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1 марта День университета

Сегодня в номере

рметті ріптестер,
ымбатты магистранттар, студенттер!

Уважаемые коллеги,
дорогие магистранты, студенты!

1972 жылдың 1 наурызынан еліміздің үздік
университеттерінің бірі, өзінің академиялық
жетістіктерімен жəне дəстүрлерімен танымал
Қарағанды мемлекеттік университетінің тарихы басталады. Университет күнін мерекелеу
біздің бірлескен ұжымның дəстүрлерінің бірі
болып табылады. Бұл — біздің, оқытушылардың, студенттердің, əр буын өкілдерінің alma
mater-ге деген мақтаныш, сүйіспеншілік сезімін біріктіретін мереке. Кəсіби жетістіктерімен, өмірлік табыстарымен танылған ҚарМУ
түлектері өздерін қанаттандырған білім ордасына қарыздар. Осы жылы университет
ұжымы ҚарМУ-дың 40 жылдық мерейтойын
мерекелеуге дайындық үстінде, атаулы күнді
2012 жылы салтанатты түрде атап өтетін боламыз.
Университеттің алдағы мерейтойының Қазақстан Республикасы Тəуелсіздігінің мерейтойымен байланыстырылуы көңілге қуаныш
ұялатады. Біз Президенттің мерейтой жылының əрбір айы игі істермен, оқиғалармен, жетістіктермен атап өтілуі қажет деген идеясын
құлшыныспен қабылдадық. Қазақстан тəуелсіздігін нығайтуға өзіндік үлес қосуға біздің
əрқайсысымыздың мүмкіндігіміз бар. Бұл —
жаңа ғылыми əзірлемелер, инновациялық
жобалар, ғылыми, шығармашылық, спорттық
жеңістер, азаматтық белсенділік, «Тəуелсіздіктің құндылықтарын насихаттау».
Университет ұжымы Қазақстан Тəуелсіздігінің 20 жылдығын атап өту бастамасын

1 марта 1972 года началась история Карагандинского государственного университета,
одного из лучших университетов страны, известного своими академическими достижениями и традициями. Одной из традиций
нашего корпоративного сообщества является
празднование Дня университета. Этот праздник объединяет нас, преподавателей, студентов, людей разных поколений высоким
чувством гордости и любви к нашей alma mater. Многие поколения выпускников обязаны
КарГУ профессиональными достижениями,
жизненным успехом. Нынешний год проходит для коллектива университета под знаком
подготовки к празднованию 40-летнего юбилея КарГУ, который мы торжественно отметим в 2012 году.
Символично, что грядущий юбилей университета сопряжен с юбилеем Независимости Республики Казахстан. Мы с энтузиазмом
восприняли идею Президента о том, что каждый месяц юбилейного года должен быть отмечен делами, событиями, достижениями.
У каждого из нас есть возможность сделать
личный вклад в укрепление казахстанской
независимости. Это и новые научные разработки, и инновационные проекты, научные,
творческие, спортивные победы, гражданская
активность, «пропаганда ценностей Независимости».
Коллективом университета единодушно
поддержана инициатива ознаменовать Год

ҚарМУ-дың 20 жетістігімен атап өтуді көздейді. Университет ғалымдарының еліміздің шынайы экономикасына қосқан ғылыми
əзірлемелері республиканың индустриалдық-инновациялық дамуында сұранысқа ие
болатынына кəміл сенемін. 2011-2020 жылдарға арналған білім беруді дамыту мемлекеттік бағдарламасының міндеттерін жүзеге
асыра отырып, біздің ұжым ғылым, білім мен
өндірісті біріктіру, ғылым магистрлары мен
PhD философия докторларын, көптілді мамандарды дайындау үдерістерін жүзеге асыруда белсенділік танытуда. Біз халықаралық
байланыстарды нығайтудамыз, қазақстандық
ғылымның əлемдік қоғамдастықта мойындалуына жəрдемдесіп, Қазақстанның мəдени
мұрасын сақтауға қатысамыз, отандық жоғары мектептің үздік дəстүрлерін дамытамыз.
Университеттің барлық жетістіктерінің
негізі патриотизм, азаматтылықтың жоғарғы
идеалдарын ұстану, оқытушылар мен қызметкерлердің кəсіпқойлығы, студенттердің
білім алуға деген құштарлығы, ұрпақтар сабақтастығы болып табылады.
Университет күні білім ордасының əрі қарай да жанданып, гүлденетініне сенім білдіремін. Құрметті əріптестер, қымбатты магистранттар мен студенттер, сіздерге зор денсаулық, мол бақыт, табыс, сəттілік тілеймін.

АКАДЕМИК Е. А. Б

КЕТОВ АТЫНДАЫ АРААНДЫ МЕМЛЕКЕТТІК

УНИВЕРСИТЕТІНІ РЕКТОРЫ, ПРОФЕССОР

Е.. К БЕЕВ

20-летия Независимости Казахстана двадцатью успехами КарГУ. Уверен, что научные
разработки ученых университета станут весомым вкладом в реальную экономику страны
и будут востребованы в процессе индустриально-инновационного развития республики.
Реализуя задачи Государственной программы
развития образования на 2011-2020 годы, наш
коллектив активно включился в процессы интеграции науки, образования и производства,
подготовки магистров наук и докторов философии PhD, полиязычных специалистов.
Мы укрепляем международные связи, содействуем признанию казахстанской науки в мировом сообществе, участвуем в сохранении
культурного наследия Казахстана, развиваем лучшие традиции отечественной высшей
школы.
Основой всех достижений университета
являются патриотизм, следование высоким
идеалам гражданственности, профессионализм преподавателей и сотрудников, стремление студентов к овладению знаниями, преемственность поколений.
В День университета хочу выразить уверенность в его дальнейшем процветании, пожелать вам, уважаемые коллеги, дорогие магистранты и студенты, успехов, крепкого здоровья, счастья, удачи во всех начинаниях.

РЕКТОР КАРАГАНДИНСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА
Е. А. БУКЕТОВА ПРОФЕССОР Е. К. КУБЕЕВ

ИМ. АКАДЕМИКА
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Жастар !лемі
Мир молодежи

Басты таырып
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азастан Республикасыны9 Президенті Н. . Назарбаевты9
2011 жылды9 28 а9тарында?ы «Болашаты9 іргесін бірге
алаймыз!» атты азастан халына арна?ан Жолдауынан 3зінді
2. леуметтік жа ырту —
жа а леуметтік саясат
Біз өзіміздің индустрияландыру жəне экономиканы технологиялық тұрғыдан дамыту
жөніндегі жоспарларымызды нақпа-нақ айқындап алдық. Біздің бағдарламаларымыздың
басты мақсаты — халықтың əл-ауқатын нығайту. Сондықтан да мен биылғы Жолдауда əлеуметтік жаңғырту мəселелеріне ерекше назар
аударып тұрмын. Мен үш аса маңызды мемлекеттік бағдарламаларды — білім беру, денсаулық сақтау жəне тілдерді дамыту бағдарламаларын бекіттім. Үкіметке əкімдермен бірлесе
отырып биылғы 1 мамырға дейін мынандай
қағидатты түрде жаңа бағдарламаларды, яғни:
жұмыспен қамтудың жаңа стратегиясын; тұрғын үй-коммуналдық шаруашылықты жаңғырту; халықты сапалы ауыз сумен қамтамасыз ету бағдарламаларын жасап, қабылдауды
тапсырамын. Бұл бағдарламалар елдің миллиондаған қарапайым адамдарының күнбе-күнгі
мəселелерін шешуге бағытталған. Олар қазақстандықтардың өмір сапасын жақсартады. Жаңа əлеуметтік саясаттың басты аспектілеріне
нақтырақ тоқталып өтпекпін.

2.1. Білім беру
Біз білім беруді жаңғыртуды одан əрі жалғастыруға тиіспіз. Бүгінде мектептерді компьютерлендіру толықтай аяқталды. Орта білім
берудің 12 жылдық моделі енгізілуде. «Өмір
бойы білім алу» əрбір қазақстандықтың жеке
кредосына айналуы тиіс. Біз кəсіптік жəне техникалық білім берудің мазмұнын толық жаңартпақ ниеттеміз.
Бүгінде дамыған елдерде 1 миллион тұрғынға 1-ден 6 жоғары оқу орнына дейін келеді. Қазақстанда барлығы 149 жоғары оқу орны
бар. 200 ғылыми кеңестер кандидаттар мен
докторларды қалыптан құйғандай етіп жасап шығарып жатыр. 60 кандидаттың 1-і жəне
37 доктордың 1-і ғана ғылымға барады. Осы
жылдан бастап ол кеңестердің жұмыстары
тоқтатылады. Бұдан былай магистрлар мен
PhD докторлар дайындалатын болады.
Біз университеттік білім беру мен ғылымды
дамытудың жаңа деңгейін қамтамасыз етуге
міндеттіміз.
Бүгінде жаңа «Назарбаев университеті»
арқауында нарық сұранысына бағдарланған
жоғары оқу орнының инновациялық моделі
қалыптастырылуда.
Ол барлық қазақстандық жоо-лар үшін үлгі болуы керек.
Менің тапсырмам бойынша бүкіл елде
ашылып жатқан 20 зияткерлік мектептер дарынды балаларды үздік жоо-лар үшін дайындаудың негізгі арқауына айналатын болады.
Үкіметке мыналарды тапсырамын:
• жоо-лардың инновациялық қызметке көшу
тетігін қалыптастыру;
• білім берудің сапасын арттыру жəне қолжетімділігін кеңейту үшін білім беруге қолдау
көрсетудің жаңа қаржылық-экономикалық
құралдарын енгізу;
• техникалық жəне жоғары білім берудің
деңгейлері үшін бүгінде Тұрғын үй құрылыс жинақ банкі ипотекалық құрылыста
жүзеге асырып отырғанға ұқсас жинақтау
жүйесін əзірлеу.
Қазақстандықтарда мемлекеттен пайыздық бонустар ала отырып балаларын оқытуға
қаржы жинаудың жаңа мүмкіндіктері пайда
болуға тиіс.
• бизнес-қауымдастықтар мен жұмыс берушілер өкілдерін қатыстыра отырып Кəсіптік-техникалық кадрлар дайындау жөнінде
ұлттық кеңес құру.
Білім беру жүйесіндегі барлық жұмыс мынандай нəтижелерге қол жеткізуге бағытталуы тиіс.
Мектепке дейінгі білім берумен жəне тəрбиемен қамтылған балалардың үлесі
2015 жылға қарай 74 пайызды, 2020 жылға қарай 100 пайызды құрайтын болады.

Менің тапсырмам бойынша қабылданған
«Балапан» бағдарламасын жүзеге асыру нəтижесінде тек 2010 жылы ғана 35 балабақша,
1534 мини-орталық, 137 жекеменшік балабақшалар салынды.
Бұрын жекешелендіріліп кеткен мектеп
жасына дейінгі мекемелерді қайтару есебінен
172 балабақша ашылды.
Балаларды мектепке дейінгі ұйымдармен
қамту 30-дан 55 пайызға дейін өсті.
2020 жылға қарай біз оқытудың 12 жылдық
моделіне толықтай көшетін боламыз. Ол үшін
біз 2015 жылға қарай республикалық бюджет
қаржысы есебінен кемінде екі жүз мектеп салып, осынша мектепті жергілікті бюджет есебінен тұрғызамыз.
2015 жылға қарай білім беру ұйымдарының 50 пайызы электронды оқытуды пайдаланып, 2020 жылға қарай оның саны 90 пайызға
дейін артады.
2020 жылға қарай халықаралық стандарттар бойынша тəуелсіз ұлттық аккредитациялаудан өткен жоо-лар үлесі 30 пайызды құрайтын болады.
Инновациялық қызметті жүзеге асыратын
жəне ғылыми зерттеулердің нəтижелерін өндіріске енгізетін жоо-лардың үлесі 5 пайызға
дейін артады.
Кемінде 2 жоғары оқу орны үздік əлемдік
университеттер рейтингінде аталатын болады.
Сапалы білім беру Қазақстанның индустрияландырылуының жəне инновациялық дамуының негізіне айналуы тиіс.

2.3. Тілдерді дамыту
Көп тілді жəне көп конфессиялы қоғамдағы бейбітшілік пен келісім — бұл сіздер мен
біздің еңбегіміз, құрметті қазақстандықтар.
Қазақстандықтардың өзіміз өмір сүріп, елімізді жақсылықтарға бастап бара жатқан туған
жерге атауын берген мемлекеттік қазақ тілін
құрметпен жəне лайықты оқып-үйрене бастағандығын атап өтудің өзі қуанышты. Бүгінде
мемлекеттік тілді еркін меңгерген ересек тұрғындардың үлесі басым көпшілікті құрайды.
Бұл Тəуелсіздіктің орасан зор жетістігі. Біздің міндетіміз — 2017 жылға қарай мемлекеттік
тілді білетін қазақстандықтар санын 80 пайызға дейін жеткізу. Ал 2020 жылға қарай олар кемінде 95 пайызды құрауы тиіс. Енді он жылдан
кейін мектеп бітірушілердің 100 пайызы мемлекеттік тілді біліп шығатын болады. Ол үшін
біз бəрін де жасап жатырмыз.
Біз сол сияқты орыс тілін жəне өзге де қазақстандық этностар тілін дамытатын боламыз.

Мен қазіргі заманғы қазақстандық үшін үш
тілді білу — əркімнің дербес табыстылығының
міндетті шарты екендігін əрдайым айтып келемін. Сондықтан 2020 жылға қарай ағылшын
тілін білетін тұрғындар саны кемінде 20 пайызды құрауы тиіс деп есептеймін.

2.4. Жмыспен амтуды жа а
стратегиясы
Екі жыл ішінде дағдарысқа қарсы «Жол
картасы» шеңберінде біз халықты еңбекпен
қамтамасыз етіп, жұмыссыздықты азайттық
жəне қалаларымыз бен селоларымыздағы инфрақұрылымдарды жақсарттық.
Бұл бағдарламалар қазақстандықтардың
кең қолдауы мен разылығына ие болды. Бүгінде жаңа экономика білікті кадрлардың жаңа генерациясын талап ететін болғандықтан
еңбек рыногының тиімділігін арттыру қажет.
Өзін өзі еңбекпен қамтып отырған тұрғындар — біздің экономикамыздың зор кадрлар
резерві. Жаңа кəсіпорындарды біз оларда қазақстандықтардың жұмыс істеуі үшін салып
жатырмыз. Олар оған дайындалуы керек. Жаңа мамандықтарға үйренулері қажет.
Үкіметке облыстардың, Астана жəне
Алматы қалаларының əкімдерімен бірлесіп,
2011 жылдың 1 мамырына дейін халықты еңбекпен қамту жөнінен қағидатты түрде жаңа
бағдарлама əзірлеуді тапсырамын.
Үкімет бизнес-қауымдастықпен бірлесіп
индустриялық нысандарда жұмыс істегісі келетіндер үшін тегін кəсіптік оқу ұсынуы керек.
Əрбір қазақстандықтың елді ауқымды индустрияландыруға қатысу мүмкіндігін қамтамасыз ету қажет.
Кезінде мен дағдарысқа қарсы «Жол картасы» бағдарламасы əрбір қазақстандықтың
отбасына дейін жететін болсын деген міндет
қойдым. Ол табысты жүзеге асырылды.
Осы тəжірибені пайдалана отырып, қазіргі
уақытта жұмысты индустрияландыру шынымен де бүкілхалықтық сипат алып, əрбір қазақстандықтың ісі болатындай етіп құру қажет.
Өз өмірлерін ауылмен байланыстырғандар
үшін Үкімет жергілікті билік органдарымен
бірлесіп, селолық кəсіпкерлікті дамыту жөнінен шаралар кешенін əзірлеуге тиіс. Өткен
жылы селолық аумақтарды дамыту бағдарламасы аяқталды. Енді бұл жұмыстар Елдің
2020 жылға дейінгі аумақтық-кеңістіктік дамуының болжамдық схемасы шеңберінде одан
əрі жалғасатын болады.
Даму əлеуеті жоғары елді мекендерде селолық инфрақұрылымдар дамытылып, суаратын

суларға, микронесиелеу бағдарламалары мен
табиғи гранттарға қолжетімділік кеңейтіліп,
кəсіпкерлік дағдыларына үйрету ұйымдастырылады. Қазірдің өзінде микронесиелік ұйымдар қызметінің құқықтық негізі бар.
Бүгінде рыноктағы олардың саны бір мың
екі жүздей жəне олар халыққа сомасы 16 миллиард теңге болатын 110 мың несиелер берді.
Дегенмен, олар негізінен айтарлықтай жоғары мөлшерлемемен тұтынушылық мақсаттарға жұмсалуда. Ахуалды өзгертіп, тұтынуға
емес, еңбекпен қамту жағына басымдық беру
керек. Сондықтан Үкіметке қаржы реттеушілермен бірігіп, шұғыл түрде тиісті заң жобасы
мен кешенді шаралар жасауды тапсырамын.
Үстіміздегі жылы қосымша 3 миллиард теңге
қарастырылсын. 2012-2015 жылдары бұл қаржыландыру жыл сайын 10-15 миллиард теңгеге көбейтілсін. Мемлекеттік желі бойынша берілген микронесиелердің барлық 100 пайызы
тек өз ісін ұйымдастыруға ғана жұмсалуы тиіс.
Жоғарыда айтылған мал шаруашылығын дамыту бағдарламаларын жүзеге асыру ондаған
мың ауыл тұрғындарына жұмыс тауып береді.
Сондықтан атқарушы биліктің барлық деңгейлері мен «Нұр Отан» партиясынан үлкен түсіндіру жұмыстары талап етіледі.
Үкіметке алдағы жылдан мотивациялы ақшалай төлемдерге көшуді тапсырамын. Басты
мəселе — масылдықты еңсеру. Жұмыссызға жұмыссыз болғаны үшін емес, мамандық
алу үшін грант берілетін болады. Кедейшілік
проблемаларын мемлекеттік жəрдемақы есебінен жұмсарту емес, шешу керек. Мемлекет
тек объективті тұрғыдан еңбекке қабілетсіздер
мен аз қамтамасыз етілгендерге ғана көмектесетін болады.

2.7. Табыстарды артуы —
мірді жа а сапасы
Құрметті қазақстандықтар!
Үстіміздегі жылы біз зейнетақылар мен стипендиялар көлемін, бюджеттік сала қызметкерлерінің еңбекақыларын 30 пайызға өсіреміз. Екі жыл қатарынан біз оларды 25 пайызға
ұлғайтып келдік.
«Нұр Отан» партиясының Халықтық тұғырнамасында жоспарланғанындай, 2012 жылға
қарай зейнетақылардың, бюджеттік ұйымдар
еңбекақыларының жəне стипендиялардың орташа көлемі 2008 жылмен салыстырғанда 2 есе
өседі. Біз бұған уəде бердік, біз мұны орындадық.
Менің тапсырмам бойынша үш жылдық
бюджетте сіздерге айтқан индустриялық-инновациялық, сондай-ақ əлеуметтік бағдарламаларды қаржылай қамтамасыз ету қарастырылған. Енді барлығы Үкімет пен жергілікті
билік органдарының бұл міндеттерді қалай
орындайтынына, бұл жұмыстың қалай ұйымдастырылатынына байланысты болмақ. Бұл —
таяудағы онжылдықта жасалуы тиіс жұмыстың ең аз деген мөлшері. Біз бұл жоспарларды
артығымен орындауға ұмтылуға тиіспіз. Онжылдықтың басты əлеуметтік мақсаты, міне,
осында.
Қымбатты қазақстандықтар!
Менің Жарлығыммен 2011 жыл Тəуелсіздіктің 20 жылдығы деп жарияланды. Мемлекеттік
комиссия құрылып, шараның Жалпыұлттық
жоспары бекітілді. Бұл — жалпыхалықтық
іс. Үкіметке оны жүзеге асыруда инвесторлардың, бизнес-қауымдастықтарының, қазақстандықтардың күшін біріктіруді тапсырамын.
«БЕЙБІТШІЛІК ПЕН ЖАСАМПАЗДЫҚТЫҢ
20 ЖЫЛЫ» — біздің мерейтойымыздың ұраны
осы. Тəуелсіздік жылдарында Қазақстан жолының — БОСТАНДЫҚ, БІРЛІК, ТҰРАҚТЫЛЫҚ,
ӨРКЕНДЕУ секілді арқаулық құндылықтары
қалыптастырылды.
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Болаша онжылдыа
жа9а жетістіктермен
Қазақстан Республикасының Президенті Нұрсұлтан Əбішұлы Назарбаевтың
«Болашақтың іргесін бірге қалаймыз!»
Жолдауын академик Е. А. Бөкетов атындағы Қарағанды мемлекеттік университетінің ұжымы ерекше жігермен қарсы
алды, себебі, ол Тəуелсіздіктің 20 жылдығын қорытындылап, болашақ табыстар
стратегиясын айқындап беріп отыр.
Мемлекет басшысы Қазақстанның əлемдік саясаттағы, ұлттық экономикадағы,
азаматтық қоғамды нығайтудағы жетістіктерін атап өтті. Президент біздің еліміздің
əлеуметтік-экономикалық дамуының нəтижелері қарқынды дамып келе жатқан көптеген елдердің осындай көрсеткіштерінен
əлдеқайда жоғары екендігін ерекше атап
айтты. Мысалы, бір жан басына шаққандағы жалпы табыс 1994 жылмен салыстырғанда 12 есеге өсті, бұл Қазақстанның 184
əлем елдерінің қатарында 53-ші орынды
иеленуіне мүмкіндік берді.
Тұрақты даму жəне азаматтық келісім
кепілі бола отырып, Президент сенімді
түрде жаңа онжылдықтың міндеттерін айқындайды. Алдағы онжылдықтың негізгі
басымдықтары жеделдетілген индустрияландыру, шынайы экономика мен агроөнеркəсіптік кешенді күшейту, əлеуметтік
жаңару, ғылым, білім мен өндірісті шоғырландыру, ұлттық денсаулық сақтау жүйесін жетілдіру болып табылады.
Мемлекет қабылдаған индустриялдықинновациялық жеделдетілген даму, білім

мен денсаулық сақтау саласы, тілдерді
дамыту бағдарламалары қазақстандықтардың өмір сүруі мен əл-ауқатын жаңа
сапалы деңгейге жеткізуге бағытталған. Қабылданған бағдарламаларды жүзеге асыру
ішкі жалпы өнім, халық саны, өмір сүру
ұзақтығы сияқты сапалық көрсеткіштердің
артуына, жұмыссыздық деңгейінің төмендеуіне алып келеді. Президентіміздің бірізді саясатының арқасында еліміз əлемдік
қаржы дағдарысынан мүдірмей өтіп, кəсіпкерлікпен айналысу үшін қолайлы жағдай
жасады, азаматтардың əлеуметтік əл-ауқатының артуын қамтамасыз етті. Мемлекет
басшысының алға қойған мақсаттарға қол
жеткізудегі сенімділігін бөлісе отырып,
академик Е. А. Бөкетов атындағы ҚарМУ
ұжымы Президенттің қазақстандық қоғам
өмірінің барлық салаларын əрі қарай өзгерту жөніндегі бастамаларын толығымен
қолдайды.
Академик Е. А. Бөкетов атындағы Қарағанды мемлекеттік университетінің студенттері мен оқытушылары Қазақстан
Республикасындағы 2011-2020 жылдарға
арналған білім беруді дамытудың Мемлекеттік бағдарламасында көрініс тапқан
Президенттің отандық білім беру жүйесін
əрі қарай жаңарту туралы сөздерін ерекше
ықыласпен қабылдады. Біз Президенттің
сапалы білім — бұл еліміздің инновациялық дамуының негізі деген пікірін толықтай қолдаймыз жəне бəсекеге қабілетті
мамандарды дайындаудағы бізге жүктелген жауапкершілікті сезінеміз. Білім жəне

ғылым саласындағы инновациялық саясатты қолдай отырып, университет өндіріске
ғылыми əзірлемелерді енгізу, жаңа формациядағы кадрларды дайындау, білім беру
бағдарламаларын аккредиттеу, рейтингілерге қатысу бойынша үлкен жұмыс атқарады. Мемлекет пен Білім жəне ғылым министрлігінің тұрақты қолдауының арқасында университетте жаңа білім беру технологияларын енгізуге, іргелі жəне қолданбалы
зерттеулер жүргізуге, студент жастардың
интеллектуалдық жəне шығармашылық
əлеуеттерін дамытуға мүмкіндік беретін заманауи ресурстық база қалыптастырылған.
Студенттер мен оқытушыларға қамқорлық ету стипендия, еңбекақы мөлшерінің
артуынан, гранттардың бөлінуінен көрініс
табады, бұл əлеуметтік оптимизмнің ар-

Масат айын, тілек бір
Елбасының жыл сайынғы дəстүрлі Жолдауын асыға күткен көптің бірі мен едім.
Өйткені, еліміздің болашақ бағыт-бағдарын
алақанға салғандай айқындап, ашып беретін Жолдаудан баршамыздың бойымызға
таусылмас қуат, ойымызға сарқылмас шуақ
алатындығымыз ақиқат.
Дəстүрлі Жолдау үстіміздегі жыл Тəуелсіздіктің 20 жылдығымен дараланатындығын еске
салумен басталды. Əрине, сандаған ғасырлар
бойында ата-бабаларымыздың арманында ғана
көрініс тапқан мұндай баға жетпес жетістік ұлы
тарихтың алдында да, бүгінгі еркіндіктің шуағына шомылған халықтың алдында да ең жоғары
орында тұратындығы ақиқат. Тəуелсіздігіміздің
нығайып, табысымыздың тасқындап, еліміздің
еңсесінің күн санап биіктей түсуі Нұрсұлтан
Əбішұлы Назарбаевтың керемет көрегендігінің
арқасы деп білемін. Еуропадағы Қауіпсіздік жəне Ынтымақтастық ұйымына басшы болып, қаншама жылдардан кейін барып 56 елдің басшыларының бас қосуы Елбасының жоғарғы деңгейдегі
қайраткерлігін əлемге паш етті, Қазақстан тағы
да бір тың қырынан адамзат жұртшылығына танылды.
Жолдауда санаулы жылдардың ішінде халықтың тұрмыс-тіршілігі мен əл-ауқатының күрт
көтерілгендігі де нақты дəлəлдермен айтылды.
Атап айтқанда, соңғы үш жылда жалақының
орташа есеппен 53 мыңнан 80 мыңға дейін көтерілуі өте жоғары қарқындылықты танытады.
Ал, əлемдегі 110 озық елдің арасында Қазақстаннның 50-інші орынға шығуы, білім саласы
бойынша 129 елдің ішінде көш бастаушылар қатарынан орын алуы мақтарлық та, мақтанарлық
та жетістік.
Елбасының салиқалы да сындарлы Жолдауы
біздің 2020 жылға дейінгі болашық даму жолымызды да жан-жақты айқындап берді. Атап айтқанда, білім беру саласын жаңашаландыру, бүгінгі заман талабына сай озық деңгейге көтеру,
магистрлік, докторлық (Ph) білім беруді жаппай
дамыту қажеттілігі көрсетілді. Əрине, көп сатылы білім берудің ғылым мен білімді өркендетуде айрықша сапалы əрі нəтижелі жетістіктерге
жеткізері сөзсіз. Өйткені, мақсат айқын, бағыт

3

туына жəне болашаққа сеніммен қарауға
себеп. Балалардың оқуына қаражат жинаудың Президент ұсынған қаржылық механизмдері жоғары білімге қол жетімділікті
айтарлықтай арттырады. Инновациялық
Назарбаев Университеті мен интеллектуалдық Назарбаев мектептерінің қызмет
етуі Қазақстанның интеллектуалдық элитасының қалыптасуына ықпал етеді.
Президенттің «Болашақтың іргесін бірге
қалаймыз» Жолдауы дамудың жаңа кезеңінде бейбітшілік пен жасампаздық саясатын жалғастыратын Қазақстан Тəуелсіздігінің 20 жылдығын мерекелейтін мерейтой
жылын бастайды.

Е. А. Б

Е.. К БЕЕВ,

КЕТОВ АТЫНДАЫ АРМУ РЕКТОРЫ, ПРОФЕССОР

Елбасы Жолдауы — кемел келешекті9 келбеті

белгілі, ізден, талаптан. Халықтың «Талаптығы
нұр жауар» деген қанатты сөзі де осыған орай
айтылса керек. Сонымен қатар, 12 жылдық оқу
жүйесіне көшу мəселесі де, жоғары оқу орындарының халықаралық аккредитациядан өтуін 30 пайызға жеткізу мəселесі де нақты жолға
қойылды. Білімді елдің бірлігі орнықты, тірлігі
толымды болары сөзсіз. Ал, білімді болу үшін
көп оқып, жан-жақты іздену қажет. Өйткені,
«Білім — инемен құдық қазғандай». Сондықтан,
12 жылдық оқу жүйесінің берерінің мол болатындығына біз сенімдіміз.
Қазақ халқында тозбайтын тамаша нақыл
бар. Ол «Əуелгі байлық — денсаулық» деген қанатты сөз. Елбасы өзінің Жолдауында медицина саласына да айрықша тоқталып, болашағын
айқындап берді. Жедел жəрдемді жетілдірудің
жолдарын көрсете келіп, жылжымалы медициналық көмекті жолға қойды, адамның орташа
өмірін 72 жасқа дейін ұзарту керектігін айтты,
2015 жылға дейін 350 медициналық мекеме салынатындығын, олардың ел денсаулығын арттыруға айрықша үлес қосатындығын жеткізді.
Сондай-ақ, Жолдауда мемлекеттік тілді дамытудың да негізгі бағыттарын айқындап берді,
2017 жылға дейін мемлекеттік тілде сөйлейтіндер 80 пайызға, 2020 жылға дейін осы көрсеткішті
90 пайызға жеткізу керектігін айтты. Сонымен қатар, орыс, ағылшын тілдерін қатар дамыту қажеттілігі көрсетіліп, ағылшын тілінде сөйлеушілерді
2020 жылға дейін 20 пайызға көтеру белгіленді.
Əрине, қай жағынан болмасын, əлемнің көшбасшы елдерінің қатарында болу үшін осы тапсырмалардың өте қажет екендігі айдан анық.
2011 жылдың Тəуелсіздіктің 20 жылдығына
орай мерекелі жыл деп жариялануы да жүрекке
үлкен əсер беріп, көңілге зор қуаныш ұялатты.
Ал, Жолдауының соңын Елбасы: «Мерекелі
күндерге жеткізген берекелі тірлігіміз баянды
болсын!» деген баталы сөзімен, аталы тілегімен
аяқтады. «Əмин!» дейік, ағайын! «Жұмылы көтерген жүк жеңіл» деп халық айтқандай, осы
Жолдауды басшылыққа алып, болашаққа нық
сеніммен самғай берейік!

Жуырда Парламенттің бірлескен отырысында Қазақстан Республикасының
Президенті Нұрсұлтан Əбішұлы Назарбаевтың халыққа арнаған дəстүрлі Жолдауы баяндалған болатын. Біз, жастар, бұл маңызды құжатты Қазақстан халқының əл-ауқатын əрі қарай арттыруға, экономиканың өсуіне, қоғамдағы бейбітшілік пен тұрақтылықты сақтауға, қазақстандықтардың денсаулығын нығайтуға,
білім сапасын қамтамасыз етуге бағытталған стратегия деп бағалаймыз.
Егемен еліміздің ертеңіне деген сенімділік сезімін бойымызға ұялататын Елбасымыздың Қазақстан халқына арналған дəстүрлі Жолдауын бар қазақстандықтың
асыға күтетіндігі айқын. Қалыптасуының тарихи тамыры тереңде жатқан қайсар
қазақ халқының бүгінгі таңда мəртебесі асқақ, тұғыры берік. Жиырма жыл ішінде мемлекет басшысының салиқалы да сындарлы саясатының арқасында Қазақстан қуатты да табысты мемлекетке айналып, өзінің бастамалары арқылы жоғары
халықаралық беделге ие болды. Өткен жылы Еуропадағы қауіпсіздік жəне ынтымақтастық жөніндегі ұйымға, ал биыл Ислам Конференциясына төрағалық
етуіміз — соның айқын дəлелі. Бұл бойын патриоттық сезім кернеген əрбір жас
қазақстандық үшін зор мəртебе, үлкен қуаныш. Қазақстанның болашағы баянды,
келешегі келбетті болуы бізге, жастарға тікелей байланысты. Кейінгі толқынның
үйлесімді тұрмыс құрып, жан-жақты дамуы үшін жағдайлардың жасалынып
жатқандығы қуантып, қанат бітіреді. Əлемнің озық жоғары оқу орындарында бəсекеге қабілетті білім алу мүмкіндігі, Елордамызда жаһандық талаптарға толық
жауап беретін «Назарбаев университетінің» ашылуы көп көңіліне медеу. Біз елбасымен бірге ел қуатын еселеп, «болашақтың берік іргесін бірге қалауға» даярмыз.
Бұл жалғыз менің ойым емес, қазыналы Қарағанды облысының жігерлі жастары
да ел еңсесін еселеуге даяр.
Жастардың бəсекеге қабілетті білім алуы — «Болашақтың іргесін бірге қалаймыз» атты биылғы Жолдаудың басым бағыттарының бірі. «Өмір бойы білім алу»
кредосын ұсына отыра, Ұлт көшбасшысы «Сапалы білім беру Қазақстанның индустрияландырылуының жəне инновациялық дамуының негізіне айналуы тиіс»
деген үлкен міндет қойып отыр. Алдағы онжылдықта атқарылуы тиіс қыруар
жұмысты орындау бүгінгі жастарға жүктеліп отырылған жауапты миссия. Өз
кезегінде біз, жалынды жастар, Елбасының жəне аға буынның үкілі үмітін ақтау
жолында тынымсыз еңбек етуге даярмыз. Біз Елбасының жастарға жасап отырған
қамқорлығына дəн ризамыз.
«Ұлттың бəсекелестік қабілеті ең алдымен білімділік деңгейімен анықталады»
деп Елбасымыз айтқандай, жастардың сапалы білім алуы маңызды болып табылады. Себебі еліміздің ертеңі біздің, бүгінгі жастардың қолында. Елбасымыз қойған тапсырмалар мен міндеттерді баршамыз бірігіп орындауымыз қажет. Осылайша əрқайсымыз Тəуелсіз еліміздің өркендеуі мен гүлденуіне өз үлесімізді қоса
аламыз.
Елбасының бастамасымен биылғы жыл Тəуелсіздіктің 20 жылдығы деп жарияланды. «БЕЙБІТШІЛІК ПЕН ЖАСАМПАЗДЫҚТЫҢ 20 ЖЫЛЫ» атты ұранды
Қарағанды студенттерінің Альянсы да қолдайды. Мыңдаған жылдар бойы атабаба арманы болып келген айтулы мереке құтты болсын, ағайын! Еліміз тыныш,
жұртымыз аман, бауырымыз бүтін, аспанымыз ашық болғай!

М9ХАММАДАЛИ ;БДУОВ,

АЙБАТ МАШЕНОВ,
АРААНДЫ СТУДЕНТТЕРІ АЛЬЯНСЫНЫ К ШБАСШЫСЫ

ФИЛОЛОГИЯ ФАКУЛЬТЕТІНІ ДЕКАНЫ
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2. Социальная модернизация —
новая социальная политика
Мы четко определили наши планы
по индустриализации и технологическому
развитию экономики. Главная цель наших
программ — укрепить благосостояние
народа. Поэтому особое внимание в нынешнем Послании я уделяю вопросам социальной модернизации. Я утвердил три
важнейшие государственные программы: развития образования, здравоохранения и языков. Остановлюсь подробнее
на главных аспектах новой социальной
политики.

2.1. Образование
Мы должны продолжить модернизацию образования. Сегодня полностью завершена компьютеризация школ. Они оснащаются мультимедийными кабинетами,
интерактивным оборудованием. Внедряется модель 12-летнего среднего образования.
Личным кредо каждого казахстанца должно стать «образование в течение жизни». Мы намерены полностью обновить
содержание профессионального и технического образования.
Сегодня в развитых странах на 1 миллион населения приходится от 1 до 6 вузов.
В Казахстане всего 149 вузов. 200 научных
советов штампуют кандидатов и докторов
наук. В науку идет 1 из 60 кандидатов наук
и 1 из 37 докторов наук. С этого года прекращается работа этих советов. Теперь будет вестись подготовка магистров и докторов PhD.
Мы обязаны обеспечить новый уровень развития университетского образования и науки. Сегодня на базе нового
«Назарбаев-университета» формируется
инновационная модель высшего учебного заведения, ориентирующаяся на запросы рынка. Она призвана стать образцом
для всех казахстанских вузов.
20 интеллектуальных школ, открывающихся по моему поручению по всей стране, станут основной базой подготовки одаренных детей для лучших вузов.
Поручаю Правительству:
• выработать механизм перехода вузов
к инновационной деятельности;
• внедрить новые финансово-экономические инструменты поддержки образования для повышения качества и расширения доступности образования;
• для уровней технического и высшего образования разработать накопительную
систему по аналогии с той, которую сейчас реализует Жилстройсбербанк в ипотечном строительстве.
У казахстанцев должны появиться новые
возможности накапливать средства на обучение детей с получением процентных
бонусов от государства.
• Создать Национальный совет по подготовке профессионально-технических кадров с участием представителей
бизнес-ассоциаций и работодателей.
Вся работа в системе образования должна быть направлена на достижение следующих результатов.
Доля детей, охваченных дошкольным
воспитанием и обучением, к 2015 году составит 74 процента, к 2020 году — 100 процентов. В результате реализации программы «Балапан», принятой по моему поручению, только в 2010 году построено 35 детских садов, создано 1534 мини-центра,
137 частных детских садов. За счет возврата
ранее приватизированных дошкольных учреждений открыто 172 детских сада. Охват
детей дошкольными организациями вырос
с 30 до 55 процентов.

К 2020 году мы осуществим полный
переход на 12-летнюю модель обучения. Для этого к 2015 году мы построим
не менее двухсот школ за счет средств республиканского бюджета и столько же —
за счет местных бюджетов. К 2015 году
50 процентов организаций образования
будут использовать электронное обучение, а к 2020 году их численность возрастет
до 90 процентов.
К 2020 году доля вузов, прошедших независимую национальную аккредитацию
по международным стандартам, составит
30 процентов. До 5 процентов увеличится доля вузов, осуществляющих инновационную деятельность и внедряющих результаты научных исследований в производство. Не менее двух высших учебных
заведений будут отмечены в рейтинге
лучших мировых университетов. Качественное образование должно стать основой индустриализации и инновационного
развития Казахстана.

2.3. Развитие языков
Мир и согласие в многоязычном и многоконфессиональном обществе — это наша с вами заслуга, уважаемые казахстанцы. Отрадно отметить, что казахстанцы
с уважением и достоинством стали изучать
государственный казахский язык, давший
название родной земле, на которой мы живем и ведем к благополучию нашу страну.
Сейчас доля взрослого населения, свободно
владеющего государственным языком, составляет подавляющее большинство. И это
огромное достижение Независимости.
Наша задача состоит в том, чтобы
к 2017 году число казахстанцев, овладевших государственным языком, достигло
не менее 80 процентов. А к 2020 году —
не менее 95 процентов. Через десять лет
100 процентов выпускников школ будут
владеть государственным языком. И мы всё
для этого делаем.
Мы также будем развивать русский
язык и языки других казахстанских этносов.
Я всегда говорил, что для современного казахстанца владение тремя языками — это
обязательное условие собственного благополучия. Поэтому считаю, что к 2020 году доля населения, владеющего англий-

ским языком, должна составлять не менее
20 процентов.

2.4. Новая стратегия занятости
За два года в рамках антикризисной
«Дорожной карты» мы обеспечили занятость населения, сократили безработицу
и улучшили инфраструктуру в наших городах и селах.
Эти программы получили широкую
поддержку и благодарность казахстанцев. Сегодня необходимо повысить эффективность рынка труда, поскольку новая экономика требует новой генерации
квалифицированных кадров. Самозанятое
население — это огромный кадровый резерв нашей экономики. Новые предприятия мы строим для того, чтобы там работали казахстанцы. Они должны готовиться
к этому. Учиться новым профессиям.
Правительство совместно с бизнес-сообществом должно предоставить бесплатное
профессиональное обучение тем, кто хочет работать на индустриальных объектах.
Надо обеспечить возможность участия
каждого казахстанца в масштабной индустриализации страны.
В свое время я ставил задачу, чтобы антикризисная «Дорожная карта» дошла
до каждой казахстанской семьи. И это
было успешно сделано. Используя этот
опыт, сейчас необходимо построить работу
так, чтобы индустриализация стала понастоящему всенародной, делом каждого казахстанца!
Для тех граждан, которые связывают
жизнь с селом, Правительство совместно с местными органами власти должно
проработать комплекс мер по развитию
сельского предпринимательства. В прошлом году завершена программа развития
сельских территорий. Сейчас эта работа
будет продолжена в рамках Прогнозной
схемы территориально-пространственного
развития страны до 2020 года.
В населенных пунктах с высоким потенциалом развития будем развивать сельскую
инфраструктуру, расширять доступ к поливной воде, программам микрокредитования и натурным грантам, организовывать обучение навыкам предпринимательства. Сегодня уже существует правовая

основа деятельности микрокредитных
организаций.
Сегодня
их
на
рынке
почти
1200 и они уже выдали населению свыше 110 тысяч кредитов на сумму более
16 миллиардов тенге. Однако в основном
они идут на потребительские цели с достаточно высокой ставкой. Нужно менять
ситуацию и акценты в сторону занятости, а не потребления. Поэтому поручаю
Правительству совместно с финансовыми
регуляторами срочно разработать соответствующий законопроект и комплекс мер.
В текущем году дополнительно предусмотреть три миллиарда тенге. В 2012 – 2015 годах увеличить это финансирование
до 10 – 15 миллиардов тенге ежегодно. Все
сто процентов выданных микрокредитов
по государственной линии должны идти
только на организацию собственного дела.
Реализация программы развития животноводства, о которой было сказано выше,
даст работу десяткам тысяч селян. Поэтому требуется большая разъяснительная работа всех уровней исполнительной
власти и партии «Hyp Отан».
Поручаю Правительству перейти
со следующего года к мотивационным
денежным выплатам. Главный вопрос —
преодолеть иждивенчество. Безработный будет получать грант на приобретение профессии, а не за то, что он безработный. Проблемы бедности надо решать,
а не смягчать за счет государственных пособий. Государство будет помогать только объективно нетрудоспособным и малообеспеченным.

2.7. Повышение доходов —
новое качество жизни
Уважаемые казахстанцы!
В текущем году мы повышаем размеры
пенсий, стипендий, заработной платы работников бюджетной сферы на 30 процентов. Два года подряд мы их увеличивали
на 25 процентов.
Как и планировалось в Народной платформе партии «Hyp Отан», к 2012 году
средние размеры пенсий, зарплат в бюджетных организациях и стипендий возрастут в 2 раза по сравнению с 2008 годом.
Мы это обещали, и мы это сделали.
По моему поручению в трехлетнем
бюджете предусмотрено финансовое
обеспечение как индустриально-инновационных, так и социальных программ,
о которых я вам доложил. Теперь все зависит от того, как Правительство и местные органы власти исполнят эти задачи,
как будет организована эта работа. Это
минимум того, что нужно сделать в ближайшее десятилетие. Мы должны стремиться к тому, чтобы перевыполнить эти
планы. В этом состоит главная социальная цель десятилетия.
Дорогие казахстанцы!
Моим Указом 2011 год объявлен Годом
20-летия Независимости. Создана Государственная комиссия, утвержден Общенациональный план мероприятий.
Это общенародное дело. Поручаю Правительству объединить усилия инвесторов, бизнес-сообщества, казахстанцев
для его реализации. «20 ЛЕТ МИРА И СОЗИДАНИЯ» — таков девиз нашего юбилея.
За годы Независимости сформированы
базовые ценности казахстанского пути —
СВОБОДА, ЕДИНСТВО, СТАБИЛЬНОСТЬ,
ПРОЦВЕТАНИЕ.

МАТЕРИАЛ ПОДГОТОВЛЕН НА ОСНОВЕ ПУБЛИКАЦИИ НА САЙТЕ
WWW.AKORDA.KZ
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Главная тема

В будущее десятилетие —
с новыми свершениями
Послание
Президента
Республики Казахстан Нурсултана Абишевича
Назарбаева «Построим будущее вместе!»
было воспринято коллективом Карагандинского государственного университета имени академика Е. А. Букетова
с особым воодушевлением, поскольку
оно подводит итоги 20-летия Независимости и определяет стратегию будущих
успехов.
Главой государства отмечены достижения Казахстана в мировой политике, национальной экономике, укреплении гражданского общества. Президентом отмечено,
что результаты социально-экономического
развития нашей страны превосходят аналогичные показатели многих интенсивно
модернизирующихся стран. Так, валовой
доход на душу населения с 1994 года вырос
в 12 раз, что позволило Казахстану занять
53-е место в числе 184 стран мира.
Являясь гарантом устойчивого развития
и гражданского согласия, Президент уверенно ставит задачи нового десятилетия,
основными приоритетами которого выступают форсированная индустриализация,
укрепление реальной экономики и агропромышленного комплекса, социальная
модернизация, интеграция науки, образования и производства, совершенствование
национальной системы здравоохранения.
Принятые государством программы
форсированного
индустриально-инновационного развития, развития образования, здравоохранения, языков направлены
на достижение качественно нового уровня

жизни и благосостояния казахстанцев. Реализация принятых программ приведет к
росту таких качественных показателей, как
внутренний валовой продукт, численность
населения, продолжительность жизни, а
также к снижению уровня безработицы.
Благодаря последовательной политике нашего Президента страна уверенно вышла
из мирового финансового кризиса, сохранила привлекательный инвестиционный
климат, создала благоприятные условия
для ведения бизнеса, обеспечила рост социального благополучия граждан. Разделяя уверенность Главы государства в достижимости поставленных целей, коллектив
КарГУ имени академика Е. А. Букетова
поддерживает инициативы Президента по
дальнейшему преобразованию всех сфер
жизни казахстанского общества.
С особым вниманием студенты и преподаватели Карагандинского государственного университета имени академика Е. А. Букетова восприняли слова Президента о
дальнейшей модернизации отечественной
системы образования, которая нашла отражение в Государственной программе развития образования в Республике Казахстан
на 2011-2020 годы. Мы в полной мере поддерживаем мысль Президента о том, что
качественное образование — это основа
инновационного развития страны, и осознаем возложенную на нас ответственность
за подготовку конкурентоспособных специалистов. Поддерживая инновационную
политику в области науки и образования, университет проводит большую работу по внедрению научных разработок

Модернизация образования —
приоритет новой социальной политики
Ежегодные послания Президента
Республики Казахстан Нурсултана Абишевича Назарбаева имеют особую историческую значимость на каждом этапе
развития страны. Это всегда объективный анализ современного состояния,
точное прогнозирование, новые стратегические планы и их выполнение. В
Послании 2011 года очень ярко и четко
обозначены позиции новой социальной политики, главной целью которой
является благосостояние народа.
Меня как работника образования особо воодушевили слова Президента о реализации в стране социальной модернизации, одной из основных составляющих
которой он назвал сферу образования.
Президент указывает на необходимость
модернизации этой сферы. Импонирует
то, что Нурсултан Абишевич стратегически выстраивает схему непрерывности
образования: ликвидация дефицита дошкольных образовательных учреждений —
переход на 12-летний цикл среднего образования — существенное реформирование
системы высшего образования. В результате для каждого казахстанца образование в течение всей жизни должно стать
нормой. В качестве примера он называет
«Назарбаев-университет», где формируется новая модель образования, которая
сможет отвечать самым высоким международным требованиям. Президент подчеркнул, что вузы страны должны стремиться
войти в рейтинги ведущих университетов
мира: доля вузов Казахстана, соответствующих мировым стандартам, к 2020 году
составит 30 %.
Как о приоритете новой социальной
политики Президент говорит о развитии
языков, с удовлетворением отмечая, что
население страны с уважением и досто-

инством изучает казахский язык, что на
сегодняшний день большинство взрослого
населения вовлечено в этот процесс. Глава
государства ставит задачи: к 2017 году не
менее 80 % казахстанцев должны овладеть
казахским языком, к 2020-му — не менее
90 %, а через 10 лет 100 % выпускников
школ будут владеть казахским языком.
Президент говорит о том, что особое
место в государственной социальной политике занимает повышение доходов и
качества жизни казахстанцев. В этой связи в республиканском бюджете на текущий год предусмотрено 30%-е повышение
пенсий с 1 января 2011 года, а стипендий
и заработной платы бюджетников — с
1 июля.
Мы, работники сферы образования,
постоянно ощущаем заботу и поддержку
нашего Президента. Государственная образовательная политика направлена на
повышение статуса педагога, ученого, на
создание достойных условий для обучения и воспитания подрастающего поколения. Успехи реализации инициатив Президента в этой сфере очевидны.
Я испытываю чувство гордости за то,
что руководителем нашей страны является истинный евразиец, выдающийся
стратег и тонкий тактик, воплотивший в
жизнь чаяния многонационального народа Казахстана. Президент Нурсултан
Назарбаев сделал для Казахстана очень
много — другого мнения на этот счет быть
не может. Вместе с тем он сделал еще не
всё, что задумал и начал осуществлять. Задачи, стоящие сегодня перед Казахстаном,
требуют стабильной и сильной власти, отвечающей вызовам современности.

Д. И. Н., ПРОФЕССОР КОЗИНА В. В.,
ЗАВ. КАФЕДРОЙ ИСТОРИИ КАЗАХСТАНА
КАРГУ ИМ. АКАДЕМИКА Е. А. БУКЕТОВА

в производство, подготовке кадров новой
формации, аккредитации образовательных программ, участию в рейтингах. При
постоянной поддержке государства и Министерства образования и науки в университете сформирована современная ресурсная база, позволяющая внедрять новые
образовательные технологии, проводить
фундаментальные и прикладные исследования, развивать интеллектуальный и
творческий потенциал студенческой молодежи. Забота о студентах и преподавателях проявляется в повышении стипендий,
заработной платы, выделении грантов, что
способствует росту социального оптимизма и дает уверенность в будущем. Предла-

5

гаемые Президентом финансовые механизмы накопления средств на обучение детей
значительно повысят доступность высшего
образования. Функционирование инновационного «Назарбаев-университета» и интеллектуальных «Назарбаев-школ» будет
способствовать формированию интеллектуальной элиты Казахстана.
Послание Президента «Построим будущее вместе!» открывает юбилейный год —
год 20-летия Независимости Казахстана,
который на новом этапе своего развития
продолжит политику мира и созидания.

РЕКТОР КАРГУ ИМ. Е. А. БУКЕТОВА
ПРОФЕССОР Е. К. КУБЕЕВ

Послание Президента определило курс
развития для молодежи Казахстана
Послание Президента Нурсултана Абишевича Назарбаева способствовало подъему патриотического духа всей молодежи
Казахстана. Всей молодежи, в том числе
и студенчеству, был задан очень важный
курс — курс на СВОБОДУ, ЕДИНСТВО, СТАБИЛЬНОСТЬ И ПРОЦВЕТАНИЕ!
В Послании были намечены приоритетные этапы реализации важных задач
государственной политики — по индустриализации и технологическому развитию
экономики, социальной модернизации
страны, укреплению благосостояния народа, реализации трех важнейших государственных программ: развития образования,
здравоохранения и языков, разработки и
принятия принципиально новых программ: новой стратегии занятости, модернизации ЖКХ, обеспечения населения качественной питьевой водой.
Президент подчеркнул, что эти программы направлены на решение каждодневных проблем миллионов простых людей страны. И это, несомненно, важно для
нас, что наш Президент заботится о судьбе
каждого казахстанца!
Нурсултан Абишевич отметил, что личным кредо каждого казахстанца должно
стать «Образование в течение жизни». И
думаю, что каждый молодой казахстанец
задумался о том, какой вклад он может
внести в развитие нашей страны с точки
зрения науки.
Настало время подумать не только о том,
что Родина даст нам, а еще и о том, что мы
можем сделать для Родины и народа!
Студенчество КарГУ имени академика Е. А. Букетова своими отличными результатами в учебе, успехами, достижениями и
открытиями в научно-исследовательской
деятельности должно и сможет подготовить
себя к тому, чтобы стать учеными новой

формации — исследователями и менеджерами международного уровня, ориентированными на практические знания, способными осуществлять инновационную деятельность и внедрять результаты научных
исследований в производство, в конкретную
конкурентоспособную продукцию!
И для этого все условия созданы! Сегодня каждый казахстанец имеет возможность
получить образование в лучших учебных
заведениях мира, работать в ведущих исследовательских центрах. Все это стало возможным благодаря Независимости, возможностям, которые создал Казахстан.
Дальновидная и выверенная политическая стратегия главы государства, определяемая приоритетами интеграции
Казахстана в многополярное пространство
современного мира и сохранения вектора
межэтнического единства и демократизации общества, являются намеченными целями! Ведь это программа динамичного
развития всей страны и каждого казахстанца, определяемая ключевым девизом Послания: «20 ЛЕТ МИРА И СОЗИДАНИЯ»! И
если мы будем следовать этим призывам,
мы сможем достигнуть одной из главных
задач — стать таким поколением, которому можно доверить будущее страны!
Студенческая
молодежь
КарГУ
им. Е. А. Букетова поддерживает направления, разработанные в Послании нашего
Президента, которое станет руководством
к действию для каждого молодого казахстанца и генеральным планом развития
всего казахстанского общества.
Мы — за Президента! Мы — за независимый Казахстан!

АСЕЛЬ АРТАКШИНОВА,

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОМИТЕТА ПО ДЕЛАМ МОЛОДЕЖИ

МАГИСТРАНТ

КАРГУ ИМЕНИ АКАДЕМИКА Е. А. БУКЕТОВА,
1-ГО ГОДА ОБУЧЕНИЯ ЮРИДИЧЕСКОГО ФАКУЛЬТЕТА

6

Жастар !лемі
Мир молодежи

Университет жаалытары

Дені сауды9 – тні сау
Колледжде 4ткен д3бірлі дода
Президентіміз Н рс лтан біш лы Назарбаевты
азастан халына арнаан Жолдауында салауатты
мір салты елімізді даму жолындаы озаушы к"ш
екендігі баса айтылан. Аталмыш шара азастан
халыны кемел келешегіні кепілі — салауатты
мір салтын насихаттау жолындаы игілікті іске баышталан.
Жаында академик Е. А. Бкетов атындаы араанды мемлекеттік университетіні колледжінде араанды облысы колледж оытушылары мен
ызметкерлері арасындаы д)ст"рлі 7-ші облысты
спартакиада тті. Базалы араанды гуманитарлы колледжі мен академик Е. А. Бкетов атындаы
араанды мемлекеттік университетіні колледжі
йымдастыран спартакиадаа араанды облысыны Білім басармасы ж)не облысты білім беру
саласыны ызметкерлеріні к)сіби бірлестігінен
келген  рметті онатар атысты. 43 колледжден
келген сайыскерлер волейбол, дойбы, "стел теннисі,
дыбыссыз винтовкадан ату, дартс сынды спортты
бес т"рінен сайыса т"сті.
Бірінші тур атарды басында араанды, Жезазан, Балхаш, Теміртау алаларында ткент ын. Ал
академик Е. А. Бкетов атындаы араанды мемлекеттік университеті колледжіні базасында ткен облысты спартакиаданы финалды ойынына сайды
тасындай іріктелген 8 команда жолдама алантын.
Атап айтса, Балаш аласыны политехникалы колледжі, Теміртау аласыны политехникалы колледжі, араанды аласыны политехникалы колледжі,
Саран аласыны гуманитарлы-техникалы колледжі, араанды медицина колледжі, араанды банк
колледжі, «Болаша» араанды маызды білім беру
колледжі, араанды гуманитарлы колледжі. Жалпы
командалы есеп бойынша бірінші орынды Теміртау
политехникалы колледжі, екінші орынды араанды
политехникалы колледжі, ал "шінші орынды Балаш
аласындаы «азамыс» корпорациясыны политехникалы колледжі жеіп алды.

АКАДЕМИК Е. А. Б КЕТОВ АТЫНДАЫ
АРААНДЫ МЕМЛЕКЕТТІК УНИВЕРСИТЕТІНІ КОЛЛЕДЖІ

Кубок кімге бйырды?
Апанны 7-11 аралыында академик Е. А. Бкетов атындаы араанды мемлекеттік университетіні № 12 оу имаратында шаын футболдан ыздар
арасында азастан Республикасыны кубогы "шін
д)ст"рлі турнир тті. Жарыса Республика клемінен араандылы «Шахтер-арМУ-1» ж)не «ШахтерарМУ-2» командасы, астаналы «Ау», таразды
«Жалын» ж)не теміртаулы «Жастар» командалары
атысып, зара ба сынасты. Жарысты алашы
к"ні «Жастар» — «Жалын» (3:9) ж)не «Шахтер-арМУ-1» — «Ау» (5:0) командалары зара жекпе-жекке шыты, н)тижесінде «Шахтер-арМУ-1» мен «Жалын» командалары арсыластарыны мысын басып
тастады. Жарысты екінші к"ні араандылы командалар тартыса т"сті. 13:2 есебімен «Шахтер-арМУ-1» командасы жеіске жетті. «Ау» мен «Жастар»
(9:3) командалары арасындаы шабуылда Астаналытар басымдылы танытты. Бір-біріні ыр-сырына аныан командалар арасындаы "шінші к"нгі
ойында кімдерді мыты екендіктеріне кз жеткіздік.
«Жалын» «Шахтер-арМУ-2» командасын 13:2 есебімен жесе, «Шахтер-арМУ-1» «Жастар» командасын
керісінше 13:2 есебімен жеіп кетті. Алашы белсенділіктен таймаан «Жалын» мен «Шахтер-арМУ-1»
командалары б л жолы да б)секелестерін ойсырата
тты. Осы ойындардан кейін жарысты жеімпаздары анытала бастап еді. Тртінші к"нгі «Ау» мен
«Жалын» (12:3) арасындаы жекпе-жекте «Жалын» з
арынын б)седетіп алды. Ал «Жастар» — «ШахтерарМУ-2» (3:2) командалары арасындаы ойын теміртаулытарды еншісіне б йырды. Трт к"ндік тартыстан кейін пай санымен ала шыан командалар
финалды ойында айта ж"здесіп, бас б)йгені еншісіне таласты. О бойы озы шыан жерлестеріміз
таразды онатарды соы ойында 16:1 есебімен
апы алдырып кубокты здеріне алдырды. Астаналытарды да мытылыына к"м)н келтіре алмады.
Аты ойында теміртаулытарды алдын орап пай
санымен 2 орынды тараздытардан тартып алды.
Сабырлылы танытып таразды «Жалын» 3 орынды
иеленсе, 4-5 орындарды теміртаулы «Жастар» мен
«Шахтер-КарМУ-2» командалары анаат т тты. ыраы ыздарды ойынына т)нті болан трешілер
мен крермендер келесі жарыстара с)ттілік тілеп
онатарды шыарып салды.

Н9РБОЛАТ М;ДІАЖЫ

Жыл басында?ы жиын
Ақпан айында Студенттер сарайында Қазақстан Республикасы Президенті
Н. Ə. Назарбаевтың Қазақстан халқына арнаған «Болашақтың іргесін бірге қалаймыз»
атты Жолдауының негізгі басымдықтарын
талқылап, жүзеге асыруға арналған академик Е. А. Бөкетов атындағы Қарағанды
мемлекеттік университеті оқытушылары
мен қызметкерлері, студенттері ұжымының жиналысы өтті. Ұжым жиналысының
шешімімен ҚарМУ-дың Қазақстан Республикасы Президенті Н.Ə. Назарбаевтың «Болашақтың іргесін бірге қалаймыз!» Жолдауын жүзеге асыру бойынша іс-шаралар
жоспары əзірленді.
Елбасы Н. Ə. Назарбаевтың биылғы Жолдауы академик Е. А. Бөкетов атындағы Қарағанды мемлекеттік университетінің ұжымы
тарапынан қолдауға ие болды. Университет
ұжымы Президенттің шынайы экономика мен

агроөнеркəсіптік кешенді нығайту, əлеуметтік
жаңаруды жүргізу, ұлттық денсаулық сақтау
жүйесін жетілдіру, білімді дамыту, ғылым мен
өндірісті шоғырландыру жөніндегі ойын қуаттайды. Айтулы басты құжатта Тəуелсіздіктің
20 жылдығы ерекше аталып өтілген, атқарылған игі істер қорытындыланып, келешектің табыс стратегиясы айқындалған. ҚарМУ оқытушылары мен студенттері Қазақстан Республикасының 2010-2020 жылдарға арналған білім
беруді дамыту мемлекеттік бағдарламасында айтылған Елбасының отандық білім беру
жүйесінің əрі қарайғы модернизациясы туралы айтқан сөздерін ерекше ықыласпен қабыл
алды. «Сапалы білім — елдің инновациялық
дамуының негізі». Университеттегі инновациялық білім технологияларын енгізу, көптілді
мамандарды дайындау, оқу үдерісінің ақпараттық қамтамасыз етілуін арттыру бойынша
жүргізілетін жұмыс қазіргі заман талаптарына сəйкес жоғары білікті кадрларды қалыптас-

К3й ойна?ан к3н
Сəрсенбінің сəті — ақпанның 16-сында
Қазақ елі «Сарыарқа» күйінің сазына бөленді. Бұрын-соңды мұндай мереке болмаған еді. Алты Алаштың баласы рухтанып,
бойын бір сілкінтті. Сөзі жоқ мемлекеттік
əнұранға айналған күй атасы Құрманғазының «Сарыарқасы» сананы серпілткендей.
Күй құдіретіне бас идік.
Бұл игі шараның бастамасы, естеріңізде
болса, 2009 жылдың желтоқсанында бастау
алғантұғын. Елбасы Н. Ə. Назарбаевтың «Мəдени мұра» бағдарламасының аясында «Нұр
Отан» ХДП «Жас Отан» Жастар қанаты «Заңғар» шығармашылық бірлестігі Алматы қаласының Оқушылар сарайында 600-ден аса
домбырашының басын қосып, «Домбыраның
күмбірі — халқымыздың бірлігі» атты ұлттық
нақыштағы жоба өткізген-ді. Күйқұмар қазақы көкірек үшін сол күні ақ түйенің қарыны
жарылған-ды.
Қасиетті қара домбыраның күмбірі кенішті қала — қарағандылықтардың да рухын бір
көтеріп тастады. Дүбірлі думаннан іргелі білім ошағы — академик Е. А. Бөкетов атындағы
Қарағанды мемлекеттік университеті де қалыс

қалған жоқ. Аталмыш акция елдің түкпір-түкпірінде қай деңгейде өткенін білмедік, бірақ
біздің қара шаңырақ домбыраның қоңыр үніне көмілді. Құрманғазының əйгілі «Сарыарқасын» университетіміздің «Сарын» фольклор
ансамблі мен оқытушы, студенттері бір деммен төкпелетіп орындағанда қанымызда күй
ойнап, жанарымыз жайнап кетті. Талай жанның Отанға деген сүйіспеншілігін оятты. Тек
ұзағынан сүйіндіргей дедік. Бойды кернеген
елге, жерге деген ерекше сезім. Көгінде қыран
құсы қалықтаған жазиралы кең дала. Төске
өрлеген сəйгүлік. Елі үшін атқа қонған батыр.
Болашаққа деген нық сенім. Ар-намысты жанитын толассыз күш-қуат. Міне, «Сарыарқа»
күйінің күмбірі осылай тіл қатты. 50 домбырашы қос ішекті қоса тартып, он екі пернені
кезек-кезек басқанда шанақтан төгілген қоңыр саз құлақ құрышын қандырды. Көңілдің
сырын, күйкі тірліктің мұңын шығармасына
арқау еткен теңдесі жоқ сазгер бабамыздың
талантына тағы да бір бас идік.
ХІХ ғасырда өмір сүрген Құрманғазы Сағырбайұлының күйлері замана тарихының
сырына тұны. М. Əуезов: «Дүниеде, тарихта ер
елден артық ел бар ма?! Ер жолымен өткен ел-

Егемендік негізі — елжандылы

Жуырда Қарағанды мемлекеттік университетінде «Жас қазақстандық патриоттың келбеті» атты дөңгелек үстел өтті. «Болашақтың іргесін бірге қалаймыз» атты Қазақстан Республикасының Президенті Н. Ə. Назарбаевтың
Қазақстан халқына арнаған Жолдауын насихаттау, 2010-2012 жылдарға арналған Е. А. Бөкетов атындағы ҚарМУ-дың патриоттық тəрбие бағдарламасын жүзеге асыру, жастардың
патриоттық тəрбиесі саласындағы отандық
жəне шет елдердің озық тəжірибесін талқылауды діттеген шараны ұйымдастыруға Жастар ісі жөніндегі комитет, Студенттік парламент, Қарағанды жастар мемлекеттік қызмет
мектебі мұрындық болды.
Игі басқосудың модераторы Біржан Əлімжанов дөңгелек үстел жұмысының тəртібімен
таныстырды. Дөңгелек үстел үш секциядан

тұрды. Əуелгі секция «Студент жастар арасында патриоттық сезімді қалыптастыруда
жастар ұйымдарының рөлі» деп аталды. Мұнда Жастар ісі жөніндегі комитеттің төрайымы
Əсел Артықшын, Студенттік парламенттің төрағасы Еркен Беркенов жəне ҚарМУ студенттері Альянсының омбудсмені Айжан Нұржанова өз баяндамаларын оқыды. «Патриоттық
тəрбие саласындағы шетелдің озық тəжірибесі» атты секцияда Қарағанды жастар мемлекеттік қызмет мектебінің тағылымдамашылары Дидар Смағұлов пен Данияр Ахимбеков
сөз сөйледі. Өз баяндамаларында студенттер
елжандылықты тəрбиелеудегі АҚШ-тың жəне Ресейдің тəжірибесімен бөлісті. Ал үшінші секция «Жастар арасында патриотизмді
қалыптастырудағы БАҚ-тың орны мен рөлі»
деп аталды. Мұнда «Вектор инфорум» жастар
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тыруға бағытталған. Ғылым жəне білім беру
саласындағы инновациялық саясатты қолдау
арқылы университет ғылыми зерттемелерді
өнеркəсіпке ендіру, жаңа формациядағы кадрларды дайындау, білім беру бағдарламаларын аккредиттеу бойынша табысты жұмыстар атқаруда. Сонымен қатар ҚарМУ жақын
жəне алыс шетелдердің жетекші жоғары оқу
орындарымен тығыз қарым-қатынас орнатқан, беделді мемлекетаралық бірлестіктердің
жұмыстарына қатысады. Университеттің стратегиялық мақсаты халықаралық аккредиттеуден өту жəне университеттің əлемдік білім
ортасындағы айқындамасын нығайту болып
табылады.
Университеттің көпұлтты ұжымы елімізде
қалыптасқан достық пен ұлтаралық келісімнің дəстүрлерін қолдап, дамытады. Қазақстандық патриотизмді тəрбиелей отырып, университет қабырғасында ішкі саяси тұрақтылықты,
ұлттық қауіпсіздікті нығайту, халықаралық
қатынастарды əрі қарай дамыту үшін жас
ұрпақтың адамгершілік жəне азаматтық ұстанымын қалыптастырады. Мемлекеттік тілді
дамыта отырып, университет ұжымы көптілді мамандарды дайындау тəжірибесін кеңейте
түсуде. Қазақстан Тəуелсіздігінің 20 жылдығын мерекелеу жылы Қарағанды мемлекеттік
университетінде студенттердің, магистранттардың, оқытушылардың ғылым, білім, қоғамдық-əлеуметтік қызметтегі 20 жетістігі белгіленді. ҚарМУ дарынды студент жастарды,
келешегі бар жас ғалымдарды, жетекші оқытушыларды, университет ардагерлерін қолдай отырып, Президент белгілеп берген əлеуметтік саясатты жүзеге асырады. Университет
ұжымы университет пен қаланың аумағын
көркейту жөніндегі іс-шараларға қатысады.
Е. А. Бөкетов атындағы ҚарМУ ұжымы Елбасының «Болашақтың іргесін бірге қалаймыз!»
Жолдауындағы міндеттерін орындау үшін бар
күш-жігерін салады.

АРМУ БАСПАС

З ЫЗМЕТІ

дердің тарихынан сұлу тарих бар ма?! Елін «ел
екен» дегізіп өткен ұлдарға өлім бар ма, сірə
да?! Елдің белін көтеретін ер ұл туған аталық
пен аналық қандай бақытты! Ер серігі болған
жар жарастық қандай сұлу! Қорлық өмірге
көнгенше, қадырлы өлім таңдармын дейтін
жас жалын қандай биік мағыналы!» деген екен.
Бабамыздың күйін тыңдап отырғанда заңғар
жазушының осы бір сөзі ойға оралды. Күй
тыңдауға жиналған қауымның көптігі көңілге
қуаныш ұялатты. «Сарыарқа» — Құрманғазы
күйлерінің шыңы, халықтың жүрегінен орын
алған отты туынды. «Сарыарқа» — халқымыз
үшін сөзі жоқ, тек əуеннен тұратын ұлттық рəміз, болмыс-бітімі бөлек ұлттық əнұран.
Күй… Иə, күй мен қазақ егіз ұғым. Бірін
ауызға алғанда екіншісі тілге оралатыны да
сондықтан. Күй — қазақтың жаны. Күй —
өмір, күй — тағдыр. Ол ғажайыпқа тұны əлем.
Сол əлемге енген сəтте бой балқып, көңіл шалқып, шөл қанады. Күй ойға жетелейді. Күйде
тіл бар. Оның тілі қос ішектен төгіледі. Күй —
жүрек қылын тербеген ұлттық рух. Күй — қазақтың үні. Күй — шежіре. Нағыз қазақ — күй,
нағыз қазақ — домбыра… Бар-жоғы бес минутқа созылған акция, міне, осылай көңілдің
көк дөненіне күй əлемін шарлатып қайтты.

Г?ЛН;Р МАХАН
журналының редакторы Ербол Сармурзин
мен ҚарМУ Жастар ісі жөніндегі комитеттің
маманы Альмира Ембергенова баяндама жасады.
Студенттік өзін-өзі басқару жəне жастар
ұйымдарының өкілдері қатысқан дөңгелек
үстел барысында өзіндік сұхбат алаңы құрылды. Қатысушылар шараға белсене қатыса
отыра, баяндамашыларға сұрақтарын қойып,
өз ойларын білдірді. Шара соңында арнайы
ұсыныстар қабылданды. Жастардың бастамасымен əлеуметтік желілерде арнайы конференциялар ашып, сұхбат алаңын жасау керек
деген пікір айтылды.
Мұндай басқосулар жастар көшбасшыларына өзара тəжірибе алмасуға, қазақстандық
патриотимзді қалыптастыруға септігін тигізеді.

Е. ЖАБЫРБАЙ9ЛЫ
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Каким быть
молодому патриоту?
Круглый стол на тему «Облик молодого казахстанского патриота», прошедший
2 февраля 2011 года, стал подготовкой к региональному форуму патриотов, приуроченному к 20-летию Независимости Республики Казахстан. Основными организаторами мероприятия выступили Комитет по
делам молодежи, Студенческий парламент
и Карагандинская молодежная школа государственной службы.

На повестке дня круглого стола было три вопроса: роль молодежных организаций в формировании чувства патриотизма среди студенческой
молодежи, передовой зарубежный опыт патриотического воспитания, место и роль СМИ в формировании патриотизма среди молодежи.
По вопросу роли молодежных организаций в
формировании чувства патриотизма у студенческой молодежи первой выступила председатель
КДМ Асель Сейтжановна Артакшинова. В сво-

Студент КарГУ стал Студентом года
Три студента КарГУ в январе 2011 года
были номинированы на молодежную премию акима Карагандинской области «Кайнар». Студентом года стал третьекурсник
филологического факультета Ербол Сармурзин.
2011 год объявлен Годом 20-летия Независимости Республики Казахстан. Согласно утвержденной концепции празднования юбилея в
нашем регионе запланировано проведение ряда культурно-массовых мероприятий, одним из
которых стала молодежная акция «Построим
будущее вместе!», совмещенная с церемонией
награждения лауреатов молодежной премии
акима Карагандинской области «Кайнар».
Местом проведения акции стал Дворец
культуры горняков, где праздничное мероприятие началось с концерта творческой молодежи — победителей различных конкурсов и
фестивалей. А затем пришла пора чествовать
тех активных, творческих и талантливых молодых людей, которые удостоились награды,
ежегодно вручаемой от имени главы Карагандинской области.

Обращаясь к собравшимся, начальник областного управления внутренней политики
Гульнараим Кантарбекова напомнила о том,
что 20-летие Независимости — это значимая
веха в истории Казахстана, который за столь
короткий срок сумел состояться как стабильное государство, получить известность и признание во всем мире. Важность этого момента
должна дойти до каждого гражданина, и пусть
молодежь не станет исключением.
Лауреатом премии «Кайнар» в номинации
«Мемлекеттiк тiл — болашағым» стал Денис
Ча, помощник начальника отделения воспитательной и социальной работы воинской части
6800. Лучшим рабочим года был назван Ерлан
Сактапбергенов, машинист шахты 73/75 Восточно-Жезказганского рудника, а лучшим
молодым спортсменом — Нурбек Турдиев,
студент колледжа экономики, бизнеса и права КЭУ Казпотребсоюза. Лавры лауреатов в
номинациях «Жылдын жас мемлекеттiк кызметшiсi», «Отан қорғаушы» и «Аулдын жас маманы» достались соответственно сотруднику
департамента внутренних дел Жанату Мусину,
инспектору дорожной полиции Динаре Тун-

Награды — лучшим педагогам
Качество образования Карагандинского государственного университета имени
академика Е. А. Букетова неоднократно
находило подтверждение по итогам государственных конкурсов и независимых
экспертных процедур. Высокой оценкой
работы профессорско-преподавательского коллектива КарГУ стало присуждение
государственного гранта «Лучший преподаватель вуза» за 2010 год 12 профессорам и
доцентам университета.
В состав Республиканской конкурсной комиссии под председательством министра
образования и науки Республики Казахстан,
определившей победителей, вошли депутаты
обеих палат Парламента, представители государственных органов, Народно-демократической партии «Нур Отан», профсоюза работников образования и науки.
Конкурсный отбор 2010 года осуществлялся
на принципах максимально возможной прозрачности и открытости. Претенденты прошли
электронную регистрацию, каждому участнику конкурса был присвоен индивидуальный
электронный код. С целью подтверждения
достоверности представленных конкурсных
материалов была произведена их экспертная
оценка. Объективность результатов конкур-

са обеспечивалась компьютерной обработкой
данных, на основе которой производился автоматизированный расчет количественных
показателей деятельности претендентов и их
ранжирование.
География претендентов на присуждение государственного гранта была предельно
широкой. В конкурсе приняло участие около
1000 преподавателей из 86 высших учебных заведений различных регионов Казахстана.
По результатам электронного ранжирования были определены 200 наиболее достойных
претендентов из числа преподавателей отечественных вузов, которым были присуждены
государственные гранты. Следует особо отметить, что в 2010 году был достигнут наиболее
высокий качественный состав обладателей
грантов «Лучший преподаватель вуза», в числе
которых — 12 преподавателей Карагандинского государственного университета: профессора
и доктора наук составили более 68 % общего
числа участников конкурса, остальные — доценты и кандидаты наук, доктора PhD.
Обладатели государственного образовательного гранта в течение года могут выезжать
и участвовать в работе международных, республиканских научных конференций, симпозиумов, конгрессов, семинаров, чтобы пополнить знания по теме научных исследований,

ем докладе она предоставила присутствующим
информацию о деятельности возглавляемого ею
подразделения в формировании чувства патриотизма среди студенчества. Второй вопрос вызвал
у участников круглого стола особый интерес. Передовой опыт патриотического воспитания зарубежных стран отличается с отечественным опытом. Стажер Карагандинской молодежной школы
государственной службы студент 3-го курса юридического факультета Смагулов Д. в своем докладе подробно остановился на опыте военно-патриотического воспитания США, где одним из основных инструментов являются компьютерные игры.
Продолжил тему студент 3-го курса юридического
факультета Ахимбеков Д. поделился опытом Российской Федерации в данном направлении. .
Третий вопрос был посвящен представителям
СМИ. Редактор областного молодежного журнала
«ВекторИнФорум», студент 3-го курса филологического факультета Сармурзин Е. выразил свою
озабоченность по поводу пассивности молодежи
в плане «потребления» информации через газеты и журналы. При подведении итогов круглого
стола было отмечено, что одной из ярких личностей, служащих примером истинного патриотизма, является Президент Республики Казахстан
Нурсултан Абишевич Назарбаев. Продолжение
обсуждения актуальных вопросов патриотического воспитания ожидается на региональном форуме патриотов, посвященном 20-летию Независимости Республики Казахстан.

МАТЕРИАЛ ПОДГОТОВЛЕН КОМИТЕТОМ ПО ДЕЛАМ МОЛОДЕЖИ
гушбаевой и учителю музыки из поселка Молодежный Осакаровского района Батыржану
Бозтаеву. Наиболее примерной старшеклассницей признали Асель Узбекову из карагандинской гимназии № 93, а Студентом года стал
Ербол Сармурзин, студент КарГУ им. Е. Букетова, редактор молодежного журнала «Вектор
инфорум». И, наконец, главный приз в номинации «Лидер года» был присужден Андрею
Репецкому, председателю молодежного общественного объединения «Жастар дауысы» города Сарани. Всем им были вручены почетные
дипломы, денежные награды и цветы.
Не остались без признания заслуги и тех
участников, которые не стали лауреатами премии «Кайнар», но все-таки попали в число
номинантов. Они тоже удостоились призов и
поздравлений. Номинантами от КарГУ имени Е. А. Букетова стали Биржан Алимжанов,
специалист Комитета по делам молодежи,
руководитель Школы государственных служащих, магистрант экономического факультета,
и Ажар Шайкенова, лидер движения «Альянс
студентов Казахстана», студентка исторического факультета.

МАТЕРИАЛ ПОДГОТОВЛЕН НА ОСНОВЕ СООБЩЕНИЯ
АГЕНТСТВА «КАЗИНФОРМ»
Поздравляем ученых КарГУ, ставших обладателями
гранта «Лучший преподаватель вуза»:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Карипбаева Б. И,. зав. каф. философии и теории культуры;
Нусупбекова Б. Р., доцента каф. инженерной теплофизики;
Байкенова М. И., зав. каф. химической технологии и экологии;
Салькееву Л. К., зав. каф. органической химии и полимеров;
Батурину Л. Л., доцента каф. всемирной истории и международных отношений;
Жарылгапова Ж. Ж., профессора каф. казахской литературы;
Манабаеву А. Ш., доцента каф. общетехнических дисциплин и
методики трудового обучения;
Тажигулову Г. О., зав. каф. машиноведения;
Солодовиченко Л. Н., профессора каф. изобразительного искусства и дизайна;
Карманову Ж. А., доцента каф. теории и методики дошкольной и
психолого-педагогической подготовки;
Сарсекееву Ж. Е., зав. каф. педагогики и методики начального обучения;
Тебенову К. С., зав. каф. социальной адаптации и педагогической
коррекции.

Желаем победителям новых успехов и научных открытий!
приобрести новый опыт по вопросам организации учебного процесса и т. д.
Многие отечественные преподаватели,
благодаря успешному участию в конкурсе
«Лучший преподаватель вуза», получили возможность пройти зарубежную стажировку в
ведущих университетах Великобритании, Германии, Франции, Италии, Испании, Бельгии,
Польши, Чехии, Венгрии, Швеции, Австрии,
Болгарии, Литвы, Латвии, России и т. д.

МАТЕРИАЛ ПОДГОТОВЛЕН ПРЕСС-СЛУЖБОЙ КАРГУ
ИМ. АКАДЕМИКА Е. А. БУКЕТОВА
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АНОНС
В КарГУ пройдет
студенческая олимпиада
Республиканскую олимпиаду по социальной работе организует Министерство образования и науки Республики
Казахстан, она пройдет на базе КарГУ
им. Е. А. Букетова 30-31 марта 2011 г.
Рабочие языки — казахский, русский.
Олимпиада проводится в 4 этапа.
I этап — конкурс «Презентация профессии». Выполняется в качестве домашнего
задания. Команды представляют заранее
подготовленное задание, в котором презентуют профессию социального работника. Презентация должна раскрывать
значимость профессии, ее особенности,
направленность на практическую работу
в социальной сфере, содержать элементы творчества.
II этап — тестирование. Каждый участник проходит тестирование, которое
включает в себя вопросы по дисциплинам обязательного компонента специальности «социальная работа» («История
и теория социальной работы», «Общая и
социальная педагогика», «Социальная работа с молодежью», «Социальная работа
с семьей и детьми») в количестве 20 тестовых заданий по каждой дисциплине.
III этап — конкурс видеороликов социальной рекламы «Социальные услуги в
сфере социальной работы». Выполняется
в качестве домашнего задания. Команды
представляют видеоролик, содержание
которого направлено на усиление социальной ответственности членов общества, повышение качества и доступности
услуг в социальной сфере, информационное обеспечение в ходе их продвижения,
формирование доступного пространства
для получения социальных услуг различными социальными группами. Материалы социальной рекламы должны
отражать актуальные проблемы социальной работы, способствовать усилению
эффективности позитивных изменений
в обществе, привлечению внимания к
проблемам социально уязвимых групп
населения, повышению качества жизни,
достижению социальной гармонии в обществе.
IV этап — конкурс социальных проектов «Инновационные технологии в социальной работе». Разработка проекта
предлагается в качестве домашнего задания. Участники команды представляют результаты своей исследовательской
работы. Этап проводится в форме защиты социальных проектов, отражающих их
актуальность, авторский подход, полноту
раскрытия темы, реалистичность, ресурсные и кадровые возможности, творческий подход.
Итоги Республиканской предметной
олимпиады по социальной работе подводит жюри. Решение о награждении
дипломами и памятными призами принимается открытым голосованием. Победителям (командам) присуждаются 1,
2, 3 места. Возможно присуждение двух
вторых и двух третьих мест при наличии
одинакового количества баллов. Команды вузов, занявшие призовые места (1,
2, 3 места), награждаются соответствующими дипломами. За творческую оригинальность присуждаются дипломы лауреатов конкурса.
Участникам олимпиады, показавшим
высокие результаты при выполнении отдельных заданий, устанавливаются дополнительные поощрения и призы по
усмотрению жюри — грамоты по номинациям: «Лучший теоретик», «Лучший оратор», «За оригинальность», «Самая креативная команда», «Самая творческая
команда», «Самая находчивая», «Самая
сплоченная команда», «За лучший видеоролик», «За лучший социальный проект».

ИНФОРМАЦИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНА
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Студенттік мір

Айтайын дегенім...
Ойланайышы...
«Халы —  дайды бір аты» деп ел билеуде де жеке басты амын к"йтеттірмей,
ханны да іс-)рекетін ата адаалап, халыа адал ызмет жасауа бас игізген —
аза. айыспас айраткер, б)йге бермес
к"рескер болуды з рпаына "немі "йретуден жалыпаан — аза. Ке де киелі
жерінде, "лгілі-негелі асиетті елінде сан
илы ылмысты т"рін егер тер т"рмесі,
арашы-асапшылыа айналан соты
болмаан — аза. орансыз арттар "йi
болмаан, жетiм-тастанды балалар ымын туызбаан — аза. Маск"немдiктi,
нашаорлыты не екенiн бiлмеген — аза. ызын ыры "йден тыйан — аза.
Елден бiр тентек шыса немесе азынды
жолда ж"рген рпаты крсе, «бетiмiзге
шiркеу болды, лтымызды с"йегiне шпес ара таба т"стi» деп амыан, жамандыты бетiн жасылыа дер кезiнде
б ра бiлген де — аза.
Мiне, осындай ерекше жаратылысы
бар, баса лт пен лыса м"лде самайтын, шотыы биiк аза ауымыны
б"гiнде маск"немдiкке, нашаорлыа
бейiмделуi, рухани мешеулiкке шырауы
кiм-кiмдi де ойландырмай оймасы аны.
Нашаорлыты, есiрткi заттарды пайдалануды салдарынан жарымес, м"гедек,
ауруша н)рестелер мiрге жиi келуде.
Б л жазылмайтын дерт, орны толмас кiнiш. Сол себептi )рбiр саналы азамат з
мiрiнi ожасы.
Ара-шараптан адама келетiн зиянды
есептеп шыаруды зi иын. Ара-шарапты iшкен адамны б"йрегi мен бауыры,
ж"регi мен ж"йке ж"йесi )р т"рлi атерлi
аурулара шалдыады. «Iшiмдiк — ж"йке
уы» деп бекер айтылмаса керек. Iшiмдiк
азаны уыс-уысына те тез жайылады
да, оны оректену процесiн б зады. Талай адамны т"бiне жеткен iшiмдiк кiмнi
жанын азапа салмады дейсiз? Жалпы
адам азасына зардап тек ара-шараптан
ана келмейдi, сонымен атар нашаорлыты да келтiрер зияны кп.
Адамзатты ара пен есiрткiден шегiп
отыран асiретi — с мды. Б л екеуiнi
талай есiл ерлерді адам атарынан шыарып жібергенін, талай к т шаыра,
йыан отбасын ойран етіп, талай )зіз ата
мен ананы, ару жарларды, ж)удіреген
л-ыз бен с)билерді мірін ксітіп, ж"ректерін ан жылатып, ел бетіне араысыз к"йге жеткізгенін айтып тауысу м"мкін емес. Ислам діні ара ішу )з)зілді ісі,
м сылман "шін кешірілмес к"н) деп жариялаан. М хаммед пайамбар зіні хадисінде: «Аратан, ішімдіктен сатаныдар,
йткені ол — барлы жамандыты кілті»,
— деп "нбеттеріне атты ескерткен.
Небір ятты, тбе шашы тік т ратын
хайуанды ылытар, негізінен, таы сол
ішіп аландар тарапынан істелуде. Той тбелессіз тарамайтынын, асаалды ата
мен ажаулыты ананы арманы ая асты боп, адамды жер ылатын ятты оиалар жиi кездесетінін айтпаанда, е аяулы
адамын жерлеп келген бойда ыржатап
ж"ретін надандар )р жерде-а кездесетіні де шынды. Осы к"нгі мірден алынан,
та-т  айтылан м ндай жайттарды тасасында аншама айы-асірет, масара
кріністер бар десеізші!
ХХI асырда оам тек жала адамдар
тобынан ана емес, сонымен бiрге денсаулыы мыты, рухани д"ниесi бай, жаны
мен т)нi кiршiксiз таза, ерекше т лалардан т руы тиiс. Олай болса, осы келесiз
жадайларды алдын алу, адамдарды
денсаулыын к"шейту мен оларды жанжаты дамуына алыпты жадай туызуды кздеу керек. Себебi, азастан елiнi
экономикалы-)леуметтiк жадайыны
рге басуы тек материалды байлыты
молайтуа ана емес, сонымен бiрге сол
игiлiктi iстi ж"зеге асыратын адамдарды
денсаулыы мен рухани мiрiнi салауаттылыына тiкелей байланысты.

Н9РЗАТ АНТАЕВА

«Мен жанбасам лапылдап...»
Ел болашағы дегенде, ең бірінші, еске
жастар саясаты түседі. Мемлекетіміздің
іргесін бекемдейтін, тəуелсіздігімізді баянды ететін де жастар. Оны ұлтымыздың
көреген көшбасшысы, Президентіміз
Нұрсұлтан Назарбаев алқалы жиындарда
айтудай-ақ айтып жүр. Өзі де дана бабаларымыз ұстанған өсиетті, ел ұстанатын
сүрені ұстанып, қолдарынан іс келеді деген жастарға ақ батасын беріп, жолдарын
ашуда. Елді алға жетелейтін ақылды көсемі бар бақытты елдің басшысы жасайтын
көрегендік бұл.
Біздің облысымызда да, жоғарыда айтылғандай, жастар саясаты қашанда бірінші
орынға қойылған. Өйткені, еліміздің көсегесін көгертетін, болашағын айқындайтын да
осы от-жалындай жанып тұрған азаматтар…
Жуырда Кеншілер мəдениет сарайында
облыс əкімінің «Қайнар» сыйлығын салтанатты түрде табыс ету рəсімі өтті. Осы күнді
талай талантты жас тағатсыздана күткен-ді.
Салтанатты жиынға халық көп жиналыпты.
Ақпанның ақ шұнақ аязына қарамастан үкілі
үмітімізді арқалап біз де жеттік. Қарағанды
облысы əкімінің «Қайнар» жастар сыйлығы
мемлекеттік жастар саясатын жүзеге асыру,
облыстың жастар қозғалысының дамуын ынталандыру мақсатында тапсырылады. Қазыналы Қарағанды өлкесінің жемісті ғылыми,
шығармашылық, қоғамдық жəне кəсіби қызметiмен көзге түскен 14 пен 29 жас аралығындағы дарынды жастарына «Жастар көшбасшысы», «Жас мемлекеттік қызметкер», «Жас
жұмысшы», «Жыл студенті», «Жылдың жоғары сынып оқушысы», «Жылдың ауылдық жас
маманы», «Жас спортшы», «Отан қорғаушы»
(Əскерилер, құқық қорғау органдарының
өкілдері), «Мемлекеттік тіл — болашағым»
сынды номинациялар бойынша сыйлықтар
табысталды. Аталмыш байқауға университетіміздің бірқатар жастары қатысқан болатын.
Үздік студенттер қатарынан оқ бойы озып,
топ жарған филология факультетінің 3 курс
студенті Ербол Сармурзинға «Жыл студенті»

номинациясы бұйырды. Сондай-ақ, облыс
əкімінің «Қайнар» сыйлығына үміткерлер
арасынан көшбасшылық қасиетімен дараланған университетіміздің экономика факультетінің магистранты Біржан Əлімжанов
«Жастар көшбасшысы» номициясы бойынша,
ал алғыр білімімен, қоғамдық іс-шараларды
ұйымдастырушылық қабілетімен көзге түскен тарих факультетінің 4 курс студенті Ажар
Шайкенова «Жыл студенті» номинациясы
бойынша номинант атанды.
«Қарағанды мемлекеттік университетінің 3 курс студенті Ербол Сармурзин «Жыл
студенті» номинациясы бойынша жеңімпаз
атанды» деген сөзді естігенде, «Ербол, біз саған сендік, сенімді ақтадың» дедік. Салтанатты жиынның соңын ала бере жеңімпаз жолдасымызды жеңісімен құттықтап, бес-алты
сұрақ қойып үлгердік.
— Жеңіс құтты болсын, замандас!
— Достар, қуанышымды бөліскендеріңе
мың да бір рақмет!
— Шыны керек, біз өзіңді «Қайнар» сыйлығына ұсынғаныңды білмей қалдық.
— Ол рас, «Қайнар» сыйлығына ойда жоқта қатыстым. Оқу мен жұмыстың ортасында
жүгіріп жүргенде аталмыш сыйлыққа үміткерлерді қабылдау жүргізіліп жатыр дегенді
құлағым шалып қалды. Содан «нар тəуекел!»
деп, бағымды сынамаққа бекіндім.
— Дəл қазір қандай көңіл-күйде тұрсың?
— Қандай болушы еді?! Əрине, қуаныштан
жүрегім жарыла жаздап, төбем көкке тиюге
екі-ақ елі жетпей тұр. Бұл марапат мен үшін
қымбат, зор мəртебе. Университет қабырғасында атқарған игі істерімнің жемісі.
— Соңғы кездері елімізде мемлекеттік
жастар саясатына ерекше көңіл бөлініп
келеді. Бүгінгі шара соның бір айқын мысалы.
— Иə, шынымен де жастар үшін барлық
жағдай жасалуда. «Жанам деген жүрекке от
беремін» демекші, төрткүл дүниенеден хабардар кейінгі толқын көңілі қаласа, білімнің,
спорттың, мəдениеттің кез-келген саласымен
айналыса алады.
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— Облысымыздағы жастарға арналған
«Вектор Инфорум» журналының редакторысың. Кей студенттер оқудың өзіне
уақыт таппайды. Оқу мен жұмысты қатар
алып жүрсің, бəріне қалай үлгересің?
— Біз ешкімді енжар қалдырмайтын қызық та таңғажайып кезеңнің жолаушысымыз.
Сондықтан көштен қалмауға тырысу керек.
Оның үстіне шапшаң жүргенге шаң жұқпайды демеуші ме еді дана халқымыз? Үлгерем
деген адам бəріне үлгереді. Мұнда еш сыр
жоқ.
— Болашақ тіл маманы қазір қандай шығармаларды оқып жүргенін білсек?
— Үлкен бір шығармашылық ізденіс жолында жүрмін деп айту қиын. Алаш арысы
Жəкен Сəрсенбинге қатысты зерттеу жұмыстарымен танысу үстіндемін. Ал көркем шығармаларға келер болсақ, өкінішке орай, тек
университет бағдарламасындағы дүниелермен ғана шектеліп жүрміз. Көбіне психологиялық, саяси əдебиеттерді оқуға тырысам.
— Жас журналист қандай болуы керек?
— Жас журналисті сипаттайтындай менің
еш тəжірибем жоқ қой. Егер азулы журналист болсам, жауап берер едім. «Бесіктен
белім шықпай жатып» ақыл айтуым əбестік
болар. Мен де өздерің сықылды қарапайым
студентпін.
— Кімді үлгі тұтасың?
— Нақты «міне, мына кісіні» деп кесіп айта алмаймын. Дегенмен білімімен, өнерімен,
өнегесімен үлгі болатын əр жанның жақсы
қасиеттерін бойыма дарытуға тырысам.
— «Жігітке жеті өнер де аз» дейді ғой дана халқымыз. Біз білмейтін қандай өнерің
бар?
— Керемет асып бара жатқан өнер жоқ. Əн
айта алмаймын, би билей алмаймын. Бірақ,
арасында қолыма қалам алып əңгіме жазғанды ұнатам.
— Өмірлік ұстанымың?
— Сократ айтқандай, «Егер əлемді орнынан қозғалтқың келсе, əуелі өзің қозғал».
— Жастардың басын қосқан көптеген
игі іс-шаралардың бел ортасынан өзіңді байқап қаламыз. Төл тəуелсіздігіміздің
құрдастарына қандай баға берер едің?
— Тəуелсіздік таңында туғандардың қатарында мен де бармын ғой. Сондықтан өзгелерге баға беруден аулақпын. Ондай жасқа
əлі жеткен жоқпыз.
— Өзінің болашағын жастар саясатымен байланыстыратын жігерлі жастарға
айтар кеңесің?
— Назым Хикметтің мына бір сөзі: «Мен жанбасам лапылдап, сен жанбасаң лапылдап, біз
жанбасақ лапылдап, аспан қалай ашылмақ?»
— Əңгімеңе рақмет! Ақ жол!
— Рақмет!
P. S.: «Көздерінде от ойнар, Сөздерінде
жалын бар». Алашымыздың арда азаматымен əңгімелесу барысында бойындағы өжеттілік пен ертеңгі күнге деген зор сенімді байқадық. Бұл көңілге қуаныш ұялатқандай болды. Иманы мен мейірімі жарасқан жас тарланымызға əрқашанда Алла жар болсын!

;ГІМЕЛЕСКЕН АНААТ ЕШМААМБЕТОВ,
ЗА ФАКУЛЬТЕТІНІ, 3 КУРС СТУДЕНТІ

арМУ-да «Youth To Business» білім беру форумы 4тті
Танымал компаниялар мен ұйымдар
арасында студенттермен əріптестік қарым-қатынасты орнатуға, жас мамандарды еңбекпен қамтамасыз ету мүмкіндігін кеңейтуге бағытталған аталмыш
жоба ірі халықаралық тəуелсіз студенттік білім беру ұйымдары — AIESEC-тің
бастамасымен ұйымдастырылды.
AIESEC — бұл шет тілдерін меңгерген
жоғары білім алып жүрген студенттерге
шет елдерде тағылымдамадан өтудің, көшбасшылық қасиеттері мен ұйымдастырушылық қабілеттерін дамытудың бірден-бір
мүмкіндігін ұсынатын халықаралық ұйым.
Халықаралық деңгейдегі AIESEC студенттер
ұйымы 1949 жылдан бастап жұмыс істеп келеді. Сол жылы жастар ұйымы мемлекеттік
емес, коммерциялық емес, саяси емес, халықаралық мəртебеге ие болды. Алғашқы жеті

елдің: Бельгия, Дания, Финляндия, Франция,
Голландия, Норвегия жəне Швецияның
өкілдері құрылтайшы құжаттарда қолдарын қойды, міне сол сəттен бастап əлемде
алғашқы халықаралық студенттер ұйымы
пайда болды. Қазіргі уақытта бұл ұйым дүние жүзінің 100 елінде студенттердің басын
біріктіреді. AIESEC-тің мыңдаған серіктестері бұл ұйымды жастардың дамуын қамтамасыз ететін жəне дүние жүзіннен жаңа дарынды жастарды тауып, олармен байланыс
жасаудың мүмкіндігі ретінде қарастырады.
«Youth To Business» білім беру аймақтық форумына Қарағанды облысы, Қарағанды жəне Астана қалаларындағы жоғары оқу
орындарының студенттері, ірі халықаралық
компаниялар мен ұйымдар (Beeline, Turkish Airlines, АТФ Банкі жəне т. б.), AIESEC
Ұлттық жəне жеке комитеттер серіктестері қатысты. Бір уақытта бірнеше бағытта

ұйымдастырылған талқылау модельдері, семинарлар жəне фокус-топтар сынды форум
жұмысына жастар көшбасшылары, бизнес
құрылым көшбасшылары мен экономика,
маркетинг, психология саласындағы сарапшылар жиналды. Ұйымның бірлескен жұмысының айтулы түрі түйінді мəселелер
бойынша түрлі көзқарастарды жəне студенттердің өзара қарым-қатынас сауалдарын,
бизнес-құрылымын топтастыруға, ғылымизерттеу қызметін коммерциализациялауға
мүмкіндік беру арқылы өзінің тиімділігін
көрсетті. Студенттердің кəсіби тұрғыдан
шыңдалуы мен жұмысқа орналасуына мүмкіндік туғызған аталмыш форум əлемдік
тренд пен еңбек нарығындағы ірі компаниялардың саясаты туралы нақты түсінік қалыптастырды.
М. БАЛКЕЕВА
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честный, трудолюбивый, нравственный и преданный своему делу!
С 2006 года в Карагандинской области успешно реализуется проект «Школа
государственной службы», миссия которого заключается в популяризации государственной службы среди представителей молодого поколения и привлечении их в ряды госслужащих. За годы
реализации проекта школа успела подготовить более 80 выпускников и занять
свою нишу в сфере молодежной политики нашего региона. В этом году школе исполняется 5 лет, и в связи с этим мы
решили поговорить с исполнительным
директором школы Биржаном Нуржановичем Алимжановым о реалиях и
планах школы.
— Биржан Нуржанович, расскажите
об истории проекта — как все начиналось?
— Проект «Школа государственной
службы» является уникальным по своему
содержанию и масштабам. Аналогичных
проектов — именно с целью привлечения
молодежи на госслужбу, параллельно реализующихся в нескольких регионах республики, не существует. История проекта
начинается в 2004 году, когда был подписан
меморандум о сотрудничестве Агентства
РК по делам государственной службы с
Конгрессом молодежи Казахстана. С этого
момента в нескольких областных центрах, в
Астане и Алматы начали свою деятельность
региональные школы. А в нашей области
школу учредили в начале 2006 года. Этот
год стал для нас пятым — юбилейным.
— А в каких именно регионах работают школы и есть ли особенности в реализации проекта?
— По данным республиканского штаба,
проекты успешно реализуются в шести регионах: Астана, Алматы, Караганда, Тараз,
Усть-Каменогорск, Актау. Также известно,
что в ближайшем будущем проект запустят в Семее. Что касается особенностей, то,
конечно, они есть. Здесь необходимо учитывать не только масштабы и специфику
регионов, но и подход самих реализаторов
проекта. Яркий пример — такая форма
отбора соискателей, как «творческий экзамен», она применяется только у нас, в Караганде. Существует еще ряд различий по
регионам, но цель у всех одна — привлечение и подготовка потенциальных кадров
для госслужбы.
— Расскажите, как Вы пришли в ряды
реализаторов проекта, а точнее, на пост
исполнительного директора?
— Все получилось очень интересно. Обучаясь на первом курсе, я часто слышал о
данном проекте и принял для себя реше-

ние, что на следующий год обязательно
поступлю. Прошли летние каникулы, с новыми силами принялся за учебу, и, конечно,
было огромное желание активно влиться в
общественную жизнь университета. Начал
узнавать про школу и выяснил интересный
факт: школа приостановила работу в связи
с отсутствием координатора. Как говорят
в народе, инициатива наказуема. (Смеется.) Так и оказалось на самом деле. Руководство Центра молодежных инициатив
области предложило мне стать координатором проекта. Нет сомнений, что проект
«Школа государственной службы» стал для
меня стартовой площадкой в большую общественно-политическую жизнь. Очень
благодарен всем людям, которые в тот момент поверили в меня. Особую сердечную
благодарность хочу выразить своей первой
команде, в составе которой были Ембергенова Альмира, Жауымбаева Асель и Беркенов Еркен.
— Что Вам и Вашей команде помогает
решать поставленные задачи?
— Успех какой-либо деятельности заключается во внутренних и внешних факторах. К основным внутренним факторам
можно отнести квалификацию, сплоченность и методы работы команды, которые
необходимо периодически укреплять и
повышать. Также немаловажным является
внешний фактор. В случае данного проекта это один из ключевых моментов. Потому что наша основная работа строится на
сотрудничестве с госорганами. В реализации данных задач неоценимую помощь
оказывают Управление Агентства по делам
государственной службы по Карагандинской области и Управление внутренней политики Карагандинской области. В то же
время деятельность школы зависит от многих организационных вопросов, в решении
которых нас поддерживают наш родной
КарГУ им. Е. А. Букетова, Центр молодежных инициатив Карагандинской области,
Региональный центр переподготовки и повышения квалификации госслужащих аппарата акима Карагандинской области.
— В истории любой организации бывают свои знаменательные события.
Какие Вы могли бы вспомнить в связи
с проектом «Школа государственной
службы»?
— Все первые шаги, связанные со школой, имели для нас особое значение. Первые собрания, официальные переговоры,
мероприятия и, конечно же, наш первый
выпуск. В историческом плане оставили
свой след такие моменты, как переименование проекта, разработка новой эмблемы
школы. Раньше, до 2008 года, проект назы-

вался «Региональная школа государственной службы», а сейчас он носит название
«Карагандинская молодежная школа государственной службы».
— Для нового штата это уже третий
набор. Какие тенденции можно отметить?
— Заметно, что с каждым годом интерес
к проекту растет. К примеру, если в 2008 году было подано 22 заявки, в 2009-м их было
77, в текущем году — 53. Итоги информационной кампании текущего года показали, что полагаться на успехи прошлого
сезона не стоит, в этом году количество
заявок снизилось на 24. Отсюда и вывод: в
мире больших скоростных информационных потоков важно «освежать» память целевой аудитории. Что касается тенденций,
то, конечно же, они позитивные. Растет не
только количественный, но и качественный
состав, то есть привлекаются студенты из
других вузов. С каждым годом пополняется состав партнеров-госорганов. Если в начале своего пути мы задавались вопросом
«Как это сделать?», то сейчас это звучит
уже «Как лучше это сделать?»
— Что Вы можете рассказать о новом
наборе?
— В составе третьего набора в основном
студенты-гуманитарии. Очень активные,
эрудированные и, что немаловажно, инициативные. На прошлой неделе они завершили этап теоретической подготовки.
26 участникам проекта были вручены сертификаты об успешном завершении курса
«Подготовка государственных служащих
нового поколения», который проходил на

базе Регионального центра переподготовки
и повышения квалификации госслужащих.
Отрадно, что данный центр постоянно поддерживает социально значимые инициативы молодежи. Уверен, что все «интеллектуальные инвестиции» преподавателей центра окупятся в скором будущем. Конечно
же, было приятно из уст преподавателей
Центра слышать хорошие отзывы в адрес
стажеров. Но это еще половина пути. Надеюсь, что стажерам третьего набора по силам успешно завершить учебный год.
— Планы школы на ближайшее будущее?
— В рамках проекта мы ежегодно проводим мероприятия разного характера. В основном — с целью привлечения стажеров в
общественную жизнь и повышения уровня
их профессиональной подготовки. Если в
прошлом году это был дебатный турнир
на антикоррупционную тематику, то в текущем году в апреле планируем провести
научно-практическую конференцию на
тему «Государственный служащий нового
поколения».
— И последний вопрос. Как Вы думаете, какими качествами должен обладать госслужащий нового поколения?
— У каждого времени свои требования.
Согласно им профессиональные критерии
меняются. Данные правила распространяются и на госслужбу. Неизменными остаются лишь высокие качества — честность,
трудолюбие, нравственность и преданность
своему делу.

МАТЕРИАЛ ПРЕДОСТАВЛЕН КОМИТЕТОМ ПО ДЕЛАМ МОЛОДЕЖИ

Студенты говорят «Нет!» религиозному экстремизму
В целях повышения правовой грамотности студенчества и профилактики религиозного экстремизма среди молодежи Комитет по делам молодежи КарГУ
им. Е. А. Букетова организовал несколько встреч на тему «Профилактика религиозного экстремизма и терроризма». На
встречи, которые проходили в феврале,
были приглашены представители государственных органов и НПО, студенты
физического, математического, юридического и экономического факультетов.
Модератором встречи выступила председатель Комитета по делам молодежи
КарГУ им. Е. А. Букетова Артакшинова
Асель Сейтжановна.
Рымбек Жакыпбекович Галиев, начальник отдела по борьбе с экстремизмом Департамента внутренних дел Карагандинской
области, в своем выступлении проинформи-

ровал аудиторию о негативных последствиях участия в религиозных сектах, деятельность которых имеет целью социальную и
политическую дестабилизацию региона и
страны в целом. Также была предоставлена
информация об оперативно-разыскных мероприятиях, предпринимаемых для пресечения деятельности вышеназванных антисоциальных групп. Как показывает статистика, центральные регионы Казахстана не так
сильно подвержены воздействию религиозных сект, как приграничные территории. Но
в то же время отдельно взятые населенные
пункты внутри Карагандинской области вызывают беспокойство правоохранительных
органов. В завершение своего выступления
Рымбек Жакыпбекович призвал молодежь
обратить особое внимание на повышение
личной правовой грамотности.
Также на встрече присутствовали представители религиозных объединений горо-

да: наиб-имам Центральной мечети г. Караганды Даурен Ырымбекович Досымбаев
и благочинный Карагандинского церковного округа Карагандинской и Шахтинской
епархии Русской православной церкви Михаил Александрович Патрикеев. Представители духовенства рассказали молодежи об
истоках возникновения религиозных сект и
их угрозе общественности. Не раз было отмечено, что религиозные секты, прикрываясь религией, преследуют совсем иные цели и добиваются тотального контроля над
человеком, что, в свою очередь, приводит к
плачевным последствиям как для человека,
так и для его родных. Примером послужил
теракт в аэропорту Домодедово. Подводя
итоги своего выступления, докладчики отметили, что только люди, прошедшие соответствующее обучение и реализующие свою
деятельность в рамках законодательства РК
в специальных учреждениях области и го-

рода, смогут дать полноценную и полезную
духовную информацию.
Гражданский сектор был представлен
Центром социально-психологической и
правовой помощи «Виктория». Представитель НПО психолог Татьяна Шаповалова
презентовала деятельность данного учреждения и рассказала об основных направлениях работы центра, одним из которых
является деятельность волонтеров, направленная на профилактику религиозного
экстремизма среди населения. Было отмечено, что все желающие могут принять
участие в данной деятельности.
Добавим, что аналогичные встречи будут проходить и в марте. Одна из них состоится в 11.00 11 марта 2011 года в учебном
корпусе № 8 (поточная аудитория № 13).
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Т"лектер

Апараттар тасыны
Білім ал, ызмет ыл…
Аымдаы жылды 25 апанында академик Евней Арыстан лы
Бкетов
атындаы
араанды мемлекеттік университетінде педагогика ж)не
)леуметтік-гуманитарлы сала
т"лектеріне арналан «Мансап
к"ні» тті. азіргі тада айматаы кптеген ірі ж мыс берушілермен )леуметтік )ріптестік
орната отырып, жаашыл мамандарды даярлау ажеттілігі
университетті б"гінгі к"н т)ртібіндегі зекті м)селе. Айтулы
шараа Орталы азастан аймаындаы мемлекеттік ж)не
жекелеген йымдарды кілдері атысты.
2010-2011 оу жылында
университетті аталмыш баыт
бойынша 700-ге тарта т"лек
т)мамдайды екен. олына дипломын алан жас маманны
ертегі к"ні ай жерде, кім болып ж мыс істеймін деп аладайтыны сзсіз. «Мансап к"ні»,
міне, осындай тыырыа тірелген талай жасты мамандыы
бойынша ж мыса орналасып
кетуіне ыпал етеді. Т"лектерді б л к"нді асыа к"тіп, "міттенетіндері де сондытан.
«Мансап к"ніні» салтанатты
ашылуы университетті оу-ісі
жніндегі проректоры, п. . д.
С. Т. Каргинні  ттытау сзімен басталды. Аталмыш шара
барысында е "здік деген ж мыс берушілерге  рмет грамоталары мен дипломдар, университет логотипіні белгісі бар
естелік б йымдар тарту етілді.
«араанды облысы жастар бастамашылдыы орталыы» кілі
Фатима Янузаковна Ишмухаметованы йымдастыруымен
«Дипломмен — ауыла!» атты
бадарламаны презентациясы
кпшілікті ызыушылыын тудырды. Бадарламаны басты
масаты — педагогика мамандыын т)мамдаушы т"лектерді
ауылды жерге ебекке тарту,
ебек ресурстарына ажетті
ауылды жерлердегі кадр м)селесін шешу ж)не жас мамандара олдау крсету. К"ш-жігері тасыан жастар ауылды
жерді кркеюіне зіндік "лес
осса, б л елін с"йген )рбір азастанды азаматты борышы
деген пікір айтылды. Шынында,
«г"лденсе ауыл — г"лденеміз
б)ріміз!»
Бір уантарлы жайт, педагогика ж)не )леуметтік-гуманитарлы мамандытарыны
т"лектері презентация ткізу
кезінде здеріні академик Евней Арыстан лы Бкетов атындаы араанды мемлекеттік
университетінде оып, білім аландарын матаныш т татындарын айтып алды. Университет
абырасында ткізген жылдарды бізге берер азыы кп
болды дейді олар.
«Мансап к"ніні» соына
таман университет тарапынан
айтулы шараа олдау танытан 100-ге тарта білім беру
йымдарына, )сіресе, араанды облысы бойынша ішкі
істер департаменті, араанды
облысты білім беру басармасы, алалы білім беру басармасы мен ауданды білім беру
йымдарыны кілдеріне алыс білдірілді.

АРМУ БАСПАС

З ЫЗМЕТІ

«Туелсіздік та?ылымы…»
Қазағымның көк байрағын көкке желбіретіп, бүкіл əлемге өзінің егемендігін жариялағалы
жиырма жылға тақалды. Бұл аралықта жеткен
жетістіктеріміз, алған асуларымыз бен шыққан
белестеріміз жетерлік. Десек те, қазақтың қазақтығын төл мəдениеті, тілі, əдет-ғұрпы айшықтай
түсетіндігі белгілі. Міне, осы тұста соңғы жылдары шамалы ақсап қалғандаймыз. Айтпағым, соңғы үш жыл көлемінде қаймана қазағымның айтыстан қол үзіп қалғандығы…
Жалпы айтыс өнері қазақ даласында негізінен XIX
ғасырдың екінші жартысынан бастап айрықша кең
өріс алып, мол серпінмен дамыды. Бұған сол тұстағы қазақтың көшпелі өмірі мен əдет-ғұрып, салт-дəстүрі басты себеп болды. Рас, кітап бастыру мен театр
өнері қалыптаса қоймаған елде айтыстың қалың жұртшылық бас қосып ден қоя тыңдап, одан эстетикалық
лəззат алатын сауықшылдық сипаты да ерекше еді.
Мұның үстіне ол қолма-қол суырып салып айтатын
тапқырлық, өткірлік қасиеттерімен де дараланады.
Айтыс өнерінің бір ерекшелігі — шындық! Қандай
жүйрік, тапқыр ақын болса да шындықтан жалтарып
құтылып кете алмаған, оның бəрі де тек шындықпен
суарылған аталы сөзге тоқтап бас иетін болған.
Бүгінде бабаларымыздан мұраға қалған аталмыш
өнердің өкілдері де жоғарыда аталған қасиеттердің
барлығына ие десем артық айтпаған болармын. Себебі, қоғамдағы сан алуан мəселерді көтеріп, халықтың мұңын мұңдап, жоғын жоқтайтын «қара қылды
қақ жарған» ақындарымыздай шындықтан қорықпайтын халықтың «өкілдері» кемде-кем. Бəлкім, осы
бір айтыс өнерінің, ақындарымыздың қасиеттері баз

біреулерге ұнамай қалған болар. Соған бола қазағым
үш жылға жуық айтыстан қол үзген шығар. Маңыздысы ол емес, маңыздысы бұл өнерді халқымнан ешкімнің айыра алмайтындығы. Маңыздысы «əділеттіліктің» орын алғандығы.
Бəрін айт та бірін айт, елордамыз Астана қаласында өткен «Тəуелсіздік тағылымы» атты ақындар
айтысы ел құлағының елең еткізді. Бұл додаға Қазақстанның түкпір-түкпірінен, тіпті Қытайдан ат шаптырып келген қандасымыз да қатысты. Сарыарқа
өңірінен атқа қонған Аманжол Əлтаев, Айтпай Жұмағұлов, Дидар Қамиев сынды саңлақтар намысты
қолдан бермеді. Халықтың зор қошеметі мен қуанышына ие болған ақындарымыз еліміз өз тəуелсіздігін
алғалы бері жеткен жетістіктері мен əлі де болса күрмеуі шешілмей отырған мəселелерге тоқталды. Əлбетте, бүгінде сіз бен бізді мазалап отырған тіл мəселесі де шеткері қалмады. Жандарбек Бұлғақов сынды
ақынымыз мемлекеттік қызметкерлерді қысқарту саясатына тоқтала отырып —»Қысқарту идеясын мен
айтайын —Елімде үш тіл деген үш таған бар.
Төрде отырып қазақ тілін керек қылмай,
Өзге тілдің қаламын ұштағандар.
Қысқартуға ең бірінші іліксе екен,
Қазақ тілге тілдері қысқа адамдар!» — деп көкейімізде жүрген сол бір ойды жеткізгендей болды…
Үш күнге созылған аламан айтыстың бас жүлдесін университетіміздің шоқтығы биік түлектерінің
бірі, филология ғылымдарының кандидаты, данқты
жерлесіміз — Аманжол Əлтаев жеңіп алды. Сонымен қатар, ол еліміздің «Бас ақыны» атағына ие болды. Бірінші орын Айнұр Тұрсынбаеваның еншісіне
тиді. Бекарыс Шойбеков екінші орынды иеленсе, ха-

ызыа толы сол жылдар
Əлқисса, əңгімені жалпыдан бастасақ… Жер
жүзінде студент деген халық барын жұрттың бəрі
білер. Студент дегенде көз алдымызға жатақханадағы тіршілік, ашып айтқанда, жұпыны болса да
көзге жылы ұшырайтын бөлме елестейді. «Қыздың
жиған жүгіндей» емес, дегенмен таза…. Терезе алдындағы бетін шаң басқан кітаптар иесінің кім екенін əйгілеп тұрғандай. Негізі ол жақсы жігіт. Керемет арманшыл, албырт, иə, кəдімгі қазақтың қара
баласы. Бір жаман қасиеті — жалқаулықты жан
серігіне айналдырған. Əйтпесе одан асқан ақылды
жоқ. Енді сол студенттің бір күндік тірлігіне көз
жүгіртсек…
Таңның атқанын аңдамай сағатынан алданған
аңғал азамат екі көзін тырнап ашып, апыл-ғұпыл
киініп, беті-қолын шала-шарпы жуып, қалам-дəптерін асығыс-үсігіс түгендеп корпусқа жүгірді. Сөйтіп құйындай құйғытып екі өкпесін қолына ұстап
лезде діттеген дəрісханаға да жетті. Жүгіргеннен бе
жүрегі құрғыр алып-ұшып тұр. Есіктің құлпындағы тесіктен сығалап, ауа райын бағдарлауға көшті.
Оқытушы тағы да біреуді ащы тілімен түйреп жатқан сыңайлы. «Кірсем бе екен, жоқ əлде… Қой! Ертең басыма əңгір таяқ ойнатып жүрсе…» Амал жоқ,
кіруіне тура келді.

Uнерлі 4рге ж3зер
Əдеттегідей биыл да «Жастар əуені — 2011» байқауы өз мəресіне жетті. Эстрадалық əндерді орындаушылар мен шоу-бағдарламаларды жүргізушілер
арасында өткен өнер додасы екі күнге созылды. Алғашқы күні үкілі үмітін арқалап келген 36 эстрадалық
əн орындаушы мен шоу-бағдарламаларды жүргізуші
үш жұпты іріктеу турынан өткізді. Ə дегеннен жолы
болмаған ұл-қыздар қазылар алқасының шешімімен
негізгі турға қатыса алмады. Əнді орындау шеберлігімен көзге түскен 17 əнші ғана келесі айналымға жол-

— Иə, қайда жүрміз?!
— Кешіріңіз!.. мен аздап не… нетіп қалып,
анау…
— Нең нетіп қалып?! Сабаққа кешікпеңдер деп
қашанғы айтамыз сендерге, а! Анауы кешігеді, мынауы кешігеді. Онымен қоймай сылтау айтқысы
келеді, өздері, ə! Ты посмотри! Ну жарайды, кір,
екінші рет кешікпе, — деп біздің оқытушымыз, мұғаліміміз кешірген болды.
Əңгімені əрі қарай жалғайық. Көбіне-көп лекция жүргізіп жатқан пенде баласы студент қауымына əлденені түсіндіремін деп осы ақ тер, көк терге
түсіп өзімен-өзі əуре болатыны бар. Ол кісілерді
зейін қойып тыңдайтын бірен-саран адам болмаса,
көбісі өз ойымен əлек. Біреу ұйқысынан арыла алмай есінеп отыр. Ондай жағдайда кейбір қаракөз
қыздарымыз да аузын қолымен жабуды «ұмытып»
армансыз «алты қарыс аузын» арандай ететіні бар
ғой, шіркін!
— Во-во! Əне кетті! Қаттырақ аш, қаттырақ! Ана
қыз аузын ашып еді. Ты посмотри! Ой-пыр-ма-ай!
Бəрі көрінді. Қарындасым, жапсаңшы аузыңды…
Мені жұтып қоя жаздадың ғой, — деп оқытушымыз да бекер қарап жатпай сөз қыстырып үлгерді. Қыз ұялған болады. (Қайбір бетінен оты шықдама алды. Ал шоу-бағдарлама жүргізушілері шын
мəнінде өз өнерлерін дəлелдеп бақты ма, əлде оларға
таласқа түсер қарсыластарының аздығы əсер етті ме,
əйтеуір үш жұп та екінші айналымға өтіп кетті.
Көзі қарақты көрермен биылғы жылғы байқаудың жылдағыдай емес, жоғары деңгейде ұйымдастырылғанын бірден байқап қалды. Қырдың қызыл
гүліндей құлпырған қыздарымыз бен көздерінде от
ойнаған жайсаң жігіттеріміз сахна көркіне айнала
білді. «Əннің де естісі бар, есері бар» деп хакім Абай
айтпақшы, жүрекке жылы тиетін əуезді, мағыналы
əндер шырқалды. Қазақ, орыс, ағылшын, француз
тілдерінде əн салған бұлбұл көмей студенттердің
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лықтың қолдауына ие болған Жандарбек Бұлғақов
үшінші орынды қанағат тұтты. Айтысты ұйымдастырушылар төрт ақынға да автокөлік сыйлады.
Университет күні қарсаңында еліміздің «Бас ақыны» атағын иеленген, филология ғылымдарының
докторы, «Дарын» мемлекеттік жастар сыйлығының
лауреаты, айтыс сахнасына ерекше ажар беріп, алты
алаштың аяулы ақынына айналған ақын жерлесіміз
Аманжол Əлтаевты жеңісімен құттықтап, бір-екі сұрақ қойған едік.
— Аманжол аға, жеңісіңіз құтты болсын!
— Рақмет, бауырым! Əр ақынның еңбегін бағалап,
құттықтап, қошеметтейтін тыңдарманы болса, еңбегенің зая кетпегені ғой.
— Бүгінде бір кездері сіз тəмамдаған Е. А. Бөкетов атындағы ҚарМУ студентімін. Біздің университеттің студент жастарына оқу орны қабырғасында жүрген кезде басыңыздан өткен қызықты
бір оқиғаны баян етіп берсеңіз…
— Иə, ҚарМУ-дың филология факультетін тəмамдағанмын. Алғашқы еңбек жолым да аталмыш оқу
орнында басталған болатын. Жалпы студенттік өмір
естен кетпейтін шақ қой. Басымыздан бірталай қызықты оқиғаларды өткіздік… Біз оқып жүрген кездері студенттерден ақша тартып алу деген жиі кездесетін. Бірде өзімнің шəкіртақымды алып жатақханаға
келе жатқан едім. Қойнымда қуаныш, ойымда ешбір
жаманшылық жоқ. Жолда алдымнан үш-төрт жігіт
шығып, «ақшаңды бер!» дегені. Сол сəтте қалтамдағы кəшəлөгімді байқап қалған біреуі бірден алып
қойды. Сонда мен:
«Дүниеде кездескенмен бүліктер,
Үзілмейді жүректегі үміттер.
Бір қазақты тонамаған бір қазақ,
Кəшəлөкті қайтарыңдар, жігіттер!» деп, ақшамды
қайтаруын талап еттім. Бағыма орай қазақтың өлеңін,
сөзін түсінетін замандастарым екен. Бірден кешірім
сұрап, кəшəлөгімді қайтарып берді. Міне, өлеңнің арқасында осындай бір сəтте жол тапқан едім…
— Аманжол аға, жуырда альма-матеріміз өзінің күнін атап өткелі жатыр. Ізгі тілегіңіз…
— Мерейлі мереке құтты болсын! Университеттің
барша ұжымына, профессорлық-оқытушылар құрамына табысты еңбек тілеймін. Студенттер Абай атамыздың «Баламды медрессеге біл деп бердім» деген
өлең жолдарында айтылғандай, оқысын, білсін деген
ата-ана үмітін ақтасын! «Қай халықтың болашағын білгің келсе, жастарына қара» деген, ең бастысы, рухани
білім, адамгершілікке бекем болуларыңа тілектеспін!
— Айтқаныңыз келсін!

АНААТ ЕШМААМБЕТОВ, ЗА ФАКУЛЬТЕТІНІ СТУДЕНТІ
ты дейсің?!) Бұл сюжет еріккендердің ермек қуған
езуіне мысқыл күлкі шақырды.
— А-но-оу отырған қыз. Иə, иə, сол көк футболкадағы кім еді, иə, сені айтам. Ана қасыңдағы түс көріп
жатқан дəу қараны желкесінен түйіп қалшы! Қайда
жатқанын біліп жатсын ең құрымаса. І-і-і, солай!
— Ох, ты! Сен сағыз шайнап отырсың ба, жоқ, əлде, аузың солай ма өзі?.. (ду күлкі)
— Сенің көзіңді кім көгерткен?! Ақшаны аясаңшы, ақшаны! Сол бояуға кеткен пұлыңа кітап алмайсың ба одан да?! Əй, бірақ сендерге айттың не,
айтпадың не? Бəрібір.
— Ағай.
— Иə, не керек қызым?
— Ренжімесеңіз, шығып келейін деп ем…
— Қайда?
— Сыртқа.
— Білем, енді ішке шықпайсыз ғой! Қайда барасыз деймін?
—…
— Ойланып сөйлеу керек қой, қарақтарым. Осы
түрлеріңмен сендерді кім студент дейді, айтыңдаршы өздерің?!. Жарайды, бара ғой. Иə, сонымен қай
жерге келіп едік? Ал, жазыңдар! Сөйтіп, XX ғасырдың бас кезіндегі… — деп шағын «концерттен соң
монотонды дəріс беру үдерісі жалғасын таба берді.

Е. КЕЕСБЕК9ЛЫ, АРМУ Т?ЛЕГІ
бірі-бірінен өткендей талантты. Жастарымыздың əн
таңдаудағы талғамы қуантты.
Дарынды жастардың талантын таныту мақсатында ұйымдастырылған «Жастар əуені» байқауы талай
өнерпаздың жолын ашып бергені хақ. Бұл күні де
өзгелерден оза шауып, суырылып алға шыққан жүйріктер болды. Кімдердің орын алғанын жіпке тізгендей атап өту міндет емес. Өнер жүлдемен өлшенбесе
керек. Бастысы, байқауда бақтарын сынаған студенттеріміздің өнерге деген көзқарасы. Бұл жолғы байқаудан сондай ыстық ықыласты сезінгендей болдық.

ТАС9ЛУ ДУМАН

№ 2(158) 28.02.2011

Как найти работу
Если вы отправляете свои резюме в
ответ на объявления в газетах и регулярно обращаетесь в кадровые агентства,
но все ваши усилия оказываются тщетными, просто измените тактику, попробуйте применить новую стратегию.
Существуют миллионы вакансий. Но
сколько различных способов их найти вы
знаете? И подлежат ли они учету? Оказывается, да. Если кратко, то это:
Самоинвентаризация. Прежде чем
что-либо делать, займитесь доскональной
инвентаризацией собственных навыков и
интересов, которые нравятся вам больше
всего и реализуются вами успешнее остальных. Это поможет точнее понять, какая работа будет вам наиболее интересна. А затем
воспользуйтесь этим знанием для оптимизации своих поисков.
Интернет. Воспользуйтесь Интернетом,
чтобы выложить свое резюме и/или поискать объявления о приеме на работу (вакансии) на сайтах самих нанимателей или
на специализированных ресурсах (Head
Hunter, www.works.kz, www.zhumys.kz,
www.karierist.kz, www.okp.kz, www.k-plus.
kz, www.kazakjob.kz/kazakhstan-work.html,
http://kz.superjob.ru, www.1job.kz, www.recruitment.kz, www.kzwork.com, www.joblab.
kz, www.staff.kz, www.rabotaplus.kz, www.
kzjob.ru.
Налаживание связей. Поспрашивайте
друзей, членов своей семьи и/или людей в
доступных вам сообществах и биржах труда
о наличии интересующих вас вакансий.
Школа. Попросите совета или подсказки
относительно возможных рабочих мест или
сервисов по трудоустройству у своих бывших учителей и преподавателей (средней
школы, училища, колледжа или университета).
Государственные социальные службы.
Обратитесь в службы занятости.
Область или район проживания. Обратитесь в частные агентства по трудоустройству.
Государственная служба. Примите
участие в конкурсе на получение вакансии
на государственной службе.
Газеты, журналы. Разошлите резюме в
ответ на местные объявления о приеме на
работу (размещенные в газетах, если в вашем городе все еще есть газеты; в Интернете или иным способом). Поищите объявления о вакансиях в профессиональных
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журналах, касающихся вашей специализации, и ответьте на все объявления, заинтересовавшие вас.
Случайный найм. Обращайтесь туда, где
набирают рабочих: неофициальные биржи
труда или другие места, что поможет вам
получить краткосрочную работу, которая
со временем имеет все шансы стать постоянной.
Резюме. Рассылайте свои резюме всем
и повсюду, учитывая все факторы местонахождения, специализации и наличия вакансий в тех или иных организациях.
Найдите офисы интересующих вас компаний. Стучитесь в двери любых интересующих вас работодателей, предприятий,
магазинов или офисов независимо от того,
есть у них для вас в данный момент свободное место или нет.
Телефонный справочник. Воспользуйтесь вашим телефонным справочником и
найдите пять-десять объектов, областей
или интересов, которые вас больше всего
привлекают. Они могут находиться в вашем городе или населенном пункте, где вы
хотели бы жить. Позвоните туда или лично
посетите эти компании.
Работа волонтером. Если в данный момент вы имеете стабильное финансовое
положение, наймитесь на короткое время
волонтером/стажером в интересующую вас
организацию, вне зависимости от того, есть
у них свободные места или нет, с надеждой,
что впоследствии они захотят нанять вас
уже как постоянного сотрудника.
Работа на себя. Начните свое собственное небольшое дело или откройте бизнес,
если поймете, в чем сегодня нуждается общество.
Переподготовка. Возвращайтесь к учебе
и пройдите дополнительное обучение для
подготовки к другой деятельности, отличной от той, которой вы занимались раньше.
Несколько лет назад исследователи выяснили: обычно поиск работы может занять три-четыре месяца в зависимости от
состояния экономики, но при этом треть
или даже половина всех людей, занятых
поиском работы, сдаются еще на втором
месяце. Они прекращают поиски. Почему
они останавливаются на начальной стадии
поисков?
Оказывается, скорость падения духом
напрямую связана с тем, как много способов поиска работы человек применил.
Как показали результаты исследования, из

100 соискателей, ищущих работу только
одним способом, 51 человек обычно отказывался от поисков ко второму месяцу. Это
больше половины. С другой стороны, из
100 человек, воспользовавшихся несколькими различными путями, как правило, ко
второму месяцу поиски работы прекращал
в среднем 31 соискатель. Это уже менее трети респондентов. Исходя из этого, можно
сделать вывод, что увеличение количества
способов поиска гарантирует успех всего
предприятия. Но не так быстро!
Дальнейшие исследования доказали, что
шансы соискателя при поиске работы становятся тем выше, чем больше методов поиска он использует, но — внимание! — не
более четырех. Если вы решите применять
более четырех различных способов поиска
работы, вероятность успеха начнет уменьшаться и продолжит падать с каждым новым способом.
Поиск работы — это тот вид деятельности, который повторяется снова и снова
в жизни большинства людей. По мнению
экспертов, среднестатистический работник в возрасте до 35 лет вынужден искать
работу каждые один-три года. А каждому
среднестатистическому специалисту старше тридцати пяти придется искать работу
каждые пять-восемь лет! И, как утверждают эксперты, каждый из нас в течение жизни может сменить профессию от трех до
пяти раз.
Поиск работы — это не наука, а искусство. Некоторые люди, занятые поиском
работы, инстинктивно знают, как правильно это делать, в некоторых случаях они как
будто рождаются с таким знанием. Другим
поиск работы дается тяжелее, но, к счастью,
сегодня существует возможность получения квалифицированной помощи: можно
найти разные профессиональные тренинги,
консультации и советы — в Интернете или
напрямую.
Не существует абсолютно правильного
(или же неправильного) способа найти работу или сменить профессию. Что угодно
может сработать (или не сработать) при некоторых обстоятельствах, при некоторых попытках или же с некоторыми работодателями. Существует только степень вероятности,
с которой определенные технологии поиска
работы дадут результат или, наоборот, осечку. Если вы упорно отправляли свои резюме
в ответ на объявления в газетах или в Интернете и регулярно обращались в агентства, но
все оказалось тщетным, просто прекратите
использовать эти способы. Измените тактику. Попробуйте новую стратегию.

МАТЕРИАЛ ПОДГОТОВЛЕН ЦЕНТРОМ КАРЬЕРЫ И ТРУДОУСТРОЙСТВА

НА ОСНОВЕ КНИГИ «КАКОГО ЦВЕТА ВАШ ПАРАШЮТ?» / РИЧАРД БОЛЛС, — «МАНН, ИВАНОВ И ФЕРБЕР», 2010 Г.

Что объединяет молодежь и бизнес?
27 января 2011 г. в Карагандинском
государственном университете имени
академика Е. А. Букетова состоялся Региональный образовательный форум Youth
to Business («Объединяя молодежь и бизнес»).
Данный проект организован под эгидой
AIESEC — крупнейшей международной независимой студенческой образовательной
организации, деятельность которой направлена на обеспечение сотрудничества студентов с ведущими компаниями и организациями, расширение возможностей трудоустройства молодых специалистов. Подобные
проекты до Казахстана проходили только в
таких странах, как Португалия, Индия, Коста-Рика.
Основная идея форума заключалась в
предоставлении площадки для открытого диалога между студентами и ведущими
компаниями казахстанского бизнеса в области финансов и IT-технологий. Работа
форума была организована одновременно
в нескольких форматах: дискуссионные модели, семинары и фокус-группы, в которых
участвовали молодежные лидеры, лидеры
бизнес-структур и эксперты в области эко-

номики, маркетинга, психологии. Такая
форма организации совместной работы показала себя весьма эффективной, позволив
аккумулировать разные точки зрения на
ключевые проблемы и вопросы взаимодействия студенчества и бизнес-структур, коммерциализации научно-исследовательской
деятельности.
Форум был разделен на два блока. Первый знакомил студентов с компаниями-участниками, родом их деятельности и наиболее
релевантными, на их взгляд, вопросами. Второй блок заключался в предоставлении компаниями той области, где студенты смогли
проявить креатив и внедрить свои новаторские идеи в работу компании, используя пока только отечественный ватман и маркер. В
ходе работы компании корректировали студентов с профессиональной точки зрения.
В форуме приняли участие студенты высших учебных заведений Астаны, Караганды
и Карагандинской области, крупные международные компании и организации (Beeline,
Turkish Airlines, АТФ Банк и др.), партнеры
Национального и Локального комитетов
AIESEC.
Образовательный форум позволил студентам, принявшим участие в его работе,

сформировать представление о мировых
трендах и политике крупных компаний на
рынке труда, что будет способствовать их
дальнейшему успешному профессиональному развитию и трудоустройству.

ДАРЬЯ НЕНАХОВА,

ПРЕЗИДЕНТ

AIESEC ПО КАРАГАНДИНСКОЙ ОБЛАСТИ
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Требуются педагоги!
В главном корпусе Карагандинского государственного университета имени академика Евнея
Арыстановича Букетова прошел
День карьеры для выпускников
педагогических и социально-гуманитарных специальностей. В 20102011 учебном году университет
подготовил более семисот выпускников данных направлений подготовки.
Торжественное открытие Дня
карьеры началось с приветственного
слова проректора по учебной работе
университета д. п. н. Каргина С. Т., который обозначил необходимость налаживания социального партнерства
с ведущими работодателями региона
для подготовки современных специалистов в университете; лучшим
работодателям были вручены почетные грамоты и дипломы, а также сувенирная продукция с логотипами
университета. В рамках мероприятия
также прошла презентация программы «С дипломом — в село!», которую
провела представитель Центра молодежных инициатив Карагандинской
области Ишмухаметова Фатима Янузаковна. Целью данной программы
является привлечение внимания выпускников педагогических специальностей к трудоустройству в сельской
местности, предоставление поддержки в решении проблем формирования кадрового потенциала сельских
районов необходимыми трудовыми
ресурсами.
Следует отметить, что самопрезентацию проводили и сами выпускники
педагогических и социально-гуманитарных специальностей, которые рассказали о том, какие профессиональные знания и практические навыки
они приобрели, обучаясь в Карагандинском государственном университете имени академика Е. А. Букетова.
Подводя итоги Дня карьеры, следует отметить активное участие более
100 организаций образования, особенно таких, как Управление образования Карагандинской области, городской отдел образования, а также
представителей районных отделов
образования.
Представители этих организаций
провели разъяснительные беседы о
правилах занятия вакантных рабочих
мест, возможностях трудоустройства
и карьерного роста.
Хотелось бы также отметить, что в
КарГУ работает база данных выпускников, где работодатели могут найти резюме выпускника по заданным
требованиям (специальность, навыки, опыт работы и т. д.). А в Комитете
по делам молодежи работает биржа
труда, где студенты могут получить информацию о вакансиях, имеющихся
на различных предприятиях региона
в целом. Телефон для справок 77-0390 (специалист КДМ Альмира Ембергенова).

ИНФОРМАЦИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНА
ЦЕНТРОМ КАРЬЕРЫ И ТРУДОУСТРОЙСТВА
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«Uнер алды ызыл тiл!»
Жуырда ҚарМУ пікірсайыс клубының өмірінде
маңызды оқиға болды. Өз елінің тағдыры мен болашағына бей-жай қарай алмайтын, бүгінгі бастамаларды ертеңге апаратын заманауи білім мен озық
идеялармен қаруланған жастардың басын қосқан
аталмыш клубтың қазақ лигасының координаторы
болып Еркен Беркенов тағайындалды. Салтанатты
түрде өткізілген тағайындау рəсімінен кейін Еркен
мырзаға жолығып, пікірсайыс клубында атқарылып
жатқан жəне алдағы күнде жүзеге асатын игілікті істер туралы ой бөліскен едік…
— Ассалаумағалейкум, Еркен мырза! ҚарМУ
пікірсайыс клубы қазақ лигасының координаторы болуыңмен құттықтаймын!
— Рақмет!
— Сөздің басы, ҚарМУ пікірсайыс клубының
тарихы мен соңғы уақыттағы жетістіктері туралы əңгімелеп берсең..
— Клуб тарихы еліміздегі пікірсайыс қозғалысы
енді дамып келе жатқан кезден басталды. Кеңестік
жүйе құлағаннан кейін мемлекеттік жастар саясаты
идеологиялық вакуум жағдайында күй кешті. Осы
кезде үкімет тарапынан əртүрлі іс-шаралар жасалды, сондағы мемлекеттік жастар саясатының алғашқы қарлығаштары осы пікірсайыс қозғалысы мен кө-

ңілді тапқырлар клубы (КВН). ҚарМУ да осы жастар
саясатынан (мэйнстримынан) қалтарыс қалған жоқ.
Пікірсайыс клубының бүгінгі күнге дейін дамып, өркендеуі Арғын Кентбеков пен Данияр Əлжанов сынды ағаларымыздың есімдерімен тығыз байланысты.
Əрине, оқу орнымыздың басшылығы тарапынан біздің клубқа деген үлкен қолдаудың болғандығын да
атап өткен жөн. Себебі, университеттің негізгі мақсаты жоғары білім беру ғана емес, сонымен қатар
осы заманғы талаптарға сəйкес келетін жан-жақты
мамандар дайындау болып табылады.
Бүгінгі күнге дейін осы істі əрі қарай жалғастырып, дамуына Серғазы Ахметқұл, Біржан Əлімжанов, Арнай Смағұлов секілді азаматтар сүбелі үлес
қосты. Біздің клуб тек қана өңірімізде ғана емес,
сонымен қатар облыстық, республикалық жəне халықаралық жарыстарда топ жарып, республикамыздың пікірсайыс қозғалысында өзінің лайықты
орнын алып отыр. Сөзіме дəлел ретінде «Алдаспан»,
«Тасжарған», «Тайбурыл», «Ақжол», «Сардар», «РеалАйс», «Самұрық», «Тиграхауд», «Жеті жарғы» жəне тағы сол секілді бірқатар командалардың жетістіктерін айтуға болады.
Соңғы уақыттағы жеткен жетістіктерді атап өтетін болсам, ол «Жеті жарғы» тобының облыстық

К4п тіл білгені9 4зі9е жасы
Қазақстан Республикасындағы білім беруді дамытудың 2011-2020 жылдарға арналған
мемлекеттік бағдарламасына сəйкес академик Е. А. Бөкетов атындағы Қарағанды мемлекеттік университетінің шет тілдер факультетінде шетел тілдері бойынша 11 сынып
оқушылары арасында облыстық олимпиада
өтті. Алғаш рет ұйымдастырылып отырған
олимпиаданың бастамасы көңіл қуантты.
257 оқушының олимпиадаға қатысуға ниет
білдіруі соның айқын бір мысалы.
Тоғыз сағатқа созылған олимпиададан көп ой
түйіп қайттық. «Мен қазіргі заманғы қазақстандық үшін үш тілді білу — əркімнің дербес табыстылығының міндетті шарты екендігін əрдайым
айтып келемін. Сондықтан 2020 жылға қарай
ағылшын тілін білетін тұрғындар саны кемінде
20 пайызды құрауы тиіс деп есептеймін» деп Елбасы Н.Ə. Назарбаев биылғы Жолдауында атап
өткендей, қазақстандықтардың шетел тілдерін
үйренуге деген ынтасы жылдан-жылға арта түсуде. «Адам тілі — алтын, алысты сұрап табатын, ат
тұяғы алтын — алысқа алып баратын» демекші,
өзге тілді де өз тіліндей құрметтеп, тіл сындырған
сайыскер ұл-қыздардың білімін сарапқа салған
қазылар алқасы жасөспірімдердің тілді меңгеру
қабілеттіліктеріне сүйсінгендерін жасырмады.
Ағылшын, неміс, француз тілдері бойынша жарысқа түскен оқушылар əр турдан өткен сайын сұрыпталып, соңғы айналымда тек
бабы келісіп, бағы жанғандар ғана суырылып
алға шықты. Атап айтсақ, ағылшын тілі бойынша 157 оқушының тек 11-і, неміс тілі бойынша
60 оқушының тек 10-ы, француз тілі бойынша
40 оқушының тек 5-уі ғана ақтық сынға жолдама алды. Ал талабы тайдай болса да əр турдың
қатаң талабына шыдас бере алмай сүрінгендер
факультеттің өнерлі жастарының ұйымдастыруымен өткен шағын концерттік бағдарламаны
тамашалады. Білім ошағына экскурсия жасап,
тегін консультациялар тыңдады. Мұғалімдер де
уақытты құр жібермеді. «Шетел тілдерін оқытудың интерактивті əдістері» атты семинарға қатысып, Франциядан келген оқытушы Жюльен

іріктеу ойындарынан сүрінбей өтіп, Қарағанды
облысының атынан Өскемен қаласында өткен Республикалық пікірсайысшылар ассоциациясының
II чемпионатында жартылай финалына жетіп, еліміздегі 14 облыс пен Астана, Алматы қалаларының
командаларының басын қосқан додада IV орынды
иеленуі.
«Нұр Отан» халықтық-демократиялық партиясының кубогына өткізілген жарыста Арнай Смағұлов І орын алып, клубымыздың ғана емес, көп
уақыттан бері облысымызға бұйырмай жүрген
аталмыш жарыстың кубогын Қарағандыға алып келуі баршамызды қуантқаны рас. Яғни, Қарағанды
облысы республикадағы пікірсайыс қозғалысында нөмірі БІРІНШІ бола отыра, келер жылғы «Нұр
Отан» халықтық-демократиялық партиясының кубогы үшін арналған жарысты өткізу құқығын иеленді деген сөз.
— «Пікірсайыс деген бос сөйлеу, уақытын босқа шығындау» дегендей сөздерді құлағым шалып
қалып жатады. Жалпы пікірсайысшы деген қандай халық?
— Қанша адам болса, сонша пікір болады дейді
ғой. Ертеде ата-бабалармыз пікірталастыра отырып
ақиқатқа қол жеткізуге болады деп айтып кеткен.
Шын мəнінде, пікірсайыс арқылы студенттер көптеген күрмеуі қиын, шешімін таба алмай жүрген
мəселелерді қарастырады. «Асыл тастан, ақыл жастан» демекші, қазіргі таңда пікірсайыс клубының
мүшелері үкіметтік бағдарламалар мен халықаралық тəжірибелермен танысып, өздерінің альтернативті, конструктивті бағдарламаларын ұсынады. Сол
себепті студенттік орындықтан бастап, қоғамдық,
мемлекеттік, халықаралық, ғаламдық аренада болып жатқан оқиғаларды бақылап қана қоймай, оны
саралап, ой елегінен өткізіп, халықпен бөлісуі, менің
ойымша, бос сөйлеп, жай уақыт өткізу деуге келмейді. Керісінше, отырыста талқыланған резолюциялар
(тақырыптар) бойынша терең мағлұмат алып, оны
келешекте семинар сабақтарында не болмаса əр түрлі деңгейдегі ғылыми жарыстар мен дөңгелек үстелдерде пайдалануға болады. Бір сөзбен айтқанда, студенттің дүниетанымын кеңейтуге тікелей əсер етеді.
Ал енді пікірсайысшылар қандай халық деген
сұраққа келетін болсақ, менің ойымша, бүгінгі жа-
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һандану жағдайында ақпарат тасқыны күшейіп,
заман келбеті өзгерген кезде, бəсекеге қабілеттілердің уақытысында өз орнын ойып алатын халық деп
айтуға болады. Пікірсайысшы ол — қандай ғаламдану болмасын, не бір дағдарыстар мен соғыстар
болмасын, əрқашанда, кез келген жағдайда өзінің
қоғамдағы шешуші əрі жауапты рөлін сезіне отырып, ешқандай ассимиляциялық процестерге бой
ұсынбайтын, тек қана ел, халық мүддесі үшін əрекет ететін, өз уақытынан ерте туған, қарапайым
адамға көрінбейтін болашақта туындайтын мəселелерді көретін жəне оны шешуге тырысатын, тыным
таппай еңбек ететін ТҰЛҒА. Кешегі, бүгінгі жəне
ертеңгі пікірсайысшылар мемлекеттік жастар саясатын жүзеге асырушы субъектілер болған жəне
болып қала береді. Пікірсайысшы ойын барысындағы кейс құру алгоритімін өмірлік ұстаным ретінде пайдаланады. Мəселен, оның шығу себептері,
оны қалай шешу керек екендігі жəне т. с. с. Бір сөзбен айтқанда, əмбебап «халық» десем артық айтпаған болармын…
— Болашақ пікірсайысшы болам деген жастарға берер кеңесің?
— Болашақ пікірсайысшыларға айтарым: адамзат баласының тарихында қайталанып отыратын құпия құбылыс бар. Кейбір ұрпақтың еншісі ерекше,
оларға зор үміт жүктеледі… Егер де осы ұрпақтың
қатарында болғың келсе, Қарағанды мемлекеттік
университетінің пікірсайыс клубына кел!
Сөзімді қорытындылай келе айтарым, интеллектуалды жастарды қалыптастыру, оны тəрбиелеу
жоғары оқу орнымыздың негізгі міндеті болып отыр.
Жоғары білім жүйесін бүгінгі заман талаптарына
сай жасақтап, рухани мəдениетімізді, қаржылықтехникалық ресурстарымызды өнегелі, жоғары интеллектуалды ұрпақ тəрбиелеуге жұмылдыруымыз
керек. Тек сонда ғана өзінің дербес ұлттық рухы, мəдениеті, тарихы, санасы дамып жетілген өркениетті
ұлт есебінде жалпы адамзаттың ұлы көшіне ілесіп,
басқа мемлекеттермен терезесі тең мемлекет ретінде иық тірестіре алады.
— Қызметің жемісті болсын! Əңгімеңе рақмет!
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Бала – біліммен к4ркем

Парэ мен Америкадан келген оқытушы Кэти
Миллердің дəрісін тыңдады. Жюльен Парэ өз
дəрісін французша, орысша өткізсе, Кэти Миллер таза ағылшынша жүргізді. Ұстаздар қауымы
тың ойларды қағазға түртіп алып отырды.
Басты мəселе жеңісте емес, олимпиаданың
берер жемісінде. Дегенмен оқ бойы озып, алдыңғы шептен көрінуді кім қаламайды дейсіз.
Тағатсыздана күткен шешуші сəт те келіп жетті.
Оза шауып, мəре сызығына елден бұрын жеткен
9 бала жеңіс тұғырына көтерілді. Өзге тілде еркін
сөйлеп, ойларын көркем тілмен əдемі өре білген
жеңімпаз оқушылар арнайы сыйлықтармен марапатталды. Олимпиаданы ұйымдастыру кезінде «Олимпиада жеңімпаздары академик Е. А.
Бөкетов атындағы Қарағанды мемлекеттік университеті шет тілдер факультетінің ақылы оқу
бөліміне оқуға түскен жағдайда оқу ақысында
жеңілдіктер қарастырылады. 1 орын — 50 %,
2 орын — 30 %, 3 орын — 10 %» деген ақпар Қарағанды өлкесіне тарағантұғын. Құлаққа жағымды
тиетін сүйінші хабар қала-қалаға, аудан-ауданға,
ауыл-ауылға лезде жайылып кеткентін. Міне, күн
ұзаққа созылған сайыстың соңғы минуттарында
сол жеңілдіктердің иегерлері анықталды.
Алғашқы аяқ алыс жаман емес. Айтулы
олимпиададан қонақтар риза көңілмен тарқасты. Факультет ұжымы да бір кісідей бірігіп,
олимпиаданың жоғары деңгейде өтуіне толассыз күш жұмсады. Сол күннің əр минутын
ұтымды пайдалануға тырысып бақты. Оқушылардың аузынан кетер кезде «бұйыртса, сіздердің факультетке жолымыз түсіп қалар» деген
жылы сөз естідік.
Мектеп оқушыларының шетел тілдерін жетік меңгеруіне жол ашатын мұндай олимпиадалардың берері мол. Олимпиада — мектеп
оқушыларының шетел тілдерін еркін меңгеруін
жүзеге асыруға көмектеседі, мұғалімдерді тапсырма үлгілерімен таныстырады, коммуникативтік біліктілік деңгейін қалыптастырады. Бақылаудың бұл формасы дəл қазіргі уақта өзекті
болып саналады.
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Мектеп — білімнің қайнар көзі. Еліміздің
болашағы мектеп қабырғасынан қалыптасады. Кезінде ғалым Шоқан Уəлиханов «Ұлттың
өркендеп дамуына ең алдымен азаттық, содан
соң білім керек» деген болатын. Бүгінгі таңда
Елбасы басшылығымен тəуелсіздігіміз баянды
болып, білім жүйесі күн артқан сайын жаңа
белестерден көрінуде. Н.Ə. Назарбаев бiлiм
мен ғылым қызметкерлерiнiң екiншi съезiнде «Болашақта еңбек етiп, өмiр сүретiндер —
бүгiнгi мектеп оқушылары. Мұғалiм оларды
қалай тəрбиелесе, Қазақстан сол деңгейде
болады. Сондықтан жүктелетiн мiндет өте
ауыр»деген болатын. Осы ғылыми бiлiмнiң
негiзiн тереңдету нəтижесiнде ғана елiмiз өзiнiң елдiгiн басқа елдер алдында көрсете алады. Қоғамымыздың iлгерi дамуының өзi ғылым мен бiлiмге тiкелей байланысты.
Білім сапасын мемлекеттік стандарт деңгейіне жеткізуді басты нысана етіп, нəтижелі іске қол
жеткізу мақсатында жұмыла жұмыс істеп жатқан
ұжымның бірі — Қарағанды қаласының Октябрь
ауданындағы №54 жалпы білім беретін орта мектеп. Бiздiң мектеп қашанда жақсы iстердiң бастамашысы, жаңалықтың жаршысы болып, басқаларына үлгi-өнегесiмен танылды. Бiр ғасырға
жетерлiк шежiреге тұны мектебiмiздiң алтынмен
таңбаланған, өткенiне үлкен тебiренiспен үңiлiп,
болашағына ақ, адал жол тастап, ұрпақтар үндестiгiн баянды етер тарихы бар. Мұнда бiлiм беру
iсiнiң үздiктерi, облыс, аудан əкiмдерiнiң сыйына,
қарапайым халық құрметiне бөленген ұстаздар
өте көп.
«Əрбiр ұлттың баласы өз ұлтының арасында өз
ұлты үшiн қызмет ететiн болғандықтан, тəрбиешi
баланы сол ұлт тəрбиесiмен тəрбиелеуге мiндеттi»
дейдi Мағжан Жұмабаев. Сонда ол халықтың қаны
мен жанын, рухын бойына сiңiредi. Қаламыздағы
байырғы бiлiм беру ордасының бiрi саналатын
№54 жалпы бiлiм беретiн орта мектеп осы ұлылар айтып, артына өсиет қылып қалдырып кеткен
қағидаларды басшылыққа алып, ұлт мектебiнiң
болмыс-бiтiмiн жоғалтпай бiлiм беру мен тəрбие
жұмысын жалғастырып келе жатқан бiлiм ошағы.

Мұнда тəрбие мəселесi бiрiншi орынға қойылған.
Себебi, тəрбиесiз бiлiмнiң жоғары деңгейге көтерiлуi мүмкiн емес. «Тəрбиесіз берілген білім — елге
апат əкеледі» деген Əл-Фараби сөзінде үлкен мағына жатыр.
Мектеп аралас мектеп болғандықтан, мемлекеттік тілдің мəртебесін көтеруге, ана тілдің қадірін арттыруға ерекше мəн беріледі. «Əрбір жас
жеткіншек ана тілінің жанашыры болып өсуі тиіс»
деп түсінеді мұндағы ұстаздар. Мұғалімдердің тынымсыз ізденісі, жан кешті еңбек арқасында мектеп түлектері жылда ҰБТ асуынан өтіп, көңілдегі
межесіне жетуде. Былтырғы оқу жылы мектебімізден 61 оқушы бақ сынады. Білім жүйрігі О. Нұркенова «Алтын белгіге», З. Антаев, Ж. Кенетаева, Қ.
Ертай «Үздік аттестатқа» ие болды. Оқушыларды
ҰБТ сынағына тыңғылықты даярлаған М. Базарбаева, З. Қасымжанова, Б. Искакова, Т. Майкопова,
У. Берекелова, З. Искакова, Б. Өтегенова, Б. Шерікбай, Г. Жаймина, К. Көпежанова, Г. Байзакова,
П. Омарбаева, Р. Жұмағұлова сынды мұғалімдерімізді мақтан тұтамыз.
Ел тағдыры, оның келешекте кемелді ел болуы
мектептің қандай негізде құрылуына байланысты.
Өнегелі өмір жолдары, жан кешті еңбектерімен
ізгіліктің нұрын құйып, мектептің дəрежесін биіктетуге ықпал еткен абзал жандардың есімдерін
атау біздің борышымыз. Көп құрметіне бөленген
мектебіміздің директоры М. Ілиясов жəне оқу ісі
меңгерушісі Г. Жаймина, тəрбие ісінің меңгерушісі
М. Саханова секілді асыл жандардың білім ордасында лайықты орны бар. Тəуелсiз Қазақстанның
нұрлы ертеңi жолында бəсекеге қабiлеттi елдер
қатарынан оза шабуға үлес қоса алатын мектебiмiздiң алар шыңы, шарықтар биiгi алда екенiне
сенiмдiмiн! Жаhандану үрдiсi басым болып, батыстың өркениетке елiктеуi күшейіп тұрған қазіргі
кезеңде білім саласындағы əр адамның көкірегінде
ұлтымыздың рухани жарық жұлдызы М. Жұмабаевтың «қазақтың тағдыры да, келешекте ел болуы
да мектебінің қандай негізде құрылуына барып
тіреледі» — деген сөзі жолбасшы болады деген сенімдемін.

Н. АНТАЕВА
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Школа — вуз

Художники родом из детства
Замечательный писатель, мужественный летчик Антуан де Сент-Экзюпери
когда-то сказал: «Откуда мы родом? — Мы
родом из детства». Детство — это живительный источник, из которого человек
всю жизнь черпает свои жизненные силы.
Такой «экологией детства» стала выставка
работ учащихся детской художественной
школы № 1 города Караганды «Творчество и мы», которая состоялась в Карагандинском областном музее изобразительного искусства 1-9 февраля.
Несколько слов об истории создания этой
школы. В начале 1960-х годов молодой сплоченный коллектив художников Караганды
думал о том, что необходимо готовить себе
достойную смену. И тогда-то открыли на общественных началах детскую художественную школу. С тех пор связь Союза художников Караганды с художественной школой
не прерывается, ведь многие выпускники
школы, получив затем образование в художественных училищах и вузах страны, стали членами Союза художников Казахстана.
Многие из них охотно организуют выстав-

ки в школе, проводят творческие встречи.
Официально ДХШ № 1 основана 1 октября
1968 года, ей уже более 40 лет.
Показателен тот факт, что практически
все действующие преподаватели этой школы являются выпускниками нашего профессионально-художественного (ранее — художественно-графического) факультета. Это
Кенесбаева Дина (ныне директор ДХШ), Брагина Ольга (замдиректора ДХШ), преподаватели: Акпарова Динара, Истомина Елена,
Кириченко Альфия, Орлов Александр, Сарымсакова Алия, Жунусова Айгерим, Дроздова Лидия. Здесь работают мэтры педагогики искусства: Ворона Н. Я., Малышев В. Н.,
Монин Л. В.
Но вернемся к выставке. Она оставляет
ощущение радости, мечты, светлого настроения. В экспозиции представлены работы в номинациях «Живопись», «Графика»,
«Композиция», «Скульптура», «Декоративно-прикладное искусство» — всего их около трехсот. А рядом — небольшая выставка
преподавателей-наставников.
Студентам второго и третьего курсов специальности «изобразительное искусство»,

Как развить талант художника со школы?
На этот простой, на первый взгляд, вопрос
будут искать ответ серьезные ученые. В КарГУ
им. Е. А. Букетова 22 апреля 2011 года пройдет Международная научно-практическая
конференция «Развитие графического образования в Республике Казахстан. Графика и
проектирование в школе».
Конференция будет работать по следующим секциям:
Секция 1: Формирование проектной и графической культуры учащихся в многоуровневой системе образования.
Секция 2: Информационные технологии в
графической подготовке учащихся и студентов.
Секция 3: Проблемы графического образования в 12-летней школе.

Секция 4: Изобразительное искусство и художественная культура Казахстана в системе
гуманитарного образования.
Рабочие языки конференции — казахский
и русский.
К участию в конференции приглашаются
ученые, преподаватели, работники научных
организаций и промышленных предприятий,
системы повышения квалификации, докторанты, магистранты, ведущие научные исследования по направлениям конференции
и проживающие на территории Казахстана,
стран СНГ и дальнего зарубежья.
По результатам работы конференции будет издан сборник докладов.
Регистрационный взнос составляет
2000 тенге.

К защите Родины — готовы!
29 января 2011 г. в Карагандинском государственном университете имени академика Е. А. Букетова впервые в Карагандинской
области прошла Первая областная олимпиада по начальной военной подготовке среди допризывной и призывной молодежи,
учащихся общеобразовательных школ. В
олимпиаде приняли участие 12 школ города. Мероприятие было направлено на развитие казахстанского патриотизма у молодежи,
популяризацию в обществе службы в Вооруженных силах Республики Казахстан.
К участникам олимпиады обратились заместитель начальника департамента по делам обороны по ВиСПР полковник Жаров
Станислав Васильевич и ветеран Великой
Отечественной войны, полковник в отставке
Нейман Георгий Владимирович.

Программа олимпиады включала в себя
тестовые вопросы из курса начальной военной подготовки, соревнования по стрельбе
из пневматической винтовки, подтягиванию
на перекладине, надеванию противогаза, перетягиванию каната. Ребятам были показаны
приемы самообороны.
По итогам соревнований первое место заняла команда школы-лицея № 101, на втором
месте оказалась школа для одаренных детей
«Дарын», а третье место досталось команде
СШ № 16. Всех победителей приветствовали
творческие коллективы КарГУ, подарившие
им замечательные вокальные и танцевальные номера.

ИНФОРМАЦИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНА ФАКУЛЬТЕТОМ ФИЗИЧЕСКОЙ
КУЛЬТУРЫ И СПОРТА

оказалось, есть чему поучиться у совсем
юных мастеров кисти и карандаша. Вот какие впечатления вызвали у них детские работы: «Несмотря на юный возраст, дети очень
творчески подошли к этой выставке. Смело
подобраны краски»,— считает Азиза, студентка группы ИИЧ-22. «Для себя я выделила
работы учащихся второго класса — натюрморты, пейзажи («Закат»). Очень важно, что
ребята приобщаются к искусству, участвуют в выставках, стремятся самореализоваться»,— восхитилась юными талантами Диана,
студентка группы ИИЧ-32. Ребята также выделяли многожанровость работ. «Жанры, на
которые я бы разделила представленные на
выставке работы, — полет фантазии, Древо жизни, Город будущего, натюрморты. И
хотя некоторые постановки, например «Венера», повторяются, каждая из них отличалась техникой исполнения, личностным настроением юного художника»,— поделилась
своими наблюдениями Виктория, студентка
группы ИИЧ-22.
Студенты в своих рецензиях отмечали
такие работы, как «Цветок» и «Жар-птица»,
подготовленные второклассниками. А еще
студентов удивили работы из пластилина
«Гимнастка», «Погоня», «Ангел», «Мадемуазель». Каждая работа, по их мнению, несет
определенный смысл, переданный в характере движения, пластике. Те работы, которых меньше всего, это как раз таки витражи.
И они привнесли разнообразие в выставку.
Особенное внимание студенты обратили на
работы в технике «графика — гелевая ручка».
Дети интересно работают с линией, они играют с ней. Хорошо чувствуют цвет, используют чистые, яркие краски. То, что детей учат
профессионалы, подтвердили работы самих
преподавателей, представленные на выставке. Многие студенты отметили декоративные
композиции Брагиной О. В., написанные акрилом, а также ее «Автопортрет». В заключение хотим процитировать Пабло Пикассо:
«Каждый ребенок — художник. Трудность в
том, чтобы остаться художником, выйдя из
детского возраста»…

Л. Р. ЗОЛОТАРЕВА,
ИСКУССТВОВЕД, ПРОФЕССОР КАРГУ ИМ. Е. А. БУКЕТОВА
Регистрационный взнос принимается наличными или отправляется почтовым переводом на счет:
РГКП КарГУ имени академика Е. А. Букетова
РНН 302000033720
АО «БТА Банк», г. Караганда
ИИК KZ69319G010000319464
БИК ABKZ KZ KX
БИН 990540002444
Телефон для справок 8(7212) 77-03-53.
Тел./факс 8(7212) 77-03-84.
Председатель оргкомитета — декан профессионально-художественного факультета к.
т. н., доцент Магавин С. Ш.
Технический секретарь — Салкимбаева
Салтанат Амангельдиевна, каб. 220.
Адрес
оргкомитета
конференции:
Республика Казахстан, 100028, г. Караганда,
ул. Карбышева, 7, КарГУ им. Е. А. Букетова
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АНОНС
Быстрее, выше, сильнее!
C 15 по 17 марта в КарГУ
им. Е. А. Букетова пройдет областная
олимпиада по физической культуре
для школьников. Основными целями
и задачами олимпиады являются выявление и развитие у учащихся творческих способностей и интереса к
научно-исследовательской деятельности, создание необходимых условий для поддержки одаренных детей,
распространение и популяризация
научных знаний среди молодежи.
Проведение олимпиады школьников по предмету «Физическая культура» включает в себя 2 вида заданий:
теоретическое и практическое.
Выполнение теоретического задания заключается в ответах на вопросы тестовых заданий. Содержание
вопросов отражает все разделы
Государственного стандарта по физической культуре и программ образовательной области «Физическая
культура».
Практическое задание заключается в выполнении упражнений
базовой части программы по физической культуре по разделам: гимнастика, баскетбол, волейбол.
Участниками олимпиады могут
стать ученики 10-11 классов общеобразовательных школ г. Караганды. Школами формируются команды
в следующем составе: девушки 1011 классы (2 участника), юноши 1011 классы (2 участника).
Победители будут награждены
дипломами соответствующих степеней и ценными призами, а также
при поступлении на факультет физической культуры и спорта КарГУ
им. Е. А. Букетова они получают скидки за обучение.

ИНФОРМАЦИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНА
ФАКУЛЬТЕТОМ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА

Начала анализа для юных
математиков
В КарГУ им. Е. А. Букетова 23 апреля 2011 года пройдет XVII Региональная научно-практическая конференция «Высшая математика и
школа». Работа конференции будет
проходить по следующим секциям:
алгебра, геометрия, комбинаторика
и теория вероятностей, математическая логика, начала анализа, история
математики, прикладная математика, информатика. Рабочие языки
конференции — казахский, русский,
английский.
Для участия в конференции необходимо до 20 марта 2011 года направить регистрационную форму и
научный проект по e-mail: assorti-1@
yandex.ru.
Представленные проекты будут
проходить экспертный отбор. Авторам отобранных работ будут высланы приглашения, а проекты будут
размещены перед началом работы
конференции на сайте www.mathematik.ucoz.kz. Работы, не прошедшие экспертный отбор, к участию в
конференции не допускаются.
Регистрационный взнос участника конференции составляет 300 тенге и оплачивается при регистрации,
которая состоится в день проведения конференции с 9.00 до 10.00 в
корпусе № 2 КарГУ им. Е. А. Букетова (ул. Университетская, 28а).
Контактная информация
Почтовый адрес: 100028, г. Караганда, ул. Университетская,
28а.
Телефоны: 8(7212) 77-03-95, 2316-37, e-mail: hamza13@yandex.ru,
math_faculty@ksu.kz
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)ылым ккжиегі

Апараттар тасыны
«Тілектер тізбегі»
азастан Республикасы Президентіні жанындаы )йелдер істері ж)не отбасылы-демографиялы саясат жніндегі `лтты комиссиясыны
бастамасымен аымдаы жылды 14 апаны мен
1 наурыз аралыында елімізде «Тілектер тізбегі»
атты республикалы акция тті.
Гендерлік саясатты ала басуына жадай жасау масатында йымдастырылан акция негізінде арМУ «азастан Т)уелсіздігіні 20 жылдыы:
)йелдер "лесі» атты жас алым )йелдерді облысты ылыми-т)жірибелік конференциясын ткізді.
Конференция ж мысына араанды облысыны
жоары мектеп, мемлекеттік  рылымдар мен
оамды бірлестіктер кілдері атысты. Конференцияа атысушылар азастан Республикасындаы гендерлік саясатты алыптасуы мен
азіргі ркениеттегі )йелді алар орнына атысты
зекті с ратарды арастырды. bылыми жиын барысында келген онатар Е. А. Бкетов атындаы
араанды мемлекеттік университетіні bылыми
кітапханасы йымдастыран «азастан: Егемендік. Еркіндік. Т)уелсіздік. — Казахстан: Независимость. Свобода. Суверенность» атты кітап крмесін тамашалады.

АРМУ БАСПАС

З ЫЗМЕТІ

Техникалы жне ксіптік
білім беруді дамыту
Академик Е. А. Бкетов атындаы арМУ колледжінде араанды облысы колледждеріні
директорлары Кеесіні м)жілісі тті. Аталмыш
жиына араанды аласы ж)не араанды облысы колледждеріні директорлары атысты. Колледждерді педагогикалы жымдарыны оу,
оу-)дістемелік, т)рбиелік, ылыми-зерттеу ызметтері бойынша т)жірибе, пікір алмасуды масат еткен жиында техникалы ж)не к)сіптік білім
беру ж"йесін жетілдіруді приоритетті баыттары
талыланды. Оу-т)рбиелік ж мыс дегейін жоарылату "шін колледждерді педагогикалы жымдарыны к"штерін ж мылдырып, ылыми жетістіктерді т)жірибемен штастыру жайы айтылды.

АРМУ БАСПАС

З ЫЗМЕТІ

Конференция?а шаырамыз
2011 жылды 20 мамырында академик Е. А.
Бкетов атындаы араанды мемлекеттік университеті колледжінде «Жаратылыстану, техникалы ж)не гуманитарлы ылымдарды зекті
м)селелері» атты І айматы ылыми-теориялы
конференция теді.
Айматы конференцияны ж мысы мына баыттар бойынша теді:
1. Гуманитарлы ылымдар секциясы
2. оамды ылымдар секциясы
3. Техникалы ылымдар секциясы
4. Жаратылыстану ылымдар секциясы
Конференцияа атысу "шін колледж оытушылары мен оушыларыны тінімі 2011 жылды7
1 с9уіріне дейін йымды комитетке ааза басылан ж)не электронды н сада тапсырылады
немесе conf_college@mail.ru электронды адресіне жіберуге болады.
• ж"йеленген т"рі бойынша тінім жіберіледі;
• мааланы тексті тмендегі талаптар бойынша
толтырылады (баспа текстіні клемі 3 беттен
аспау керек)
• тлем туралы квитанция
Конференцияны материалдар жинаын басып шыаруа ж мсалатын йымдастырушыны
тлем клемі 1800 те7гені  райды (мына шота
аудару керек: «Т ран лем Банк» А ОФ, банкті
БИК-і: ABKZKZKX, банкті СТН-і 300400210096,
клиентті аты-жні: Ж)нібек Марат лы Жартай,
клиентті СТН-і: 300820049059, клиентті ЖИК-ы
KZ02319G010003709850; ашаны аудару кезінде міндетті т"рде «конференция "шін йымды
тлем» деген сзді ж)не зіні аты-жнін жазу керек).
Конференцияны ж мыс тілі: азаша, орысша, аылшынша.
Конференцияа атысу "шін материалдарды
мына мекен-жайа жіберу керек: 100008, араанды ., Гоголь кш., 38, академик Е. А. Бкетов
атындаы арМУ колледжі, № 224 кабинет. дістемелік кабинет, жауапты хатшы Ж)нібек Марат лы
Жартай. Байланыс телефоны: 8 (7212) 51-66-05.
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Uмір шамы с4нгенмен…
О, тоба! Өз көзіме өзім сене алар
емеспін… Оқу ғимаратының дəлізіне
кіре бере, жүрегімнің соғуы жиілеп,
алқымыма тығылды. Əрең жылжып,
үстел үстіндегі суретке жақындадым.
Ұзақ қарап, тапжылмай тұрып қалыппын. Қасына үш шоқ гүл қойылған…
Біз Раушан Ғалықызымен оқу жылының басында, студенттік өміріміздің алғашқы күндерінде таныстық. Оң-солымызды енді танып, оқуға кірісіп жатқан
кез болатын. Орыс тілінен Раушан Ғалықызы Баяманова деген мұғалімнің сабақ
беретінін естідік. Кезекті өтіп жатқан
күндердің бірінде дəрісханаға орташа
бойлы, сəл толықша келген əйел адам
кірді. Аптығып, асығып емес, табиғатына тəн биязы қалпымен. Көзімізге
бірден жылы ұшырады. Амандастық,
таныстық. Сабағының мəн-маңызын түсіндіре келе, бəріміз бірігіп жұмыс істесек, жақсы нəтиже шығаратынымызды
айтты. Сөйтіп сабақ басталып кетті…
Раушан апайдың бір ерекшелігі —
сабақ оқымай келсек, не сұраққа дұрыс
жауап бере алмасақ, не бір сөзді қате
айтсақ, ешқашан жер-жебірімізге жетіп
ұрыспайтын, қате айтқанымызға күлмейтін, ешқашан «сенен түк шықпайды» деп көзімізге шұқып айтқан да емес.
Керісінше, бізді алға сүйреп, өзіндік сабақ өткізу əдіс-тəсілдерін тиімді қолданатын. Əлі есімде, кредиттік технология
бойынша таңның атысынан кеш батқанша оқитын біздерді орыс тілінің кезек-

ті бір сабағы жалықтырған болу керек.
(Əрине, ол кезде балалық қой). Топпен
театрға, «Бір түп алма ағашы» спектаклін көруге барайық дегенбіз» деп сұрандық. Ойымыз — сабаққа қатыспау.
Ұзақ жыл ұстаздық еткен кемеңгер кісі
ғой, студенттің психологиясын терең
меңгеріп алған. «Ендеше, ертеңгі сабаққа сол қойылым жайында мақала жəне
афишасын алып келесіңдер. Барыңдар»
деді. Үстімізден су құйып жібергендей,
көзіміз бақырайып тұрып қалдық. «Енді не істейміз? Жарайды, мақаланы көрген біреуден сұрастырып жазармыз. Ал,
афишаны қайдан аламыз?..». (Біз мұғалімге өтірік айттық қой, «бүгін болады»
деп). Ал, керек болса! Бəріміз жабылып
қулығымызды асырамыз деп жүрсек,
ол кісі жай ғана тығырыққа тіреп кетті. Сонымен не керек, ауызымызға құм
құйылып, басымыз салбырап үйге қайттық. Ертеңгі күні апайдың бізге қатты
ренжігені жанымызға батты. Ендігəрі
олай істемеуге келістік. Мəскеуге барып
келген іссапарынан кейін гүлмен қарсы
алып, кешірім сұрасып жаттық. Раушан
Ғалықызы болса, сол күнгі əрекетімізді
жымиып есіне алды. Əр сабағында орыс
тілін журналистикамен байланыстырып,
талдау жасатып, бастысы — көкейіміздегі пікірімізді сұрап-біліп отыратын.
Мақала да жаздырған күндері болды.
Айта берсе көп. Білімді тəрбиемен сіңіретін. Ғылымға көп еңбек сіңірді. Тегінде тұрғандай, Раушан апай Ғалымның
қызы, ғылымның адамы. Əрдайым жанары күлімдеп, шəкіртке деген мейірімі

Экономика – дамуды9 кілті
Қарағанды мемлекеттік университетінің экономика факультетінде
Қазақстан Республикасы Президенті
Нұрсұлтан Əбішұлы Назарбаевтың
биылғы Жолдауында көрсетілген
экономикалық жəне жастар аспектілерін жүзеге асыруға арналған «Жаңа ұрпақ жəне Қазақстан Республикасының экономикалық дамуының
қазіргі мəселелері» атты VІ аймақтық студенттік ғылыми-тəжірибелік
конференция өтті. Айтулы шараға
Астана, Алматы, Қарағанды, Теміртау
қалалары жоғары оқу орындарының
студенттері мен магистранттары қатысты.
Секция Қазақстан Республикасындағы құқық жəне экономикалық дамудың посткризистік бағдары, қазіргі

кездегі Қазақстан экономикасының
дамуындағы əлеуметтік-экономикалық
мəселелер, ХХІ ғасырдағы менеджменттің ғылыми-тəжірибелік мəселелері,
посткризистік кезеңдегі қазақстандық
қаржылық-несиелік жүйенің негізгі даму бағыттары, Қазақстан экономикасының даму салаларының маркетингтік
зерттеулері, бағалау, есеп жəне аудит
дамуының мəселелері мен болашағы
секілді ғылыми бағыттарды қамтыды.
Конференцияға қатысқан 260 қатысушының ғылыми мақалалары негізінде
құрастырылған жинақ ғылыми-тəжірибелік құндылыққа бай. Аталмыш
жинақ экономика саласының мамандары, студенттер мен магистранттар,
экономиканың түрлі саласындағы кəсіпорындар мен басқару органдарының
қызметкерлері, жалпы қазіргі заманғы

«Ана тілі9 — ары9 бл»

«Арыстандай айбатты, жолбарыстай қайратты, қырандай күштi қанатты, мен жастарға сенемiн!» деп
келер ұрпаққа үлкен үмiтпен қараған
ақын М. Жұмабаевтың сөздерi ерiксiз
еске түседi. Өз елiнiң еңсесiн биiк көтеруге, халыққа адал қызмет етуге даяр, белсендi, жалынды жастар бүгiнде
елiмiзде жетерлiк. Тұғыры биiк тəуелсiз елдiң осындай жастары бар бiздiң
мемлекеттен бақытты да бай ел жер
бетінде табылмайтыны сөзсiз. Халықтың өркениеттi жағдайда өмiр сүрiп,
еңбек етуi үшiн аянбай тер төгетiн
жастары барда ел болашағы жарқын
болары анық.

Кешегі Кеңес өкiметi кезiнде бір тілдік саясат үстемдік құрды. Орыс тiлiн
жете меңгерсек, коммунизм таңы орнайды деген қасаң түсінік қалыптасты. Міне,
ана тіліміздің тамырына балта шапқан
сол «солақай теорияның» айла-амалда-

ры басқа тiлдердiң қолданыс аясын отбасы, ошақ қасына дейiн тарылтып, ең
сұмдығы, болашағы жоқ нəрсе ретiнде
беделiн түсiрді. Бүгінде жұрт аузына
көп iлiгетiн Р. Гамзатовтың «Егер тiлiм
ертең болса құрымақ, Мен дайынмын
өлуге де бүгiн-ақ» деген қанатты сөзi сол
кезде айтылған-ды. Өйткенi түркi елдерiне түгел ардақты ағартушы, ғұлама ғалым А. Байтұрсыновтың «Сөзi жоғалған
жұрттың өзi де жоғалады» деген сөзiнiң
кебi келген болатын, яғни шет қақпай
еткен тiлiмiзбен бірге халқымыздың
ұлттық рухы жансызданып, дəстүр-салтының да өңі қашып, өзегi талып, əлсiреп бара жатты. Ең жаманы, ел ертеңi —
жастарымыз орыс тiлiнде шүлдірлеп,
туған тiлiн жатырқауды, менсiнбеудi
шығарды. Сөйтiп,»Анамыздың ақ сүтiмен бойымызға дарыған тiлдi ұмыту —
бүкiл ата-бабаларымыздың тарихын
ұмыту» деген сөзін түсiнбейтiн «өгей
ұлдар» көбейiп кеттi. Елiмiз егемендiгiн

төгіліп тұратын асыл ұстазды сессияның
басталар шағында соңғы рет көргенімді қайдан білейін?! Жылы ұшырасып,
амандық-саулық сұрастырып жатырмын, апай сабағымды сұрап əлек. «Бəрі
жақсы, мұғалім. Сізге үлкен рахмет айтамын. Ал, аман болыңыз» деп асығыс
өз жайыма жүре бердім.
Шыр етіп дүниеге келген сəтте маңдайымызға жазылатын тағдырдың қатал үкімінен асып қайда барамыз?! Бірақ Раушан Ғалықызының шəкірттерге
берері, үйретері көп еді… Тағдырдың
ісіне не шара?!
Жас қартаймақ, жоқ тумақ, туған өлмек
Тағдыр жоқ, өткен өмір қайта келмек
Басқан із, көрген қызық артта қалар
Бір Құдайдан басқаның бəрі өзгерер… деп Абай атамыз осындайда айтқан шығар…
Ұстаздың ұстазы болады, сіз сондай
ұстаздардың бірі емес, бірегейі едіңіз.
Жүздеген-мыңдаған студенттердің алғысын арқалаған ардақтымыз, жаныңыз — жəнатта, мекеніңіз — жұмақта
болсын!
P. S. Көзі тірісінде елемей, дүние
салған соң, жер-көкке сыйғызбай мақтау — қазақтың əдеті ғой деп сөге көрмеңіздер. Бұл — менің шəкірттік шын
сөзім…

Г?ЛСАЯН ЫБЫРАЙ,
ЖУРНАЛИСТИКА Б ЛІМІНІ

3 КУРС СТУДЕНТІ

экономиканың тынысына қызығушылық танытатындар үшін таптырмайтын оқу құралы.
Аймақтық конференцияда экономика саласындағы мемлекеттік жастар
саясатын жүзеге асырумен байланысты,
жастардың өзекті экономикалық жобаларына қатысты сұрақтар талқыланды.
Əр түрлі көзқарастар қамтылып, түрлі
пайымдар жасалды. Талас тудыратын
сұрақтар да болды. Шын мəнінде, айтулы ғылыми жиын жастардың ғылыми
көзқарастарын шыңдай түсті. Мұндай
ғылыми басқосулар біріншіден, жоғары оқу орындары арасындағы ғылыми
байланыстың нығаюын қамтамасыз
етеді, екіншіден, студенттердің академиялық біліктіліктерін арттырып, оқу
үрдісінің тəжірибелік бағытын дамытады.

;СЕЛ МУСИНА,
ЭКОНОМИКА ФАКУЛЬТЕТІНІ МАГИСТРАНТЫ

алып, тəуелсіздік таңы атқан кезде ғана
бұл сорақылықтың жолы кесiлдi.
Ана тіліміздің қоғамдық өмірдің барлық саласында өз мəртебесіне сай орын
алу барысы күрделі жағдайда жүріп жатыр. Батпаңдап кірген кесел мысқалдап
шығуда. Ана тілінде сөйлеу, оған деген
көзқарас адамшылықтың белгісі. Оның
мəні: əр азаматтың ана тілін Отанындай,
туған халқындай, ата-бабасындай сүйiп,
ардақтап, ол тiлде сөйлеуді тəңірiнiң
ұлы сиындай көруінде.
P. S.: ҚарМУ-да өткен «Ел ертеңі — жастар» атты сайысты тамашалап
отырғанда ойымызға осындай ойлар
оралған еді. Көптілді білім беру мамандықтарында оқитын студенттер арасында мемлекеттік тілдің мəртебесін көтеру, «үш тұғырлы тіл» саясатын жүзеге
асыру, студенттердің тілге деген қызығушылығын арттыру, шығармашылық
белсенділігін, кəсіби шеберлігін шыңдау
мақсатында өткізілген мұндай сайыстардың берер тəлімі зор.
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Наука и образование

Диплом за отличную подготовку кадров

Карагандинский государственный университет принял участие в
VIII Казахстанской международной
выставке «Образование и наука XXI
века — 2011», которая проходила в
выставочном комплексе «Көрме»
г. Астаны. Данная выставка проводится ежегодно под эгидой Министерства образования и науки Республики Казахстан. В этом году она
проходила с 16 по 18 февраля.
Цель выставки — демонстрация
достижений в области содержания
всех уровней образования, современных технологий обучения, учебного оборудования, новых программ и
учебно-методических комплексов нового поколения, оказание действен-

ной помощи молодым специалистам
в практическом применении своих
знаний.
Выставку открыл министр образования РК Б. Жумагулов. Он обратился
к участникам со словами: «Образование и интеллектуальные ресурсы —
это фундаментальная сфера, играющая ключевую роль в развитии государства. Его качество напрямую определяет состояние политики, экономики и общественной жизни. Именно
конкурентоспособный человеческий
капитал определен главой государства как один из основополагающих
трендов посткризисного развития
государства. На современном этапе
Казахстан уверенно осуществляет модернизацию национальной системы

образования и науки, направленную
на формирование новой генерации
высокопрофессиональных кадров, эффективных менеджеров с прогрессивным мышлением. Это требует новых
идей, новых технологий, нового качества и обновления содержания образования».
Проведение данной выставки и
участие в ее работе ведущих зарубежных и казахстанских специалистов
способствует установлению и расширению взаимного сотрудничества в
сфере образования и науки, отмечает
ведомство.
В выставочном центре «Көрме» было представлено 29 казахстанских и 8
зарубежных высших учебных заведений. В работе выставки принимают
участие 60 организаций образования
и компаний Германии, Чехии, Швейцарии, Узбекистана, Казахстана. Среди них такие известные научные школы, как Карлов университет (Чехия),
Германская служба обменов DAAD,
Институт гостиничного и туристического менеджмента в Швейцарии,
Российская академия им. Плеханова,
Санкт-Петербургский
государственный технологический институт и
многие другие ведущие зарубежные
вузы. Казахстанские университеты были представлены Евразийским национальным университетом им. Н. Гумилева, Казахским национальным
университетом им. аль-Фараби, Казахской академией транспорта и коммуникаций и т. д.
КарГУ им. Е. А. Букетова был удостоен на этой выставке диплома за подготовку высококвалифицированных
кадров.

ИНФОРМАЦИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНА
ИННОВАЦИОННЫМ ЦЕНТРОМ

Найти человека: слово о философе
Имя Бисембая Ергалеевича Колумбаева знакомо многим карагандинцам.
Особенно тем из них, чья студенческая жизнь проходила в стенах КарГУ
им. Е. А. Букетова. Ведь ученый уже
более 35 лет преподает предмет, который обращен к каждому человеку
независимо от его профессиональной
специализации. Этот предмет — философия. Причем преподает так, что
для всех посещавших его лекции и
участвовавших в его семинарских занятиях личность преподавателя и
представление о том, каким должен
быть настоящий философ, навсегда
стали единым целым. Поэтому 65летний юбилей Б. Е. Колумбаева дает
нам повод не только поздравить замечательного казахстанского философа, но и вновь задуматься над тем, как
важно для любого молодого человека
встретить в своей жизни подлинного
мыслителя, любителя мудрости, который учит не силой воздействия извне,
не навязыванием готовых шаблонов и
решений, но духовной притягательностью, готовностью к диалогу, открытостью навстречу личности другого.
В преподавателе Колумбаеве от казенной педагогики ничего нет. Он не
возвышается в аудитории монументом своих научных и педагогических
достижений. А они у него, безусловно, есть. Скорее, каждая его лекция
происходит «впервые», лектор заново
открывает для себя и для слушателей
сложные вопросы, не боясь задавать
их самому себе. Он не подавляет студентов авторитетом своей социальной
роли, объемом знаний, разносторонней эрудированностью. Скорее, он из
числа тех мудрецов, для которых чем

шире круг имеющихся знаний, тем
больше граница собственного незнания. Отсюда самокритичность, самоирония по отношению к своему статусу «профессор». Так появляется авторитет - не самопровозглашенный, но
добровольно признаваемый самими
студентами.
Педагогика Б. Е. Колумбаева является органичным сплетением вечных
философских идеалов истины, добра, красоты, утверждаемых вопреки
обыденности существования, с нравственным требованием «выделывания
себя в человека» (Ф. М. Достоевский).
Общая стратегия такой педагогики —
утверждение безусловной ценности
способности человека к самостоятельному мышлению, к творческому отношению ко всему миру и самому себе.
И хотя любит Б. Е. Колумбаев повторять слова немецкого поэта Рильке:
«Нас унижает наш успех», думается,
что готовящийся к выходу двухтомник
избранных произведений философа
станет хорошим подарком и ему самому, и всем нам.
И еще… Не так давно общались с
его сыном Бауржаном — студентом
КИМЭПа, и на наш вопрос «Что сейчас читаешь?» он ответил — Достоевского. Этот эпизод говорит о многом.
Выросший в доме, где существует
культ книги, культ знания, Бауржан
испытывает законное чувство гордости за своего отца — нашего юбиляра.
Конечно, наукой можно, а кто-то
говорит, и должно заниматься вопреки, наперекор традиции, наперекор
равнодушию, но наука — это очень
трепетная составляющая нашей жизни, без соответствующих условий она

может превратиться в нечто отвратное,
циничное, удобненькое. В этом смысле
одним из главных условий творческой
жизни нашего Бисеке является его дом,
наполненный традициями гостеприимства, уважения к друзьям, родным
и близким. И в этом важнейшая заслуга его супруги — Ляззат; это человек с
хорошим чувством юмора, преданный,
пусть и опосредованно, философии,
понимающий всю меру ответственности за «нашего милого доктора».
В эти юбилейные дни хочется в очередной раз порадоваться нашей жизненной удаче — знакомству с Бисембаем Ергалеевичем Колумбаевым — и
пожелать ему здоровья через здоровый дух (как считают китайские мудрецы), творчества, соответствующего
заявленной планке, и бесконечного
удивления (по Аристотелю) от присутствия в этом несовершенном, но
лучшем из всех миров.

ЗАВ. КАФЕДРОЙ ФИЛОСОФИИ И ТЕОРИИ КУЛЬТУРЫ
КАРИПБАЕВ Б. И.,
СТ. ПРЕПОДАВАТЕЛЬ СОЛОЩЕНКО П. П.
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АНОНС
Что изменилось в постсоветских обществах?

Кафедра политологии и социологии Карагандинского
государственного университета им. Е. А. Букетова в сотрудничестве с Карловым университетом в Праге, факультетом
естественных наук, кафедрой демографии и геодемографии
(Чехия), Ассоциацией социологов Казахстана, Областным
филиалом НДП «Нур Отан» проводит международную научнотеоретическую конференцию «Постсоветские модели социальных трансформаций: опыт двадцатилетия», целью
которой является рассмотрение различных аспектов постсоветских трансформаций. В рамках конференции планируется обсудить и осмыслить следующие проблемы: трансформация социальных институтов постсоветского общества,
формирование новых образовательных систем в постсоветском периоде; этнокультурные процессы на постсоветском
пространстве; изменения демографических процессов в
постсоветских странах; исторический опыт постсоветских
трансформаций. Задачами конференции являются обмен
опытом и технологиями в области социальных инноваций,
дальнейшее развитие сетевой коммуникации ученых и общественно-политических деятелей Казахстана с учеными
ближнего и дальнего зарубежья; укрепление сотрудничества
между общественными организациями, научными центрами
в целях развития и активизации социальных исследований;
развитие контактов между учеными и практическими работниками дальнего зарубежья и постсоветского пространства,
определение новых направлений научных исследований.
Конференция пройдет 15-16 апреля 2011 года. В
работе конференции примут участие ученые дальнего зарубежья, стран СНГ и Казахстана. Также приглашаются
аспиранты, магистранты, представители государственных
органов.
Направления работы конференции:
Секция 1. Трансформация социальных институтов в
постсоветских обществах (e-mail секции: 01_polit_soc@
mail.ru).
Секция 2. Исторический опыт постсоветских изменений: предпосылки и итоги (e-mail секции: 02_polit_soc@
mail.ru).
Секция 3. Этнокультурные процессы на постсоветском пространстве (e-mail секции: 03_polit_soc@mail.ru).
Секция 4. Демографические процессы на постсоветском пространстве: проблемы и вызовы (e-mail секции:
04_polit_soc@mail.ru).
Секция 5. Современные модели образовательных
систем (e-mail секции: 05_polit_soc@mail.ru).
Секция 6. Казахстанская модель трансформации:
социально-политический контекст (e-mail секции: 06_polit_soc@mail.ru).
Рабочие языки конференции — казахский, русский.
До начала работы конференции будет издан сборник
материалов. Заявку и тексты выступлений (статей, докладов) необходимо представить до 1 марта 2011 года.
Оргкомитет оставляет за собой право отбора докладов
на соответствие тематике конференции и требованиям к
оформлению материалов. Материалы, не соответствующие
указанным требованиям или представленные без заявки,
приниматься к рассмотрению не будут. За содержание текста статьи оргкомитет ответственности не несет.
По результатам опубликованных статей и выступлений
участников международная редколлегия предлагает публикацию расширенной статьи (до 1 п. л.) в монографии с
рабочим названием Post-Soviet Patterns of Social Transformations, которая будет издана на английском языке на базе
Карлова университета в Праге (Чехия).
Размер организационного взноса для участников конференции составляет:
до 1 марта — 2500 тг. (приблизительно 12,5 €), после
1 марта до 20 марта — 3000 тенге (приблизительно 15 €).
Оргвзнос включает в себя стоимость программных материалов и сборника материалов.
ОПЛАТУ НЕОБХОДИМО ПЕРЕЧИСЛИТЬ ТОЛЬКО ПОСЛЕ
ТОГО, КАК ВЫ ПОЛУЧИТЕ ПОДТВЕРЖДЕНИЕ ТОГО, ЧТО ВАША СТАТЬЯ ПРИНЯТА К ПУБЛИКАЦИИ.
После оплаты оргвзноса участия в конференции необходимо прислать отсканированную квитанцию на электронную почту секции, соответствующей вашему докладу. Расчетный счет для перечисления денег:
Отделение «БТА банка» № 07-12
№ счета: KZ69319G010001830142
РНН302010669141
Баяновой Айман Казбековне
В платежном поручении указать: «Оплата за участие в
международной конференции «Постсоветские модели социальных трансформаций: опыт двадцатилетия». Участники
конференции из стран дальнего зарубежья имеют возможность оплатить оргвзнос при регистрации после приезда на
конференцию.
Материалы просим направлять на электронный адрес
секции, соответствующей вашему докладу: секция № 1:
01_polit_soc@mail.ru (координатор: Валитова Зульфия Хафизовна); секция № 2: 02_polit_soc@mail.ru (координатор:
Баянова Айман Казбековна); секция № 3: 03_polit_soc@
mail.ru (координатор: Карасева Наталья Владимировна);
секция № 4: 04_polit_soc@mail.ru (координатор: Резвушкина Татьяна Александровна); секция № 5: 05_polit_soc@mail.ru (координатор: Инджиголян Анжела Алвановна); секция
№ 6: 06_polit_soc@mail.ru (координатор: Алимова Сауле Бисембаевна).
Адрес оргкомитета: Республика Казахстан, 100028,
г. Караганда, ул. Муканова, 1, корпус 8, к. 313, кафедра
политологии и социологии. Тел. 8(7212) 77-03-73, e-mail:
polit_soc@mail.ru. Координаторы конференции: Валитова
Зульфия Хафизовна (+7 701 405 39 03), Кошербаев Дастан
Бакытбекович (+7 701 580 35 00).
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Е. А. Б4кетов публицистикасында?ы
оу-а?арту мселесі

Наше творчество

Любовью полнятся сердца
В ожидании весны чувства
становятся ярче и сильнее. Недаром самые эмоциональные
праздники — День всех влюбленных и Восьмое марта — приходятся на конец зимы — начало весны. Именно в эти дни,
когда природа начинает оживать и в воздухе появляется
аромат пробуждения, своими
чувствами хочется поделиться
с другими.
На филологическом факультете
прошел День поэзии. В последние
дни февраля студенты собрались
вместе со своими педагогами,
чтобы поделиться чувством радости от соприкосновения с прекрасным и любовью. Именно любовь
пробуждает в человеке талант,
позволяет ему раскрыться и вдохновляет на самые высокие слова и поступки. Поэтому основная
часть стихотворений была, конечно же, посвящена любви. Лирический вечер проводился в форме
конкурса, который включал в себя три номинации: «Классическое
стихотворение о любви», «Современное стихотворение о любви»,
«Стихотворение о любви собственного сочинения».
Здесь вспоминали о великих
историях любви, разрушающих
зло и пошлость, недоверие и обман. Такие истории олицетворяют
главную мудрость человеческого
существования — любовь в самом
высоком смысле слова. Сдержанно и проникновенно прочла свое
стихотворение Татьяна Ветковская — именно она стала победителем в классической номинации.
Немного дерзко и озорно выступила Айжанар Абельдина и заняла первое место в номинации
«Современная поэзия». А Алена
Субатина представила на конкурсе свое стихотворение, которое
поразило всех мерностью ритма, слаженностью рифмы и мудростью чувств.
Жюри, в состав которого входили ценители слова — преподаватели-филологи, — поблагодарили
студентов за то, что они готовы оставаться верными нравственным
идеалам и высоким поэтическим
требованиям.
СТУДЕНТКА

ГУЛЖАЙНА ИСЛАМБАЕВА,
1-ГО КУРСА ФИЗИЧЕСКОГО ФАКУЛЬТЕТА

Академик Е. А. Б>кетов атында?ы @ара?анды мемлекеттік университетi
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Е. Бөкетов публицистикасының бір ерекшелігі құрғақ ақыл, қызыл сөзден (дидактика) аулақтығы. Ғасырлар қойнауынан
жеткен адамзат баласының ғибратты асыл
сөздері мен озық үлгідегі мəдениет мəйегі
Евней шығармаларына үнемі алтын арқау
болып отырады. Өткені мен бүгіннің, болашақтың пайым-парасаты тұтастық желісін
үзбей, оқушы зердесіне тіршілік атты ұлы
керуеннің көкейкесті мəселелерін келісті ой,
кестелі тілмен əсем жеткізеді.
Мысалы, ағартушылық саласында АбайЫбырай-Евней деп елестетсек, ғылыми көзқараста Шоқан-Қаныш-Евней деп пайымдауымызға əбден негіз бар. Осы пікірімізге
орайлас Ғ. Құлқыбаев естелігінде мынадай
сөздері бар: «Аударуға алған шығармалары
ылғи ығай мен сығай. Бұл ретте Евекеңнің
шығармашылық ауқымы мен нəзік талғамы
кісі таңғаларық. Болгар классигі И. Вазовтың «Бұғауда» романы, француз классигі
Э. Золяның əңгімелері, В. Шекспирдің əйгілі «Макбет» «Юлий Цезарь» пьесалары,
В. Маяковскийдің «Қандала» драмасы мен
«Керемет» поэмасы, С. Есениннің «Анна
Снегина» поэмасы тағы-тағылар. Тек қана
аттарын атап шыққан шығармалардан көрініп тұрғандай, ол өз халқының оқырмандарын қандай ғажайып көркемдік əлемнің
кəусарынан сусындатуға ұмтылған. Бұл ұмтылыс XІX-XX ғасырлардағы қазақтың Абай
мен Шоқан, Шəкəрім мен Ахмет, Мағжан
мен Міржақып, Мұхтар мен Жүсіпбек, Сəкен мен Ілияс сынды ұлы зиялылары мен
ағартушылары бастаған керемет дəстүрдің
жалғасы іспеттес».
Е. Бөкетов есімін ол жазған публицистикалық шығармалар өзегін Алаш жұртының
алыптар легінен іздеуіміз əбден лайық.
Өз заманының күрделі проблемасын
шығарма шындығына айналдырған Е. Бөкетов таланты сөз жоқ келер ұрпақ қажетіне
айналдырар құнды дүние қатарында тұрады.
«Е. Бөкетов — тағдырдың қатал сынынан
өткен ғалым-əдебиетші. əсіресе, тоқырау кезеңінде небір пасық ойлылар, іштен шалушылар оның адымын аштырмады. Баршамызға белгілі, 1978 жылы «Простор» журналында оның «Жарқын тағдыр кезеңі» атты
повесі жарияланған. Ол «Ғылыми қызметкер жазбалары» деген айдармен берілді».
Сол кітаптың алғы сөзінде Е. Бөкетов: «Мен
осы еңбегімде уақыт туралы, өзім туралы
сыр шерткім келеді. Қазір байқап қарасам,
екеуінің ауылына жақындай алмаппын. Солай бола тұрса да бұл жазбаларымды оқырмандар тезіне салуды жөн көрдім, өйткені,
оларда көптеген кемшіліктерге қарамастан,
халық тағдырында ұлы да ғажайып рөл
атқарған совет ғылыми қызметкерлерінің
аздап болса да тəжірибесі бейнеленген,» —
деп жазды.
@азаCстан РеспубликасыныB МDдениет, аCпарат жDне келісім министрлігінде
тіркелген. КуDлік № 1450-Г. 21.08.2000 ж.
ПК «Экожан» баспаханасында басылды. @ара?анды Cаласы, Садоводов к>шесі, 14.
Айына 2 рет жарыC к>реді. Таралымы: 1000. К>лемі 4 б. т.
Газет Академик Е. А. Б>кетов атында?ы @арМУ-дыB Баспас>з-Cызметінде теріліп
беттелді.
@арМУ студенттерiне тегiн таратылады
Материалдарды Cайта басу?а тек редакцияныB келісімі бойынша рJCсат етіледі.

Қазіргі кезде жазған шығармасы сынға
іліксе «ит көрген ешкі көзденіп» шыға келетін кейбір қаламгерлерге, өз туындысына
осылайша өзі баға берген Е. Бөкетов қасиеті
үлгі боларлықтай.
Кемшілік өзін-өзі мойындаудан түзеледі.
Е. Бөкетов кейіннен повесін қайта өңдеп жазып шықты. Қуаныштысы сол бұл повесть
кейін «Алты хат» атты деректі-хикаят ретінде жеке кітап болып шықты.
Бұл кітапта жазылған қысқаша анықтамада «Жаны таза, рухани дүниесі бай оқымысты-химик Мəжит Нұрбаевтың балалық
шағынан бастап, институт басшысына дейін
көтерілгендегі еңбегі, ішкі толғаныстары
мен тебіреністері терең психологиялық мəнерде шынайы суреттелген. Жазушы адамгершілік, этика, мораль мəселелеріне ерекше назар аударады’’, — деп жазылған.
Е. Бөкетовтің бұл шығармасын таза көркем дүние қатарына жатқызуға болмайды. Əрбір шығарма шырайы, соны жазған
адамның жан-дүние айнасы сияқты. Парасат-білімін, адамгершілік-ұжданын, қоғамдық көзқарасын автор өз шығармасы арқылы кейіпкер бойына дарытады. Немесе,
керісінше өмірден көрген зорлық пен қатігездікті, парықсыздық пен тоғышарлық сияқты жат қылықтарды өз кейіпкері арқылы
көрсете отырып, өмір болмысын көз алдыңызға əкеледі. Соның жақсысынан үйреніп,
жаманынан жиренуге тəрбиелейді. Сөз жоқ,
Мəжит Нұрбаев бойындағы көптеген қасиеттер мен ол кешкен тағдыр жолы Евней
Бөкетов өмірінде болған жайттар, яғни, хат
тəсілі арқылы баяндалатын оқиға желісіне
құрылған бұл шығарманы деректі монологхикаят десек те қателесе қоймаймыз. Мұнда
да уақыт, қоғам, адам арасындағы қатынас,
əрекет бейнеленген. Хикаяттағы мына бір
үзіндіге зер салып көрелік: «Бірақ бір қызығы, ардақты жазушы інім, сол кезде маған
сенген жоғарғы орындар мен адамдардың
сенімін ақтамадым деп кінəлап жүрмеппін (адалына келсе, ең əуелі өзімді-өзім осы
үшін кінəлауым керек еді ғой). Жоқ, менің
ұялып, ренжіп жүргенім, мақтанып, мардамсуға ойысымпаз қиялымдағыдай ер
жігіт болмай шыққаным екен. Сол кездегі
жай-күйімді талдап байқасам, жұрттың көбінің қара басындағы драма əркімнің ісі мен
əрекеті қиялымдағыдай болып шықпағанынан туа ма деп ойлаймын».
Осы сөздер астарына үңіле түссек, ғылым жолындағы тағдыр-талайы, соқтықпалы-сонарлы Е. Бөкетовтің өмір жолы ойға
оралатындай. Өмір шындығын көркем оймен кестелі жеткізу де қаламгердің өзіндік
тəсілі дегеніміз осы болар.
Бұл хикаят көтерген мəселе өзегі тағы да
ғылым-білім, тəлім-тəрбие, ар-ождан адамгершілік болып табылатындығы Букетов
публицистикасындағы алтын арқау, ұлағат
жемісіне жетелейтіндігі сондықтан деп білеміз.
«Академик Сəтбаев. Академик Букетов.
Бұлар халқымыздың бақытына туған жарық
жұлдыздар еді. Бірі — ұлы ұстаз, бірі оның
шапағатына бөленген шəкірті болды. Ұстаз
алдында асыл парызының бір өтеуі болсын
деді ме, ғалым жазушы Евней Букетов бертінде көркем сөзбен кестелеп «Жас Қаныш»
атты деректі хикаят жазды. Шығарма орыс
тілді оқырманға арналып жазылғандықтан,
автор қазақтың тұрмыс-салт, əдет-ғұрып, тəлім-тəрбие ерекшеліктеріне кеңірек тоқталып, қызғылықты баяндап отырады. Кітаптың танымдық, тағылымдық маңызы зор».
1999 жылы «Қазақстан» баспасынан жарық көрген Евней Бөкетовтің «Жас Қаныш»
деректі хикаятына осындай пікір білдіріпті.
Карагандинский государственный университет им. академика Е. А. Букетова
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Осы деректі хикаяттың жазылу тарихы
туралы Е. Бөкетовтің Қаныш Сəтбаевтың
жары Таисия Алексеевнаға жазған хатында
жақсы айтылған.
Бұл хатты Таисия Алексеевнаның: «Академик Қаныш Имантайұлы Сəтбаевтың
өмірнамасын тек сіз ғана жазуға тиістісіз,
тіпті, əрі барса, міндеттісіз», — деген өтініштілегін айта отырып, хикаятта жазған ізденістері мен ойларын былайша білдіреді: «Əрбір
адамның ішкі сыры, ұңғыл-шұңғылы көп өз
алдына бір дүние екені адамға бұрыннан таныс қағида болса, жобасы, осы қағида үлкен
ойшылдар мен ғұламалардың, халық ардагерлерінің рухани өміріне қолданғанда анағұрлым мағыналы болмақ. Сондықтан Қанекең сияқты адамдардың ішкі сырын, ой астарын түбегейлі қайталап, тұтасымен оқушыға
елестетіп берем деудің өзі тіпті астамшылық
болатын сияқты. Бірақ, дегенмен, біз ұлы
адамдардың көпшілік үшін жазылған өмірбаяндарын оқып, көп пайдалы мəліметтер
аламыз, сол мəліметтерді рухани азық етеміз.
Олай болса, ұлы адамдардың ісі мен əрекеті
туралы қалың оқушыға арнап жазып отыруымыз қажет, өйткені Ираклий Андронников айтқандай, «Ұлы адамның өмірбаянын
өзінің тірліктегі тəжірибесін сезіне дамыған
адамзаттың өрлеу сатысының бірі деп тануға
болады.» Əсіресе, халқымыздың ғылым, мəдениет шыңына өрлеуінің жарқын бастаушы
бейнесі болған академик Қаныш Сəтбаев,
ұлы суреткер Мұхтар Əуезов сияқты кемеңгерлеріміз жөнінде жазуымыз қажет».
Сəтбаев өмірбаянына арналған деректі
хикаят көтерген проблема жүгі Е. Бөкетовтің осы пайымдауынан анық аңғарылып
тұр. «Қанекең тақырыбын ойлана бастағаннан бері көп деректермен танысып, айналасында жақын болған адамдармен сөйлесіп,
Қанекеңнің шығармаларын оқып жүрмін,
бірақ Қанекеңнің күрделі бейнесіне бір табан жақын түсіп, ол кісінің ішкі сырын ұғына бастадым десем, өтірік айтар едім».
Осы жерде Е. Бөкетовтің кəнігі публицистерге тəн шығармашылық машығына
тағы куə боламыз. Журналистке қойылар
талап: «не жазсаң да біліп жаз, əбден зерттеп жаз» — болса, бұл қасиет Е. Бөкетовтің
табиғатына тəн қасиет екеніне өз сөзі дəлел.
Қанекең туралы шығарма жазу барысында Е. Бөкетовтің көп ізденіп, еңбектенгені
байқалады. Ол ізденіс мұраты — шығарма
арқауының өміршеңдігі мен ұрпаққа өнегелі болар мұраның мағыналы мəнді болуы.
Ұлы адамдар өмірбаянының жазылу тарихына зор мəн бергендігі оны зерттегендігі
Таисия Алексеевнаға жазған хатында анық
сезіледі. Осы тұрғыдағы Д. А. Фурмановтың сөздерін есіне алып: «Тарихи тұлғалар
суреттелген. Олардың шын айтқан ойлары
мен сөздері келтірілмей, оның орнына шығармада осы бір түрде ешқашан олар айтпаған ойлар мен сөздер келтірілуінде ешбір
оғаштық жоқ. Ең бастысы — тұлғаның шын
бейнесі, тарихи тұлғаның шынайылылығы сақталуы қажет, уақ-түйек детальдарды
құрауда ешбір мəн таба алмаймыз. Кейбір сөздер айтылған болар, енді бір сөздер
айтылуға тиісті болар бəрібір емес пе? Тек
болған істер мен адамдардың шынайылығы
сақталса болғаны».
Осындай ой, тың пікір өзіне тəн қаламгерлік əдіс-амалмен, іштей ширығып, тыңғылықты əзірлікпен жазған Е. Бөкетовтің
Қаныш туралы деректі хикаяты, болмысы
бөтен, танымы терең дүние болып шыққан.
(Жалғасы бар)

. Д. АСАНОВ,
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