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Әл-Фараби атындағы ҚазҰУ әлемнің жетекші 
ЖОО-лары қатарына енуді көздеуде. Мұндай 
университеттер өз елінің, сондай-ақ бүкіл 
аймақтардың дамуын айқындап, жетекші 
экономикалардың негізгі салалары мен 
бағыттарын мамандармен қамтамасыз етеді,- 
деп атап өтті университет ректоры Ғалым 
Мұтанов халық алдындағы есептік кездесуінде.

Әл-Фараби атындағы ҚазҰУ-да жаңа оқу жылының жарқын оқиғасы бірінші курс студенттерін 
Студенттік қатарға қабылдау салтанатты шарасы өтті. 

По результатам исследования Британского агентства 
«Times Higher Education» (THE), КазНУ им. аль-Фараби 
первым среди университетов Центральной Азии 
вошел в группу 801-1000 лучших вузов мира «THE 
World University Rankings-2019». Всего в список 
данного рейтинга вошли 1250 университетов из 
86 стран мира.

КЕРЕМЕТТЕГІ
КЕРЕМЕТ
КЕЗДЕСУ

Ректор университет қызметінің бағыттары, қол жеткізген 
жетістіктері және мыңдаған ғалымдар ұжымы, оқытушылары 
мен студенттердің алдында тұрған стратегиялық міндетттер 
туралы егжей-тегжейлі баяндап берді. ҚазҰУ әлемдік деңгейдегі 
зерттеу университетіне трансформациялану бағытымен 
мақсатты түрде келе жатқаны аталып өтті. Биыл университет QS 
халықаралық рейтингісінде тағы да алға жылжып, әлемнің ең 
үздік жоғары оқу орындары арасында 220-орынға ие болды. Бұл 
топқа ТМД елдерінен ҚазҰУ мен Ломоносов атындағы ММУ 
ғана кіріп отыр.

«ҚазҰУ өзінің халықаралық бәсекеге қабілеттілігін көтеру 
және әлемнің 200 үздік топ университеті құрамына ену жөніндегі 
ел Президентінің тапсырмасын орындау жолында белсенді 
жұмыстар атқаруда. Университет оқу бағдарламаларының 
90%-ы халықаралық аккретациялық агенттіктердің 
аккредитациясынан сәтті өтті. Бірнеше оқу бағдарламалары 
«EUR-ACE® Label» еуропалық сапа белгісін иеленген. 
ҚазҰУ қос диплом бойынша шетелдік жетекші жоғары оқу 
орындарымен 70-тен аса бағдарламаны жүзеге асырып отырған 
жалғыз университет», - деді ҚазҰУ басшысы баяндамада.

Экономиканы жаңғырту және өндіріске мамандарды 
даярлауға бағытталған 4.0 мемлекеттік даму бағдарламасы 
аясында осы оқу жылында ҚазҰУ-да қағида тұрғысында 
«Е-коммерция», «Сандық лингвистика», «BIG DATA», 
«Жасанды интеллект», «Геоинформатика», «Интернет бұйым», 
«Биоинформатика» және т.б. жаңа білім беру бағдарламалары 
енгізілді. Сондай-ақ, АХҚО және Бенхалиф Университетімен 
(Катар) бірлесе ислам қаржысы және банкинг бойынша 
бағдарламалар енгізілуде. Ағылшын тілінде 162 мамандық 
оқытылады.

Университет алдыңғы қатарлы тәжірибелер орталығына, 
инновация мен нақты өндірістің, ғылым мен білімнің 
ортақ трансфертіне айналуда. Ірі жоғары технологиялық 
корпорациялар университеттің зерттеу және білім беру 
жұмыстарына қарқынды араласады. ҚазҰУ-да «Hewlett-
Packard», «Cisco», «Koniсa Minolta», «Fujitsu», «Samsung», 
«Alcatel», «Microsoft», «Лаборатория Касперского», «Huawei», 
«SAP» және т.б. әлемдік компаниялардың 16 ғылыми-білім беру 

орталықтары құрылған әрі сәтті жұмыс атқаруда.
Халықпен есепті кездесу барысында Ғалым Мұтанов Алматы 

қаласының тұрғындары мен БАҚ өкілдерінің, оқытушылардың, 
студенттердің және де олардың ата-аналарының сұрақтарына 
жауап берді. Сонымен қатар олардың  тілектері мен ұсыныстары 
ескеріліп, тиісті қызметтерге нұсқау берілді.

БАСПАСӨЗ ҚЫЗМЕТІ

Ауқымды студенттік мерекеге биыл 7 мыңнан аса 
бакалавриатқа түскен бірінші курс студенттері келді. Олардың 
6 мыңнан астамы мемлекеттік білім грантын иеленген үздік 
мектеп түлектері болса, қалған бөлігі «Алтын белгі» иегері, 

әртүрлі байқаулар мен халықаралық және республикалық 
олимпиада жеңімпазы. Бұл – Қазақстанның жоғары білім беру 
тарихында ешқандай оқу орны қол жеткізбеген нәтиже. 

Отличительная особенность рейтинга ТНЕ заключается в 
том, что значительная доля критериев оценки приходится на 
научно-исследовательскую и инновационную составляющие 
деятельности вузов. Для обеспечения наиболее полного и 
сбалансированного сравнения используются 13 индикаторов 
по пяти направлениям: исследовательская и образовательная 
деятельность, трансферт знаний и вклад в инновации, 
интернационализация, цитируемость научных публикаций 
ученых, международное взаимодействие.

Традиционно рейтинг ТНЕ возглавляют университеты 
США и Великобритании. КазНУ динамично продвигается 
в международных рейтингах, этому способствует успешная 
трансформация университета в исследовательский вуз 
мирового уровня.  Новые достижения ведущего вуза страны 
свидетельствуют о высокой конкурентоспособности 
университета и системы высшего образования Казахстана в 
глобальном научно-образовательном пространстве.

Следует отметить, что в сентябре 2019 года на базе КазНУ 
им. аль-Фараби пройдет всемирный форум «QS Worldwide». 
В международном рейтинге «QS World University Ranking» 
университет занимает 220-ое место.

Соб. корр.
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QYSQA-NUSQA

Ál-Farabı atyndaǵy Qazaq ulttyq 
ýnıversıtetiniń Shyǵystaný fakýltetinde 
Kochı Ýnıversıtetiniń (Japonıa) professory 
Inoýe myrza Qıyr Shyǵys kafedrasynyń 
stýdentteri men magıstranttaryna arnap 
ashyq dáris ótkizdi.

Dáris barysynda stýdentter Japon mádenıeti 
týraly kóptegen maǵlumat alyp, Japon 
qalalary, kórikti jerleri jáne turmysymen 
tanysa aldy. Sonymen qatar, Inoýe myrza 
Japonıanyń keıbir klımattyq jáne landshaftyq 
erekshelikteri, Japonıadaǵy eń tanymal týrıstik 
oryndar,taǵamdary men tarıhı eskertkishteri 
týraly da qyzyqty aqparattar berdi. Stýdentter 
Japonıa men Qazaqstandaǵy bilim júıesin 
salystyrý múmkindigine ıe boldy. Osy jyly 
Kochı Ýnıversıtetimen ǵylym jáne bilim 
salasynda yntymaqtastyq týraly kelisimshart 
ornatylǵandyqtan, Kochı Ýnıversıtetinde 
stýdentter almasý baǵdarlamasy arqyly oqý 
múmkindikteri jaıly da aıtyldy.

***

Taıaý Shyǵys Ońtústik Azıa kafedrasy parsy 
bóliminiń jetekshiligimen tarıh fakýltetinde 
Iran Islam Respýblıkasynyń Elshiligi 
janyndaǵy mádenı ortalyqtyń jetekshisi 
Masýd Sheıhzeınaddınmen kezdesý ótti.

Kezdesýde ortalyq jetekshisi Masýd 
Sheıhzeınaddı eki el arasyndaǵy tarıhı jáne 
mádenı baılanystyń mańyzdylyǵyn atap, 
«Tarıhe Rashıdı», «Mehmanameıe Bohara» 
syndy eńbekterde qazaq halqy jaıynda qundy 
derekterdiń bar ekendigine arnaıy sholý jasady. 
Taraptar qazaq halqynyń tarıhı jádigerleri parsy 
tilinde uly ǵulama ǵalymdardyń eńbekterinde 
jazylǵandyǵy jaıly aıtyp, el arasyndaǵy 
dostyq qarym-qatynas pen bolashaq áriptestik 
máselelerin talqyǵa salyndy. Shara sońynda Iran 
Islam Respýblıkasynyń mádenı ókili ókildiktiń 
atynan stýdentterge fakýltettiń kitaphana qoryna 
parsy tilindegi oqýlyqtar men tarıhı kitaptardy 
syıǵa tartty.

Taıaý Shyǵys Ońtústik Azıa kafedrasy

***

V KazNÝ sostoıalos podpısanıe soglashenıa 
o sotrýdnıchestve mejdý Kazahskım 
nasıonalnym ýnıversıtetom ımenı al-Farabı 
ı servısnoı kompanıeı v oblastı ýchebnogo 
oborýdovanıa TOO "Kazınterservıs".

Podpısannyı dokýment naselen na 
ýstanovlenıe partnerskıh otnoshenıı ı 
razvıtıe dolgosrochnogo ı vzaımovygodnogo 
sotrýdnıchestva, napravlennogo na 
realızasııý proektov na osnove mehanızmov 
gosýdarstvenno-chastnogo partnerstva (GCHP) 
v sfere naýchno-ınnovasıonnogo razvıtıa, 
kommersıalızasıı naýchnyh razrabotok, a takje 
organızasıı pılotnyh proızvodstv.

Prezıdent TOO «Kazınterservıs», v lıse 
Týlebaı Týlepov otmetıl, chto kompanıa 
"Kazınterservıs" gotova ınvestırovat fınansovye 
sredstva v realızasıı proektov, svıazannyh s 
proızvodstvom vysokotehnologıchnoı naýchnoı 
prodýksıı v oblastı fızıkı, hımıı ı IT-tehnologıı. 
Ýje segodnıa "Kazınterservıs" postavıl 
ýnıversıtetý prıobretaemye za rýbejom datchıkı 
dlıa ızýchenıa ıh harakterıstık ı gotov zakýpat 
ý ýnıversıteta analogıchnýıý prodýksııý na 
sýmmý bolee 100 mıllıonov tenge.

V ramkah ıspolnenıa soglashenıa býdet 
provodıtsıa organızasıa ı osýshestvlenıe 
mejdýnarodnogo sotrýdnıchestva, prıvlechenıe 
sredstv zarýbejnyh ı kazahstanskıh ınvestorov 
k realızasıı sovmestnyh programm, proektov 
ı rabot, podgotovka ı povyshenıe kvalıfıkasıı 
spesıalıstov.

Departament po naýke ı 
ınnovasıonnoı deıatelnostı

ҚазҰУ-да 1-қазанда студенттерге тәртіптік ережелерді сақтау мен құқықтық ережелерді дамыту мақсатында жиын өтеді

В рамках проекта Общественная 
приемная «Гражданский контроль» 
по социальному заказу Агентства 
Республики Казахстан по делам 
государственной службы и 
противодействию коррупции кафедра 
теории и истории государства 
и права, конституционного и 
административного права КазНУ 
провела научно-практическую 
конференцию «Современные 
антикоррупционные механизмы в 
агропромышленном комплексе». 

Главной темой обсуждения явились 
проблемы формирования антикоррупционной 
культуры в обществе как основной задачи 
Антикоррупционной стратегии Республики 
Казахстан на 2015-2020 гг., профилактики 
и предупреждения коррупции, обсуждение 
результатов мониторинга рекомендаций 
по устранению коррупционных рисков в 
сфере сельского хозяйства, предложения 
и рекомендации по совершенствованию 
действующего законодательства в данной 
области.

Участниками конференции обсуж-
дались особенности формирования анти-
коррупционного сознания казахстанского 
общества, причины и условия, способствующие 
коррупции в агропромышленном комплексе, 
также были обозначены пути их устранения.

На мероприятии участвовали 
руководители Департамента Агентства 
по делам государственной службы и 
противодействию коррупции по г. Алматы, 
представители субъектов агропромышленного 
комплекса области, государственных 
органов сферы сельского хозяйства, 
Департамента Национального бюро по 
противодействию коррупции, региональной 
палаты предпринимателей, Фонд развития 

предпринимательства «Даму» и ведущих 
ученых-юристов Казахстана.

По итогам конференции были разработаны 
рекомендации и предложения по дальнейшему 
совершенствованию мер по противодействию 
коррупции и повышению антикоррупционной 
культуры в агропромышленном комплексе.

ПРЕСС-СЛУЖБА 

КазНУ им. аль-Фараби занял первое 
место в категории многопрофильных 
университетов в рейтинге «Казахстан-
2050-Национальный рейтинг по 
инновациям и академическому 
превосходству».

Республиканское рейтинговое агентство 
оценивает ключевые миссии университета – 
это академическая и научно-инновационная 
деятельность, интернационализация, 
востребо ван ность выпускников, а также 
место в глобальном академический рейтинге 
«Webometrics».

На основе анализа Стратегии 
«Казахстан-2050», региональных, зарубежных и 
национальных рейтингов, опыта общественно-
профессиональных сообществ, в данном 
исследовании предложены новые подходы 
ранжированияи, призванные определить 
место вузов в реализации стратегических задач 
страны. 

КазНУ по академической деятельности 
полу чил оценку – 5,5; научно-инно-
вационной – 5,4; интернацилизации – 2,4; 
востребованности выпускников – 6,4; 
академической репутации – 19,5; репутации 
среди работодателей – 29,6. Из 100 баллов 
университет набрал 98,4 баллов.

С результатами исследования можно 
ознакомиться на сайте Республиканского 
рейтингового агентства НАН ВШК www. 
rraranking.com.

ПРЕСС-СЛУЖБА

World ' s Brands & Leaders 2017-18 сыйлығымен марапатталған "Әлемдегі ең 
үздік атқарушы директор" номинациясының иегері Дубайдағы SP Jain School 
of Global Management университетінің бас директоры және кампус басшысы 
Кристофер Абрахам әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университеті 
қызметімен танысты. 

Қонақтарды қарсы алған ҚазҰУ-дың 
бірінші проректоры Мұхамбетқали Бүркітбаев 
университеттің көп векторлы жұмысы туралы 
айтып, классикалық университеттен заманауи 
әлемдік деңгейдегі зерттеу университетіне 
айналу бағдарламасын жүзеге асыру ісін 
ерекше атап өтті. Ол сондай-ақ ҚазҰУ әлемдік 
QS рейтингісінде 220 орын иеленгенін 
және әртүрлі халықаралық ұйымдар мен 
альянстардың мүшесі екенін атап көрсетті.

Бірінші проректор екі елдің жетекші 
жоғары оқу орындарының білімге негізделген 
кадрларды дайындауда ұлттық экономикаларды 
ғылыми және технологиялық қолдау мүддесін 
біріктіруді ұсынды.

Болон конвенциясының талаптарына сәйкес 
құрылған әл-Фараби атындағы ҚазҰУ-дың 
академиялық күнтізбесімен таныстырған 
М.Бүркітбаев делегация құрамына ҚазҰУ-дың 
экономика факультеті базасында оқытушы 
және студенттер алмасу, бірлескен жазғы 
мектептер ұйымдастыру, магистранттар 
мен докторанттарға арналған MBA 
бағдарламаларын бірлесе дамыту бағыттары 
бойынша ынтымақтастықты бастауды 
ұсынды. Кездесу барысында проректор SP jain 
School of Global management университетінің 
оқытушы профессорларына ҚазҰУ-дың PhD 
докторанттарына ғылыми жетекші болу мен 
дәріс оқыту жайын да ұсынды.

Өз кезегінде SP jain School of Global 
management университетінің ректоры 
Кристофер Абрахам әріптестерінің жылы 
қабылдауына алғыс білдіріп, 10 000 студент 
оқитын университеттің негізгі қызметімен 
таныстырды. Бизнес-мектеп 1991 жылы 
ашылған. Бүгінде университет Үндістанның 
1700 бизнес-мектебі арасында жоғары 
рейтингтік көрсеткішке ие. Университеттің 
ерекшелігі әртүрлі Дубай, Сингапур, Сидней 
қалаларында білім беріледі. Оқу барысында 
студенттер әртүрлі елдердің мәдениеті, дәстүрі, 
технологиялық инновациясы және саяси 
ерекшеліктері туралы ақпарат алуға мүмкіндік 
алады. Университет барлық деңгейдегі білім 
беруді қамтамасыз етеді.

Шара соңында SP jain School of Global 
management университетінің ректоры 
студенттік алмасым бағдарламасын 
ұйымдастырып ағымдағы жылдың қыркүйек 
айынан бастап Әл-Фараби атындағы ҚазҰУ 
студенттерін SP jain School of Global management 
университетінде оқу үшін іріктеуді бастауды 
ұсынды. Ол сондай-ақ оқытушылармен алмасу 
туралы ұсынысты қолдап, білім және инновация 
салаларында бірлескен жобалар және MBA 
бағдарламасы бойынша ынтымақтастықтың 
негізгі бағыттарын талқыға салды.

Баспасөз қызметі 
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28 сентября в КазНУ состоится встреча с руководством Международного финансового центра «Астана» (МФЦА)

В КазНУ им. аль-Фараби прошел II Международный семинар по созданию 
образовательной программы по специальности «Ecology».

В ходе встречи были обсуждены вопросы 
разработки силлабусов и учебно-методических 
дисциплин для обеспечения качественной 
подготовки бакалавров-экологов на 
английском языке по заказу Министерства 
образования и науки Республики Казахстана.

В своем выступлении координатор 
А.Таныбаева отметила, что компетентностный 
подход, соответствии международным 
стандартам и инновационность решений – 
отличительные черты новой образовательной 
программы. «В программе свыше 20 новых 
дисциплин, в разработке которых нам оказали 
помощь зарубежные эксперты», - подчеркнула 
А.Таныбаева.

С интересом были заслушаны выступления 
европейских экспертов профессора 
Политехнического Университета Валенсии 
Хавьера Родриго Иларри «Обзор дисциплины», 
«Оценка воздействия на окружающую среду» 
(Испания), профессора Рединг университета 
Мартина Лукаса «Люди и окружающая среда» 
(Великобритания), профессора Университета 
Камбрии Яна Конвери», «Обзор дисциплины»,  
«Глобальные вызовы и Цели Устойчивого 
развития» (Великобритания).

Перспективами кафедры ЮНЕСКО 
по устойчивому развитию и проектами 
международного сотрудничества поделился 
заведующий Р. Ященко. Организация 

профессиональной практики, написание 
дипломной работы стали предметом 
обсуждения зарубежных экспертов и 
разработчиков.

Профессор из Великобритании М. Лукас, 
имеющий Н-индекс 26, отметил, что у КазНУ 
им. аль-Фараби амбициозная, но вполне 
выполнимая задача по организации обучения 
бакалавров по экологии на английском 
языке. «Учебный план и соответствующая 
документация отвечают современным 
зарубежным стандартам. Я рад принимать 
участие в реализации такой образовательной 
программы», - сказал профессор.

Своими впечатлениями о зарубежной 
стажировке по проблеме управления твердыми 
бытовыми отходами поделилась PhD докторант 
А. Рысмагамбетова.

Участники семинара единодушно пришли 
к выводу, что осуществление новой программы 
для подготовки бакалавров на английском 
языке позволит выйти университетам 
Казахстана на международный уровень, а 
специалистам стать конкурентоспособными 
для работы в престижных национальных и 
зарубежных компаниях и производствах.

 
Т. ТАЖИБАЕВА, 

и.о. профессор кафедры ЮНЕСКО 
по устойчивому развитию 

ҚазҰУ еліміздің алдыңғы қатарлы университеті ретінде халықаралық 
ынтымақтастықты дамытуда зор үлес қосуын жалғастыруда. Осы бағытта 
жуырда тарих, археология және этнология факультетінің дүние жүзі тарихы, 
тарихнама және деректану кафедрасының ұйымдастыруымен Жапонияның 
Уаседа университетінің профессорлары мен жас ғалымдары бірлесіп 
халықаралық семинар өткізді. 

Семинардың бірінші бөлімінде Жапония 
мен Қазақстандағы қазіргі тарихнамадағы 
Орталық Азияны зерттеу саласындағы өзекті 
мәселелер бойынша қатысушылар баяндамалар 
жасады. Шараға Уаседа және Қазақ ұлттық 
университетінің профессорларымен қатар 
жас студент ғалымдар қатысты. Олар Ресей 
империясы құрамындағы Орталық Азия 
халықтарының саяси әлеуметтік дамуы, 
империялық жүйеге енуі және ұжымдастыру 
тақырыбы бойынша өз зерттеуін ұсынды. 

Семинарда қатысушылар қазіргі әлемдік 
тарихнамадағы Орталық Азияның Ресей 
империясы құрамындағы орны жайлы 
зерттеулерді талқылап, оған қатысты тың 
деректер жайлы сөз қозғады. 

Жиынның екінші бөлімінде қазіргі замандағы 
университеттердің интернационализациясы 
туралы қызу пікірталас орын алды. Бұл 
тақырыпта Уаседа университетінің профессоры 
Кейко Сакурай, Қазақ ұлттық университетінің 
бірінші проректоры М.М. Бүркітбаев 
баяндама жасады. Пікірталас барысында 
маңызды мәселе – ұлттық университеттердің 
интернационализациялануы аясында әртүрлі 
көзқарастар жан-жақты талқыға салынды.

 
Ұлжан ТУЛЕШОВА,

тарих, археология және этнология 
факультетінің 3-курс докторанты

ҚазҰУ-да  «Сұңқар» 
студенттер мен
магистранттар кәсіподағының 
ұйымдастыруымен тілдер 
мерекесіне арналған дәстүрлі 
«Бауырсақ party» атты мерекелік  
шарасы өтті. 

Тіл – қай ұлттың болмасын тарихы мен 
тағдыры, тәлімі мен тәрбиесінің негізі, қатынас 
құралы.  Елбасы Н.Ә.Назарбаев халықтың 
болашағы туралы тереңнен толғай отырып, 
«мемлекеттің ең басты дүниесі тек қана байлық 
емес, сонымен қатар ана тіліміздің болашағы» 
деген болатын. Атадан балаға мирас болған 
дара тілімізді сақтауды мұрат қылған кәсіподақ 
жастары мерекелік шараның басынан аяғына 
дейін университет жастарына көтеріңкі көңіл-
күй сыйлаумен қатар, әрбір жасқа саналы ой 
жүктеді.

Мерекелік іс-шарада ана тіліміздің 
мәртебесі мен ұлттық дәстүрімізді ұлықтау 
мақсатында студенттер мен ұстаздар қауымына 
бауырсақтар таратылды. Бауырсақтан дәм тату 
үшін алдымен бір мақал-мәтел немесе қара 
өлең айту керектігі шараға ерекше мән үстеді. 
Студенттер ішінде өзінің білімдарлығымен 
көзге түсіп,  мақал-мәтел айтуда және қара 
өлең оқуда оқ бойы озып шыққандары да 
жоқ емес. Іс-шара университет кампусының 
барлық аймақтарын қамтыды. Дәстүрлі шара 
ҚазҰУ-дың «Мәңгілік ел» студенттер мен 
түлектердің салтанатты қақпасы мен ректорат 
ғимаратының және барлық факультеттердің 
оқу корпустарының алдында бауырсақтар 
таратылды. Сонымен қатар университеттің 
өнерлі жастары шағын мерекелік концерттер 
туралы да ұмытқан жоқ. Осы шарада «Сұңқар» 
студенттер мен магистранттар кәсіподағының 

студенттері өте белсенді атсалысты. Жастарға 
ана тілімізді насихаттап, қазақылықты паш 
етуде барша факультет студенттері алдарына 
жан салмады. Қаракөз қыздарымыз ұлттық 
нақышта киім киіп меркеміздің сәнін келтірсе, 
шанағына күй тұнған домбыра үні ұлттық 
өнерімізбен сусындатып, сұлу саздың сиқырын 
сездірді.

Бұл «Сұңқар» студенттер мен магистранттар 
кәсіподағының тілдер мерекесіне орай жыл 
сайын дәстүрлі түрде ұйымдастыратын 
ауқымды шаралардың бірі. Аталмыш шараға 
университетіміздің 15 факультеті атсалысты. 

Сол арқылы студенттер тіл мерекесіне салғырт 
қарамайтындығын және студенттердің, 
оқытушы-профессорлық құрамының  ана 
тілімізге деген құрметін арттыруға өз үлестерін  
қосты. Қазақстан Республикасының тілдер 
мерекесіне арналған мәдени шаралар әлі де 
жарасымды жалғасын таба бермек.

Нұрсәуле ИДАЯТ,
биология және биотеxнология факультетінің 

3-курс студенті

Тілім менің–
ТІРЕГІМ

ҚазҰУ-да Қазақстан халықтарының 
тілдері күніне орай, Қытайтану 
кафедрасы студенттерінің қатысуымен 
тағылымды іс-шара өтті. Аталмыш 
шараның басты  мақсаты – Қазақстан 
аумағында тұратын өзге ұлт өкілдері 
арасында мемлекеттік тілді насихаттау, 
ұлттық құндылықтарға, мәдениет 
пен тарихқа деген құрмет сезімін 
тәрбиелеу. Бұл іс-шараға қытайтану 
бөлімінің студенттері қатысты.

Тіл – қатынас құралы ғана емес, сонымен 
қатар қоғамның рухани өзегі, халықтардың 
тарихы мен мәдениетінің негізі болып 
табылады. Сондықтан студенттер арасында 
тағылымды шаралар өткізуде тіл мәселесін 
көтеру маңызға ие. Бірнеше кезеңнен тұратын 
шарада, кафедра оқытушылары Е.Керімбаев, 
Д.Мадиев, К.Мұқатай және т.б. болды.

Алғашқы құттықтау сөз Шығыстану 
факультетінің деканы Ықтияр Палтөреге 
беріліп, сайысқа қатысушыларға 
шығармашылық табыс тіледі. Сондай-
ақ, тағылымды шарада, «Әлем халықтары 
жазушылар одағы» қоғамдық бірлестігінің 
президенті Қайрат Дүйсен қазылық жасады. 

Сонымен тартысты өткен жарыста, 
бірінші орынды шығыстану мамандығының 
1-курс студенті Бибіжамал Шамурат, екінші 
орынды шетел филологиясы мамандығының 
1-курс студенті Әсел Несіпбекова мен 
Шұғыла Тортай, ал үшінші орынға шетел 
филологиясы мамандығының 1-курс студенті 
Азиза Махмұтова мен Карина Мұстафақызы 
ие болды. Сонымен белсенді топ жетекші 
номинациясын Нүртәліп Шарыпқазы жеңіп 
алса, ал үздік ұйымдастырушы номинациясын 
Нұрхалық Абдырақын қанжығасына байлады.

Нұрхалық АБДЫРАҚЫН, 
аға оқытушы
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Regional Workshop “Biosphere Reserves in the Conditions of Climate Change and Loss of Biodiversity” 
was held at Al-Farabi Kazakh National University

Al-Farabi university guided by 
President’s call has identified its 
mission  as follows:  generating 
human capacity- highly qualified 
specialists competitive in the 
international labour market. 

In the year 2018, for the first time,  Al-Farabi 

KazNU has entered the top 220 among the world's 

800 best universities, by climbing 16 positions in 

the international ranking of QS World University 

Rankings. Over the past five years, the university 

has moved up the QS World University Rankings by 

more than 400 positions. In the world practice, few 

universities have achieved such growth dynamics!

Al-Farabi KazNU graduates are regarded as 

high achievers who can lead positive changes in the 

Republic of Kazakhstan.

 Al-Farabi University education system aims at 

not only equipping students with the knowledge on 

specialty, but also at promoting entrepreneurial skills 

of its graduates. With this purpose the university 

has created and is actively working on scientific 

and educational centres with Hewlett-Packard, 

Cisco, KonicaMinolta, Fujitsu, Samsung, Alcatel, 

Kaspersky Lab, Microsoft, Intel and Huawei. 

Collaboration with such internationally famous 

companies gives its huge benefits. The main benefit 

from such cooperation is the access to latest research 

results and innovative new methodologies. The 

university students acquire business experience, e.g., 

through internships and opportunities to put the 

acquired skills into practice. 

Our graduates have good employment 

opportunities. We pride ourselves on helping our 

students achieve excellent carrier paths. Many of our 

graduates have done us proud in different spheres 

of work as administrators, bankers, scientists, 

researchers, university and school teachers.

At the sixth meeting of Educational Consortium in 

Minsk  Rector of al-Farabi University Academician 

G. Mutanov  presented a new platform for the  

development of  higher educational institutions 

– “the University Model 4.0” which  is based on 

the idea that to-day the basic aim of the university 

education should be training not only highly qualified 

and competitive specialists but  also  education of 

the true citizens of their time and country.  So the 

mission of a modern  university should include 

education, research, innovation - entrepreneurial 

and moral components. The University Model 4.0 is 

a new innovative trend on the threshold of the fourth 

industrial revolution.

In association with the UN Alliance of 

Civilization, KazNU is promoting an international 

project “Forming citizens of a Virtuous Society. The 

Mission of  Modern Universities”, the purpose of 

which is to inculcate in the young generation the 

ideas of a great thinker and eastern philosopher 

Abu Nasr al-Farabi about the citizens of a Virtuous 

City. The same idea lies on the base of the project 

“al-Farabi University Smart City”. The aim of this 

project is to foster goodness, justice, honesty in 

young people. We wish you GOOD LUCK!!!

T. OKUSHEVA, 

Foreign Lanyuage departament

The project “Brighten the 
corner where you are” is being 
implemented  at al-Farabi university 
during the past nine  years and  has 
won popularity among university 
teachers and students.

The founder of this movement was Young-Sil 

Kim the honorary president of Anyang University 

in Korea. His aim in launching this movement was 

to find a practical principle for building a society 

where all citizens can live a peaceful and happy life. 

He found the basic motto of “Brighten the corner 

where you are” movement in a Chinese book 

entitled Sega, the 46th volume of Sagi (history):” 

Those who do their best and get best fruits of their 

labour are the very people to be highly valued in 

every society.”  

The spirit of “Brighten the corner where you 

are”  consists of a philosophy of responsibility  for 

what we do every day of our life, a philosophy of 

harmony that the whole society reaches peace and 

happiness as each member of  a society does his/

her work properly in his best capacity and thus 

brightening  the corner where he/she is.

To make the idea of “Brighten the corner where 

you are”  more understandable let’s decipher the 

meanings of  words:

The word ”Corner”  means  the space , 

the place and  the area where people live and 

work. “Corner” also stands for one’s own duty, 

responsibility that is to be fulfilled in one’s life.

The word  “Brighten” has a behavioral 

connotation. Our behavior should be noble, 

righteous and fair everyday of our life. Throughout 

his life man should do his best to realize his 

potential, his talent to reach the highest outcome.

“The Brighten the Corner around you” spirit 

stands for the idea that every one of us is called on 

to do his best on any task so that we may obtain the 

highest outcome, does his best in a given duty, and 

develops his maximum potential in order to realize 

the highest vision that he can accomplish. 

Children should do their best as children 

Parents should do their best as parents

Students should do their best as students

Teachers should do their best as teachers

Employees should do their best in their 

positions

Employers should do their best within their 

capacity

Citizens should behave worthy of the real heirs 

of the nation

Government officials should do their best in 

serving the nation.

One very precious point of “Brighten the 

corner around you ” is that it  proclaims the idea 

of uniqueness of man, of “I”. “I” is the only being 

that cannot be compared with anyone and cannot be 

replaced by anyone. To become a true human being 

one must know who he is, his identity. That person 

can then understand the importance of his family, 

and ancestors, and younger generations. “I” am 

a son, daughter, father, mother, husband, wife of 

somebody and “I” cannot exist without my ancestors 

and my children cannot exist without me. When each 

of us understands this we understand the values of 

our parents, ancestors, children and the life we are 

living.

The most valueable point of philosophy of this 

movement that we find  here is the answer to the 

eternal questions we worry about  ” Why do I live” 

“What is happiness?” .

Each one of us has his own goals of life and 

takes efforts to accomplish those goals. We live and 

work in order to achieve happiness. A desire  to be 

happy is a basic law  of  life.  

Happiness is the peaceful state that results from 

pursuing and maintaining a harmonious relationship 

with ourselves as well as other people. For the 

purpose of attaining happiness in a society, everyone 

should live together in harmony. In order to achieve 

harmony, we need to do our own duties, missions, and 

tasks in any given position. In other words, harmony 

is accomplished  when we clearly recognize our own 

corners, and do our best in lighting our own corners 

and seeking the highest and brightest outcome.

So the spirit “Brighten the corner where you 

are” stands for the idea of doing the best for the 

benefit of obtaining the brightest and cleanest 

outcome. When each person of the nation does 

light his own corner, he and his family enjoy 

happiness, and ultimately the entire world 

can enjoy freedom, peace, and happiness. By 

practicing the ”Brighten the Corner where you are 

“ spirit, we can build a beautiful world of harmony.   

The movement  “Brighten  the Corner where you 

are” is a way through which all of us can reach 

happiness and self-innovation.

A. MULDAGALIYEVA

ALMA MATER
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Халиков Калимулла Халикович 
прошел тернистый, трудный, но 
славный жизненный путь. Он 
был профессиональным юристом 
с большой буквы, хорошим 
педагогом, ученым, человеком 
доброй души, широкого кругозора, 
твердых принципов. 

К.Х. Халиков родился 24 июня 1938 
года в посёлке Новая-Казанка Западно-
Казахстанской области. В 1960 г. поступил 
на юридический факультет Казахского 
государственного университета имени С.М. 
Кирова (ныне имени аль-Фараби). В 1965 году, 
по окончании КазГУ, как отличник учёбы 
был направлен в Академию наук КазССР в 
аспирантуру с рекомендацией  Ученого совета  
юридического факультета. С 1966 года по 1969 
год проходил аспирантскую подготовку под 
научным руководством доктора юридических 
наук Василия Николаевича Маркелова. 
Досрочно представив к защите кандидатскую 
диссертацию по проблемам необходимой 
обороны в уголовном праве, которая была 
успешно защищена  в феврале 1970 года, 
продолжал работать научным сотрудником АН 
КазССР. Многие научные предложения К.Х. 
Халикова в последующем были реализованы, 
особенно при принятии нового Уголовного 
кодекса Республики Казахстан.

В июне 1970 года К.Х. Халиков перешёл 
на преподавательскую работу. Тридцать семь 
лет успешно совмещал преподавательскую 
деятельность с административной работой. Так, 
с ноября 1977 года по 1987 год был заместителем  
декана,  деканом заочно-вечернего обучения 
юридического факультета КазГУ, с февраля 

1987 года по ноябрь 1996 работал проректором 
заочно-вечернего обучения, проректором 
по учебной работе, первым проректором 
КазГУ  им. аль-Фараби. С ноября 1996 года по 
август 2000 года занимал должность первого 
проректора Казахского государственного 
юридического института, переименованного 
в Казахскую государственную юридическую 
академию, а затем в Казахский государственный  
юридический университет.

С ноября 1999 года  по август 2000 года 
исполнял обязанности ректора КазГЮУ. До 

ноября 2000 года работал начальником отдела 
гуманитарных наук Высшего аттестационного 
комитета Республики Казахстан. С 2001 по 2007 
годы заведовал кафедрой судебной власти и 
уголовного процесса юридического факультета 
КазНУ имени аль-Фараби. В 2002 году по 
инициативе профессора К.Х. Халикова кафедра 
уголовного процесса юридического факультета 
КазНУ переименована в кафедру судебной 
власти и уголовного процесса.

Особое место в творчестве Калимуллы 
Халиковича Халикова занимает изучение 
судебной власти. Обладая  острым научным 
чутьём, аналитическим складом ума и 
большой эрудицией, он сумел показать новую 
роль судебной власти и процессуальных 
форм деятельности в современных условиях  
осуществления правовой реформы.

Бесспорным достижением является его 
докторская диссертация. В ней на основе 
анализа научных теорий, законодательных 
решений и судебной практики дана глубокая  
концепция судебной власти и сформулированы 
правила применения нормативных определений 
понятий «правосудие», «судебная власть». Эта 
работа получила большое научное признание 
как в Казахстане, так и за рубежом.

В его творчестве плодотворно сочетаются 
глубокий научный подход и тонкий логико-
юридической анализ, интерес к проблемам 
правовой науки и острая критика отдельных 
теорий и практики в области судебной 
власти, уголовного права и уголовно-
процессуального права. Им опубликовано 

более двухсот публикаций. Одной из наиболее 
ярких достижений К.Х. Халикова была 
его работа «Правоохранительные органы в 
Республике Казахстан», опубликованная на 
государственном языке, в которой он показал 
особенности казахстанского законодательства в 
организации и деятельности, как органов суда, 
так и других правоохранительных органов, с 
обретением независимости и суверенитета 
Республики Казахстан. В своё время она была 
одной из первых работ, глубоко осветивших эти 
вопросы.

Заслуги Калимуллы Халиковича были 
не раз отмечены. Он обладатель многих 
медалей, нагрудных знаков и орденов. В их 
числе «Кұрмет», юбилейная медаль «10-летию 
Конституции Республики Казахстан», «10 
-летию Парламента Республики Казахстан» и 
многие другие.

Педагог, организатор высшего образования, 
Калимулла Халикович ставил перед 
собой высокую планку – он был убежден, 
что основной задачей университетского 
образования, как и образования в целом, 
является удовлетворение образовательных 
потребностей личности. Всегда хотел, чтобы 
сфера образования развивалась, шла вперед, 
опираясь на опыт передовых стран.

А. ШАРИПОВА,
к.ю.н., и.о. доцента кафедры 

уголовного права, уголовного процесса
и криминалистики

Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық 
университеті «Қазақ университеті» 
баспасынан еліміздің мемлекет 
және қоғам қайраткерлеріне, 
ұстаз-ғалымдарына, Қазақстан 
ғылымы мен білімінің бастауында 
тұрған тұлғаларға арналған 
«Өнегелі өмір» атты сериялық кітап 
шығаруын одан әрі жалғастыруда. 
Кезекті 148-шығарылымы физика-
математика ғылымдарының докторы, 
профессор, Ұлттық инженерлік 
академиясының және Халықаралық 
инженерлік академиясының 
академигі, Мемлекеттік сыйлығының 
лауреаты – Нарғозы Данаевқа 
арналды. 

Ол – математика саласында өлшеусіз ең-
бек сіңірген ғұлама ғалым, ұлағаты мол 
ұстаз. Нарғозы Тұрсынбайұлы – 1948 жы лы 
3 қыркүйекте Жамбыл облы сы Та лас ауданы 
Майтөбе ауылында дү ние ге келген. 1972 
жылы С.Киров атын дағы ҚазМУ-ды бітірген 
соң, 1972-1982 жыл дары академик Николай 
Яненко бас шылығымен КСРО Ғылым ака де-
миясының Сібір бөлімшесінде аспи ран тура мен 
ғылыми тәжірибеден өтіп, ең бекке араласты. 
1987 жылдан бастап, әл-Фараби атындағы 
Қазақ ұлттық уни верситетінің механика және 
қол дан балы математика факультетінде қол-

данбалы анализ кафедрасының доценті, 
1984-1989 жылдары декан орынбасары, 1996-
2000 жылдары декан қызметтерін атқарды. 
1994 жылдан бастап, өмірінің соңы на дейін 
әл-Фараби атындағы Қа зақ ұлттық универ-
ситетінің математика жә не механика Ғылыми 
зерттеу инс ти тутының дирек торы болып еңбек 
етті. Кітап Бас редактор Ғалымқайыр Мұ-
тановтың кіріспесөзімен басталады. Одан әрі 
ғалымның таңдамалы ең бек тері, баспасөз 
бетінде жарық көрген сұх баттары, мұрағат 
құжаттары мен фо тосуреттері топтасқан. 
Сондай-ақ жи нақ та Нарғозы Данаевтың 
ғылыми-пе да гогикалық қызметін, отандық 
бі лім-ғылымға қосқан үлесін, азаматтық кел-
бетін сипаттайтын әріптес-шәкірт тері мен дос-
жарандарының лебізі, туған-бауырларының 
ыстық ықыласқа толы естеліктері берілген. 
«Таңдамалы ғылыми еңбектері» бө лімінде 
қисық сызықты координаттарды Навье Стокс 
теңдеулерінің сандық әдіс терімен шешуге 
арналған есептері мен отандық және шетелдік 
ғалымдармен бірігіп жазған еңбектері берілген. 
«Бас пасөз беттерінен» бөлімінде автордың 
рес публикалық басылым беттерінде жа-

рияланған «Ғылымға деген ықылас бізде 
әлі күнге төмен», «Қаржылан ды ру  дың жаңа 
ережелері мемлекеттік  тап сырысқа жол 
ашты» сұхбаттарымен та ны са ала мыз. Талғат 
Ормановтың «Өш пес мұра қал дырған азамат», 
Жұл дыз Нұрға ли қы  зының «Терең білім – білгір 
маман не гізі» мақалалары оқыр ман жүрегіне 
жол тапқан. «Ғалым және дана ұстаз» бөлімі 
– ма тематик ғалымның ғылым биігінде қа тар 
жүрген әріптестері Бақытжан Жұ мағұлов пен 
Нұрлан Темірбековтің «Ғы лымға адал ғалым» 
мақаласымен бас та лып, 40 жыл бірге еңбек 
еткен досы, әрі әріптесі Мұрат Орунхановтың 
«Друг и коллега» естелігімен жалғасады. Сон-
дай-ақ Шахбаз Ершиннің «Немного о Нар-
гозы Данаеве», Мұхтарбай Өтел баев тың «Аса 
дарынды математик» атты сыр шыл естеліктері 
көпқырлы мате ма тиктің болмысын айшықтай 
түседі. Қыр ғызстандық әріптесі, әрі досы, про-
фессор Аманбек Жайнақовтың: «Қазақ пен 
қырғыз – бір туған. Сондықтан Нар ғозыдай 
қазақ ұлдары қырғыз же рінде де зор абыройға 
ие болды. Адам дық мол қасиеттерінің арасында 
– әділ ді гін, адалдығын, шыншылдығын ерек  ше 
бағаладым» деген сөздері шетел дік әріптестері 

Мирсаид Арипов, Зия ви дин Юлдашев, 
Валентин Пень ковс кий, Бахтиер Хужаеров 
пен Пейман Ги  видің In Memory of Professor 
Nargozy Danaev атты жүрекжарды лебіздерін 
қуат тай түседі. «Рухы асқақ азамат» бөлімінде 
бала күн гі ұстазы Сара Жанғазиеваның 
«Аты на заты сай шәкіртім еді» мақа ла сы-
мен басталып, «Баламен баладай, да намен 
данадай сөйлесетін ардақты жан», «Біз қалай 
математик болдық?» мақалаларының авторы 
Мұсахан Әл жанов пен Қапал Көксаловтар 
ғалым ның бала күнгі оқиғаларынан сыр шер-
теді. Ерген Мәдімаровтың «Нарғозыда жат 
жоқ болатын» мақаласы бала мате ма тиктің 
дана математикке айналған ша ғын айқындай 
түскендей. «Ізің қалды өшпестей» бөлімінде 
рес публиканың әр аймағында жүрген ға лым 
шәкірттерінің ыстық лебіздері жи нақталған. 
Нұрлан Темірбеков, Дар хан Ахмед-Заки, 
Ерлан Ерғалиев, Хай рул ла Байшагиров, 
Асқар Ибраев, Ға бит Мұхамедиев, Дәурен 
Жакебаев, Мей  рамбек Тастанов, Адамбек 
Тәтенов, Фа рида Аменовалардың «Ұстаз – 
ұлы есім», «Үлгі өнеге», «Жарқын бейнелі аза-
мат», «Ұлағатты ұстаз жайлы бір үзік сыр» атты 
эссе естеліктері ғалымның ұстаз д ық болмысы 
мен дара тұлғасын ай шықтай түсіп, шәкірт 
сағынышынан сыр шертеді. «Отбасы» бөлімінде 
ғалымның аяу лы жары Сәнім Еламанованың 
сұхбаты мен аға-жеңге, іні-қарындастарының, 
ұл-қыздары мен келіндерінің, не ме релері мен 
жиендерінің жан тебірентер лік толғауларымен 
толысады. Нарғозы Тұрсынбайұлы – мате-
ма тика ғылымын дамыту мен кадрлар даяр-
лауға қосқан зор үлесі үшін 1994 жы лы ғылым, 
техника және білім са лаларын дағы Мемлекеттік 
сыйлық тың лауреаты, 2001 жылы ҚР БҒМ-
ның «Қазақстан Республикасының ғылы-
мын дамытқаны үшін» белгісімен, Қазақстан 
Респуб ликасы Президентінің алғысхаттарымен 
ма ра патталды. Қазақстан Республика сының 
құрметті қызметкері, жоғары оқу ор нының үздік 
оқытушысы. Ғалымның өне гелі өмірі жастарға 
қашан да – үлгі һәм өнеге. 

Нұрлыайым  ДАНАЕВА, 
Әл-Фараби атындағы ҚазҰУ оқытушысы

26-28 қыркүйек аралығында Қиыр Шығыс кафедрасының ұжымы Тараз қаласының мектепттерінде  
кәсіби бағдар беру апталығын өткізеді
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В нынешнее время высшее 
образование – это ключ к 
будущему. Не только юный 
выпускник школы, но и 
каждый человек в любом 
возрасте стремится получить 
качественное образование.

И не удивительно, что Казахский 

национальный университет имени аль-

Фараби в этом году стал абсолютным 

лидером среди вузов страны по количеству 

полученных грантов на обучение. Более 

6,6 тысяч лучших выпускников школ в 

этом году выбрали КазНУ и получили 

государственный образовательный грант.

Сегодня каждому открыты дороги к 

знаниям, познанию мира и это помогает 

людям быть в курсе событий. Я очень 

горжусь, что учусь в лучшем университете 

Казахстана, который предоставил мне 

возможность получать качественное 

образование и открыл путь для карьерного 

роста.  

КазНУ тесно сотрудничает с более 

400 ведущими университетами мира, а 

партнерами факультета истории, археологии 

и этнологии, где я «грызу гранит науки», 

являются такие известные вузы как: 

Wisconsin-Madison University, Cambridge 

University, La Sapienza University, University of 

Goettingen и другие. 

Сейчас я магистрант второго курса этого 

факультета и с уверенностью могу сказать, 

что в университете есть все условия для 

успешного обучения, реализации научных и 

творческих интересов студентов. Например, 

на четвертом курсе бакалавриата, в рамках 

программы академической мобильности, 

я один семестр обучалась в университете 

имени Адама Мицкевича в г.Познань 

(Польша). Благодаря этой программе я 

обрела новых друзей со всех уголков мира, 

получила большой опыт и новые знания 

у иностранных преподавателей, посетила 

исторические центры крупных городов 

Европы. 

Так же обучаясь в магистратуре я 

проходила стажировку в университете 

Ла Сапиенца (Италия). Двухнедельная 

стажировка в Риме была для меня очень 

полезной и познавательной. Я участвовала 

в научных семинарах разной тематики, 

встречах и дискуссиях со студентами, 

поработала в фондах библиотеки 

университета. 

В заключении хочется сказать, что я 

горжусь обучением в КазНУ, а его главной 

доминантой считаю престижность, качество 

образования, международный уровень 

подготовки преподавателей, активную 

и интересную студенческую жизнь и 

предоставление больших возможностей для 

студентов и молодых ученых.

А. БАЙМОЛДИНА, 

магистрант 2 -курса факультетаистории,
археологии и этнологии

1979 жылы Испанияның 
Торремолинос қаласында 
Бүкілдүниежүзілік туристік 
ұйымның Бас ассамблеясының 
жарғысымен Халықаралық 
туризм күні бекітілген. Ал 1980 
жылдың 27 қыркүйегінен бастап 
жыл сайын Халықаралық 
деңгейде мерекелі күн ретінде 
аталып өтілуде. Мерекенің 
мақсаты – туризмнің мәдениет 
саласын дамытудағы үлкен 
жетістігін көрсету, оның әлемдік 
қауымдастықтың экономикасына 
қосар үлесін арттыру, әртүрлі 
елдер халықтарының арасындағы 
байланысты дамыту. Бұл күні 
туристердің слеті, мерекелік іс-
шаралары мен фестивальдары 
ұйымдастырылады.

Атаулы кәсіби мереке аясында, география 

және табиғатты пайдалану факультеті, 

рекреациялық география және туризм 

кафедрасының ұйымдастыруымен дәстүрлі 

Құмбел (3200 м.) шыңына шығуға  арналған 

тау жорық ұйымдастырылды. Шараға 

университет студенттері мен ұстаздары және 

қала тұрғындары қатысты. 

Жорық Кіші Алматы шатқалында 

орналасқан Ақбұлақ аялдамасынан 

басталып, қала тұрғындары мен туристердің 

сүйікті табиғи демалыс орнына айналған 

Көкжайлау асуының оңтүстігінде орналасқан 

Құмбел шыңына шығумен аяқталды.

Құмбел шыңы – Құмбел жотасының соңғы 

жағын болып келген. Солтүстік беткейлері 

Көкжайлау шатқалына құлайды. Оңтүстік 

беткейлері Үлкен Алматы шатқалының 

бір саласы Терісбұтақ шатқалына қарайды. 

Шығыс және солтүстік-шығыс беткейлері 

Горельник шатқалына тиесілі. Шыңның аты 

жотаның рельефіне сай. Алматы қаласынан 

анық көрінетін бұл шыңға демалыс күндері 

туристер өте жиі келеді.

 Биылғы жорыққа қатысып, биік шыңға 

шыққандардың  саны 120-дан асты. 

Сонымен қатар, әрбір жорыққа қатысушы 

өздерімен бірге естелік ретінде арнайы 

даярланған белгішеге қол жеткізе алды.

Күннің суық, әрі жаңбырлы кезіне 

қарамай, жорыққа қатысушылардың көңіл-

күйін көтеруге, олардың тау жолдары 

жеңіл де, қауіпсіз болуына, ыстық шай 
және тағамдармен қамтамасыздандыруына 

Алматы қаласының спорттық туризм 

Федерациясы, әл-Фараби атындағы ҚазҰУ-

дің «Буревестник» туристік спорт клубы, 

Қазақстанда туризм мен спортты дамыту 

«ЖасТур» ұйымы да өз үлестерін қосты.   

Кең байтақ қазақ жерінің тамылжыған 

табиғатының бағына біткен байлығы барда, 

туризм саласы кенже қалмақ емес. Әсіресе, 

отандық туризм саласында ішкі туризмге 

бағытталған бірқатар игі шаралар қолға 

алынып келе  жатыр. Мәселен, тау туризміне 

деген қызығушылық, адамдар арасында 

үлкен қызығушылыққа айналып отыр. 

Қазір Алматы, Алматы облысы, Шығыс 

Қазақстан, Түркістан облыстарында тау 

туризміне қызығатын жастар көбейген. Олар 

бірнеше күндік тау саяхаттарына қатысып, 

биік шыңдарға, моренді көлдерге барып жүр. 

Оның ең үлкен көрсеткішіне, алматылықтар 

ие болған. Өйткені, сенбі-жексенбілік тауда 

саяхаттауды ұнататындарды таудан көптеп 

кездестіре аласыз. Демек, тау туризмі 

бұқаралық сипат алып келеді. Елімізде 

тау туризмін насихаттауда, студент жастар 

әлеуметтік желілер арқылы өз үлестерін 

қосып отыр. Әлеуметтік желі-осы уақытта 

көпшіліктің табиғатқа деген сүйіспеншілігін 

оятып келеді. Ол үнемі компьютер, ұялы 

телефонға телміре беретін жастар үшін 

пайдалы, әрі салауатты өмір салтын 

қалыптастыратын бірден-бір жақсы қасиет 

деуге болады. Тау – табиғаттың кіршіксіз 

дүниесі. Сондықтан ол үнемі адамдарды 

өзіне еріксіз тартып тұрады. Тартылыс күші 

бар. Тауға бір шыққан адам, екінші рет қайта 

шыққысы келеді. Салауатты өмір салтын 

ұстанғыңыз келсе, сіз де тау туризміне көңіл 

бөліп көріңіз. 

Руслан БАЙБУРИЕВ,

рекреациялық география және туризм 
кафедрасының аға оқытушысы

Студенты КазНУ отметили Международный день туризма
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Елбасының "Болашаққа бағдар: 
рухани жаңғыру" бағдарламасы 
аясында университетімізде 
бірқатар шаралар өтуде. Соның 
бірі «Керемет» СҚКО кинозалында 
өткен Кинокездесу жобасының 
жаңа оқу жылында қайта бастау 
алуы. 

Көрерменнің ыстық ықыласына 

бөленген кинотуындылар кейіпкерлері мен 

авторларының қатысумен өтетін мұндай 

шаралардың студент жастарға берері көп. 

Кезекті кездесудің өтуіне әл-Фараби атындағы 

ҚазҰУ Журналистика факультеті мен ҚазҰУ 

Телерадиокешені ұйытқы болды. Ал «Керемет» 

cтуденттерге қызмет көрсету орталығы мен 

«Сұңқар» студенттер мен магистранттар 

кәсіподағы басты серіктес ретінде қолдау 

көрсетті.

Киноөндірісі әлемде гуманистік 

идеологияны таратушы ең тиімді құрал және 

оның жастарды тәрбиелеу үдерісінде маңызы 

зор. Сондықтан «Рухани жаңғыру» мемлекеттік 

бағдарламасы аясында көрерменге айтар ойы 

бар, тәрбиелік мәні жоғары, жаңа фильмдерді 

жастар арасында насихаттау көзделіп отыр. 

Осы мақсатта әрі жастардың бос уақытын 

тиімді өткізуі үшін тоқсан сайын кинокездесу 

жобасы өткізілмекші.

Алғашқы жобаға «Qazaqstan» ұлттық 

телеарнасының тапсырысы бойынша 

түсірілген «Жаным менің» көп бөлімді 

телехикаясы таңдалғаны бекер емес. Себебі бұл 

фильм біздің университетіміздің студенттері 

жайлы, бір сөзбен айтқанда махаббатқа толы 

жастық шақ туралы. Бұл телехикаяға 1985-

1992 жылдары қазіргі әл-Фараби атындағы 

Қазақ Ұлттық университетінің Журналистика 

факультетінде оқыған жастардың шынайы 

өмірі негіз болған. Фильмде кейіпкерлердің 

1985 жылдары ҚазҰУ қалашығындағы түрлі 

оқиғаға толы Алматыдағы студенттік кездері 

мен қазіргі кездегі Астанадағы шым-шытырық 

оқиғалары кезектесіп беріліп отырады.

Аз уақыттың ішінде танымал болған 

«Жаным менің» телехикаясының түсіру тобы 

мен актерлар құрамымен кездесуге келген 

көрермендер залға лық толы болды. Кештің 

басты қонақтары ретінде: «Qazaqstan» ҰТА 

Аутсорсингтік компаниялармен жұмыс істеу 

бөлімінің басшысы Сәуле Жәнібекқызы 

Жиреншина, әл-Фараби атындағы ҚазҰУ 

Журналистика факультетінің деканы, 

филология ғылымдарының кандидаты, доцент 

Сағатбек Медеубекұлы, фильмнің идея авторы 

әрі бас продюсері Арман Сқабылұлы, сценарий 

авторларының бірі Жәмит Көшербаев, басты 

рөлдерді сомдаған Гүлназ Ауданбаева мен 

Қуаныш Бейсеғалиев және өзге де актерлар 

құрамы қатысты. Айтпақшы фильмнің 

композиторы әрі әуендерін өңдеген Оразалы 

Мақсұтов пен саунтректегі әндерді орындаған 

Жандос Абдраимов пен Алуа Қосанова да келіп 

қатысып, көрермендермен қауышты. 

Кинокездесу аты айтып тұрғандай алдымен 

экраннан осы фильмнің саунтректері Ж. 

Абдраимов пен А. Қосанованың орындауында 

берілді. Сосын телехикаяның алғашқы 

бөлімі көрсетіліп, ол аяқталған соң, сұрақ-

жауап кезеңі басталды. 40 минуттан астам әр 

сериясының өзі жеке фильмге тұрарлық мәнге 

ие. Залға жиналған жастар өздерін фильм 

барысында толғандырған сауалдарына жауап 

алды. 

Негізгі сауалдар легі «Жаным менің» 

жобасының идея авторы Арман Сқабылұлына 

қойылды. Фильмдегі басты кейіпкерлер Жаным 

мен Арманның бір-біріне деген адал махаббаты, 

қос ғашықтың мұңға толы тағдыры ешкімді 

бей-жай қалдырмады. Сөз арасында Арман 

аға телехикаядағы басты рөл прототиптері әлі 

де өмір сүріп жатқанын айтып, көрермендерді 

ынтықтырып қойды. Көрермендер осыдан соң-

ақ, Арман ағаға сұрақтарды қарша боратты. 

Басты рөлдерді сомдаған актриса Гүлназ 

Ауданбаева (Жанымның қазіргі кезі) мен 

актер Қуаныш Бейсеғалиев (Арманның жас 

кезі) өздерінің бұл жобаға қалай келгендерін 

айтса, сценарист Жәмит Көшербаев түсірілім 

барысында болған қызықты жайттары 

әңгімелеп берді. Фильмнің бірден танымал 

болуына себеп болған әнші Табылды 

Досымовтың әндері. Ол жайында композитор 

әрі фильмдегі әуендерді өңдеген Оразалы 

Мақсұтов және саунтректегі әндерді орындаған 

Жандос Абдраимов пен Алуа Қосанова әсерлене 

әңгімеледі. Ал «Qazaqstan» ҰТА Аутсорсингтік 

компаниялармен жұмыс істеу бөлімінің 

басшысы Сәуле Жәнібекқызы ұлттық арнада 

көрсетіліп жатқан сапалы, тәрбиелік мәні мол 

өзге де телетуындыларды атап өтті. Сонда және 

ең бастысы алдағы уақытта бұл телехикаяның 

жалғасы болуы мүмкін деп, көрермендердің 

қошеметіне бөленді. 

Кездесу соңына қарай көрермендердің 

сұрауына орай жас әнші Алуа Қосанова табиғи 

дауыста ән орындаса, әл-Фараби атындағы 

ҚазҰУ Телерадиокешенінің директоры, кеш 

жүргізушісі Дәурен Мақсұтханұлы мен «Сұңқар» 

студенттер мен магистранттар кәсіподағының 

төрайымы Шұғыла Бүрлібайқызы мәртебелі 

меймандарға ұйымдастырушылар атынан 

арнайы Алғыс хаттар мен шағын сый-сыяпаттар 

жасады. Қонақтармен қимай қоштасқан 

көрермендер осындай шаралар алдағы уақытта 

да өз жалғасын тапса деген ниетпен қимай 

қоштасты.

Дәурен МҰХАМЕДЖАНОВ,

Әл-Фараби атындағы ҚазҰУ 

Телерадиокешенінің директоры

Қара шаңырақ- КазГУ «Жаным менің» телехикаясының түсірілім тобын жақсы қарсы алды. 

«Кереметте» (кинозал) керемет әңгіме болды. Айтылмаған сыр қалмады. Тіпті «айтпаймын» 

деген кейбір құпияны зал толы жастардың көңіліне қарап айтып қойдық. Жә, оны асықпай 

жазармыз. Әдемі әңгіменің әсерінен әлі арыла алмай отырған жайымыз бар.

Арман Сқабылұлының фейсбук парақшасынан

P.S. 
Кинокездесудің толық нұсқасын 

алдағы уақытта #AlfarabiTV 

интернет арнасынан көріп, 

#AlfarabiFM  интернет радиосынан 

тыңдауға болады. 

В кинозале ЦОС «Керемет» КазНУ стартовал проект «Кинокездесу»
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Бағасы келiсiм бойынша.
Таралымы 1000 дана

Тапсырыс: №1293
 Жарияланған мақаладағы автор пiкiрi редакцияның 

көзқарасын бiлдiрмейдi.

 Редакцияға түскен қолжазба қайта рылмайды, үш 
компьютерлiк беттен асатын материалдар қабылданбайды.

 «Қазақ университетiне» жарияланған мақала көшiрiлiп 
басылса, сiлтеме жасалуы мiндеттi.

 Жарнама мәтініне жарнама беруші жауапты.

ҚҰРЫЛТАЙШЫ:
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Саналы әрі үлкен мақсатқа толы талапкердің 
сапалы білім алуы үшін еліміздегі жетекші оқу 
орнын таңдауы аталмыш университетке деген 
жоғары сенімді білдіреді.

ҚазҰУ әлемдегі үздік топ-220 ЖОО-
ның қатарында әрі білім, ғылым және 
инновацияның жетекші орталығы болып 
табылады. Университетте әлемнің әйгілі 
жоғары оқу орындарымен серіктесе отырып 
қосдиплом білім бағдарламалары белсенді 
енгізілуде, оқыту ағылшын тілінде жүзеге асып, 
көптеген жаңа мамандық ашылуда.

Ө. Жолдасбеков атындағы студенттер 
сарайы алаңында өткен мерекелік шарада «Аl-
Farabi Smart Unversity», «100 кітап», «Айналаңды 
нұрландыр!», «Ар-намыс кодексі», «Саламатты 
дене мәдениеті» сынды университеттің негізгі 
жобалары композициялық қойылымдар 
арқылы 1-курс студенттеріне таныстырылды. 
Әсем әуен аясындағы тағылымы мол 
көріністердің көпшілігін бірінші курс 
студенттері жоғары курс студенттерінің 
көмегімен әзірледі.

Дәстүр бойынша бірінші курс студенттеріне 
білімнің символдық атрибуты беріліп, 
ҚазҰУ ректоры Ғалым Мұтанов студенттерге 
салтанатты түрде ID карта мен білім кілтін  
табыстады. Бұл марапаттар экономика және 
бизнес жоғары мектебінің бірінші курс 
студенттері әрі «Алтын белгі» иегерлері: Абылай 
Ерболов пен Аяужан Мұхаметханға ұсынылса, 
«Білім кілті» ақпараттық технологиялар 
факультетінің студенттері: «Алтын белгі» 
иегері Жігер Баймырза мен халықаралық 
олимпиаданың жеңімпазы Іңкәр Шағырбайға 
табысталды.

Мерекелік шарада студенттер университет 
пен ел игілігі үшін бетке ұстар азамат болуға, 
оның абыройын асқақтатуға, бәсекеге қабілетті 
маман болуға ант беріп, «Гаудеамус» және 
«Жасай бер, ҚазҰУ-ым» әнін хормен шырқады. 
«Студенттік билет» пен «Білім кілтін» иеленген 
1 курс студенттері ресми түрде әл-Фараби 
атындағы Қазақ ұлттық университетінің 
студенттері қатарына қосылды.

Салтанатты шараға университет басшылы-
ғы, университеттің танымал түлектері мен 
құрметті қонақтар, оқытушылар, жастар 
ұйымдарының белсенділері және спорт 
шеберлері қатысты. Мерекелік кеш соңы әр 
факультеттің өкілдері дайындаған концерттік 
бағдарламаға ұласты.

Баспасөз қызметі


