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Формирование интел
лектуальной нации в соот
ветствии с новой идеоло
гией развития общества 
невозможно без активной 
деятельности национальных 
университетов в подготовке 
конкурентноспособных ка
дров для экономики респу
блики. Как отметил ректор 
вуза Бакытжан Жумагулов: 
“Интернационализация об
разования не прихоть от
дельно взятого университета, 
а это объективный процесс. 
Не принимая своевременные 
меры по развитию и совер
шенствованию деятельности 
университета, не анализи
руя современные мировые 
тенденции развития науки 
и образования, мы рискуем 
потерять востребованность 
на рынке образовательных 
услуг”. Ректор так же под

Университет мерейінің шарықтап 
өсу жылы болған 2009 жылы Бақытжан 
Тұрсынұлы жастармен жүздесіп, өткен 
жылға баға беріп, алда тұрған мақсат-
міндеттерді айқындап аяқтауы жастарға 
үлкен серпін берді.  Желтоқсан айында 
өткен аталмыш мәжіліс  «Тәрбие жұмысы 
және тілдерді дамыту жөніндегі депар-
тамент қызметінің негізгі бағыттары» 
деген тақырыппен өтті. Оған сондай-ақ 
университет проректорлары, декандар 
мен олардың орынбасарлары қатысты. 

Жастар тәрбиесі мәселелерімен тіке-
лей айналысатын және осы ба ғыттағы 
шараларға басшылық жасайтын Тәрбие 
жұмысы және тілдерді дамыту жөніндегі 
департамент директоры Г.Сәрсенбекова 
өткен жылды былайша қорытындылады: 
“2009 жылдағы жастар тәрбие саласы 
бойынша жеткен же тістіктердің сандық 
көрсеткішіне жүгінсек, Студенттік өзін-
өзі басқару ұйым дары жұмысына қаты-
сатын студенттер саны 2009 жылы 2007-
2008 жыл мен салыстырғанда 3,2 есе 
өсті. Уни верситет бойынша студенттік 
ұйым, клуб, бірлестіктер саны 146-ға 
жетті. ҚазҰУ-дың студенттер клубы, 
көр кемөнерпаздар үйірмелерінің жұ-
мы сы жандандырылып, үйірмелерге 
қа ты сатын студенттер саны 2007-2008 
оқу жы лымен салыстырғанда 5,7 есеге 
артты. 

(Жалғасы 3-бетте)
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ЕҚЫҰ 
төрағалығынан
не күтесіз?

КазНУ формирУет
интеллектуальную нацию

Тәрбие талбесігіндегі 
жастардың нық 

қадамы

Научно-методическая 
конференция профессорско-
преподавательского состава 
КазНУ им. аль-Фараби уже 
вошла в традицию. В канун 
своего 76-летия университет 
провел 40-вую конференцию. 
Тема конференции  -  «Выс-
шее образование – стратеги-
ческий ресурс формирования 
интеллектуальной нации». 
Идея ускоренного продвиже-
ния Казахстана в сообщество 
50-ти  наиболее конкурент-
носпособных стран мира,  
неоднократно высказанная 
Президентом РК и особо 
подчеркнутая им в лекции 
«Казахстан в посткризисном 
мире: интеллектуальный про-
рыв в будущее» (13 октября 
2009 г.), включает в себя 
целый ряд стратегических 
приоритетов, главным из 
которых является формирова-
ние интеллектуальной нации. 

Дана халқымыз «Болашағыңды ойла саң 
ұрпақ тәрбиеле» деген. Кемеңгер бабамыз 
әл-Фараби білім мен тәрбиенің егіз болу 
керектігін өсиет еткен екен. Осы ұстанымды 
берік ұстанған ҚазҰУ-да сапалы біліммен 
қатар тәрбие жұмысының қарқынды 
жүруіне барлық жағдай жасалуда. Универ-
ситет ректоры Бақытжан Жұмағұлов үнемі 
студенттермен кездесіп, жастар тәрбиесі 
мәселесін олардың өздерімен бірлесе 
отырып талдап, талқылауды жақсы дәстүрге 
айналдырып отыр. 

черкнул, что главная пробле
ма в том, что вуз еще не обес
печивает образовательные 
программы на уровне миро
вых стандартов. 

Решая эту задачу, ученые 
КазНУ приступили к разра
ботке принципиально нового 
подхода к организации учеб
ного процесса, суть которого 
состоит в создании условий, 
способствующих возрас
танию творческой актив
ности студентов. Серьезно 
переосмыслены подходы к 
содержанию и организации 
образования, определению 
критериев его качества, по
иску и широкому внедрению 
образовательных технологий 
и современных образова
тельных программ. 

На данной конференции 
в сфере образования своим 
опытом поделились и зару

бежные коллеги. Из докла
да участника конференции, 
ученого из Америки Элия Ро
мананджису можно особо от
метить эту часть: «В большин
ство случаях, мы не понимаем 
что ждем от студентов и что 
они должны делать для того 
чтобы быть успешными. Моя 
цель в участии конферен
ции, убедить профессорско
преподавательский состав в 
том, что необходимо делать 
упор на студентов, на их 
индивидуальные занятия”. 
Мнения ученого из Америки 
и профессора университета 
альАсхар (Каир, Египет) Аб
дель Азиз Абдель Хафиз аль
Хули совпадают. Он считает 
что преподаватели должны 
узнать каждого студента со 
всех аспектов, это и психоло
гический характер студента 
и интеллектуальный уровень 

восприятие. Такая информи
рованность преподавателя 
дает возможность раскрыть 
студента и полностью обога
тить мировоззрение обучаю
щегося, считает академик.

Принимая это во вни
мание, ученые КазНУ раз
рабатывают новые модели 
обучения, обеспечивающие 
качественные стандарты ин
теллектуальной составляю
щей модернизации государ
ства и общества. По мнению 
некоторых преподавателей 
вуза, образование надо пони
мать как социокультурный 
институт. А студентов, основ
ным элементом обучения. 
Так как проблемой совре
менного образования являет
ся неумение студентов само
стоятельно работать. 

(Продолжение на 2-стр.)
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(Начало на 1-стр.)

В ходе конференции ректор 
вуза дал конкретные задания 
деканам факультетов. Он под
черкнул, что нужно ускорить 
разработку эксперименталь
ных программ, максимально 
отвечающих тенденциям раз
вития современного образова
ния и науки. Каждый факуль
тет является образовательным 
центром по своему направле
нию. Перед деканами стоит за
дача возглавить работу по раз
работке и внедрению с нового 
учебного года новых экспери
ментальных образовательных 
программ, отвечающих всем 
требованиям современности. 
А в области научных исследо
ваний наметилась тенденция 
расширения спектра научных 
исследований, увеличения на
учных программ и, как след
ствие, увеличение финансиро

Аталмыш шара Қазақстан 
жастар конгресі  мен “Нұр Отан” 
ХДП-ның “Жас Отан” жастар 
қанатының ұйымдастыруымен 
биыл бесінші рет өткізіліп отыр. 
Еліміздегі ең жоғарғы жастар 
сыйлығының додасына әр 
саланың белсенді жастары, жас 
көшбасшылар, саясаткерлер, 
оқытушылар, ғалымдар, жур-
налистер, мемлекеттік мекеме 
қызметкерлері, спортшылар 
жас тардың  қоғамдық ұйымдары 
қатысты. 2009 жылдың қараша 
айының 10-нан басталған пре-
мия лауреаттарын анықтау 
процесіне 18 номинация бой-
ынша 360 ұсыныс, ал “Жылдың 
жас ғалымы” номинациясы бой-
ынша 35 жұмыс келіп түскен. 

“14 пен 29 жас аралығындағы 
үміткерлер қатысқан шараның 
басты мақсаты – жастар 
саясатының дамуы мен бәсеке 
деңгейін арттыру, қарқындату, – 
дейді Ерлан, –  Ал, жалпы менің 
еңбегімде топыраққа төгілген 
мұнай және мұнай өнімдерін 
залалсыздандыру, тазарту үшін 
оларға белсендi көмiрсутек 
тотықтырушы микроорганизм-
дер штаммдарының әсерін және 

вания научных исследований. В 
2009 году было выделено 1 мил
лиард тенге в финансирование 
научных проектов. Ректор от
метил, что только за последний 
год увеличивается финанси
рование гуманитарной науки. 
Впервые в истории универси
тета открылись исследователь
ские институты гуманитарно
го профиля – Институт Абая, 
Институт государства и права, 
Центр кипчаковедения. 

Научнометодическая кон
ференция ученых КазНУ им. 
альФараби обобщает и попу
ляризует педагогический опыт 
преподавателей университета в 
решении глобальных задач, по
ставленных Президентом стра
ны перед высшей школой. 

В программе конференции 
также обсуждались актуаль
ные вопросы присоединения 
Казахстана к Болонскому про
цессу. Как известно Казах

стан в 2010 году намерен стать 
полным членом Болонского 
процесса. По словам ученых, 
Казахстан получит несколько 
преимуществ при вступлении 
в организацию. Вопервых, 
это признание казахстанских 
дипломов в международном 
пространстве. Кроме того, в 
перспективе наши студенты 
смогут перевестись в те или 
иные европейские вузы. А так 
же могут быть в курсе всех об
разовательных событий стран 
членов Болонского процесса. 
Бакытжан Жумагулов счита
ет, что предстоящее вхожде
ние Казахстана в Болонский 
процесс определило и выбор 
концептуальных направлений 
развития образования. “Обе
спечение широкого спектра 
образовательных услуг в со
временном университете 
наиболее продуктивно реа
лизуется в условиях кредит
ной системы обучения. В ис
текшем году в университете 
внедрена кредитная систе
ма обучения, разработаны 
инструменты оперативного 
управления учебным процес
сом в этих условиях. Внедрен
ная интернетсистема сделала 
полностью прозрачной все 
этапы организации учебного 
процесса, позволила моби
лизовать потенциал ППС на 
освоение современных техно
логий обучения,  отметил ака
демик Б.Жумагулов. 

На пленарном заседании 
проз вучали авторитетные мне
ния ведущих профессоров 
КазНУ и зарубежных вузов. 

Меруерт 
МУХАМЕТЖАНОВА

КазНУ формирует 
интеллектуальную нацию

VI Халықаралық Жәутіков олимпиадасының 
жеңімпаздарына гранттар берілді

Өткен ғасырдан бастау алатын 
сарқылмас бұлақтай ҚазҰУ білімі 
мен тәрбиесінің түп тамыры 
тереңде жатқаны анық. Сол 
тереңдік қай кезеңде де маңызын 
жоғалтқан емес. Бүгінде білім 
мен ғылымды инновациялық 
дамытудың ұлттық көшбасшысы 
болып танылған қара 
шаңырақтың жастары әрқашан 
биіктерден көрініп жүр. Осы орай-
да, жақында ҚазҰУ-дың химия 
факультетінің аға оқытушысы, хи-
мия саласы бойынша философия 
ғылымдарының докторы(Phd) 
Ерлан Досжанов “Жастар-2009” 
сыйлығының “Жылдың жас 
ғалымы” номинациясын жеңіп 
алды. 

12-16 қаңтар аралығында 
Алматы қаласында мек-
теп оқушылары арасында 
физика, математика және 
информатикадан жылдық VI 
Халықаралық Жәутіков олим-
пиадасы өткізілді. 
Халықаралық Жәутіков 
олимпиадасының алты жыл 
бойы жоғары деңгейде 
ұйымдастырылуына ҚР Білім 
және ғылым министрлігі, Ал-
маты қаласының әкімшілігі, әл-
Фараби атындағы ҚазҰУ үлкен 
үлес қосып келеді. Сонымен 
қатар, олимпиаданың бас 
серіктесі – республикалық 
физика-математика мектеп-
интернатының түлектері 
қоры мен олимпиаданың бас 
демеушілері – «ExxonMobil 
Kazakhstan Inc» және «Microsoft 
Kazakhstan» компаниялары да 
қолдау көрсетіп келеді.   

“Жылдың жас ғалымы” – 
ҚазҰУ оқытушысы  

осы кездегі мұнайдың химиялық 
құрамындағы өзгерістерді ғы-
лыми-зерттеу жұмыстарын 
жүр гізе отырып анықтау көз-
делген. Бұл жұмыстың ғы-
лыми-тәжірибелік маңызы – 
мұнаймен ластанған топырақты 
тазарту мақсатында және бакте-
риалды штаммдарды пайдалану 
барысында мұнай өндіретін, 
тасымалдайтын және өңдейтін 
аймақтардағы экологиялық 
ахуал ды жақсартуға мүмкіндік 
береді. Сондай-ақ, менің же-
ңім паз болуыма 2008 жылы 
ҚазҰУ-дың үздік жас ғалы мы 
атануым, бірнеше рет ғылыми 
конференцияларға, симпо-
зиум дарға және конгрестерге 

қалыптастыру концепциясының да жаңа 
бөлігі болып саналады. Ағымдағы жылдың 16 
қаңтарында Студенттер сарайында өткен олимпи-
ада жеңімпаздарын марапаттау рәсімінде  ҚазҰУ 
ректоры Жұмағұлов Бақытжан Тұрсынұлы жүзден 
жүйрік шыққан қатысушылардың нәтижелерін 
жоғары бағалап, еліміздегі ЖОО арасындағы ең 
үздік білім ордасы ҚазҰУ-дың оқу гранттарын 
табыс етті.

Айта кетерлік бір жайт, мемлекетіміздегі 
жоғары оқу орындары ішінде Қазақ ұлттық 
университеті “ЖОО студенттік құрамының сапа-
сын көтеруге бағытталған Қазақстан үшін жаңа 
студенттерді қабылдау концепциясын”  алғыш-
қылардың бірегейі болып жүзеге асыруға кірісті.

Игі шараның бастамасы өткен оқу жылының 
өзінде көрініс тауып, жетекші ұлттық уни-
верситетте студенттік контингентті іріктеуге 
бағытталған жаңа стратегия құрастырылған бола-
тын. Соның негізінде аталған университетте да-
рынды оқушыларды қолдау мақсатында көптеген 
іс-шаралар өткізілді. Бұл кезектегі ең үлкен 
көлемдегі жоба «Қазақ ұлттық университетінің 
Пәндік олимпиадасы» екендігін атап өтуге бо-
лады.  Олимпиада 2009 жылдың 16 ақпан мен 16 
сәуір аралығында Қазақ ұлттық университетінің 
ең үздік профессорлардың қатысуымен республи-

ка көлемінде барлық облыс орталықтарында және 
Алматы, Астана қалаларында ұйымдастырылған 
болатын. «ҚазҰУ Пәндік олимпиадасы» – 
оқушылардың шығармашылық қабілеттерін 
дамыту және дарынды балалардың қабілеттік 
потенциалының дамуына жағдай жасауды 
көздейді.  

«ҚазҰУ Пәндік олимпиадасы» арқылы 
оқушылардың тұрғылықты жеріне, әлеуметтік 
жағдайына қарамастан жоғары білім сапасына 
қол жеткізуіне мүмкіндік жасады. 

«ҚазҰУ Пәндік олимпиадасына» Қазақ-
станның барлық аумақтарынан 7 000-нан астам 
оқушы қатысты.

«ҚазҰУ Пәндік олимпиадасының» көмегімен 
2009 жылы бұл университет грант иегерлерінің 
саны бойынша көшбасшылыққа ие болды.

Осы оқу жылына жоспарланған ҚазҰУ 
Пәндік олимпиадасының дайындық кезеңі 2009 
жылдың қыркүйегінен басталған еді. Дайындық 
негізінде олимпиада тапсырмалары пысықталып, 
ішкі және сыртқы сараптамадан өтті. Республи-
ка аймақтарында олимпиаданы өткізу кестесі 
облыстық білім басқармаларымен келісе отырып 
құрылды. 

Гүлназ ҚҰЛМАХАНОВА

Олимпиадаға мемлекеттің 16 арнаулы мек-
тептерінен 49 команда (312 қатысушы) білім 
сайы сына түсті. Атап айтсақ, олар Қазақстан, 
Ресей (Саха және Башқортыстан Республи-
калары), Украина, Әзірбайжан, Грузия, Ар-
мения, Қырғызстан, Тәжікстан, Өзбекстан, 
Түркменістан, Румыния, Болгария, Түркия, 
Индонезия, Монғолия және Египет елдерінің 
оқушылары. 

Олимпиаданың әділ-қазылар алқасы құрамын 
Қазақстан, Ресей, Болгария, Беларусия, Укарина, 
Армения, Грузия және Өзбекстан сияқты 8 елдің 
мамандары толықтырды. әл-Фараби атындағы 
ҚазҰУ ректоры, ҚР ҰҒА академигі Бақытжан 
Жұмағұлов қазылар алқасына төрағалық жасады.  

VI Халықаралық Жәутіков олимпиадасында 
бәйгеге салынған 130 медальдің 42-сі Қазақстан 
оқушыларының жеңісіне  бұйырды.  Алтын 
медальді олимпиаданың 24 қатысушысы ием-
денсе, оның ішінде 8 алтын медаль қазақстандық 
оқушылардың қоржынына түсті. Күміс медальмен 
марапатталған 42 жеңімпаздың 11 қатысушысы 
қазақстандық оқушылар. Ал 64 қола медаль 
иегерінің ішінде, Қазақстаннан 23 оқушы ілікті. 

Аталмыш олимпиада дарынды оқушыларды 
қолдау мақсатын көздейтінін ескерсек, ол со-
нымен қатар абитуриенттердің контингентін 

қа тысып жүлделі орырдарды 
иеленуім оң әсерін тигізіпті. 
Со нымен қатар, екі жыл қата-
рынан Германияда ғылыми 
тә жірибелерімді іске асыр-
дым. Осының барлығын еске-
ре оты рып, байқау төрағалары 
фи налға шыққан 5 жұмыстың 
іші нен менің жұмысымды үздік 
деп тауыпты”.

Әйгерім 
ӘЛІМБЕКОВА
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(Соңы. Басы 1-бетте)

1998-2008 жж. тігілген сахна-
лық киімдер саны 171 болса, 2009 
жылы жаңа 193 концерттік костюм 
тігілді. Ректор тапсырмасымен Бо-
лон үдерісі бойынша Студенттік 
бюро құрылды. 2009 жылы 13 
құрылыс жасағы құрамын да 150 
студент «Өз университетіміз ді 
өз қолымызбен!» атты ұранмен 
жұмыс жасады. 14-16 қарашада 
Мәскеу қаласының Кремль сарай-
ында өткен Студенттік құрылыс 
жасақтарының 50 жылдығына 
арналған слетке қатысты. Поэ-
зия, проза, публицистика бой-
ынша 60-қа жуық студенттің 
шығармаларын топтастырған  
студенттік альманахтың алғашқы 
кітабы жарық көрді. Тілдік клуб-
тар жұмысы ұйымдастырылып, 
оған қатысушы студенттер  саны 

Өткен жылдың қорытынды 
жи на лысында  ҚазҰУ ректоры 
Бақытжан Тұрсынұлына студенттер 
тарапынан бірқатар ұсыныстар 
айтылды. Оның қатарында 
асханалардың қызмет көрсету деңгейі 
мен сапасын жақсарту мәселесі 
де болған. Бұл жағдайға ерекше 
назар аударылып, асханалардың 
санитарлық жағдайы, тамақ сапасы 
мен бағасы туралы біраз пікірлер де 
айтылды. Отырыстың нәтижесінде, 
ҚазҰУ белсенділері жаңа жылды 
“әл-Фараби атындағы ҚазҰУ 
асханаларын тексеру комиссиясын” 
құрумен бастады. Аталмыш 
комиссияны «Сұңқар» студенттер 
кәсіподағының төрайымы Арайлым 
Өмірбекова басқарды. Оның міндеті 
ҚазҰУ-дың барлық асханалары 
мен буфеттерінің санитарлық 
нормаларға сай болуын, безендірілуін, 
тамақ сапасы, салмағы мен бағасын, 
ыдыстар сапасын, асханалардың 
қызмет көрсету деңгейін және тағы 
басқа талаптар бойынша тексеру 
жұмыстарын жүргізу болып табылды. 
Студенттердің қысқы демалысынан 
кейінгі аз ғана уақыт ішінде аталған 
комиссия университетіміздің 
тамақ тандыру комбинатына, 

экономика және бизнес факультеті 
мен биология факультеттерінің ас-
ханаларына тексеру жүргізіп үл-
герді. Нәтижесінде асханалардағы 
ыдыстар мен үстелдер тазалығына, 
тағамдардың қажетті деңгейде 
жылы болмауына, асхананың безен-
дірілуіне байланысты ескертулер 
айтылып, мынадай бағалар қойылды:  
тамақтандыру комбинатына 3,8; 
экономика және бизнес факуль-
тетінің асханасына 3,5; биология 
факультетінің асханасына 3,3. Яғни, 
әр факультеттің асханаларына әлі 
де болса, бақылау мен қадағалау 
шаралары жүргізілуі керек. 

Ендеше, асханаларды тексе-
ру комиссия сының жұмысы өзінің оң 
нәтижесін беріп, университетіміздің 
асханалары болашақта ең әсем, 
тағамы дәмді, санитарлық нормасы 
жа ғынан таза деңгейге көтеріледі 
деген сеніммен ко  миссия жұ мысына 
сәттілік тілейміз!

Алмас 
ӘБДІКӘРІМ,

халықаралық 
қатынастар 

факультетінің 
2 курс студенті

Тәрбиесіз алынған білімнің 
жемісі аз болары анық. Сол 
себепті университетімізде тәрбие 
жұмыстарына үлкен назар ауда-
рылып келеді. Әрқашан тек маман 
дайындау ғана емес, сонымен бірге, 
адам тәрбиелеуге шақыратын 
университет ректоры, акаде-
мик Б.Т.Жұмағұлов 2009 жылды 
«Тәрбие жұмысы және тілдерді да-
мыту жөніндегі» департаменттің 
жылдық есебін тыңдаумен 
қорытындылады. 

Университетіміздің мерейтойы-
на орай, оқу ордамыздың 75 жылдық 
тарихынан сыр шертетін универси-
тет тарихы мұражайы ашылғаны 
баршамызға белгілі. Үш айдан 
астам уақытта салынып үлгерген 
мұражайға қазіргі таңда қазақ 
зиялыларының қатарынан көрінетін 
университет түлектері, шетел 
азаматтары қонақ болып кетті. 
Сондай-ақ, өзіміздің оқытушылар 
мен студенттердің университет 
тарихына қызығушылық таны-
тып, мұражайдың экскурсиялық 
уақыттарына жазылып жат-
қан дары да бар. Дегенмен, сту-
денттердің мұражайға келуі – әлі 
де болса, бәсеңдеу. Міне, дәл осы 
мәселе де ректор назарынан тыс 
қалмағаны сүйсінтті. Қуантарлық 

жағдай, студенттердің мұражайға 
баруының баяулығы – тек жаңа 
жылға дейінгі көрініс. Осы 
жұмыстың оң нәтижесін танытуға 
сол күннен-ақ кіріскен мен мына 
жайды айтқым келеді: қазір 
мұражайдың экскурсия уақытына 
жазылуға бос орын таппайсыз! 

Ендеше, құрметті ҚазҰУ-лық, 
өз еліңнің лайықты азама ты болу 
– оның тарихын білуден бас та  ла-
ды, ал, кешегі тарихты білу – ер-
теңгі болашақтың бас қадамы! 
Сон дай нақты кадамдардың бірі 
– Ұлы Отан соғысындағы Жеңістің 
65 жылдығына арналған «Ардагер-
лерге тағзым!» атты мерейтойлық 
стартты – 28 қаңтарда бүкіл 
сту денттер қауымы өз факуль-
теттерінің тарихымен байла-
ныстыра отырып бастайды. Ме-
рейтойлық шара жыл көлемінде 
мазмұнды мерекелермен то лығып 
отырады.

 

Сандуғаш 
КАРТАЕВА,

 халықаралық
 қатынастар 

факультетінің
 4 курс 

студенті

Мен үшін 2009 жылдың ерекшелі-
гі ҚазҰУ-дың ректоры Бақытжан 
Тұрсынұлы Жұмағұловтың студент-
термен кездесуінің жиі болуымен ерек-
шеленді. 26 желтоқсанда өткен мә-
жілісте ректор университет ұжы мы 
мен студенттерін келе жатқан жаңа 
Барыс жылымен құттықтап, та быс 
тілей отырып, студенттермен ашық 
әңгіме өткізді. Жиналыс барысын да 
университет басшысы студенттерге 
жеті муза қоғамын қайта ашу ту-
ралы ұсыныс тастады. Ертеде 1965 
жылы құрылған қоғамның жұмысы 
алты алашқа белгілі Ермек Серке-
баев, Асанәлі Әшімов, т.б.  сияқты 
қоғам қайраткерлерімен, тіпті, 
Мәскеу театрының әртістерімен 
жүздесу ұйымдастыру арқылы та-
рих беттерінде қалған. Кешегі күннің 
еншісіндегі жақсы дәстүрдің бүгінмен 
үндесуіне үлкен мән беріп келе жатқан 
Бақытжан Тұрсынұлы бастамасын 
іске асыруға студенттер қысқы де-
малысынан орала салысымен кірісті. 
Олардың жұмыс жоспары осы айдың 
29 жұлдызында Ғ.Мүсірепов атындағы 
жастар және жас өспірімдер теа-
трына барып, театр әртістерімен ой 
бөлісуден басталмақ. 

Жеті муза – жеті бағыттағы 
алып өнерлер жиынтығы. Ол – ар-
манның асқақ шыңдарынан құрал ған 
поэзия, “құлақтан кіріп бойды алар 
әсем ән”, мың айналып, мың бұралған 
би өнері, халқымыздың қасиетті 
шешендік сөздері, мың адамнан 
құралған бір дыбыс – халық аспап-
тарымен өнер көрсету және де жан 
сұлулығын қолмен жеткізетін қыл 
қалам шеберлігі. Бұл орталықты уни-
верситет белсенділері мен көптеген  
жыр кештерінің лауреаттары, ақын-
дар қолға алды. Бұл жаңалықты 
естіген көкірегінде оты бар, бойын-
да қажымас қайраты бар студент 
қауымы осы бағдарламаны асыға 
күтуде. 

Рауан 
ШУАҚБАЕВ,
 журналисти-

ка факультетінің  
1 курс 

студенті

19 января 2009 г. на расширенном 
заседании ректората был обсуж-
ден проект имиджевой концепции  
КазНУ им. аль-Фараби. Проректор 
по языкам и воспитательной рабо-
те Ш.Е. Джаманбалаева, предста-
вившая вниманию присутствующих 
основные положения концепции 
отметила, что основная цель управ-
ления имиджем вуза заключается 
в трансформации его в конкурент-
ное преимущество.

Тәрбие талбесігіндегі жастардың нық қадамы

Об имиджевой концепции КазНУ

2000-ға жетті. Мемлекеттік 
тілді дамытуға бағытталған 17 
жалпыуниверситеттік іс-шара 
өткізілді.

Жалпы университет, факуль-
тет, жатақханаларда студенттер 
күшімен ұйымдастырған шаралар 
саны 267-ге жетті. Университеттің 
үздік дәстүрлері қайта түледі. 
Жаңа дәстүрлерге де жол ашыл-
ды”. 

Жоғарыдағы көңіл қуантар 
көрсет кіштерден хабардар болған 
көпшіліктің ендігі назары  ректор 
мен студенттер арасындағы сұрақ-
жауапқа ауды. Олай болса ректор 
баса назар аударған 2010 жылдағы 
атқарылар мақсат-міндеттерді 
және өз ұсыныстары жайлы ба-
яндайтын белсенді студенттердің 
сөздеріне құлақ түрейік.   

Әйгерім ӘЛІМБЕКОВА

«Мұражай – әрқашан қонақжай!»

«Рухани баюға 
тағы бір жол!»

«Студенттердің әлеуметтік жағдайы 
ескерусіз қалмады»

Для того, чтобы эта работа осу
ществлялась системно, планомерно и 
на научной основе необходимо при
нять базовый документ, который бы 
определял единую политику и подхо
ды в формировании имиджа КазНУ, 
а также приоритеты в сфере взаимо
действия со СМИ как важнейшим ин
струментом формирования, распро
странения и продвижения имиджа 
КазНУ. Таким документом призвана 
стать новая имиджевая концепция, в 
которой определены цель и задачи в 
области продвижения имиджа Каз
НУ, структура имиджа, описывается 
специфика университета как бренда, 
а также обосновывается необходи

мость разработки фирменного стиля 
университета. 

В своем сообщении Ш.Е.Джа
манаблаева привела результаты 
информационного взаимодействия 
КазНУ со СМИ в 2009 году. В тече
ние 2009 года в университете было 
создано 308 информационных по
водов для приглашения СМИ. Всего 
за прошедший год вышло 1747 ма-
териалов о КазНУ, из которых 967 
опубликовано в печатных изданиях 
и 780 прозвучало в эфире радио
станций и телеканалов.

Если сравнивать количество опу
бликованных в СМИ материалов по 
годам, то в 2008 г. вышло материалов 
в 2,7 раза больше чем в 2007, а в 2009 
г. в 1,6 раза больше, чем в 2008 г. 

Освещение в СМИ охватывало 
практически весь спектр деятельно
сти университета. Наиболее широкое 
освещение получили события в сфере 
научной жизни университета. Свыше 
300 материалов в СМИ были посвя

щены науке КазНУ, в частности конфе
ренциям, форумам молодых ученых, 
научным открытиям наших ученых. 
Далее по наибольшему количеству 
материалов следуют общественно
культурные события, происходящих 
в стенах университета. Большое вни
мание СМИ привлекли студенческие 
общественные организации КазНУ, 
их активной работе было посвящено 
172 материала в прессе и на теле
видении. В 167 материалах СМИ 
были освещены учебный процесс, 
новые образовательные технологии 
и профориентационная работа вуза. 
Большую долю составляют также раз
личные комментарии и экспертные 
сообщения и заключения ученых 
университета. Далее следуют между
народная деятельность, отклики 
на выступления главы государства, 
спорт и другие направления. 

Основными информационными 
партнерами университета стали на
циональное информационное агент

ство «КазИнформ», телеканалы 
«Хабар» и «Казахстан»,, газеты 
«Егемен Қазақстан», «Казах-
станская правда», «Айқын», «Ал-
маты ақшамы», «Литер», «Алаш 
айнасы». 

По инициативе прессслужбы в 
этом году для освещения событий уни
верситет широко использовал новый 
информационный ресурс  прямые те
левизионные эфиры на ведущих кана
лах страны. В этом году в «прямых эфи
рах» телеканала Хабар («Көзқарас») 
и Казахстан («Таңшолпан») приняли 
участие около 25 ведущих профессо
ров и специалистов университета. В 
2009 году прессслужбой университе
та налажено сотрудничество с автор
скими телевизионными программами 
и те лежурналами, как «Е-волюция» 
(Хабар), «Наука» и «Образование» 
(Cas pionet), «Оркен» (СТВ), в кото
рых регулярно показывают сюжеты 
о новых технологиях и достижениях 
в КазНУ. 

В целях дальнейшего усиления 
работы со СМИ и реализации имид
жевой концепции был предложен ряд 
мер, направленных на активизацию 
деятельности всех структурных под
разделений и их руководителей в 
продвижении имиджа университета. 
Среди них – разработка критериев 
оценки имиджевой деятельности 
факультетов; вовлечение в актив-
ное продвижение имиджа КазНУ ру-
ководителей научных проектов и 
победителей конкурса «Лучший пре-
подаватель КазНУ» и «Лучший пре-
подаватель вуза»; усиление роли фа-
культета журналистики как центра 
делового сотрудничества со СМИ, 
создание пресс-клуба КазНУ и другие. 

По результатам обсуждения дан
ного вопроса, членами ректората 
были утверждены имиджевая кон
цепция КазНУ и план мероприятий 
по ее реализации.  

Соб.корр.
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2010 жыл Қазақстан Респуб-
ликасының сыртқы саяси беделін, 
халықаралық байланысын ны-
ғайту үдерісіндегі маңызды ке-
зең болып отыр. Халықаралық 
қоғамның Қазақстанның ЕҚЫҰ-
ға төрағалығы жайлы шешімі 
жас мемлекеттің жетістіктерін, 
оның аймақтық және ғаламдық 
қауіпсіздікті қамтамасыз етудегі 
қосқан үлесін мойындау дегенді 
білдіреді. 

Төрағалықтың алғашқы күн-
дерінен-ақ  Қазақстан өзінің бейбіт 
түрде даму тәжірибесін байқатып,  
төрағалығының ұраны ретінде 
төрт басты бағытты ұсынды. Олар: 
Сенімділік (Trust); Дәстүрлер 
(Tradition); Транспаренттілік 
(Transparency); Толеранттық 
(Tolerance).

Бір ерекше тоқталарлық 
жайт, Қазақстанның ЕҚЫҰ-ға 
төрағалық ету кезеңі бірнеше атау-
лы оқиғалармен тұспа-тұс келіп 
отырғандығы. Мәселен, 2010 жыл 
ЕҚЫҰ-ның  Хельсиндік Қорытынды 
актісіне қол қойылғанына 35 жыл 
және «Жаңа Еуропа үшін Париж 
Хартиясына» қол қойылғанына 25 
жыл мерейтойларымен ұштасып 
жатыр. Бұл дегеніміз жауапты 
кезеңде басшылық тізгінінің біздің 
елге тапсырылуы – Қазақстанға 
деген халықаралық үлкен сенімнің 
айғағы. Осы орайда, халықаралық 
қатынастар факультеті елдің 
тарихындағы маңызды оқиғаны зор 
жауапкершілікпен қарсы ала оты-
рып, Қазақстанның сыртқы саяси 
құрылымдарына дипломатиялық 
кадрлар дайындауға, ЕҚЫҰ-мен 
ынтымақтасу бойынша тәжірибелі 
ұсыныстар құрастыруға өз үлесін 
қосуға дайын. Тіпті, алғашқы баста-
малар көрініс тауып жатыр десекте 
болады. Мысалға, халықаралық 
қатынастар факультеті ҚР 
Президенті жанындағы ҚСЗИ 
мен ЕҚЫҰ-ның Астанадағы 
Орталығымен бірлесе отырып 
«2010: Қазақстан – ЕҚЫҰ төрағасы» 
атты үш жылдық жобаны жүзеге 
асыруға қатысуда. Төрағалыққа 
қосар үлесіміздің куәсі ретінде алда 
тағы да бірнеше шаралардың жүзеге 
асуына ықпал етпекпіз. 

Председательствование Казах
стана в ОБСЕ благоприятно отразит
ся на развитии правовой политики. 
Полагаем, что можно выделить не
сколько направлений:

1. Положительное влияние на за
конотворческий процесс. Парламент 
Казахстана как страны – председате
ля ОБСЕ будет стремиться к приня
тию качественных законов.

2. В современных условиях Ка
захстана, когда законодатель испы
тывает, с одной стороны, сильное 
давление определенных социальных 
групп, ведомств, а с другой  дефицит 
информации о позитивных  и нега
тивных сторонах действия принимае
мого закона, структуре закрепляемых 
в нем интересов, нужна переоценка 
устоявшихся взглядов на проблему 
лоббизма в законодательстве.

3. Ясность и доступность языка 
законов – важный показатель право
вой культуры законодателя. Однако 
здесь имеется большое количество 
нерешенных проблем. До сих пор в 
Казахстане не создана стройная си
стема подготовки и издания норма
тивных актов, в целом нет закона де
тально регламентирующий порядок  
разработки, обсуждения, принятия 
этих актов на государственном язы
ке, перевода их на другие языки.

4. Роль парламента в системе раз
деления властей особая, поскольку 
именно в парламенте концентриру
ется общественные интересы, здесь 
они могут открыто выражаться и пре
одолеваться. Это делает парламент 
публичной ареной преодоления про
тиворечий между властями и различ
ными государственными органами.

5. Полагаем, что процесс приме
нения права зависит от того, какая 
правовая  политика проводится в 
государстве, на какие ценности она 
сориентирована. В свою очередь, 
изъяны правоприменительной прак
тики отражаются на качестве ее во
площения в жизнь.

6. Изменение функциональной 
роли государства в жизни общества 
и приведение ее в соответствие с об
щечеловеческими ценностями дают 
возможность поновому взглянуть и 
на роль права в обществе. Правовая 
либерализация общества требует 
ныне юридически грамотного пове
дения, основанного на устойчивом 
положительном правосознании, на
выках правомерного поведения. 

7. Сегодня должна быть создана 
новая правовая политика, включаю
щая в себя грамотную информаци
онную политику государства, направ
ленную на просвещение населения 
в вопросах права, правовую пропа
ганду, создание резерва профессио
нальных юридических кадров. Пола
гаем, что правовая политика сегодня 
должна быть сориентирована на сле
дующих основных приоритетах. Это 
соблюдение прав человека, развитие 
частного права, обеспечение спра
ведливого и честного правосудия. 
Реализация этих принципов поможет 
Казахстану достойно председатель
ствовать в ОБСЕ в 2010 году.

ЕҚЫҰ төрағалығынан
НЕ КҮТЕСІЗ?

Үстіміздегі 2010 жылы Қазақ-
станның Еуропадағы қауіпсіздік және 
ынтымақтастық ұйымына төрағалық 
етуі еліміздің тек Батыс елдері ғана 
емес, Шығыс елдерінің алдындағы 
беделін арттыра түсетіні анық. 

Тәуелсіздік алғаннан ке йінгі 
жылдары Қазақстан Республикасы 
Таяу және Қиыр Шығыс елдерімен 

Жалпы, Еуропадағы қауіпсіздік 
пен ынтымақтастық ұйымының та -
рихында алғаш рет мұсылман мем-
лекеті басшылық ететіндігін ес керсек, 
бұл халықаралық қаты нас тардағы 
жаңа қайта құру ке зеңінің басталған-
ды ғын көр се теді. Қазақстанның 
соңғы жыл дарғы демократия мен 
адам құ қықтарын қорғау саласын-
да жүзеге асырған іргелі реформа-
лары мен егеменді мемлекетіміздің 

Қазақстанның ЕҚЫҰ-ға тө-
рағалық қызметі – аса зор жау-
апты миссия. Ванкуверден Вла-
дивостокқа дейінгі аумақтың 56 
мемлекетін қамтитын бұл ұйымның 
қазіргі адамзат тарихында маңызы  
да, беделі де өте жоғары.  Міне, 

«ЕҚЫҰ-ға төрағалық - әлемдік оқиға»

“ЕҚЫҰ-ға төрағалық  жаңа жетістіктер мен 
белестерге жол ашады”

«Тағылымы мол әріптестік»

«Халықаралық 
сенімнің  жемісі – 
ЕҚЫҰ төрағалығы»

«Развивается правовая 
политика Казахстана»

Ш.С.ҚалиЕва, 
арабтану 

кафедрасының 
доценті

л.Қ. ЕрКіНбаЕва,
з.ғ.д., доцент, 

табиғи ресурстар 
және экологиялық 

құқық 
кафедрасының 

меңгерушісі

Қ.Е.байзаҚова, 
т.ғ.д., 
халықаралық 
қатынастар және 
Қр сыртқы 
саясаты 
кафедрасының 
профессоры

а.и.лҰҚпаНов,
 ф.ғ. к., саясаттану 
кафедрасының 
доценті 

а.С.ибраЕва, 
д.ю.н., профессор  
кафедры 
теории и истории 
государства и 
права

тығыз дипломатиялық байланыс 
орнатып, халықаралық саясаттың 
басты бағыттарын айқындады. Со-
нымен қатар, бұл жылдары еліміздің 
экономикасына ең үлкен инвестиция 
әкелген елдердің қатарын шығыс 
елдері толықтыра түсті. Әсіресе, 
Сауд Арабиясы корольдігі, Біріккен 
Араб әмірліктері, Қатар мемлекеті 
және т.б. Парсы шығанағының 
дамыған мемлекеттері. Осы орайда, 
Қазақстанның ЕҚЫҰ-ға төрағалық 
етуі  жоғарыда аталған елдермен қатар, 
Жапония, Қытай, Корея, Түркия, 
Үндістан және басқа да азиялық мем-
лекеттермен арадағы халықаралық 
қарым-қатынастарды бұрын ғысынан 
да нығайтып, терең дей түсуіне ықпал 
етеді деп санаймыз. Ал, еліміздің 

бейбіт сыртқы саясаты, әлемдік және 
аймақтық қауіпсіздікті қамтасыз 
ету жүйесіндегі реформалық 
бастамаларының нәтижесі  ЕҚЫҰ  
төрағалығына алып келді. Қазір бұл 
ұйымның Қазақстан төрағалығынан 
күтетіні мол. Қазақстан өзінің 
бейтарап сыртқы саясатының 
нәтижесінде барлық дерлік мемле-
кеттермен жақсы қарым-қатынас 
орнатып, мүдделер қақтығысына 
ұрынған мемлекеттердің арасын-
да диалог кеңістігіне айнала алары 
сөзсіз. Сондай-ақ Қазақстанның 
халықаралық транспорттық және 
энергетикалық дәліз жасау идеясы 
Еуропа мемлекеттерінің энергетика-
лық қауіпсіздігін қамтамасыз ету 
мәселесін шешуге өз үлесін қосады 
деп есептеймін. 

Өткен жылдарда Қазақстанның 

осындай атаулы ұйымға төрағалық 
ету біздің еліміз үшін өте үлкен 
бедел әрі орасан зор жауапкерші-
лік! ЕҚЫҰ төрағалығы  бізге 
мемлекетіміз дің бүгінгі сыртқы 
саясаты мен оның  табанды әрі 
аргументті дипломатиясы, әлемдік 
және аумақтық деңгейлердегі  
маңызды ұсы ныстары мен шара-
лары ар қасында келді. ЕҚЫҰ-ның 
төрағасы сапасында Қазақ стан 
бұл ұйымның үш корзинасы ның – 
қауіпсіздік, экономика лық  және 
гуманитарлық өл шем  дерінің тепе-
тең жүзеге асыры луын қамтамасыз 

етуге ұмтылады. Әскери-саяси 
өлшемде «Корфу процесінің»  
сабақтастығын қамтамасыз ету 
үшін күш салуы тиіс. Қазақстан 
Ванкуверден Владивостокқа де-
йінгі  кеңістікте қауіпсіздіктің  
жаңа архитектурасын құруға ат 
са лысады. Қазақстан жауапты 
басшылық барысында  әлемдік гу-
манитарлық қа уіпсіздікті қамту мен 
Ау ғанстанды тұрақтандыруды ба-
сымдықтарының бірі деп санайды. 
Қазақстан үстіміздегі жылы ұйым 

басшыларының үлкен сам митін, 
конференциялар мен жоғары 
деңгейдегі басқа да ма ңызды шара-
ларды өткізбекші. Қазақстан  отыз 
бес жылдық тарихы бар “Хельсинки 
рухын” жалғастыруға, қалыптасушы 
жаңа әлемдік тәртіптің негізгі 
сұлбасын белгілеуге үлес қосуды 
әрі қарай ниет етіп отырғаны анық. 
Бұл ауқымды жұмыс, керек десеңіз, 
тәуелсіз Қазақстан дамуының са-
палық жаңа ке зеңінің бастамасы 
іспеттес.

Дайындаған Саягүл ӘЛІМБЕКОВА

2010 жыл біздің ел үшін өте ерекше.  ЕҚЫҰ-ның төрағалық тізгіні Қазақстанның иелігіне өтті. Төртеуді 
түгендеп, төбедегіге қол жеткізер уақыт бұл. Алтаудың аласын ажыратып, әлем  ынтымағының мерейін 
үстем ететін, қауіпсіздікті   нығырлай түсетін кезең де осы шақ. 

Бірнеше ұлт өкілдерінің басын қосқан татулықтағы өмірімізді әлем алдына үлгі етудің нақты уақыты 
туды.  

Негізінен Қазақстан Еуропадағы қауіпсіздік және ынтымақтастық жөніндегі  бұл ұйымға 1992 
жылдың қаңтарынан бері мүшелік етеді.  Елбасы Нұрсұлтан Назарбаев ЕҚЫҰ-ның Хельсинкиде (1992 ж.), 
Будапештте (1994 ж.), Лиссабонда (1996 ж.) және Ыстамбұлда (1999 ж.) өткен саммиттерінің жұмысына 
мүше ретінде қатысып жүрді. Ал, бүгінде мемлекетіміз бұл ұйымға төраға болып отыр.  

Еліміздің сындарлы саясатының сынға түсер тарихи сәтін еліміздің барлық өңірлерінде біріге тал-
дап, нәтижелі басшылық атқаруға жұмыла кірісуде. Осы орайда,  әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық 
университетінің ғалымдары да өз көзқарастарын бұқараға жеткізді. Әр түрлі ғылымның өкілдері 
Қазақстанның ЕҚЫҰ-ға төрағалығынан өз салаларына қандай өзгерістер мен өрлеу күтетіндігімен 
бөлісті.  

көп векторлы саясатының бұл 
қыры университеттегі шы ғыстану 
факультетіндегі  білім мен ғылым, 
мәдениет пен әріптестік байла-
ныстарда жаңа жетістіктерге қол 
жеткізуге бастайды деп ойлаймын. 

Еуропа мен Азияны байланы-
стырушы «алтын көпір» саналатын 
Қазақстан мемлекетінің ЕҚЫҰ-ға 
төрағалығы – әлемдік деңгейде мәні 
бар оқиға екенін ескерсек, оның та-
бысты жүзеге асуы еліміздің сыртқы 
саясатына қатысты барлық деңгейде 
және халықаралық, аймақтық 
мәселелердің толерантты, нә тижелі 
шешілуіне мүмкіндік береді. Бұл – 
демократия мен егемендіктің басты 
мақсаттары. Жаңа жылдан басталған 
жаңа қадамға сәттілік тілейміз!     

жеткен жетістіктері аз емес. Алайда 
бұл төрағалық жаңа Қазақстанды жаңа 
деңгейде мойындауға жол ашады. 
Қазақстанға жаңа қырынан көрінуге 
мүмкіндік туған кезең. Қазақстан 
бұл жағдайда әлемдік қауіпсіздік 
архитектурасының өзгеруіне, оның 
тиімділігінің  артуына септігін тигізіп 
қана қоймай, жаңаша сипат енгізуге 
де  тікелей ықпал етеді деп күтемін. 
Бұл төрағалықтан Қазақстанның 
да, әлемнің де күтері өте көп. Ал, 
Қазақстанның Азиядағы ең іргелі 
бастамаларының бірі Азиядағы өзара 
ықпалдастық пен сенімділік шарала-
ры Кеңесінің аймақтық қауіпсіздікті 
қамтасыз етуге бағытталған мықты 
ұйымға айналғандығын ескерсек, 
Еуропа қауіпсіздігі мәселелерін 
қамтамасыз етуге қатысуы да 
нәтижелі боларына  сенеміз.



«Ескі айда есіркеп, жаңа айда 
жарылқа» деген тілекті қазақтың 
жаңа келген жылмен де байланысты-
рып айтатыны бар.  Иә, ескі жылдың 
да өз орны бар. Біздің университет 
қабырғасындағы әр түрлі шара-
лар, мерекелік кештер, студенттер 
байқауы секілді көптеген аталымды, 
ауқымды тілге тиек етер дүниелер 
өткен жылдың қазыналы қорына 
жиналып, білім кеңістігінің ауқымды 
екендігін көрсеткендей. 

Сиыр жылында білім шаңы-
рағымыздың 75 жылдық мерейтойы, 
ел ағаларының жылы лебіздері, 
қалашығымыздың біраз кеңіп, 
деңгейін көтергендігі баршамыз үшін 
мәлім. Ескі жыл ел алғысына бөленсе, 
жаңа жылдың да әлі берер сыйы мол 
екені белгілі. Сонымен қатар тағы бір 
студенттер үшін қуанышты  жағдай, 
өткен жылдың жағымды жаңалығы 
басшылықтың шешімімен студент-
тер жаңа жылды өз туған жерлерінде 
қарсы алу мүмкіндігіне ие болды. 
Осы қуанышты күткендей-ақ бар-
ша студенттер сессияны ойдағыдай 
тапсырып, ауылдарына асықты. 
Баршасының жүзінде қуаныш ой-
нап, көңілдері көктем екендігін 
таныдық. Қалашық аппақ қарға 
оранса, үйлеріне арқалана ағылған 
студенттер асыға басып барады. 
Ендігі кезекте, барша ұстаздарды, 
жан сарайын біліммен ашып, елінің 
ертеңіне елеңдеген жас ұрпақты 
жаңа күнтізбелік жыл мерекесімен 
шын жүректен құттықтаймыз. Бі-
лім бағбаны ұстаз болса, жас-
тар ұлтымыздың болашақ ұлы 
тұлғалары екендігі айдан анық. Уни-
верситетіміздің омырауын гүлге тол-
тырып, ажарландырып жүр ген осы 
жастар екендігін та ғы да қайталап 
айтқымыз келеді. Елу жылда ел жаңа 
демекші, жыл таңдауы өз еншісіне 
мықтап бойлап, білім шаңырағының 
көмейі білім мен ғылымға, ән мен 
жырға бөленіп жастардың ыстық 
ұясына айналсын. 

Жанат ҚАСЫМБЕКОВА, 
«Өркен» газетінің Бас редакторы

Өркен
Газет ішіндегі студенттер газеті

«Елу жылда 
ел жаңа»

ҚР Президенті Н.Ә.Назарбаев өз Жолдауында «Бүгінгі ұрпақтың 
жоғары санаткерлік әлеуетке, мол қуат пен мақсаттылыққа 
ие» екенін атап көрсеткен. Сондай-ақ  «Жастардың елдегі 
реформалардың негізгі стратегиялық қоры, тұғыры және 
қозғаушы күші екенін» мәлім етеді.

Әр жылдың өз несібесі болады. Сиыр жылы университетіміздің 
әрбір студенті үшін ерекше өткені сөзсіз. Соның ішінде Студенттер 
Сенатының белсенді мүшелерінің есінде мәңгіге қалмақ. Қызығы 
мен шыжығы алмасқан осы бір студенттік өмірдің нағыз дәмін татып 
жүрген белсенді жастар осы жылда «Студенттік көктем», «ҚазҰУ аруы», 
«Студенттер құрылыс жасағы», «Мерейтойыңмен, сүйікті ҚазҰУ!» 
студенттік фестивалі, «75-жылдық мерейтой» секілді мерекелік 
кештерді өз дәрежесінде өткізуге үлестерін аянбай қоса білді. 

Міне, сиыр жылы да өз мә-
ре сіне келіп, барыс жылы да 
табалдырықтан аттады. Ал Сту-
денттер Сенатының белсенді 
мүшелері болса қызу жүріп 
жатқан сессиялық кезеңге де 
қарамастан күнделікті қоғам-
дық жұмыстарын жалғастыра 
түсті. Бұл жолы тек өздері 
үшін тер төге білді десек артық 
айтқанымыз емес. Шынында да 

өзара бас қосып, көңілді көктем 
етер шаралар ұйымдастыру 
арқылы студенттік өмірлерін 
думанға бөлеп жүрген  жастар 
қауымы үшін бұл үлкен қуаныш 
екендігін баса айтқымыз ке-
леді. Университеттің бетке ұс-
тар жастарының жаңа жылды 
ҚазҰУ қалашығында алғаш 
бас тап тойлауы – олардың 
ту ған университетіне де-

ген сүйіспеншілігін, ыстық 
ықыласын  аңғартса керек. 

Жаңа жылдық жарқыраған 
кешке әсем бейнелі костюм-
дер киген сырбаз серілер мен 
айырықша ажарланған ханшай-
ымдай қыздар тамылжыған әуенге 
дөңгелене  билеп шыға келгенде, 
өзге бір әлемде жүргендей әсерде 
қалдық. Кеш алғашында ор-
тағасырлық кезеңді еске түсіріп, 
ҚазҰУ қалашығының пат-
шалығын қарсы алудан бастал-
ды. Кейін нен патша өзге әлемге, 
яғни Студенттер Сенатының 
жаңа жылдық думанына  тап бо-
лады. Дәл осы жерде елін таппай, 
адасып жүрген саяхатшылармен 
жолығады. Ешқайсысы бұл жер-
ге қалай келгенін білмей дал бо-
лып тұрғанда, патша глобустан 

Бүгінгі жастар ел 
бірлігінің емен-
жарқын бейнесін та-

нытып, болашаққа бағдарлы 
көзқараспен қарай ала-
тын тепсе темір үзер нар 
тұлғалы жігіттер мен аялы 
алақанды, өз ісіне мығым 
арулар қатарымен толыққан.  
Бүгінгі таңда басшылықтың 
деңгейі, алар орны жастармен 
жаңарып, қоғамдық қызметтер 
өз деңгейін көтеруде. Оның 
себебі, олар жаңа оймен, тың 
серпіліспен, өмірге деген 
құштарлықпен келіп, өз ісінің 
маманы екендігін көрсетіп жа-

әркімнің өз елін табуды ұсынады. 
Осылайша келген қонақтар Қа-
зақстан, Қытай, АҚШ сияқты 
көптеген мемлекеттердің жаңа 
жылды қалай тойлайтындарына 
куә болды. Көтеріңкі көңіл-күй 
сыйлауға талай сайыстарда топ 
жарып жүрген «Ұлттық құрама» 
мен «Сенсация» КТК(КВН) 
командалары үлес қоса білді. 
Белсенді жалындаған жастар 
әсем әуен, көркем бимен сахна-
ны әрлеп, бойдағы бар өнерімен 
келген қонақтарды тәнті етіп, 
көңілдерін көтеруге тырысты. 
Мерекелік думанның соңы  би 
кешіне ұласты. 

Индира АНДИРОВА,
филология факультетінің

3 курс студенті

Жыл қорытындысындағы сенат серпілісі

Редактор бағаны

Мереке

тады. Бәсекеге қабілетті болу - 
білім, ғылым, тәрбие жағынан 
жоғары деңгейге жету. Осы-
ны ескере келген Елбасымыз 
«Білім мен ғылым әрқашан даму 
мен жетілуді талап етеді», деп 
атап өткен. Қазақстанның бұл 
бағыттағы тәжірибесі ешкімнен 
де кем емес. Қазақстан жастары - 
ел ертеңі, оның келешегі. Білімді 
де білікті жастар еліміздің ертеңгі 
тірегі. Сондықтан ел ертеңі 
жастардың қолында. Осындай 
түйінді де, өзіндік маңызы бар 
сөздер дәл ҚазҰУ жастарына 
айтылса керек. Олар да Пре-
зидент, Үкімет, Сенат секілді 

жоғары басшылықтың тізгінін 
ұстап отыр. Кішігірім атаула-
ры арқылы ауқымды жұмыстар 
атқарады. Олар да үлкендердің 
ізін қуып, мәселенің мәнісін 
ақылмен, өзіндік пікірмен 
шешеді. Президент болып, 
жолдаулар мен нұсқаулар беріп, 
үкімет болып билік басында 
ауыс-түйістер орын алса, Сенат  
болып жастардың қоғамдық 
ортасын басқарады. Бұл жас-
тардың қыз-қыз қайнаған ор-
дасы әрі ортасы болып табыла-
тын Жастар комитеті. Жастар 
арасындағы әртүрлі кездесулер, 
университеттің тыныс-тіршілігі, 
шешімін табар күрде лі мәселелер 
осы ұйым ның басшылығымен 
шешіліп, іске асады. Оқу 
ордамыздың бас ғимараты, 
13-қабат жұмысбасты, қоғам 
өміріне бей-жай қарай алмайтын  

Бізде де Президент, 
Сенат, Үкімет бар

студенттердің жұмыс орны. Бас-
шылары Меңдігүл Ноғайбаева 
да өз ісіне мығым, жастарды 
бес саусақтай біріктіріп, өз ал-
дына тәрбие жолын нұсқап 
отырған жайы бар.  Қоғамның 
белсенді топтарын жастар 
комитетінің шаңырағына 
топ тастырып, баршасымен 
сәтті жұмыстар атқаруда. Бұл 
жердегі беделді орын Сенат 
төрағалығы. Ғайни Серімнің 
басшылығымен осы уақыт 
аралығына шейін жанданған 
ұйымның жуық маңда жаңа 
басшысы сайланды. Таңдау 
демократиялық сайлау арқылы 
жасалды. Сайлауға екі жақты 
пікірмен, жастар деңгейін, қо-
ғамның белсенділігін арттыру 
керек деген салада екі жақты 
оймен екі үміткер сынға түсті. 
Бірі философия факультетінің 
3-курс студенті Нұрсұлтан 
Құрманов болса, екіншісі эко-
номика факультетінің 3-курс 
студенті Асфендияр Курше-
нов болды. Сайлау барысын-
да,  жоғары оқу орындарының 
маман даярлау мәселесі, 
студенттердің инновациялық 
жобаларын жүзеге асыру, ортақ 
ғылыми жұмыстарға қатысу, 
жастардың азаматтық борышы 
мен патриоттық ұстанымдарын 
дамыту, жастар ұйымының 
және белсенді студенттердің 
қоғамдық ортаға атсалысу  рөлі 
қаралған болатын. Сайлау са-
раланып, қызу  талқыланған 
мәселе өз шешімін тауып,  
озық ойлы, ұтымды пікірімен 
Асфендияр мәреге жетіп, өз 
орнына тұрақтады. Бұл жаңа 
жыл алдында өткен сайлаудың 
көрсеткіші. Оң пікір орайын 
тауып, енді Асфендияр Курше-
нов талмай белсенді жастармен 
үздіксіз қызмет атқармақ. 

Жанат ҚАСЫМБЕК



Қысқы демалысты
6Өркен

Жаңа жылдың алдында менің 
өмірімде таңғажайып белестер 
мен болашағымның тұтқасы 
болған көптеген кереметтей 
оқиғалар болды. Елдің болашағы 
саналатын жастардың арасын-
да білім алып, өмірді танып 
жатқан кезім бақытты күндерім 
деп санаймын. Болашаққа үлкен 
үмітпен қараған біздің алдымыз-
да биік асулардың күтіп тұрғаны 
анық. Киелі ордадан түлеп ұшар 
біз секілді ұрпағының бойына 
ҚазҰУ келешекке сеніммен қарау 
идеологиясын қалыптастырып, 
жаңаша көзқарас үндеп жатқан 
секілді. ҚазҰУ студенттерінің 
жаңа жылдық кеші де өте 
қызықты өтіп, біз үшін 
өміріміздегі ұмытылмас сәтке 
айналып, баршамыз тәнті бола 
қуандық. Шындығында, бұл 
келелі нәрсе. Айқындап айтар 
болсақ, қоғамдық жұмыстарға 
үзбей қатысып, қызығы мен 
қиындығын бірдей көріп 
жүргеніміз рас. Осы істер бізді 
сөзсіз асқақ арманға жетелейді. 
«Сен де бір кірпіш дүниеге, 
кетігін тап та бар қалан», 
– деп қазақтың бас ақыны 
Абай айтқандай, ұлтымыздың 
іргетасына айналып, келешекте 
ел сенімін ақтар азамат болып 
шығуымызға үлкен септігін 
тигізіп жатқаны даусыз. 

Қысқы емтихан уақытын 
әдеттегіден ерте аяқтау 
арқасында студенттердің 
үйлеріне қайтып, осы ба-
рыс жылын өз отбасында 
қарсы алуына университет 
басшылығының мүмкіндік 
беруі – бізге көрсетіліп отырған 
үлкен қамқорлық, сый-құрмет 
дегім келеді. Ендеше, сту-
денттер бұл қысқы демалысты 
жылдағыдан ерекше өткізген 
шығар деген ой туындайды. 
Әрине. Мен де ата-анаммен 
сағыныса қауышып, туған елге, 
жерге деген мауқымды ба-
сып келдім. Жаңа оқу жылына 
жаңа ойлар мен тың идеялар 
арқалап келдім. Оқуға жаны 
құмар филология факультеті 
студенттерінің көркем әдебиетке 
қызығушылығы соншалықты, 
тіпті кітаптан бас алмайды емес 
пе? Ата-баба сөзінен бойы-
на рухани азық жинап қана 
қоймай, оны санада қорытуды 
да үйренгені қуантады. «Өткенді 
біліп болмай, болашағыңды 
болжай алмайсың» дейді халық. 
Расында, елдің тарихы, әдебиеті 
және тілі – ең бірінші орын-
да тұрар құнды жәдігерлері. 
Сондықтан да үш апталық 
демалыстың бір күнін де бос 
жібермей, көркем әдебиет оқуға 
бар ынтамды салғандардың 
бірі менмін. Осы демалыста тіл 
байлығым арта түсіп, ой өрісім 
біраз кеңіп келген секілді.  

Ес біліп, етек жинағаннан 
бастап, мектеп табалдырығын 
аттау балалық арманымыз 
болса, ал, мектеп қабырғасын 
тәмамдап, болашаққа құлаш 
сермеу әркімнің, әр пенденің 
өмірлік арманы екені даусыз.

Арманы орындалып, сту
дент тік өмірге қадам басу да 
екі нің бірінің қолынан келе бер
мей ді. Студенттік кезең ең қы
зығы мен қиыншылығы қатар 

Міне, қызық пен қуаныш-
қа толы менің өмірімдегі 4 
ай да өте шықты. Осы уақыт 
ішінде мен өзімді жан-
жақты көрсету ге тырыстым. 
Айналамдағы адам дармен 
жақсы қарым-қатынас орна-
тып, тіл табыса білуді көздедім. 
Алайда, менің ҚазҰУ-дағы 
алғашқы күндерім қиынға 
түсті. Өйткені, мен өз ауы-
лымды, ата-анамды, бауыр-
ларымды қатты сағындым. 
Өзің нің бауыр басып қалған 
адамдарыңмен қоштасу, олар-
дан алыста болу өте қиын 
екендігін түсіндім. Қыркүйек 

Қаңтар айының 27 жұлдызында 
тұңғыш рет Ө.Жолдасбеков атындағы 
Студенттер сарайында ректор 
Бақытжан Жұмағұловтың нұсқауымен 
Студенттік баспасөз орталығының 
тұсаукесері өтті.
Орталықтың негізгі мақсаты – 

ҚазҰУ студенттері мақалаларының 
газет беттерінде жарық көруіне кө-
мектесу, еліміздің теле-радио корпо-
рацияларымен байланыс орнату және 
университетіміздегі  теле-радио студия-
сымен бірлесе отырып, қоғам өміріндегі 
өзекті мәселелерге бейнероликтер түсіру. 
Қуанышты бір жайт, әр факультеттің 
белсенді студенттері алғашқы сәттен-
ақ өздерінің ынта-жігерлерін танытты. 
Сол 37 студенттің міндеті – БАҚ-пен 
байланыса отырып, студенттерді тың 
ақпараттармен таныстыру. Орталықтың 
жиналысы әр аптаның сәрсенбі күні Сту-
денттер сарайының руханият залында 
өтеді. Барыс жылында алар асуың асқар 
болғай, ҚазҰУ-ым!

Асқар ӘМІР-БЕК,
заң факультетінің 

1 курс студенті

Пікір Тұсаукесер

Новости

қалай өткіздіңіз?
Қыс мезгілі мінезінің қаталдығына қарамастан, аппақ нұрға малынған табиғи сұлулығымен 

дараланып, барша адамзаттың пәк көңілін ақ ұлпа қардай сұлуландыра түсетін де қыры бар. 

Әйнектердегі әсем өрнектерді көргеніңізде табиғаттың шеберлігі қандай көркем деп таңдай 

қағасыз! Алабұртқан таңдарда ақша қармен астасып, көңілдің көкжиегін мерейлендіретін 

бұл мезгілдің көркі өз алдына бір ғаламат! Тазалық пен пәктіктің белгісін танытып, ажарын 

аша түсер маусымның да өз келбеті бар. Жылдың бұл мезгілі студенттер қауымы үшін таптыр-

майтын қызықты бал дәуреннің қайта оралмас шақтары – “Қысқы демалыс маусымымен” 

ерекшеленеді. 
Қысқы емтихан басталып, студенттер демалысты асыға тоса жүріп, ауылын сағына, тезірек 

үйге кетудің амалын қарайластырады. Әттең сессия…

Осы ойымызды оқып қойды ма, қысқы емтихан уақыты да ерекше болды. Басшылық та-

рапынан айтылған «Әр студент жаңа жылды өз отбасында  қарсы алсын» деген жарлығынан 

кейін баршасының жүзінде қуаныш ұялады. Иә, ол қуаныш жаңа жыл басталмай үйге жету, 

мерекені жанұямен бірге қарсы алып, қысқы демалысты алаңсыз өткеру деген секілді ойлар-

мен ұштасқан еді. Біз ойлап үлгергенімізше үйді-үйлеріне жол тартқан студенттер қауымын 

көзіміз шалды. Жиырма күнге жуық демалып, туған жер төсінде алаңсыз аунап-қунаған ҚазҰУ 

студенттерінің жүздері бал-бұл жанып, білім алып жатқан қалашықтарына қайта оралды. Тәтті 

ойдың құшағында тербелген біздің студенттер қысқы демалысын қалай өткізді екен? Біле 

отырсақ...

Жаңа жылдың алдында ҚазҰУ қалашығы мүлгіген тыныштықта болған. Демалыс кезінде жатақханалардың да бір-екі 
терезесінен ғана шам жарығы көрінетін. Бұл барлық студент үйлеріне  қайтқандығын аңғартқандай еді. Сабақ басталғалы 
қалашық қызу тіршілігін қайта жандандырды. Бір-бірін сағыныса құшақтап, қауышып жатқан қыз-жігіттер. Жатақхана маңы 
өзара даурығыса әңгіме-дүкен құрған жастарға толған. Гу-гу ағылған көліктер, бір-бірін қолтықтай, жарасқан қос ғашық бәрі-бәрі 
назардан тыс қалмайды екен. Осындай көріністерден кейін, асыға-аптыға тосқан демалыстары қызықты өткендігін аңғардық. 
Бірі қалаға, бірі шалғайдағы ауылға, енді бірі достарымен бөтен қалаға қыдырыстап қайтуды көздеген студенттер енді-енді қысқы 
демалыстың қызығын бастан өткеріп, келіп жатыр.  Бұл студенттік өмір не десек те, бақытты шақ екен-ау!!!

Дайындаған Жанат ҚАСЫМБЕК

Ардақ 
ҚҰЛТАЙ,
филология 
факультетінің 
3 курс студенті

Пернегүл  ЖҰМАБАЙ, 
биология факультетінің 

4 курс студенті  

Жадыра ЮСУПОВА,
биология факультетінің 

1 курс студенті

“Кітап оқу – 
қасиет екендігін 
сезініп келдім”

«Өз үйім – өлең төсегім»

«Ұмытылмас күндерім...»

Студенты КазНУ после  долгих и 
по настоящему новогодних каникул 
вновь приступили к учебе. После «дол
гих» – потому что впервые  студенты 
университета отдыхали больше обыч
ного,  почти три недели. А по настоя
щему «новогодних» – потому что они 
впервые встретили новый год в кругу 
своей семьи.  Новогодние каникулы 
стали самым лучшим подарком для сту
дентов. Вопервых, встретили празд
ники дома с родными и друзьями, и к 
тому же удалось родителям  хоть не
долго, но помочь в домашних делах. 
Да и экономическая выгода налицо. 
Ведь все равно хотелось встречать но
вый год дома, и не секрет, что многие 
уезжали домой на одиндва дня между 
экзаменами, а потом, преодолевая  не
погоду и атакуя билетные кассы, спе
шили успеть к следующему экзамену, 
который, как правило, ставили сразу в 
первый день после праздников. 

К слову сказать, этот подарок сту
денты нашего старейшего вуза сотво
рили собственными руками. Они не 
раз выходили к ректору Бакытжану 
Жумагулову с предложением о том, 
чтобы зимняя сессия заканчивалась 
чутьчуть пораньше, до новогодних 
праздников. Однако изменить учеб
ный процесс  оказалось делом непро
стым, и руководству вуза пришлось 
изрядно потрудиться, над решением 
этой задачи.  Наконец, решение было 
найдено. Благодаря внедрению кре
дитной технологии это новшество не 
нанесло ущерба учебному процес
су, не сократило продолжительность 
учебного семестра, а студенты все же 
получили долгожданные праздники и 
дополнительную неделю к каникулам. 

Новость об этом новшестве в Каз
НУ быстро разошлась в студенческой 
среде. И в прессе уже сообщают о том, 
что  теперь студенты других алматин
ских вузов обращаются к своим рек
торам последовать примеру КазНУ. 
И, может, уже в следующем году для  
студентов и других вузов Казахстана  
новогодние каникулы так же будут  ас
социироваться с Новым годом, а не с 
зимней сессией.

Как говорится, с почином!

Прес-служба КазНУ

жүретін нағыз есте қалатын 
қайталанбас шақтардың бірі 
емес пе?!

Осы бір қайталанбас кезең
нің  демалысын қызықты өткізу 
біздер үшін естен кетпес дүние. 
Әр демалыстың, әр мерекенің 
өзіндік ерекшілігі бар. Көпші
лік студенттер қыс қы демалыс 
пен жаңа жыл қар саңын өте 
қызықты әрі есте қаларлықтай 
өткізгіміз келетіні белгілі.

Арамызда өз еліміздің ғана 
емес, басқа ұлт өкілдерінен дос
жарандарымыз және де қандас 
бауырларымыздың білім алып 
жатқаны баршамызға аян. Олар 
үшін де, мен үшін де жаңа жылды 
қарсы алу, демалысты жаңа дос
құрбыларыммен қызықты өткі
зу нағыз естен кетпес шақтар
дың бірі болды.

Мен өз елімде, «Өз үйім – өлең 
төсегім» демекші, отбасымыз
бен, ағабауыр, туғантуыс, дос
жаран, ініқарын дастарыммен, 
сонымен қатар, әу бастаақ 
батасын беріп, білім ордасына 
шығарып салған, қайда жүрсем 
де Алладан менің амандығым
ды тілеп отырған атаанаммен 
бірге демалысты барынша 
қызықты өткізуге тырыс тым. Үш 
апталық демалыс мерзімі де өте 
шықты. Туған жерді, аяулы ата
анамды қимасам да, универси
тет қабырғасындағы соңғы жыл 
екендігі есіме түскенде арай
лы Алматыға асықтым. Соңғы 
курстың демалысы өте қызықты 
өтті.

Кез келген студент доста
рымыз әр демалысын дәл мен 
сияқты өткізгеніне сенімім мол.

айынан бастап желтоқсан 
айына дейінгі аралықта менің 
өмірімде көптеген өзгерістер 
болды. 

ҚазҰУ-ға түсіп, дұрыс таң-
дау істегеніме күмәнім жоқ. 
Өйткені, ҚазҰУ – қазіргі 
таңдағы барлық талаптарға 
сәйкес келетін және де адам 
өміріне қажетті мамандықтар-
ды оқытатын білім ордасы. Әр 
студент қара шаңырағымызда 
білім ала жүріп өткізген әрбір 
қызықты кезеңін ешқашан 
ұмытпайтынына се німім 
мол. Мектеп қабырғасын 
бітіріп, осы ҚазҰУ-дың 
студенті атанған сәт – мен 
үшін ең бақытты, қай та ланбас 
шақтардың бірі екені даусыз. 
ҚазҰУ студенттердің өміріне 
қажетті барлық жағ дай ларды 
жасайды, оларға сапалы білім 
береді. 

Қазір менің ішкі дүниемде 
сөзбен айтып жеткізуге бол-
майтын толқулар болуда. Оны  
қағаз бетіне түсіру мүмкін 

бол мас. Қысқы демалысты 
ба рынша жақсы өткізуге ты-
рыстым. Ескі достармен сыр 
шертісіп, балалық шаққа біраз 
саяхат жасадық.  Сезіміме 
сезім қосқан бұл мезгілдің де 
сиқыры – өзінше бір керемет 
құбылыс. Сол мезеттерде ой-
лана отырып, жатақханадағы 
достарымды да сағындым.

Қысқы демалысымды өз 
отбасымда өткіздім. Менің 
ойымша, өзіңнің ата-анаңнан, 
бауырларыңнан қымбат ешкім 
жоқ. Жанұямызда дәстүр лер 
көп. Солардың біреуіне нақ-
тырақ тоқтап кеткенім жөн 
болар. Жаңа жылдың баста-
луына 10-15 минут қалған кез-
де барлығы мыз шыршаның 
маңына жиналып, бір-бірімізге 
арналған сыйлықтарды ашып, 
жақсы тілектер айттық. Бір 
жағынан, ата-анамның жаны-
нан табылсам, екінші жа ғы-
нан, достарымның да көңі-
лін аулағаныма өзім іштей 
қуандым.

ҚазҰУ студенттері 
БАҚ-ты бағындыруда

Не было бы 
праздника, 
да кредитная 
технология помогла

P.S.P.S.
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Арықбай БАғАШАР

ҚАЙРАТ РЫСҚҰЛБЕКОВКЕ АРНАУ

Ерлігі үлгі,
Қаблан қазақтың намысы болған ер Қайрат.
Өрлігі үлгі,
Қалың қазақтың арысы болған өр Қайрат. 
Үзеңгі досың тартынып сөйлер, 

тамұқтай болған тар жолда
«Шепті бұздің айғайлап...»

Алдаспан асынбасаң да, 
Наркескен сенің намысың. 
Жиырмадан асып кетсең де
Бұқардай болған арысым. 

Жырлар ақынның жүрегінен тасып төгілер жыр едің, 
Қидасын қарт Алатауымнан асып көрінер күн едің. 
Жетпіс жыл бойы қазақтың басын жемсеген
Тәуелсіздікке тіредің. 

Құрыққа түскен құлындай, шіркін,
Жырларым тулап бұлқынды. 
Сен кеткеніңмен өзің аңсаған
Алшаңдап басар күн туды. 

Алты алаштың азалы шерін толағай дауыл толғаған, 
Алты арысын азулыдан айбат шашып қорғаған.
Тоқпақ жалды бес қасқаны таңдап мінген жорғадан,
Алпамысым – сен Қайрат. 
Қаруы жай болмаса да,
Мінезі – тарпаң, пейілі – дархан
Қаным да менің тулаған. 
Ар-намысым – сен Қайрат! 

Дайындаған 
Назым ТӨЛЕЕВА,
Тілдерді дамыту жөніндегі 
бөлім бастығы

Қайсар ҚАУЫМБЕКҰЛЫ

АЙҚАСҚА ҚҰЛЫН
(Қайрат Рысқұлбековке)

Қайқы қылыштың ай жүзін бойлап,
Тайғанап жатты тамшы қан. 
Қазақтың көгін қайғы мұң жайлап, 
Жүрегін мүжіп, жаншыған. 

Талпынып барып, балапан ұлдың
Ішінде кетті бір мұңы.
Қаралы байрақ, 
қараша ауылдың,
Қайрылмай қалды түңлігі. 

Ызалы дауыл қозғады кекті,
Оған да талай көз дәлел. 
Бодан боп қыршын боздағы кетті, 
Бозінген болып боздады ел. 

Қызғалдақ қырға түсті бұлт төніп,
Қырқылып жатты гүл – қыздар.
Жыландай көктен ысқырып келіп,
Желтоқсан шашып тұрды ызғар. 

Қан аңсап келіп ұмтылды білем,
Қанішер заман қасқыры. 
Еркіндік үшін бұлқынды кілең,
Жәудір көз бота, жас құлын. 

Өтінде сол сәт құйынды желдің,
Ай тұяғынан ұшып от. 
Құрбандығы үшін үйірлі елдің,
Бір құлын кетті кісінеп.

Өртенді қанша ұлым намыстан,
Үзіліп түсті қанша жас. 
Кісінеп туған құлын дауыстан, 
Дүркіреп тұрды алты алаш.

Жарқырап туып, жалқы боп келдің,
Көзіңнен қанды жас тамды.
Тәуелсіз күні тауқыметті елдің,
Құлыным, сенен басталды. 

Олжас ҚАСЫМ

ҚАНДЫ АЛАң... 
(Қайрат Рысқұлбековтың 

рухына)

Шошытқан тіптен ай-күнді,
Қонаев-қоғам жөтелген.
Қазағым сенің қайғыңды 
Қанды алаң ғана көтерген.

Намыс та сенде жанылды
Өмірдің өзі өксіді.
Алты Алаш, сенің зарыңды
Қанды алаң ғана естіді.

Қамшымен  ұрып қадірді
Қанша қусаң да бітпейді.
Қарға тамырлым, арыңды
Қанды алаң ғана жүктейді.

Суға батты ма сұмдықтар,
Тамтық қалды ма шерлерден.
Желтоқсандағы шындықтар
Қанды алаң сенде жерленген.

Қаныңды  қармен жуа ғой,
Тәуелсіздігім – терминім.
Қанды алаң жалғыз куә ғой,
«Киносын» көрген Колбиннің.

Қайғыңды кімдер түсінеді,
Ойнақтап, күліп ұлым жүр.
Алаңым, сенде кісінеп,
«Желтоқсан» дейтін құлын жүр.

Қанды алаң, тыңда, қал қалай?
Бармайды саған Олжасың.
Басып кетермін аңдамай 
Боздақтарыңның көз жасын...

Поэзия

Проза

Жыр өңірінің дүлдүлдері

...Пойыз жүйткіп барады. Қысқы демалыс 
кезі. Алып ұшқан сағыныштың сарқылмас 
сазымен ауылға асығып келем. Туған жердің 
алыс тан мен мұндалап самаладай жарқыраған 
шамдары қуанышымды кеудеме сыйғызбай 
тіптен асықтырады.

Міне, ауыл шеті де көрініп, терең тыныс 
алған пойыз діттеген жеріне аялдады. Жүрегім 
аузыма тығылып, өскен өлкеме де келіп жеттім. 
Иә, сол баяғы көзкөрген көшелер мен қатар 
тізген үйлер. Еш өзгеріссіз. Бәрі-бәрі менің 
балғын шағымның, алғаш тұтанған сезімімнің 
куәгерлері. 

Қыс! Мен cенің қақаған суығыңды, жер 
бетіне нәр берген ақ ұлпаңды, қытымыр, 
суретші аязыңды сүйемін. Мен өзіңнің 
қаһарлы күндеріңнің бірінде жарық дүние 
есігін аштым. Балдай тәтті күндерімнің сүйікті 
мезгілі болдың. Екі бетім алмадай боп сырғанақ 
тепкенді ұнатушы ем. Сол сыры мен сиқыры 
мол сәттеріңде жалындаған алғашқы сезімімді 
ояттың. Өзгелерге суық болсаң да, мен үшін 
ыстықсың!

Жүрегімді жаулаған сені кезіктірген 
кезімде тоғызыншы сыныптың оқушысы бо-
латынмын. Сен мені мүлдем көзге ілмейтінсің. 
Әрине, байқамайсың! Өйткені, бет-әлпетімді 
бөкебайым мен қоңырша келген көзәйнегім 
тұмшалап тұратын. Әттең, балалық!

Бірде сені мектеп жанында достарыңмен 
бірге көріп қалдым. Сол сәтте өзімнен асқан 
бақытты жан жоқтай сезіндім. Қасыңнан өте 
бергенім сол еді, бір досыңның саған: -«Мына 

Алдымнан шыққан 
алғашқы махаббат

Университетіміздің 
ақын студенттері Се-
мей педагогикалық 
университетінде өткен 
елінің жарқын болашағы 
үшін Желтоқсан құрбаны 
болған Халық қаһарманы 
Қайрат Рысқұлбековті еске 
алуға арналған «Қайрат 
рухы» атты республикалық 
жыр мүшәйрасына 
қатысқан болатын. 
Аталмыш мүшәйрада 
филология факультетінің  
2 курс студенттері 
Қайсар Қауымбекұлы 
мен Арықбай Бағашар 
және журналистика 
факультетінің 3 курс 
студенті Олжас Қасым 
өз бақтарын сынап көрді. 
Ақтық сынға сүрінбей 
өткен ақындарымыз 
жүлделі орындарға ие 
болды. Өлеңдері «Теңізге 
ғашық бұлақтар», «Өрт 
ең», «Тас бұлақтың 
сыңғыры», «Жез қоңырау» 
жыр жинақтарына енген 
Қайсар Қауымбекұлы ІІ 
орынды, Олжас Қасым ІІІ 
орынды қанжығаларына 
байласа, Арықбай Бағашар 
ерекше талантымен 
көзге түсіп, мүшайраға 
қатысқаны үшін номина-
циясымен марапатталды. 
Сол ҚазҰУ-дың на-
мысын қорғаған 
ақындарымыздың жүлделі 
жырларын назарларыңызға  
ұсынамыз.

кенше жыладым. Содан кейін көрінбей кеттің. 
Ал уақыт болса тоқтаусыз жылжып жатты.

   Бір күні кітапхана алдындағы баспалдақтан 
түсіп келе жатып, сүрінгенімде қолымды 
әлдебіреу ұстап, демеп қалды. Бұрылып 
қарасам, сен екенсің. Аз ғана уақыт болса да 
жанарларымыздың тоғысқан сәті осы ғана еді. 
Қайырылмастан өз жөніммен кете бардым. 
Бірақ, қадалған орныңда қаққан қазықтай боп 
үнсіз қалғаның әлі есімде.

Қас қарайған қараңғы бөлме. Уілдеген бо-
ран үні естіледі. Терезедегі шебер салынған 
өрнектерге тамсанып қараумен ойға шомып 
кетіппін. Кенет, телефон шыр ете қалды. 

- Алло! Тыңдап тұрмын!
- Сәлеметсіз бе? Таңшолпанды бола ма?
Сол қоңыр дауыс. Әлде басқа ма екен? Жо-

жоқ, дәл соның өзі!
Екеуміздің алғашқы махаббат әлеміне де-

ген алғашқы сапарымыз осылай басталған еді. 
Қар жапалақтап жауып тұр. Жол бойы 

сол бір шақтарды есіме алып келемін. Біздің 
пәк сезімімізге куә осы жол емес пе еді? Ауыл 
сыртындағы саябақ та біз жайлы сыр шертетін 

сыңайлы. Есіңде ме, екеуміз ұзақ қыдырған 
айлы кеш? Сол түні анам есік алдында қолына 
таяқ ұстап қарсы алып еді ғой! Сенің сондағы 
«апа, оған ұрыспаңызшы, мен кінәлімін» 
дегенің көз алдымнан кетер емес. 

   Иә, бәрі жадымда сақталып қалды. Жолдың 
бұрылысына жеттім. Сенің үйің көзіме бірінші 
түсті. Құлағыма баяғы таныс дауыс естіледі, 
оған ілесе сыңғырлаған қыз күлкісі...Міне, 
өзіңді де көрдім. Жауған қарды қызықтап, ауыл 
адамдары аққала жасауға кірісіп кетіпті. Ара-
сында сен де барсың. Бірақ...қасыңдағы өзге 
нәзік жан...Түсінбедім...Санамды сарпалдаңға 
түсірген сан сұрақтан арыла алмай, үйге қалай 
жеткенімді де білмей қалдым. Ата-анам, бау-
ырларым құшақ жая қарсы алуда. Еш нәрсені 
сезбеймін. Жүрегім әлденеге алаңдайды. Бар 
ойым сен болдың.

Ауылдағы бір түнім зорға өтті. Ертеңіне 
құрбымнан сенің үйленгеніңді естідім. 

Күңіренген бөлме терезесіндегі аяз салған 
суретке қарап тұрмын. Телефон қоңырауын 
ұзақ күттім. Бірақ... бәрі кеш. Сынаптай 
сырғыған уақыт жылжып жатыр. Тірлігі қыж-
қыж қайнаған Алматыға қайта келдім. Менің 
жүрегім мынау тастан соғылған қалада жалғыз 
қалған тәрізді өгейсиді. Балалық пәк сезімім 
сол ауылдың ақшағыл шағында қалып кеткен-
дей! Қош, алғашқы махаббатым!

Сағира ТЕМІРБЕКҚЫЗЫ,
журналистика факультетінің  

3 курс студенті

қыз екеуің жарасымды болар едіңдер!»-демесі 
бар ма! Ал сен болсаң: -«Қойшы, маған аяғы 
қисық қыздар ұнамайды!»-деп дүрсе қоя бердің. 
Басымды айналдырған бақытты сезім су сепкен-
дей басылып қалды. Соңыма қарамастан жүгіре 
жөнелдім. Көз жасымды тыя алмай үйіме жет-
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Судың сылдырынан, тиынның 
сыңғыры жақсы.

Қыздың жасын сұрама, 
бизнесменнің айлығын 

сұрама.

Аттан құлағаннан, тақтан 
құлаған жаман.

Пара алу – парақордың па-
рызы.

Кімде ақша көп болса, 
«бақыт» соған қонады.

Адал махаббат үнсіз келеді, 
үндей алмайсың,

Арам махаббат жөнсіз 
келеді жөндей алмайсың.

Фонаграмма – әншінің под-
держкасы.

Шын сүйгендер қосылмайды 
негізі,

Қойыңдаршы осындайды 
негізі.

Қазіргі заман:
Дарындылар алқалайтын 

емес, 
Қарындылар шалқалайтын 

заман.

Берешегіңді бергеннен,
«Көрешегіңді» көрген жақсы.

«Таныс» болмаса, табыс та 
болмайды.

Байдың сұрағы – қанша?
Кедейдікі – қалай?
Соттыкі – не үшін?

Жұмыс таппай мақтанба,
«Кресло» таппай баптанба.

Жұмбақтар
Түртесің де сүртесің  

(Орамал мен қолжуғыш)

Қыртасың да жыртасың 
(Газет)

Қырудай-ақ қырасың, ет 
шықпайды бір асым.(Шыбын)

Деген екен...

ҚазҰУ-дың журналистика факультетінің 
магистранты, айтыскер ақын, тілінің қы-
шымасы бар Асхатқа өзінің группаласы Аза-
мат жолығып қалса керек. Қал-жағдайды 
сұрасқан соң, Азаматтан қай жаққа кетіп бара 
жатқанын сұрапты. Азамат: «Госслужбаға 
кетіп барамын»,– депті. «Өзің қайда бара 
жатырсың»,–деген досына асабалықпен айна-
лысып жүрген Асекең: «Сен госслужбаға бара 
жатсаң, мен «тостслужбаға» бар жатырмын», 
– деген екен.

***
Журфактың екінші курс студенті Жәнібек 

жатақханада Елдос деген жігітпен бір бөлмеде 
тұрады екен. Бір күні Елдос қатты тұмауратып, 
ыстығы көтеріліп ауырыпты. Ертеңінде Елдос 
жазылып, дәл сол күні Жәнібек солай ауырса 
керек. Сабақтан келген Елдос досына келіп: 
«Ауырып қалдың ба, менен жұққан шығар»,–
десе, қиналып жатқан Жәнібек: «Осы бөлмеде 
екеуміз тұрғаннан бері сенен бір жақсы қасиет 
жұқпады ғой»,— деген екен.  

     
Қиын сұраҚ

Ботаника пәнінен сынақ тапсыруға келген 
бір студент ұстазына:

— Ағай, шынымды айтайын, дайын 
емеспін. Мүмкін басқа бір жолмен шешерміз?

— Жақсы, мен саған үш сұрақ қояйын. 
Жауап бере алмасаң, әр сауалға мың теңгеден 
бересің. Сосын сен маған бір сұрақ қой. Жа-
уабын таппасам бесіңді аласың және он мың 
теңге қосып беремін. Екеуі өзара келіскен соң, 
мұғалім сұрақтарын қоя бастайды. Үш сұраққа 
да жөні түзу жауап таппаған студент үстелге 
үш мың теңге тастайды. 

— Ал, енді сұрақ қою кезегі сенде...
— Қандай жануар ағашқа 15 аяқпен 

шығып, 25 аяқпен түседі?
Ұстазы әрі ойланып, бері ойланып ақыры 

шәкіртіне бес қойып, 10 мың теңгені қолына 
ұстатады. 

Риза болған студент есікке қарай жүгіреді. 
Сол кезде мұғалімі:
– Тоқта, ол қандай жануар еді?
— Қандай жануары несі?
— Сен қазір ғана айтқан ағашқа 15 аяқпен 

мініп 25 аяқпен түсетін аңның аты бар ма?
Сәл абдырап қалған студент үстелге 1000 

теңге қойып, тез шығып, қаша жөнеліпті.

Шыбынның жауы

Бірге оқитын досым Бауыржан 
Әліқожаевтің бөлмесіне кіре бере кілт 
тоқтадым.Сөйтсем, ол айғайлап біреумен 
ұрсысып жатыр екен. 

«Өй, төсектен төмен түс. Үй, қайда 
қашып барасың? Мынау тыңдамай ма?» деген 
сөздерді жаудырып бөлмесінің астаң-кестеңін 
шығарып жатыр. Кенет шыны шағылды.

Мен шыдап тұра беруге батылым жетпей, 
бөлмесіне кіріп бардым. Сөйтсем, Баукеңнің 
ашуланып, төбелесіп жүргені кәдімгі көк шы-
бын екен.

Неге сонша шыбынмен алысып жүр екен 
десем. Ол балконына ет қойып қойған екен. 
Сол ет сасып кетіп, ашуын шыбыннан алып 
жатқан түрі ғой. 

Шыбын серейіп, газеттің үстінде көз 
жұмыпты. Баукең мәз, шыбын өлді.

ҚызДарДың иелері

Мен Жәнібек пен Ілескеннің жатақ-
ханасын білуші едім. Қиналмай бөлмесін 
де тауып алдым. Сыртқы есіктен секцияға 
кіре беріп едім, ұзын бойлы Бауыржан деген 
жігіт «т...с...с» деп саусағын аузына апарды. 
Мен лажсыз тұрып қалдым. Ішкі бөлмеден 
шіңкілдеген дауыс шығып жатыр. 

— Так... Арай менікі болды ғой. Енді 
не, Аиданы қоямын дейсің бе? Онда мен 
бірден бесеуге көтерем. Теңесесің бе? 
Қайсылармен? Майнұр, Ұлпан, Айзат-
тармен ба? Олай болса, міне мендегі отыз 
екі. Әрине, көзірмен. Осымен бәрін де 
ұттырдың-ау деймін. Не?... Е? Қошанның 
қызы қалды дейсің бе? Жарайды, жасай-
ын. Мен ұтсам, соңғы партиямыз болатын 
шығар. Сірә, сенде басқа ешнәрсе жоқ қой. 
Ашып-ақ тарата салайын. Мендегі жиырма 
екі, өзіңдікін көрсетші. О... әрине жетпейді. 
Ә... осымен ойын бітті ғой.

Сол кезде мен де кіріп бардым. Жәкең мен 
жолдасы Айбек екен. Үстел үстінде карта ша-
шылып жатыр. 

—  Не ойнап жатырсыңдар? — дедім мен.

Көзайым

ҚазҰУ студенттері тұңғыш қазақ тілді спорт сайтын ашты

ағынасы 
айысқан 
ақалдар

Студент 
әзілдері

Әзіл-қалжыңмен құрылған сатира сазы адам жанын әрлендіре, 
шабыттандыра түседі. Жүзіңе күлкі үйіріп, көңілге кішкене бол-
са да қуаныш сыйлайды. Сондай жас та болса бас болып, 
әдемі әзілін әріне келтіріп жүрген сатира саңлақтарының бірі 
студент сатирик Олжас Қасымның шығармаларын оқырман на-
зарына ұсынып отырмыз.  Олжас Қасым 1989 жылдың сәуірінде 
ШҚО, Семей қаласы, Абай ауданы, Абыралы өңірінде дүниеге 
келген. Өлеңдері, мақалалары, сатиралары республикаға 
танымал басылым беттеріне шығып жүр. Қазір халықаралық 
«Қазақстан-Заман» газетінің  бөлім редакторы. Бүгінде журна-
листика факультетінің 3 курс студенті.

М

Сүйінші! Қазақ спорты жайлы 
тұңғыш интернет-сайт ашылды. Ел 
спортшыларының әлемдік сындардағы 
жетістігі мен қазақ спортының келелі 
мәселелері жайлы сөз қозғайтын жаңа 
сайттың атауы «Аламан» деп аталды. 

Шыны керек, осы күнге дейін қазақ 
спорты жайлы жанкүйерлерге тұшымды 
ақпарат берер бірде-бір сайт болмап-
ты. Енді, міне, сол олқылықтың орны 

толды. Бұл сайтты құрастырушы –  сту-
денттер. Сайтты ашуға мұрындық 
болған әл-Фара би атындағы Қазақ ұлт-
тық университетінің журналистика 
факультетінің студенттері – Рауан Оқасов 
пен Руслан Меделбек. 

Сайт бетінен оқырман қауым қазақ 
спортшыларының әлемдік сындарда жет-
кен жетістігімен қатар, ел біріншіліктері 
жайлы репортаждар, түрлі статистикалар 

мен тұшымды ақпараттарды оқи алады. 
Сайт тың дизайнын жасаған – елімізге та-
ны мал интернет-дизайнер Аршат Оразов. 

Алдағы уақытта «Аламаннан» спорт 
сүйер қауым түрлі сауалнамалар мен бәс 
тігу сайыстарына қатысып, онлайн транс-
ляцияларды тамашалайтын болады.

Ендеше «Аламанда» жүздескенше. 
Жаңа сайттың мекенжайы: 

www.alaman.kz

— Тринка ғой. Мына бәтшағардың ды-
мын қалдырмай ұтып алдым. Ұялмайды екен 
өзі. Ылғи ұтыла береді. Әуелі, қалған-құтқан 
ақшасын, сосын соткасын қойып ойнайды. 
Сонда да ойнауын бір тоқтатпайды-ау. Соны-
мен, бітті-ау деймін. 

Осы кезде Айбек орнынан көтерілді. 
— Жетеді. Тоқтай тұр. Ойынның көкесі 

алда. Әлі қойылмаған он бір қыз бар емес пе? 
— дейді ашуланып.

Сөйтсек, Айекең карта ойнағаны құрысын, 
группасының барлық қызын сыртынан бәске 
тігіп бітіпті. 

Олжас ҚАСЫМ

Тостслужбадан 
госслужбаға сәлем!!!

...сенен бір жақсы 
қасиет жұқпады 

ғой...



9
Өткен 2009 жылға еш өкпеміз 

жоқ. Әл-Фараби атындағы Қазақ 
ұлттық университетінің рек-
торы Б.Т.Жұмағұлов 2009-2011 
жылдардағы университеттің 
стратегиялық дамуына аса зор 
назар аудара отырып, осы киелі, 
қасиетті ордада қалыптасқан ада-
ми және интеллектуалды әле-
уеттік даму жолдарын жа ңартты. 
ҚазҰУ Қазақстанның эли тасын 
дайындауға ат салысып, білім 
берудің жетілген үрдістерін, 
көптеген ғылыми зерттеу орта-
лықтарын, университеттің тех ни-
калық инновациялары мен соң-
ғы халықаралық және еу ропалық 
модельдерінің бағдар ламаларын 
енгізіп, жүзеге асыруға бүкіл уни-
верситет ұжы мын жұмылдырды.

Өткен жылы ҚазҰУ-дың 75 
жылдық мерейтойының атап 
өтілгенінен бүкіл республика 
жұртшылығы хабардар.

Қазақстан Республикасының 
Президенті Н.Ә.Назарбаев универ-
ситет ұжымымен, студенттерімен 
кездесті, актілік дәріс оқыды. Ел-
басы «Интеллектуалды ұлт-2020» 
жобасын жүзеге асыру арқылы 
студенттердің жоғарғы дәрежеде 
білім алып шығатынына үлкен 
сенім білдірді.

Университетіміз соңғы уа-
қыт тарда ғажайып өзгерістерді 
басынан кешіріп жатыр. Универ-
ситет ректоры мен басшылары 
келелі, ауқымды іс-шараларды 
жүзеге асыруда: әлеуметтік салада 
оқытушылардың мәрте бесін көтеру 
бағытында қыр кү йектің 1-нен бас-
тап еңбек ақы мыз көтерілді; оқу 
сапасын жақ сарту үрдістерінде 

Биология ғылымдарының 
док то ры, профессор М.Ф.Авазба-
кие ваның басшылығы мен қор-
шаған орта факторларының 
(ги  поксия, жоғарғы ыстық тем-
пература) ағзаға әсерін ғылыми 
тұрғыда зерттеп, 1974 жылы кан-
дидаттық диссертация қорғаған ол 
педагогикалық еңбек жолын 1975 
жылы ассистенттік қызметтен ба-
стап, кейін аға мұғалім, доцент, 
профессор дәрежесіне көтерілді. 
Ғалым Торманов 1976-1980 
жылдар аралығында биология-
география факультетінің сырт-
қы және кешкі бөлімінің 
декандық қызметін, 1983-1990 
жылдар аралығында биология 
факультетінің күндізгі бөлімі 
деканының орынбасары қызметін 
атқарды. Ал, 1990-1995 жылдар 
аралығында жаңадан ашылған 
Биологияны оқыту әдістемесі 
кафедрасының меңгерушісі бол-
ды. 

Биология, биотехнология, 
эко логия мамандықтарындағы 
қазақ бөлімінде оқитын студент-
терге “Адам және жануарлар фи-
зиологиясы” және “Биологияны 
оқыту әдістемелері” пәндерінен 
дәріс оқып, қазақ тіліндегі 
оқулықтары студент қауымының 

15 января 2010 г. в зале 
ученого совета КазНУ им. 
аль-Фараби прошло тор-
жественное собрание, по-
священное 70-летию со 
дня рождения и 45-летию 
научно-педагогической и 
общественно-политической 
деятельности академика НАН 
РК, доктора юридических 
наук, профессора кафедры 
международного права фа-
культета международных 
отношений КазНУ имени аль-
Фараби Сабикенова Салахи-
дена Нурсариевича.

На торжественном собрании 
участвовали видные деятели науки, 
руководители государственных орга
нов и организаций, вузов РК и гости 
из Кыргызстана и Узбекистана. 

От имени ректора КазНУ име
ни альФараби, академика НАН 
РК Бакытжана Жумагулова и 
многотысячного коллектива ППС 
университета поздравление зачитал 
первый проректор КазНУ, профессор 
Мансуров З.А. С юбилейным докладом 
о жизнедеятельности академика 
С.Н.Сабикенова и поздравлением 
выс тупил видный ученый  академик 
НАН РК Сартаев С.С.

С поздравлениями выступили 
видные научные и политические 
деятели Казахстана, президент НАН 
РК, академик НАН РК М.Ж. Журинов 
ректор Казахского экономическо
го университета им. Т.Рыскулова 
А.А.Абишев директор института го
су дарства и права КазНУ им. аль
Фараби,  академик НАН РК Г.С. 
Сапаргалиев, член Конституцион
ного совета РК В.А.Малиновский, 
депутат Мажилиса Парламента РК 
Н.М.Абдиров, профессор Евразий
ского национального университета 
им. Гумилёва (г. Астана), доктор юри

Жүрекжарды

Поздравляем! Құттықтаймыз!

әлемдік стан дарттарға сай, универ-
ситет түлектерінің бәсекелестікке 
қа білетті, университеттердің же-
текші халықаралық Рейтингке кіру 
жолдарын жетілдіру сияқты ша-
ралар атқарылып жатыр; универ-
ситет қалашығында жаңа оқу ғи-
мараттары қолданысқа берілді, ал 
басқа, кітапхана, спорт кешені, т.с.с. 
құрылыстар өз кезегін күтіп тұр.

Елбасымыз Н.Ә.Назарбаев 
елі міздің Тәуелсіздік күніне орай 
көптеген зиялы топ өкілдерін 
құттықтап, жоғарғы мемлекеттік 
наградалармен марапаттады. Әл-
Фараби атындағы Қазақ ұлттық 
университетінің оқытушы-про-
фес сорларының еңбектерін жо-
ғары бағалады. Біздерге мұндай зор 
құрмет көрсетілгеніне ризамын. 
Мақтаныш тұтамын.

Халық қамын ойлап, ұлттың 
тыныс-тіршілігіне қамқорлық 

көрсетіп жүрген еліміздің үкімет 
және қоғам қайраткерлеріне, 
сондай-ақ университет басшыла-
рына зор алғысымды білдіремін.

Мен халықаралық қатынастар 
факультетінде сабақ беремін. 
Бұл факультет Сыртқы істер ми-
нистрлігінің, әсіресе, сол кездегі 
министр Қ.К.Тоқаевтың тікелей 
қолдауымен ашылды. Ол өз 
еліміздің кәсіби дипло маттарын, 
халықаралық дә режедегі заңгерлер 
мен ай мақ тану саласындағы ма-
мандар дайындауға құзырлы фа-
культеттердің біріне айналды.

Факультеттегі шет тілдер кафе-
драсы жоғарғы дәрежелі, заманауи 
талаптарға сай, білікті мамандар 
дайындауда жемісті еңбек етіп 
келеді. Қазіргі таңда шет тілінің 
құндылығы мен қажеттілігі айқын.

Еліміздің әлемдік кеңістікке 
шығуында, шет елдермен мә-

дениет пен саясат шеңберінде 
қарым-қатынастар жасауын да, 
глобалды идеялар мен мағ лұ-
маттарды насихаттауында ағыл-
шын тілінің орны ерекше. Ал, 
Қазақстан Республикасының Еу-
ро палық қауіпсіздік пен ынты-
мақтастық ұйымына төрағалық 
ету, дүниежүзілік қауымдастыққа 
тең мүше болу кезеңінде шет тілін 
жетік меңгерген мамандарға, 
оның ішінде біздің факультеттің 
түлектеріне сұраныс зор. ХҚФ 
түлектері әртүрлі мемлекеттік 
ұйым дарда халықаралық мәселе-

лермен айналысады. 
«Адамға ең бірінші білім емес, 

тәрбие берілуі керек, тәрбиесіз 
берілген білім – адамзаттың қас 
жауы», - деп Әл-Фараби бабамыз 
айтқандай, білім мен тәрбие егіз. 
Біздің сабақтарымыз тәжірибелік 
түрде өтетін болғандықтан, біз 
студенттермен жиі кезігеміз. 
Әр сабақта білммен бірге руха-
ни, адами, мәдени тәлім-тәрбие 
жұмыстарын қатар жүргіземіз. Жас 
жеткіншектердің Отанға, халыққа 
деген сүйіспеншілік сезімдерін 
оятып, ұлттық құндылықтарды 
жаңғыртып дамыту - біздің пары-
зымыз. Біз өз жауапкершілігімізді 
толық сезінеміз. Осыған   белсенді 
үлес қосу жолында бар күш-
жігерімізді, тәжірибемізді саламыз.

Мен әр түрлі кезеңдерде шет 
тілдер кафедрасын 20 жылдай 
басқардым. 48 жыл бойы университет 
қабырғасында қызмет етіп келемін. 
Мен өз кафедрам, өз факультетім, 
өз университетімнің арқасында, 
сіңірген еңбегім мен жұмысымның 
нәтижесінде осы дәрежеге жеттім. 
Университеттің 75 жылдық мерей-
тойы қар саңында «Үлкен күміс ме-
дальмен», ал «Тәуелсіздік күні» ме-
рекесіне орай мемлекеттің «Құрмет» 
орденімен марапатталдым.

Менің университетім – 
қасиетті ғылым мен білім ошағы, 
рухани факторлардың қайнар көзі, 
әсіресе, адами құндылықтарды 
жоғары бағалайтын орда. Оған мен 
өзімнің еңбек тәжірибемде толық 
көз жеткіздім.

Р.С.ҚАЙЫРБАЕВА,
ф.ғ.к., профессор

Ұстаздардың мәртебесін 
арттырған құбылыс

Елімізге жаңа жыл кірді. Бұл шығыс күнтізбесі бойынша Барыс жылы. 
Барыс – Қазақстан Республикасының нышаны әрі Алматы қаласының 
да елтаңбасында бейнеленген. Барыс айбатты, оның болмысы ерек-
ше жаратылған. Оның табандылығы мен батылдығы бізге дарып, 
ауқымды мәселелерді шешуге, рухани игіліктерді меңгеруге жігер 
берсін деп тілеймін. Биылғы жаңа жыл еліміз үшін 2030 стратегиялық 
бағдарламасын игеру барысында, сондай-ақ дағдарыстан шығуда 
жақсы бастама болатын жыл болатынына сенемін. Ал, әл-Фараби 
атындағы Қазақ ұлттық университетіне келетін болсақ, бұл жыл 
инновациялық-индустриялық даму үшін үлкен серпіліс беретін жыл 
болады деп пайымдаймын.

дических наук Е.Н.Нургалиева, руко
водитель отдела по изучению про
блем судебной власти Верховного 
суда РК, доктор юридических наук, 
профессор Е.Б.Абдрасулов (г. Аста
на), заведующая кафедрой теории 
и истории государства и права Кыр
гызского национального университе
та им. Ж.Баласагуна Г.А.Мукамбаева 
и доктор юридических наук, про
фессор Э.Ж.Бишимбиев, зав. кафе
дрой Ташкентского государствен
ного университета, профессор 
А.З.Мухаметжанов, директор НИИ 
Генеральной прокуратуры РК, док
тор юридических наук, профессор 
С.С.Молдабаев, профессора Ка
рагандинского юридического ин
ститута МВД РК им. Б.Бейсенова 
Б.М.Нургалиев и Д.С.Чукмаитов, за
меститель директора финансового 
центра г. Алматы, доктор юриди
ческих наук Д.Н.Нурпеисов, декан  
юридического факультета КазНУ им. 
альФараби, доктор юридических 
наук, профессор Д.Л.Байдельдинов 
и др.

От имени студентов и преподава
телей факультета международных от
ношений юбиляра поздравил декан, 
доктор юридических наук, профес

сор К.Н.Шакиров, который рассказал 
о текущей деятельности академика 
НАН РК С.Н. Сабикенова и проведен
ной на факультете представительной 
научнопрактической конференции, 
посвященной его 70летию.

Были зачитаны поступившие в 
адрес юбиляра поздравительные 
письма от Генерального прокурора 
РК К.А.Мами, Председателя Верхов
ного Суда РК М.Т.Алимбекова, Пред
седателя  Мажилиса Парламента РК 
О. М.Мухамеджанова и др. 

Во всех поздравлениях под
черкивался тот огромный вклад, 
который был внесен академиком 
С.Н.Сабикеновым в развитие юри
дической науки Казахстана, в под
готовку квалифицированных кадров 
для органов государственной власти 
и управления Республики, для ка
захстанских правоохранительных 
органов. 

Толеген Мухтар 
АДИЛьБЕКОВИч, 

заместитель декана по 
учебно-методической работе фа-

культета международных 
отношений КазНУ имени 

аль-Фараби, кандидат 
юридических наук, доцент

Юбилей академика Сабикенова С.Н.

45 жылды ғылымға арнаған 
профессор 70 жаста

Торманов Нұртай 1960-
1965 жылдары С.М.Киров 
атындағы Қазақ мемлекеттік 
университетінің биология 
факультетінде үздік оқып, 
тәмамдаған соң, университеттің 
адам және жануарлар фи-
зиологиясы кафедрасының 
жанындағы ғылыми-зерттеу 
проблемалық лабораториясына 
жұмысқа қабылданады. 

білімін толықтырып келе жатқан 
70 жастағы педагогтың білім 
беру және тәрбие саласындағы 
еңбегіне бүгінде 45 жыл толып 
отыр. Профессор Н. Торманов-
тың қаламынан 120 ғылыми ма-
қала мен оқу-әдістемелік, оқу 
құралда ры жарық көрді. Соны-
мен бірге, факультет, университет 
деңгейіндегі қоғамдық жұмыстарға 
белсене қатысады, факультеттегі 

«Қазақ тілі» қоғамының төрағасы, 
факультеттің Ғылыми кеңесінің 
мүшесі, ҚР Білім және ғылым 
министрлігінің жанындағы тесттік 
орталықтың Аралық Мемлекеттік 
Бақылау өткізу комиссиясының 
сараптаушысы. 

Жастарға білім, тәрбие 
беру жұмыстарындағы жемісті 
еңбектері және факультет, уни-
верситет деңгейіндегі белсенді 
жұмыстары университет 
басшылығы мен жоғары мектеп 
қызметкерлерінің ұжымы тара-
пынан жоғары бағаланған про-
фессор 1994 және 1997 жылы 
«ҚР білім озаты», 2009 жылы 
“Қазақстан Республикасының 
Білім Беру ісінің құрметті 
қызметкері” белгісімен марапат-
талды. Ғылымның өркен деуіне 
өлшеусіз үлес қосқан Торма-
нов Нұртайды мерейтойымен 
құттықтап, зор денсаулық, ұзақ 
өмір, ғылыми еңбегіне сәттілік, 
отбасына амандық, қуаныш, 
бақыт тілейміз.

ҚазҰУ-дың биология 
факультеті, адам және жануарлар 

физиологиясы мен 
биофизика кафедрасының 

ұжымы мен шәкірттері
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Проект

В феврале 2010 года стартует «Пред
метные олимпиады альФараби 2010», 
который поможет абитуриентам оце
нить свои силы и выбрать будущую про
фессию. КазНУ не останавливается на 
реализации одного проекта, так как же
лающих поступить и получить образо
вание в стенах ведущего университета 
страны увеличивается ежегодно. 

Университет сталлидером

Казахский национальный университет имени 
аль-Фараби ведет концепцию качествен-
ного набора абитуриентов для реализации 
стратегии развития университета. КазНУ 
реализует грандиозные проекты, которые 
способствуют скорейшему и качественному 
выполнению поставленной цели. Грандиоз-
ным проектам можно отнести такой проект, 
как «Предметные Олимпиады аль-Фараби», 
который стартовал в 2009 году и нашел свое 
место среди выпускников.

Следующим грандиозным про
ектом станет Интеллектуальная игра 
«КазНУ IQ» для учащихся 11 клас
сов. «КазНУ IQ»  это развлекательно
познавательное шоу, которое ориенти
ровано на решение участниками логи
ческих задач по общеобразовательным 
предметам. Игра будет состоять из не
скольких этапов. Это поможет опреде

лить  лучшего участника, который про
ходит в финальный тур игры. Все игры 
будут транслироваться на телеканале 
«Алматы», который с большой охотой 
предложил эфирное время. На стадии 
подготовки проекта, интеллектуальная 
игра получила популярность среди уча
щихся школ г. Алматы, которые изъяви
ли желание участвовать и стать частью 
становления нового КазНУ в мировом 
образовательном пространстве. 

Без сомнения,  все задания инте
ресные и содержательные, этому спо
собствует то, что вопросы подготавли
ваются высококвалифицированными 
профессорами и деканами факультетов. 
Вопросы будут задавать не только веду
щие,  но и напрямую профессора и де
каны. Это будет осуществляться в виде 
видео вопроса. Таким образом, ученики 
11 классов могут проверить свои теоре

тические знания и пройти отборочный 
этап зачисления в контингент обучаю
щихся КазНУ. 

Ректор КазНУ Бакытжан Жумагу
лов активно поддерживает одаренную 
молодежь и заинтересован в образован
ности подрастающего поколения. Под
тверждением может быть то, что побе
дитель интеллектуальной игры «КазНУ 
IQ» может не только пройти отбороч
ный этап, но еще получить уникальную 
возможность бесплатного обучения в 
престижном вузе страны, в Казахском 
национальном университете имени аль
Фараби. Грант ректора станет мотива
цией для участия школьников в этом 
проекте. А самым главным призом ста
нет полученные знания в стенах КазНУ. 

Марат КАРАТАЕВ,
докторант PhD

Интеллектуальная игра «КазНУ IQ»

ОЛИМПИАДЫ 
«АЛь-ФАРАБИ»

Сегодня в условиях глобаль
ного финансового потрясения 
Сектор карьеры КазНУ принимает 
активное участие по качественно
му набору состава обучающихся. 

За один год своей деятель
ности Сектор карьеры совершил 
существенный рывок в форми
ровании состава обучающихся, 
реализуя масштабный и гранди
озный проект «Олимпиады «аль
Фараби», нацеленный на повы
шение качества студенческого со
става вуза. В рамках концепции в 
14 областях Казахстана, г.Алматы 
и г.Астана среди более 7 тыс. 
школьников прошли Олимпиады 
«альФараби»  2009, работали 
выездные комиссии универси
тета по отбору самых одаренных 
и талантливых школьников. Эти 
новшества принесли университе
ту очень высокие результаты.

Университет стал лидером 
приемной компании этого года, 
приняв на обучение 2586 облада
телей государственных грантов со 
всей Республики. Большая часть 
из них – победители и призеры 
Олимпиады «альФараби», об
ладатели «Алтын белгі», аттеста
тов особого образца, победители 
международных и республикан
ских конкурсов и олимпиад и на
учных проектов. 

Казахский национальный 
уни верситет намерен продолжить 
свою активную деятельность по 
ка чественному отбору студентов. 
С сентября 2009 г. по всей стране 
уча щиеся школ могут зарегистри
ровать свое участие в проекте 
«Олимпиады «альФараби», ко
торый, по сути, является первым 
отборочным этапом будущих сту
дентов одного из самых престиж
ных вузов Казахстана.

В текущем учебном году подго
товительный этап олимпиад стар
товал в ноябре 2009 г., вместе с 
факультетами создан Оргкомитет 
олимпиады КазНУ – 2010, про
ведено формирование методи
ческой и экспертной комиссий, 
сформирован банк олимпиадных 
заданий, проведена их эксперти
за внутренними и внешними экс
пертами. Проведено согласова
ние с областными управлениями 
образования мест проведения 
Олимпиады в регионах и ответ
ственных лиц от Управления об
разования. Обновляются Прави
ла проведения Олимпиад, анкеты 
участников, разработаны новые 
рекламные материалы с вклю
чением результатов предыдущих 
Олимпиад. Проведен День откры

тых дверей в новом формате.
Что же касается самого Дня 

открытых дверей, то акция вклю
чала информационную сессию 14 
факультетов КазНУ, бесплатное 
пробное тестирование и экскур
сию по университетскому кампу
су. Юные гости воочию убедились 
в том, что КазНУ  крупнейший об
разовательный и научный центр, 
классический многопрофильный 
вуз исследовательского типа. Уни
верситет прошел международную 
аккредитацию ASIIN по несколь
ким образовательным програм
мам, в последние годы традицион
но занимает первое место среди 
вузов Казахстана и уверенно под
нимается в мировых рейтингах.

Будущие абитуриенты увиде
ли уникальный учебный комплекс 
«Казгуград», познакомились с ра
ботой приемной комиссии, Цен
тром подготовки к ЕНТ, посетили 
библиотеку, спортивный и меди
цинский комплекс, кинотеатр, кру
глосуточный мощный интернет
центр на 300 посадочных мест, 
комфортабельные современные 
общежития, музей биологическо
го факультета, Дворец студентов, 
WiFiзону, международный язы
ковой центр, новейшие учебные 
корпуса и многое другое. Они по
лучили ответы на все интересую
щие вопросы об условиях посту
пления, особенностях обучения, 
условиях студенческой жизни.

ТРУДОУСТРОЙСТВО 
ВЫПУСКНИКОВ

В соответствии с поручением 
ректора КазНУ Сектор карьеры 
осуществляет комплекс мер по 
усилению востребованности вы

щих на временную и постоянную 
работу молодых специалистов. 
В настоящее время начат подго
товительный этап 2ой Ярмарки 
вакансий 2010,проведение кото
рой намечено на 19 марта 2010г. 
Планируется участие 65 компа
ний ( в 1ой ЯВ приняло участие 
44 компании работодателей и 
3000 студентов и выпускников). 

В ходе ярмарки выпускникам 
предоставляется возможность 
самостоятельно подобрать рабо
ту, встретиться с представителя
ми предприятий и организаций, 
получить информацию о работе, 
ознакомить с резюме. Работодате
ли в личной беседе могут выбрать 
кандидатуры на имеющиеся у них 
вакансии. Постоянно сектором 

зарплатой 15 000 тенге из респу
бликанского бюджета и дополни
тельной оплатой работодателя. 
Работодателями явились: акимат 
г.Алматы, телеканал «Алматы», 
Центры обслуживания населе
ния г.Алматы, Налоговый комитет 
г.Алматы, АО «НК Казатомпром», 
АО «Сбербанк России», АО «Каз
коммерцбанк», АО «Финансовая 
группа «Амулет» и другие. 

Большое внимание уделяется 
взаимодействию с работодателя
ми по вопросам организации про
фессиональной практики студен
тов с последующим трудоустрой
ством. Необходимо отметить, 
количество баз практики Сектора 
карьеры за период 20082009 
уч.г. увеличилось на 100%. Это 
означает гарантированные рабо
чие места для выпускников Каз
НУ, высокий уровень социальной 
ответственности предприятий, 
возможность долгосрочного со
трудничества по подготовке кон
курентоспособных специалистов. 
Задачи обеспечения студентов 
качественной производственной 
практикой решаются за счет ши
рокой сети партнерских связей с 
крупными компаниями и государ
ственными органами. Базы прак
тик включают более 400 учреж
дений и фирмработодателей, за
интересованных в выпускниках 
университета, с многими из них 
заключены договора, Базами 
практик студентов КазНУ явля
ются такие организации, как АО 
«Карачаганак Петролиум Опе
рейтинг Б.В.», АО «КарТел», АО 
«ФНБ «СамрукКазына», АО «Каз
МунайГаз», АО «Альянс Банк», АО 
«Kazyna Capital Management», АО 
«Казахстанская ипотечная компа
ния», ТОО «KPMG», ТОО «Deloite», 
НК «Казатомпром» и др. 

Университет приготовил 
приятные сюрпризы для своих 
лучших студентов – отличников 
учебы. Приглашения на работу 
вручили отличникам учебы пред
ставители международной пере
водческой компании ТОО «Ян
гелс», АО «Казкоммерцбанка», АО 
«ФНБ «СамрукКазына», АО «Каз
МунайГаз», Финансовой группы 
«Амулет» и других предприятий.

В целом, комплекс задач Сек
тор карьеры носит достаточно 
серьезный и широкий характер, и 
Сектор будет прилагать все необ
ходимые усилия по реализации 
Стратегия развития КазНУ 2009
2011 гг.

Г.Т. БАЛАКАЕВА,
директор департамента по 
академическим вопросам

пускников на рынке труда. Сектор 
карьеры изучает лучший опыт ра
боты Центров карьеры зарубеж
ных вузов. Продолжается работа 
по привлечению работодателей к 
учебному процессу в рамках дея
тельности Ассоциации выпускни
ков и Ярмарки вакансий. Начина
ет свою работу Совет работодате
лей КазНУ.

Новым эффективным меха
низмом трудоустраиваемости вы
пускников явилось проведение 
Ярмарки вакансий. В 20082009 
уч.г. Ярмарка вакансий была про
ведена при участии 44 националь
ных, международных и частных 
организаций, активно привлекаю

карьеры проводятся тренинги и 
семинары, в 2009г проведено 14 
тренингов с участием более 500 
выпускников.

В рамках реализации посла
ния Президента РК от 6 марта 
2009 г. «Через кризис – к обнов
лению!» Сектор карьеры прини
мает самое активное участие в 
реализации «Дорожной карты»: 
государственные программы «С 
дипломом в село», «Молодежная 
практика», «Создание социальных 
рабочих мест». Сектором карьеры 
проведена большая работа  389 
выпускников КазНУ направлены 
на молодежную практику сроком 
до 6 месяцев со среднемесячной 
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Біздің тарих Жалын

Ұлы Отан соғысы 
жылдарындағы 

ҚазҰУ

Болон үдерісіндегі 
Студенттік бюро – ҚазҰУ-дың 

жаңа бастамасы

(1941 – 1945 æ.æ.)

Өз заманының алғыр ойшылы Гете: «Біздің аға 
буын жас кезінде алған білімін қанағат тұтса, ал, 
біз әр бес жыл сайын оқуға құштарлығымызды 
жаңартуымыз қажет. Бұл – өмір заңдылығы», – 
деген болатын. Қазіргі заманда әлемнің барлық 
мемлекеттеріндегі білім беру жүйесі үздіксіз 
білім беру үрдісі негізінде құралған. Білім адам 
өмірінің құрамдас бөлігі болып табылады. Қазіргі 
заманғы білім маманның кәсіби саладағы кезекті 
іліммен толығуы ғана емес, азаматтың қоғамдық 
өмірдегі тұлғалық қасиеттерін дамытуға 
мүмкіндік жасайтын, арнайы дайындықты 
қамтитын біртұтас жүйе десек қателеспейміз. 
Осы орайда, мемлекетіміздің білім беру стра-
тегиясы адам баласының жеке қасиеттері мен 
қабілеттерін барынша дамыту үшін жағдай 
жасауға бағытталып отырғандығын айрықша 
атап өтуге тиіспіз. Елбасы Н.Ә.Назарбаев 2009 
жылы 13-қазан күні әл-Фараби атындағы Қазақ 
ұлттық университетінде оқыған актілік дәрісінде 
«Интеллектуалды ұлт – 2020» жобасының 
мақсаттарын айқындай келе, бұл жобаның негізгі 
үш аспектісінің бірі – Қазақстанның білім беру 
жүйесіндегі серпіліс екендігін атап өткен еді. 
Сондықтан, бүгінгі таңдағы білім беру жүйесінің 
даму бағыты Елбасы белгілеген мақсаттарды 
жүзеге асыруы тиіс екендігі анық.

Биыл Ұлы Отан 
соғысының Жеңісіне 65 
жыл толып отыр. Соғыс 
елімізге, соның ішінде 
университет өміріне 
көптеген өзгерістер 
әкелді. Алматыға ЖОО-
лардың эвакуациялануы-
на байланысты, универ-
ситет базасы кеңейіп, 
ғылыми-педагогикалық 
кадрлар толықты. ҚазҰУ-
дың профессорлық-
оқытушылар құрамы 
мен студенттері қан 
майданға аттанып, Отан 
қорғады. Ал, тылда 
қалғандары майданға 
түрлі деңгейдегі 
көмектер көрсетуден 
аянбады. Осыған орай, 
газетімізде соғыс 
жылдарындағы универ-
ситет тарихынан сыр 
шертетін хронологиялық 
ақпарат беріп отырмыз.

1941 æûëäûң 22 ìàóñûìûíäà áàðøà 
кеңеñ àäàìäàðû ñèÿқòû óíèâеðñèòеòòiң 
ñòóäеíòòеði ìеí îқûòóøûëàðûíûң,  
қûçìеòкеðëеðiíiң áеéáiò еңáеãi ñîғûñқà 
áàéëàíûñòû күðò өçãеðäi.

Қàçàқ ìеìëекеòòiк óíèâеðñèòеòi Ұëû 
Îòàí ñîғûñû àëäûíäà ðеñïóáëèкàäàғû 
æеòекøi æîғàðû îқó îðíûíûң áiði áîëäû. 
Бұë æûëäàðû ғûëûìè-ïеäàãîãèкàëûқ 
кàäðëàð òîëûқòûðûëûï, óíèâеðñèòеòòiң 
ìàòеðèàëäûқ áàçàñû кеңеéiï, еäәóið 
íûғàéäû. 

1941-42 æûëғû æàңà îқó æûëûíà 
äàéûíäûқ 1941 æûëäûң øiëäеñiíäе 
áàñòàëäû. Ñîғûñ æûëäàðû Àëìàòûғà 
ýâàкóàöèÿìеí æîғàðû îқó îðûíäàðû, 
ғûëûìè-çеðòòеó èíñòèòóòòàðû, ìекеìеëеð 
көøiðiëiï кеëäi. Îñûíûң áàðëûғû 
óíèâеðñèòеò қûçìеòiíiң æàқñàðóûíà әñеð 
еòïеé қîéìàäû. Қûñқà ìеðçiì iøiíäе 
ñîғûñ кеçеңiíе ëàéûқòàëûï, æàңà îқó 
æîñïàðû æàñàëäû. Îñû æûëäàðäàғû îқó 
æûëûíûң áàñòû ìàқñàòû – ñòóäеíòòеðäiң 
ñàÿñè-èäеÿëûқ äәðеæеñií көòеðó áîëäû. 
Æàñòàðäû àäàìãеðøiëiк қàñèеòке, Îòàíғà 
äеãеí ñүéiñïеíøiëiкке, ïðîëеòàðëûқ 
èíòеðíàöèîíàëèçìãе òәðáèеëеóäе 
көïòеãеí æұìûñòàð æүðãiçiëäi.

Бàðëûқ æүðãiçiëãеí ғûëûìè æұìûñ -
òàð ñîғûñ кеçiíäеãi æàғäàéғà ûңғàé-
ëàíäûðûëäû, àë кеéáið æàðàòûëûñòàíó 
ôàкóëüòеòòеðiíiң кàôеäðàëàðû ғûëûìè-
çеðòòеó æұìûñòàðûìеí қîñà ìàéäàí 
ìеí òûëғà қàæеòòi өíiì òүðëеðií өíäiðó 
æұìûñòàðûìеí äе àéíàëûñòû. Зеðòхà-
íàëàð ìеí øеáеðхàíàëàð ұéûқòàòàòûí 
ñұéûқòûқòû, ãëюкîçàíû, òұç қûøқûëûí, 
хëîðýòèëäі, ðàäèîýëекòð øàìäàðûí 
øûғàðóäû ìеңãеðäі. Àé ñàéûí 100 кеëі-
äеí àñà äәðі-äәðìек, хèìèкàò, 5 ìûң 
ýëекòð øàìû ìеí 14 ìûң ðеíòãеíïëàñòèí 
ò.á. øûғàðûëäû. 

Åëiìiçäiң áàñûíà òүñкеí àóûðòïàëûқ-
қà қàðàìàñòàí óíèâеðñèòеò æұìûñûí 
áið ñәò òе òîқòàòқàí еìеñ. Ñòóäеíòòеð-
äiң áàñûì көïøiëiãi “æàқñû” æәíе “өòе 
æàқñû” äеãеí áàғàìеí îқûäû. Ñòóäеíò 
кîììóíèñòеð ìеí кîìñîìîëøûëäàð 
Ñ.Òеìiðғîæèí, Å.Ãâîçäеâ, Қ.Бiëәëîâ, 
À.Ðàхèìîâ, Í.Øèхàíîâà, Ð.Ðүñòеìáекîâà, 

Õ.Ñàäèðîâà, Â.Øàøèíà, À.Ðàñïîïîâà, 
Â.Ïóðèö, Í.Øәкеíîâ òàғû áàñқàëàðû 
óíèâеðñèòеò ìàқòàíûøû еäi. Îқó æәíе 
ғûëûìè áàғäàðëàìàëàðäû æүçеãе àñûðó 
áîéûíøà қàðқûíäû іñ-øàðàëàð өòкіçіëäі. 
ҚàçМУ-äûң қûçó æұìûñûí ðекòîð И.К. 
Лóкüÿíеö, ïðîðекòîðëàð À.Â.Ñîкîëüñкèé, 
Â.Ф.Лèòâèíîâ, Õ.М.Иáðàøеâ, 
Ф.М.Àâàçáàкèеâà áàñқàðäû.

Уíèâеðñèòеòòiң îқûòóøûëàðû ìеí 
ñòóäеíòòеðiíiң àëғàøқû òîáû 1941 
æûëäûң øiëäе àéûíûң îðòàñûíäà әñкеð 
қàòàðûíà øàқûðûëà áàñòàäû. 

Қàçàқ ìеìëекеòòiк óíèâеðñèòеòiíеí 
ìàéäàíғà 287 àäàì àòòàíғàí. Îëàð 59 
îқûòóøû, 52 әкiìøiëiк-øàðóàøûëûқ 
қûçìеòкеðі æәíе 176 ñòóäеíò еäі. Àë 
îëàðäûң іøіíäе 30-û қûçäàð áîëàòûí. 

Мàéäàíғà өç еðікòеðіìеí îқû-
òóøûëàð ìеí ñòóäеíòòеð ïàðòáюðî ñе-
кðеòàðû À.И.Лÿх, хèìèÿ ôàкóëüòеòіíің 
ñòóäеíòòеðі Қ.Біëәëîâ, Í.Д.Зàâàðóхèí, 
À.Ò.Лóкüÿíîâ, À.Â.Ñîëîìèí, ôèçèкà-
ìàòеìàòèкà ôàкóëüòеòіíің ñòóäеíòòеðі 
Í.Д.Кîñîâ, Â.À.Ñàïà, Í.М.Ïеòðîâà, ïàð-
òèÿ ұéûìûíûң ñекðеòàðû И.И.Ñкàкóí, 
À.Ñ.Ñұðàïáеðãеíîâ, Ò.À.Åñіðкеïîâà, Â.À. 
Ïîëеâèк, Ã.Ф.Ïîëеíîâ. Қ.Ò.Өòеìіñîâ àò-
òàíäû. 

Àòû àңûçғà àéíàëғàí Бðеñò қàìàëû 
ìеí Бðеñò қàëàñûí қîðғàóøûëàð àðà-
ñûíäà қàçàқñòàíäûқòàð äà àç áîëғàí 
æîқ. Ñîëàðäûң áiði óíèâеðñèòеòòе ìàòе-
ìàòèкàäàí ñàáàқ áеðãеí Ò.Ñàòûáàëäèí, 
áèîëîãèÿ ôàкóëüòеòіíің ñòóäеíòі 
Â.И.Фóðñîâ, Ғ.Æ.Æұìàòîâ áîëäû. Бèî-
ëîãèÿ ôàкóëüòеòiíiң 2 кóðñûíàí 1940 
æûëû әñкеð қàòàðûíà øàқûðûëûï, 
Бðеñò қàìàëûí қîðғàóäà Â.Фóðñîâ àóûð 
æà ðàқàòòàíûï, îñû ұðûñòà àÿғûíàí àé-
ðûëäû. Ñîғàí қàðàìàñòàí, ñîғûñòàí 
кеéií өçiíiң ñүéiкòi óíèâеðñèòеòiíе îðà-
ëûï, 1948 æûëû óíèâеðñèòеòòi үçäiк 
áiòiðiï øûқòû. Îқûòóøûëûққà қàë äû-
ðûëûï, кàíäèäàòòûқ кеéií äîк òîðëûқ 
äèññеðòàöèÿ қîðғàäû. Ïðîôеññîð Âëà-
äèìèð Иâàíîâèч Фóðñîâ áүкië өìi-
ðií æàñòàðäû òәðáèеëеó ìеí îқûòóғà 
àðíàäû.

(Жалғасы келесі санда)

75 жыл бойы Қазақ ұлттық университеті 
қазақ білімінің қара шаңырағы ретінде әр сала
да «кәсіби білікті мамандар дайындау шеберха
насы» болып келді. Ал, қазіргі таңда уақыт тала
бына сай университет жаңа идеяларды жүзеге 
асыратын, жоғары мақсат қойып, оны орындай
тын, креативті жастарды тәрбиелейтін ортаға 
айналғандығын мақтанышпен атап өтуіміз қажет. 
Себебі, университеттің қабылдаған даму страте
гиясы мен оқытудың кредиттік жүйесі студенттің 
білім алуы мен өзінің білім деңгейін көтеруге деген 
құштарлығын, қызығушылығын арттыруға, өзіндік 
мүмкіндіктерін барынша пайдалануға негізделген. 

ӘлФараби атындағы Қазақ ұлттық университеті 
2003 жылы Қазақстан және Орталық Азия елдері 
арасында тұңғыш болып Болония қаласындағы 
университеттердің Ұлы хартиясына қол қойғандығы 
баршамызға белгілі. Сол үрдіс университеттегі 
студенттер өміріне қандай өзгерістер әкелгендігі 
туралы білу кімкімді де қызықтырары анық. 49 
дамыған Еуропа  мемлекетінің басын біріктіретін, 
жоғары білімнің бірыңғай Еуропалық кеңістігін құру 
мақсатында құрылған Болон үрдісі Қазақстандық 
университеттердің студенттік өміріне біршама жаңа 
өзгерістер ала келді. Оның айқын көрінісі – Болон 
үдерісі бойынша құрылған  студенттік бюро. Бұл 
студенттік ұйым – республика деңгейінде ғана емес, 
жалпы Орта Азияның білім кеңістігіндегі тұңғыш 
бас тама. Білім мен ғылымның, мәдениет пен өнердің, 
тәрбие мен инновацияның іргелі ордасына айналған 
КазҰУ – республика бойынша студенттердің өзінөзі 
басқару институтын құру идеясын алғаш көтерген 
жоғарғы оқу орны. Енді, білім берудің жаңа кезеңінде 
студенттік өзінөзі басқарудың тиімді моделін Болон 
үдерісі негізінде қалыптастыруы арқылы да жаңа 
бастама көтеріп отыр.  

2009 жылдың ақпан айында әлФараби 
атындағы Қазақ ұлттық университетінде өткен 
Қазақстан Республикасының Болон үдерісіне 
қосылуы жөніндегі Халықаралық форумда 
Еуропалық студенттер одағының тәжірибесі мен 

дәстүрлеріне сүйене отырып, Болон үдерісі бой
ынша студенттердің оқу процесін ұйымдастыру 
мақсатымен ҚазҰУда Студенттік бюро құру туралы 
шешім қабылданды. ӘлФараби атындағы ҚазҰУ
дың ректоры, академик Б.Т.Жұмағұловтың тікелей 
бастамасымен құрылған бұл ұйым 2009 жылдың 
қыркүйек айынан бастап өз жұмысын бастады. 
Бюроның Жарғысына сәйкес, жоғарғы басқару ор
ганы төрағадан және 4 атқарушы мүшеден тұрады. 
Студенттік бюроның алғашқы төрайымы болып 
халықаралық қатынастар факультетінің 3 курс 
студенті Әйгерім Каюпова таңдалды. Сондайақ, 
әр факультеттен 2 студент өкіл мүше болып сай
ланды.     

Сонымен қатар, бюроның 26 қараша күні 
«Кредиттік білім беру жүйесі студенттер көзімен» 
атты алғашқы дөңгелек үстелі болып өтті. Желтоқсан 
айында барлық факультеттерде бюроның тұсаукесер 
рәсімі өтіп, көпшілік студенттерге оның жұмысы, 
мақсаты мен міндеттері таныстырылды.  

Бюроның негізгі мақсаты студенттің жанжақты 
білім мен тәрбие алуына барынша жағдай жасап, 
оның азаматтық құқығын қорғау болып табылады. 
Себебі, болашақ тұлғаның қоғамдық белсенділігі 
біліммен тығыз байланыста өрбіп отыратындығы 
белгілі. Сондықтан, университет басшылығы
ның студенттік өзінөзі басқару институттарын 

толыққанды қолдау стратегиясы студенттердің 
өмірлік бәсекеге қабілеттілігін арттырады. 

Әлемдік тәжірибе кредиттік білім беру жүйесін 
студенттің оқу процесіндегі белсенділігін анағұрлым 
арттыратындығын көрсетіп отыр. Мәселен, 
Еуропалық студенттер одағы 2007 жылы Рим 
қаласында өткен Жоғары білім берудің сапасын 
қамтамасыз ету жөніндегі ІІ Еуропалық форумға 
толыққанды мүше ретінде атсалысты. 

Сондықтан, Қазақ ұлттық универсиетінде құ
рылып отырған Болон үдерісіндегі студенттік бюро 
отандық білім беру жүйесінің әлемдік деңгейдегі 
интеграциясын жеделдетеді деп күтілуде. Сондай
ақ студенттердің өзіндік ізденісін күшейтіп, 
шығармашылық белсенділігін арттыруға ықпал жа
сайды. Болон үдерісі бойынша студенттік бюро құра 
отырып, ҚазҰУ студенттері жоғары білім берудің 
бірыңғай еуропалық кеңістігін құру мүмкіндігіне ие 
болады. Көріп отырғанымыздай білім беру кеңістігін 
қалыптастыруда студент жастардың рөлі ерекше. 
Қазақстандық жоғарғы білім беру жүйесін өзіндік 
дәстүрі қалыптасқан сала деп қабылдағанымызбен, 
бәсекеге қабілетті алдыңғы қатарлы әлем елдерінің 
санатына қосылу мен болшаққа интеллектуалдық 
секіріс жасаудың бірден бір кепілі – бұрынғы 
дәстүрлерді сақтай отырып, әлемдік тәжірибенің 
озық үлгілерін де игеру екендігі айқын. 

Студенттік бюро 2010 жылдың ақпан айынан 
бастап студенттердің арасында әлеуметтік сауална
ма жүргізуді жоспарлап отыр. Осы сауалнаманың 
нәтижесінде мәселелер шегі айқындалып, нақты 
жұмыс шеңбері белгіленбек.

Міне, ел жастарының азаматтық белсенділігін, 
бастамашылдығы мен  патриоттық сезімдерін на
сихаттауда алдыңғы топтан табылатын ҚазҰУдың 
студенттік өзінөзі басқару ұйымдарының еуропалық 
білім кеңістігіне аяқ алысы осындай! 

Меңдігүл НОҒАЙБАЕВА,
т.ғ.к., ҚазҰУ-дың Жастар ұйымдарымен 

жұмыс жөніндегі бөлім бастығы 

Граната лақтырудан 
жаттығу сабағы. 

1943 жыл

Эфир 
майын 
дайындау 
тәсілі
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баѕасы келiсiм бойынша. 
таралымы – 1000 дана. 

клемi 2 б.т.
индексi 65989.
тапсырыс 79
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Спорт

Бастама

Пропаганда

Cүйінші

Презентация имиджевых роликов об Алматы

Ұлттық қауіпсіздікті ғылыммен қамтамасыз ету көзделуде

Әл-Фараби атындағы ҚазҰУ-дың 75 жылдық 
мерейтойына орай құрастырылған «Жез 
қоңырау» атты студенттік альманах Мағжан 
Жұмабаевтың отты жыр жолдарымен басталады. 
Тәрбие жұмысы және тілдерді дамыту жөніндегі 
департаменттің ұйымдастыруымен алғашқы 
томы шыққан аталмыш студенттік альманах 
поэзия, проза, публицистика бөлімдерінен 
тұрады. 

Поэзия бөлімінде қазіргі поэзия атты алып 
теңізге балауыз ақындардың тамшыдай болса 
да үлес қосуларына ықпал ету мүддесі көзделсе, 
прозада аға буынның назарын қазіргі қазақ 
прозасындағы жастар шығармашылығына 
аудару мақсат етілді. Ал, публицистика 
бөлімінде осы кезге дейін басылым беттерінде 
публицистикалық шығармаларымен енді та-
нылып жүрген және осы салада қалам тербеуге 
талаптанып жүрген жастардың талабын шыңдау 
басты бағдарымыз болып табылды.  

Назым ТӨЛЕЕВА, 
Тілдерді дамыту жөніндегі 

бөлім бастығы 

Наша творческая группа со
стояла из коренных алматинцев:  
преподавателей и выпускников 
Казахского национального уни
верситета имени альФараби.

После мозгового штурма 
мы сами выбрали, что сделаем 
на казахском и русском языках 
пять видеороликов на темы, ко
торые актуальны всегда и везде: 
демография, спорт, культура, об
разование и наука, решение во
просов транспортных развязок. 
Первая тема, демографические 
вопросы – забота о детях.

Вторая видеоролик – культу

Айтулы додаға факультеттер мен 
бөлімшелерден 16 команда жасақталып, 
нәтижесінде қатысушылар саны 568-
ге жетті. 16 қаңтарда жүзеге асқан 
спартакиаданың жабылуы салтанатын-
да жарыста жоғары нәтиже көрсеткен 
факультеттер арнайы марапатталып, 
жеңімпаз атанды.   

Салауатты өмір салтын насихаттауға 
арналған спорт сайысы университет 
басшылығы, «Парасат» кәсіподағы мен 
дене тәрбиесі және спорт кафедрасының 
қолдауымен дәстүрлі түрде өткізіліп 

2010 жылдың 26 қаңтарында әл-
Фараби атындағы ҚазҰУ-дың Ғылыми 
кеңесінің шешімімен «Қауіпсіздік және 
ынтымақтастық мәселелері жөніндегі 
институт» құрылды.

Аталмыш институттың ашылуы – 
Елбасы саясаты, оның бастамаларын 
дамыту мен елдің ұлттық қауіпсіздігін 
қамтамасыз ету мақсатында 
атқарылатын жұмыста айтулы 
оқиға. Халықаралық қауымдастықта 
Қазақстан рөлінің арта түсуі мен 
Орталық Азия аймағында жаңа геосая-
си жағдайлардың қалыптасуы кезеңінде 
Қазақстан Республикасының ұлттық 

Студенттік 
альманах 

жарық көрді

ра города. «Алматы – цитадель 
духовной и культурной жизни 
нашей Родины».

Вопросы решения транс
портных развязок, тема третьего 
видеоролика. «Алматы – делаем 
город лучше».

КазНУ им. альФараби – 
главный университет страны. 
«Алматы – научный и образова
тельный центр Казахстана».

Подготовка к 2011 году – 
Азиаде в Казахстане.  «Алматы 
– мы удивим мир спортивными 
достижениями».

Наша творческая группа сде

лала подарок любимому горо
ду, подготовив документальный 
фильм, тема которого впервые 

звучит на казахстанском теле
экране.

Документальный фильм «Га

лерея памяти» рассказывает о 
выдающихся деятелях искусства 
и культуры, политиках и ученых, 
живших в Алматы. Автор более 
чем ста мемориальных досок Па
вел Шорохов рассказывает об 
истории развития этого удиви
тельного жанра культуры и па
мяти народа.

В издательстве находится 
третье продолжение этой уди
вительной программы, управ
ления внутренней политики г. 
Алматы  книга, подготовленная 
нашим авторским коллективом 
на казахском и русском язы
ках «Город, в котором я живу». 
Презентация книги состоится в 
феврале этого года.

Л.С. АХМЕТОВА,
завкафедрой ЮНЕСКО, 

профессор

Все казахстанцы любят Алматы, но любовь алматинцев к мегаполису страны 
особая. Это и родной двор, улочки и проспекты, старые и новые дома, и, 
главное,  везде горы, то богатство, которое не имеет никто в нашей стране. 
Шапки снежных горных вершин даже в самое жаркое лето.
В рамках проектов управления внутренней политики г. Алматы были темы 
имиджевой политики, пропаганды Алматы как лучшего города земли.

5-16 қаңтар аралығында ҚазҰУ-дың спорт алаңдарында кезекті 38-ші 
«Денсаулық» спартакиадасы болып өтті. Бадминтон, шахмат, үстел 
теннисі, волейбол(еркектер және әйелдер арасында) және шағын-
футбол сынды спорттың 6 түрі бойынша ұйымдастырылған аталмыш 
спартакиадада университеттің профессорлық-оқытушылар құрамы 
мен қызметкерлері, аспиранттары бақ сынасты. 

қауіпсіздік жүйесін ғылыми негіздермен 
қамтамасыз ету – елдегі интеллектуал-
ды қауымдастықтың негізгі міндеті бо-
лып отыр.

Осы міндетті шешу мақсатында 
ұлттық университеттің алдыңғы 
қатарлы ғалымдары арнайы институт 
құрды. Бұл институт ұлттық қауіпсіздік 
жүйесінің нығаюы мен халықаралық 
серіктестікті дамытуда жаңа тәсілдерді 
қолдана отырып, ғылыми зерттеулерге 
кіріседі. Болашақта жүйелік зерттеу-
лер арқасында ұлттық қауіпсіздік пен 
халықаралық серіктестік мәселелерін 
шешумен айналысатын жауапты 

мемлекеттік және басқа да мекемелер-
ге ғылыми негізделген ұсыныстар мен 
кепілдемелер беру жоспарлануда. 

Қазақстан Республикасының 
ЕҚЫҰ-ға төрағалық ету жылында үлкен 
маңызға ие болып отырған аталмыш ин-
ститут 3 бөлімнен тұрады: ішкі саясат, 
экономикалық талдау мен болжау және 
халықаралық.  Институтта біліктілігі 
жоғары саясаттанушылар, экономис-
тер, әлеуметтанушылар және ұлттық 
қауіпсіздік пен халықаралық серіктестік 
мәселелерімен айналысатын басқа да 
мамандар бар. 

Өз тілшімізден

отырғандықтан, жылдан-жылға универ-
ситет ұжымының қызығушылығын оя-
тып, үлкен мәнге ие болып келеді. Жарыс 
алаңдарындағы ойындар қызу бәсекемен 
өтуде. Қатысушылардың жүзінен жарыс 
сергектік пен жақсы көңіл-күй сыйлап, 
бір серпілтіп тастағандай әсер сезілді. 
Жеңіске деген құмарлық қатысушыларға 
дем беріп, олардың жылдамдығы мен 
шапшаңдықтары арта түскенін көрдік.  

Ендеше, университеттің қай факуль-
теті спортқа бейім, шымыр екендігін 
келесі нәтижелерден байқайық. Жал-

пы командалық есеп бойынша меха-
ника-математика, химия және физика 
факультеттері ерекше көзге түсті. Сәй-
кесінше, механика-математика фа куль-
теті спартакиада жеңімпазы болып, бі-
рінші дәрежелі диплом мен естелік ку-
богын иемденді. Жарыстың жүлдегерлері 
қатарын химия және физика факультеті 
то лықтырып, алғыс дипломдарымен 
мара патталды. Сондай-ақ, үздіктерге 
универ ситеттің “Парасат” кәсіподағы  
ақша лай сыйлықтарын да табыс етті. 

Саягүл ҚАБЫЛБЕКҚЫЗЫ

Спорттық жарыс 
мәреге жетті


