
ҚарМУ ұжы мы қи мас тық пен шы ға рып сал ды. 
До ган ағай «жол түс се, əлі та лай ке лер мін» 
деп сен дір ді. Ер те ме, кеш пе, əй теуір, та ғы да 
жүз де се ті ні міз ге біз де сен дік.

М. ТОМАШ, 
�АРМУ СТУДЕНТІ

«Жата�хана — Mнер ордасы»Же4іс жалауын 
желбіреткен Жас�лан

Жай дар лы ж@ зім ді ал :а тар тып, 
бей та ныс жі гіт тіA Bал та фо ны на 
ха бар ла сып іс тіA мCн-жайын т@-
сін ді ріп ай тBан да, бір ден ке ліс ті. 
Жан-жаB ты Bойыл :ан Bи лы сауал-
:а мар дым ды жауап тар ал дыB. 
БDл — елі ніA абы ройын асы рып, 
мCр те бе сін би ік етіп ж@р ген к@ рес 
ше бе рі Жа сD лан Са ри ев бо ла тын. 
Шыр етіп д@ ние есі гін ашып, ба ла-
лыB ша :ы Gт кен Gл ке Се мей елі, 
Hр жар ауда ны. От ба сын да екін ші, 
@л гі тD тар екі а:а сы, бір бауыры 
бар. Ана сы мен Cке сі Bа зір де Се-
мей же рін де тD ра ды екен. Мек те-
бін де @л гі тD тар лыB оBу шы атан-
:ан Жа сD лан ды Cке сі жас тайы нан 
спор тBа да ба улы :ан бол са ке рек. 
Со дан бо лар, бCл кім, же тін ші сы-
нып ты аяB тай са ла Астана да :ы Jа-
жы мD Bан МD Aай тпа сов атын да :ы 
спорт ин тер на тын да 11 сы нып ты 
тC мам да :ан екен. Б@ гін де Жа сD-
лан JарМУ-дыA де не мC де ни еті 
жC не спорт фа куль те ті ніA 4 курс 
сту ден ті. ОBу мен спор тты Bа тар 
алып ж@р ген жас спор тшы ныA ар-
ма ны кGп. Елі ніA абы ройын би ік 
етер на мыс шыл шC кірт тер тCр би-
еле мек ни ет те еке нін жа сыр ма ды. 
Мек теп те оBып ж@р ген сCт тер де 
к@ рес тіA не бір т@р ле рін меA ге ріп, 
та лай биі гін ба :ын ды рып @л гер ген. 
Jа зір де грек-рим к@ ре сі нен Jа-
заB стан Dлт тыB BD ра ма сы ныA бел-
ді м@ ше сі, спорт ше бе рі. КеA бай-
таB Bа заB же рі ніA бар ай ма :ы на ат 
ба сын бD рып, бі рі нен де же Aіс сіз 
Bай тпа :ан. Тіл ге ти ек ет сек, ше тел 
асып Ре сей, Т@р кия, Бол га рия ел-
де рі не Bа заB елі ніA аты нан шы :ып, 
ту ын та лай аре на лар да жел бі ре тіп 
ж@р. 2005 жы лы спорт ше бе рі не 
@міт кер атан са, ара :а бес жыл са-
лып спорт ше бе рі ата :ын иелен ді. 
«Mке жо лын жал :ау мен Bа тар ел діA 
аB ба та сы та лай сайыс тар да жі ге-
рі міз ді жа ныш тап, рух бе ре ді», — 
дей ді Жа сD лан бір сG зін де.

Jа зір ге дейін гі ба :ын дыр :ан 
асу ла ры на Bыс Bа ша тоB тал саB: 
2009 жы лы жас тар ара сын да 
грек-рим к@ ре сі ніA Bо ла ж@л де ге рі; 
2009 жыл :ы жас тар ара сын да :ы 
Dлт тыB к@ рес т@ рі нен к@ міс ж@л де-
ге рі; 2010 жы лы к@ рес тен Jа заB-
стан ку бо гы ныA Bо ла ж@л де ге рі; 
2011 жы лы Jа заB стан Рес пуб ли-
ка сы ер лер ара сын да :ы к@ рес тен 
Bо ла ж@л де ге рі; 2011 жы лы Шым-
кент Bа ла сын да Gт кен к@ рес т@ рі-
нен Мар дан Са пар ба ев атын да :ы 
ж@л де ніA же Aім па зы.

ТоB сан ауыз сGз діA то быB тай 
т@йі нін жа сар да Жа сD лан ныA ж@-
рек жар ды ті ле гін тыA да дыB. «Jа-
заB елі Bа шан да ай бын ды жас та-
ры мен ерек ше. Б@ гін гі к@н де спорт 
са ла сы на елі міз де ерек ше кG Aіл 
бG лін ген. Oл тжан ды жас спор тшы-
лар дыA са на сын да «елім @шін» 
де ген Bа си ет ті сGз сай рап тD ру :а 
ти іс». Mлем дік аре на да Jа заB елі-
ніA кGк бай ра :ын жел бі ре ту бас-
ты ар ма ны кейіп кер діA. БDл же Aіс 
жа лауын жел бі ре тіп ж@р ген Жа сD-
лан ныA соA :ы же Aі сі емес еке нін 
аA :ар дыB.

P. S. Ба :ы ты ай Bын, маB са ты 
мы :ым, ж@ ре гі «елім!» деп соB Bан 
жас тыA ба рын се зі ніп, кG кі ре гі-
міз де маB та ныш се зі мі Dяла :а нын 
жа сыр май мыз. Де сек те, Jа ра :ан-
ды ныA BаB ор та сын да бос ж@ ріп, 
сеA дел ген жас ты кG зі Aіз шал са, 
ай тар Cт те ген-ай лар Bан ша ма еке-
нін сез бей Bа лар сыз?!

АЯУЛЫМ СОВЕТ,
ЖУРНАЛИСТИКА Б	ЛІМІНІ� 2 КУРС СТУДЕНТІ

Бауырлас елмен байланыс

«Бір Mле4і — бір елді4 м�расындай»

Күз дің соң ғы күн де рін де 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 № 2 жа тақ ха на сту-
дент те рі жа тақ ха на тұр ғын да ры ның бос 
уақы тын ти ім ді өт кі зе оты рып, олар дың 
ара сын да ғы қа рым-қа ты нас ты ны ғай ту, тə-
лім-тəр бие бе ру, пат ри от тық ру хын кө те-
ру мақ са тын да «Жа тақ ха на — өнер ор да-
сы» ат ты кеш ұйым дас тыр ды. Жа тақ ха на 
сту дент те рі осы нау ай ту лы кеш тің өтуі не 
қол дау та ныт қан əлеу мет тік мə се ле лер жə-
не тəр бие ісі жө нін де гі про рек тор Са лауат 
Қам шы байұ лы на, Сту дент тер са райы ның 
ди рек то ры Ки ра Ге орги ев на ға ал ғыс та рын 
біл дір ді.
Бір жа рым са ғат қа со зыл ған кеш ке ре мет 

өт ті. Оқу із деп шал ғай дан кел ген сту дент тер-
дің жы лы ұясы на ай нал ған жа тақ ха на да ғы 
өмір ге са яхат жа са ған дай бол дық. Жа тақ ха-
на тұр ғын да ры ның өнер лі екен дік те рі не осы 
жо лы та ғы бір мəр те көз жет кіз дік. Əуеле те 
əн ай тыл ды, би де би лен ді. Қа зақ тың қа си-
ет ті қа ра дом бы ра сы ның да үнін ес ті дік. За-
ман дас та ры ның тойы на ар найы кел ген «Бо-
ла шақ» уни вер си те ті нің на мыс ты «Бо ла шақ 

VIP» КВН ко ман да сы əде мі əзіл ай тып кө-
рер мен ді күл кі ге көм ді. Қа зақ бол ған дық тан, 
жас бол ған дық тан əзіл-қал жың ға бүй ре гі міз 
бұ рып тұ ра ты ны заң ды лық қой. Су ық тан 
то ңып, сес си яның құ ры ғы на ілі гу ден жү рек-
сі ніп, алыс та ғы ауылын, ата-ана сын са ғы нып 
жүр ген жас тар дың жа ны жа ды рап қал ды. 
Жас бүл дір шін Ка ри на гим нас ти ка лық би ін 
паш ет ті. Осы кеш те бi лiм қу ып, ар ман ар-
қа ла ған сту дент тер «Жа тақ ха на сту дент тер 
ұясы, Жа тақ ха на өнер ге то лы аясы» деп жар 
сал ды. Кеш ба ры сын да олар Қа зақ стан Рес-
пуб ли ка сы Тəуел сіз ді гі нің 20 жыл ды ғы мен 
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 40 жыл ды ғы на 
ар нап жү рек тен шық қан жыр шу мақ та рын 
оқы ды. «Біз күл лі əлем ге та ныл ған Қа зақ стан 
дей тін тəуел сіз ел дің ұр па ғы мыз», мі не, жа-
тақ ха на жас та ры ның жү рек лү пі лі осы лай 
соқ ты.
Кеш ті ұйым дас ты ру шы лар дың ба сым 

көп ші лі гі жо ғар ғы курс сту дент те рі бол ған-
дық тан аға бу ын ре тін де бі рін ші курс сту-
дент те рі не: «Жа ңа тол қын, бү гін гі ке ші міз 
сен дер ге ар нал ды. Ен ді бұл дəс түр ге ай на-

лып, ке лер жы лы сен дер де дəл осын дай кеш 
ұйым дас ты рар де ген үміт те міз» — деп се нім 
ар тты. «Жа тақ ха на бұл біз дің үйі міз! Жа тақ-
ха на жыр лай тын күйі міз! Жа ңа тол қын, би-
ік ке сам ға! Жа тақ ха на жас та ры, ал ға!» Бой ға 
күш бе ре тін осы нау қу ат ты сөз дер ді ай тқан 
сайын жа тақ ха на лық жас тар дың жа на ры нан 
ерек ше бір жа лын бай қал ған дай бол ды. Мі не, 
осы лай жа тақ ха на лық тар та ғы бір игі іс тің 
ба сын қайыр ды.

А. БЕЙСЕНБЕК,
ФИЗИКА ФАКУЛЬТЕТІНІ�

М5ДЕНИ ІС-ШАРАЛАРЫН /ЙЛЕСТІРУШІ

5. СА�ТАПБЕРГЕН,
ТАРИХ ФАКУЛЬТЕТІНІ�

2 КУРС СТУДЕНТІ
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В на ча ле 70-х го дов на ба зе Ка ра ган-
дин ско го пе да го ги чес ко го ин сти ту та 
был об ра зо ван Ка ра ган дин ский го су-
дар ствен ный уни вер си тет. Сре ди дру-
гих под раз де ле ний КарГУ был сфор-
ми ро ван и эко но ми ко-юри ди чес кий 
фа куль тет. Чуть поз же эти фа куль те ты 
ста ли са мос то ятель ны ми под раз де ле-
ни ями.

Куз ни ца юри ди чес ких кад ров
Ис то рия раз ви тия юри ди чес ко го фа-

куль те та тес но свя за на с его ру ко во ди те-
ля ми. В дан ном слу чае ог ром ный вклад 
в де ло ста нов ле ния учеб но го, науч но го и 
вос пи та тель но го по тен ци ала и ком плек то-
ва ние кад ров сде лал один из пер вых де ка-
нов — Ма жит Та иро вич Има шев.
Ма жит Та иро вич, с пер вых дней ра-

бо тая в дол жнос ти де ка на, за нял ся ор-
га ни за ци ей но вых ка федр, ук реп ле ни ем 
фа куль те та вы со кок ва ли фи ци ро ван ны ми 
кад ра ми. Бы ли соз да ны ка фед ры те ории и 
ис то рии го су дар ства и пра ва, тру до во го и 
сельско хо зяй ствен но го пра ва, кон сти ту ци-
он но го пра ва и со вет ско го стро итель ства, 
уго лов но го пра ва и уго лов но го про цес са. 
Он бо лел за род ной юри ди чес кий фа куль-
тет, соз да вая бла гоп ри ят ные ус ло вия для 
науч но го рос та мо ло дых пре по да ва те лей. 
При под дер жке Ма жи та Та иро ви ча в то 
вре мя за щи ти ли кан ди дат ские дис сер та-
ции Ах ме то ва Н. С., Ид ри со ва С. Б., Бал-
та ба ев К. Ж., Нур та ев Р. Т., Шо пин В. Д., 
Ким К. В., Су лей ме но ва Г. Ж., Бай са-
лов А. С. и мно гие дру гие.
Зна чи тель ный вклад в фор ми ро ва ние и 

ук реп ле ние фа куль те та, его тра ди ций сде-
ла ли дру гие де ка ны фа куль те та: Шо пин 
Ви та лий Дмит ри евич, Кус ни де нов Кы-
дыр бай Кус ни де но вич, Ку ли ков Вла ди мир 
Ива но вич, до цент Жу ну сов Бах ты бай Жол-
жак сы но вич, Умур ку лов Мак сим Ка па ро-
вич, Ку бе ев Ер кин Ки на ято вич и дру гие.
Бла го да ря их тру ду бы ла сфор ми ро ва на 

ос но ва юри ди чес ко го фа куль те та, из го да в 

год на ра щи вав ше го свой науч но-про фес си-
ональ ный по тен ци ал, и в крат чай шие сро-
ки фа куль тет по сво им по ка за те лям стал 
вто рым в рес пуб ли ке пос ле Ка зах ско го го-
су дар ствен но го уни вер си те та им. С. М. Ки-
ро ва. В тот ис то ри чес кий для фа куль те та 
пе ри од бы ли за ло же ны луч шие тра ди ции 
не толь ко сре ди пре по да ва те лей, но и сту-
ден чес кой мо ло де жи, ко то рым сле ду ют и 
в се год няш ние дни. Бла го да ря упор но му 
тру ду де ка нов, за ве ду ющих ка фед ра ми и 
пре по да ва те лей фа куль тет стал на зы вать-
ся куз ни цей вы со кок ва ли фи ци ро ван ных 
юри ди чес ких кад ров. Его вос пи тан ни ки 
из вес тны не толь ко у нас в рес пуб ли ке, но 
и за ру бе жом. Они ра бо та ют во всех об лас-
тях об ще ствен ной, по ли ти чес кой и науч-
ной жиз ни су ве рен но го го су дар ства. Сре ди 
них — Ту суп бе ков Р. Т. — ми нистр юс ти-
ции РК, Бай ма гам бе тов С. Н. — ми нистр 
внут рен них дел РК, Акыл бай С. Б. — де пу-
тат се на та пар ла мен та РК, Туг жа нов Е. Л. — 
за мес ти тель пред се да те ля АНК, Аби-
лов М. С. — ди рек тор де пар та мен та юс ти-
ции по Ка ра ган дин ской об лас ти и мно гие 
дру гие.
Вос пи тан ни ки фа куль те та до би лись вы-

со ких ре зуль та тов не толь ко в пра во ох ра ни-
тель ной сфе ре и го су дар ствен ной служ бе, 
но и на науч ной сте зе. Та кие вы пус кни ки, 
как Ду лат бе ков Н. О., Жу ну сов Б. Ж. и Жа-
най да ров И. О., ста ли из вес тны ми уче ны ми, 
док то ра ми на ук, яв ля ют ся ру ко во ди те ля ми 
ве ду щих юри ди чес ких ву зов Казахстана. 
Док тор юри ди чес ких на ук, про фес сор Ку-
бе ев Ер кин Ки на ято вич в 2004 го ду стал 
рек то ром круп ней ше го в рес пуб ли ке Ка-
ра ган дин ско го го су дар ствен но го уни вер си-
те та им. Е. А. Бу ке то ва.

Эко но ми чес ко му об ра зо ва нию — 
осо бое вни ма ние

Ког да в 1972 г. в Ка ра ган дин ском го су-
дар ствен ном уни вер си те те был от крыт эко-
но ми ко-юри ди чес кий фа куль тет, то пер-

вый на бор сту ден тов 1972/73 учеб но го го да 
в ко ли че стве 200 че ло век был осу ществлен 
по двум эко но ми чес ким спе ци аль нос тям — 
«фи нан сы и кре дит», «эко но ми ка и пла ни-
ро ва ние ма те ри аль но-тех ни чес ко го снаб-
же ния» по днев ной, ве чер ней и за оч ной 
фор мам обу че ния.
В 1974 го ду эко но ми чес кий фа куль тет 

ста но вит ся са мос то ятель ным. Имен но с 
это го вре ме ни на чи на ет ся пос те пен ное 
рас ши ре ние фа куль те та: по ми мо ка федр 
«Эко но ми ка и пла ни ро ва ние ма те ри аль но-
тех ни чес ко го снаб же ния» (зав. ка фед рой — 
до цент У. С. Са гин ды ков), «Ста тис ти ка и 
учет» (зав. ка фед рой — до цент Н. А. Ка-
рам зин) в 1974 г. от кры ва ет ся ка фед ра «Фи-
нан сы и кре дит» (зав. ка фед рой — до цент 
А. Ж. Ор ман ба ев), в 1978 г. — «Де неж ное 
об ра ще ние и кре дит» (зав. ка фед рой — 
Г. С. Сей тка си мов), в 1981 г. — «Эко но ми-
чес кая ге ог ра фия и от рас ле вые эко но ми ки» 
(зав. ка фед рой — до цент А. Ж. Ор ман ба ев). 
Пер вым де ка ном фа куль те та стал к. э. н., 
до цент Т. А. Аб дра за ков. Сей час фа куль тет 
воз глав ля ет д. э. н. Б. С. Есен гель дин.
Пе ре ход к ры ноч ной эко но ми ке внес су-

ще ствен ные кор рек ти вы как в нап рав ле ние 
под го тов ки спе ци алис тов эко но ми чес ко го 
про фи ля, так и в со дер жа ние учеб ных пла-
нов и прог рамм фа куль те та. В 1992 го ду в 
со от вет ствии с тре бо ва ни ями ры ноч ной 
эко но ми ки пе ре име но ва ны преж ние спе-
ци аль нос ти и от кры ты но вые.
Науч но-об ра зо ва тель ный ком плекс 

НОК по эко но ми чес ким спе ци аль нос тям 
об ра зо ван во ис пол не ние Пос та нов ле ния 
Пра ви тель ства Рес пуб ли ки Казахстан за 
№ 236 от 14.02.2000 г. «О не ко то рых ме-
рах по ин тег ра ции об ра зо ва ния и на уки 
в РК». НОК вклю чал в свой сос тав: об ра-
зо ва тель ное под раз де ле ние (эко но ми чес-
кий фа куль тет); науч но-ис сле до ва тельское 
под раз де ле ние (ин сти тут ры ноч ных от но-
ше ний). НОК по эко но ми чес ким спе ци-
аль нос тям до бил ся оп ре де лен ных ус пе-
хов: в 1999/2000 учеб ном го ду — 3-е мес то 

в уни вер си тет ском со рев но ва нии на зва-
ние «Луч ший фа куль тет». В этом же го ду 
луч шей ка фед рой бы ла наз ва на ка фед ра 
«Мар ке тинг», а в 2001/02 учеб ном го ду она 
за ня ла 2-е мес то. Ка фед ра «Бух гал тер ский 
учет и аудит» бы ла пер вой в 2003/04 учеб-
ном го ду.
На ос но ва нии ре ше ния Уче но го со ве та 

Ка ра ган дин ско го го су дар ствен но го уни-
вер си те та им. Е. А. Бу ке то ва от 31 ав гус та 
2004 г. (про то кол № 1) НОК по эко но ми чес-
ким спе ци аль нос тям пе ре име но ван вновь в 
«Эко но ми чес кий фа куль тет» (при каз рек-
то ра КарГУ № 421 от 4 сен тяб ря 2004 г.). 
Боль ших ус пе хов до бил ся кол лек тив эко-
но ми чес ко го фа куль те та в 2004/05 учеб ном 
го ду: I мес то по вос пи та тель ной, куль тур-
но-мас со вой и спор тив ной ра бо те, II мес-
то за ор га ни за цию учеб но го про цес са, III 
мес то за НИР по лу чи ла ка фед ра «Ме нед-
жмент». Ка фед ра «Мар ке тинг» бы ла пер-
вой в 2005/06 учеб ном го ду.
А са мое глав ное — до бил ся меж ду на-

род но го приз на ния. Кол лек тив эко но-
ми чес ко го фа куль те та в ап ре ле 2005 го да 
был удос то ен дип ло ма, вы дан но го Ак кре-
ди та ци он ным ко ми те том Ев ро пей ско го 
фон да раз ви тия ме нед жмен та (EFMD) и 
Цен траль но-Ази ат ско го фон да раз ви тия 
ме нед жмен та (CA MAN). Этот дип лом яв-
ля ет ся приз на ни ем ус пеш ной дея тель нос-
ти эко но ми чес ко го фа куль те та на рын ке 
об ра зо ва тель ных ус луг. А сту ден там да-
ет пра во пос ту пать в за ру беж ные ву зы и 
инос тран ные фир мы без до пол ни тель но го 
под твер жде ния учеб ных до ку мен тов.
В 2006 го ду фа куль тет наг раж ден гра-

мо той в но ми на ции «Луч ший фа куль тет 
2006 го да по под го тов ке науч ных кад ров». В 
2006/07 учеб ном го ду кол лек тив эко но ми-
чес ко го фа куль те та наг раж ден дип ло мом 
ка че ства 3-й сте пе ни за ка че ствен ную под-
го тов ку спе ци алис тов. В 2007-2008 учеб ном 
го ду фа куль тет приз нан луч шим фа куль те-
том по ор га ни за ции меж ду на род но го сот-
руд ни че ства в уни вер си те те.

Ученый, экономист и педагог

Экономический и юридический факультеты — ровестники КарГУ

Пер вым де ка ном эко но ми чес ко го 
фа куль те та был вид ный уче ный-эко но-
мист, учас тник Ве ли кой Оте че ствен ной 
вой ны, по чет ный ра бот ник об ра зо ва-
ния Рес пуб ли ки Казахстан, по чет ный 
граж да нин г. Ка ра ган ды, док тор эко-
но ми чес ких на ук, про фес сор Тал гат бек 
Аб драх ма но вич Аб дра за ков.

Он ро дил ся 23 мар та 1920 го да в ауле 
Жа на жол Ба яна ульско го райо на Пав ло-
дар ской об лас ти. Ра но по те ряв ро ди те лей, 
вос пи ты вал ся в дет ском до ме се ла Бла го-
дат ское Ерей мен та ус ко го райо на Ак мо-
лин ской об лас ти. В ма лень ком Тал гат бе ке 
с ран них лет про яви лась тя га к на уке и уче-
нию. Окон чив под го то ви тель ное от де ле ние 
тех ни ку ма свя зи в Ал ма-Ате, он пос ту па ет 
на двух го дич ные пе да го ги чес кие кур сы. 
Пос ле за вер ше ния уче бы ра бо та ет учи те-
лем в се ми лет ней шко ле.
В 1939 го ду Аб дра за ков был приз ван 

в ря ды Со вет ской ар мии. Слу жил на Ук-
ра ине. В на ча ле Ве ли кой Оте че ствен ной 
Тал гат бек Аб драх ма но вич стал од ним из 
тех, кто при нял на се бя пер вый удар на-
цистской Гер ма нии. Был ра нен. Пос ле ле-
че ния вер нул ся на фронт. В 1943 го ду, на-
хо дясь в сос та ве дей ству ющей ар мии 3-го 
Бе ло рус ско го фрон та, вновь был тя же ло 
ра нен. Это ра не ние вы ве ло его из строя. 
Пос ле воз вра ще ния с фрон та сол дат прис-
ту па ет к тру до вой дея тель нос ти — ра бо та-
ет учи те лем ис то рии, за ву чем Май ка ин-
ской сред ней шко лы.
Же ла ние по вы сить свою ква ли фи ка-

цию и стрем ле ние к зна ни ям при ве ли его 
в 1945 го ду на ис то ри чес кий фа куль тет 
учи тельско го ин сти ту та го ро да Ка ра ган ды. 
Пос ле ус пеш но го его окон ча ния в 1947 го-

ду был приг ла шен на ра бо ту в Ка ра ган дин-
ский об ком Ком пар тии Казахстана, где ра-
бо тал лек то ром, за мес ти те лем за ве ду юще-
го от де лом про па ган ды и аги та ции.
В 1950-1952 гг. по нап рав ле нию об ко ма 

пар тии учил ся в Выс шей пар тий ной шко-
ле при ЦК ВКП(б) в Мос кве. Пос ле воз вра-
ще ния в Ка ра ган ду был наз на чен сек ре та-
рем по иде оло гии Ка ра ган дин ско го гор ко-
ма пар тии.
В 1952-1954 гг. ра бо тал пер вым сек ре-

та рем ЦК ЛКСМ Казахстана, из би рал ся 
де пу та том Вер хов но го Со ве та СССР. Его 
зас лу ги пе ред Ро ди ной удос то ены ор де нов 
Оте че ствен ной вой ны I сте пе ни, «Знак По-
че та», ме да ли «За от ва гу» и дру ги ми зна ка-
ми от ли чия.
В 1957-1961 гг. Тал гат бек Аб дра за ков 

учит ся в ас пи ран ту ре Ака де мии об ще-
ствен ных на ук при ЦК КПСС, за щи ща ет 
дис сер та цию на со ис ка ние уче ной сте пе ни 
кан ди да та эко но ми чес ких на ук.
Юно шес кая ус трем лен ность быть нас-

тав ни ком мо ло де жи ре али зу ет ся в 1961 го-
ду, ког да Т. А. Аб дра за ков ста но вит ся 
за ве ду ющим ка фед рой по ли ти чес кой 
эко но мии Ка ра ган дин ско го пе да го ги чес-
ко го ин сти ту та, став ше го поз же Ка ра ган-
дин ским го су дар ствен ным уни вер си те том 
име ни Е. А. Бу ке то ва.
Про дол жая воз глав лять ка фед ру, Тал-

гат бек Аб драх ма но вич ста но вит ся пер вым 
де ка ном но во го эко но ми ко-юри ди чес ко го 
фа куль те та Ка ра ган дин ско го го су дар ствен-
но го уни вер си те та. В 1977 го ду ус пеш но за-
щи ща ет док тор скую дис сер та цию.
Осо бое мес то в би ог ра фии Тал гат бе ка 

Аб драх ма но ви ча за ни ма ют 1978-1986 го-
ды, ког да он в дол жнос ти рек то ра в те че-
ние де вя ти лет ру ко во дил Ка ра ган дин ским 

ко опе ра тив ным ин сти ту том Цен тро со-
юза СССР. Этот вуз в свое вре мя был соз-
дан для под го тов ки спе ци алис тов выс шей 
ква ли фи ка ции сис те мы пот ре би тельской 
ко опе ра ции Казахстана, Сред ней Азии и 
при ле га ющих об лас тей Рос сий ской Фе-
де ра ции. С при хо дом Тал гат бе ка Аб драх-
ма но ви ча в ин сти ту те ак ти ви зи ро ва лась 
науч но-ис сле до ва тельская ра бо та и под го-
тов ка на ци ональ ных кад ров в ас пи ран ту ре 
цен траль ных го ро дов стра ны и круп ных 
науч ных цен трах Со вет ско го Со юза. Бы ли 
про ве де ны нес коль ко все со юз ных науч-
но-те оре ти чес ких кон фе рен ций по эко но-
ми чес ким проб ле мам раз ви тия сис те мы 
пот ре би тельской ко опе ра ции с учас ти ем 
круп ных уче ных из Мос квы, Ле нин гра да, 
Но во си бир ска, Свер длов ска, Ака де мии на-
ук Казахстана. В эти го ды Ка ра ган дин ский 
ко опе ра тив ный ин сти тут стал од ним из ве-
ду щих ву зов сис те мы пот реб ко опе ра ции.
В 1987 го ду он воз вра ща ет ся в КарГУ 

им. Е. А. Бу ке то ва про фес со ром ка фед ры 
эко но ми чес кой те ории и ра бо та ет там до 
2005 го да.

Бе зус лов но, про фес сор Т. А. Аб дра за-
ков — это Уче ный с боль шой бук вы, прек-
рас ный эко но мист, пыт ли вый ис сле до ва-
тель, граж да нин и пат ри от Оте че ства. Об 
этом сви де тель ству ют его науч ные тру ды. 
Име ет око ло 200 опуб ли ко ван ных ра бот, 
в том чис ле 8 мо ног ра фий. Не од нок рат но 
из би рал ся де пу та том Вер хов но го Со ве та 
СССР. Наг раж ден ор де на ми Оте че ствен-
ной вой ны I сте пе ни, Зна ком По че та, ме-
далью «За от ва гу», юби лей ны ми ме да ля ми, 
по чет ны ми гра мо та ми Пре зи ди ума Вер-
хов но го Со ве та Ка зах ской ССР, ЦК ВЛКСМ, 
Центрсо юза СССР. Зва ние «По чет ный 
граж да нин го ро да Ка ра ган ды» бы ло прис-
во ено 26 ап ре ля 1996 го да за зас лу ги пе ред 
Оте че ством в пе ри од Ве ли кой Оте че ствен-
ной вой ны, боль шой вклад в раз ви тие эко-
но ми ки, куль ту ры, ин тер на ци ональ ное 
вос пи та ние мо ло де жи и ак тив ное учас тие 
в об ще ствен ной жиз ни го ро да.

ПОДГОТОВЛЕНО НА ОСНОВЕ КНИГИ ПОЧЕТНЫХ ГРАЖДАН 
Г. КАРАГАНДЫ И ПО МАТЕРИАЛАМ ГАЗЕТЫ «ИНДУСТРИАЛЬНАЯ 
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Адам өмі рін де гі ең ма ңыз ды қа-
дам дар дың бі рі — ма ман дық таң дау. 
Тағ ды ры мыз дың бір бө лі гі таң да ған 
ма ман дық пен ұш та сып жа та тын ды ғы 
бе се не ден бел гі лі. Ма ман дық қа бай ла-
ныс ты бо ла шақ өмі рі міз дің ба ғыт-бағ-
да ры да ай қын да ла ды. Бі рақ кей де осы 
жауап ты іс ке сал ғыр ттық пен атүс ті 
қай рай тын да кез де рі міз бо ла ды. Бү-
гін де бі ре улер жү рек қа лауымен оқу ға 
тү сіп жат са, ен ді бі рі тағ дыр дың бас қа 
сал ға нын кө ріп жүр. «Са на сын тұр мыс 
би ле ген дер» бол са, кү ні ер тең та бы сы 
мол кə сіп ті мең ге ру ге ты рыс са, ен ді 
бі рі мем ле кет тік тап сы рыс пен гран т-
қа тү сіп, бір жа пы рақ қа ғаз үшін бі лім 
алу ға ұм ты ла ды.

Ма ман дық таң дау — жа сөс пі рім жас-
та ғы ең ма ңыз ды ше шім дер дің бі рі. Үл кен 
өмір ге ен ді ға на аяқ бас қан жас ұлан ның 
ал дын да мың да ған ма ман дық тан өзі не 
лайық ты бі реуін таң дау мін де ті тұ ра ды. 
Мек теп қа быр ға сын ен ді ға на тə мам да ған 
оқу шы жан-жа ғы на жал тақ тап, қай да ба-
ра рын біл мей шақ ша дай ба сы ша ра дай 
бо лып жаз ма усы мын да бү кіл оқу орын-
да ры ның та бал ды ры ғын тоз ды ра ды.
Адам ба ла сы өмі рін де екі нəр се ні дұ-

рыс таң дай ал са, ба қыт тың кіл ті не қол 
соз ған дай бо ла ды екен. Ол — ма ман-
дық таң дау жə не мəң гі бір ге бо лар жан 
жа ры ңыз ды таң дау. Бо ла шақ жұ байын 
таң да уда жа ңы лып жүр ген дер ді бы лай 
қой ған да, ма ман дық таң да уда да ада сып 
жүр ген пен де лер же тер лік. Бі рі ата-ана-
сы ның қа лауына сүйен се, бі рі əке-ше ше-
сі не ма сыл бол мас үшін гран тқа тү су жа-
ғын ой лас ты ра ды. Əй теуір өз де рі нің оң 
жам бас та ры на ке лер кə сіп ке ден қой май-
ды. Сөй тіп, шы ғар ма ны озық жа за тын 
оқу шы ма те ма ти ка дан, Мен де ле ев кес-
те сін жат қа ай та ты ны де не тəр би есі нен, 
өсім дік та ну əле мі нің құ пи ясы на қы зы ға-
ты ны та рих фа куль те ті нен бі рақ шы ға ды. 
Со дан кейін ша та сып бар ған са ла сы ның 
дип ло мын қал та ла ры на ба сып, қай да 
жұ мыс қа ба рар ла рын біл мей дал бо ла ды. 
Бұл жай лы сту дент тер не дей ді? Оны өз 
ауыз да ры нан ес ти ік. Со ны мен…

Ер бол САР МУР ЗИН, �арМУ, фи ло ло-
гия фа куль те ті ні� 4 курс сту ден ті:

— Не гі зі оқу шы ке зім де фи ло лог бо-
лам деп ой ла ған емес пін. Се не сіз бе, мен 
тіп ті бас тауыш сы нып та қа зақ ті лін 4-ке 
аяқ та ған мын. Сөй тіп жү ріп бес ми нут сыз 
фи ло лог атан бақ пын. Шы ны ке рек, екі са-
ла ның ма ма ны атан сам деп ар ман да дым. 
Бі рін ші сі — дə рі гер, екін ші сі — əн ші. Хи-

рург бо лу ба ла күн гі қи ял. Ал ғаш қы ға 
бар мауым ның се бе бі — гран тқа тү су қи-
ын дау бол ды, ол аз дай кем де ген де 7 жыл 
оқу ке рек. Əн ші лік ке не ге бет бұр ма ға-
ным тү сі нік ті-ау дей мін. Та би ғи да рын, 
дауыс бол ма ған соң əуре лен бе дім де. Мұ-
ға лім бо лу ым ды анам қа ла ды. Оның үс ті-
не мұ ға лім дік ке гран тқа же те тін дей ұпай 
жи най ты ны ма сен дім. Осы ны ес ке ре оты-
рып, фи ло ло гия ға түс тім. 1 кур ста оқып 
жүр ген де іш тей өкі ніш ма за бер мей тін. 
Кей де қол ды бір-ақ сіл теп оқу ды тас тап 
кет кім ке ле тін. Бі рақ қа зір бə рі өз ге ше. 
Да на хал қы мыз ай тқан дай, адам ның де-
ге ні емес, Ал ла ның де ге ні бо ла ды екен. 
Тағ дыр дың жа зуы шы ғар, осы кү ні ту ған 
ті лім мен сөз өне рі нің қыр-сы рын мең ге-
ру де мін. Фи ло ло гия ға түс ке ні ме қуа нам. 
Тіп ті мақ та на мын. Бұл бір жа ғы нан анам-
ның да на лы ғы ма дей мін. Шын мə нін де 
ана сы ба ла сы ның не қа лай ты нын біл се 
ке рек. Мек теп тү лек те рі нің ал дын да үл-
кен таң дау тұ ра ды. Ма ңыз ды сы сол, таң-
дау жа са ған да қа те лес пеу ке рек. Өй тке ні 
ол оның өмір лік ба ғы тын ай қын дай ды. 
Ме нің ойым ша, та лап кер, ал ды мен, қа-
быр ға сы мен, со сын ата-ана сы мен ақыл-
дас қа ны дұ рыс. Қай əке-ше ше ба ла сын 
жа ман бол сын дей ді?

Н�р гел ді Д"Й СЕН БА ЕВ, �арМУ, хи мия 
фа куль те ті ні� 4 курс сту ден ті:

— Егер уақыт ты ке рі бұ ру ға мүм кін дік 
бе рі лер бол са, та лап кер ке зім де гі ша ғы-
ма қай та ора лар едім. Он да бү гін гі оқып 
жат қан ма ман ды ғы ма түс пе сім анық. Əт-
тең, уақыт ке рі жыл жы май ды… Мен хи-
мия пə ні нің бо ла шақ мұ ға лі мі мін. Бі ре у-
лер дің қо лы жет пей жүр ген кə сіп, бі рақ 
шын ни етім мен оқу ға ықы лас жоқ. Жал-
пы бұ ған тү су ім нің өзі қы зық. Ұлт тық 
бі рың ғай тес ті ле уде таң дау пə нім хи мия 
бол ды. Мұ най-газ жа ғы на бар ғым кел ді. 
Сөй тіп ма ман дық тар таң да ған да бі рін-
ші мұ ға лім дік ті бел гі леп пін. Ақыр аяғы 
гран тқа тү сіп кет тім. Грант иеге рі атан ға-
ны ма қу ан сам да, мұ ға лім дік ке түс ке ні ме 
ішім жы ли қой ма ды. Оқып жат қа ны ма 
төр тін ші жыл. Оқы ту шы лық тың да бі раз 
қыр-сы рын мең ге ріп қал дым. Де ген мен 
де жа ны ма жа қын тұ тар мұ най-газ са-
ла сын да оқы сам тіп ті ке ре мет бо лар еді. 
Əй ткен мен өмір де өз де ге нің бо ла бер-
мей ді ғой. Ен ді гі мақ сат — бі лім ді де бі-
лік ті ұс таз бо лу.

Жас ті лек )Б ДІ ХА ЛЫ �ОВ, �арМУ, та-
рих фа куль те ті ні� 2 курс сту ден ті:

— Ал ла ға шү кір, өзім қа ла ған ма ман-
дық та оқи мын. Мек теп те орыс ті лін, 
ағыл шын ті лін өте жақ сы оқы дым. «Же ті 

жұрт тың ті лін біл, же ті түр лі бі лім біл» 
де мек ші, тіл үй ре ну ге де құш тар лы ғым 
ерек ше. Дип ло мат бо ла мын де ген ой-
мен өз ге тіл де гі кі тап тар ға қы зы ғу шы лы-
ғым ба сым бол ды. Ағыл шын ті лін таң дап, 
ҰБТ-да 99 балл жи на дым. Алай да бұл 
көр сет кіш гран тқа тү су ге мүм кін дік бер-
ме ді, ақы ры ақы лы бө лім де оқуы ма ту ра 
кел ді. Ке ле шек те ата-анам ның үмі тін ақ-
тай ты ны ма се нім ді мін. «Үл кен се гіз дік» 
ел де рі нің бі рін де Қа зақ стан Рес пуб ли ка-
сы ның ел ші сі бо лып, Ота ным ның са яси 
сах на да ғы бе де лі нің ар ту ына өз үле сім ді 
қос қым ке ле ді.

Т3т тім бет ЖА НАТ, �арМУ кол лед жі-
ні� 4 курс сту ден ті:

— «Ар ман сыз адам бол май ды» де мек-
ші, ба ла кез де бə рін ар ман да дық қой. Ба-
ла қи ял дың ше гі бо лу шы ма еді? Өзім ді 
өнер ада мы ре тін де елес те те тін мін. 7 жа-
сым нан ұлт тық ас пап дом бы ра ны шерт-
тім. Одан ги та ра, яма ха да ой на уды үй-
ре ніп ал дым. Бір та лай сах на лар да əн де 
шыр қа дым. Сөй тіп, 11 сы нып ты аяқ та-
ған нан кейін Тəт тім бет атын да ғы «Өнер 
кол лед жі не» құ жат та рым ды тап сыр дым. 
Ем ти хан дар дан ең жо ғар ғы бал лды жи-
на дым. Сөй те тұ ра оқу ға тү се ал май қал-
дым. Со дан тех ни ка дан еп теп ха ба рым 
бар еді, ой лан бас тан осы оқып жат қан 
кə сі бі ме кел дім. Би ыл соң ғы курс. Алай-
да тү бі өнер əле мі не бет бұр сам дей мін. 
Атым за ты ма сай бол са, нұр үс ті не нұр 
бо лар еді!
Мі не, осы лай!.. Не ге еке нін қай-

дам, мен сауал тас та ған төрт сту дент тің 
үшеуі ба ла лық шақ та рын да ар ман да-
ма ған ма ман дық тар да оқып жүр екен. 
Кө ңіл ге кез дей соқ тық шы ғар деп ой 
түй сем де, өмір де мұн дай жас тар дың 
қа та ры аз емес ті гі аң ға ры ла тын дай. 
Қа зір гі таң да мек теп қа быр ға сын да ғы 
іні-қа рын дас та ры мыз ма ман дық таң-
дау ға бір ма усым дық ки ім таң да ған дай 
қа ра ма са екен. Ж. Ай мауытов «ма ман-
дық тың жа ма ны жоқ, бі рақ, мұ ның кез 
кел ге ні не икем ді лік қа жет, бұл жай кү-
нел ту, та мақ асы рау дың ға на жо лы емес, 
үл кен өнер ді, зор ше бер лік ті қа жет 
ете тін нəр се» дей ді. Өз ма ман дық та ры-
ның қыр-сы рын мең ге ріп, «бұл кə сіп ке 
бе кер кел дім» де ген нен гө рі, «ма ман ды-
ғым — мақ та ны шым» дей тін жас тар қа-
та ры кө бей се, ар ман ның орын дал ға ны 
емес пе?

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

1 КУРС СТУДЕНТІ

Жа4а жыл жарыл�а!..«Жанам деген ж�рекке от берейік»
Jа заB Bа заB бо лып Bа лып тас Bа лы бе рі Bан ша ма 

:а сыр Gт ті. Та ри хы мыз ды са ра лап, Gт кен ге кGз жі-
бер сек, не бір зDл мат ты бас тан ке шіп піз. Біз тат па-
:ан за ман ныA за Tа ры бол ды ма? Ары :а бар май-аB 
Gт кен ХХ :а сыр да «Jа заB» елі жойы лып ке ту ал дын да 
тDр ды. Мі не, зын дан :а т@ сіп ба ра жат Bан ел са на сын 
оятып, Bай та жаA :ыр тBан «Жел тоB сан» оBи :а сы еке-
ні бар ша мыз :а аян. ТCуел сіз дік алу ымыз дыA бір-
ден-бір се беп ке рі осы елім деп еAі ре ген, елі не де ген 
пат ри от тыB се зім де рі жо :а ры, елін шы найы с@й ген 
Bай тпас Bай сар асыл а:а ла ры мыз бен апа ла ры мыз-
дыA ер лі гі деп бі лем. ИC, еге мен дік ал :а ны мыз :а 
20 жыл. ТCуел сіз ді гі міз мCн ді Cрі мCA гі бол сын! Осы 
20 жыл да «Jа заB стан» де ген ел діA бар еке нін Cлем-
ге паш ет тік, Cлем та ны ды деп маB тан дыB. Со лай 
бо луы заA ды лыB та шы :ар. Алай да ер теA гі Dр паB ты 
ой лайыB, «Jа заB стан» еA бі рін ші біз діA Bа заB тар дыA 
Ота ны! «Тек Bа на ал :а!» деп кGш тіA ар тын ба: дар лай 
ал май Bал майыB, а:айын! «КGш ж@ ре т@ зе ле ді» де-
мек ші, Dлт тыB BDн ды лы :ы мыз ды жо :ал тпайыB!

ТCуел сіз ел де ма мы ра жай к@н ке шіп жа тыр мыз. 
Ал ла :а ш@ кір! Еге мен ді ел діA жас та ры пат ри от бо-
луы ти іс. М. Та за бе ков «Жас та рын да тCр бие-тC лім 
бол май, жDл ды зы жа нып тDр :ан жDрт бол май ды» 
дей ді. Wй тке ні Gт ке ні міз ді ба: дар лап, ке ле шек ке 
жол бас тай тын Жас тар. Hс ті міз де гі жыл дыA Bа зан 
айы ныA 15 жDл ды зын да Bа ра ша Aы ра :ы мыз ака де-
мик Е. А. БG ке тов атын да :ы Jа ра :ан ды мем ле кет тік 
уни вер си те ті ніA фи ло ло гия фа куль те тін де Dл тын с@й-
ген, елін с@й ген бел сен ді сту дент тер діA бі рі гуі мен, 
фа куль тет де ка ны М.І. Mб ду ов, де кан ныA тCр бие ісі 
жG нін де гі орын ба са ры Е. Е. Т@й те, Bа заB Cде би еті 
ка фед ра сы ныA жC не Bа заB тіл бі лі мі ка фед ра сы-
ныA оBы ту шы ла ры ныA Bол дауымен «Жа лын» жас-
тар Cде би-та ным дыB пі кір та лас клу бы BD рыл :ан 
бо ла тын. Атал мыш клуб тыA маB са ты сту дент тер діA 
:ы лы ми шы :ар ма шы лы :ын, та ным дыB Bа бі лет те рін 
шыA дау, Cде би-ру ха ни із де ніс те рін Bол дау, да мы-
ту, Bа заB ті лі мен Cде би етін, Dлт тыB BDн ды лыB тар-
ды на си хат тау. Осы ба :ыт та мы на дай жD мыс тар 
ат Bа ры ла ды: жа зу шы ныA шы :ар ма шы лыB еA бе гін 
зер ттеу (Bа зір гі Cлем де гі Bа лам гер ор ны, Bа лам гер 
жC не Bо :ам, Bа лам гер жC не Cде би сын шы, Bа лам-
гер жC не жур на лист, шы :ар ма шы лыB жC не :ы лы ми 
еA бек ерек ше лік те рі, Cлем Cде би еті клас сик те рі ніA 
Gз шы :ар ма шы лыB жD мыс та ры ту ра лы тол :ам да ры, 
кGр кем ту ын ды ныA сю же ті мен жан рын ай Bын дау 
жC не тіл дік тDр :ы дан тал дау); :ы лы ми-та ным дыB ба-
:ыт та :ы т@р лі ша ра лар (кGр кем шы :ар ма тал Bы лау, 
ин тел лек ту ал дыB жа рыс жC не т. б.); кGр кем Cде би ет 
ту ын ды ла ры ныA са рап та ма Bо ры тын ды ла рын БАJ-
та жа ри ялау; шы :ар ма шы лыB си пат та :ы ша ра лар 
(Cде би кон курс, де бат тар, кGр кем сGз оBу) Gт кі зу; 
жер гі лік ті жас аBын-жа зу шы лар мен кез де су лер, 
сDх бат тар Gт кі зу; бас Bа да ЖОО-ныA Cде би клуб та-
ры мен кез де су лер Dйым дас ты рып, Cде би пі кір та лас 
Gт кі зу; мем ле кет тік тіл ді на си хат тау ак ци яла рын 
Gт кі зу; Cде би-та ным дыB, лин гвис ти ка лыB та Bы рып-
та :ы дGA ге лек @с тел дер Gт кі зу. Клуб тыA не гіз гі мін-
дет те рі: Dлт тыB кGр кем Cде би ет пен Cлем клас си-
ка лыB Cде би етін на си хат тау; бо ла шаB жас фи ло лог 
ма ман дар дыA Cде би те ори ясы на жC не Bа заB ті лі не 
бай ла ныс ты жа Aа :ы лы ми жа Aа лыB тар бойын ша бі-
лім де рін те реA де ту; сту дент тер діA Cде би тал :а мын 
ар тты ру; Cде би шы :ар ма шы лы :ын да мы ту; сту дент-
тер діA Bа зір гі Cде би @де ріс жай лы ой-Gрі сін ке Aей-
ту.

«Жа лын» жас тар Cде би-та ным дыB пі кір та лас клу-
бы ныA м@ ше ле рі: Еділ хан Wмір тай, Ху мар заB Ал тын-
бек, Иса та ева На зым, Ху са но ва АB бо та, Jа нат АB нDр 
жC не КФ-11, КО-11, КО-21, КО-32, КО-31 то бы ныA 
сту дент те рі. Клуб BD рыл :ан к@н ніA ер те Aі не Gз жD мы-
сын бас тап кет ті. Атап ай тар бол саB, Bа зан айы ныA 
26 жDл ды зын да бел гі лі Bа лам гер ТG лен Mб ді ков тіA 
«Біз @шеу едік» пеьса сы, Bа ра ша айы ныA 30 жDл-
ды зын да Ду ман Ра ма зан ныA «КGш» ат ты Cф са на сы 
Gз деA гейін де тал дан ды. Mр бір бас Bо су да жаB сы пі-
кір ай тBан бел сен ді Bа ты су шы лар гра мо та лар мен 
жC не С. Сей фул лин атын да :ы Bа заB дра ма те ат ры 
би лет те рі мен ма ра пат та лып отыр ды. Oл тын с@й ген 
сту дент тер діA кGз Bа рас та ры ныA жар Bы лы нан пай-
да бол :ан от Dш Bын дар, ой-кGк пар да Gр те ніп, ана 
ті лін біл мей тін ша ла, жа Aа Bа заB тар ды жа лы ны мен 
шар пып жат са, бDл да бір біз діA ана ті лі міз ге, Dлт-
тыB Cде би еті міз ге де ген ерек ше BDр ме ті міз, шек сіз 
с@йіс пен ші лі гі міз бол маB. Жас тар дыA бойын да :ы 
жас тыB Gрт ті сGн ді ріп ал май, ха лыB тыA пай да сы на 
бас тар жол :а ба улу маB са ты мен BD рыл :ан «Жа лын» 
жас тар клу бы Gз деA гейін де жD мыс жа са уда.
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Мы4 т�рлі маманды� — біреуі сенікі

Қы лы шын сүй реп қыс та кел ді! Ап-
пақ қар мен бір ге адам дар дың жү ре-
гі не мөл дір се зім мен шат тық кө ңіл 
ұяла тар Жа ңа жыл да жа қын да ды. Кү-
ні ке ше ға на ел еге мен ді гі нің, тəуел сіз 
Қа зақ стан ның 20 жыл дық ме рей тойы 
той лан са, ен ді, мі не, та ғат сыз да на то-
сар 2012 жыл да есік ал дын да!

Жа ңа жыл дық шыр ша ме ре ке сі не ар-
на лып Сту дент тер са райын да ме ре ке лік 

кон церт өт ті. Кеш шы мыл ды ғын уни вер-
си тет рек то ры, про фес сор Е.Қ. Кө бе ев 
құт тық тау ле бі зі мен аш ты. Əл бет те өт кен 
жыл же тіс тік те рі не тоқ та лып, жа ңа жыл-
ға жа ңа та быс тар ті ле ді. «Ке ше гі сіз бү гін, 
бү гін сіз ер тең жоқ» де мек ші, жыл бойы 
жақ сы же тіс тік тер ге жет кен фа куль тет тер 
мен ұс таз дар жə не сту дент тер ма ра пат-
тал ды, жа ңа жыл дық сый лық тар тап сы-
рыл ды. Жыл қо ры тын ды сы на орай «Оқу 
үде рі сін үз дік ұйым дас тыр ға ны үшін» 

но ми на ци ясы бойын ша 3 дə ре же лі дип-
лом мен эко но ми ка фа куль те ті, 2 дə ре же-
лі дип лом мен заң фа куль те ті, 1 дə ре же лі 
дип лом мен ше тел тіл дер фа куль те ті ма-
ра пат тал ды. Ал «Ғы лы ми жұ мыс ты үз-
дік ұйым дас тыр ға ны үшін» дип ло мы на 
хи мия фа куль те ті ие бол ды. «Жас тар ды 
тəр би елеу жə не қо ғам дық бел сен ді лі гі» 
бойын ша кə сі би-көр кем өнер фа куль те ті 
та ныл са, «Спор ттық же тіс тік те рі» дип ло-
мы де не мə де ни еті жə не спорт фа куль-
те ті не бұйыр ды. «Үз дік ку ра тор» хи мия 
фа куль те ті нің ұла ғат ты ұс та зы Ақер ке 
Қа жы мұ ра то ва атан са, «Жыл ада мы» ата-
ғы на ме ди ци на ғы лым да ры ның док то ры, 
про фес сор Ға бит Мей ра мов иелік ет ті. 
Сту дент тер дің екін ші үйі не ай нал ған жа-
тақ ха на лар ара сын да үз ді гі № 1 жа тақ ха-
на бол ды, со ны мен қо са үз дік сек ци ялар 
жə не та за бөл ме иеле рі де жа ңа жыл дық 
сый лық тан құр қал ған жоқ.
Одан əр мен қа рай кеш кө те рің кі кө-

ңіл-күй де жал ға сын тап ты. Аяз ата мен 
Ақ ша қар да сах на тө рі нен орын ал ды. Əн 
де ай тыл ды. Ме ре ке ге ар найы ша қы рыл-
ған Қа ли Бай жа нов атын да ғы Қа ра ған ды 
кон церт тік бір лес ті гі нің сим фо ни ялық 
ор кес трі тың дар ман ның ыс тық ықы ла сы-
на бө лен ді.

М. СЕЙТ�АЗЫ, �АРМУ СТУДЕНТІ
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В сов ре мен ном ми ре проб ле ма фор-
ми ро ва ния об ще ствен ных от но ше ний на 
ос но ве ме жэт ни чес ко го и меж кон фес си-
ональ но го сог ла сия ак ту аль на для мно гих 
стран, пос коль ку со ци аль ные от но ше ния 
не су ще ству ют вне эт но куль тур ных осо-
бен нос тей лю дей, и се год ня, в ус ло ви ях 
гло баль ных миг ра ци он ных про цес сов, 
мно гие го су дар ства стал ки ва ют ся с воп ро-
са ми про ве де ния внут рен ней по ли ти ки, 
учи ты ва ющей на ли чие раз лич ных эт но-
сов и кон фес сий в од ном со ци окуль тур-
ном прос тран стве.

Вот уже на про тя же нии 20 лет Казахстан 
уве рен но идет по пу ти ук реп ле ния на ци-
ональ ной не за ви си мос ти и го су дар ствен но-
го су ве ре ни те та. Важ ным фак то ром это го 
про цес са ос та ет ся ин тен сив ный по иск, в том 
чис ле и науч ный, ми ро воз зрен чес ких ос нов 
ка зах стан ской на ци ональ ной иден тич нос ти и 
ду хов ных цен нос тей, от ве чаю щих ин те ре сам 
по ли эт ни чес ко го и по ли куль тур но го на ро да 
Казахстана в де ле об ре те ния на ци ональ но го 
дос то ин ства и са мо соз на ния.
Во лею су деб Казахстан ока зал ся меж ду Ев-

ро пой и Ази ей ге ог ра фи чес ки, а еще в боль-
шей ме ре — де мог ра фи чес ки и куль тур но. 
Не учи ты вать этот ис то ри чес кий факт, иг но-
ри ро вать его вли яние на даль ней шее раз ви-
тие на шей на ци ональ ной го су дар ствен нос ти, 
об ще ствен ных ус то ев и куль тур ной жиз ни 
мы не мо жем. При этом ду хов ное сог ла сие 
мож но без пре уве ли че ния рас смат ри вать 
как ос но ва ние всех иных форм сог ла сия, пос-
коль ку оно есть внут рен нее яд ро лю бых меж-
че ло ве чес ких свя зей. От рад но соз на вать, что 
на се год няш ний день в на шей стра не сов мес-
тны ми уси ли ями все го на ро да соз да ны та кие 
со ци аль ные ус ло вия, в ко то рых не толь ко 
пре дот вра ща ют ся вся ко го ро да кон флик ты, 
не толь ко сох ра ня ют ся и под дер жи ва ют ся 
нор маль ные от но ше ния в об ще стве, но и де-
ла ет ся мно гое для то го, что бы об ще ствен ная 
жизнь ка зах стан цев на пол ня лась вы со ким 
нрав ствен ным со дер жа ни ем, обо га ща лась 
под лин но че ло ве чес ки ми цен нос тя ми.
По это му проб ле мы ди ало га куль тур, воп-

ро сы ме жэт ни чес кой то ле ран тнос ти, пер-
спек ти вы меж кон фес си ональ но го сот руд-
ни че ства про дол жа ют ос та вать ся в цен тре 
вни ма ния все го об ще ства и ак тив но об суж-
да ют ся пред ста ви те ля ми со ци огу ма ни тар но-

го зна ния. Пре по да ва те ли и сту ден ты 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 пос то ян но 
уча ству ют в мо ни то рин ге ме жэт ни чес ких и 
меж кон фес си ональ ных от но ше ний, на ос но-
ве науч но го под хо да уча ству ют в ре ше нии 
серь ез ной за да чи по соз да нию сис те мы про-
фи лак ти чес ких мер и ре ко мен да ций по сох-
ра не нию и ук реп ле нию эт но кон фес си ональ-
но го сог ла сия.
Наг ляд ным при ме ром та кой ра бо ты ста ло 

про ве де ние при под дер жке рек то ра КарГУ 
про фес со ра Ку бе ева Е. К. те ле кон фе рен ции 
по проб ле мам фор ми ро ва ния ме жэт ни чес-
ко го и меж кон фес си ональ но го сог ла сия у мо-
ло де жи. Ини ци ато ра ми это го ме роп ри ятия 
ста ли ка фед ра фи ло со фии и те ории куль ту-
ры КарГУ и ка фед ра фи ло со фии, со ци оло-
гии и пе да го ги ки Баш кир ско го го су дар ствен-
но го аг рар но го уни вер си те та (г. Уфа, Россия). 
Учас тни ка ми те ле кон фе рен ции ста ли сту ден-
ты, ма гис тран ты и пре по да ва те ли двух ву зов. 
В хо де кон фе рен ции шел за ин те ре со ван ный 
раз го вор о ро ли ре ли гии в ду хов ной кар ти не 
ми ра, о по ли куль тур ной и по ли эт ни чес кой 
сос тав ля ющей сов ре мен но го ми ра.
От кры вая кон фе рен цию, про рек тор по 

науч ной ра бо те Баш ГАУ Асыл ба ев И. Г. об-
ра тил вни ма ние учас тни ков не толь ко на об-
щность ис то ри чес ко го прош ло го Баш ки рии 
и Казахстана, но и на пер спек ти вы ди ало га 
на ших куль тур в треть ем ты ся че ле тии. В от-
вет ном сло ве де кан фа куль те та фи ло со фии 
и пси хо ло гии КарГУ Са би ро ва Р. Ш. под-
чер кну ла важ ность жи во го ди ало га меж ду 
пред ста ви те ля ми сфе ры об ра зо ва ния двух 
стран, пос коль ку имен но в хо де об ра зо ва-
тель ной дея тель нос ти про ис хо дит лич нос-
тное ос во ение ду хов ных цен нос тей. От ве-
чая на воп ро сы учас тни ков кон фе рен ции, 
д. фс. н., за ве ду ющий ка фед рой фи ло со фии, 
со ци оло гии и пе да го ги ки Баш ГАУ Ур ман-
цев Н. М. и д. фс. н., за ве ду ющий ка фед рой 
фи ло со фии и те ории куль ту ры КарГУ Ка-
рип ба ев Б. И. рас ска за ли о тех науч но-со ци-
аль ных ме роп ри яти ях сво их ву зов, ко то рые 
поз во ли ли уче ным-гу ма ни та ри ям ока зы вать 
ре аль ное вли яние на про цес сы ме жэт ни чес-
ко го и меж кон фес си ональ но го вза имо дей-
ствия. Боль шой ин те рес у мо ло деж ной час-
ти ауди то рии выз ва ло выс туп ле ние сту ден та 
эко но ми чес ко го фа куль те та Баш ГАУ Иль да-
ра За ри по ва, ко то рый в сво ем выс туп ле нии 

при вел ин те рес ную ста тис ти ку от но си тель-
но ко ли че ства меж на ци ональ ных бра ков 
в Баш ки рии и за явил, что лич но для не го 
на ци ональ ность бу ду щей суп ру ги не име ет 
ни ка ко го зна че ния. А сту дент фи ло соф ско го 
фа куль те та КарГУ Да ни яр Сма гу лов с вол-
не ни ем го во рил о том, что от кры тость ин-
фор ма ци он но го прос тран ства при всей по-
ло жи тель нос ти это го фак то ра да ла воз мож-
ность по явить ся на тер ри то рии Казахстана 
раз лич ным псев до ре ли ги оз ным уче ни ям и 
их мис си оне рам, и что мо ло де жи на до быть 
бо лее об ра зо ван ной в воп ро сах про ти вос то-
яния дес трук тив ным си лам.
По ито гам кон фе рен ции бы ло при ня то ре-

ше ние о не об хо ди мос ти про дол же нии та ко го 
ди ало га, об об ме не де ле га ци ями меж ду дву-
мя ву за ми, о сов мест ных науч ных про ек тах.
Выс туп ле ния учас тни ков кон фе рен ции 

вновь убе ди ли в том, что, имея воз мож ность 
от кры то за яв лять о сво их эт ни чес ких и ре ли-
ги оз ных цен нос тях и по лу чать ин фор ма цию 
о цен нос тях дру гих эт но сов и ре ли ги оз ных 
объ еди не ний, мо ло дежь учит ся са мос то-
ятель но вы ра ба ты вать важ ную жиз нен но-
пси хо ло ги чес кую ус та нов ку пре одо ле ния 
не тер пи мос ти и приз на ния су ще ство ва ния 
дру гой эт ни чес кой и ре ли ги оз ной тра ди ции. 
Фор ми ру ет ся твер дая нрав ствен ная ус та нов-
ка — рас смат ри вать дру гую куль ту ру, обы чаи, 
ми ро воз зрен чес кое, эт ни чес кое своеоб ра зие 
как дос той ное, ува жи тель ное, цен нос тное. 
Тем са мым сох ра ня ет ся эт но ре ли ги оз ное 
раз но об ра зие и дей ству ет по ли ти ка со ци аль-
но го ком про мис са, на ци ональ но го сог ла сия, 
ду хов но го един ства.
Ме жэт ни чес кое и меж кон фес си ональ ное 

сог ла сие (рав но как и эт ни чес кая и меж кон-
фес си ональ ная нап ря жен ность и кон флик ты) 
по рож да ет ся не са мим фак том су ще ство ва-
ния эт но сов или ре ли ги оз ных нап рав ле ний, 
а по ли ти чес ки ми, со ци аль но-эко но ми чес-
ки ми и ис то ри чес ки ми ус ло ви ями и об сто-
ятель ства ми, в ко то рых они жи вут и раз ви-
ва ют ся. По это му и уче ные и сту ден ты КарГУ 
им. Е. А. Бу ке то ва те перь уже сов мес тно с 
кол ле га ми из Баш ки рии бу дут про дол жать 
ра бо ту над ут вер жде ни ем в об ще стве ос но-
во по ла га юще го де мок ра ти чес ко го прин ци па 
при ори тет нос ти прав и сво бод че ло ве ка — 
не за ви си мо от его эт ни чес кой и ре ли ги оз ной 
при над леж нос ти.

Б. И. КАРИПБАЕВ, 
ДОКТОР ФИЛОСОФСКИХ НАУК, ПРОФЕССОР, ЗАВЕДУЮЩИЙ КАФЕДРОЙ 

ФИЛОСОФИИ И ТЕОРИИ КУЛЬТУРЫ 
КАРГУ ИМ. Е. А. БУКЕТОВА

Здоровье и спорт
Молодежь против СПИДа

В це лях при об ще ния мо ло де жи 
к куль ту ре здо ро во го об ра за жиз-
ни и по вы ше ния ин фор ми ро ван-
нос ти о ме рах по про фи лак ти ке 
ВИЧ/СПИ Да 3 де каб ря 2011 го-
да в спор тив ном ком плек се «АB 
жол тай» сос то ялась бла гот во ри-
тель ная ак ция «Объ еди ним мир 
про тив СПИ Да». 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 и об-
ще ствен ное объ еди не ние «Hміт». 
В хо де ме роп ри ятия во лон те ра ми 
был про ве ден со ци аль ный оп рос 
и осу ществлен сбор де неж ных 
средств для под дер жки ВИЧ-ин фи-
ци ро ван ных лю дей. Ме роп ри ятие 
соп ро вож да лось мас со вым ка та-
ни ем на конь ках всех учас тни ков 
ак ции.

Соревнования 
по мини-футболу

В це лях фор ми ро ва ния здо ро-
во го об ра за жиз ни в мо ло деж ной 
сре де и прив ле че ния сту ден че ства 
к за ня тию мас со вы ми ви да ми 
спор та во ен но-спор тив ный клуб 
«Жас сDA Bар» сов мес тно с ка фед-
рой фи зи чес ко го вос пи та ния 4 де-
каб ря 2011 го да в спор тив ном за-
ле учеб но го кор пу са № 12 про вел 
со рев но ва ния по ми ни-фут бо лу, 
пос вя щен ные 20-ле тию Не за ви-
си мос ти Рес пуб ли ки Казахстан. 
В ме роп ри ятии при ня ли учас тие 
сту ден чес кие ко ман ды 10 фа куль-
те тов уни вер си те та. По ито гам со-
рев но ва ния по бе ди те ля ми ста ли: 
1 мес то — юри ди чес кий фа куль-
тет; 2 мес то — ис то ри чес кий фа-
куль тет; 3 мес то — фа куль тет фи-
зи чес кой куль ту ры и спор та.

Чемпионат в честь 
 20-летия Независимости

В це лях фор ми ро ва ния здо ро-
во го об ра за жиз ни 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 12 де каб ря 2011 го да в КарГУ 
име ни Е. А. Бу ке то ва в рам ках пла-
на по ор га ни за ции и про ве де нию 
ме роп ри ятий 20 звез дных дней — 
«Двад цать вер шин Не за ви си мос-
ти» про шел от ры тый чем пи онат 
об лас ти по гре ко-рим ской борь бе, 
пос вя щен ный 20-ле тию Не за ви си-
мос ти Рес пуб ли ки Казахстан (День 
здо ровья «Ден са улыB»). Ор га ни-
за то ра ми чем пи она та выс ту пи ли 
фа куль тет фи зи чес кой куль ту ры и 
спор та и Ко ми тет по де лам мо ло-
де жи КарГУ.

В чем пи она те уча ство ва ло 
78 бор цов со всей Ка ра ган дин-
ской об лас ти. На це ре мо нии от-
кры тия бы ли наг раж де ны пре-
по да ва те ли фа куль те та, ко то рые 
внес ли боль шой вклад в раз ви тие 
спор та Ка ра ган дин ский об лас ти. 
Это стар шие пре по да ва те ли Дав-
лет ка ли ев Б. Р., Ва ра вин Г. И., Бу-
чи на Л. В., Кар ма но ва Н. М., Куз-
не цо ва Л. С., Ка ра ка си ди Ю. К., 
Ку са инов Д. А.

В ре зуль та те упор ной борь бы 
пер вые мес та в раз лич ных ве со-
вых ка те го ри ях дос та лись Ка се-
но ву Ель на за ру (спор тин тер нат 
им. А. Мол да гу ло вой), Абыл ха со ву 
Дос бо лу (КарГУ), Ма ла еву Са ли ху 
(спор тин тер нат им. А. Мол да гу ло-
вой), Му хам бе та ли ну Нур лы бе ку 
(ШВСМ), Аб си то ву Нур ла ну («Да-
улет»), Каш пи ру ку Его ру («Да улет»), 
Вер чен ко Рус ла ну (спор тин тер нат 
им. А. Мол да гу ло вой), Джа би еву 
Ту ро гу («Да улет»).

Олимпиада для знатоков истории и права

Башкирия стала ближе…

В це лях при об ще ния мо ло де жи к цен нос-
тям пра во вой куль ту ры и по вы ше ния пра во-
вой гра мот нос ти мо ло де жи 9 де каб ря 2011 го-
да на ба зе кол лед жа КарГУ им. Е. А. Бу ке то ва 
бы ла про ве де на об лас тная пред мет ная олим-
пи ада сре ди уча щих ся кол лед жей по дис цип-
ли не «Ос но вы пра ва», пос вя щен ная 20-ле тию 
Не за ви си мос ти Рес пуб ли ки Казахстан и 40-
ле тию КарГУ им. Е. А. Бу ке то ва. В олим пи аде 
при ня ли учас тие кол лед жи Ка ра ган ды, Бал-
ха ша, Те мир тау.
Цель про ве де ния олим пи ады — вос пи та-

ние пат ри отиз ма, раз ви тие про фес си ональ-
ных на вы ков и по вы ше ние уров ня пра во вой 

куль ту ры и гра мот нос ти мо ло де жи, обу ча-
ющей ся в кол лед жах. В рам ках ме роп ри ятия 
бы ли ре ше ны сле ду ющие за да чи: про вер ка 
уров ня зна ний в об лас ти пра ва и твор чес-
ких спо соб нос тей обу ча ющих ся; уг луб ле ние 
и сис те ма ти за ция зна ний уча щих ся кол лед-
жей в об лас ти пра ва; под го тов ка обу ча ющих-
ся к про дол же нию об ра зо ва ния в выс ших 
учеб ных за ве де ни ях; раз ви тие ло ги чес ко го 
мыш ле ния и уме ния при ме нять по лу чен ные 
зна ния на прак ти ке; фор ми ро ва ние стрем-
ле ния у мо ло до го по ко ле ния изу чать ос нов-
ной за кон го су дар ства — Кон сти ту цию Рес-
пуб ли ки Казахстан; про па ган да по вы ше ния 
уров ня пра во вой куль ту ры и гра мот нос ти 
уча щих ся кол лед жей; фор ми ро ва ние по зи-
тив ных взгля дов на даль ней шее раз ви тие Рес-
пуб ли ки Казахстан; ак ти ви за ция ра бо ты по 
прив ле че нию мо ло де жи в круж ки, сек ции 
и дру гие фор мы внеауди тор ной ра бо ты по 
фор ми ро ва нию пра во вой куль ту ры и пра во-
вой под го тов ки уча щей ся мо ло де жи.
За да ния олим пи ады бы ли раз ра бо та ны 

на ос но ве ти по вых учеб ных прог рамм по 
дис цип ли нам «Ос но вы пра ва», «Ис то рия 
Казахстана», «Че ло век и об ще ство». На кон-
курс учеб ные за ве де ния выс та ви ли по 2 учас-
тни ка.
Олим пи ада про хо ди ла в два ту ра. Во 

вре мя пер во го ту ра учас тни кам бы ло пред-
ло же но от ве тить на 50 тес то вых воп ро сов 
по ис то рии Казахстана, кон сти ту ци он но му 

пра ву Рес пуб ли ки Казахстан, ос но вам пра-
ва. Каж дый пра виль ный от вет оце ни вал ся в 
один балл. Во вре мя вто ро го ту ра учас тни ки 
пред ста ви ли док ла ды по пред ло жен ным те-
мам: «Не за ви си мый Казахстан: 20 лет ми ра, 
сог ла сия и со зи да ния», «Мы — за силь ный 
Казахстан!», «Мой не за ви си мый Ка зах стан», 
«Наш путь — един ство и сог ла сие», «С на шим 
ли де ром — к но вым вы со там!» Выс туп ле ние 
оце ни ва ет ся 5 бал ла ми. От учас тни ков тре-
бо ва лось глу бо ко рас крыть выб ран ную те му, 
ори ги наль но по дать ма те ри ал, внес ти ав тор-
ский вклад, свой под ход, сде лать соб ствен-
ные вы во ды, ра бо та так же дол жна бы ла стать 
цен ной в пла не рас прос тра не ния зна ний о 
зна че нии и ро ли не за ви си мос ти Рес пуб ли ки 
Казахстан.
По ито гам олим пи ады пер вое мес то за ня-

ла ко ман да кол лед жа эко но ми ки, биз не са и 
пра ва КЭ УК, на вто ром мес те — Бал хаш ский 
кол ледж ак ту аль но го об ра зо ва ния име ни 
Ж. С. Акыл ба ева, треть им стал Ка ра ган дин-
ский кол ледж ак ту аль но го об ра зо ва ния «Бо-
ла шак». Наг раж де ние по бе ди те лей олим пи-
ады сос то ялась во Двор це сту ден тов КарГУ, 
в его рам ках бы ла ор га ни зо ва на кон цер тная 
прог рам ма с учас ти ем твор чес ких кол лек ти-
вов кол лед жа КарГУ.
Для пре по да ва те лей про ве ли круг лые сто-

лы на те мы «Ме то ди ка фор ми ро ва ния пат ри-
отиз ма у мо ло де жи», «Ме то ди ка пре по да ва-
ния дис цип ли ны «Ос но вы пра ва».
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Бі лім бе ру жүйе сін де жас ұр пақ ты жан-
жақ ты да мы ту мен тəр би еле уде, олар дың 
жал пы мə де ни етін қа лып тас ты ру да, тұл ға-
ны шы ғар ма шы лық қа тəр би еле уде, өзі нің 
та би ғат пен қо ғам ал дын да ғы жауап кер-
ші лі гін се зі ну де, жер бе тін де гі тір ші лік ті 
сақ та уда ге ог ра фия пə ні үл кен рөл ат қа ра-
ды. Жер дің ге ог ра фи ялық қа бы ғы, та би ғи, 
өн ді ріс тік жə не əлеу мет тік ке шен дер мен 
оның ком по нен тте рі ге ог ра фи ялық оқы-
ту дың не гіз гі объ ек ті сі, сон дық тан ге ог ра-
фи ялық сауат ты лық қа жет. Ге ог ра фи ялық 
сауат ты лық əлеу мет тік қа жет ті лік тен ту ын-
дап отыр. Ге ог ра фия — қор ша ған та би ғи 
ор та ның ерек ше лі гі ту ра лы жа зыл ған ілім. 
Ге ог ра фи яны оқу — та би ғат ты та нып бі лу. 
Осы ба ғыт та жұ мыс жа сап жүр ген ге ог ра-
фия ка фед ра сы ның оқы ту шы ла ры ғы лы ми 
ба ғыт та сту дент тер ді де оқы тып, тəр би-
еле уде. Оның дə ле лі ре тін де 2011-2012 оқу 
жы лын да екін ші курс сту ден ті Жі бек Ке-
не та ева ғы лы ми-зер ттеу жұ мыс та ры ның 
же тіс ті гі ре тін де «про фес сор П. С. Кра виц-
кая» атын да ғы дип лом ның иеге рі атан ды. 

Сту дент тер ге ба ғыт-бағ дар бе ру де ка фед ра 
оқы ту шы ла ры ның ең бе гі зор.

2011-2012 оқу жы лын да ге ог ра фия ма-
ман ды ғы на 50-ден ас там сту дент қа был дан-
ды. Көп тіл ді бі лім бе ру стра те ги ясын же тіл-
ді ру мақ са тын да ГО-11 то бы көп тіл ді топ 
бо лып са на ла ды. Бұл топ та ғы са бақ тар дың 
ағыл шын ті лін де өтуі де ка фед ра ның үл кен 
же тіс тік те рі нің бі рі. Осын дай же тіс тік тер-
дің бі рі — ге ог ра фия ма ман ды ғы сту дент-
те рі нің қауым дас ты ғы құр ған «Geo_STAR» 
арт-клу бы. Қа ра ша айы ның 29 жұл ды зын да 
клуб тың не гіз гі мақ сат, мін дет те рі ба сыл ған 
ха бар лан ды ру не гі зін де қы зу тал қы ла удың 
ше ші мі ре тін де клуб мү ше ле рі та ғайын дал-
ды. Ал жел тоқ сан айы ның 8 жұл ды зын да 
сал та нат ты түр де «Geo_STAR» арт-клу бы-
ның ашы лу ке ші өт ті. Бұл кеш Қа зақ стан 
Рес пуб ли ка сы Тəуел сіз ді гі нің 20 жыл ды ғы 
мен 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 40 жыл-
ды ғы на тұс па-тұс ке ліп отыр.
Клуб тың мақ сат, мін дет те рі: сту дент-

тер дің ге ог ра фи ялық сауат ты лы ғын, ге ог-

ра фи ялық мə де ни етін қа лып тас ты ру; сту-
дент тер дің оқу-тəр бие үр ді сін ба қы лау; 
сту дент тер дің ғы лы ми жұ мыс пен ай на лы-
су ына кө мек жə не мүм кін дік бе ру; сту дент-
тер дің өза ра жə не ұс таз дар мен ын ты мақ-
тас ты ғын ны ғай ту; бо ла шақ жас тар дың ге-
ог ра фия ғы лы мы на де ген қы зы ғу шы лы ғы 
мен ын та сын жан дан ды ру; ка фед ра жə не 
мек теп тер ара сын да ғы ын ты мақ тас тық ты 
ны ғай ту; сту дент тер мен мек теп оқу шы ла-
ры ара сын да ғы дос тық кез де су лер ді ұйым-
дас ты ру; сту дент тер ді же ке тұл ға ре тін де 
қа лып тас ты ру ға жə не қо ғам ісі не бел сен ді 
түр де ат са лы су ға ба ғыт тау.

«Geo_STAR» арт-клу бы пре зи дент, ми-
нистрлер жə не олар дың кө мек ші ле рі нен 
тұ ра ды. Клуб тың Пре зи ден ті ГО-21 то бы-
ның сту ден ті М.Ə. Мұ қа та ев, оның орын ба-
са ры ГО-22 то бы ның сту ден ті М. К. Ыс қа қо-
ва. Премь ер-ми нистр ГН-11 то бы ның сту-
ден ті С. М. Тас бо лат, премь ер-ми нистрдің 
орын ба сар ла ры ГН-11 то бы нан Г. А. Рым-
бе ко ва мен ГО-13 то бы нан М. Б. Əбі ше ва. 
Сту дент тер дің Бі лім жə не ғы лы ми жұ мыс-
тар ды ба қы лау ми нис трі ГО-31 то бы ның 
сту ден ті М. Ж. Мұ са ева, орын ба са ры ГН-
21 то бы нан А. А. Се рі ко ва. Мə де ни ет ми-
нит рі ГО-13 то бы ның сту ден ті Ж. Аман бек, 

орын ба са ры ГО-13 то бы нан К.Қ. Қайыр-
құ ло ва. Мə де ни іс-ша ра лар ды ұйым дас-
ты ру ми нис т рі ГО-21 то бы ның сту ден ті 
Г. Х. Рах мет, орын ба сар ла ры ГО-21 то бы-
нан А. Укай жə не Қ. М. Бай ке нов, ГО-13 то-
бы нан Қ. Д. Бақ ты ба ева. Ақ па рат ми нис трі 
ГН-21 то бы ның сту ден ті И.Ө. Сей тқа ли ев, 
орын ба сар ла ры ГО-21 то бы нан А. А. Қа-
сым бек жə не А. С. Əуез ха но ва, ГО-13 то-
бы нан Е.Қ. Əбіш. Тəр бие ісі жө нін де гі ми-
нис тр ГО-11 то бы ның сту ден ті Т. М. Ал пан, 
орын ба са ры ГО-13 то бы нан А.Қ. Са ду ова. 
Қар жы ми нис трі ГН-11 то бы ның сту ден-
ті М. С. Қи ма ди, орын ба са ры ГО-11 то бы-
нан Б. Т. Шү кір жа но ва.
Ұс таз — адам жа нын те рең тү сі не тін 

қа дір лі де қа си ет ті ма ман дық тың иесі, өз 
ісі нің ше бе рі əрі өнер лі, кі ші пейіл, мейі-
рім ді, қайы рым ды, ізет ті, ина бат ты жан. 
Осын дай қа си ет тер бойы нан та бы ла тын 
ге ог ра фия ка фед ра сы ның оқы ту шы ла рын, 
би оло гия-ге ог ра фия фа куль те ті нің жə не 
ака де мик Е. А. Бө ке тов атын да ғы ҚарМУ-
дың ын ты ма ғы жа рас қан ұйым шыл ұжы-
мын Жа ңа жыл мей ра мы мен «Geo_STAR» 
арт-клу бы ның мү ше ле рі құт тық тай ды.

МАХАМБЕТ М-�АТАЕВ, ГО-21 ТОБЫНЫ� СТУДЕНТІ

«Е4бек адамды б�тіндейді»

«Geo_STAR» арт-клубы

Күн де лік ті күй бең тір ші лік тің ай-
дауын да жү ріп он екі ай ды ой да ғы дай 
ең се ріп, жа ңа жыл дың жа қын дап қал-
ға нын да бай қа май қа лып пыз. Əри не 
елі міз үшін еле улі та ри хи жыл да біз той 
той ла ған нан гө рі сол ме рей лі шақ тар-
ды ме ре ке ге ұлас ты ру қа мы мен са был-
ға ны мыз анық. Біз деп отыр ға ны мыз, 
таң ның аты сы мен күн нің ба ты сын ты-
ным сыз тір лік те қар сы ала тын ор та лық-
та ғы бі лім ор да сы 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 үл кен ұжы мы. Бас шы-
сы ның бе рік бағ да ры мен бө лім дер дің 
ымы ра-бір лі гі нің ар қа сын да елі міз де гі 
жо ға ры бі лім кө ші нің ба сы нан кө рін ген 
уни вер си тет те тə лім алу бір мақ та ныш, 
ал сол же ңіс тің жа сам паз жо лын да өз 
үле сін қо сып жүр ген жас аза мат тар дың 
қа та рын да бо лу ерек ше мəр те бе еке ні 
анық. Осы орай да, сту дент қауым ның 
«сыр ла сы» бо ла біл ген, он жыл дан ас там 
та ри хы бар Жас тар ісі жө нін де гі ко ми-
тет тің қыз мет кер ле рін ерек ше атап өту 
ар тық бол мас. Же тіс ті гі де, же ңі сі де 
жас тармен бі рі ге ат қар ған жұ мыс тың 
же мі сі бол ған бұл бө лім нің бас ты жə-
не ерек ше мақ са ты — уни вер си тет те-
гі жас тар са яса тын да мы ту. Та ғы да бір 
атап өте тін ай рық ша жағ дай, атал мыш 
бө лім де ке лер Ұлу жы лын да ту ған үш 
ма ман қыз мет ете ді: Бір жан Нұр жан-
ұлы Əлім жа нов, Əсел Аман гел ді қы зы 
Та ке но ва, Илан Се рік қы зы Му ку ше ва. 
Үшеуі де бір жыл ғы, түй дей құр дас тар, 
1988 жыл дың ту ма ла ры. Олар дың бас ты 
ұс та ны мы — «Ең бек адам ды бү тін дей ді, 
Жал қау лық адам ды тү тіп жей ді». На зар-
ла ры ңыз ға ұсы ныл ған га зет тің ме ре ке-
лік са нын да жас тар дың əлеуетін ар тты-
ру жо лын да тын бай қыз мет етіп жүр ген 
«ұлу» ма ман да ры ның жа ңа жыл дық сұх-
ба тын ұсы на мыз.

Тіл ші: �о 7ам ды9 ;мір де <л кен же тіс тік-
тер ге 9ол жет кі зу <шін жас аза мат 9а 9ан-
дай а9ыл-ке �ес бе рер еді �із?
Бір жан:

— Қо ғам дық са ла да ғы ең бек ті ең адал 
жə не ауыр іс тер дің қа та ры на жат қыз сам 
қа те лес пес пін. Өй тке ні, қа жы мас қай рат 
пен қа жыр лы жұ мыс тың ар қа сын да қол 
жет кі зе тін та бы сы ңыз, яғ ни іс тің же мі сі нің 
ауылы əр дайым алыс жə не оны өл шеп-ке-
су қи ын. Сон дық тан қо ғам дық өмір ге ат 
са лы су ға бел бай ла ған іні-қа рын дас та ры-
ма ал ғаш қы ке зек те сал мақ ты мі нез қа жет. 
Шы дам ды лық, із дем паз дық, көп ші лік пен 
оңай тіл та бы са бі лу, ал ең бас ты сы ерін бей 
ең бек те ну — тек қо ғам дық емес, өмір дің 
əр бір са ла сын да адам ды би ік тер ге же те-

лей тін қа си ет тер. Қо ғам дық жұ мыс адам ға, 
əсі ре се ба ла лық пен қош ай ты сып, ере сек 
өмір ге қа дам бас қан жас аза мат тың мі не зі 
мен бі лік ті лі гін ұш та уда ма ңыз ды рөл ат-
қа ра ты нын ұмыт па ған аб зал. Де мек, бұл 
жұ мыс та ма те ри ал дық не ме се өз ге сан дық 
та быс тар ға үміт ар тпай, мық ты тұл ға бо-
лып қа лып та су жо лын да шың да лып жүр-
міз де ген тү сі нік қа лып тас ты ру ке рек.
Əсел:

— Ме нің ше, кез кел ген іс тің не гі зі ол — 
ын та мен жі гер. Өз ісін сүй мей тін, одан лəз-
зат ал май тын адам ның таң да ған жо лын да 
же тіс тік тер ге же туі қи ын. Əсі ре се, адам нан 
ора сан энер гия мен та лап ты қа жет ете тін 
қо ғам дық өмір де де жо ға ры да ай тыл ған-
дар ма ңыз ды. Жас тар дың ті лі мен ай тқан да, 
«по зи тив ті» бо лу қа жет. Оп ти мис тік көз қа-
рас тың да ар тық бол ма сы анық. Бас ты сы, 
қан дай да бол сын қи ын дық ты жа ды ра ған 
күл кі мен өт ке ре бі лу қа жет.
Илан:

— Кез кел ген мақ сат қа қол жет кі зу үшін 
тын бай ең бек тен ген аб зал. Хал қы мыз «Ең-
бек ет сең ерін бей, то яды қар ның ті лен бей» 
деп бе кер ай тпа ған бо лар. Же ңіс пен үл кен 
же тіс тік тің бас ты ал ғы шар ты қа жыр лы жə-
не ты ным сыз ең бек.

Тіл ші: 2012 жыл Bлу жы лы еке ні м3 лім. 
Ту 7ан жы лы �ыз ды� бел гі сі са на ла тын 
Bлу ды� 9ан дай 9а си ет те рі сіз ге т3н?
Бір жан:

— Ұлу өте ерек ше жəн дік. Жəн дік бо ла 
тұ ра жыл са на уда өзі нен бір не ше есе ірі 
жа ну ар лар дың қа та ры нан ойып тұ рып өз 
ор нын алуы осы ның дə ле лі. «Үй ші гін» ар-
қа лап жүр ген ұлу ты ныш тық мен тұ рақ-
ты лық ты жақ сы кө ре ді деп ой лай мын, бұл 
ма ған да тəн қа си ет. Со ны мен қа тар, ұлу-
дың баяулы ғы жə не оған ұқ сас тас ба қа ның 
жай ба сар лы ғы да ха лық ара сын да күл кі ге 
ай на лып жүр ге ні мə лім. Ой ла нып көр сек, 
егер де күн де лік ті өз ар қа ңыз ға, тіп ті үйі-
ңіз емес, тек жа та тын ке реуеті ңіз ді ар қа лап 
жүр се ңіз, сіз дің де жыл дам жү ре ті ні ңіз кү-
мəн ді. Ауыр дың үс ті мен, же ңіл дің ас ты мен 
өту ұлу ға жат. Осы жы лы ту ған адам дар ға 
байып ты лық пен ең бек қор лық тəн.
Əсел:

— Қы зы ғы, біз ұлу дың көп қа си етін 
өз бойы мыз дан кез дес ті ре міз. Ұлу ға тəн 
баяулық біз ге де тəн. Əсі ре се қыс тың ыз-
ғар лы күн де рін де шап шаң ды ғы мыз күрт 
тө мен дей ті ні бел гі лі. Жал пы ай тсам, еш-
кім ге зи яны жоқ, су дың та за лы ғын қам та-
ма сыз ету де тын бай ең бек те не тін ұлу ға ұқ-
сау ға ты рыс сақ жа ман бол мас пыз.
Илан:

— Не гі зі шы ғыс күн тіз бе сі бойын ша ке-
лер жыл ай да һар дың жы лы. Сон дық тан-
да өзім ді ұлу ға қа ра ған да аңыз дар дың 

кейіп ке рі — аты шу лы ай да һар ға кө бі рек 
те ңей мін. Өзі нің қор қы ныш ты кей пі не 
қа ра мас тан, осы жы лы ту ған адам дар дың 
мі не зі жұм сақ əрі пейі лі кең бо лып ке ле ді. 
Жə не де, ме нің ше, «ай да һар лар» ал ға қой-
ған мақ са ты на же ту ге өте құш тар адам дар. 
Атал ған қа си ет тер ді өз мі не зі ме сай деп ой-
лай мын.

Тіл ші: "с ті міз де гі жыл да Сіз <шін ерек-
ше ес те 9ал 7ан іс-ша ра?
Бір жан:

— 2011 жыл қа зақ стан дық тар үшін ма-
ңыз ды бол ға ны сөз сіз. Тəуел сіз дік тің 
20 жыл ды ғы ның ту ының ас тын да өт кен 
бар лық ша ра ны ерек ше деп атау ға жөн 
бар. Со лар дың іші нен мен үшін ес те қал-
ға ны — Ата заң не гіз де рі мен мем ле кет-
тік рə міз дер ді бі лу бойын ша Қа ра ған ды 
қа ла сы ның оқу орын да ры ның ара сын да 
өт кен олим пи ада. Ша ра ба ры сын да Қа-
зақ стан ның өт ке ні, бү гі ні жə не бо ла ша ғы 
да қам тыл ды. Топ тар дың те рең құ қық тық 
бі лі мі не, шы ғар ма шы лы ғы на не гіз дел ген 
олим пи ада ның əр бір қа ты су шы сы өзі не 
көп əсер ал ды де ген ой да мын. Со ны мен 
қа тар, ҚарМУ то бы ның же ңіс ке жет ке ні де 
осы ша ра ның мен үшін ес те қал ға ны на сеп-
ті гін ти гіз ді.
Əсел:

— Жас тар ісі жө нін де гі ко ми тет те ең бек 
жо лым ды бас та ға ны ма көп уақыт өт пе се 
де ба сым нан өт кер ген, ес те қа лар сəт тер аз 
емес. Же ке өзім ерек ше іс-ша ра лар қа та ры-
на Қа зақ стан Рес пуб ли ка сы Тəуел сіз ді гі нің 
20 жыл ды ғы на жə не ха лы қа ра лық сту дент-
тер кү ні не ар нал ған ҚарМУ сту дент тер фо-
ру мын жат қы за ала мын. Об лыс тың жə не 
қа ла ның жас көш бас шы ла ры қа тыс қан бұл 
ке ре мет іс-ша ра өз ке зе гін де уни вер си тет-
тің əр бір са ла да қар қын ды да му ының көр-
сет кі ші деп бі ле мін.
Илан:

— Жұ мыс ба бы бойын ша біз күн де лік ті 
əр түр лі ша ра лар дың ба сы-қа сын да жү ре-
міз. Олар дың мақ са ты да, қа ты су шы ла ры 
да, жал пы маз мұ ны да əр қи лы. Со лар дың 

ішін де ме нің кө ңі лім де өш пес із қал дыр-
ға ны — ұлы ба ба мыз Абай Құ нан ба ев тың 
шы ғар ма шы лы ғы ту ра лы эс се сайы сы. Қа-
ты су шы лар дың ту ын ды ла ры мен та ны са 
оты рып өзі міз де ру ха ни аш ты ғы мыз ды қа-
на ғат тан дыр ған дай бол дық.

Тіл ші: Д3с т<р лі жа �а жыл ды9 ті ле гі �із?
Бір жан:

— Жа ңа жыл өмір ат ты кі тап тың жа ңа бө-
лі мі. Де мек, өт кен жы лы ба сы ңыз дан өт кен 
қи ын дық тар ды, өк пе лер ді, іс ке ас пай қал-
ған жос пар ла ры ңыз ды ес кі жыл дың құ ша-
ғын да қал дыр ға ны ңыз жөн. Жа ңа жыл дың 
ал ғаш қы кү ні нен бас тап жа ңа жос пар лар 
дү ни еге ке ліп, жыл ба ры сын да сəт ті іс ке ас-
сын! Хал қы мыз дың бір лі гі мен бе ре ке сі ар-
тып, ел ді гі міз есе лен сін! Қа зақ стан ды жар-
қын сəт тер ге же те лей тін сə би лер дү ни еге 
кел сін! Жа ңа жыл құт ты бол сын!
Əсел:

— Жа ңа жыл мен үшін ең жар қын жə не 
ер те гі лік си қыр ға то лы мей рам ның бі рі. Иə, 
шы нын да бүл дір шін дер се кіл ді си қыр лар-
ға се нейік. Ар ман да удан жə не ар ман да ры-
ңыз ды іс ке асы ру дан жа лық па ңыз дар! Жа ңа 
жыл əр бір от ба сы ға ба қыт əкел сін! 2012 жыл 
тек сə би лер дің сың ғыр ла ған күл кі сі мен қа-
ри яла ры мыз дың ақ ба та сы на ұлас сын!
Илан:

— Шы ғыс тың жыл са науын да ғы аңыз ай-
да һар ды өмір де кез дес тір ме сек те өзі міз-
дің ұлу ға та лай тап бол ға ны мыз анық. Ұлу 
өз үйін ар қа лап, өзі не ың ғай лы ауа райын 
қа лып тас ты ру ға қа бі ле ті бар тір ші лік иесі. 
Сон дық тан да бар ша ла ры ңыз ға ті ле рім, 
ұлу дан са бақ алып, өз тағ дыр ла ры ңыз дың 
иесі не ай на лу жо лын да би ік бе лес тер ді ба-
ғын ды ры ңыз дар! Игі бас та ма лар дың жар-
шы сы бо лып, жүз де рі ңіз ден жар қын күл кі 
кет пе сін!

Тіл ші: )мин, ай т9ан да ры �ыз кел сін! 
Bлу жы лы ыры сы мыз мо лайып, та быс 9а 
ке не лейік!

Б. Н-РЖАН-ЛЫ, 
ЖАСТАР ІСІ Ж	НІНДЕГІ КОМИТЕТТІ� МАМАНЫ
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Ка фед ра фи ло со фии и те ории куль ту ры 
ини ци иро ва ла про ве де ние на юри ди чес-
ком фа куль те те сту ден чес кой кон фе рен ции 
«Фи ло соф ские ас пек ты те ории пра во во го 
го су дар ства». Учас тни ка ми кон фе рен ции 
ста ли сту ден ты вто ро го кур са юри ди чес-
ко го фа куль те та спе ци аль нос тей «юрис-
пру ден ция» и «меж ду на род ное пра во». На 
кон фе рен ции шел за ин те ре со ван ный раз-
го вор от но си тель но прин ци пов пра во во го 
го су дар ства, ми фо ло ги чес кой су ти это го 
фе но ме на и воз мож нос тей приб ли же ния к 
это му со ци аль но му иде алу. Выс ту пив шие 

сту ден ты (Мал ма ла ева А., Орын бе ко ва А., 
Бо пе жа но ва С., Мир за бе ко ва У., Ма ма ти-
ми но ва М.) про де монстри ро ва ли хо ро-
ший уро вень вла де ния ма те ри алом, уме-
ние от ста ивать свою точ ку зре ния, вес ти 
пред мет ную дис кус сию. В пред ло жен ных 
док ла дах шла речь о фи ло со фии пра ва Ге-
ге ля, чис том уче нии о пра ве Г. Кель зе на, 
фи ло соф ско-пра во вой шко ле Казахстана, 
те оре ти ко-пра во вых ас пек тах граж дан ско-
го об ще ства.
Под во дя ито ги кон фе рен ции, док тор 

фи ло соф ских на ук, про фес сор Ка рип ба-

ев Б. И. от ме тил, что пра во вое го су дар ство 
от но сит ся к чис лу по пу ляр ных со ци аль ных 
ми фов, од на ко это не сни жа ет его важ нос-
ти и не об хо ди мос ти, стрем ле ние к пос-
тро ению пра во во го го су дар ства оп ре де ля-
ет век тор по зи тив ных пре об ра зо ва ний. В 
це лом учас тни ки кон фе рен ции приш ли 
к вы во ду о не об хо ди мос ти ис поль зо ва ния 
фор ма та кон фе рен ции в сту ден чес кой сре-
де. Это поз во ля ет по лу чить на вы ки пуб лич-
но го выс туп ле ния, уме ние выс тро ить пра-
виль ные вза имо от но ше ния с ауди то ри ей, 
уча ство вать в де ба тах.

СОЛОЩЕНКО П. П., 
СТ. ПРЕПОДАВАТЕЛЬ КАФЕДРЫ ФИЛОСОФИИ И ТЕОРИИ КУЛЬТУРЫ

Калейдоскоп
Двадцать воздушных шаров

3 де каб ря 2011 го да пе ред учеб ным 
кор пу сом № 1 был про ве ден мо ло деж-
ный флеш моб «Мо ло дежь — бу ду щее 
Казахстана!», пос вя щен ный 20-ле тию 
Не за ви си мос ти Рес пуб ли ки Казахстан. 
Во флеш мо бе при ня ли учас тие ру ко-
во ди те ли и чле ны мо ло деж ных ор га-
ни за ций уни вер си те та. В рам ках это го 
ме роп ри ятия ак ти вис ты Сту ден чес ко го 
пар ла мен та, Аль ян са сту ден тов и Де-
бат но го клу ба КарГУ ис пол ни ли го су-
дар ствен ный гимн и со вер ши ли за пуск 
двад ца ти воз душ ных ша ров с луч ши ми 
по же ла ни ями Ка зах ста ну в год 20-ле-
тия Не за ви си мос ти.

Выставка научных 
достижений

5 де каб ря 2011 го да в КарГУ 
им. Е. А. Бу ке то ва от кры лась выс тав-
ка дос ти же ний мо ло дых уче ных КарГУ, 
пос вя щен ная 20-ле тию Не за ви си мос-
ти Рес пуб ли ки Казахстан. Эк спо зи ция 
раз ме ще на в глав ном кор пу се уни-
вер си те та. Вни ма нию сту ден тов и пре-
по да ва те лей пред ло же ны дос ти же ния 
мо ло дых уче ных в ес те ствен ной и гу ма-
ни тар ной сфе рах, в об лас ти ин фор ма-
ци он ных тех но ло гий. По се ти те лям выс-
тав ки де монстри ру ют ся раз ра бот ки, 
об раз цы вы со ко тех но ло гич ной про дук-
ции, па тен ты на изоб ре те ния, дип ло-
мы меж ду на род ных и рес пуб ли кан ских 
кон кур сов.

Концерт в честь 
двадцатилетия

6 де каб ря 2011 го да в ак то вом за-
ле об ще жи тия № 3 Ко ми те том по де лам 
мо ло де жи сов мес тно со Сту ден чес ким 
со ве том об ще жи тия был ор га ни зо ван 
ли те ра тур но-му зы каль ный ве чер «Ар Bа 
Cуен де рі». В ме роп ри ятии при ня ли учас-
тие пред ста ви те ли ко ми те тов по де лам 
мо ло де жи фа куль те тов и ак тив Сту ден-
чес ко го со ве та об ще жи тия № 3. В рам-
ках ли те ра тур но-му зы каль но го ве че ра 
сту ден ты вто рых и треть их кур сов ор га-
ни зо ва ли кон цер тную прог рам му, пос-
вя щен ную 20-ле тию Не за ви си мос ти 
Рес пуб ли ки Казахстан.

Встречи студентов и 
преподавателей

6 де каб ря 2011 го да в ак то вом за-
ле об ще жи тия № 2 сос то ялась встре ча 
сту ден тов с пре по да ва те ля ми фи зи чес-
ко го фа куль те та «Біз — тCуел сіз ел діA 
пат ри оты мыз!» Встре ча про хо ди ла под 
ру ко вод ством за мес ти те ля де ка на по 
вос пи та тель ной ра бо те фи зи чес ко го 
фа куль те та У. С. Ку ба евой. В хо де встре-
чи сту ден там по ка за ли пат ри оти чес кий 
ви де оро лик. По за вер ше нии встре чи 
ак ти вис ты фа куль те та ор га ни зо ва ли 
кон цер тную прог рам му.

Гражданский фестиваль
В це лях фор ми ро ва ния ак тив ной 

граж дан ской по зи ции и вос пи та ния 
пат ри отиз ма сре ди сту ден чес кой мо ло-
де жи 9 де каб ря 2011 го да клуб «Май-
дан» со ци аль но-пе да го ги чес ко го фа-
куль те та ор га ни зо вал меж ву зов ский 
фес ти валь «Азат тыB тыA арай лы та Aы», 
пос вя щен ный 20-ле тию Не за ви си мос-
ти Рес пуб ли ки Казахстан. В фес ти ва-
ле при ня ли учас тие ко ман ды КарГУ 
им. Е. А. Бу ке то ва, КЭ УК Каз пот реб со-
юза, Кар ГТУ и Ка ра ган дин ско го уни-
вер си те та «Бо ла шак». Фес ти валь про-
хо дил в нес коль ко эта пов: пре зен та ция 
ко ман ды, сцен ка на те му «Дос ти же ния 
не за ви си мо го Казахстана», пат ри оти-
чес кий твор чес кий но мер. По ито гам 
фес ти ва ля все учас тни ки и по бе ди те ли 
бы ли наг раж де ны спе ци аль ны ми при-
за ми и дип ло ма ми учас тни ков.

Как изменился Казахстан за 20 лет?

Философия и право

Первая конференция для первокурсников

На этот воп рос от ве ча ли и юрис ты, и 
ис то ри ки, и по ли то ло ги, и со ци оло ги. 
На фа куль те те фи ло со фии и пси хо ло-
гии Ка ра ган дин ско го го су дар ствен но-
го уни вер си те та име ни Е. А. Бу ке то ва 
9 де каб ря прош ла Третья меж ву зов ская 
науч но-прак ти чес кая кон фе рен ция сту-
ден тов и ма гис тран тов «Ка зах стан ская 
мо дель тран сфор ма ции: со ци аль но-по-
ли ти чес кий кон текст».

Ор га ни за то ра ми кон фе рен ции ста ли 
пре по да ва те ли ка фед ры по ли то ло гии и 
со ци оло гии и ма гис тран ты спе ци аль нос-
тей «по ли то ло гия» и «со ци оло гия». В ра-
бо те кон фе рен ции при ня ло учас тие бо лее 
40 сту ден тов и ма гис тран тов из всех ве ду-
щих ву зов Ка ра ган ды, та ких как КЭУ, по ли-
тех ни чес кий уни вер си тет, «Бо ла шак». Сту-
ден ты КарГУ при ни ма ли ак тив ное учас тие 
в ор га ни за ци он ном ко ми те те кон фе рен ции. 
За ги ра Жар кин ба ева, ма гис трант от де ле ния 
«Со ци оло гия», счи та ет, что «ра бо та бы ла 
хоть и слож ной, но ин те рес ной»: «Я впер-
вые поп ро бо ва ла се бя в ро ли ор га ни за то-
ра сту ден чес кой кон фе рен ции. Нам нуж но 
бы ло при нять за яв ки, ре дак ти ро вать статьи 
для сбор ни ка сту ден чес ких ра бот, на ко нец, 
сдать сбор ник в пе чать. Этот опыт ор га ни-
за ци он ной дея тель нос ти, ду маю, мне при-
го дит ся в бу ду щем и как со ци оло гу».
В ра бо те пле нар но го за се да ния при ня-

ли учас тие де кан фа куль те та фи ло со фии 
и пси хо ло гии Са би ро ва Р. Ш., зав. ка фед-
рой по ли то ло гии и со ци оло гии Ко шер ба-
ев Д. Б., ди рек тор по про ек там ОО «Науч но-
ис сле до ва тельская ас со ци ация «Ин сти тут 
де мок ра тии»» (г. Астана) Ку чин ская Ю. В., 
на чаль ник от де ла об ра зо ва ния фи зи чес-
кой куль ту ры и спор та г. Шах тин ска Он со-
вич Н. Б.
Ра бо та кон фе рен ции про хо ди ла в сле-

ду ющих сек ци ях: «Тен ден ции со ци окуль-
тур ных из ме не ний в сов ре мен ных ус ло ви-
ях (семья, ре ли гия, об ра зо ва ние, ген дер и 
т. д.)»; «По ли ти чес кие про цес сы в кон тек-
сте тран сфор ма ции сов ре мен ных об ществ»; 
«Лич ность в сов ре мен ном об ще стве»; «Роль 
СМИ в сов ре мен ном об ще стве». Так, Яна 

Ни ко лен ко, сту ден тка 2-го кур са от де ле ния 
«По ли то ло гия», от ме ти ла, что «на кон фе-
рен ции рас смат ри ва лись жи вот ре пе щу-
щие воп ро сы: вли яние СМИ на соз на ние 
лю дей, про шед шие вы бо ры пре зи ден та, 
эко но ми чес кое и по ли ти чес кие по ло же ние 
Казахстана. Се год ня не об хо ди мо про во-
дить имен но та кие кон фе рен ции, ор га ни-
зо ван ные са ми ми сту ден та ми при по мо щи 
пре по да ва те лей, они поз во ля ют раз ви вать 
на вы ки ора тор ско го мас тер ства, учат пра-
виль но и чет ко фор му ли ро вать свои мыс-
ли».
При ят но от ме тить, что с док ла да ми по 

со ци аль но-по ли ти чес кой проб ле ма ти ке 
раз ви тия Казахстана выс ту па ли не толь ко 
сту ден ты ис то ри чес ко го фа куль те та, по ли-
то ло ги, со ци оло ги, но и сту ден ты юри ди-
чес ко го фа куль те та и да же пред ста ви те ли 

по ли тех ни чес ко го уни вер си те та спе ци аль-
нос ти «ин фор ма ци он ные сис те мы».
Ай дос Сма гу лов, сту дент ис то ри чес ко го 

фа куль те та ИО-22, об ла да тель но ми на ции 
«За кон цеп ту аль ность», по де лил ся сво ими 
впе чат ле ни ями: «Хо чу ска зать ог ром ное 
спа си бо уни вер си те ту за под дер жку про ве-
де ния та ких кон фе рен ций и ка фед ре по ли-
то ло гии и со ци оло гии за ор га ни за цию ме-
роп ри ятия. За пом ни лись жар кие дис кус-
сии меж ду сту ден та ми. Я поз на ко мил ся с 
ин те рес ны ми мо ло ды ми людь ми из раз ных 
ву зов, ду маю, на ше об ще ние про дол жит ся 
и в бу ду щем!»
Луч шие док ла ды и пре зен та ции бы ли 

от ме че ны дип ло ма ми и но ми на ци ями.

ИНФОРМАЦИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНА ФАКУЛЬТЕТОМ 
ФИЛОСОФИИ И ПСИХОЛОГИИ

На ка ну не Дня Не за ви си мос ти Рес пуб-
ли ки Казахстан в КарГУ им. Е. А. Бу ке то ва 
бы ла про ве де на науч ная сту ден чес кая кон-
фе рен ция «Казахстан — мое Оте че ство». 
Это ши ро ко мас штаб ная ак ция, в ко то рой 
еже год но при ни ма ют учас тие пер во кур-
сни ки всех фа куль те тов уни вер си те та. Цель 
ме роп ри ятия — фор ми ро ва ние у мо ло де-
жи ак тив ной граж дан ской и пат ри оти чес-
кой по зи ции, вос пи та ние чув ства гор дос ти, 
люб ви и ува же ния к Ро ди не.
С при вет ствен ным сло вом к учас тни кам 

кон фе рен ции об ра ти лись зав. ка фед рой ис-
то рии Казахстана, док тор ис то ри чес ких на-
ук, про фес сор Ко зи на В. В. и кан ди дат ис то-
ри чес ких на ук, до цент Шай му ха но ва Р. А.
В рам ках ме роп ри ятия выс ту пи-

ли на ибо лее «под ко ван ные» в ис то рии 
Казахстана сту ден ты с док ла да ми по ак-

ту аль ным проб ле мам оте че ствен ной ис то-
рии. Сре ди них ко мис сия вы де ли ла луч-
шие. В пер вой но ми на ции по бе ди ли: сту-
ден тки эко но ми чес ко го фа куль те та Сəр-
сен бай Н. («Қа зақ стан Рес пуб ли ка сы ның 
тəуел сіз ді гі қа лып та су ының не гіз де рі») и 
Орым бе ко ва Г. («Сам мит ОБ СЕ в Ас та не: 
три умф на ро да и стра ны»); сту ден ты фа-
куль те та фи зи чес кой куль ту ры и спор та 
Ля мин П., Сви ри дов В., Чер нов С. и Ак жи-
ги тов Д. («Учас тие Рес пуб ли ки Казахстан 
в меж ду на род ных ор га ни за ци ях»). Вто рое 
мес то раз де ли ли сту ден тки эко но ми чес-
ко го фа куль те та Ах мет жа но ва С., Най ман 
Ə. («Тəуел сіз Қа зақ стан Рес пуб ли ка сы. Ке-
ше. Бү гін. Ер тен»); сту дент хи ми чес ко го 
фа куль те та Ис кан де ров А. («Жел тоқ сан 
оқи ға сы» — Қа зақ стан жас та ры ның тəуел-
сіз дік ке де ген ұм ты лы сы»); сту ден тка хи-

ми чес ко го фа куль те та Шо та но ва А. («Ұлт-
тар мен ұлыс тар дың ұй қы сы — Тəуел сіз 
Қа зақ стан (Қа ра ған ды қа ла сы бойын ша)»). 
Третье мес то дос та лось сту ден там эко но-
ми чес ко го фа куль те та Ер ма ған бет Ф. и 
Жан пе ис Н. («Мұс та фа Шо қай жə не тəуел-
сіз дік иде ясы»); сту ден тке фа куль те та 
инос тран ных язы ков Ті ле утай Ж. («Ақи ық 
сұн қар — Сең кі бай»); сту ден тке эко но ми-
чес ко го фа куль те та КарГУ им. Бу ке то ва 
Аман жо ло вой Г. («Аф ган ская вой на в ис то-
рии мо ей семьи»).
В за вер ше ние кон фе рен ции бы ли про-

де монстри ро ва ны до ку мен таль ные филь-
мы те ле ра ди оком плек са Пре зи ден та Рес-
пуб ли ки Казахстан.

ИНФОРМАЦИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНА 
ИСТОРИЧЕСКИМ ФАКУЛЬТЕТОМ
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Би ыл ғы жыл ел та ри хы на ал тын əріп пен жа-
зы лар жыл бо ла ры сөз сіз. Се бе бі Тəуел сіз дік та ңы-
ның ат қа ны на 20 жыл. Со нау Ке рей мен Жə ні бек 
көз де ген, Қа сым мақ сат тұт қан, Абы лай аң са ған, 
Иса тай мен Ма хам бет кү ре сіп өт кен, ХХ ға сыр да 
қу ғын-сүр гін ге ұшы ра ған қа зақ зи ялы ла ры ның 
ар ма ны бол ған, «Жел тоқ сан оқи ға сы на қа тыс қан 
өр рух ты жас тар дың ұра ны на ай нал ған азат тық-
тың біз ге оңай лық пен кел ме ге ні ай тпа са да тү сі-
нік ті. Өт кен ге көз жү гір тсек, қа зақ тай қайыс пас 
қай сар, на мыс қой ұлы ха лық ты си рек кез дес ті-
ре сіз. «Тағ дыр дың те зі нен, То зақ тың өзі нен аман-
сау қал ған» Алаш жұр ты, сі рə, бұл күн ге тө зім ді-
лік тің ар қа сын да жет кен бо лар. Ба ты ры жү рек 
жұт қан, ақы ны қа ра сөз ден жі бек кес те дей өлең 
өр ген, би-ше ше ні ақ ты ақ, қа ра ны қа ра қы лып 
айы рып отыр ған, ал нə зік жан ды ла ры сын шақ-
тар да жау ға да қар сы шы ға біл ген. Қа зақ ұл ты мен 
қа лай мақ тан сақ та өте жа ра сым ды.

«Біз қа зақ мал бақ қан ел міз, бі рақ еш кім ге 
соқ тық пай жай жат қан ел міз» деп Қаз дауыс ты 
Қа зы бек би ай тпақ шы, осы еш кім ге соқ тық пай 
жай жат қан қал пы мыз да-ақ əлем дік аре на да үл-
кен абы рой ға ие бо ла алып отыр мыз. Тəуел сіз дік 
тұ ғы ры іс пет тес Са ры ар қа тө рін де жа ңа Астана 
бой кө тер ді. Аз ға на жыл дар ішін де қар қын ды 
да му етек ал ған елор да мыз ел ең се сін бір кө те ріп 
тас та ды. Азат тық тың 20 жыл ды ғын да жет кен же-
тіс тік тер мен шық қан бе лес тер де аз бол ған жоқ. 
2010 жы лы бас ша һар мыз да ЕҚЫҰ-ның сам ми ті 
өт се, 2011 жыл дың ба сын да қос қа ла мыз да (Астана 
мен Алматы) VІІ Қыс қы Азия ойын да ры өт ті. Та ғы 
да та рих қа жү гін сек, еш жас мем ле кет мұн дай кең 
кө лем де гі үл кен дə ре же лі жи ын дар мен спор ттық 
жа рыс түр ле рін ұйым дас тыр ған жоқ. Бұл не ні 
біл ді ре ді? Бұл қа зақ елі нің қан ша лық ты аяғы нан 
нық тұ рып ке ле жат қан ды ғын біл ді ре ді!
Де ген мен де қо ғам да əлі түй ткі лі та был май 

тұр ған проб ле ма лар да бар шы лық. Тол ғауы тоқ-
сан ауыз тіл мə се ле сі, эко ло ги ялық аху ал, бұ лар 
аз бол ған дай, ді ни дау-да май да бір ба сыл май 
тұр. Бо ла шақ тұт қа сы бо лар жас тар жайын да-
ғы пі кір лер де сан алу ан. Осы ның бар лы ғын ой 
та ра зы сы нан өт ке ре оты рып, «біз Тəуел сіз дік тің 
қа ді рін дұ рыс тү сі не алып отыр мыз ба?» де ген 
сұ рақ кө кей де қы лаң бе ре ді. Шы ны мен… Ке ше гі 

қы лы шы нан қан там ған Ке ңес үкі ме ті нің тұ сын-
да ғы Қа зАКСР-мен бү гін гі Тəуел сіз Қа зақ стан ның 
айыр ма шы лы ғы жер мен көк тей! Осы ны еге мен 
ел дің ұр пақ та ры, еге мен ел де өмір сү ріп жат қан 
ба қыт ты жан дар ұға алу да ма? Осы та қы рып тө ңі-
ре гін де гі пі кір лер ге на зар са лайық…

Ел дос Ер 7а зы� лы, фи ло ло гия фа куль те ті де ка-
ны ны� т3р бие ісі ж; нін де гі орын ба са ры:

— Қа зақ. Та ғы да сол қа зақ. Əлі де сол бая ғы 
қа зақ… Сан ға сыр лық та ри хы бар елім нен ай нал-
дым. Сол та рих тың ауырын да, же ңі лін де кө те-
ре біл ген же рім нен ай нал дым. Алыс тан са ры ала 
қаз дай са ғы нып кел ген де қон ды ра біл ген кө лі нен 
ай нал дым. Бə рін қой шы, осы ны жет кі зіп, тө зе 
біл ген ті лім нен ай нал дым! Сол ті лім ді бү гін де 
өгей сі тіп, мен сін бей жүр ген дер қан ша ма! Қай ран 
қал май сыз, «ай ран бо ла сыз!» Жи ыр ма жыл өт-
се де «жи ыр ма сөз» біл мей тін дер де бар. Көп тен 
кү тіп «тəуел сіз дік», «еге мен дік» деп жар сал дық! 
Əри не, бұл біз үшін қуа нар лық жағ дай бол ды. 
Жет піс жыл ғы ке ңес тік-то та ли тар лық жүйе нің 
құр сауынан бо сап шық қан нан кейін гі қуа ныш ты 
ке зең, та ри хи ке зең. Бұл сəт ті құр сөз бен ай тып 
жет кі зу мүм кін бол ма ды, та лай жү рек те қуа ныш 
оты ла ула ды. Ел ба сы елі не қа ра ды, елі бо ла шақ-
қа се нім мен қа ра ды. Се нім ақ тал ды, та рих тың 
қой науын да жат қан та лай құ пия сыр ақ та рыл ды. 
Са на-се зім оян ды, ту ымыз көк түс ке бо ял ды, жас 
бу ын бо ла шақ қа бет ал ды.
Жи ыр ма жыл да же тіс тік те рі міз бен бір ге кем-

ші лік те рі міз де жоқ емес: жа ңа Астана мыз бар, 
жа ңа дан са лып бер ме се де «ке ңес тік» бас па на мыз 
бар, маң дай тер, адал ең бек пен емес, «ауыр дың үс-
ті мен, же ңіл дің ас ты мен жү ріп» ай на лы са тын «қу 
ісі міз» де бар, «ана ның ақ сү ті мен да ры ған» көп-
шу лы ті лі міз бар, қо ғам да бе лең алып ба ра жат-
қан ағым дық ді ні міз бар, ана ті лі міз ді мен сін бей, 
өгей сі тіп жүр ген «ша ла мыз» бар, ке ңес тік жүйе 
құр сауы «құл дық са на дан» ары ла ал май жүр ген 
«ала мыз» бар, кең бай тақ, бай лы ғы мол да ла мыз 
бар, бо ла шақ қа үміт пен қа рай тын ба ла мыз бар! 
Жақ сы лық, жа ман дақ егіз ұғым бол ма са, жақ сы-
лық ты қай дан бі ліп піз. Жа ман дық қа үйір бол май, 
же тіс тік те рі міз бен мақ та нып, ел бо ла тын тү зу 
жол дан тай майық. Біз бү гін де көп ұлт ты емес піз, 
бір ұлт ты, көп ди ас по ра лы мем ле кет піз. Қа зақ-
стан ның қа зақ елі нің Ота ны екен ді гін ес тен шы-

ғар май, ке лер ұр пақ са на сы на сің ді ре бі луі міз қа-
жет. Ұлт тың ұлы лы ғы да осын да. Өй тке ні М. Хай-
де гер ше ай тқан да «Дү ни ежү зі лік мə де ни ет де ген 
бол май ды, тек əр ел дің өзі нің құ лып та улы ға на 
мə де ни еті бар». Осы ны жа ды дан шы ғар май, сан 
ға сыр лық мə де ни еті міз ді жаң ғыр тып, салт-дəс түр 
мен əдет-ғұр пы мыз ды сақ тайық, ағайын!

Қа зақ. Та ғы да сол қа зақ. Əлі де сол бая ғы қа зақ…
)діл М� ра т� лы, фи ло ло гия фа куль те ті ні� 

3 курс сту ден ті:
— Еге мен дік біз ге оңай кел ген жоқ, ол бар ша-

мыз ға аян. Тəуел сіз дік ке қол жет кі зу жо лын да 
ата-ба ба мыз бар өмі рін сарп ет ті. Қа зақ та лай-
та лай ауыр тпа лық ты кө те ре біл ді, жі гер лі лі гі нің, 
та бан ды лы ғы ның ар қа сын да осы күн ге жет ті. Сан 
ға сыр лық ұлы та ри хы мыз ға, ата-ба ба ру хы на, аға 
ұр пақ тар дың қа һар ман дық өмір жо лы на құр-
мет пен қа рап, ба сы мыз ды иеміз. Ата-ба ба ар ман-
да ған тəуел сіз, бос тан дық та ңы ат қан ел де өмір 
сү ріп жа тыр мыз. Біз ба қыт ты ұр пақ пыз! ХХI ға-
сыр да қа зақ тың қа сі ре ті аз. Қуа ны шы көп бол сын! 
Тəуел сіз дік кү ні құт ты бол сын, көк ас па ны мыз бен 
ас тас қан көк ту ымыз əр дайым би ік тен жел бі рей 
бер сін!

P. S.: Иə, екі адам ның пі кі рі бар лық ел дің ойын 
біл дір мей ді. Де сек те, кі лең ал пауыт мем ле кет-
тер ара сы нан орын теуіп, оның үс ті не «ке лем де се, 
қа зір-ақ же тіп ке лер» дағ да рыс бар мы на за ман-
да та ту лық ты ту етіп, Тəуел сіз дік тің қа ді рін біз ге 
сый лап отыр ған елі міз дің ырыс ты күн де рін аялай 
біл ген жөн. Əрі ге бар май-ақ, 1986 жыл дың «Жел-
тоқ са ны» жайын да ғы бей не ба ян дар мен ма қа ла-
лар ға, сол оқи ға ның куə ге рі бол ған тұл ға лар дың 
əң гі ме ле рі не құ лақ түр сек, де не түр ші гіп, ерік сіз-
ден-ерік сіз қа лың тұң ғи ық қа ба та сыз. Дү ни ежү-
зін де еге мен ді гін ала ал май ке ле жат қан ұлт пен 
ұлыс тар қан ша ма?.. Со лар ға қа рап қа зір гі тір ші-
лі гі міз ге тəу бе деу ке рек шы ғар!

«… Мен қа зақ пын, би ік пін, бай тақ ел мін,
Қай та ту дым, өмір ге қай та кел дім.
Мен мың да бір ті ріл дім мəң гі өл мес ке,
Ай та бер гім ке ле ді, ай та бер гім!..»
Жү ре гін де сəл ға на пат ри от тық се зі мі, ке уде-

сін де қа зақ пын деп атой са лар ру хы бар кез кел ген 
қан да сы мыз осы Жұ бан ата мыз дың өле ңі не бір 
көз жү гір тсе-ақ өзі нің қан дай ха лық тың пер зен ті 
еке нін бір ден тү сі не алар. Олай бол са, қа зақ еке ні-
міз ді, азат еке ні міз ді еш ұмыт пайық!
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Ака де мик Е. А. БG ке тов 

атын да :ы Jа ра :ан ды мем ле-

кет тік уни вер си те тін де Jа заB-

стан Рес пуб ли ка сы ТCуел сіз ді-

гі ніA 20 жыл ды :ы на ар нал :ан 

«ТCуел сіз дік — де мок ра ти ялыB 

мем ле кет тіA бас ты BDн ды лы-

:ы» ат ты :ы лы ми-тC жі ри бе лік 

кон фе рен ция Gт ті.

Кон фе рен ция жD мы сы мы-

на ба :ыт тар бойын ша ж@р гі зіл-

ді: :а лам дыB @р діс тер да му ын-

да :ы Jа заB стан Рес пуб ли ка сы 

ТCуел сіз ді гін Bам сыз дан ды ру-

дыA кон сти ту ци ялыB-BD BыB тыB 

не гі зі; са яси ж@йе ні жC не бас-

Bар ма @л гі ле рін Bа лып тас ты ру-

да :ы Jа заB стан Рес пуб ли ка сы 

ТCуел сіз ді гін BD ру дыA та ри хи-

BD BыB тыB ас пек ті ле рі; Bа зір гі 

за ман :ы Bай та BD ру да :ы Bыл-

мыс тыB жC не аза мат тыB сот 

Gн ді рі сі ніA да муы.

Кон фе рен ция жD мы сы атал-

мыш Кон сти ту ция :а 1998 жC-

не 2007 жыл да ры ен гі зіл ген 

т@ зе ту лер не гі зін де, со ны мен 

Bа тар мем ле кет тіA не гіз гі Ата 

за Aын да :ы де мок ра ти ялыB 

иде ялар мен BDн ды лыB тар-

ды Cрі Bа рай ж@ зе ге асы ру 

не гі зін де Jа заB стан Рес пуб-

ли ка сы ныA Bо :ам дыB-са яси 

ж@йе сін, кон сти ту ци ялыB заA-

на ма ны Bа лып тас ты ру :а, кон-

сти ту ци ялыB ин но ва ци ялар ды 

да мы ту :а ба :ыт тал :ан. Со ны-

мен Bа тар кон фе рен ция жD мы-

сы Bа зір гі за ман :ы Bай та BD-

ру да :ы Bыл мыс тыB-BD BыB тыB 

жC не Bыл мыс тыB-аза мат тыB 

Bа ты нас тар ды рет теу ар Bы лы 

BD BыB Bор :ау ор ган да ры мен 

сот Dйым да ры ныA Bыз ме тін Bа-

лып тас ты ру :а се беп ші бо ла ды. 

Кон фе рен ция :а Jа заB стан ныA 

озыB ой лы :а лым да ры, тC жі ри-

бе лі Bыз мет кер ле рі, Bо :ам дыB 

жC не мем ле кет тік BD ры лым-

дар дыA Gкіл де рі, Пар ла мент 

де пу тат та ры Bа тыс ты.

�АРМУ БАСПАС	З �ЫЗМЕТІ

Ел ке ле ше гі нің ке мел, бо ла ша ғы ның ба ян ды 
бо луы жас тар дың қо лын да еке ні əлім сақ тан бе рі 
бел гі лі. Жа ңа рып жат қан қо ға мы мыз дың қоз ғау шы 
кү ші де со лар. Сол се беп ті, Ел ба сы Нұр сұл тан Əбі-
шұ лы Назарбаев Қа зақ стан жас та ры на үл кен се нім 
ар тып, мем ле ке ті міз дің ке ле ше гін сол жас тар дың 
ен ші сі не тап сы рып отыр. Сон дық тан да кең бай-
тақ Ота ны мыз дың бо ла ша ғы — жас бу ын өкіл де рі-
не біз дің елі міз де бас ты на зар ауда ры лу да. Олар дың 
бой ла ры нан та лант ұш қы нын бай қап, оны əр мен 
қа рай жа лын ға ай нал ды ру, өнер лі өрен дер дің шы-
ғар ма шы лық əлеуеті нің да му ын ын та лан ды ру мақ-
са тын да елі міз де көп те ген игі іс тер ат қа ры лу да.

Со ның ай қын ай ға ғы — жу ыр да Қа ра ған ды 
эко но ми ка лық уни вер си те ті нің сту дент тер са-
райын да өт кен Қа ра ған ды қа ла сы əкі мі нің «Да-
рын» жас тар сый лы ғы ның сал та нат ты та быс тау 
ша ра сы. Мем ле кет тік жас тар са яса тын жү зе ге 
асы ру бойын ша іс-ша ра лар жос па ры ның аясын да 
ұйым дас ты рыл ған ша ра Қа зақ стан Рес пуб ли ка сы 
Тəуел сіз ді гі нің 20 жыл ды ғы на орай лас ты рыл ды. 
Жыл сайын дə түр лі түр де та быс та ла тын сый лық 
жас тар ара сын да же міс ті ғы лы ми, шы ғар ма шы-
лық, кə сі би қыз ме тi мен та ныл ған қа ла ның 14 пен 
29 жас ара лы ғын да ғы аза мат та ры на «Жыл дың 
жас ақы ны», «Жыл дың жас жа зу шы сы», «Жыл дың 
жас ға лы мы», «Жыл дың жас су рет ші сі», «Жыл-
дың жас мү сін ші сі», «Жыл дың жас ха лық ше бе рі» 
сын ды ал ты но ми на ция бойын ша та ғайын да ла ды. 
Ұйым дас ты ру шы лар дың ай ту ын ша, Қа ра ған ды 
қа ла сы əкі мі нің «Да рын» жас тар сый лы ғын бе ру 
жө нін де гі ко мис сия ға 80-ге жу ық өті нім ке ліп түс-
кен кө рі не ді.
Кеш шы мыл ды ғын Қа ра ған ды қа ла сы іш кі са-

ясат бө лі мі бас ты ғы ның мін де тін ат қа ру шы Ға лым 
Ар ғын ға зин ашып, жас та ры мыз ға шы ғар ма шы-
лық та быс тар ті ле ді. Өз сө зін де ол мұн дай ша ра-
лар дың мəн-ма ңы зы на, мақ сат-мін де ті не тоқ та ла 
ке тіп, қа зы на лы өңі рі міз дің өнер лі жас тар ға еш-
қа шан кен де бол ған емес ті гін атап өт ті.

Ай та ке ту дің де жө ні бо лар, же ңім паз дар ға 
«Қа ра ған ды қа ла сы əкі мі нің «Да рын» жас тар сый-
лы ғы ның ла уре аты» ата ғы бе рiл ді, дип лом жə не 
ақ ша лай сый лық та быс етiл дi. Со ны мен қа тар əр 
но ми на ция бойын ша екі но ми нант анық та лып, 
олар дип лом дар мен жə не ба ға лы сый лық тар мен 
ма ра пат тал ды. Со ны мен, «Жас жа зу шы» но ми на-
ци ясы бойын ша но ми нант атан ған 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 3 курс сту ден ті Ал тын бек Хұ мыр зах пен 
Қар МТУ-дың сту ден ті Гүл жа зи ра Ба зар құ ло ва 
бол са, ла уре ат атан ған № 18 ор та мек теп тің 11 сы-
нып оқу шы сы Тоғ жан Са ғат кə рім бол ған еді.
Қа зір гі дəуір — за ма науи ілім дер ге мұқ таж де-

сек те бо ла ды. Елі міз ғы лым са ла сы на көп кө ңіл 
бө ле ді. Осы тұс та би ыл ал ғаш атал мыш сый лық қа 
«Жыл дың жас ға лы мы» де ген но ми на ция қо сыл-
ған ды ғын тіл ге ти ек ете кет кен жөн. Бір ай та ке те-
ті ні, «Да рын» сый лы ғын та быс тау ко мис си ясы ның 
ар найы ше ші мі бойын ша атал мыш но ми на ция 
бойын ша екі емес, үш но ми нант ірік тел ген екен. 
Мүйі зі қа ра ғай дай ғы лым кан ди дат та ры, до цен-
ттер, PhD док тор ла ры, ма гистрлар мен док то ран-
ттар бақ сы нас қан но ми на ция ға сту дент тер де қа-
тыс қан кө рі не ді. Əри не, ғы лым кан ди да ты ның қа-
сын да сту дент тің сый лық алуы екі та лай. Ғы лым ға 
ен ді ға на еніп жат қан сту дент жас тар дың са ғын 
сын дыр мау мақ са тын да қо сым ша бір но ми нан тты 
қо су ко мис сия та ра пы нан ше шіл ген оң ше шім 
деп ба ға лай мыз. Бі лім нің əр түр лі са ла сын да же-
міс ті нə ти же ге жет кен, бас та ма шыл дық қа бейім, 
бойы күш-жі гер ге то лы жас ға лым дар дың да есім-
де рі анық тал ды. Олар: Тать яна Ни ко но ва, Ди на ра 
Ша ды ке но ва, Ар тем Коз лов ский. «Жыл дың жас 
ға лы мы» бо лып Ай тол қын Сай ла убек қы зы та ныл-
ды. Ту ра осын дай сал та нат ты са рын мен «Жыл дың 
жас ақы ны» но ми на ци ясын қа ла мыз дың қа ла мы 
қа рым ды ақы ны, рес пуб ли ка лық «Қа сым» жур на-
лы ре дак то ры ның орын ба са ры Ми рас Асан та быс-
та ды. «Жыл дың жас ақы ны» но ми на ци ясы ның но-
ми нан тта ры Қа ра ған ды мем ле кет тік уни вер си те-

ті нің 3 курс сту ден ті Ди дар Əлім бет пен № 86 ор та 
мек теп тің 10 сы нып оқу шы сы Сал та нат Қайыр бек 
атан са, «Жыл дың жас ақы ны» но ми на ци ясы ның 
ла уре аты 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 1 курс сту ден-
ті Мұ қа ға ли Сей тқа зы атан ды.
Ал «Жыл дың жас су рет ші сі» но ми на ци ясы 

бойын ша Қа дыр сұл тан Нү сіп қан мен Га ли на За-
зу ли на но ми нант атан са, Бек зат Сə дуа қа со ва ла-
уре ат ата ғын қан жы ға сы на бай ла ды. Əр мен қа рай, 
«Жыл дың жас мү сін ші сі» но ми на ци ясын да Анас та-
сия Ни ки фо ро ва, Сə ния Кан те ева но ми нант атан са, 
Са нат Иса инов осы но ми на ци яда ла уре ат атан ды.
Хал қы мыз дың мə де ни етін, мұ ра ла рын на си-

хат тау үл кен ең бек. Ен де ше осы ең бек жо лын да 
аян бай тер төк кен жас та ры мыз да ма ра пат тал ды. 
«Жыл дың үз дік ха лық ше бе рі» но ми на ци ясын да 
Сəу ле Се рік бай қы зы мен Гау һар Көп жа сар но-
ми нант ата нып, Алек сандр Шку та осы но ми на ци-
яның ла уре аты ата ғын иелен ді. Кеш со ңын да осы 
ша ра ны ұйым дас ты ру шы лар мен ат са лы су шы-
лар ға ал ғыс хат тар тап сы рыл ды.

Иə, жас тар — ұлт тың жү рек қа ғы сы. Ен де ше 
ел дің ер тең гі тіз гі нін ұс тар жа лын ды жас тар ға 
осын дай қо ше мет, қам қор лық көр сет кен аға бу-
ын ға ал ғы сы мыз шек сіз де гі міз ке ле ді. Сал та нат-
ты ша ра со ңын да кө те рің кі кө ңіл-күй де та рас қан 
дүйім жұрт тың пі кі рі де осы ған са яды.

ЕРЗАТ ЕРМА�АМБЕТОВ

А4саEан азатты�ты аялай білейік
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В 2011 го ду до цент ка фед ры по ли то ло-
гии и со ци оло гии, кан ди дат со ци оло ги чес-
ких на ук Ан же ла Ал ва нов на Ин джи го лян 
про хо ди ла науч ную ста жи ров ку в Цен-
тре рос сий ско-ев ра зий ских ис сле до ва ний 
им. Дэ ви са в Гар вардском уни вер си те те 
(Бос тон, США).

Гар вардский уни вер си тет яв ля ет ся од ним 
из са мых прес тиж ных час тных выс ших учеб-
ных за ве де ний, име ет свои глу бо кие тра ди ции, 
и науч ная жизнь здесь бьет клю чом. Из вес тен 
он и тем, что в этом уни вер си те те пер вым де-
ка ном со ци оло ги чес ко го фа куль те та был из-
вес тный со ци олог рус ско го про ис хож де ния 
П. Со ро кин, эмиг ри ро вав ший из Рос сии пос-
ле Ок тябрьской ре во лю ции.

— Моя ста жи ров ка про хо ди ла на со ци оло-
ги чес ком фа куль те те Гар вардско го уни вер си-
те та и вклю ча ла в се бя воз мож ность по се ще-
ния лек ций аме ри кан ских пре по да ва те лей, 
нес коль ко гос те вых лек ций для аме ри кан-
ских сту ден тов, ин те ре су ющих ся проб ле ма-
ми со ци аль но-по ли ти чес кой тран сфор ма-
ции Цен траль ной Азии, а так же про ве де ние 
сов мес тно го с сот руд ни ком Цен тра Дэ ви са 
про фес со ром Ла урой Адамс со ци оло ги чес-
ко го ис сле до ва ния «Про фес си ональ ная иден-
тич ность со ци аль ных уче ных в Цен траль ной 
Азии и США: срав ни тель ный ана лиз»,— по яс-
ни ла ка ра ган дин ский со ци олог.— Целью ис-
сле до ва ния бы ло про ве де ние оп ро сов уче ных 
Казахстана, Рос сии и Аме ри ки по проб ле мам 
раз ви тия сов ре мен ной со ци аль ной на уки, в 
час тнос ти о воз дей ствии на на уку и об ра зо ва-
ние та ких ин сти ту тов, как ры нок и по ли ти ка. 
Мож но от ме тить, что, нес мот ря на раз ли чия 
на ших стран, пре по да ва те лей и уче ных вол ну-
ют од ни и те же проб ле мы: как по вы сить прес-
тиж со ци оло гии, по ли то ло гии, фи ло со фии и 
дру гих со ци аль ных на ук в ус ло ви ях рын ка, как 
сде лать эти про фес сии бо лее прив ле ка тель-
ны ми и прес тиж ны ми для аби ту ри ен тов.

— В ка кой фор ме бу дут пред став ле ны ре-
зуль та ты ис сле до ва ния?

— Ре зуль та ты ис сле до ва ния бу дут опуб ли-
ко ва ны в «Вес тни ке КарГУ» (се рия «Ис то рия. 
Фи ло со фия. Пра во»), в ин фор ма ци он но-ана-
ли ти чес ком жур на ле «Са ясат-Po licy». Ре зуль-
та ты ра бо ты пос лу жи ли од ним из ис точ ни-
ков для на пи са ния ма гис тер ской ра бо ты Вет-
штейн С. по спе ци аль нос ти «со ци оло гия» под 
мо им науч ным ру ко вод ством и пред став ле ны 
в сов мес тной статье в жур на ле Еdu ca ti on and 
sci en ce (2011, Pra gue).
Кро ме то го, ка ра ган дин ка Ин джи го-

лян А. А. уча ство ва ла в ра бо те трех меж ду на-
род ных кон фе рен ций по проб ле мам раз ви тия 
элек трон ных СМИ в Гар вардском уни вер си-
те те, по ген дер ной со ци оло гии в Мас са чу-
сет ском тех ни чес ком уни вер си те те MIT и по 
проб ле мам раз ви тия Цен траль ной Азии в Ко-
лум бий ском уни вер си те те (Нью-Йорк).

— Яв ля ют ся ли те мы кон фе рен ций слу-
чай ны ми для Вас как для ис сле до ва те ля?

— Нет, они выб ра ны мной не слу чай но. 
Нап ри мер, я дав но за ни ма юсь проб ле ма ми 
вир ту аль ной ком му ни ка ции, в час тнос ти, со-
ци оло ги ей Ин тер не та. В кон тек сте мо его но-
во го ис сле до ва ния ме ня ин те ре су ет, как Ин-
тер нет влияет на науч ную ком му ни ка цию, 
про фес си ональ ный рост, по мо га ет в по ис ке 
об ра зо ва ния и ра бо ты, спо соб ству ет ака де ми-
чес кой и сту ден чес кой мо биль нос ти. За ру-
бе жом кон фе рен ции про хо дят не сов сем так, 
как у нас. Кон фе рен ция — это пло щад ка для 

дис кус сий, об ме на мне ни ями, там со би ра ют-
ся сто рон ни ки ди амет раль но про ти во по лож-
ных взгля дов, про хо дят жар кие спо ры. Так, 
нап ри мер, на кон фе рен ции по элек трон ным 
СМИ соб ра лись с од ной сто ро ны пред ста ви те-
ли тра ди ци он ной прес сы, был ру ко во ди тель 
рос сий ско го от де ле ния ИТАР ТАСС Ми ха ил 
Гус ман, с дру гой сто ро ны — бло ге ры. Каж дая 
из сто рон от ста ива ла свое по ни ма ние ро ли 
СМИ в об ще стве. Де ло в том, что объ емы пе-
чат ной про дук ции в ми ре пос те пен но па да ют, 
а роль элек трон ных СМИ пос то ян но рас тет. 
Элек трон ные СМИ со пер ни ча ют с тра ди ци-
он ны ми и опе ре жа ют их по опе ра тив нос ти, 
от кры тос ти и плю ра лис тич нос ти.

— Чем Вас по ра зил Гар вард?
— В Гар вар де соз да ны хо ро шие ус ло вия для 

ра бо ты и от ды ха сту ден тов и пре по да ва те лей. 
Он пред став ля ет со бой зак ры тый кам пус, изо-
ли ро ван ный от фе ше не бель но го Бос то на. Та-
ким об ра зом, нич то не от вле ка ет сту ден тов от 
ра бо ты. Гар вард — час тный уни вер си тет, об-
ра зо ва ние в нем до ро гое. При этом у сту ден тов 
очень вы со кая мо ти ва ция к уче бе и хо ро шие 
на вы ки вла де ния все ми ви да ми компь ютер-
ной тех ни ки. На лек ци ях ник то из сту ден тов 
кон спек тов не пи шет, все фик си ру ют ин фор-
ма цию на lap top, в ауди то рии слыш ны толь ко 
го лос пре по да ва те ля и стук паль цев по кла ви-
шам. Здесь ог ром ные биб ли оте ки, му зеи.

— Встре ча ли ли Вы там ка зах стан ских 
сту ден тов?

— В Гар вар де есть свое ка зах стан ское сту-
ден чес кое брат ство. Сей час по раз лич ным 
прог рам мам там учит ся око ло 10 че ло век, ко-
то рые пос то ян но встре ча ют ся, осо бен но в дни 
праз дни ков, та ких как На урыз или 8 Мар та. В 
буд ни все очень за ня ты, на лич ную жизнь, об-
ще ние ос та ет ся очень ма ло вре ме ни, и здесь 
как раз не за ме ним Ин тер нет. Од ним из са мых 
за по ми на ющих ся со бы тий за вре мя ста жи-
ров ки бы ло праз дно ва ние На уры за. Как ни 
уди ви тель но, сот руд ни ки Цен тра Дэ ви са, за-
ни ма ющи еся изу че ни ем Цен траль ной Азии, 
все без ис клю че ния прек рас но зна ют рус ский 
язык и, как пра ви ло, до пол ни тель но еще нес-
коль ко язы ков Цен траль ной Азии (уз бек ский, 
ка зах ский, тад жик ский). Но их зна ния не ог-
ра ни чи ва ют ся толь ко по ли лин гвиз мом, они 
прек рас но раз би ра ют ся в куль ту ре и обы ча ях 
на ших стран. Еже год но с по мощью аме ри кан-
ских сту ден тов и ста же ров из стран Цен траль-
ной Азии они ор га ни зо вы ва ют праз дно ва ние 
На уры за в Гар вар де, приг ла ша ют эт но му зы-
кан тов, рас ска зы ва ют о пра ви лах праз дно-
ва ния это го праз дни ка, вос пи ты ва ют в сво их 
сту ден тах ува же ние и то ле ран тность к дру гим 
куль ту рам.

— Как ор га ни зо ва но обу че ние сту ден тов 
в Гар вар де? От ли ча ют ся ли сис те ма об ра зо-
ва ния, ме то ди ки пре по да ва ния от на ших?

— Ор га ни за ция обу че ния сту ден тов сей час 
во всем ми ре оди на ко ва: лек ции, се ми на ры, 
эк за ме ны, слай до вые лек ции, пре зен та ции. 
Но есть мно же ство ню ан сов, ко то рые от ли ча-
ют на ше об ра зо ва ние от аме ри кан ско го. Ме ня 
по ра зи ли две ве щи: во-пер вых, ака де ми чес-
кие за ня тия там длят ся 2 ча са; во-вто рых, объ-
емы до маш не го за да ния мо гут сос та вить до 
400 стра ниц пе чат но го тек ста к од но му се ми-
нар ско му за ня тию. Обу че ние в Гар вардском 

уни вер си те те — весь ма тя же лый труд. Не ред-
ко мож но уви деть, как сту ден ты меж ду за ня-
ти ями спят в биб ли оте ке или обе да ют пря мо 
на по лу в ко ри до рах, что бы сэ ко но мить вре мя 
для уче бы. Од на ко са мые из вес тные сту ден ты 
Гар вар да — Билл Гейтс (ос но ва тель Mic ro soft) 
и Марк Цу кер берг (ос но ва тель Fa ce bo ok) — 
так и не окон чи ли этот уни вер си тет. Но этот 
факт лишь под твер жда ет пос ло ви цу, ко то-
рая име ет хож де ние сре ди пре по да ва те лей и 
сту ден тов Гар вар да: вы пус кни ки Гар вар да не 
ищут ра бо ту, они са ми соз да ют ра бо чие мес-
та и для се бя и для дру гих. Гар вардский уни-
вер си тет — час тное учеб ное за ве де ние, од на ко 
очень боль шой вклад в его раз ви тие вно сит 
эн да умент-фонд (это фонд фи нан со вой под-
дер жки уни вер си те та его вы пус кни ка ми, до-
бив ши ми ся вы да ющих ся дос ти же ний, и прос-
то ме це на та ми). Нап ри мер, са мую боль шую 
биб ли оте ку уни вер си те та, ко то рая на зы ва ет-
ся Вай днер, пос тро ила на свои день ги ма дам 
Вай днер пос ле то го, как ее един ствен ный сын, 
вы пус кник Гар вар да, по гиб на бор ту «Ти та ни-
ка».

— Че му мо гут на учить ся ка ра ган дин ские 
сту ден ты у сво их сверстни ков из-за ру бе-
жа?

— На шим сту ден там там при хо дит ся тя же-
ло, так как аме ри кан ские сту ден ты жи вут и 
ра бо та ют в жес ткой кон ку рен тной сре де. Это 
яв ля ет ся хо ро шим сти му лом к уче бе и са мо-
вы ра же нию, но, к со жа ле нию, от ри ца тель но 
влияет на та кие че ло ве чес кие ка че ства, как не-
фор маль ные ком му ни ка ции, друж ба, вза имо-
по мощь.

— А что в ка зах стан ской сис те ме об ра-
зо ва ния мо жет прив лечь или прив ле ка ет 
аме ри кан ских сту ден тов?

— Гар вардский уни вер си тет — это учеб ное 
за ве де ние, в ко то ром учит ся эли та аме ри кан-
ско го об ще ства. Она вы со ко об ра зо ван на и 
ин тел лек ту аль на, там учат ся в ос нов ном вы-
ход цы из бо га тых се мей, хо тя в Аме ри ке есть 
мно же ство гран тов для бед ных, но ода рен ных 
сту ден тов. А вот прос тые аме ри кан цы по ра-
зи ли ме ня сво им не ве же ством. В обыч ной 
аме ри кан ской шко ле да ют ми ни мум зна ний. 
Нап ри мер, ка зах стан ские сту ден ты ис крен-
не по ра жа лись, как мож но не знать сказ ки 
Ган са Хрис ти ана Ан дер се на или кто та кой 
Эйнштейн. Они с удо воль стви ем за ни ма лись 
прос ве ще ни ем аме ри кан цев, у ко то рых сни-
ма ли квар ти ры. Я ду маю, что дос ти же ни ем 
на ше го об ра зо ва ния ос та ет ся очень вы со кий 
сред ний уро вень об ра зо ван нос ти, ко то рый 
по лу ча ют на ши де ти в шко ле.

— Под ве ди те ито ги Ва шей по ез дки.
— Мне при ят но, что в зак лю че ние ста жи-

ров ки аме ри кан ские кол ле ги Цен тра Дэ ви-
са вы ра зи ли же ла ние сот руд ни чать с на шим 
уни вер си те том. А еще это бы ла моя третья 
по ез дка в США, но са мая про дол жи тель ная и 
са мая пло дот вор ная. По яви лись но вые идеи, 
но вые за мыс лы. Я в бу ду щем на де юсь про-
дол жить ра бо ту в рам ках но вой для нас дис-
цип ли ны «Со ци оло гии про фес сий», на сты ке 
меж ду эко но ми чес кой со ци оло ги ей и со ци-
оло ги ей об ра зо ва ния. Ме ня ин те ре су ют проб-
ле ма фор ми ро ва ния меж ду на род но го рын ка 
об ра зо ва тель ных ус луг и вы яв ле ние вос тре бо-
ван нос ти тех или иных про фес сий в об ще стве.

Стажировка в Гарварде Объявление
Карагандинский 
государственный университет 
имени академика Е. А. Букетова 
объявляет конкурс на занятие 
вакантных должностей 
гражданских служащих:

Кол ледж: пре по да ва тель — 
1 ед.

Ква ли фи ка ци он ные тре-
бо ва ния: выс шее про фес си-
ональ ное об ра зо ва ние, стаж 
ра бо ты не ме нее 3 лет.

Ин сти тут хи ми чес ких 
проб лем: науч ный сот руд-
ник — 1 ед.

Ква ли фи ка ци он ные тре бо-
ва ния: выс шее про фес си ональ-
ное об ра зо ва ние (ма гис тра ту ра) 
и стаж ра бо ты по спе ци аль нос ти 
не ме нее пя ти лет, при на ли чии 
уче ной сте пе ни док то ра (кан ди-
да та) на ук — без предъ яв ле ния 
к ста жу ра бо ты.

Стар ший ла бо рант — 3 ед., 
сек ре тарь — 1 ед.

Ква ли фи ка ци он ные тре бо-
ва ния: ба ка лав ри ат, сред нее 
про фес си ональ ное об ра зо ва-
ние без предъ яв ле ния тре бо-
ва ний к ста жу ра бо ты, на чаль-
ное про фес си ональ ное или 
сред нее об щее об ра зо ва ние, 
спе ци аль ное обу че ние и стаж 
ра бо ты по спе ци аль нос ти не 
ме нее 2 лет, зна ние го су дар-
ствен но го язы ка, на вы ки ра-
бо ты на ПК.

Служ ба бе зо пас нос ти: спе-
ци алист-дру жин ник — 2 ед.

Ква ли фи ка ци он ные тре бо-
ва ния: выс шее или сред нее 
про фес си ональ ное об ра зо ва-
ние и прак ти чес кий стаж ра-
бо ты в пра во ох ра ни тель ных 
ор га нах или по спе ци аль нос ти 
не ме нее 5 лет, ли бо сред нее 
об щее об ра зо ва ние, служ ба 
в ар мии или обу че ние по спе-
ци аль ной прог рам ме, а так же 
прак ти чес кий стаж ра бо ты в 
служ бе бе зо пас нос ти не ме-
нее 1 го да.

Ад ми нис тра тив но-хо зяй-
ствен ная часть: элек тро мон-
тер — 1 ед.

Ква ли фи ка ци он ные тре-
бо ва ния: сред нее про фес си-
ональ ное об ра зо ва ние без 
предъ яв ле ния к ста жу или спе-
ци аль ная под го тов ка и стаж 
ра бо ты не ме нее 3 лет.

До ку мен ты, не об хо ди мые 
для учас тия в кон кур се:

за яв ле ние об учас тии в кон кур се;1. 
ко пия до ку мен та, удос то ве-2. 
ря юще го лич ность;
лич ный лис ток по уче ту кад-3. 
ров с ука за ни ем ад ре са фак-
ти чес ко го мес та жи тель ства 
и кон так тных те ле фо нов;
ко пии до ку мен тов об об-4. 
ра зо ва нии в со от вет ствии 
с предъ яв ля емы ми к дол-
жнос ти ква ли фи ка ци он ны-
ми тре бо ва ни ями;
ко пии до ку мен та, под твер-5. 
жда ющие тру до вую дея-
тель ность;
до ку мент о про хож де нии 6. 
пред ва ри тель но го ме ди цин-
ско го ос ви де тель ство ва ния.
Срок по да чи до ку мен тов на 

кон курс: 15 ка лен дар ных дней 
со дня опуб ли ко ва ния в га зе те 
до 18 ча сов 14.01.2012 г.

До ку мен ты пре дос тав ля ют-
ся в уп рав ле ние пер со на лом 
КарГУ им. Е. А. Бу ке то ва по 
ад ре су: г. Ка ра ган да, ул. Уни-
вер си тет ская, 28, каб.  28. 
Те ле фон для спра вок: 
8(7212) 77-03-83.



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

№ 16(172) 29.12.2011
Меншік иесі: академик Е. А. Б�кетов атында�ы �арМУ
�+рылтайшысы: Орталы� �аза�стан о�у орындары ректорларыны� айма�ты� 
Ке�есі
Бас редактор: Т. А. Голубцова
Фото: Т. Ахмадиев
Мекен-жайымыз: �ара�анды �аласы, Университет к�шесі, 28. Тел. 74-40-28

�аза�стан Республикасыны� М!дениет, а�парат ж!не келісім министрлігінде 
тіркелген. Ку!лік № 1450-Г. 21.08.2000 ж.
ПК «Экожан» баспаханасында басылды. �ара�анды �аласы, Садоводов к�шесі, 14
Айына 2 рет жары� к�реді. Таралымы: 1000. К�лемі 4 б. т.
Газет академик Е. А. Б�кетов атында�ы �арМУ-ды� Баспас�з-�ызметінде теріліп 
беттелді.
�арМУ студенттерiне тегiн таратылады
Материалдарды �айта басу�а тек редакцияны� келісімі бойынша р+�сат етіледі

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

№ 16(172) 29.12.2011
Собственник: КарГУ имени академика Е. А. Букетова
Учредитель: Региональный совет ректоров вузов Центрального Казахстана
Главный редактор: Т. А. Голубцова
Фото: Т. Ахмадиев
Адрес редакции: г. Караганда, ул. Университетская, 28, ДС. Тел. 74-40-28

Регистрационное свидетельство №1450-Г. выдано Министерством культуры, 
информации и общественного согласия РК 21.08.2000
Отпечатано в типографии ПК «Экожан», г. Караганда, ул. Садоводов, 14
Тел. 8(7212) 44-23-60
Периодичность: 2 раза в месяц. Тираж: 1000 экз. Объем: 4 п. л.
Газета подготовлена к печати в Пресс-службе КарГУ им. академика Е. А. Букетова 
Для студентов КарГУ имени академика Е. А. Букетова распространяется бесплатно
Перепечатка материалов допускается только по согласованию с редакцией

№ 16(172) 29.12.2011
Жастар !лемі
Мир молодежи

Жа ңа жыл ке ле жа тыр. Жа ңа сəт тер, адам 
сен бес ға жайып кү те тін жа ңа жыл. Ба ла лық ме-
ке ні нің бір үзім қал ды ғын дай бо лып қия лың ды 
қы дық тай тын жа ңа жыл. Үміт тер мен кү дік тер-
дің, жа ңа бас та улар дың ал ғаш қы бас та ма сын-
дай, бас пал да ғын дай се зі ле тін жа ңа жыл. Тəу 
етер тəуел сіз ді гі міз ді, ке ше гі қыр шын нан қи ыл-
ған жас та ры мыз дың мұз үс ті не жақ қан алауын 
кө лең ке сі мен тұн шық ты рып, жа сы ру ға ты ры-
са тын жа ңа жыл… Ыз ғар лы қыс тың, қа та ла ған 
аяз дың да жы лы ғы бар екен ді гін ал ға тар та тын 
жа ңа жыл. Жа ңа жыл ке ле жа тыр.

Би ыл, 2012 жыл мен қа зақ хал қы, тек қа зақ емес, 
түр кі елі «ұлу жы лы» ке ле ді деп бол жай ды. Мү шел 
есе бі нің бе сін ші жы лы, қо ян жы лы нан соң, жы лан 
жы лы нан бұ рын ке ле ді. Са быр лық пен дəу лет жы лы 
дей ді ха лық. Да на лық тың жы лы дей ді. Қы тай хал қы-
ның жыл бол жа мы бойын ша «ай да һар» жы лы ке ле-
ді. Тү рік қо ға мын да ға на «Ұлу» деп өз ге ше си пат қа 
ие бол ған жыл атал мыш жұ мақ жұрт тың са быр лы 
да да на лы еке нін ай қын да ға ны бол са ке рек.

Жа ңа жыл дың түп та мы ры на үңіл сек, ойы мыз 
сан сақ қа жү гі ре ті ні рас. Жа ңа жыл көш пе лі лер дің 
де байыр ғы мей ра мы де ген көз қа рас ты ұс тан ған дар 
да аз емес. На урыз дың жи ыр ма екін ші жұл ды зын да 
түр кі əле мі дүр кі реп жа ңа жы лын өт кі зе ді. Де ген мен 
та рих қой науын да қып шақ тар дың «Шыр ша ме ре ке-

сі» бол ға нын да жоқ қа шы ғар мау ке рек. 1700 жы лы, 
қаң тар дың ал ғаш қы кү ні І Пет рдің жа ңа ша жыл 
са нау ре тін де бас та ға ны де рек көз де рін де жа зы-
лып жүр. Мұ рат Əд жі нің «Қып шақ тар» кі та бын да 
«Шыр ша лар ме ре ке сі» де ген та рау ха қын да бір ша ма 
тал қы ла улар бол ға ны анық. Жер Су дың (Иер су) құр-
ме ті не ар на ла тын қып шақ тар дың «Шыр ша ме ре ке-
сін де» Жер Су дың жа нын да ақ са қал ды Үл кен (Уль-
ген) есім ді шал жүр ген-мыс. Түр кі лер оны үне мі 
əде мі қы зыл шек пен ки іп жүр ген қал пын да кө ріп ті. 
Қа зір гі Аяз ата ның шы ғу те гі нің бір ұшы осын да жа-
туы ық ти мал.

Ақ се леу Сей дім бек мар құм аға мыз дың жа ңа жыл-
дың көш пен ді лер мей ра мы екен ді гі ту ра лы бы лай 
де ге ні бар: «Өмір тір ші лік те шар тты лық тар өте көп. 
Сол шар тты лық тар дың ең ға жа бы, адам ба ла сы ның 
уақыт ты ме же леуіне қа тыс ты. Мə се лен, осы күн де рі 
бүкіл ха лық тық қуа ныш ре тін де той ла нып жат қан 
Жа ңа жыл мей ра мын алайық шы. Қа лып тас қан ұғым 
бойын ша, Жа ңа жыл, яғ ни 1 қаң тар Иса пай ғам бар-
дың ту ған кү ні. Бү кіл хрис ти ан əле мі осы лай деп тү-
сі не ді, осын дай деп той лай ды. Ол тойы на «Рож де ство 
Хрис то во» деп ат бер ген. Орыс тар пра вос лав се ні мін-
де бол ған дық тан, бұ рын ғы Юли ан күн тіз бе сі нің ме-
же сі бойын ша, жел тоқ сан ның 25-і Иса ның ту ған кү ні 
деп той лай ды. Мен бір қы зық ты пі кір ай тайын. Осы 
Жа ңа жыл тойы ары сы Еура зи яның ежел гі көш пе лі 
скиф-сақ та ры ның, бер гі сі бү гін гі түр кі ха лық та ры-
ның, оның ішін де қа зақ тар дың да байыр ғы мей ра мы 
деп есеп тей мін». В. В. Ци бульский дің «Лу нно-сол неч-

ный ка лен дарь стран Вос точ ной Азии», М. Ыс қа қов-
тың «Ха лық ка лен да рі», Х. Əбі шев тің «Ас пан сы ры» 
ат ты кі тап та рын да да осы де рек тер жай лы жа зы ла ды. 
Жа ңа жыл ды елі міз де Хрис тос тың ту ған кү ні, Рож де-
ство ме ре ке сі ре тін де той лау, құт тық та улар дың со ған 
ар на луы ба сым.

Ұлу жай лы əлем əде би етін де үл кен кө лем де ту-
ын ды лар аз. Ға лам да бар уақыт тың ба қы тын кү тіп 
са быр лық пен тө зім ді лік ке бой ұр ған, өз қор ға ны-
шын да өзін ше сүр ген өмір үшін ға сы лық ет пей тін 
ұлу жай лы қа лам сіл те ген қа лам гер си рек. (Ұлу дың 
ғұ мы ры мен ұлы лы ғы на сəй кес ке ле тін бір ден-бір 
жа ну ар бол са, тас ба қа бо луы мүм кін. Тас ба қа жай-
лы шы ғар ма өте көп). Ағайын ды Ар ка дий мен Бо рис 
Стру гац кий дің «Жар ба сын да ғы ұлу» ат ты ғы лы ми-
фан тас ти ка лық по ве сі мен атақ ты Г. Х. Ан дер сеннің 
«Ұлу мен Ра ушан» ер те гі сін ға на атап ай ту ға бо ла ды. 
Іш кі əле мін де гі төң ке рі ліс тер мен өз ге ріс тер ді, құ-
бы лыс тар ды гү лі ар қы лы əр таң сайын ха лық қа паш 
ете тін ра ушан аға шы мен жа пы рақ тар дың са ясын да 
өмір сү ріп, ен ші сі не бе ріл ген уақыт тан ке зек күт кен 
ұлу жай лы ер те гі əде би ет əле мін де өз ор нын анық-
тап ал ған. Бұ дан бас қа көз ге іліп ала тын шы ғар ма-
лар та ба ал ма дым.

Жал пы ұлу жай лы не ай та ала мыз? Ұлу лар дың 
жа ры сы ха қын да көп дү ние ай ту ға бо ла ды. Но бель 
сый лы ғын ал ған Габ ри ель Гар сиа Мар кес тің кез кел-
ген шы ғар ма сын да кез де се тін «Əтеш тер дің жа ры сы» 
əлем үшін таң сық дү ние емес. Ұлу лар бə се ке ле сін 
үл кен фи ло со фия ға ба лап, өмі рі нің өзек ті мə се ле сі-

не жо ра мал да ған қы тай, ко рей, жа пон ха лық та ры-
ның ор ны бө лек.

Ұлу лар жай лы ырым дар да аз емес. Егер қа ра 
ұлу жо лы ңыз ды қи ып өт се, қи ын шы лық ке ле ді деп 
жо ры ған, ар ты жаң быр ға ұла са ды де ген жо ра мал 
бар. Егер жол жү рер ал дын да ұлу ды сол жақ иығың-
нан асы ра ла тыр саң, ақ жол мен сəт ті лік сіз бен бір ге. 
Бі рақ оң жақ иығы ңыз дан асы ра лақ тыр са ңыз, сəт-
сіз дік ке ұшы рай сыз.

Қос бө лік ке бө лін ген иегі ңіз ді қо су үшін ха лық 
емі бойын ша қа ра ұлу мен иегі ңіз ді сүр тіп, бұ тақ қа 
(кез кел ген) іліп қою ке рек. Мүм кін ді гін ше үш кір-
ле рі бар бұ тақ тың ті ке ні не қа дап, ұлу дан шық қан 
кө бік ті иегі ңіз ге жа ғу кө мек те се ді. Ауыр ған құ ла-
ғы ңыз ды ем деу үшін ұлу дың қой мал жың сұйық ты-
ғы мен (сі ле кейі мен) құ ла ғы ңыз дың ішін май ла ңыз. 
Өк пе құр ты ауру ын (ту бер ку лез) ем деу үшін са ры 
түс ті си ыр дың сү ті не ара лас қан ұлу лар ды жеу ке рек 
екен-мыс. Ел ара сын да та ғы бір ха лық емі бар кең 
та рал ған. Ту бер ку лез ді ем деу үшін то ғыз күн бойы 
та ңер тең ті рі дей ұлу ды жұ тып оты ру ке рек. Ма ля-
ри ауру ын ем деу үшін то ғыз күн бойы ұлу са лын ған 
дор ба ны мой ны ңыз ға орап, со дан соң дор ба ны от қа 
тас тау де ген ырым бар.

Қа лай бол ған ның өзін де Ұлу жы лы бə рі міз ге да-
на лық пен са быр лық, өз-өзі міз ді та ну ға де ген тал пы-
ныс бер сін! Жақ сы дəс түр дің жат ты лы ғы жоқ. Жа ңа 
жыл жақ сы шы ғар ма шы лық та быс, елі міз ге ты ныш-
тық бер сін!

АЛМАЗ МЫРЗАХМЕТОВ, �АРМУ МАГИСТРАНТЫ
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Шырша мерекесі…

Звездные студенты
Год Дра ко на прив не сет неч то но вое в ха рак-

тер сту ден тов. Как най ти с ни ми об щий язык в 
но вом го ду? Под ска зы ва ют звез ды… И под ска зы-
ва ют они не толь ко пре по да ва те лям, но и са мим 
сту ден там. По то му что от их ха рак те ра бу дут за-
ви сеть и их зна ния.

Овен
Ов ны та кие энер гич ные, что на лю бом за-

ня тии уже од но го Ов на всег да мно го. Их по-
зи тив гра ни чит с экстре миз мом. Да же взрос-
лый Овен спо со бен «раз дра ко нить» сла жен но 
пов то ря ющую ан глий ские вре ме на груп пу за 
ка ких-ни будь две ми ну ты. Ес ли у вас в груп-
пе име ет ся сту дент-Овен, об за ве ди тесь па рой 
лиш них глаз. Луч ше — на за тыл ке. Еще луч-
ше — пусть это бу дут очи с фа се точ ной струк-
ту рой! Пос коль ку Ов ны — очень лю боз на тель-
ные и спо соб ные лю ди, вам не при дет ся по 
нес коль ко раз объ яс нять суть Pos ses si ve Ca se. 
Но, друг-пре по да ва тель, пом ни: Ов ны вы рас-
та ют из тех де тей, у ко то рых в шко ле по пред-
ме там бы ло «пять», а по по ве де нию — «два».

Те лец
Тель цы жиз не лю би вы и нас тро ены на оп-

ти мизм. Их ред ко сби ва ют с тол ку соб ствен-
ные не уда чи в про цес се обу че ния. Пос коль ку 
Тель цы очень об щи тель ны и кон так тны, им 
прек рас но под хо дит обу че ние в груп пах с при-
ме не ни ем ме то дик ин тен си ва. Да же са мый 
тру до лю би вый сту дент-Те лец в ду ше — вдох-
но вен ный ле ни вец и си ба рит. Ес ли пом нить 
об этом и не от но сить ся слиш ком стро го к 
ред ким прис ту пам ле ни, то с Тель цом-сту-
ден том мож но прек рас но ла дить. Ода рен ным 
Тель цам ме ша ет толь ко пе ри оди чес ки воз ни-
ка ющее же ла ние «по ва лять ся на ди ван чи ке». 
И еще: Тель цы не ред ко ки нес те ти ки, вос при-
ни ма ют мир че рез ощу ще ния, по это му мес то 
обу че ния, учеб ные по со бия, да же цвет и фор-
ма стуль ев, на ко то рых они си дят во вре мя за-
ня тий, для них чрез вы чай но важ ны.

Близ не цы
Близ не цы во об ще — это «рус ская ру лет-

ка». Ни ког да не зна ешь, ка кой из двух Близ не-
цов взял се год ня верх. Ос та ет ся по ла гать ся на 
уда чу. Близ не цы, как и ос таль ные воз душ ные 
зна ки, очень спо соб ные. Глав ное — не пы тать-
ся неп ре мен но взы вать к «бе зус лов ным зна ни-
ям» — Близ не цы прек рас но об хо дят ся «тон ки-
ми ма те ри ями». И еще один не ма ло важ ный 
мо мент: имен но сту ден ты-Близ не цы за да ют 
вос хи ти тель ные по сво ей умес тнос ти и ло гич-
нос ти воп ро сы ти па «А по че му этот учеб ник 
зе ле ный?»… Так вот… Пом ни те пер вое пра-
ви ло пе да го ги ки — «Дер жи те се бя в ру ках!»? 
Вспом ни ли?! Вот и дер жи те! Тем бо лее что 
сту дент-Близ нец за бу дет о соб ствен ном ин те-
ре се к цве ту учеб ни ка уже че рез пять ми нут.

Рак
В об ще нии с Ра ка ми, да же в пов сед нев ной 

жиз ни, важ но об ра щать вни ма ние на их нас-
тро ение. И ес ли с ут ра кто-то уже ус пел «прой-
тись по его мо ги ле», то при вес ти это го сту ден-
та в чув ство, спо соб ству ющее обу че нию, бу дет 
труд но. Для Ра ка лич ность пре по да ва те ля 
очень важ на. С те ми, кто ему им по ни ру ет, он 
от крыт и про яв ля ет боль шие спо соб нос ти. С 
те ми, кто ему не нра вит ся, пред по чи та ет во об-
ще не об щать ся. Так что ес ли ваш сту дент-Рак 
не по яв ля ет ся на за ня ти ях уже ме сяц, мож но 
сде лать вы во ды. И по го во рить с ним по ду-
шам. Вот уж что они уме ют, так это об щать ся 
по ду шам! Будь те уве ре ны: пос ле та ко го раз-
го во ра да же са мый не за ин те ре со ван ный в ва-
шем пред ме те Рак пос та ра ет ся вас не огор чать 
сво ими не ус пе ха ми. Нес мот ря на склон ность к 
сме не нас тро ения, Ра ки на ред кость лег ко обу-
ча емы.

Лев
Пом ни те про кнут и пря ник? Или, как ва-

ри ант, ду бин ку и мор ков ку? Так вот, го то вясь 
к за ня тию со Львом, об за ве ди тесь щед рым за-
па сом пря ни ков, мор ко вок и про че го. «Доб рое 
сло во и кош ке при ят но» — это о них, боль ших 
кош ках. Не жа лей те мас ла в ка шу, пусть да же 
на пер вых по рах вам по ка жет ся, что вы пе ре-
бар щи ва ете. Хва ли те! Да же ес ли ка жет ся, что 
не за что. За про яв лен ный ко Льву ин те рес воз-
дас тся сто ри цей! Са мый от ста ющий сту дент-
Лев, вдох нов лен ный ва ши ми доб ры ми сло ва-
ми, мо жет сот во рить чу де са. От при ро ды они 
ма ло сом не ва ют ся в се бе и сво их спо соб нос тях, 
по это му вы лишь слег ка под тол кне те их в нуж-
ном нап рав ле нии. Ес ли в груп пе сту ден тов вам 
ну жен по мощ ник, идей ный вдох но ви тель и 
мас со вик-за тей ник, вы бе ри те Льва, и не оши-
бе тесь.

Де ва
Де вы-сту ден ты бы ва ют двух ти пов. Пер вый 

тип — это меч та всех пре по да ва те лей. Они не 
опаз ды ва ют на за ня тия. У них нес коль ко ви дов 
ра бо чих тет ра дей, от дель но для до маш них уп-
раж не ний, от дель но — для те ории по грам ма-
ти ке. Они соб ран ны, веж ли вы и всег да в хо ро-
шем нас тро ении. Вы еще не ус пе ли ска зать, а 
они уже за пи са ли. Вы еще не ус пе ли по ду мать, 
а они уже сде ла ли! Имен но та кие сту ден ты за-
пи сы ва ют аб со лют но все но вые сло ва, ко то рые 
воз ни ка ют на за ня тии в про цес се ус тно го об-
суж де ния че го-ли бо. Вто рой тип Де вы — бес-
печ ные соз да ния, пор ха ющие, как прес ло ву тая 
стре ко за, по жиз ни, в бур ном по то ке ко то рой 
у них прос то нет вре ме ни на уче бу. Эк за ме ны 

Де вы вто ро го ти па сда ют нах ра пом при пол-
ной, прак ти чес ки смер тель ной мо би ли за ции 
всех ду шев ных сил.

Ве сы
Ве сы оча ро ва тель ны. Уже с пер во го за ня тия 

пы та ют ся вас оба ять и не ос тав ля ют по пы ток, 
да же ес ли вы бо лее чем яс но до нес ли до них 
свою мысль о ва шем неп ри ятии чуд ной идеи 
о флир те со сту ден та ми. Ве сы спо соб ны к на-
укам, но эта лег кость бы ва ет об ман чи ва: имен-
но у это го зна ка боль ше все го слож нос тей с 
раз но го ро да фун да мен таль ны ми те оре ти чес-
ки ми зна ни ями. На бе за ла бер ных сту ден тов-
Ве сов не воз мож но дол го сер дить ся: по верь те, 
де лать боль шие, на пол нен ные болью гла за 
они на учи лись за дол го до вы хо да вто рой час ти 
муль ти ка «Шрэк» на боль шие эк ра ны. И Кот 
в са по гах не го дит ся им в под мет ки! Ка кие уж 
тут ре фе ра ты и кур со вые, ког да та кая все лен-
ская скорбь!

Скор пи он
Сра зу же по пы тай тесь оп ре де лить (хо тя бы 

приб ли зи тель но!), где у них хвост! И не ка сай-
тесь его! Скор пи оны, как ни один дру гой знак, 
об ла да ют боль шой склон ностью про нес ти вос-
при ятия дет ства че рез всю жизнь. И по это му, 
ес ли ему не по вез ло и в сов сем юном воз рас те 
пер вой учи тель ни цей бы ла ред кая «фу рия и 
гар пия», счи тай те, что и вам не по вез ло то же. 
Бу дет труд но. Но иг ра сто ит свеч — Скор пи он 
спо со бен явить ми ру не ожи дан ные та лан ты. 
Сту дент-Скор пи он не всег да мо жет сов ла дать 
со сво им же ла ни ем слег ка по яз вить. Нуж но 
от но сить ся к это му с по ни ма ни ем. За то они с 
бла го дар ностью от но сят ся к тем пре по да ва те-
лям, кто по мог им рас крыть ся.

Стре лец
Стрель цам ка жет ся, что они вдум чи вые, 

усид чи вые, чрез вы чай но при леж ные и что вы, 
пре по да ва те ли, от них как от сту ден тов без 
ума! Так вот. Не сто ит с хо ду рас кры вать им пе-
чаль ную «прав ду жиз ни». Пусть пре бы ва ют в 
та ком же счас тли вом не ве де нии, так бу дет луч-
ше и им и вам. По то му что каж дый Стре лец — 
это тай фун «Ма рия-Лу иза» или «Ве ро ни ка 
Са усе де Мен дос Дай лес». Это как вам боль ше 
нра вит ся. Стрель цы так ра ду ют ся жиз ни, что 
иног да да же на хо дить ся с ни ми ря дом — и то 
уто ми тель но! Не го во ря уже о том, что бы им 
еще и пре по да вать. Стрель цы схва ты ва ют все 
на ле ту, но им нуж но раз ви вать па мять! Си ту-
ация «учил, но за был!» для Стрель цов не ред-
кость. И еще: Стрель цы очень не уме ло врут. 
По это му ес ли ваш сту дент-Стре лец го во рит 
вам, что его до маш нее за да ние съела вер ная 

со бач ка Зи зи, то пом ни те пер вое пра ви ло пе-
да го ги ки: «Дер жи те се бя в ру ках!»

Ко зе ро г
Ко зе ро ги очень ум ные! Это плюс. Они об 

этом и са ми прек рас но зна ют. Это ми нус. Ко-
зе ро ги спо соб ны за дать на за ня тии столь ко 
ка вер зных воп ро сов, что вы по не во ле, по ви ну-
ясь тай но му же ла нию, нач не те рас ска зы вать о 
каз ни Гая Фок са. Ко зе ро ги спо соб ны мед лен но 
по едать мозг пре по да ва те ля сво ими воп ро са-
ми ти па «А за чем это де лать?», «А за чем еще и 
пи сать?» «А ес ли нель зя сде лать ус тно, а нуж но 
сде лать пись мен но, то мож но я все рав но сде-
лаю ус тно?» Ес ли вы про дер жа лись, то с Ко зе-
ро гом мож но от лич но по ла дить. В про цес се 
обу че ния они рас кры ва ют ся не сра зу. Но это 
уж ни как не от от сут ствия спо соб нос тей! Это 
ско рее от не уве рен нос ти в се бе и нас то ро жен-
но го от но ше ния к пре по да ва те лю. Ко зе ро ги 
как ник то спо соб ны оце нить ваш пре по да ва-
тельский труд.

Во до лей
Нет ни че го в об лас ти зна ний, что не бы-

ло бы под влас тно лю дям это го зна ка зо ди ака. 
Они спо соб ны уло вить са мую слож ную ло ги ку, 
про вес ти са мый изощ рен ный ана лиз. Од на ко 
бы ва ет труд но отор вать сту ден та-Во до лея от 
раз ду мий о пер вич нос ти ду ха или ма те рии 
ба наль ны ми пра ви ла ми об ра зо ва ния мно же-
ствен но го чис ла. Ес ли вам это уда лось, мо же те 
счи тать се бя мо лод цом. По то му что Во до леи 
та ко вы ми се бя уже счи та ют: сту ден ты это го 
зна ка ред ко за ни жа ют соб ствен ную са мо оцен-
ку и очень уве ре ны в сво их си лах. Ес ли они 
пос та вят пе ред со бой цель дос тичь ус пе хов в 
ва шем пред ме те, то смо гут до бить ся ее и без 
ва ше го учас тия. Для тех пре по да ва те лей, кто 
ищет ду хов но го сбли же ния со сту ден та ми, Во-
до леи не са мый лег кий слу чай. «Тор же ство хо-
лод но го ра зу ма» — это про них.

Ры бы
Ры бы чут ки к но вым зна ни ям. Они во об ще 

лю боз на тель ны, но вот нап ра вить ин те рес Рыб в 
нуж ное вам рус ло бу дет слож но. Они спо соб ны 
ув лечь ся ка кой-ни будь од ной те мой, ос тав ляя 
дру гие в неб ре же нии. Иног да им са мим слож-
но оп ре де лить ся с тем, что их дей стви тель но 
ин те ре су ет. В груп пе им бы ва ет слож но из-за 
стрем ле ния уй ти в се бя, но их зна ния и на вы ки 
мо гут вас по ра зить. И еще: имен но Ры бы мо гут 
так пе ре вол но вать ся, что за бу дут са мые эле мен-
тар ные зна ния. Они ча ще дру гих зна ков зо ди-
ака де ла ют не ле пые, не объ яс ни мые ошиб ки в 
кон троль ных ра бо тах. Ры бы нуж да ют ся в пре-
по да ва те ле преж де все го для сис те ма ти за ции 
соб ствен ных зна ний. Их во об ра же ние и фан та-
зия мо гут вдох но вить ко го угод но.
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