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В Европу – с DAAD!

ВО ИМЯ ПРАВДЫ

В Карагандинском государственном техническом университете состоялась региональная научно-практическая конференция «Роль Казыбек би в формировании казахской государственности». На мероприятие собрались ученые ведущих вузов
страны, приехали гости – общественные деятели, представители Мажилиса и Сената Парламента РК, а также прямые потомки легендарного Казыбек би. В этом
году выдающемуся деятелю, стоявшему у истоков образования казахского государства, исполняется 345 лет. Конференция началась с возложения цветов к памятнику Казыбек би. После торжественной церемонии с фотографированием на память в
актовом зале к собравшимся обратился ректор КарГТУ Арстан Газалиев.
- Идея провести конференцию была выПосле официального открытия состоясказана нашими видными учеными. Она лась демонстрация фильма о жизни и деяпризвана вернуть современникам память тельности Казыбек би. Затем прозвучали
о великой личности в истории Казахстана доклады участников конференции.
– деятеле государственного масштаба КаВ работе научного собрания приняли
зыбек би. Мы надеемся, что конференция участие депутат Мажилиса Парламента С.
привлечет большой интерес, в первую оче- Ферхо, представители Сената. С докларедь со стороны молодого поколения.
дами выступили директор Института исто-

6 -бет
Институт өмірінен
рии и этнологии им. Ч. Валиханова Х. Абжанов, казыбековед Р. Бейсетаев. Для него
изучение трудов Казыбек би, Толе би, Айтеке би, Бухар жырау и других выдающихся мыслителей стало делом жизни, а нынешняя конференция – государственным
вопросом возвращения исторической правды. Сборник докладов конференции поступит во все библиотеки вузов, видеофильм о
Казыбек би покажут всем студентам университета.
Многогранная деятельность Казыбек би
стала объектом изучения историков, юристов, этнографов. Результатами исследования на конференции поделились профессор кафедры евразийских исследований ЕНУ им. Л.Н. Гумилева М. Алпысбес, а также преподаватели историки Карагандинского государственного университета им. Е.А.Букетова и Карагандинского государственного технического университета К.Есимов, М. Жакин, М. Сулейменова, А. Даниярова. Интересным был рассказ ректора Карагандинского университета «Болашак» Н. Дулатбекова, по инициативе которого создана энциклопедия о Казыбек би.
По завершении работы конференции гости посетили Историко-культурный центр
имени Первого Президента РК Н.А. Назарбаева в Темиртау.
Ольга Моос,
«Индустриальная Караганда»

ОБЪЕДИНИТЬ ПОТЕНЦИАЛЫ

14 марта в КарГТУ прошла встреча
коллектива вуза с делегацией АО НК
СПК «Сарыарка» во главе с председателем правления Г.Т. Рахимжановым.
В ходе экскурсии по вузу гостям был
представлен ряд социально важных инноваций, разработанных учеными университета: «Технология интенсивного извлечения
метана», «Гидродинамические нагреватели», «Пневмолифты», «Система обеспечения безопасности строительства и эксплуатации зданий и сооружений», «Пассивные
дома», «Разработка газоочистного оборудования», «Планетарная мельница для извлечения ценных металлов из отходов производства» и др.

Особое впечатление на представителей АО НК СПК «Сарыарка» произвела
Зона высоких технологий КарГТУ, в которой разместились студенческое проектнотехнологическое бюро, Лаборатория инженерного профиля «Комплексное освоение
ресурсов минерального сырья», Центр рабочих профессий и Казахстанский институт
сварки.
По результатам встречи ректором университета, академиком НАН РК А.М. Газалиевым и председателем правления АО
НК СПК «Сарыарка» Г.Т. Рахимжановым
подписан Меморандум о творческом сотрудничестве по развитию государственночастного партнерства с целью повышения

эффективности интеграции образования, науки и производства, направленной на повышение качества подготовки специалистов и
создание инноваций на уровне мировых научных достижений на основе объединения
средств и творческих потенциалов двух организаций.

В ПОДДЕРЖКУ ИННОВАЦИЙ

ПОД ШАНЫРАКОМ КАРГТУ

20 марта в КарГТУ прошла встреча коллектива Карагандинского государственного технического университета с заместителем Председателя Правления АО «Национальный инновационный фонд» А.Ж. Султангазиным.
В ходе экскурсии по вузу гостю были представлены Выставка инноваций, а также результаты деятельности Офиса коммерциализации технологий и инновационного
научно-технического комплекса вуза, который
включает 7 НИИ, 35 научно-исследовательских
лабораторий, 3 научно-технических центра,
Технопарк «Политех», Молодежный инновационный центр, Лабораторию инженерного профиля «Комплексное освоение ресурсов
минерального сырья», Центр рабочих профессий и Межрегиональный центр ТиПО.
После экскурсии заместитель Председателя Правления АО «Национальный инновационный фонд» А.Ж. Султангазин провел в
конференц-зале актуальную и содержательную презентацию новых инструментов господдержки и финансирования инновационных
проектов в рамках государственно-частного
партнерства, ответил на вопросы руководителей подразделений, ведущих ученых и сотрудников по бизнес-инкубированию и коммерциализации проектов.

КарГТУ во главе с ректором, академиком
НАН РК А.М. Газалиевым принял активное
участие в праздновании Наурыза.
Гостеприимный двор КарГТУ распахнул свои
двери в юрточном городке на проспекте Бухар
Жырау. Над оформлением праздничного убранства юрты работали преподаватели дизайнерского отделения Технологического колледжа.
Наурыз – праздник изобилия, поэтому были
организованы достойная встреча гостей и их
угощение. В первую очередь, в юрте КарГТУ
подавали традиционное блюдо «наурызкөже», а
также ароматный плов. Здесь проявили свое мастерство повара и официанты цеха общественного питания университета. В этот день около
тысячи горожан отведали праздничного угощения КарГТУ.
Жителям шахтерской столицы запомнилась
и прекрасная концертная программа, в которой
участвовали широко известный за пределами
вуза дуэт «Кәусар», победительница вокальных
конкурсов Гульнара Кошенова, а также джазовый вокально-инструментальный ансамбль под
управлением В.Ф. Сирацкого.
Активное участие в организации праздника
приняли все структурные подразделения вуза,
особенно отличились профсоюз преподавателей и сотрудников КарГТУ и профсоюз студентов «Жас Орда».

«Жастар кадрлық резерві» жобасының түлектері студенттермен кездесті

22 ақпан 2012 жылы аталмыш жоба аясында «Жастар
кадрлық резервінің» түлектері
Е.А. Бөкетов атындағы Қарағанды
мемлекеттік университетінде және
Қарағанды мемлекеттік техникалық
университетін бітіруші студенттермен кездесіп, жоба жайлы насихат
жұмысын жүргізіп, ақпарат беріп,
пікір алмасу болды.
Өткізілген шараның мақсаты: жоғарғы
оқу орындарын бітірген жастарға «Жастар кадрлық резерві» жобасын насихаттау; жаңа жұмыс орнын табу жолында барынша белсенді болуға үйрету; студент
жастарды келешек жұмыс берушімен
сұхбат жүргізе алуға және тәжірибе
арқылы жас азаматтардың кәсіби біліктілігін арттыруға бағытталған.
Бұл бәсекеге қабілетті мемлекеттердің
қатарына кірудегі еліміздің жаңашылдық
қадамын қамтамасыз ету үрдісінде,
Қазақстан жастарын мемлекеттік қызметке дайындау мақсатында 2008 жылдың
30 қаңтарында Қазақстан Республикасы
Президентінің Халықаралық «Болашақ»
стипендиясы
стипендиаттарының
қауымдастығының II Форумында, 2010
жылдың 14 мамырында «Жас Отан»
Жастар қа-натының I Съезінде Елбасы Н.Ә. Назарбаев жастар арасынан
«мемлекеттік басқару жүйесі, бизнес
пен қоғамдық қызмет саласы үшін заманауи және тиімді басқарушылардың

жаңа генерациясын қалыптастыру керек
деп» атап көрсеткен болатын. Бұл яғни
елімізде жаңаша ойлайтын кадрлардың
жетіспеушілігінен
және
еліміздің
қарқынды дамуында жастардың күшжігері мен әлеуетін кең көлемде пайдалану қажеттілігіне байланысты болып
отыр. Сондықтан жаңа Қазақстанның
жарқын болашағы осы жастардың
қолында және оның бүгін қаланатынын
ескере отырып, «Нұр Отан» ХДП «Жас
Отан» ЖҚ жастардың кадрлық резервін
қалыптастыру жобасын жүзеге асыруда.
Аталмыш тапсырма бойынша қызметтік өсуге ынталандырылған, кәсіптік
дағдылары және басқару біліктіліктері
жоғары дамыған мамандардың республикалық деректер базасы болып табылатын
«Жастар кадрлық резерві» жобасы өзінің
аналитикалық ойлау қабілеті жоғары
және көшбасшылық мінездемелері айқын
байқалатын қазақстандық және шетелдік
жоғары оқу орындарын тәмамдаған 29
жасқа дейінгі жастар қатыса алады.
Осы жобаға үш жыл барысында ең
жоғары рейтинг жинаған үздік екі
мыңнан аса жастар жоба сертификаттарына ие болып, мемлекеттік басқару
органдарында және министрліктерде
тағылымдамалардан өтті, оның 15-і
Қарағанды облысының жастары.
Бұл жастарға Ресейлік мотивация
саласындағы қатарлы сарапшы Альбина Власованың жеке тиімділікті

басқару, өмірді стратегиялық жоспарлау семинарының бірінші кезеңін өтіп,
Қазақстан Республикасы жанындағы
Мемлекеттік басқару академиясында
«Әлеуметтік-саяси үдерістерді тиімді
басқарудың негіздері» тақырыбындағы
семинар-тренингі бағдарламасы бойынша оқуды нәтижелі тәмамдап, мемлекеттік басқару жүйесі, бизнес және
қоғамдық қызмет салалары басшыларына аталған жоба қатысушыларына
жоғарғы қызметке өтуіне ұсыныс жасалады.
Бұл Елбасымыздың сыңдарлы саясатының, жастарға деген сенімінің мол
екендігінің тағы бір айқын дәлелі. Еліміздің ертеңі, мемлекетіміздің жарқын
болашағы білімді де, білгір жастардың
қолында. Елдің ертеңгі сенімі де солардың мойнында. Қай заманда болмасын қоғамның қозғаушы күші-жастар.
Осы ретте Елбасымыздың: «Мен, сіздер,
бүгінгі жастар ерекше ұрпақ екендеріңізді
қайталаудан жалықпаймын» десе, біз,
жастар, Елбасының және ел үмітін
ақтауға әрқашан дайынбыз демекпін.
Мейрамгүл Елубай,
«Нұр Отан» ХДП Қарағанды
облыстық филиалының жастар
саясаты жөніндегі консультант,
«Жастар кадрлық резерві»
жобасының Қарағанды облысы
бойынша үйлестірушісі

ҰЛЫ ІСТЕР ДӘУІРІ
Тәуелсіздік дегенде ойға түсетіні
ұлан-ғайыр, өзінің қадамдарын
нық басқан, ұлы жердің басына
құрық тимеген асау тайдай, тағы
жануардай, жүйрік желдей ойы
да азат, әрекеттері де еркін халық
түседі. Егемендік дегенде көз алдыма қыран құстың көк аспанда күн
нұрына шомылған бейнесі, ұлттық
өрнекке, символға толы елтаңба
елестеп, алты қырдың астынан өр
рухқа толы әнұран естіледі.
Ұшса құстың қанаты талатындай,
жүгірсе аңның тұяғы сынатындай
байтақ сахара өңірді иеленген ұланғайыр еліміздің егемендік алғанына
жиырма жыл. Бұл жолда биік белестер бағындырылды. Естеріңізде болса, мемлекет басшысы 1997 жылғы
халыққа алғашқы Жолдауында: «2030
жылы біздің ұрпақтарымыз бұдан былай әлемдік оқиғалардың қалтарысында
қалып қоймайтын елде өмір сүретін болады» деп айтқан болатын.
Елбасы Н.Ә. Назарбаевтың 2012
жылғы 27 қаңтардағы Қазақстан халқына жыл сайынғы Жолдауы еліміздің

мемлекеттік дамуын өзгертудің аса
маңызды міндеттері мен бағыттарын
анықтайтын стратегиялық маңызды құжат болып табылады.
Тәуелсіздік жылдарында елімізде
қазақстандық жолдың БОСТАНДЫҚ, БІРЛІК, ТҰРАҚТЫЛЫҚ,
ГҮЛДЕНУ сияқты негізгі құндылықтары қалыптасқанына ерекше назар аударды. «Бейбітшілік пен жасампаздықтың жиырма жылы» - еліміздің
басты жетістігі болғанындай, бұл қазақстандық қоғамның Тәуелсіздіктің жаңа
кезеңінде 2020 жылға дейін дамуының
жаңа басым бағыттарын құру үшін негіз
береді.
Елбасымыз күн тәртібіне еліміздің
әл-ауқатын жақсартуға негізделген
әлеуметтік модернизация, оған қоса
әлеуметтік жаңғырту мәселесін қойды.
Биылғы Жолдауда білім беру, денсаулық сақтау және тілдерді дамыту
бағдарламаларына ерекше назар аударылды.
Бұған түбегейлі инновациялық бағдарламалар: жұмыспен қамтудың жаңа
стратегиясы, тұрғын үй-коммуналдық

шаруашылықты, ауыл шаруашылықты
жаңғырту қосылды.
Біз, Қазақстан Республикасының Тұңғыш Президентінің білім ордасының
студенттері, Елбасымыздың білім сапасын жоғарылату және қол жетерлігін
кеңейту үшін білімді қолдайтын жаңа
қаржы-экономикалық құралдарды ендіру, жоғары оқу орындарының инновациялық қызметке ауысу механизмін
қалыптастыру қажет деген пікірін қолдаймыз.
Елбасымыздың «Әрбір қазақстандықтың жеке ұраны «Өмір бойы білім алу»
туралы ойын толығымен қолдаймыз
және іске асыруға күш саламыз. Бүгінгі
Жолдау арқылы мерейлі белестегі
атқарған істерді қорытындылап, болашаққа бағдар жасадық.
Сондықтан да Елбасымыз Н.Ә. Назарбаевқа Отанымыздың игілігіне аянбай еңбек етіп, өнеге көрсеткені үшін
алғыс білдіреміз және Президенттің
Қазақстан дамуындағы барлық бастамаларын қолдаймыз!
Алтынай Жұмабекова,
ҚарМТУ студенті

ВЫГОДНО ВСЕМ

Сегодня главным приоритетом образования становится качество учебного процесса, которое невозможно
без внедрения передовых методик,
педагогических технологий, тесного
сотрудничества с социальными партнёрами. И эти меры должны быть
предприняты в первую очередь с
целью обеспечения социальной защищённости и трудоустройства выпускников.
Социальное партнерство АО «Карагандинский завод электротехнического оборудования» и Технологического
колледжа при КарГТУ реализует задачи, поставленные Главой государства
Н.А. Назарбаевым в Послании народу
Казахстана 2012 года и программой
развития ТиПО.
Сегодня создание независимой системы подтверждения квалификации
является особенно актуальным. Ярким примером реализации этой задачи в Карагандинской области стал квалификационный практический экзамен
в группе 11КЭП-09 Технологического колледжа при КарГТУ на базе АО
«Карагандинский завод электротехнического оборудования». Наши выпускники выполняли практические задания,
разработанные специалистами завода в
соответствии с требованиями к квалификации «электромеханик». Так проверятся не только качество работы педагогов, но и ответственность самих выпускников при подготовке к будущей

профессиональной деятельности. А самое главное – такие мероприятия способствуют трудоустройству выпускников на данном предприятии. Экзамен
состоялся 9 февраля 2012 года. В состав комиссии вошли: Генеральный директор АО «Карагандинский завод
электротехнического
оборудования»
Д.Н. Ли, директор по производству
Ю.В. Ледовский, директор Карагандинского филиала РГП «РНМЦ развития ТиПО и присвоения квалификации» МОН РК Г.Т. Аймагамбетова. Комиссией отмечена хорошая подготовка учащихся. И это закономерно,
потому что производственную практику учащиеся проходили в сборочном
цехе данного завода.
В заключение Генеральный директор КЗЛТО Дмитрий Николаевич Ли
пригласил на работу учащихся, показавших наилучшие результаты при сдаче квалификационного экзамена. Это
Михаил Мудровский, Владимир Чижов, Жасулан Ильясов, Тимур Елеусизов, Олег Иваночкин, Куаныш Маликов, Александр Дворянинов, Наурызбай Арунов и другие.
От всей души поздравляем ребят с
успешной сдачей экзамена и с присвоением квалификации «электромеханик».
С.А. Перемазова, заместитель директора по учебнопроизводственной работе Технологического колледжа

Напутственное слово Генерального директора КЗЭЛТО Д.Н. Ли перед квалификационным экзаменом

Задание выдано – приступаю к работе

На месте выполнения задания

КӨШБАСШЫҒА 100 СҰРАҚ

ниверситеттердегі стуУ
денттер мен магистранттардың кәсіподақ ұйым-

дарының
болуы,
еліміз
үшін соңғы жылдары атаулы «ноу-хау» болып табылады. Дегенмен, ҚарМТУ
қабырғасында 2009 жылы
құрылған
«Жас
Орда»
кәсіподақ ұйымының құрылуы,
студенттердің
жан-жақты дамуына зор
мүмкіндіктер ашты. Бұл істің қозғалуына зор үлесін
қосқан адамдардың бірі
– қазіргі институт түлегі
болып табылатын Данияр Асауов «Көшбасшыға
100 сұрақ» атты дөңгелек
үстелге шақырылды. Аты
аңызға айналған мақтан
тұтар түлегімізге деген сауалдар өте көп болды.
Отырыс
кафедра
меңгерушісінің сөзімен басталды. Ол өз сөзінде «Асауов – ерекше жігіт болды.
Фундаментальді
білімді
игере отыра, әрқашан жақсы
қырынан
көріне
білді.
Магистратураның соңынан
үздіксіз іс-сапарларда жүріп, барлық жұмыстарды
орындағанымен, кеш тапсырғаны мені ашуландыратын. Дегенмен, оның орны
бөлек екенін кейін түсіндім»

деп мойындады. Қонаққа
шақырылған Компьютерлік
технологиялар мен жүйелік
техника институтының директоры Бақыт Қайыркенқызы Сұлтанова да өз
сөзімен студенттердің стимулын:
«Бағдарламалық
құралдарды біліп қана қоймай, сонымен қатар, сендер жан-жақты дамуларың
керек!» деген сөздерімен
сілкіндірді.
Шеңбер бойымен орналасқан студенттердің ортасына
Данияр
Асауов
мен қазіргі «Жас Орда»
ұйымы төрағасының орынбасары Асылхан Маженов жайғасты. Қатысушылар
сол күнге дейін көкейінде
жиналған сұрақтарын қойды.
«Жас Орда» кәсіподақ ұйымының құру туралы идеясынан басталған сұрақтар

қазіргі таңда болып жатқан
мәселелерге дейін жетті.
«Ұйымды құруда ең қиыны және оңайы не болды?»
деген сұраққа көшбасшы:
«Оңай түскен ештеңе жоқ.
Басқа мемлекеттен әкелінген
жүйені жеткізе білу, дұрыс
бағдар беру қиынға түсті», деп жауап берді.
«Қоғамдық жұмыс пен
оқуды қалай үйлестіре білдіңіздер? Ең қызықты оқиға
қандай болды? «Жас орда»
кәсіподақ ұйымының негізгі
идеясы сақталды деп ойлайсыз ба? Еліміздің басқа
да жоғарғы оқу орындарында студенттік кәсіподақ
ұйымдары бар ма? Олар немен ерекшеленеді?...» деген сансыз көп сұрақтарға
Асылхан
мен
Данияр
бар ниетімен, кей жерде
әзілдесіп те жауап берді.

Отырыстың соңына қарай
студенттік өмірде кездесетін
кейбір мәселелерді шешуде
атаулы көшбасшыларымыз
ақылдарын айтты.
«Университетке түсуіміздің басты мақсаты – білім
алу. Өмірде қажет бар
тәжірибені
алудың
зор
мүмкіндігі жылдан жылға
ұлғайып келуде. Алынған
білімді орнымен пайдалану
үшін өмір мектебінен өту керек. ҚарМТУ қабырғасында
студентке оның мобильді
болу үшін барлық жағдайлар
жасалған. Сол үшін құрметті
студенттер, өздеріңіз көпшілікке қызықты, әрі жанжақты болғыларыңыз келсе,
«Жас Орда» есіктері сіздер
үшін әрдайым ашық», - деп
қорытындылады Асылхан
Маженов.
Шеңбер бойымен қол
ұстасып отырған студенттер отырыс соңында ортада отырған үлгілі азаматтар
– Асылхан мен Даниярға
өздерінің тілектерін айтса,
ұйымдастырушылар келген
қонақтарға алғысын білдірді.
Еркежан
Қуанышбекова,
Студ. БАҚ мүшесі

«ТІЛ – ЕЛДІҢ ТІРЕГІ»

- тақырыбында Қазақстан студенттерінің альянсы дөңгелек үстел өткізді.
ҚарМТУ, ҚарМУ, «Болашақ» университеті сияқты қаламыздың беделді
жоғары оқу орындарында оқитын бірінші курс студенттері көкейінде
жүрген ойларымен бөлісті.
Модератор
Дәулет
Акимба- ортаға шығып, «Неге біз қазақ тілінде
ев
кіріспе
сөзімен
тақырыпты сөйлеуге ұяламыз?» деген сұрақтың жаашып, ұйымдастырылған дөңгелек уабын іздеді. Қатысушылар өздерінің
үстелдің мақсатын айтып, ортаға ұлтжанды екенін көрсете отыра, ана
алғашқы «Қазақ тілі мәселесі мен тіліміз – ол біздің тарихымыз, үніміз,
қайшылықтары» тақырыбындағы ба- әдебиетіміз, бірінші бақытымыз деп
яндамасымен Е.А. Бөкетов атындағы бір ауыздан ұрандады.
ҚарМУ студенті Тойгүл МаулеОсылайша өз баяндамаларымен
нованы шақырды. Баяндамасында ортаға еліміздің патриоттары шығып,
Елбасымыздың сөздерін келтіре оты- қоңыр үнді дауыстарымен талқылауды
рып, Конституциямызға сүйеніп, Ұлы жалғастырды.
Абайдың 25-сінші қара сөзін оқып
Аса көзге түскен азаматтардың бірі
кетті. Көптеген мәселелерге тоқталды. болып, ойын жеткізген «Болашақ»
Мысалы, қазақтың Тілекқабыл деген университетінің студенті Мирас есімді
азаматтың есімін – орысшалап Теле- жігіт болды. «Әркімге: «Сен қазақ
кабель деп куәлікке тіркелгені аталып тілін білмейсің!», - деп бетіне баөтті. Кейбір ауылды аймақтарда қазақ сып ушықтырғанша, құрметті ағайын,
балалардың өз тілінде оқу мүмкіндігі керісінше бәріне қазақ тілінің әдемілігін
жоқ деген мәселесі де көтерілді.
көрсетейік, тарихын ашайық, батыр«Мәртебелі қазақ тілінің болашағы лар тілінің есігін ашып, ана тіліміздің
қандай?»
атты
баяндамасымен кереметін әлемге паш етейік! Сонда
ҚарМТУ студенті Ақтөре есімді жігіт ғана туған тіліміздің мәртебесін жоғары

көтере аламыз!» деген жүрек жылытар
сөздерін тыңдаған қатысушылар ду
қол шапалақпен қоштады.
«Қазақ тілі – бай, шешен тіл. Бүгінгі
ұрпақ осындай ұлағатты сөздерді
көкейіне түйіп, тек қана бір тілде
– ана тілімізде сөйлеу керек. Бұл
әрбір Қазақстан азаматының парызы. Олай болса, әрқайсысымыз өз басымыздан бастағанымыз жөн болар.
Ана тіліміздің құдіретін көпшілікке
паш етіп, мәртебесінің жоғарылауына
азаматтық үлесімізді қосайық, ағайын!»
деген сөздерімен қатысушы жастар
отырысты қорытындылады.
Еркежан Қуанышбекова,
Студ. БАҚ мүшесі

ПОВЕРЬ В МЕЧТУ!

В прошлом году я усвоила несколько весьма важных вещей.
Вещь первая: мечты осуществляются только тогда, когда ты
превращаешь их в цели. Вещь
вторая: не все люди думают
исключительно о собственной выгоде, большинство людей - действительно ЛЮДИ.
Вещь третья: для того, чтобы
поддерживать диалог в Германии, создавая при этом вид
все понимающего человека, достаточно знать слова: «эхьт?»
(серьезно?), «ни-на!» (восклицание, при котором нужно
улыбаться и делать удивленные глаза), «я, я» («да, да»;
«нет» советую не говорить, т.к.
придется обосновывать), ну и,
естественно, вовремя кивать
и улыбаться. Вещь четвертая:
куда бы ты ни уехал – поменяются только лица, суть окружения останется та же.
Моя история тянет свои корни с далекого 2009 года, когда я училась на втором курсе и
когда я осознала, что, если есть
возможность выиграть стипендию на поездку хоть куданибудь в Европу, я должна ее
выиграть. Изначально собиралась учить «с нуля» итальянский, но судьба решила углубить мои знания немецкого
языка и «совершенно случайно»
познакомила меня с программой DAAD. Я собрала все документы, естественно, отправив их в последний день, но,
к сожалению, стипендию так
и не получила. На следующий
год, не отчаиваясь, но с большей уверенностью, все так же в
последний день перед дэдлайном я отправила документы на
те же летние вузовские курсы.
И 13 мая 2011 года моя мама
получила от меня тревожный
звонок, когда я дрожжаще-

плачущим голосом произнесла:
«Мам, я выиграла стипендию
DAAD и еду на месяц в Германию...». А дальше все просто: туристическое агентство,
посольство, советы по выживанию, аэропорт и ... ОНА САМАЯ.
Конечным пунктом был небольшой город размером с Караганду со всеми пригородами
– Маннхайм. Но с Маннхаймом меня разлучали билеты
до Франкфурта и два лишних
дня перед началом курса. Сообразительный Джон (т.е. я
– простите уж, но люблю иногда говорить о себе в мужском
роде) решил не тратиться на
гостиницы и найти надежного
человека из социальных сетей,
который безвозмездно не только приютит меня на пару дней,
но и познакомит с городом, так
сказать, изнутри. В будущем,
когда я буду рассказывать об
этом друзьям, они скажут мне,
что я очень сильно рисковала,
поехав в незнакомую страну к
«надежному человеку из социальных сетей». Но, как бы
иронично ни звучало это словосочетание, такой человек
действительно встретил меня
в аэропорту, донес мои сумки,
приютил в своей квартире, организовал шикарную экскурсию
по городу, сводив в пару кафе,
купил сувениры и даже на своей машине отвез меня в Маннхайм. Да, мир не без добрых
людей, но все же не могу отвечать за каждого «надежного
человека».
Маннхайм. В первый день со
мной познакомилась одна русская девушка из Москвы, далее, поддержав мой энтузиазм,
мы начали знакомиться со всеми новичками, пришедшими на
первую встречу («энтузиазм»

потому, что новичков было
примерно 300 человек). На
следующий день мне уже говорили: «А где твоя подружка, с
которой вы вместе приехали?».
Действительно, даже у нас самих было такое впечатление,
что мы знаем друг друга всю
жизнь. И с первого дня мы покоряли Маннхайм вместе.
Будни. Жила я в общежитии, в одноместной комнате на 5 этаже (но фактически
на 6, дабы эрдгешлоссе, первый этаж, этажом не считается). На этаже 6 комнат, по 3 в
каждом крыле, и из всех возможных французских, итальянских, испанских соседей... мне
посчастливилось жить с китайцами. Кстати, самый веселый
из них по характеру походил на
моего хорошего друга из Караганды. С ним мы тоже сдружились с первых дней, и на
ставших под конец скучных парах немецкой грамматики я постигала все тонкости китайской
каллиграфии под его чутким
руководством.
Первая половина дня была
занята курсами немецкого языка, во второй половине я разъезжала по различным экскурсиям и третью половину, но уже,
увы, не дня, проводила на умопомрачительных
вечеринках.
Обычные серые будни, ничего
интересного.
Да, я совсем забыла про мечту: она исполнилась – я съездила в Париж и, смотря на искрящуюся в ночи Эйфелеву
башню, испытывала ощущение,
как будто внутри взрываются
салюты. Дело в том, что еще
выбирая, в какие города подать
на стипендию, своим главным критерием я определила
близкое нахождение к границе
Франции. В Париж мы с моим
другом на всю жизнь – девушкой из Москвы – поехали
вдвоем. В интернете мы нашли путевку за 110 евро, включавших оплату за проезд, проживание и два полных дня экскурсий по Парижу. В первый
день мы прилежно отсидели
все автобусные экскурсии, прогулялись по Монмартру, посетили Нотр Дам и прокатились
на пароме по Сене. Но во второй день мы решили изучить
Париж самостоятельно, т.к. на
Елисейских полях гуляют одни
туристы и преимущественно

русские. Настоящих французов, красивых высоких парней
в шарфиках, с легкой небритостью и искоркой в глазах, мы
увидели, свернув с Шамп зелези на бульвар Сен Жерме. Там
же мы увидели интересную
пару: девушка шла по улице в
носках (один белый, другой зеленый) за руку с парнем, несущим ее туфли. Париж – город, где все люди бегают, где
не соблюдается никаких правил
дорожного движения, где круассаны без сгущенки и маленькие машины.

Сейчас я вспоминаю те дни,
и мне кажется, что я прожила
там намного дольше, чем месяц, потому что я запоминала каждую минуту, все было
для меня новым и интересным.
Еще бы, ведь я поела самых
настоящих немецких братвурстов (сосиски) и бретцелей (соленые булочки), посетила старейший замок в Хайдельберге, построенный в 13-14 веках,
познакомилась с сотнями людей, запомнив при этом лишь
пару имен, сделала 8 Гб фотографий, в 9 утра уже вовсю гребла веслами в каноэ, после того как пришла в пол шестого утра с вечеринки. Одной
статьи мало, чтобы описать все
путешествие, мало даже одного вечера, чтобы показать все
фотографии. Всем советую верить в свою мечту, ведь если
она настоящая, то обязательно
сбудется!
Е.В. Тюмина,
ст. гр. РЭТ-08-3

16 февраля на военной кафедре КарГТУ была организована экскурсия для учащихся старших классов СШ
№5, 39, 57. Целью данного
мероприятия было военнопатриотическое
воспитание
молодежи и привлечение ее
интереса к военному делу.
Мероприятие организовано
военно-патриотическим клубом «Отан» и военной кафедрой КарГТУ.
С работой кафедры нас познакомил подполковник Василий Михайлович Пацалюк. Военная кафедра готовит для Вооруженных Сил Республики
Казахстан офицеров запаса по
4 военно-учетным специальностям: танкистов, артиллеристов,
связистов, специалистов по техническому обслуживанию бронетанковой техники. Как отметил Василий Михайлович, выпускники данного учебного заведения, прошедшие подготовку на военной кафедре, ценятся особо, так как офицерское
звание позволяет им служить
в органах Комитета национальной безопасности, Министерства внутренних дел, Министерства по чрезвычайным си-

Патриотическое воспитание
учащейся молодежи
в рамках сотрудничества
РЦПО СШ №5 и КарГТУ
туациям, в подразделениях таможенной службы.
Также Василий Михайлович в сопровождении студентов провел экскурсантов по кафедре. Он показал нам танки,
которые участвовали в разрешении различных военных конфликтов, а также пушки, ранее
считавшиеся секретными: два
вида из двадцати, имеющихся в нашей стране, сейчас нахо-

дятся именно на военной кафедре КарГТУ.
Для участников экскурсии
подполковник Сергей Геннадиевич Шабельник провел на
кафедре урок по сборке оружия, продемонстрировав высокое педагогическое мастерство. Он рассказал ученикам
историю автомата Калашникова, а также показал разновидности автоматов АК и пулеметов РПК. К тому же Сергей
Геннадиевич научил нас собирать ПММ (пистолет Макарова модернизированный). Вес
пистолета – 600-700 гр., а его
пули – 6,1 гр. Это немного напомнило урок НВП в школе.
В заключение мы посмотрели фильм про солдат, погибших
на войне в Афганистане. Этот
фильм показывают всем, но,
думаю, ученикам было нелегко
его смотреть. Он заставил нас
задуматься о ценности человеческой жизни, о любви к Родине, о патриотизме.

Тек алға, институт!

Ақпанның 17-ші жұлдызында Әскеритехникалық институт күні аталып өтті.
Қонаққа тәрбие ісі жөніндегі проректор
Г.А. Байжабагинова, оқу ісі жөніндегі
проректор В.В. Егоров, «Жас Орда»
кәсіподақ ұйымының төрағасы Г.Б. Далабаева, Әскери техникалық институт
директоры И.Д. Тюнин және «КО және
БӘД» кафедрасының оқытушылары
шақырылды.
Құрылуына 3 жыл болған институт өзінің туған күнін барынша тойлады. Ең жас институт болғанымен ӘТИ
студенттері өздерінің өнерін көрсетуімен
қоса, ұйымдастырушылығымен, бірлігімен
ерекшеленді. Университетіміздегі «Кәсіби
оқыту» мамандығының атасы болып саналатын оқу ісі жөніндегі проректор В.В.
Егоров институттың барлық бастаулары-

на қолдау көрсететінін айтса, ал тәрбие ісі
жөніндегі проректор Г.А. Байжабагинова өзінің дайындаған кішігірім сыйлығын
ұсынды. Институттың кәсіподақ төрайымы
Марина Шнайдмиллердің бастауымен
ұйымдастырылған атаулы кеште, сегіз
қырлы бір сырлы студенттердің өнерін
тамашалауға мүмкіндік туды. Кешті дүр
сілкіндіріп өткен Нұрболат пен Мадинаның
орындауында «Адай» күйі көңіл толқынын
дұрыс арнаға бұрды.
Институттың дамуы мен алға нық басқан
қадамдарына үлкен үлесін қосқаны үшін
институттың белсенділері, аға-оқытушылар
және кураторлық іспен айналысатын
оқытушылар марапатталғандығы туралы
атамай өтуге болмас...
Он саусағы қыналы қара көзді гүліміз
Айсұлу Жумабек кештің сәнін келтіріп
«Назли
гулим» биімен таң
қалдырды.
«Жас Орда» кәсіподақ ұйымының
төрайымы Г.Б. Далабаева
бастауымен университеттегі
институттардың кәсіподақ төрағалары
шығып, мерейтоймен құттықтап, көзді еліктіретіндей етіп
шырақтары жағылған тортты тарту
етті.

Экскурсия по военной кафедре дала старшеклассникам
много полезной информации,
и она сыграет большую роль в
выборе их будущей профессии.
Я думаю, что они примут решение стать студентами именно данного учебного заведения.
Cабина Биржанова,
учащаяся курса
«Основы журналистики»
РЦПО СШ №5

Әскери-техникалық
институт
өзінің
әншілерімен таң қалдырды. Алексей Щанников, Аида Ибраева, Жаналы Иманбай сынды әншілеріміз институттың туған
күніне әннен шашу шашты.
Кештің ең қызықты сәті - балабақшада ойнап жүрген екі баланың рөлін ойнаған бірінші
курс студенттері, әзілдері жарасқандығы
көрермендердің жүздерінен байқалды. Сонымен қатар, жүргізушілер Жібек Бейсембаева пен Рустам Жаналиевтың орынды әзілдері оқытушылардың көңілдерінен
шықты.
ӘТИ күнімен құттықтаған Сәулет құрылыс институтының жігіттері тыс қалмай,
позитивті қазіргі жаңашыл биін ұсынды.
Әскери-техникалық институт патриоттық
сезімі жоғары, әрқашан тек алға басатын қадамдарымен көзге түседі. Әсіресе
белсенділер қатарынан бірінші курс
студенттерінің көп екенін мойындауымыз
керек. Кештің соңын өздерінің ӘТИ күніне
арнап шығарған рэпперлеріміздің әніндегі
«ӘТИ – біздің екінші үйіміз!» деп
ұрандаған сөздерін тыңдаған көрермендер
тік тұрып, ду қол шапалақпен ризашылығын
білдірді.
«Мұндай ұйымдастырылған кештер
біз үшін әрқашан қажет. Себебі, институтымыздың бірлігі мен істеліп жатқан
шаралардың нәтижесін студенттерімізге
көрсету – үлкен стимул», - деп атап
өткен Игорь Дмитриевичтің сөзі ұйымдастырушылардың көңілін көкке жеткізді.
Еркежан Қуанышбекова,
Төрехан Қуанышев,
Студ. СМИ мүшелері

БЕРЕКЕЛІ ЕЛ – БОЛАШАҚТЫҢ ТІРЕГІ

Жуырда
Қарағанды
мемлекеттік
техникалық университетінің «Жастар Әлемі» сарайында шұғылалы көктемнің келуіне орай және қазақтың
салт-дәстүрі мен әдет-ғұрыптарын жастардың бойына жеткізу мақсатымен
Тау-кен институтының және Сәулет және құрылыс институттары
Кәсіподағының белсенді студенттерінің
ұйымдастыруымен «БЕРЕКЕЛІ АУЫЛ» атты концерттік бағдарлама
ұйымдастырылды.
Аталған шара көрермендердің көңілінен
шықты. Мұны Әділден сұхбаттасқаннан
байқадым:
- Бүгінгі біздің техника мен жаңалықтардың заманында ұлы тарихи тұлғаларымызбен және қазақтың қоғам қайраткерлерімен байланысты, сонымен қатар,

бүгінгі күнде ұмыт болып бара жатқан
қазақтың салт-дәстүрлерін жаңғыртудың
мақсатында өткізілген шараға сенің көзқарасың қандай?
- Заманды өзгертетін - адам. Біздің ата
бабаларымыз сонау өткен ғасырлардың
өзінде қазіргі таңда ғылыми түрде
дәлелденіп жатқан көптеген сауалдарға
теориялық тұрғыдан жауабын білумен
қатар, мұның бәрін тәжірибе жүзінде де
қолдана алатын. Қазақ халқын талай қазақ
жерін зерттеген ғұламаларымыз «Дана
халық» деп атауы бекер емес.
Бұл шараның басты мақсаты: студенттерімізді жұмыла бір шаңырақтың
адамдарындай еңбек етуіне ықпал тигізу.
Қазақ халқы ежелден поэзияны жанына жақын тұтқан. Міне сондықтан болар, киелі қазақ жерінде талай ақынжазушыларымыз дүниеге
келген. Ақын жүрегінен
шыққан сөздерді жырлайды, ал жүректен шыққан сөз жүрекке ешбір
қиындықсыз жетері анық.
Бұл күні студенттеріміз
өздерінің сүйікті ақындарының өлеңдерін жұртқа
жеткізді. Соның ішінде,
студенттерімізге жақын
тұлға – Мұқағали Мақа-

СОВЕТЫ
КУРАТОРАМ:

«Мне хотелось бы с вами встретиться,
обсудить трудности поведения вашего ребёнка, посоветоваться, может быть, вместе
мы придумаем, как ему помочь».
Не следует начинать разговор со следующих фраз:
«У вашего ребёнка дела совсем плохи».
«Ваш ребёнок совсем перестал учиться,
ничего не делает».
«Вы задумайтесь, скоро сессия, экзамены, а ваш ведь не сдаст!»
Построение беседы с родителями:
Поблагодарите родителя за то, что пришёл, выразите надежду, что совместными
усилиями удастся справиться с возникшими трудностями, расскажите о текущей
ситуации студента, отметьте все возможные позитивные моменты, которые только
можно найти.
Излагаем ситуацию: есть некоторые
трудности и проблемы, которые мешают.
Во время беседы старайтесь сохранять
дружеский, доверительный тон, будьте готовы понять позицию собеседника. Поинтересуйтесь мнением собеседника: какой
видится ситуация ему? - и тут же спросите: «Как вы думаете, что можно сделать?» Обязательно выслушайте его до
конца, стараясь максимально приблизить
собеседника к тому, в чём проблема и как
её можно решить.
В разговоре уместны следующие высказывания:
«Я понимаю, что трудно, придя с работы, проконтролировать ситуацию в полной
мере»; «Наверное, что-то получается, чтото нет... (полувопрос)»; «Я сама мама и
знаю, как это трудно, ведь идеальных ситуаций не бывает»; «Это же ваш ребёнок,
никто не знает его лучше, чем вы».
В разговоре не стоит употреблять та-

Как должна проходить
индивидуальная беседа с
родителями студентов?
Для куратора и заместителя директора
института по воспитательной работе общение с родителями – неотъемлемая и не
всегда лёгкая часть работы. А ведь эффективность учебно-воспитательной деятельности во многом зависит и от взаимодействия университета с семьей учащегося.
Поэтому очень важно правильно организовать индивидуальную работу с родителями, уметь выстраивать структуру индивидуальной беседы.
Темы, имеющие проблемное содержание:
- отношения с одногруппниками;
- необходимость усилить контроль над
студентами;
- недостаток внимания и сочувствия к
студенту;
- слишком жёсткая позиция родителей.
Шаги по организация индивидуальной
встречи с родителями:
1) Заранее договориться о времени
встречи.
2)
Приготовить помещение для того,
чтобы никто не мешал.
Приглашая родителей для беседы,
важно использовать правильные формулировки.
Например: «Я хотела (бы) с вами поговорить. Я думаю, ваш сын/ваша дочь
мог/могла бы учиться лучше. Давайте
вместе подумаем, что можно сделать».

таев екенін аңғаруға болады. «Домбыра қайда барсам тастамаймын» деп,
жұртымыз киелі домбырасыз ешқандай
жиын-тойды өткізбес. Сейтжаппар Еркебұлан сынды өнерлі жігіттеріміз бұл аспапта
шебер ойнай алатындығымен дүйім жұртты
таң қалдырды.
«Жігітке жеті өнер де аз» демекші,
Қуаныштаев Жансұлтан, Жалғасбай Қалдыбек, Есімхан Аманбол сынды университетіміздің бетке ұстар студенттері бұл
шараны ұйымдастырумен қатар, өздерін әр
түрлі қырынан таныта білді. Тіпті, Мұқағали
Мақатаевтың «Аққулар ұйықтағанда» поэмасын сахналық қойылым ретінде көрсетті.
Мың құбылған бишілеріміз әсем биімен
барлығымызды таң қалдырды.
«Құлақтан кіріп бойды алар» тәтті де
әсем ән мен күйге толы бұл шара көрермен
қауым мен сыйлы қонақтарымыздың көңілінен шықты.
«Жадырап жанымыз,
Жарасып әніміз,
Болашақ бүгіннен басталғандай.
Нұр құйып көңілге,
Жол сілтеп өмірге,
Арман тұр асқақтап асқар таудай» деген ұран барлық студенттерімізді біріктіре
түсті.
Гүлжазира Базарқұлова,
Студ. БАҚ тілшісі

кие выражения, как:
«Конечно, если ребёнком не заниматься,
так он и будет не успевать по всем дисциплинам...»;
«Меня не интересует, какие у вас проблемы на работе, значит, найдите возможности!»
Для .улучшения взаимоотношений и
взаимопонимания с родителями и позитивного общения с ними постарайтесь:
- избегать безапелляционных высказываний;
- сохранять доверительный тон сотрудничества;
- не использовать обобщающих штампов;
- оценивать ситуацию по принципу
«здесь и сейчас»;
- не преувеличивать и не преуменьшать
текущие трудности студентов.
Наша работа очень нужная и интересная, но отнимающая много времени и
энергии. В сотрудничестве с родителями она становится легче и продуктивнее.
Желаю всем нам успехов и удачи!
Динара Толеукызы,
председатель
Совета кураторов КарГТУ

8-НАУРЫЗ МЕРЕКЕСІ ҚҰТТЫ БОЛСЫН!
Бесік жырын жырлаған,
Асыл Ана көрікті!
Қыр гүліндей құлпырған,
Қырмызы қыздар көрікті!
Көк жиекте, кең төсте,
Киіз басып, жыр төккен,
Мейірімін мол шашып,
Қазан отын түтеткен,
Асыл Әже көрікті!
Көкте құсы сайраған,
Көктем күні көрікті!
Барша аруға арналған,
Көктем НАУРЫЗ көрікті!

ВНИМАНИЕ,
КОНФЕРЕНЦИИ КарГТУ!
19-20 апреля 2012 года
Межвузовская студенческая
научная конференция
«Инновации в технике, технологии и образовании»
На конференции планируется работа следующих секций: 1.
Горное дело; 2. Геодезия и картография; 3. Геология и разведка месторождений полезных ископаемых; 4. Информационные
технологии и сети; 5. Компьютерное моделирование; 6. Машиностроение; 7. Материаловедение и технология новых материалов; 8. Металлургия; 9. Механика и прикладная математика;
10. Строительство и архитектура; 11. Техническая физика; 12.
Транспорт; 13. Автоматизация и робототехника; 14. Радиотехника, электроника и телекоммуникации; 15. Энергетика и теплоэнергетика; 16. Безопасность жизнедеятельности и защита
окружающей среды; 17. Химико-биологические науки; 18. Философия и социальное развитие; 19. История Казахстана; 20.
Филологические науки; 21. Экономика и менеджмент; 22. Профессиональное образование.
Телефон для справок: 56-52-34;
е-mail: nauka@kstu.kz, nauka-kstu@mail.ru.

Құлпырған көктемнің қырға шыққан қызғалдақ гүлдеріндей
қырмызы қазақ қыздарына арналған 8-наурыз мейрамы барша
арулар үшін құтты болсын! Мереке күндерінде көтеріңкі көңілкүй, қуаныш үстінде болған ару қыздарымыз бен білім шырағын
жаққан ұстаз аналарымыз сері жігіттеріміздің ерлігіне дән
риза болды. Білім ордамызда өткізілген іс-шаралар, жатақхана
шаңырағында өткізілген мерекелік бағдарлама жатаққананың
сұлу қыздары мен тех.персонал ару аналар құрметіне арналды. Жатақхана тұрғындарының студсовет төрағасы Уандықов
Ақжол барша аналар қауымын құттықтап, ізгі ниетімен шағын
концерттік бағдарлама ұсынды. Қазақтың қара домбырасынан
күй төгіп, жыр жырлаған Мұхамеджанов Нұрболат, Қоспан
Тілеужан есімді серілеріміз, қанына сіңген ақындық өнерді
қара өлең мәнерімен жеткізе білген Ғинаят Ернат ақын жігітіміз
27 апреля 2012 года
мерекелік концерттің бастапқы бөлімінде өнер көрсетті. Сырлары бір, қазақтың сегіз қырлы өнерін бойына сіңірген сері
II Республиканская студенческая научно-практическая
жігіттеріміз Қалдыбек, Беркенов Игаят, Акишев Әділет,
конференция «Великая Отечественная война
Мұханов Жасұлан, Қасымов Аділет, Исаев Бауыржан есімді
глазами молодежи XXI века»
ер азаматтарымыз әзілі жарасқан қызықты ойындары мен жан
На конференции планируется работа следующих секций:
тербетер әсем әуендерін жиналған жұртшылықтың назарына
1. Социально-экономические и политические факторы Побеұсынды. Кешіміздің сыйлы қонағы болған Мәдени іс-шаралар
меңгерушісі Олжас Талғат мырза, КВН құрама командасының ды советского народа в Великой Отечественной войне;
2. Патриотическое воспитание современной молодежи на
копитаны Ернат мырза құттықтау сөздерінен кейін мұндай
мерекелік бағдарламалар кең етек алса деген тілектерін білдірді. примере героев Великой Отечественной войны;
3. Великая Отечественная война в истории моей семьи.
Бір білім ордасынан сусындап, бір шаңырақ астында
Телефон для справок: 56-59-32, добавочный (1132);
студенттік күндердің қызығы мен қиындығын бірге кешіп
е-mail: niipatriot_kstu@mail.ru
жүрген жатақхана тұрғындарының біріге көтерген іс-шаралары
тек жетістікке жететіндігіне сенімім мол! Жұмыла көтерген
В работе конференций принимают участие студенты и
жүк жеңіл, қолдау берген әр жанға демекші, мерекенің көңілді
магистранты вузов Казахстана, имеющие значимые резульөтуіне үлес қосқан сері жігіттерімізге айтар алғысымыз көп!
таты научных исследований по тематике конференций. ТеЖансая Дәліқұлова, МАШ-11-2 тобының студенті зисы докладов будут изданы до начала конференций.

В ЗАЩИТУ ПРАВ РЕБЕНКА

24 февраля во Дворце студентов КарГТУ благотворительная
организация «Акниет» провела викторину «Я имею право»
для воспитанников Карагандинского дома-интерната НОДА.
Викторина была приурочена к республиканской декаде «Ты и
твои права», в рамках которой как по нашей области, так и по
республике в целом проводится множество мероприятий по
разъяснению и пропаганде прав детей. Ребятам в возрасте от
12 до 15 лет были предложены пять игровых станций с различными заданиями на знание своих законных прав. Разделившись
на четыре команды, дети быстро и весело проходили задания,
показывая высокую осведомленность о правах ребенка. Завершилась викторина вручением именных дипломов, свидетельствующих о прохождении викторины и любимым всеми детьми
face painting.
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