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СУДЬБОНОСНЫЕ РЕШЕНИЯ ПЕРВОГО ПРЕЗИДЕНТА –
ГЛАВНАЯ ТЕМА РЕСПУБЛИКАНСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ

Продолжение, начало на 1-ой стр.
В работе конференции участвовали первый заместитель Председателя республиканского Общественного совета по борьбе с коррупцией при партии «Нур
Отан» Абдикаримов О.А., Председатель Комитета по
социально-культурному развитию и науке Сената Парламента РК Айтимова Б.С., депутат Сената Парламента
Республики Казахстан Ершов С. М., депутат Мажилиса
Парламента 4 и 5 созывов, советник Президента АО
«Государственный фонд социального страхования»
Ферхо С.И., профессор КарГТУ, академик КазНАЕН
Дрижд Н. А., соратники Главы государства Почетный
гражданин г. Темиртау Тулеубаев Е.И., Омашев К. О.,
Вахитова Н.Т., Никонов В. А., представители силовых
структур и государственных учреждений.
В рамках конференции во 2-м учебном корпусе
КарГТУ состоялась презентация Лаборатории метановой энергетики горно-металлургического комплекса, которая создана по поручению Президента РК
Н.А. Назарбаева. На торжественном открытии объекта присутствовали Аким Карагандинской области
Н.К. Абдибеков и другие почетные гости конференции.
Целью создания лаборатории является разработка
научных основ, выдача рекомендаций по разведке и
добыче метана угольных пластов. Лаборатория метановой энергетики горно-металлургического комплекса является частью стратегической программы изучения метаноносности каменноугольных отложений,
определения долгосрочных перспектив разведки и
промышленной добычи метана угольных пластов Карагандинского бассейна.
Лаборатория оснащена уникальным оборудованием мировых лидеров «Agilent Technologies» (США),
«Carbolite Gero» (Великобритания), «Eltra» (Италия),
«Retsch» (Германия), «Radwag» (Польша), «Geokrak»
(Польша) на сумму 140 млн. тг.

Для приглашенных гостей была
организована
экскурсия по Карагандинскому
государственному
техническому университету, в ходе
которой они ознакомились с работой
центров инженерных компетенций,
задействованных
в подготовке кадров для ГПИИР-2,
Казахстанским
институтом сварки, Лабораторией
инженерного профиля.
В начале Конференции
были
оглашены приветствия участникам Первого заместителя Председателя НДП «Нур Отан» Кул-Мухаммеда
М.А., Председателя Сената Парламента Токаева Ж.К.,
Председателя Комитета по международным отношениям, обороне и безопасности Сената Парламента РК
Назарбаевой Д.Н., Министра образовании и науки РК
Сагадиева Е.К.
На конференции с пленарными докладами выступили первый заместитель Председателя Республиканского Общественного Совета по борьбе с коррупцией
при партии «Нур Отан» О.А. Абдыкаримов, Председатель Комитета по социально-культурному развитию и
науке Сената Парламента РК Б.С. Айтимова, соратники Главы государства Н.Т. Вахитова, К. О. Омашев, депутат Сената Парламента РК С.М. Ершов, профессор,
академик КазНАЕН Н.А. Дрижд и другие. В он-лайн
режиме подключились
представители 15 базовых вузов Республики
Казахстан. Стоит отметить, что в работе Конференции приняли участие
всего более 10 тысяч
человек. В завершении
официальной части мероприятия был оглашен
Обращение участников
конференции к Президенту Республики Казахстан, Лидеру Нации
Назарбаеву Нурсултану
Абишевичу,
которое
было поддержано единогласно.
В рамках Конференции в Главном корпу-

се КарГТУ состоялся Круглый стол «Долгая дорога к
свободе», посвященный 140-летию Жакыпа Акбаева,
видного общественного деятеля Казахстана, выпускника юридического факультета Санкт-Петербургского
Императорского Университета, первого казахского
магистра права, члена Правительства Алаш-Орды,
юриста и этнографа. Перед началом мероприятия
участники почтили память Жакыпа Акбаева и возложили цветы к его памятнику в городе Караганде.
На заседании Круглого стола с докладами выступили Председатель Комитета по социально-культурному развитию и науке Сената Парламента РК
Б.С. Айтимова («Передача архивных материалов
Ж. Акбаева в дар областному архиву Карагандинской области»), депутат Мажилиса Парламента РК
Н.О. Дулатбеков («Санкт-Петербургские страницы
Ж. Акбаева»), председатель Карагандинского областного суда М.Т. Алимбеков («Первый магистр права казахской степи»), декан юридического факультета КарГУ имени Е.Букетова Г.З. Кожахметов («Жакып Акбаев
и другие алашординцы о будущем государственном
устройстве Казахстана»), директора государственного областного архива по Карагандинской области
Ж.Ж. Турсынова.
В рамках Конференции состоялись секционные заседания по направлениям: «Роль Первого Президента
РК Н.А. Назарбаева в становлении и развитии Независимого Казахстана», «Казахстанская модель Первого Президента РК Н.А. Назарбаева по формированию
общественного согласия и национального единства»,
«Долгосрочные идеологические приоритеты духовности и культуры казахстанцев: от стратегии к реализации» и «ГПИИР-2 – создание условий для перехода к
«Индустрии 4.0».
В завершении Конференции была принята резолюция, лучшие доклады отмечены дипломами, благодарственными письмами.

АҚПАРАТ

ҚарМТУ аттестаттаудан өтті

4 қараша күні ҚарМТУ-да ҚР БҒМ Мемлекеттік аттестаттау комиссиясының жұмыс қорытындылары бойынша Ғылыми кеңестің кезектен тыс отырысы болып өтті. Комиссия университетте 31 қазан мен 4 қараша
аралығында жұмыс істеген болатын. Аттестациялаудың аяқталуына байланысты өткен қорытынды отырыста
МАК төрағасы Ерғали Мамырайымов университеттің мемлекеттік аттестаттаудан сүрінбей өткенін мәлімдеді.
ҚарМТУ қашанда еліміздегі техникалық білім берудің үздігі болған және солай болып та келеді, - деді Мемлекеттік
комиссияның сөз алған мүшелері – ОҚМПИ бөлім меңгерушісі Роза Әбіш Юрьевна Побежук. Университет басшылығы
мен ұжымына бірлесе жұмыс атқарғаны, комиссия жұмысына оңтайлы жағдай жасағаны үшін алғыс айтқан олар өз
жоғары оқу орындарының Қарағанды мемлекеттік техникалық университетін еліміздің маңдайалды білім ордаларының
бірі ретінде үлгі тұтатынын мойындады.
Отырыста, сонымен қатар, ҚарМТУ Ақсақалдар кеңесінің төрағасы Кәден Бәриұлы Тоғайбаев пен ҚарМТУ жанындағы
Тәртіптік кеңестің төрағасы Николай Александрович Дрижд де сәтті өткен аттестациялау жұмысына қатысты жеке пікірлерін білдірді.
ҚарМТУ-дың баспасөз қызметі
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Әлімхан Ермеков атындағы бірінші
республикалық олимпиада өтті

«Тәуелсіз Қазақстан» пойызы»
әлеуметтік акциясы –
ҚарМТУ-да

Қазақстан Республикасы Тәуелсіздігінің
25 жылдығы және қазақтан шыққан тұңғыш
математика профессоры Әлімхан Ермековтің
125 жылдық мерейтойы аясында Қарағанды
қаласында ұйымдастырылған математикадан Ә. Ермеков атындағы республикалық
олимпиаданың жабылуы мен жеңімпаздарды
марапаттау рәсімі салтанатты жағдайда өтті.

Қарашаның 1 жұлдызында Қазақстан
халқы Ассамблеясының бастамасымен
ел Тәуелсіздігінің 25 жылдығы құрметіне
арналған «Тәуелсіз Қазақстан» пойызы»
республикалық акциясы бастау алып,
«Тәуелсіз Қазақстан» атты пойыз ел ішіне
сапарға шыққан болатын. Қарашаның 3
күні пойыз Қарағанды қаласына келіп,
акция
қатысушылары
ҚарМТУ-дың
профессор-оқытушылар құрамы және
студенттермен кездесті.
Қазақстан халқы Ассамблеясы кафедрасында болып, университет тынысымен танысып, мұражайын тамашалаған «пойыз жолаушылары» студенттерге «ҚХА – қоғамдық
келісімді нығайтудағы басты медиатор»
тақырыбында дәріс оқыды.
Қазақстан Республикасы Тәуелсіздігінің
25 жылдығы – барлық қазақстандықтар
үшін аса маңызды мереке. Қазақстан ширек ғасырда едәуір жетістіктерге қол жеткізді. Осы уақыт ішінде еліміз Еуразиядағы
салиқалы, әлемдік саясатта сөзі жүретін
мемлекетке айналды. Халқымыздың бірлігі мен татулығы арқасында заманауи, іргесі берік, қалыпты дамушы мемлекет құра
алдық.
Астанадан
шыққан
ақпараттық-үгіт
пойызының алдымен Қарағандыға аялдауы да тамаша бір үндестіктің айғағындай.
Қарағанды облысы индустрия орталығы
ғана емес, сонымен қатар, ұлтаралық
қатынастардың,
халықтар
достығының
үлгісі болған өңір. Қарағанды – Елбасымыз
Нұрсұлтан Назарбаев еңбек жолын бастаған
қала. Тұңғыш Президент оқыған жоғары оқу
орны – ҚарМТУ да осында. Қазақстан халқы
Ассамблеясының «Тәуелсіз Қазақстан» пойызы» республикалық акциясы – Қазақстан Президенті Н.Ә. Назарбаевтың басшылығымен
еліміздің тәуелсіздік жылдары қол жеткізген жетістіктерін паш ету, «Мәңгілік Ел»
жалпыұлттық идеясы негізінде халықтың бірлігін нығайту сияқты әлеуметтік мақсаттарды
көздеген шара. Делегация құрамында 271
болса, соның 70-тен астамы – жоғары білікті
медицина мамандары, олар сапар барысында халыққа консультациялық көмектерін
көрсетеді. «Тәуелсіз Қазақстан» пойызы 43
күн ішінде еліміздің барлық өңірлерінде болып, 35 елді мекенде аялдап, өз жұмысын 14
желтоқсанда Алматы қаласында аяқтайды.
Акцияға қатысушылар Қарағандыда екі
күн аялдап, шара шеңберінде білім беру, медицина, әлеуметтік қамтамасыз ету, заң салалары бойынша кездесулер, қабылдаулар
өткізді.

Шәкірттер сайысы Қарағанды мемлекеттік техникалық университетінің ғимаратында
өткізілуінде де мән бар. Техникалық білімнің алтын ұясында кезінде Әлімхан Ермеков ұстаздық
қызметпен шұғылданған.
Олимпиадаға еліміздің барлық облыстарынан
8-9 сыныптарда оқитын 115 дарынды жеткіншек
қатысты. Екі тур бойынша өткен бәйгеде жас математиктер күрделі математикалық есептер шешу
бәсекесіне түсті. Сонымен қатар білім сайысының
шеңберінде оған қатысушылар үшін мәдени-сауық
бағдарламалары мен тренингтер ұйымдастырылды.
Ә. Ермеков атындағы білім додасының түпкі
мақсаты оқушылардың шығармашылық қабілетін
дамыту, практикалық дағдылары мен теориялық
білімдерін тереңдету, дарынды балаларды анықтауға
жағдай жасау, оқушыларды математикадан
халықаралық жарыстарға дайындау, сол арқылы
еліміздің білім дәрежесін көтеру болатын.
Олимпиаданың
жабылу
салтанатында
жеңімпаздар мен жүлдегерлер медаль-дипломдармен, бағалы сыйлықтармен марапатталды. Гран-при
жүлдесіне Астана қаласы қазақ-түрік лицейінің 12
жасар оқушысы Данат Дүйсембеков ие болды. Оған
Қарағанды облысының әкімі Нұрмұхамбет Әбдібеков
арнайы тағайындаған 250 мың теңге ақшалай

сыйлық табыс етілді. Сондай-ақ жүлделі орындарды
еншілеген 12 шәкірт пен белгілі ғалымдар атындағы
25 номинация бойынша арнайы сыйлыққа ие болған
балаларға да бағалы тартулар жасалды.
– Осы олимпиаданың өтетіні туралы кештеу естідім
де, дайындыққа уақытым аз болып қалды. Сонда
да келіп қатысып, жеңімпаз атанып отырмын. Бұл
білім сайысы маған ұнады: тапсырмалары қызықты,
бәсекелестерім де мықты екен. Жүлдеге алған
қаражатты ата-анама апарып берем, мүмкін маған
ноутбук алып беретін шығар, - дейді қаршадай дарын.
Елімізде өскелең ұрпақтың ынтасын оятып, ертеңгі
күннің игілігіне қызмет ететін тағы бір бастама өмірге
келді. Олимпиаданы ұйымдастырған ҚР Білім және
ғылым министрлігі, «Дарын» республикалық ғылымитәжірибелік орталығы, Қарағанды облысының жастар саясаты мәселелері жөніндегі басқармасы
өкілдерінің айтуынша, бұл бастама енді жыл сайын
өткізіліп, дәстүрлі білім бәйгесіне айналмақ.

Зияткерлік меншік cаласындағы заңнаманы
жетілдіру мәселелері талқыланды
Қарашаның 10 жұлдызында ҚарМТУ-дың конференция залында университет ғалымдары мен
ҚР Әділет министрлігі және Қарағанды облысы
әділет басқармасының өкілдерінің қатысуымен
зияткерлік меншік cаласындағы заңнаманы
жетілдіру мәселелерін талқылауға арналған
қоғамдық кеңес өтті.
«Заң жобасы зияткерлік меншік саласындағы
заңнаманы жетілдіру, ғылыми-техникалық прогресс пен
еркін бәсекелестікті дамыту, құқықтық кемшіліктерді
жою, әкімшілік кедергілер туындататын нормаларды
алып тастау мақсатында қабылданбақ. Бұл құжатты
ведомствоаралық жұмыс тобы әзірледі.
Заң жобасы «Авторлық құқық және сабақтас құқықтар
туралы» Қазақстан Республикасының Заңына (бұдан әрі
– Авторлық құқық туралы заң) бірқатар терминдердің
анықтамасын нақтылау, авторлардың құқығын құқықты
ұжымдық басқару жүйесі арқылы қамтамасыз ету,
сондай-ақ авторлық құқық саласында мемлекеттік
қызмет көрсету тәртібін жақсарту шараларына байланысты енгізілетін өзгерістерді қамтитын болады. Әділет
министрлігі өкілдерінің айтуынша, бұл жобаны қабылдау
үшін 12 нормативтік-құқықтық актіге өзгертулер
мен толықтырулар енгізілмек. Олардың қатарында
Азаматтық кодекс, «Әкімшілік құқық бұзушылық туралы» кодекс, Кәсіпкерлік кодексі, «Авторлық және
аралас құқықтары туралы», «Мемлекеттік сатып алулар туралы», «Әділет органдары туралы», «Мемлекеттік
мүлік туралы» Заңдар бар. Сондай-ақ кеңесте өзгенің
тауарлық белгісін заңсыз пайдалану және зияткерлік меншік саласындағы кеңінен таралған осы құқық
бұзушылықтың алдын алу үшін қарастырылған шаралар
айтылды. Осыған орай жаңа заң жобасында Азаматтық
кодекс мен «Тауар белгілері туралы» Заңға тауар бел-

гісі иесінің сот тәртібімен өзінің тауар белгісін заңсыз
орналастырғандардан 500-ден 10 мың АЕК-ке дейін
немесе тауар құнының 2 есе көлемінде өтемақы өндіріп
алу құқығын беру нормасын енгізу ұсынылған.
Университет қабырғасында өткен құқықтық актінің
жобасына қатысты қоғамдық тыңдауда ғалымдар
мен оқытушылар мамандарға осы сала бойынша
өздерін алаңдатып отырған бірқатар мәселелерді
қозғады. Зияткерлік меншік құқығына ие болу үшін
қабылданатын заңға қатысты кеңес беріле ме, патент
бойынша шешімнің шығарылу барысымен сайт бойынша қадағалап отыруға бола ма, бірнеше автор бірлесе
патент алу құқығына ие болғанда, патент берілгендігі туралы құжатты бірнеше авторға жеке-жеке беру
мүмкіндігі бар ма, патент беру шешімін шығару мерзімі
және құжаттарды қабылдау төлемақысы өзгере ме, зияткерлік меншік құқығын мұрагерлерге қалдыруға бола
ма деген сұрақтар қойып, олардың жаңа қабылданатын
заңда қалай шешімін табатындығын талқылады.

ҚарМТУ-дың баспасөз қызметі
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КарГТУ посетила рабочая группа Евразийского
национального университета им. Л.Н. Гумилева

18 ноября 2016 г. в рамках реализации Государственной программы
индустриально-инновационного развития на 2015-2019 годы с целью обмена опытом с вузами Республики Казахстан, участвующими в реализации
ГПИИР-2 КарГТУ посетила рабочая
группа Евразийского национального
университета им. Л.Н. Гумилева под
руководством проректора по учебной
работе Асемгуль Молдажановой. В
составе делегации – сотрудники структурных подразделений ЕНУ – директор
Департамента
коммерциализации
технологий Джумат Каргин, директор
Департамента развития инфраструктуры Кайсар Саябаев, заведующие
кафедрами «Технология промышленного и гражданского строительства»
– Ерлан Сабитов, «Проектирование
зданий и сооружений» – Аскар Жусупбеков, представитель кафедры
«Космическая техника и технологии»
– Амандос Тулегулов и др.
Для гостей была проведена ознакомительная экскурсия, в ходе которой
им была предоставлена информация
о деятельности лабораторий мирового уровня, обучающих инновационных
Центров по образовательным программам, открытых в Университете в
сотрудничестве с ведущими мировыми компаниями такими как «Mitsubishi
Electric», «Schneider Electric», «Festo».
Коллеги делились опытом в плане
решения вопросов, связанных с повышением квалификаций ученых,
преподавателей, работающих в области технических специальностей.
Также гости ознакомились с работой
центров инженерных компетенций, с
Казахстанским институтом сварки, с
Лабораторией инженерного профиля.

Жас ғалымдар арасындағы ғылыми жұмыстар
байқауының бас жүлдесі – ҚарМТУ-да
ҚР Тәуелсіздігінің тәуелсіздігінің 25-жылдығы мерекесі
Қазақстан Республикасы Президентінің жанындағы Мемлекеттік
басқару академиясы және Қазақстан халқы Ассамблеясының
Ғылыми-сарапшылық кеңесі ұлыстар арасы толеранттылық
пен қоғамдық келісімінің қазақстандық моделі тақырыбына
арналған жас ғалымдар арасындағы ғылыми жұмыстар
байқауына қатысқан әріптесіміз Джакупова Динара Ермекқызы
Гран-при жоғарғы марапатын жеңіп алды.
Бұл жайлы 2016 жылы 26 қазаны күні
Астана қаласында Қазақстан Республикасы Президентінің жанындағы Мемлекеттік басқару академиясында өткен осы
байқаудың соңғы кезеңі, яғни, финалға
шыққан қатысушылардың жобаларды
қорғау рәсімен кейін мәлім болды.
Отандық жас ғалымдардың ғылымисарапшылық әлеуетін тарту арқылы
еліміздегі этносаяси және этноәлеуметтік
жағдайды жақсарту және жетілдіру
мақсатын көздеген байқау төрт бағыт
бойынша жүргізілді:
1) Қазақстан халқы Ассамблеясы – бейбітшілік пен қоғамдық келісім институты
(Қазақстан халқы бірлігінің тарихи тамыры; Ел бірлігінің экономикалық негіздері;
Қазақстандағы
этноконфессиялық
қатынастар және рухани келісім
мәдениеті; Толеранттылық қазақстандық
менталитеттің рухани негізі ретінде, т.б.);
2) Қазақ хандығы: мемлекеттілік тарихы және саяси-экономикалық негіздері;
3) «Мәңгілік Ел» патриоттық акт – жаңа
Қазақстанның тұғырнамасы;
4) Қазақстан әлемдік кеңістіктегі бейбітшілік пен келісімді дамыту жолында.
Осы
байқауға
Қазақстанның
барлық өңірлері мен аймақтарынан
жас ғалымдар қатысты. Финалға 4
сайыскердің еңбегі шықты: Оңтүстік
Қазақстан облысынан (Түркістан қ.),
Батыс Қазақстан облысы (Орал қ.),
Қызылорда облысы (Қызылорда қ.),
Қарағанды облысы (Қарағанды қ.).
Қарағанды қаласынан байқауға

Қарағанды техникалық университетінің
Патриоттық тәрбие беру ғылыми-зерттеу
институтының директоры, экономика
магистрі Джакупова Динара Ермекқызы
«Техникалық
ЖОО
студенттерінің
жаңа
қазақстандық
патриотизмін
қалыптастыру» тақырыбындағы жобасын
ұсынды. Жоба байқаудың үшінші бағыты
–«Мәңгілік Ел» патриоттық акт – жаңа
Қазақстанның тұғырнамасы» аясында
берілді.
Джакупова Д.Е. ҚарМТУ-да 2009 жылы
жасалған ҚР Тұңғыш Президенті – Ұлт
Көшбасшысы Н.Ә. Назарбаев үлгісіне
негізделген патриоттық тәрбие моделі
бойынша жобасын ұсынды.
Осы жобаны одан әрі қарай дамыту үшін
2014 жылдың мамыр айында ҚР Тұңғыш
Президенті – Ұлт Көшбасшысы Н.Ә. Назарбаев үлгісіне негізделген патриоттық
тәрбие моделі – «Жаңа қазақстандық патриотизмді қалыптастыру» моделі ретінде
жетілдірілді. Жаңа жобаның әдіснамалық
негізіне «Мәңгілік Ел» жалпыұлттық
құндылықтар енді. Жоба белгілі бір
тәртіпте ұсынылған әрқайсысы арнайы
және мақсатты жүктемеге ие 7 іске асыру кезеңін қамтыды. 2010 жылдың қазан
айында Республикалық семинар-кеңес
нәтижесі бойынша ҚР БҒМ аталмыш жобаны еліміздің білім беру ұйымдарының
білім үрдісіне енгізуді ұсынған болатын.
Әріптесімізді осы жеңісімен құттықтай
отырып, шығармашылық табыс тілейміз!

АҚПАРАТ
18 ноября в КарГТУ с целью изучения
достижений вуза в области подготовки специалистов по ГПИИР-2 прибыл ответственный секретарь МОН РК Рахимжанов Амерхан
Муратпекович, зам.акима области Карибеков
Маргулан Сибирьевич, начальник управления образования Карагандинской области
Аймагамбетов Асхат Канатович. Для гостей
была проведена ознакомительная экскурсия, в ходе которой им была предоставлена
информация о деятельности инновационных
центров и учебных лабораторий.

Патриоттық тәрбие беру ҒЗИ
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КӨПТІЛДІ БІЛІМ БЕРУ

Америкалық оқытушы тілдерді үйретудің
заманауи әдістерімен бөлісті
2016 жылдың 28 қазанында Қарағанды техникалық университетінде мектеп
мұғалімдері, колледж және ЖОО-ның оқытушыларына арналған «Teacher
training in multilingual education: discussing methods and principles through theory and
practice» атты тақырыпта семинар-тренинг өтті.
Семинарды ҚарМТУ-дың Көптілді білім беру
инновациялық орталығы мен орыс және шет
тілдері кафедрасы ұйымдастырды.
Семинар-тренингтің негізгі мақсаты –
Қазақстан Республикасының білім беру
мазмұнын жаңарту процесі аясындағы көптілді
білім беру саясатын жүзеге асыруда тәжірибе
бөлісу, еліміздің орта және жоғары мектептерінде шет тілдерін үйретуді жүйелі түрде енгізу.

Семинардың модераторы – Жаңа Орлеан,
Луизиана штатының Colorado State University,
Delgado Community College-нің оқытушысы, магистр ТEOSL/ТEFL – Taryn U`Halie.
Семинар барысында оқытушылар көптілді
білім берудің негізгі тәсілдері мен әдіснамасы
жайлы, жаңа форматты білім беруді жүзеге
асырудағы дайындық турасында мәлімет алып,
ұсынылған әдіс-тәсілдерді тәжірибе жүзінде
талқылап, нақты тапсырмаларды орындады.

Аймақтық студенттер форумы
2016 жылдың 18 қарашасы күні
ҚарМТУ-дың «Жастар әлемі» студенттер сарайында ҚР Тәуелсіздігінің 25-жылдығына
арналған жастар жобаларының аймақтық
студенттік форумы өтті.
Форум мақсаты – білім алушылардың танымдық
қызметін арттыру, жастардың тілдік құзіреттілігін
анықтау және көшбасшылық қабілеттерін дамыту.
Форумды ұйымдастыруға ҚарМТУ-дың Көптілді
білім беру инновациялық орталығы мен орыс және
шет тілдері кафедрасы ұйтқы болды.
Форум аясында студенттер мен магистранттардың
еркін сөйлеу қабілеті мен шығармашылығын
анықтауға мүмкіндік беретін TED-жобаларын қорғауы
ұйымдастырылды.
Іс-шараға Қарағанды қаласының ЖОО: ҚарМТУ,
Е.А. Букетова атындағы ҚарМУ, ҚММУ, «Болашақ»
академиясынан халықаралық қарым-қатынас,
әлеуметтік және саяси ғылымдар, медицина, бизнес
және техникалық мамандықтар бойынша білім алып
жатқан 62 студент қатысып, 52 жоба ұсынды.
Жобалар қазақ, орыс және ағылшын тілдерінде
қорғалды. Жобаларды қорғау кезінде орыс тілін жетік
меңгерген Индия, Иордания және Ауғаныстандық
үш студент ерекше көзге түсті. Олар – Чахар Шивам,
Вандья Ашиш (ҚММУ) «Индиядағы демографиялық
жағдай» жобасы; Мохамад Солайман, Тамир Аввад –
ҚарМТУ-дың 2-курс студенттері «Шетелде білім алу»
жобасы.
Форумды тамашалауға келген көрермендер
әртүрлі формадағы жобаларды; ғылыми баяндамалар, ойтолғаулар, атақты жазушылардың прозасынан үзінді, авторлық туындыларды тыңдады. Осы

арада форумға авторлық жеке-дара шығармаларын
ұсынған ҚарМТУ-дың 2 курс студенті Шондыбай Асылды (МЕТ-15-2к тобы) атап өткен жөн.
Жобалардың басым көпшілігіне мультимедиялық
презентация, слайдтар жасалып, музыкамен
сүйемелденген. Жоба тақырыбын таңдау еркін түрде
өтті. Форумға қатысқан әрбір жас шығармашылық
талантымен, жеке-дара қабілеттерімен көзге түсті.
Ең қиыны, әрине, жеңімпаздарды анықтау сәті болды. Қатысушылардың әрбір сөзін қалт жібермей,
әділ төрелігін жасау үшін төмендегідей құрамда
әділқазылар алқасы жұмыс жасады:
Оспанова Б.Р. – ф.ғ.к., доцент, Көптілді білім беру
инновациялық орталығының директоры, ҚарМТУдың орыс және шет тілдері кафедра меңгерушісі;
Какжанова Ф.А. - ф.ғ.к., Е.А. Букетова атындағы
ҚарМУ-дың шет тілдері кафедрасының доценті,
«Болашақ» академиясының ф.ғ.к., Ибраева Б.М.
– ф.ғ.к., шет тілдері және мәдениетаралық коммуникациялар кафедрасының доценті»; Калыбекова
К.С. - ф.ғ.к., ҚарМТУ-дың қазақ тілі және мәдениеті
кафедрасының доценті; Акишева Ж.С. - ф.ғ.к.,
ҚММУ орыс тілі кафедрасының доценті. Форум
қорытындысы бойынша студенттер І,ІІ,ІІІ дәрежелі
дипломдармен марапатталып, құнды сыйлықтарға
ие болды.
І дәрежелі Диплом:
1. Қайратов Арман (ҚарМТУ, БЖД-16-1) - «Роботты техниканы модульдік құрастыру арқылы дәстүрлі
емес энергия көздері» жобасы;
2. Утпаева Лариса (Е.А. Букетова атындағы ҚарМУ,
МО-14) - «Өзге сабын өнімдеріне қарағанда қолдан
жасалған сабындарды қолдану бойынша бизнесжобасы».

Қатысушылар сондай-ақ бірнеше тілде тапсырма құрастыру алгоритмімен танысты.
Семинардың алғашқы бөлімі көптілді білім
берудің әдістемелік және әдіснамалық жағына,
яғни, теориялық негіздеріне көбірек тоқталды.
Мұнда көптілді білім берудің мақсаттары мен
міндеттері жіті қарастырылды. Taryn U`Halie
оқытушыларға пән бойынша сабақ жоспарлары
мен бағдарламаларын құрастыруда туындайтын негізгі проблемаларды атап көрсетті.
Семинардың келесі бөлімі интерактивті
сабақ түрінде өтті, қатысушылар мұнда дәріс
жүргізудің тәжірибелік жағымен танысты.
Қатысушылардың топтық жұмысы өзара пікір
алысуға мүмкіндік беріп, шыққан нәтижелерді
көпшілік алдында талқылау дәріс жоспарлары мен бағдарламаларын бірыңғай тәртіппен
құрастыру әдіснамасын анықтауға себебін
тигізді.
Іс-шара танымдық-тәжірибелік тұрғыдан
жоғары бағасын алды, бұған қатысушылардың
білдірген алғыс-тілектері мен пікірлері дәлел
бола алады. Позитивті қарым-қатынасқа
бағытталған, жақсы ұйымдастырылған жұмыс
ортасы оқытушылардың жемісті түрде тәжірибе
алмасуына мүмкіндік туғызды. Оқытушылар
семинар барысында бір-бірімен емін-еркін
пікір алмасып, жаңа ақпараттар және жеке
тәжірибелерін бөлісе білді. Семинар соңында
қатысушылардың барлығына сертификаттар
табысталды.
Орыс және шет тілдері кафедрасы
ІІ дәрежелі Диплом:
1. Чахар Шивам, Вандья Ашиш (КГМУ) «Индиядағы демографиялық жағдай» жобасы;
2. Дүйсембекова Мадина (ҚарМТУ, ФИЭМ-15-2) «Өз күшіңді пайдалан» жобасы;
3. Шондыбай Асыл (ҚарМТУ, МЕТ-15-2к) - «Тәуелсіз
Қазақстан – 25 жыл» жобасы.
ІІІ дәрежелі Диплом:
1. Мохамад Солайман, Тамир Аввад (ҚарМТУ
С-15- 4) - «Шетелде білім алу» жобасы;
2. Сахаров Даниил (ҚарМТУ, ЭЭ-16- 4) - «ҚР ЖОО
түлектерін жұмысқа орналастыру мәселесі» жобасы;
3. Тарихи Махаббат (ҚарМТУ, ГД -16- 2) - «Қарттар
үйі мен жетімдер үйін біріктіру» жобасы.
Форумның барлық қатысушыларына іс-шараға
белсене қатысқаны үшін алғыс хат берілді.

Көптілді білім беру инновациялық орталығы,
Орыс және шет тілдері кафедрасы
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Как победить коррупцию?

2016 жылдың 16 қазаны күні Қарағанды
техникалық университетінің Акт залында Қазақстан Республикасының мемлекеттік қызмет істері және сыбайлас
жемқорлыққа қарсы іс-қимыл агенттігінің
сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл
басқармасының бас маманы М.А. Қарғабай
және Сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес
бойынша ұлттық бюроның Қарағанды
облысы бойынша департаменті штабының
офицері А.Т. Медеубаев ЖОО студенттері,
магистранттарымен және педагогтерімен
кездесу өткізді.

Басқосуда алғашқы сөзді Университеттің
тәрбие
ісі
жөніндегі
проректоры
Н.А.
Алпысбаева
алып,
Қазақстан
Республикасының «Сыбайлас жемқорлыққа
қарсы күрестің 2006-2010 жылдарға арналған
мемлекеттік бағдарламасы» жайлы айтып,
аталмыш құжатты іске асыру жөніндегі іс-шаралар жоспарына, оның қоғамдық сананы
қалыптастырудағы маңызына тоқталды.
Қазақстан Республикасының мемлекеттік
қызмет істері және сыбайлас жемқорлыққа
қарсы іс-қимыл агенттігінің сыбайлас
жемқорлыққа қарсы іс-қимыл басқармасының
бас маманы М.А. Қарғабай бүгінгі ақпараттықтүсіндірме шарасының мақсаты жастар ортасында сыбайлас жемқорлыққа қарсы қоғамдық
пікір қалыптастыру екендігін айта отырып,
азаматтардың құқықтық мәдениетін көтеруде
жүйелі түрде сыбайлас жемқорлыққа деген
төзімсіздікті насихаттау қажет деді. Ол үшін, ең
алдымен, бұқара халық арасында ақпараттықтүсіндіру жұмыстарын жиі жүргізумен қатар,
тұрғындардың жас және кәсіби ерекшеліктерін
ескеру қажеттігін атап өтті.
Сондай-ақ М.А. Қарғабай: «ҚР мемлекеттік қызмет істері министрлігінің Сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес бойынша
Қарағанды облысы бойынша департаментінің
жұмысының бір саласы да азаматтар арасында жемқорлыққа қарсы түсінік қалыптастыру,
үгіт-насихат жұмыстарын жүргізу, жастар
арасында қазақстандық патриотизмді ерте
жастан бастап қалыптастыру бағытында іс-шаралар ұйымдастыру» - дей отыра, - «Мұндағы
көздейтініміз – жемқорлыққа қарсы белсенді азаматтық ұстаным қалыптастыруды
жалғастыру болмақ» - деді.
Департамент
өкілдері
«Сыбайлас
жемқорлыққа
қарсы
күрестің
20062010 жылдарға арналған мемлекеттік
бағдарламасы» құжатының негізгі бөлімдеріне
тоқталып, қатысушылардың сұрақтарына жауап
берді.
Кездесу барысында қатысушылар тақырыпқа
байланысты бейнебаяндарды көріп, тамашалады. Сыбайлас жемқорлықтың заң тұрғыдан
берілетін жазасы жайлы мәліметтерден хабардар болды.

Жастар саясаты департаменті

Коррупция как негативное явление знакома всем странам мира.
Известно также, что подлинного экономического процветания
достигают лишь те государства, где коррупционные явления сведены
к минимуму. Ведь коррупция оказывает разлагающее влияние на
все сферы общества: экономику, социальную сферу, политику, а
негативные последствия, порождаемые этим явлением, не только
препятствуют прогрессивному, поступательному развитию общества,
но и представляют реальную угрозу интересам национальной
безопасности

Было бы ошибочно понимать под
коррупцией банальную взятку, которая является только одной из разновидностей этого преступления.
Коррупция сегодня – это получение
материальных и юридических преимуществ путем обхода законов в
своих интересах, это и решение локальных частных проблем за счет
«своих» людей.
Коррупция – это ни что иное, как
использование
государственных
функций в частных интересах, которые, как правило, идут вразрез с
интересами общества, интересами
национальной безопасности государства. И главное – это существование таких неоспоримо негативных
последствий коррупции, как, снижение качества госуслуг, создание
предпосылок для роста теневой экономики, укрепление позиций криминальных структур, международного терроризма и экстремизма.
Проблема коррупции в современных условиях превратилась в
проблему мирового масштаба, поскольку она присуща всем странам,
независимо от их политического
устройства и уровня экономического развития, имеет место и в демократических государствах с рыночной экономикой. Коррупция всегда
высока, когда страна находится в
стадии модернизации. Происходящие в настоящее время в казахстанском обществе процессы, характерные для становления молодого
независимого государства, актуализируют необходимость усиления
противодействия коррупционной
преступности. Мировая практика
показывает, что коррупция является неизбежным атрибутом стран
переходного периода. В Казахстане
это, прежде всего, связано с рядом

объективных причин, таких как экономические, институциональные и
социально-культурные.
Одной из экономических причин
коррупции является низкая заработная плата государственных служащих, а также большое количество запретительных норм и высокие
полномочия во влиянии на деятельность фирм и граждан. Коррупция
расцветает всюду, где у чиновников
есть широкие полномочия распоряжаться какими-либо дефицитными
благами.
Институциональными причинами
считаются высокий уровень закрытости в работе государственных ведомств, громоздкая система отчетности, отсутствие прозрачности в
системе законодательства.
Социально-культурными причинами являются деморализация общества, недостаточная информированность и организованность граждан,
общественная пассивность в отношении своеволия «власть имущих».
Для Казахстана преодоление коррупции является одним из главных
направлений государственной политики, приоритетность которого
четко обозначена главой государства Нурсултаном Абишевичем Назарбаевым в Стратегии «Казахстан-2050»: Новый политический
курс состоявшегося государства» и
возводит коррупцию в ранг прямой
угрозы национальной безопасности
и нацеливает государство и общество на объединение усилий в борьбе
с этим негативным явлением. Главный стратегический документ нашей
страны, отражающий принципиальную позицию Казахстана по этому
важному вопросу, служит основой
антикоррупционной политики государства в предстоящие годы.
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Общеизвестно, что коррупция
ведет к снижению эффективности государственного управления,
инвестиционной
привлекательности страны, сдерживает поступательное социально-экономическое развитие. Поэтому Указом
Президента Республики Казахстан
Н.А. Назарбаева от 26 декабря 2014
года № 986 утверждена Антикоррупционная стратегия Республики Казахстан на 2015-2025 годы.
Ключевыми направлениями противодействия коррупции, определенными Антикоррупционной стратегией Республики Казахстан на
2015-2025 годы, являются:
- противодействие коррупции в
сфере государственной службы;
- внедрение института общественного контроля;
- противодействие коррупции в
квазигосударственном и частном
секторе;
- предупреждение коррупции в судебных и правоохранительных органах;
- формирование уровня антикоррупционной культуры;
- развитие международного сотрудничества по вопросам противодействия коррупции.

В рамках данных направлений
разработаны и приняты новые законы «О противодействии коррупции»,
«Об общественном контроле», «О
доступе к публичной информации»,
которые позволяют пересмотреть
понятие «коррупция» и провести
четкое разграничение между коррупционными правонарушениями,
создать и внедрить систему гражданского контроля в жизнедеятельности государства, обеспечить
свободный доступ граждан к публичной информации.
На государственных служащих возложена обязанность декларировать
не только свои доходы, но и расходы.
Будет продолжена работа по дальнейшей модернизации системы государственных закупок, обеспечению максимальной прозрачности
при оказании услуг населению как
государственными органами, так и
субъектами квазигосударственного
и частного секторов.
В сфере обеспечения правосудия,
законности и правопорядка предусмотрен комплекс мер по обеспечению свободного доступа к правосудию, внедрению механизмов
конкурсного отбора и принципов
меритократии в кадровой политике
правоохранительных органов.
При этом приоритеты в работе указанных органов, в том числе в сфере
противодействия коррупции, будут
смещены на профилактику и предупреждение преступлений и правонарушений.
Формирование уровня антикоррупционной культуры, антикоррупционного просвещения населения
будет осуществляться посредством
проведения масштабных обучающих
антикоррупционных курсов в учебных заведениях, государственных
органах, среди населения, путем
привлечения средств массовой информации, неправительственных
организаций, современных интерактивных средств.
Развитию международного сотрудничества в сфере противодействия
коррупции будет способствовать
усиление взаимодействия с между-

народным сообществом, в том числе
путем проведения антикоррупционных мероприятий, участия в авторитетных международных организациях, а также использования лучших
примеров международной практики
в этой сфере.
В нашем университете для борьбы с коррупцией разработан План
по противодействию коррупции на
2016-2017 учебный год, в который
вошли мероприятия и комплекс мер
по профилактике и противодействию коррупции и воспитанию студенческой молодежи.
Особая роль в борьбе с коррупционными проявлениями в КарГТУ
принадлежит Совету по этике (ранее
Общественная дисциплинарная комиссия).
Возглавляет данный общественный орган дважды лауреат Государственной премии СССР, крупный
ученый, доктор технических наук,
профессор, общественный деятель,
Кавалер Орденов Ленина и Трудового Красного Знамени, почетный
гражданин г. Караганды, Шахтинска, Сарани Дрижд Николай Александрович. В состав Совета включены
7 самых уважаемых профессоров в
Университете, пользующихся неоспоримым авторитетом.
Вся информация о деятельности Совета содержится на webстранице
http://www.kstu.kz/
obshhestvennaya-distsiplinarnayakomissiya, где Вы можете ознакомится с действующим законодательством по противодействию коррупции,
пройти электронное анкетирование
об известных Вам фактах коррупции.
Совет по этике находится во втором учебном корпусе, каб. 303, 307.
Подводя итоги, хотелось бы отметить, что добиться эффективного
противодействия этому явлению
можно, только объединив усилия
всех институтов гражданского общества. Только так мы сможем реализовать национальную идею
вхождения в число наиболее конкурентоспособных государств.
Совет по этике КарГТУ
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ЗАПИСКИ УЧАСТНИКА

Архитектурный форум на Кипре
На этот раз Кипр.
VI Международный Фестиваль архитектурностроительных и дизайнерских школ Евразии состоялся
на Северном Кипре в Никосии (г. Лефкоша). Гостей и
участников фестиваля принимал Ближневосточный
университет Северного Кипра (БВУ) – одно из
крупнейших учреждений высшего образования Европы
(ЕUA) Международной ассоциации университетов
(IAU), в составе ЮНЕСКО и Федерации университетов
исламского мира (FUIW).
БВУ имеет 15 различных факультеОсновные города на Кипре – Нитов, свыше 50 департаментов, форми- косия (Левкоша), Кирения (Гирна),
руя истинно интернациональное сооб- Фамагуста (Северный Кипр), Пафос
щество учеников и преподавателей с (Южный Кипр). Столицей Кипра явболее чем 18000 студентов из более ляется Никосия (Левкоша), частично
55 стран и преподавательским соста- признанной Республики Кипр и Тувом из 25 стран.
рецкой Республики Северного КипОпыту проведения подобных меро- ра.
приятий этому вузу не занимать – конДЕНЬ ПЕРВЫЙ
Нашу делегацию из Казахстана
ференции, симпозиумы, фестивали на
государственном и международном встречали представители БВУ на двух
уровне весьма обыденное явление в университетских автобусах. Никосия
гостеприимной стране Средиземномо- встретила нас жарким солнцем и дыханием Средиземного моря. Дорога
рья.
» Несколько слов о Кипре. Кипр – из аэропорта в размещаемый камтретий по площади и третий по насе- пус университета тянулась примерно
лению остров в Средиземном море. в 40 минут езды по прекрасным доПервые следы цивилизаций на Кип- рогам с левосторонним движением.
ре имеют возраст более 9000 лет. В Пейзаж Кипра поражал спокойствинастоящее время остров разделен ем малоэтажной застройки и видом
между тремя государствами (Турция многочисленных пальм и южномор– Северный Кипр), ООН и Великоб- ской растительности. Здание нашеритания (Буферная область и базы), го пристанища слегка удивило нас
Южная часть (Республика Кипр, Гре- своей простотой и свежепокрашенным глянцем. После размещения в
ция).

гостинице и утомительного перелета
(четырехчасовое ожидание в Стамбуле) состоялась вечерняя вылазка
в город, в придорожный ресторан
– это дало нам возможность почувствствовать теплоту и красоту кипрской земли.
ДЕНЬ ВТОРОЙ
Утро нового дня собрало нас в библиотечном корпусе университета в
Форум-амфитеатре, где и начался
наш Фестиваль.
Звучат гимны Республик. Открывает Фестиваль ректор КазГАСА
Амирлан Кусаинов. На прекрасном
английском звучат поздравления
участникам и гостям Фестиваля. Со
словами приветствия к присутствующим обратились: Генеральный
секретарь организации ТЮРКСОЙ
– Дюсен Касеинов, Почетный архитектор РК Габит Садырбаев, Ректор
БВУ Северного Кипра – Ирфан Суат
Гюнзель.
Настала очередь докладов: «Мемориальная архитектура номадов
Казахстана» – докл. прфессор, докт.
арх М. Глаудинова, докл.профессора
из Нидерландов Алфреда Мейерса
– «Будущее и смысл архитектурной
дисциплины», доклад проф. Суат
Гюнзеля из БВУ «Инфраструктурные
проекты настоящего и будущего».
Настала очередь рассмотрения
выпускных работ и работа по подведению итогов конкурса Международного Фестиваля.
Во второй половине дня состоялась экскурсия по историческому
центру Никосии.

» Город разделен на турецкую и
греческую части. Граница проходит прямо по историческому центру
и главной торговой улице города.
Старая часть города возведена еще
венецианцами в XV-XVI вв. н.в.. Из
достопримечательностей
города
мечеть Селемие (в прошлом собор святой Софии) – 1209-1325 г.
н.в. Здание в стиле зрелой готики
раньше было римско-католическим
храмом. Голубоглазый священник,
русский по происхождению, рассказал об истории этого удивительного
сооружения. Католический храм был
позднее украшен исламскими минаретами. Осмотрели мы и другие
достопримечательности – постоялый
двор и Киренийские ворота.
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ФЕСТИВАЛЯ

КОНФЕРЕНЦИЯ
Международная методическая конференция, посвященная 80-летию профессора
КазГАСА Сакена Карпыкова

Конечно, нельзя не рассказать и о
самом университете. В Никосии находится 4 университета. Наше мероприятие проходило в БВУ северного Кипра
на территории кампуса из 16 факультетов, где сообщение между корпусами осуществляется внутренним транспортом. На пересеченном рельефе
возвышаютcя здания лабораторных и
учебных корпусов современной архитектуры. Главное здание библиотеки и
конгресс-театра заметно выделяется в
среде всего кампуса. Особое место в
университете имеют Музей автомобилестроения и современный госпитальлаборатория, где проводятся исследования фауны Земли и морских глубин.
ДЕНЬ ТРЕТИЙ
Подведение итогов жюри Фестиваля.
Экскурсия в Кирению (Гирне).

» Кирения – в прошлом город-государство, основанное Х веке до Р.Х.
финикийцами. Главная достопримечательность города – крепость Кирения, которая играла важную роль во
времена арабо-византийских бесконечных войн. Кирения – популярное
место отдыха на северном Кипре.
Старое, мол излюбленное место
вечерних и утренних прогулок для
туристов и жителей города. В музее
кораблестроения в крепости хранятся остатки корабля времен господства Александра Македонского. А это
всего лишь 2500 лет назад!
Аббатство Белапаис. Еще одна
достопримечательность Гирны в 15
минутах езды от города. Памятник
архитектуры эпохи королевства Лузиньянов. Основано в 1200 г. Церковь ХІІІ века. Уцелели готические
арки, с которых открывается незабываемый вид на Средиземное
море. Покой и умиротворенность
– вот какие чувства охватывают вас
здесь. А возвышается над Киренией
знаменитый замок Св. Иллариона на

вершине горного утеса высотою 772
метра над уровнем моря. Рассказывают, что силуэты замка были использованы в фильме Уолта Диснея
«Белоснежка и семь гномов».

Спускаемся к финальной черте нашего Фестиваля.
Торжественное закрытие VI Международного Фестиваля Архитектурно-строительных и дизайнерских
школ Евразии происходило в Гирне,
в местечке Аrchways (Старая дорога) – так назывался этот комплекс.
Итоги: Фестиваль собрал на одной
площадке представителей 19 стран
из 50 вузов стран СНГ и Евразии,
рассмотрено более 250 работ, продемонстрировав свой потенциал по
обмену профессиональными идеями
и поддержке творческой молодежи
Европы и Азии.
Уже смеркалось, и гости Фестиваля
сидели в ожидании вручения дипломов и наград, угощений и Гала-показа моды от дизайнеров. Приветственные слова, музыка и костюмы
вскружили еще раз головы собравшихся людей на острове Афродиты,
острове Архитектуры и Дизайна.
Подводя черту, хочется сказать
огромное спасибо организаторам и
устроителям Фестиваля – а это коллектив КазГАСА во главе с ректором
Амирланом Кусаиновым, Генеральным секретарем ТЮРКСОЙ Дюсеном
Касеиновым, ректоратом БВУ, сумевших доказать правоту проведения творческих встреч во времена
сложнейших международных коллизий. Мы вместе, мы едины, у нас есть
гордость и надежда на молодость в
архитектурно-дизайнерском
пространстве.
Сергей Лебедев,
Почетный архитектор
Республики Казахстан

4 ноября 2016 г. в Алматы состоялась Международная методическая
конференция посвященная 80-летию
почетного профессора КазГАСА
Карпыкова Сакена Садвокасовича, на
тему «Современные подходы в формировании методических материалов
учебного процесса высшего и послевузовского образования».
Конференция была организована Казахской головной архитектурно-строительной
академией (КазГАСА) и Международной
образовательной корпорацией (МОК).
В рамках конференции были проведены
следующие мероприятия:
1. Чествование юбиляра: 80 лет почетному профессору КазГАСА Карпыкову С.С.
– признанному педагогической общественностью методисту, проработавшему более
25 лет заместителем председателя учебнометодического отдела архитектурно-строительных и дизайнерских специальностей
вузов Казахстана.
2. Пленарные заседания и работа Учебнометодических комиссий УМО проходили по
следующим вопросам:
• обсуждение Классификатора специальностей высшего и послевузовского образования;
• особенности формирования Типовых
Учебных планов согласно ГОСО 2016 г.;
• подведение итогов проведенных Интернет-экзаменов Республиканского и Международного on-linе смотров- конкурсов
выпускных работ бакалавров и магистров
архитектурно-строительного и дизайнерского профилей.
3. Утверждение перечня учебно-методической и научной литературы, рекомендованной к изданию в РК по специальностям.
В работе заседания УМО приняло участие
34 представителя из 18 вузов Казахстана,
выпускающих специалистов архитектурностроительного и дизайнерского профилей.
Карагандинскую школу архитекторов и
дизайнеров на конференции представлял
почетный архитектор РК, Лебедев Сергей
Алексеевич – кафедра ДАиПМ КарГТУ.
По результатам Республиканского смотра-конкурса лучших дипломных работ бакалавров, наград удостоились следующие
студенты КарГТУ:
• Диплом І степени – Верхотуров Ф.В.,
специальность «Архитектура жилых и общественных зданий», научный руководитель
Лебедев С.А.;
• Диплом ІІ степени – Райх О.В, специальность «Архитектура жилых и общественных
зданий», научный руководитель Маштакова
Е.К.
• Диплом ІІІ степени – Решетняк С.Е.,
специальность «Архитектура жилых и общественных зданий», научный руководитель
Борисевич Ю.А.

Поздравляем победителей!
Желаем новых достижений и успехов!
Кафедра ДАиПМ КарГТУ
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НОВОСТИ МОН РК

Новый формат ЕНТ
На последнем брифинге Министерства образования и науки РК был
объявлен новый формат проведения итоговой аттестации выпускников
и принципы проведения для поступления в ВУЗ. С 2017 года выпускники
будут сдавать:
- экзамены в школах (для получения аттестата о среднем образовании и
получения «Алтын белгі»);
- ЕНТ, который будет выполнять функции экзамена для поступления в
ВУЗы и системы распределения государственных грантов.
Данное изменение было вызвано тем, что
учащиеся, учителя, родители воспринимали ЕНТ только как вступительный экзамен
в ВУЗ. Количество участников никогда не
было стопроцентным. Ежегодно доля не участвующих в ЕНТ достигает почти 30 процентов. Это означает, что по итогам ЕНТ нельзя
делать выводы о качестве среднего образования в Казахстане.
Итоговая аттестация в школах будет проводится по предметам:
1. Родной язык и литература (письменно
в форме эссе);
2. Казахский язык в школах с русским, узбекским, уйгурским и таджикским языками
обучения. Русский язык в школах с казахским языком обучения (тестирование);
3. История Казахстана (устный экзамен);
4. Алгебра и начала анализа (письменно);
5. Предмет по выбору (физика, химия, биология, география, геометрия, всемирная
история, литература, информатика, иностранный язык (английский, французский,
немецкий) в форме тестирования.
Оценивание письменных и устных экзаменов, а также листы ответов тестирования
будут проверятся в школе экзаменационной комиссией по предмету на основании
предоставленных им кодов правильных
ответов. Все выпускные экзамены пройдут
на базе школы по месту их обучения. Сроки
итоговой аттестации будут устанавливаться
приказом Министерства «О завершении
2016-2017 учебного года» (до 30 апреля
2017 года). Ориентировочно с 29 мая по 9
июня 2017 года. И до 15 июня 2017 года
будут проведены выпускные вечера. Все материалы итоговой аттестации составляются
и доставляются Национальным центром
тестирования до управлений образования,
управлениями образования до школ.
Новый формат ЕНТ будет состоять из 2-х
блоков, включающий в себя 3 обязательных
предмета по 20 заданий:
- математическая грамотность;
- грамотность чтения (проверка умения
обобщать, сопоставлять, сравнивать и т. д.);
- история Казахстана - и 2-х профильных
предметов по 30 заданий (математика +
физика, математика + география, история
+ география, биология + химия, биология
+ география, иностранный язык + история,
язык обучения и литература (каз.или рус.
язык) + история, география + иностранный
язык, химия+физика, история + Человек.
Общество. Право., творческий экзамен).
Задание по грамотности чтения направлено на проверку следующих умений: умний
обобщать, сопоставлять, сравнивать и т.д.

Задания на проверку грамотности чтения
вводятся на ЕНТ, т.к. во время обучения в
вузе абитуриенту необходимо работать с
различными источниками, анализировать
эти источники, сопоставлять информацию
из этих источников и делать выводы. Эти
навыки выпускнику пригодятся в последующем обучении в вузе.
Профильные предметы будут состоять из
20 вопросов с выбором одного правильного
ответа из пяти предложенных и 10 заданий
с выбором нескольких правильных ответов
из множества предложенных. Несколько вариантов ответов в тестировании профильных предметов дают проверить насколько
хорошо абитуриенты знают конкретную
тему. Также тестирование с несколькими
вариантами ответов препятствует «заучиванию» и угадыванию ответов.
Итого 120 вопросов. Время проведения
тестирования составит 3 часа 30 минут.
Проходной балл в 50 остается без изменений. Максимальное количество баллов составит 140 (за счет нескольких правильных
ответов в заданиях по профильным предметам). Прием заявлений на участие в тестировании будет осуществляться с 10 марта
– 10 мая. Сроки проведения ЕНТ будут с 20го июня по 1 июля. Остается возможность
пересдачи на платной основе ЕНТ в августе
2017 года и в январе 2018 года. Образцы
заданий по всем предметам ЕНТ в декабре
будут выложены на сайте НЦТ (Национальный центр тестирования) и МОН РК.
Обладатели «Алтын белгі», победители и
призеры республиканских, международных
олимпиад по общеобразовательным пред-

метам и научных проектов сдают ЕНТ на
общих основаниях, при этом если их их
результаты будут равными с теми, кто не
обладает вышеперечисленными наградами, будут иметь приоритет в получении
грантов. Победителям и призерам 5 международных олимпиад по общеобразовательным предметам будут выделены специальные гранты.
Для выпускников ТиПО, которые поступают в ВУЗы, также были внесены изменения в комплексном тестировании абитуриентов (КТА). Если раньше студенты
колледжей сдавали тестирование на базе
школьных знаний, то теперь новый формат
КТА учитывает знания, которые были получены в колледжах. Комплексное тестирование абитуриентов будет состоять из 60
вопросов, из них 20 по общепрофильной
дисциплине (задания, направленные на
проверку академических знаний по базовой дисциплине) и 40 по профилирующим
(задания на проверку углубленных академических знаний, а также практических
умений и навыков). Итого 60 заданий и
время тестирования 100 минут.
Общепрофильная дисциплина – общая
дисциплина для группы специальностей.
Например, для всех педагогических специальностей общепрофильной дисциплиной
считается «Основы педагогики и психологии», для юридических специальностей
– «Основы государства и права», для сельскохозяйственных специальностей и ветеринарии – «Биология» и т.д.
Профилирующая дисциплина – дисциплина, характерная для выбранной специальности. Например, у будущих учителей математики профильная дисциплина
«Математика», у работников правоохранительных органов – «Уголовное право»,
у ветеринаров – «Анатомия и физиология
животных» и т.д

Официальный сайт МОН РК

25 қараша 2016 | №8(1555) |

За политехнические знания

|2111

«Егемен Қазақстан» газетінің басқарма
төрағасы ҚарМТУ-да болды
«Егемен Қазақстан» республикалық газеті»
акционерлік қоғамының Басқарма төрағасы
Дархан Қыдырәлі 16 қараша күні Қарағанды
мемлекеттік техникалық университетінде
болды. Еліміздегі бас басылымның басшысы университет ректоры академик Арстан
Ғазалиевпен, оқу орнының профессороқытушылар құрамымен, студенттерімен
кездесіп, газет пен университет арасындағы
ынтымақтастық жайын талқылады.

Арстан Мәуленұлы Ғазалиев оқу орнындағы
Ғылыми кеңестің шешімімен Дархан Қуандықұлы
Қыдырәліге «ҚарМТУ-дың Құрметті профессоры» атағы берілгенін хабарлап, марапат иесіне
құттықтау лебізін жеткізді.
Дархан Қуандықұлы кездесу барысында газет
тарихы мен оның бүгінгі атқарып отырған келелі
істері, тәуелсіздігімізді тұғырлы етудің, елдігімізге, ұлтымыздың болашағына қатысты басылым
көтеріп отырған басқа да ауқымды мәселелелер
туралы әңгімеледі.
– Ең алдымен «Егемен Қазақстан» – елдің

газеті, жасампаздық жылнамашысы, – деді газет басшысы кездесу барысында. – Еліміз бен
халқымыздың сан қырлы тарихын үзбей жазып,
шынайы шежіресін қалыптастыруға зор үлес
қосып келе жатқан ұлттық баспасөз құралының
орны қашанда бөлек. Ел газеті «Егемен
Қазақстан» Тәуелсіздіктің торқалы тойына тарту
іспетті жаңарған дизайнмен басылып, оқырманға
жол тартып отыр. Ғасырлық межесіне жақындаған
қазақ баспасөзі қарашаңырағындағы заман
талабына сай жаңалықпен бірге басылымның
тұңғыш бас редакторы Халел Есенбаев, одан кейін әр жылдарда басшылық еткен Бернияз Күлеев,
Смағұл Садуақасов, Жүсіпбек Аймауытов, Мұхтар
Әуезов, Тұрар Рысқұлов қатарлы арыстар түрен
салған, бертінде Шерхан Мұртаза, Әбіш Кекілбаев сынды ұлылар жалғаған дәстүрлі жолды үзбей,
сабақтастықты сақтауды мақсат еттік. Ел газетінің
сыртқы сипатымен қатар, мазмұндық құрылымы
да бірқатар жаңалықтармен толықты. Баспасөз
тәжірибелері ескеріле отырып, салалар бойынша
тақырыптық беттер ашылды. Әр беттің тұрақты
бағандарында есімдері елге белгілі азаматтар

мен білікті сарапшылар орамды ойларын ортаға
салып, пайымды пікірлерімен бөліседі. Газеттің
басты қазынасы – оқырманы. Бізге ең алдымен
газет таралымының емес, оқырмандарының
көбейгені маңызды. Сондықтан оқырманмен
байланысты нығайта түсу басты назарда болады.
Басылым басшысымен кездесуге қатысқан
қарағандылық зиялы қауым өкілдері – белгілі
ақын, Қазақстан Жазушылар одағы Қарағанды
облыстық филиалының директоры Серік
Ақсұңқарұлы мен филология ғылымдарының
докторы, профессор Қойлыбай Асанов та «Егемен Қазақстан» жайлы игі лебіздерін білдіріп,
көпшілікті ел газетін қолдауға шақырды. Университет ұстаздары мен студенттері ақпарат
құралының басшысына сауалдарын қойып, пікір
алмасты.
Соңынан, университет қонақтары техникалық
білімнің қарашаңырағындағы заман талабына
сай жетістіктермен, мұражай жәдігерлерімен танысты.
Болат Қауысов

ДІН ЖӘНЕ ЖАСТАР

Адам боп келдің өмірге, адам боп өту – мұратың!
2016 жылдың 17 қарашасы күні
ҚарМТУ-дың 1-корпусында Республикалық
ақпараттық-насихаттық тобының мүшесі,
елге танымал исламтанушы, теолог Арман
Қуанышбаевпен студенттердің кездесуі өтті.

– Бұл кездесуге біз студенттерді күштеп
шақырғанымыз жоқ. Алдын ала жарнамалап, жар
салмай-ақ, тек жай ғана хабарландыру ілген едік.
Ондағы мақсатымыз олардың дін тақырыбына деген қызығушылығын біліп қана қоймай, өз бетімен осы тақырып саласындағы пікірлесуге жастар
келе ме деген сұрағымызға жауап алу болатын.
Сөз жоқ, бүгінгі жиынға жастар қауымы көп жиналды. Осыдан діни ақпаратқа, оның ішінде
дұрыс мәліметке сусындаған, оны құмарланып
тыңдайтын, сауатты болуға ұмтылатын жастардың
баршылығын байқап қалдық. Бұл қуантарлық
жағдай, - дейді студенттерді руханиятқа тәрбиелеп
жүрген жүрген ҚарМТУ-дың аға оқытушысы,
басқосуды ұйымдастырушылардың бірі Дархан
Түсіпбеков.
Сөз кезегі жиынның құрметті қонағы Арман
Қуанышбаевқа берілді. Ол жастардың рухани ілімге құмартатыны құптарлық болса да, кейінгі кезде
діни сауатсыздықтан түрлі ағымдардың арбауына
түсіп, елінен, ата дәстүрден, тіпті, әке-шешесінен
безген бойжеткендер мен бозбалалардың өз
тағдырын тәлкекке түсіріп, анық-қынығын білмей жатып, теріс уағыздармен, кереғар пікірлермен көпшіліктің санасын улап, одан қалды
шетел асып, террористік топтардың құрбаны
болып жатқандығын айтты. Бұған себеп, біздің
халықта діни жағынан түбегейлі әрі толыққанды
сауаттылық болмағандығы деп көрсетіп, қазақ

қауымы қазір тек сәләфилердің емес, басқа
да неше түрлі келімсектердің арам ниеттерінің
ойыншығы болып тұр деді.
– «Сондықтан, бауырлар! Бұлардың бәрін
дұрыс деп қабылдамаңыз. Дін деген ол – рухани байлық, жүректің қуаты, рухтың шаттығы. Ол
жанның тазалығын, адамның рухани әлемінің
пәктігін білдіреді. Халқымыздың ғұламаларының
– М. Ж. Көпеевтің, Абайдың, Ы. Алтынсариннің –
шығармаларын оқыңыз. Кезінде бабаларымыз
дінді білу үшін 20-30 жыл тәлім алатын. Қазақта
молдалар білімсіз болған деген сөздер жалған,
қазақтың сахарасында небір даналар өткен.
Осы кісілердің ұстанған жолы Ханафи мазхабы.
Қазақтың даласы қаншалықты кең болса, біздің
дініміз де соншалықты дархан. Елбасымыз
да, экстремизм, терроризммен күресеміз деп,
дәстүрімізбен, дінімізбен күресе бермейік деп
бекер айтпайды. Дін ұстанатын болсаңыздар,
бауырлар, діліңізге берік болыңыз, сабырлы
болыңыз! Ислам діні мейірімділік, жұмсақтық
және сабырлылық, кеңпейілділік діні. Сондықтан
дінді үйренем десеңіз, «таза жерден су іш» дегендей, біріншіден, Қазақстан мұсылмандар
басқармасына қарасты мешіттердегі имамдардан
сұраңыздар, одан кейін дін істері жөніндегі министрліктен, облыстардағы діни басқармалардың
мамандарынан біліңіздер. Осы топтардан басқа
жерден, діни ақпараттар мәлімет алу, түрлі
уағыздардың бәрін талғамай тыңдай беру дұрыс
емес» - деп жастарға ағалық ақылын айтты.
Кездесу барысында тек ҚарМТУ-дан ғана емес,
қаламыздың өзге де ЖОО-нан келген білім алушылар ислам дініне қатысты елімізде, қоғам ішінде
қалыптасып жатқан пікірлердің дұрыс-бұрыстығы

турасында өздерін толғандырған сұрақтар қойды.
Олардың ішінде «қазір мемлекеттік қызмет мекемелерінде сақал қоюға қарсы шығатындар бар,
осы дұрыс па, бұрыс па, дін жайында дұрыс әрі
тексерілген мәліметтерді қайдан алуға болады,
жаңа жыл мейрамы жақындап келе жатыр, осы
турасында не айтасыз? Оны тойлағанымыз дұрыс
па?» деген сұрақтар қойды.
Бұл сұрақтарды жауаптаған Арман Қуанышбаев
сақал-мұртты тек мұсылман ғана емес, кез келген
адам қояды. Тек адамның бет-әлпетін сүйкімсіз,
ұсқынсыз қылып көрсететіндей емес, әдемілеп,
жан-жағын түзеп, бет-жүзіне көрік беретіндей
қою керек. Ал жаңа жылды көбісі христиандар
мерекесі деп айтады, бұл дұрыс емес. Оны христиан дін өкілдері де растайды. Бұл - жыл соңында
халық арасында қалыптасып кеткен басқосу
мейрамдарының бірі. Сондықтан тек өзім Елбасы белгілеп берген Құрбан айт, Наурыз мейрамы
сияқты төл мерекелерді тойлаймын. Жалпы, мерекелерді тойлау, тойламау әркімнің өз еркінде.
Тек айтатыным, егер сіз мерекелеген мейрамдар
сізді күнəға батырса, денсаулығыңызға, өзгенің
денсаулығына, құқығына зиян келтіретін болса,
оны тойлау дұрыс емес.
Соңғы сұрақ «Мұсылман адам күнін қалай
өткізуі керек?» турасында болды. Кездесудің
қонағы оған
«Мұсылман адам 24 сағатын
дүниесіне де, ақіретіне де пайдалы істерге бөлу
қажет. Соның ішінде өзінің жастық шағындағы
қуатын игі істерге жұмсау керек, өзіне де, өзгеге
де пайдалы шаруаға жұмсаған адам кейінгі
өмірінде ештеңеден қам жемейді, тарықпайды» –
деді.
Анар Сәрсенбекова,
газет редакторы
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Центр профориентационной работы
КарГТУ: перспектива развития
Большинство старшеклассников в нашей стране
испытывают трудности в профессиональном
самоопределении, слабо ориентируются в профессиях,
не имеют представления о требованиях к современному
работнику, затрудняются в постановке жизненных и
профессиональных целей. Студенты учебных заведений
делают выбор своей будущей специальности по
случайным факторам (возможность получения гранта,
под влиянием близких людей, престижности профессии в
зарплатном выражении, возможности получения любого
диплома – для дальнейшего трудоустройства). В этой
связи, особую актуальность и значимость приобретает
проблема ранней профессиональной ориентации детей
и молодежи.
Для решения вопросов, связанных с и высокооплачиваемых профессиях.
определением образовательной и про- Чтобы помочь с осознанным выбором
фессиональной траектории школьни- будущей профессии, до апреля месяца
ков, студентов и выпускников профес- каждого учебного года мы встречаемсиональных учебных заведений, в 2012 ся со школьниками выбравших предгоду при КарГТУ создан Центр профо- метом по выбору физику, географию,
риентационной работы. Основной це- биологию, химию или изменивших своё
лью центра является систематизация решение сдавать гуманитарные предпрофориентационной работы в ВУЗе, меты. Для того, чтобы выпускники школ
привлечение профессорско-препода- определились с выбором ВУЗа, где они
вательского состава, кафедры, студен- хотели бы продолжить свое образоватов к активному участию в разработке ние мы для учащихся 9 и 10-ых классов,
и организацию комплексов мер по проводим дни открытых дверей. Знакоданному направлению. Работа центра мим их с объектами инфраструктуры
нацелена также на разработку, органи- ВУЗа, проводим экскурсии в учебные
зацию и распространение новых техно- и научные лаборатория. Информируем
логий в информировании школьников работников предприятий области, жеи выпускников о способах построения лающих получить высшее образование
карьеры, подготовку специалистов или пройти обучение на курсах повыпрофориентационного направления, шения квалификаций.
так как во многих учебных заведениях
Подводя итоги работы Центра ПОР
страны нет преподавателей, методик, по формированию студенческого конопыта работы в этом направлении.
тингента на 2016-2017 учебный год,
Для эффективности нашей деятель- хотелось бы отметить, что задача по
ности мы постоянно взаимодействуем привлечению абитуриентов была высо всеми участниками образовательно- полнена во многом благодаря сотрудго процесса: именно, с образователь- никам вуза, которые осознанно поными учреждениями среднего общего и дошли к этому делу и приняли личное
среднего профессионального образо- участие в работе Центра ПОР.
вания, учащимися, родителями, педаПо итогам профориентационной деягогическим коллективом и внешними тельности ППС за 2015-2016 учебный
социальными институтами города и об- год в ВУЗ было принято 1887 абитуласти. Для формирования студенческо- риентов. Общий набор студентов 2016
го контингента университета каждое году составил 3006 чел.
лето помогаем приемной комиссии в
На обучение по государственному
качественном отборе абитуриентов.
заказу поступило 827 учащихся (по обНам очень важно, чтобы выпускники щео-разовательным грантам – 602, по
школ и колледжей области имели пред- программе «Серпін – 2050» – 225), 12
ставление о специальностях КарГТУ, как студентов из которых обладатели нао самых престижных, востребованных грудного знака «Алтын белгі».

На платном обучении набор составил
1751 человек, из них по очной форме
обучения – 893, второе высшее – 421,
магистратура – 410, Доктор PhD – 18.
Для получения второго высшего образования на факультеты: АСФ, ГФ,
МФ, ТДФ, ФИТ, ФИЭМ, ФЭАТ, ФЗДО поступило 392 человека.
На сегодняшний день Центром ПОР
проведены все подготовительные и организационные мероприятия для проведения агитационной работы с целью
набора на предстоящий учебный год:
обновлена вся полиграфическая продукция, рекламный материал, имиджевые ролики о направлениях и профилях ВУЗа и Колледжа инновационных
технологий, обновлена база данных
организаций образования города и области, определены менеждеры и члены
мобильных групп в закрепленных за деканами школах, и промышленных предприятиях, проводятся подготовительные курсы и воскресные консультации
для выпукников школ и колледжей.
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Заключаются договора о сотрудничестве с Акиматами городов и районов,
отделами образования г. Караганды
и Карагандинской области. В организации и проведении выездных профориентационных мероприятий для выпукников учебных заведений районов
и городов нам помогают мобильные
группы Ассоциации студенческих организаций КарГТУ «Жас Орда». Еженедельно проводится анализ отчетов
менеджеров по подписанию соглашений с выпускниками школ, колледжей и
работниками промышленных предприятий.
С целью повышения качественного и
количественного набора на предстоящие учебные годы Центром профориентационной работы запланировано:
- создание «Виртуального кабинета»
с разделами по специальностям в виде
компьютерных презентаций;
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- совместно с Департаментом молодежной политики организовать движение «Твой выбор!»;
- внедрение проекта «Инженерный
класс» для развития инженерно-технического обучения;
- внедрение программы «STEM–образование» для привлечения учащихся,
закрепленных за факультетами школ,
к инженерному делу и популяризации
технических специальностей;
- разработка сайта Центра ПОР для:
работы в On-line режиме всех направлений профориентационной работы,
использования последних достижений
информационно-коммуникационных
технологий, проведения тренингов, тестирования, анкетирования, обмена
опытом с ВУЗами ближнего и дальнего
зарубежья и т.п.
Г.А.Тусупова
И.о. директора Центра ПОР

Структура организации и управления ПОР в КарГТУ

КОРОТКО
Выпускники
№2 технического лицея в КарГТУ
9 ноября учащиеся 11 классов
№2 технического лицея в рамках
профориентационной работы посетили
КарГТУ.

В ходе встречи выпускники встретились с
представителями факультетов и кафедр университета: д.э.н., проф., заведующим кафедрой «Экономика предприятий» Б.А. Ахмеджановым, деканом факультета Инновационных
технологий Н.И. Томиловой, д.т.н., деканом
«Горного факультета» С.Г. Ожигиным, заведующим кафедрой «Геология и разведка полезных ископаемых» А.В. Садчиковым и старшим
преподавателем «Транспортно дорожного факультета» С.Ж. Кенесовым, которые подробно
и доступно объяснили ребятам тонкости инженерно-технических специальностей и ответили на все интересующие их вопросы.
Для учащихся была организована экскурсия в испытательную лабораторию инженерного профиля, библиотеку и музей университета.
16 ноября в КарГТУ прошел «День открытых дверей» для выпускников школ
Юго-Востока № 5, 15, 59, 83, 23, 101,
27, 16, 81, 39, 57, 66, НИШ, «Альтер».

Несмотря на низкую температуру, в университет пришли более 90 выпускников городских школ. В ходе встречи перед учащимися выступили с докладом Первый проректор
КарГТУ Исагулов А.З., И.о.директора Центра
ПОР Тусупова Г.А., И.о. директора Колледжа
инновационных технологий КарГТУ Смагулова
Н.А., Председатель Профсоюза студентов КарГТУ «Жас Орда» Бузяков Р.Р.
Выпускники школ интересовались количеством выделенных грантов на специальности,
стоимостью обучения и возможностью поэтапной оплаты учебы.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
С 21 ноября 2016 г. по 20 января
2017 года в КарГТУ проходит Интернет-Олимпиада» 2016-2017.
Цель олимпиады – выявление и развитие у учащихся довузовских учебных заведений творческих способностей и интереса к изучению математики, физики, химии,
биологии, истории Казахстана, географии,
казахского и русского языков, создание
условий для интеллектуального развития
выпускников школ и колледжей, поддержки одаренных детей, в том числе содействие им в профессиональной ориентации.
Организаторы олимпиады – Центр ПОР
КарГТУ.
Олимпиада проводится в два этапа – заочный и очный. Заочный этап Олимпиады
проводится на сайте КарГТУ в разделе «Интернет-олимпиада».
І этап – заочный тур, проводится с
05.12.2016 года по 14.12.2016 года.
ІІ этап – очный тур, проводится
19.01.2017 года. Участниками очного
этапа становятся учащийся, набравшие
наибольшее количество баллов по итогам
заочного этапа интернет – олимпиады.
Место проведения: Карагандинский государственный технический университет,
г. Караганда, ул. Бульвар Мира, 56.
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Международные связи кафедры МДиГ
Подготовкой маркшейдерских кадров при КарГТУ занимается кафедра
маркшейдерского дела и геодезии, которая имеет определенные исторические
традиции, богатый опыт подготовки специалистов, современную материальнотехническую базу и высококвалифицированный кадровый потенциал. Ежегодно
наш кафедра выпускает свыше 50 маркшейдеров.
В связи с подготовкой для горнодобывающих
предприятии геотехников (геомехаников) – специалистов, занимающихся изучением и управлением состоянием устойчивости горного массива при
подземной и открытой разработках месторождений
полезных ископаемых, на базе кафедры маркшейдерского дела и геодезии организовано экспериментальное обучение магистров наук техники и технологии по направлению подготовки «Геотехника»
в рамках специальности «Маркшейдерское дело».
Разработаны дополнительные учебно-методические

комплексы дисциплин по геомеханическому направлению. Для подготовки качественных кадров
в этой области, кафедра привлекает к учебной деятельности специалистов из дальнего и ближнего
зарубежья, с которыми были заключены договоры
о международном сотрудничестве. За последние несколько лет, в рамках реализации образовательной
программы ГПИИР-2, для чтения лекций магистрам
технических наук по направлению «Инновационные
технологии в горно-металлургическом комплексе.
Геотехника» в КарГТУ приглашались следующие

Визит китайских ученых
22 ноября 2016 года в Карагандинский государственный технический университет прибыла делегация ученых и специалистов Университета Шихэцзы из Китайской Народной Республики.
В составе китайской делегации – заместитель директора Отдела международных связей Шань Юнься (Shang Yunсia), доцент, доктор PhD – Лю Чжанчжэн (Liu
Changcheng), доцент, доктор PhD – Чжоу На (Zhou Na), проф. доктор PhD – Чэнь Гуанбинь (Cheng Guangbin), доцент, доктор PhD – Ли Цзюньфэнь (Li Junfeng), доцент,
доктор PhD – чжан Жоюй (Zhang Ruoyu).
Целью приезда зарубежных гостей является обмен опытом и достижениями в
образовании и научной сфере.
Формат визита прошел в рамках академической мобильности, т.е. для наших студентов, магистрантов и преподавателей китайские преподаватели читали лекции
на трех языках: китайском, русском и английском. Тематика этих лекций включает
в себя вопросы по экономике, информатике, автоматизации, экологии и биологии.
Напомним, что в 2014 году ведущие ученые КарГТУ в рамках договора о сотрудничестве с рабочим визитом побывали в Китае и также провели цикл учебных занятий и научных консультаций в Университете Шихэцзы, где обучается более 30 000
человек, в том числе и студенты из Казахстана. Этот крупный региональный ВУЗ
Китая является стратегическим партнером КарГТУ по Институту Конфуция. Между
учеными двух вузов была достигнута договоренность о дальнейшем сотрудничестве
и развитии академической мобильности преподавателей и студентов, в том числе
создание международных исследовательских групп.
26 июля 2014 года КарГТУ посетила делегация промышленников из Китайской
Народной Республики, представляющая руководство энергетической корпорации
«Цинхуа», которая планирует построить завод в Карагандинской области по химической переработке угля. Ознакомившись с учебной и научно-технической базой
ВУЗа, гости из Китая для реализации данного проекта предложили совместно
разработать и претворить в жизнь ряд образовательных программ, для этого сту-

ученые зарубежных университетов: Евгений Левин
(Мичиганский технологический Университет, США),
Борис Резник (Германия), Карел Радей (Чехия),
Мустафин М.Г., Макаров А.Б., Гордеев В.А., Мансуров В.А. (Россия) и др.
Так с начала учебного года ( 5 по 15 сентября) на
базе нашей кафедры прочитал курс лекций доктор
технических наук, профессор Высшей школы им.
Бойта г. Берлин (BeuthHSBerlin) Резник Борис Ефимович. С целью стимулирования совместных научноисследовательских проектов и повышения языковой
компетенции слушателей курса, часть лекций ученый
читал на английском языке. В лаборатории «Преспективные технологий в горно-металлургическом
комплексе» состоялась встреча профессора с профессорско-преподавательским составом кафедры,
в ходе которой рассматривались вопросы развития
дальнейшего сотрудничества. А также согласована и
утверждена учебная программа по которой сейчас
продолжается обучение магистрантов.
21 ноября 2016 года в КарГТУ прибыл профессор Мичиганского технологического университета
(США), доктор PhD, CP Surveying Engineering Program
Chair and Associate Professor, Integrated Geospatial
Technology Graduate Program Director Digital Mapping
Enterprise Adviser Евгений Левин, для чтения лекций
на темы: «Обзор БПЛА систем. Определение и геометрия аэроснимка открытых разработок», «Фотограмметрические системы координат. Измерения
на снимках», «Математические зависимости между
фото и наземными координатами вертикального
снимка. Стереоскопия и трехмерное наблюдение
снимков», и т.д. Американский ученый пробудет в
Караганде 10 дней, за это время он запишет для обучающихся по программе ГПИИР-2, видеолекцию на
тему «Стерео-параллакс, определение и измерения.
Методы компьютерного зрения SFМ и SIFT».
Кафедра МДиГ

дентам и магистрантам необходимо изучить китайский язык в Институте Конфуция.
Немного об Институте Конфуция. Согласно официальным данным, сегодня в 126
странах мира функционируют 475 китайских Институтов Конфуция. В Казахстане
эти институты созданы при 4-х крупных вузах страны: КазНУ им. аль-Фараби (Алматы), ЕНУ им. Л.Н. Гумилева (Астана), Актюбинском государственном пединституте
(Актобе) и в КарГТУ (Караганда).
Для делегации была проведена обзорная экскурсия по КарГТУ, где они ознакомились с инфраструктурой вуза, с деятельностью лабораторий мирового уровня,
обучающих инновационных Центров по образовательным программам, открытых
в Университете в сотрудничестве с ведущими мировыми компаниями такими как
Тotal, Mitsubishi Electric, Schneider Electric, Festo, Leica Geosystems Kazakhstan и
Корпорация FLUOR.
Финалом трехдневного визита стали двухсторонние переговоры, в ходе которых
обсуждались перспективы сотрудничества в сфере научно-технической оснащенности образовательного процесса, обмена магистрантами и преподавателями.
Зарубежные гости отметили высокий научно-технический потенциал университета, сказав, что и экскурсия, и работа со студентами вуза произвела самое лучшее
впечатление. Что касается самого города Караганды, здесь их впечатлила суровая
погода и, нужно подчеркнуть, чистота города.
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Международный конгресс:
Металлургия чугуна и железа – вызовы XXI века
8-11 ноября 20016 года в Национальном исследовательском техническом университете «Московский институт стали
и сплавов» проходил VІІІ Международный Конгресс доменщиков «Металлургия чугуна – вызовы ХХІ века». В работе
Конгресса приняли участие ученые и представители металлургического производства и менеджмента из России,
Казахстана, Германии, Китая, Австрии, Финляндии, Чехии.
Цель Конгресса – знакомство с основными тенденциями развития
доменного производства в мире, инновационными технологиями доменной плавки и процессов подготовки железорудного сырья, современными методами контроля и управления технологическими процессами, проблемами подготовки специалистов – металлургов.
Работа Конгресса была реализована деятельностью 9 сессий, всего было представлено более 200 докладов. На Пленарном заседании
выступили президент МИСиС Карабасов Ю.С., президент ГК «Метпром»
Лазуткин С.С., вице-президент «Русская Сталь» Мишин Ю.П., главный
доменщик ПАО «НЛМК» Курунов И.Ф. и др.
Республика Казахстан была представлена учеными из Карагандинского государственного технического университета и Химико-металлургического института им. Ж. Абишева. На сессии выступил профессор, д.т.н. Сарекенов К.З., который представил новый учебник
«Компьютерное моделирование процессов доменной плавки» авторов

Газалиева А.М., Сарекенова К.З., Акбердина А.А., изданный на русском, казахском и английском языках.
С докладом «Опыт подготовки специалистов в области металлургии
в рамках реализации Государственной программы индустриализации» выступила доцент кафедры «Нанотехнологии и металлургия» Квон
Св. С.
В ходе Конгресса также было организовано посещение выставки
«Металл-Экспо», на которой было представлено новейшее оборудование для металлургических и металлообрабатывающих заводов.
Участие казахстанских ученых в работе Конгресса является несомненным признанием национальной научной металлургической школы
и значимости металлургической отрасли Казахстана для развития ЕвразЭС, а также вкладом КарГТУ в реализации задач ГППИР-2.

«Бір ел – бір кітап» акциясы:
Дулат Бабатайұлы
2016 жылдың 20 қазаны күні университетімізде дәстүр бойынша «Бір
ел – бір кітап» акциясы аясында биылғы жылдың тақырыбы бойынша
«Дулат Бабатайұлы» атты тәрбие сағаты өтті.

Мақсаты – ХІХ ғасырдың алғашқы жартысында
өмір сүрген кемел ақын Дулат Бабатайұлының
шығармашылығымен таныстыра отырып, туындыларын жыл бойы оқуға шақыру. Дулат ақын
поэзиясының өміршеңдігін, маңыздылығын,
келер жас ұрпаққа түсіндіру, оның толғаулары
арқылы шынайылыққа, шыншылдыққа ұлттық
және патриоттық сезімге баулу.
Әлеуметтік-мәдени акция
Қазақстан
Республикасының
Ұлттық академиялық
кітапханасының бастамасымен 2007 жылдан
бастап өткізіліп келеді. Шара қазақ әдебиетін
насихаттау, тарихи-мәдени және рухани
мұрамызды сақтау, жастарды отаншылдыққа
әрі өнегелілікке тәрбиелеу, сондай-ақ
оқырмандарды кітап оқуға, кітапханаға тарту мақсатын көздейді. Биылғы жылы аталмыш акция аясында Дулат Бабатайұлының
«Өсиетнама» кітабы таңдалды. ЛОГ-16-1 тобында «Қазақстан тарихы» пәні оқытушысы

Тлеугабылова Каир Самигуллақызы өткізген
сабағымыз өте қызықты форматта жүргізілді.
Сабақты топ студенті Анель Алтайқызы ақын
жайлы дайындаған тарихи деректерге сүйенген
ұсынымымен ашты. Дулат Бабатайұлының
өмірбаянын тобымыздың студенті Қаныш
Маратұлы баяндап, жеке шығармашылығы
жайлы Әділет Ысқақұлы әңгімеледі. Өлеңдеріне
Нұрбол Бекболатұлы және Алмагүл Медеуқызы
есімді студенттер шолу жасап, «Еспембет»
дастанының сюжет желісін Кәмшат Бақытқызы
әңгімелеп берді. Ақынның тамаша өлеңдерін
тобымыздың студенттері мәнерлеп оқып, Жансая Қайратқызы «Ақжайлау мен Сандықтас»,
Дархан Мадиярұлы «Тегімді менің сұрасаң», Еркежан Болатбекқызы «Он бес деген жас қайда»
атты өлеңдеріне талдау жасады.
Сабақ соңында қонақ ретінде арнайы
шақырылған университет кітапханасының
қызметкері Сумилова Валентина Николаевнаға
сөз беріліп, ол кітап оқудың адам әлеуетін
кеңейтудегі
пайдасы,
университет
кітапханасының ресурстары жайлы әңгімеледі.
Студенттер қажетті деректерді тауып беріп,
сабаққа жақсы дайындалуға көмек көрсеткен
кітапханашы қызметкерге алғыс білдіріп,
өздерінің ой-пікірлерімен, дәріс барысында
алған әсерлерімен бөлісті.
Кәмшат Серік,
ЛОГ-16-1 тобының студенті

Пресс-служба КарГТУ
ҚЫСҚА
2016 жылдың 4 қарашасы күні 1-ші
корпустың 209-шы аудиториясында «Студенттік
белсенділік мектебінің» ресми ашылуы өтті.
Ашылуда СБМ туралы, студенттердің мектепті
аяқтағаннан кейінгі мүмкіндіктері, дағдылары
және қабілеттері жайында толық айтылды.
Өтінімдерді іріктеу нәтижесінде мектеп
жұмысына ҚарМТУ 1-ші курсының күндізгі оқу
бөлімінің 130 студенті қатысатын болды.
***
Қарашаның 3 жұлдызында РЭТ-15-2 тобында «Абай Құнанбаев – Қазақ әдебиетінің жаңа
кезеңінің негізін салушы» атты тақырыпта
кураторлық шеберлік-сынып өтті. Мақсаты –
Абайды таныту арқылы, Қазақстанды әлемге
таныту.

ҚарМТУ студенттері ІІ қалалық жас
тілшілер мен блогерлер слетіне қатысты
2016 жылдың 16 қарашасы күні
Қарағандыда ІІ қалалық жас тілшілер мен
блогерлер слеті өтті. Университетімізде
жақында жұмыс істей бастаған «Студенттер Пресс-клубы» мен «Жас Орда»
студенттік ұйымына қарасты «Медиаорталығының» мүшелері осы слетке
қатысып қайтты.

Қарағанды қ. Жастар ресурстық орталығы
ұйымдастырған бұл шараға қаламыздың
ЖОО-ның және колледж студенттері,
қалалық басылымдар мен телеканалдардың
танымал журналистері, блогерлер қатысты.
Слет бағдарламасы аясында Қарағанды
қаласында масс-медиа ресурстарын дамыту мəселелері талқыланып, он-лайн журналистика бойынша жас тілшілерге арналған
тренингтер өтті.
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Искусственный интеллект в будущем может стать
более точной и объективной заменой людей-судей
1 ноября 2016

Система искусственного интеллекта, разработанная учеными из Университетского Колледжа в Лондоне, университета Шеффилда и Пенсильванского
университета, продемонстрировала 79-процентную точность в подтверждении судебных решений, вынесенных Европейским Судом по правам человека
(European Court of Human Rights, ECtHR). Данный случай является первым в
истории, когда искусственный интеллект вынес собственные судебные решения, основываясь на данных анализа текста рассматриваемого дела, пропущенного через алгоритмы глубинного машинного изучения.
«Пока искусственный интеллект не рассматривается в качестве замены
людей-судей и адвокатов. Но его помощь может оказаться очень полезной
для быстрого выявления определенных моментов в рассматриваемых делах,
моментов, которые являются ключевыми при вынесении судебного решения»
- рассказывает доктор Николаос Алетрас (Dr Nikolaos Aletras) из Университетского Колледжа в Лондоне, - «Кроме этого, новая система позволит сразу
выдвинуть на первый план те дела, в которых просматриваются явные и неявные нарушения Европейской Конвенции по правам человека и других законодательных актов».

dailytechinfo.org

Китайский поезд разгонится до 600 километров в час
02 ноября 2016

Один из крупнейших в мире производителей подвижного состава для железных дорог - китайская CRRC - объявил о начале работы над новым типом
поезда на магнитной подушке, сообщает Vesti.ru со ссылкой на Xinhua. Такую технологию еще называют «маглев» (от английского magnetic levitation
- магнитная левитация).
Новый поезд, по утверждению компании, сможет развивать скорость
до 600 километров в час - ранее недоступную ни одному пассажирскому
поезду в мире. В прошлом году в Японии был установлен рекорд скорости
для таких поездов - 590 километров в час. Однако перевозить пассажиров
установивший его состав начнет лишь в 2027 году - раньше дорогостоящую
линию построить не удастся.
Китай является одним из мировых лидеров в области поездов на магнитной подушке. Такая линия уже несколько лет соединяет аэропорт Шанхая с
центром города; поезда на ней разгоняются до максимальной скорости 430
километров в час.
Tengrinews.kz

Иллюстративное фото: vesti.ru

Ученые разработали супераккумуляторы
с зарядкой в несколько секунд
23 ноября 2016

Смартфон с такой батареей можно будет подзарядить за секунды, а заряд будет держаться в течение недели.
Американские разработчики создали аккумулятор, который благодаря нанотехнологии можно будет подзаряжать всего за несколько секунд, сообщает Engadget.
Сообщается, что инновационную батарею придумали ученые из Университета Центральной Флориды.
Такие характеристики аккумулятора стали возможны благодаря нанотехнологии. Теперь аккумуляторы не будут терять свою емкость на протяжении, как минимум, 30 000 циклов зарядки. Разработчики отмечают, что помогут осуществить эту идею новые суперконденсаторы.
Состоят инновационные аккумуляторы из миллионов проволок нанометровой толщины, покрытых
тонкой пластиной из графена. За счет этого достигается большое количество и плотность энергии, а
также ускоренный трансфер электронов.
«Вы можете зарядить свой смартфон за несколько секунд и его не нужно будет снова подзаряжать
в течение недели», – отметил один из исследователей Нитин Чудхари.

segodnya.ua
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НОВОСТИ КАЗАХСТАНА

Казахстан занял 3 место на выставке
World Botanic EXPO-2016

2 ноября 2016

Казахстанский павильон занял третье место среди 54-х
стран на Международной ботанической выставке «Анталья
ЭКСПО-2016», завершившейся 30 октября.
На выставке World Botanic EXPO-2016, информативных, в ходе выставки его попроходившей в Турции в течение шести сетили представители 75-ти стран. Эксмесяцев, казахстанский павильон занял понаты казахстанского павильона были
третье место в номинации по созданию подготовлены и предоставлены Инстисадового экстерьера и интерьера. Па- тутом ботаники и фитоинтродукции при
вильон был признан одним из самых Комитете науки МОН РК.

Қазақ ғылымының жаңалығы:
жол жөндеу жеңілдей түседі
9 қараша 2016
Автомобиль жолдары саласында «Төменгі температуралы
жарықшақтану кезінде асфальтбетонды жол төсемінің өзін-өзі құру
заңдылығы» атты ғылыми жаңалық ашылды. Оның қандай маңызы
бар? Алдағы уақытта асфальттерді жөндеу азаюы мүмкін бе?

Қазақстан жол ғылыми зерттеу институты
(ҚазжолҒЗИ)
мамандары
түсіндіргендей, аталған жаңалықтың
ғылым үшін және практика үшін
маңызы үлкен.
«Біріншіден, осы
жаңалықты пайдалана отырып, асфальтбетонды салып біткеннен кейін, алдағы
уақыттарда әр аймақтағы климаттық
жағдайды, асфальтбетонның құрамын,
материалдардың мөлшерін, қасиеттерін
есепке ала отырып, жыл сайын қанша
жарықшақтардың болатынын болжауға
мүмкіндік бар. Екінші жағынан, осы
жарықшақтарды қайтсе азайтуға болады, міне, осы сұрақты нысанаға алып,
асфальтбетонның құрамын ерекше жобалау тәсілдерін жасауға болады», –
деді ҚазжолҒЗИ президенті, ғылыми
жаңалықтың авторы Тельтаев Бағдат.

Оның сөзінше, автомобиль жолдарын салуда климаттық карта негізге
алынады дейді. Себебі алдағы уақытта
әр аймақтың ауа температурасына
сай битум мен асфальттың құрамы
өзгеріп отыратын болады. Температура
төмендеген кезде асфальбетон атомдары өзінің біртұтастығын сақтап қалу үшін
жарықшақтарды пайда болдырады. Жоба
авторларының сөзінше, бұл — жаңа
көзқарас, тың заңдылық.
«Біз бұрынғы әдістемеде жолдың
астыңғы қабаттарын қопару арқылы
бақылайтынбыз. Енді (жарықшақтың)
кілтипанын астынан іздедік. Өйткені
жолдың
астыңғы
қабаттарының
материалдарының әлсіздігінде болуы
мүмкін деген ойда болдық. Ал енді мына
зерттеуде мүлдем басқаша көрініс», –

Гости павильона могли ознакомиться
с историей формирования флоры Казахстана в виде коллекции палеоботанических образцов, а также посмотреть
на восемь видов редких и исчезающих
растений, включенных в «Красную книгу»
Казахстана.
Главными критериями отбора лучшего павильона самой большой выставки
мира из живых растений являлось соответствие павильона теме выставки, а
именно истории, сохранению биологического разнообразия, устойчивому развитию и «зеленому городу».
Выступивший на церемонии награждения председатель оргкомитета «Анталья
Экспо - 2016», министр продовольствия,
сельского хозяйства и животноводства
Турции Фарук Челик отметил, что за 191
день выставку посетили более 4,5 миллиона местных и иностранных посетителей.
В некоторые дни количество посетителей
превысило 70 тысяч.
Международная ботаническая выставка «Анталья Экспо - 2016» начала свою
работу 22 апреля. Философия выставки
«Зеленый мир для будущих поколений»,
главная тема – «Цветы и дети». Территория выставки составила 120 га, свои павильоны представили 54 страны.
По материалам сети Интернет

дейді, техника ғылымдарының докторы,
профессор Әбді Қиялбайұлы.
Аталған жаңалықты Ресей жаратылыстану ғылымдар академиясы және
ғылыми жаңалық ашу және өнертабыс
авторларының Халықаралық академиясы мойындап отыр. Соның нәтижесінде
ғылыми жаңалықтың авторы Телтаев
Бағдат Бұрханбайұлына №495 диплом табыс етілді. Бүгінге дейін осы жаңалықтың
негізінде екі өнертабыс жасалды, олар
патентік ведомствода қаралып жатыр.
Ғылыми жаңалық ең алдымен 2016
жылғы мамыр айында институттың
кеңейтілген Ғылыми кеңесінде қаралып,
жалпы 57 қатысушының, оның ішінде
ғылым докторлары мен кандидаттары, профессорлар, механика және автомобиль жолдары саласының белгілі
мамандарының талқылауынан өтіп,
мақұлданды.
Ресей жаратылыстану ғылымдары академиясы (РЖҒА) Төралқасының шешімі
бойынша Бағдат Телтаев көрнекті орыс
физигі, Нобель сыйлығының лауреаты
Петр Капица атындағы «Алтын» медальмен марапатталды.
Камила ДҮЙСЕН «7 күн»
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17 НОЯБРЯ - ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ СТУДЕНТОВ

Прошел молодежный студенческий фестиваль
15 - 17 ноября, в канун Международного дня студентов в
Академии «Болашақ» состоялся студенческий фестиваль,
где участвовали представители студенческих
активов
из пяти ВУЗов города, а именно КарГТУ, КарГУ, КЭУ, КГМУ,
Академия «Болашақ». Организатор фестиваля – молодёжное крыло «Жас Отан» НДП «Нур Отан».
Международный день студентов (International Students’
Day) установлен 17 ноября 1946 года на Всемирном конгрессе студентов, состоявшемся в Праге, в память о чешских
студентах-патриотах. С тех пор этот день является для студентов днем вечной молодости, романтики и позитива.
Данный фестиваль проводится с целью развития взаимодействия между городскими вузами и объединения молодежных организации студентов. Молодежные организации
– это яркая движущая сила, благодаря которой решаются
многие политические, социальные и культурные проблемы,
решаются путем общественного диалога, проведения акции,
форумов и фестивалей. Именно молодежь сегодня с высоких
политических трибун называют самой мобильной и прогрессивной частью современного общества. В рамках фестиваля прошли мероприятия, где талантливые и инициативные
студенты проявили свои способности и участвовали в творческих и спортивных конкурсах, дебатах. Участников соревнований и творческих конкурсов оценивали по следующим
категориям:
1.
Дебаты (русская и казахская лиги);
2.
Национальная игра «Тоғыз құмалақ»;

3.
Лучший социальный видеоролик;
4.
Конкурс поэтов «Мүшәйра».
Команда КарГТУ заняла 1-ое место в конкурсе «Лучший социальный видеоролик» (авторы - Сержан Конарбаев студент
групфы ЭЭ 14-4 и Айбат Калкаманов студент С-14-2) и 2-ое
место по национальной игре «Тоғыз құмалақ».
Закрытие фестиваля состоялось 17 ноября в концертном
зале «Шалқыма». Все команды, занявшие почетные места
были награждены дипломами и ценными призами.
Департамент молодежной политики

Мистер және Мисс «Армандастар Ордасы» – 2016
Қарашаның 15 жұлдызында «Жастар
Әлемі» студенттер сарайында «Мисс және
Мистер Армандастар Ордасы – 2016»
сайысы өтті. Бұл күні ең талантты да сұлу
бойжеткен мен бозбала атағын жеңіп
алу үшін жатақхананың әр қабатынан 7
көркем қыздар мен «Мистер Армандастар Ордасы-2016» атағына үміткер 7
сері жігіттер қатысты.
Сайысты тамашалауға әр факультеттің декандары мен тәрбие ісі жөніндегі декан орынбасарлары, университет жатақханасында тұратын
студенттер келді. Сақадай сайланып келген
қатысушылардың өнерін Университетіміздің
Жастар саясаты департаментінің директоры – Жаутикова С.А., Кураторлар кеңесінің
төрайымы – Смагулова Н.А., ТК «Армандастар Ордасы» жатақханасының коменданты
– Жантазина Г.К., ТК «Армандастар Ордасы»
жатақханасы Студенттер Кеңесінің төрайымы –
Напиых Ж. бағалады.
Сайыс төрт кезеңнен тұрды:
1-ші кезең – «Визиттік карта», бұл кезеңде
сайысқа қатысушылар өздері туралы таныстырып өтті;
2-ші кезең – «Менің өнерім», осы кезеңде әр
үміткер сегіз қырлы, бір сырлы екенін көрсетті;
3-ші кезең – «Стиляга», бұл кезеңнің
басқаларынан ерекшелігі, қыздар әртүрлі
заттардан сәнді көйлек тікті. Ал жігіттер
болса, сол көйлек сәнінің артықшылығын
әділқазыларға дәлелдеді;
4-ші кезең – «Дефиле», жігіттер «Іскерлік
стилде», қыздар «Кешкі сән стилінде» сахнада әдемі жүріп өтіп, өздерінің ішкі сұлулығын

ғана емес, сонымен қатар сыртқы сұлулығын
көрермендерге көрсетті. Бұл кезеңнің соңында
қатысушыларға сұрақ қойылды.
Байқаудың қорытындысы бойынша қыздар
арасында:
Гран-приді Ибраева Сайраш (3 - қабатЭнергетика, автоматика және телебайланыс
факультеті) жеңіп алды;
I орын – Сейлова Сандуғаш (6 - қабат-Машина
жасау факультеті);
II орын – Бериккали Ақбота (7 - қабат-Сәулетқұрылыс факультеті);
III орын – Отыншиева Ақнұр (5 - қабатИнновациялық технологиялар факультеті) иеленді.
Жігіттер арасында:
Гран-приді Адаев Арман (7 - қабат - Сәулет-

құрылыс факультеті) жеңіп алды;
I орын – Аманжол Ақсұңқар (4 қабат - Тау-кен
факультеті);
II орын – Молдабергенов Темирлан (5 қабат Инновациялық технологиялар факультеті);
III орын – Қуанышбеков Аблайхан (3 қабат Энергетика, автоматика және теле байланыс
факультеті) иеленді.
Байқаудың демеушісі – «Абсолют» сауда
үйінде орналасқан «Планета Органики» атты
дүкені, ал ұйымдастырушы – ТК «Армандастар
Ордасы» жатақханасының Студенттік кеңесі.
Жалын Напиых,
«Армандастар Ордасы»
жатақханасының
Студенттер Кеңесінің төрайымы
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Молодежь в жилетах с фликерами
станцевала на центральном
проспекте Караганды
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СТУДЕНТ ШЫҒАРМАШЫЛЫҒЫ

Талаптыға нұр жауар...

15 ноября 2016 г. в Караганде на проспекте Бухар-Жырау возле стелы
Независимости полицейские провели акцию «Засветись!», в данном мероприятии участвовали студенты КарГТУ, обучающиеся по программе
«Серпін – 2050».

15 ноября ежегодно отмечается всемирный День памяти жертв ДТП, учрежденный Генеральной ассамблеей ООН.
Акция приурочена к Неделе безопасности дорожного движения. Цель акции – пропаганда световозращающих элементов (фликеров) для повышения безопасности пешеходов». Ее инициаторами выступили сотрудники местной полицейской службы ДВД области.
В мероприятии приняли участие студенты вузов, активисты молодежных организаций.
Молодежь в жилетах с фликерами образовала «световую волну» с помощью жезлов. Затем участники танцевали на проспекте, привлекая внимание водителей и пешеходов. В
вечернее время на темном переходе, если одежда не имеет световозвращающих элементов, можно использовать фонарик на сотовом телефоне, рекомендуют полицейские.

Источник: nv.kz

Қыс келбеті. Суретті түсірген: Ж. Иманалиев

Жуырда ҚарМТУ-ға «Мәңгілік
ел жастары – индустрияға»
– «Серпін-2050» әлеуметтік
бағдарламасы бойынша РЭТ-16-1
тобына оқуға түскен Құрманұлы
Нұрғиса «Меңтайым» атты
алғашқы кітабын шығарды.
Жас ақынның жетістігіне, қуанышына
ортақ болған достары төмендегідей
жылы лебіздерін білдірді:
– Бүгін мен үшін ерекше күн болды!
Арадағы достығымызға көп уақыт болмаса да, бүгін Нұрғиса Құрманбайұлы
өзінің
алғашқы
шығармашылық
туындысын – «Меңтайым» деп аталатын кітабын маған сыйға тартты.
Алғысымды білдіремін! Мен үшін, досым, бұл сыйың өте қымбат! Сондайақ, бүкіл Серпіндіктердің атынан
Нұрғиса Құрманбайұлын шын жүректен
құттықтап, шығармашылық бақыт тілейміз! Өнерің өрге жүзе берсін!
Осындай жандармен танысып,
өмірлік достық қарым-қатынасқа себеп
болған «Серпін» бағдарламасының мен
үшін маңызы арта түсті! Үлкен рахмет!»,
- дейді СТ-16-1 тобының студенті Манап
Ерғали.
«Серпін – 2050» оқу орталығы
ұжымының атынан біз де, Нұрғисаға
«Жарайсың!
Шығармашылығың
шыңдала берсін!» дегіміз келеді,
алдағы уақытта да алар асуларың биік
болсын!
«Серпін – 2050» оқу орталығы
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Тәуелсіздік, азаттық,
еркіндігім
Тәуелсіздік, азаттық, еркіндігім.
Әнім көркем, дауыс асқақ шертілді үнім.
Бабалары көрмеген, армандаған,
Балалары көруде еркін күнін.
Орнады елдік бабалар күшіменен,
Қан тамған қылыш, найза ұшыменен.
Жау қолына берместен байтақ жерін,
Намыстың туын түсірмеген.
Тайсалмай жауға қарсы атқа қонған,
Елім деп, елдігім деп сапта болған.
Бір із бар өткен күннен мәңгі өшпейтін,
Алқакөл, Сұламадан, Ақтабаннан.
Көргенбіз біз тағдырдың сынын алуан,
Көз жаздық елім деген ұлылардан.
Құтылдық Кеңестің де құрығынан,
Үш ғасыр үш жүзімнің мұңы болған.
Жадымызда желтоқсан жаңғырығы,
Ұмытпайды ешкім де мәңгі мұны,
Жеке ел болды қазағым, жас ел болды,
Болашаққа бастаған жолды ірі.
Шаңқылдап қыраны тұр күн көгінде,
Дамыды, дамып жатыр күнде - күнде,
Үй-күйсіз жүрер ме едің ес жимастан?
Алға деп, ұмтылмастан жүрегенінде.
Елдігіме сын айтты көп дәлелсіз ғып,
Шекараның шеңберін әрең сыздық.
Бақыт күнің таймасын мәңгі бастан,
Мәңгілікке бастасын тәуелсіздік!
Сырым Бейсенбеков,
ОП-15-2 тобы, ҚарМТУ
«За политехнические знания»
№8 (1555) 25 қараша 2016 жыл
Меншік иесі және құрылтайшысы: ӨМК Қарағанды мемлекеттік техникалық
университеті
Редакцияның мекен-жайы: 100027, Қарағанды қаласы, Бейбітшілік бульвары,
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Қыздарға әсемдік жарасады!
Жоғары білім берумен қатар болашақ мамандардың тәрбие
мәселесін де жоғары талап деңгейіне көтерген Қарағанды мемлекеттік техникалық университетінде «Көркем» қыздар клубы биылғы
жылдың ақпан айынан бері жұмыс істеп келеді. Оның ашылуына Қарағанды облысының Дін істері жөніндегі басқармасының
ұсынысы мұрындық болған. Айта кету керек, клубтың аз уақыт
ішінде қол жеткізген жетістіктері баршылық.
Жақында біз осы клубтың жетекшісі Айнұр Ойратқызы
СЕРІКОВАМЕН кездесіп, әңгімеге тартқан едік.
– Айнұр Ойратқызы, алдымен «Көркем» қыздар клубының
көздеген
мақсаттарына
тоқталсақ.
– Клубтың басты мақсаты –
университет қабырғасында оқып
жүрген студент қыздарымызды
ұлттық салт-дәстүр мен төл
дүниетаным аясында тәрбиелеу.
Оларға сұлулық пен денсаулықты
сақтаудың,
саламатты
өмір
сүрудің басты қағидаларын ұстану
жолдарын үйрету, болашақ ұлт
анасы ретінде отбасылық өмірге
дайындау және үй шаруашылығына
қатысты өмірлік қажеттіліктерді
үйретуге тырысамыз. Қыздар
тәрбиесіне қатысты тақырыптың
ауқымы өте кең. Оны үлкен
қоғамдық
проблема
ретінде
қарауымыз қажет. Қыздарымызға
ұлттық тәрбие беруге тырысу
керек. Өйткені ұлт діңгегі – ұлттық
тәрбиеде. Қазақ қызы тәрбие
бастауын ана сүтінен алады. Қазақ
әйелі қазақ қызына өнегелі тәрбие
берсе, қазақ қызы осы қоғамның
тірегі болары анық. Қыздары
парасатты, анасы ақылды болмаса,
қоғам әлсірейді деген ойдамын.
– Қазіргі уақытта үйірмеде
қанша бойжеткен бар, олар немен
шұғылданады?
– Бүгінгі күні клуб құрамында
35 бойжеткен бар. Қыздармен
түрлі тақырыпта сырласу кештері,
дөңгелек үстелдер, әртүрлі кездесулер өтеді. Мәселен, қарағандылық
косметолог-визажист Дана Бегежановамен «Бет терісіне қалай
күтім жасау керек?», «Дұрыс макияж – әдемі бейненің кепілі» деген тақыптар төңірегінде кездесу ұйымдастырылды. Сонымен
қатар, Ислам дінінің тағлымдары
төңірегінде
Нұр-Мүбәрәк
университетінің түлегі А. Бәкірова
мен Дін істері жөніндегі облыстық
басқарманың
инспекторы
Н.
Нұрмұханованың
қатысуымен
кездесу өтті. Одан бөлек, «Қазақ
қызы қандай болуы керек?»,
«Ұлттық нақыштағы киім үлгілері»,
«Қазақ қызы – ертеңгі ана» және
т.б. тақырыптарда дөңгелек үстел
отырыстары, сөзсайыстар, сырласу кештері тұрақты өткізіледі.

«Көркем» клубы жастардың
бойына қайырымдылық сезімін
ұялатып, өскелең ұрпақты рухани жағынан тәрбиелеп, тағдыр
тәлкегіне ұшырап, ата-ананың
қарауынсыз қалған балаларға бір
сәт болсын қуаныш, мейірімділік
сезімін ұялату мақсатында Балалар үйіне қайырылымдылық концерттерімен барады. Сонымен
қоса, тоқыма өнерінен, әшекейлер
жасаудан дәрістер жүреді. Клуб
мүшелері өздерінің білгенін бірбіріне үйретеді. Әрине, арасында арнайы мамандар шақырып,
шеберлік сабақтарын өткізуге де
тырысамыз. Түрлі жәрмеңкелер
ұйымдастырамыз. Мысалы, «Әз
Наурыз», «Әдемі-ай» жәрмеңкелері
өтті. Жалпы, алға қойған әлі талай
жоспар-мақсаттарымыз бар. Бұл
клубтың әрі қарай дамуына өз
үлесімді қоса түскім келеді.
Тағы бір айта кететін жайт,
клуб мүшелерінің дені – Университетімізге «Мәңгілік ел жастары
– индустрияға» – «Серпін-2050»
бағдарламасы бойынша оқуға
түскен қыздар. Салт-дәстүрдің
қаймағы бұзылмаған, құтты мекенде туып-өскен бұл қыздар
клуб жұмысының алға басуына
үлестерін қосып келеді. Жуырда Қарағанды қалалық мешітінің
ұйымдастыруымен
дін
және
дәстүр аясында «Өнегелі отаудың
өрісі кең» атты қыз-келіншектер,
ана-әжелер
арасында
сайыс
өтті. Осы сайысқа біздің клубтың
қыздары да қатысып, өз өнерлерін
ортаға салды. Байқау талабы
бойынша өз қолдарынан ұлттық
тағамдар әзірлеп апарып, салтдәстүрлеріміз, дініміз бен діліміз
бойынша білім-біліктерін танытып, «Соқыр ана» атты сахналық
көрінісімен де көзге түскен
«Көркемнің»
бойжеткендері
қорытындысында жүлделі бірінші
орынды жеңіп алды.
– Қыз балаға отбасында
қандай тәрбие беру керек деп ойлайсыз?
– Халық арасында үнемі айтылып жүретін бір әңгіме бар. Бір
азамат жас босанған әйелін ертіп, көпті көрген дана қарияның
алдына ақыл сұрай
барған екен. «Баламды қай жасынан
бастап
тәрбиелегенім
дұрыс?»,
деп
сұрайды ол қарттан.
«Әйелің
жаңа
босанса,
тоғыз
айға
кешіккен
екенсің, қарағым»,
- депті сонда данышпан. Бұл тәмсіл
бала
тәрбиесін
ол
анасының
құрсағында
пайда болған сәттен
бастау
керектігін
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Айнұр Серикова,
«Көркем» қыздар клубының
жетекшісі,
ҚарМТУ «Серпін - 2050»
орталығының әдіскері,
Е.А. Бөкетов атындағы
ҚарМУ-дың филология
факультетінің түлегі
меңзейді. Тәрбиенің негізін ең алдымен ата-ана, отбасы қалауы керек. Кез келген ата-ана өз баласын
ұлттық тәрбиемен сусындатқысы
келсе, анасы күнде ұлттық
тағамдармен сүйсіндіріп, қазақтың
тамаша әндерімен тамсандырса, әке тұрып, ұлттық ойындарымен ойнатса, қазақтың ұлттық
өнерімен, салт-дәстүрімен таныстырса, ол бала ұлттық деген
ұғымға жақын өсері сөзсіз. Қай
қоғамда болсын, қай отбасында
болсын қыз баланың алатын орны
айрықша. Кез келген қыз бала
анасымен сырлас болуы тиіс. Әр
ана қызын қылықты, ибалы, инабатты болуға тәрбиелейды. Киім
киісі, жүріс-тұрысы үнемі назарда
болуы шарт. Қазақтың қызы заманына сай білім алып, қызмет
еткені дұрыс. Бірақ біз негізгі міндетіміз ұлт келешегін тәрбиелейтін
Ана болатынымызды ешқашан
естен шығармағанымыз абзал.
Осы орайда «Қазақ қызы деген
атқа лайық боламын, инабатты,
өнегелі, өнерлі қазақ қыздарының
қатарын көбейтемін» деп, «Көркем»
қыздар клубына келіп жүрген
аруларымызға үлкен алғысымды
білдіргім келеді.
–
Бүгінгі
бойжеткен
қыздарымызға айтар тілегіңіз...
– Қыздарға айтар тілегім – келбеттері де, жандары да сұлу болса
екен деймін. Әдеміліктің ішінде
ажарлы болу да, ақылды болу да
бар, сондықтан қыздарымыздың
әр жасаған қадамы да әдемі болса
екен. Қазақтың қаракөз қыздары
ұлтымыздың айнасы болсын деп
тілек қосам. Игі тілекпен, ізгі ниетпен жұмыс істеп жатқан «Көркем»
клубының есігі кез келген бойжеткен үшін ашық. Біз әр аптаның
сәрсенбі және жұма күндері сағат
17:00-де ҚарМТУ-дың «Жастар
Әлемі» студенттер сарайында бас
қосамыз. Келіңіздер!
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