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Сәуір айының алғашқы дүйсенбісінде 
өткен ректорат отырысында әл-Фараби 
атындағы Қазақ ұлттық университетінде 
жаңадан бой көтеріп, өзге бағытта ісін 
бастаған Қоғамдық денсаулық сақтаудың 
жоғары мектебі медицина факультетінің 
қызметі мен оқу ордамыздағы ғылыми-
зерттеу институттарының 2015 жылы 
атқарған жұмыстары басты тақырып 
ретінде қаралды. Ректорат мүшелерінің 
қатысуымен өткен жиналысты университет 
ректоры Ғалым Мұтанұлы ашты. Жиында 
Қоғамдық денсаулық сақтаудың жоғары 
мектебі медицина факультетін таныстыру 
мақсатында ҚДСЖМ деканы Жанна 
Амантайқызы Қалматаева хабарлама оқып, 
ҒЗИ директорлары – Сергей Калугин мен 
Олег Лаврищев өткен жылдың қорытындысы 
жөнінде есеп берді. 
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Әл-Фараби атындағы ҚазҰУ-да Қазақстан 
Республикасы Тәуелсіздігінің 25 жылдығына 
арналған дәстүрлі «Студенттік көктем – 2016» 
көркемөнерпаздар байқауы өз мәресіне 
жетті. Ғылым мен білім бәсекелерінде 
үздік ҚазҰУ студенттері өнер аламанында 
да мықты екенін тағы бір дәлелдеді. 
Екі мыңнан аса өнерпаз бақ сынаған 
байқауға өнер жұлдыздары қазылық 
етіп, үш кезең бойынша жеңімпаздарды 
анықтаған болатын. Аталмыш өнер сынында 
студенттер «Аспапта ойнау шеберлігі», «Ән», 
«Би», «Авторлық шығарма» секілді өнер 
түрлерінен сайысқа түсті. Кезекті өнер 
бәсекесінің нәтижесі бойынша 31 наурыз 
күні Ө. Жолдасбеков атындағы Студенттер 
сарайында жеңімпаздарды марапаттау 
салтанаты өтті. 

Жалғасы 8-бетте

Тәуелсіздігімізді алғашқы болып мойындаған Түркия – бүгінде еліміздің Еуразия құрлығындағы маңызды 
әрі сенімді әріптесі. Еңсемізді енді тіктей бастаған уақыттардан бері түбі бір түркіліктің негізінде қос 
ел ынтымақ пен берекенің керемет үлгісін көрсетіп келеді. 1990 жылдың желтоқсан айында екі ел 
арасында білім беру, ғылыми жобалар жасау, өзара тәжірибе алмасу, ортақ мәдени шараларды жүргізу 
жөніндегі келісімге қол қойылды. Бұл келісім ұзақ уақыт бойы үзіліп қалған мәдени байланысты қайта 
жандандырды. Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университеті басшылығының жуырда өткен Ыстамбұл 
университеті өкілдерімен кездесуі осы рухани байланыстың заңды жалғасы іспетті. 

Жемісті ынтымақтастық

Түркия елінен келген делегация құрамында Ыстамбұл 
университетінің ректоры, профессор Махмут Ак, осы 
ЖОО-ның проректоры, профессор Байрам Мерт Саврун 
мен университеттің бас хатшысы, профессор Метин 
Кучук болды.

Кездесу барысында негізгі мәселелер бойынша 
екі университет арасындағы ынтымақтастықтың 
даму жоспары, атқарылатын жұмыстардың бағыты 
қарастырылып, ықпалдастық жөніндегі меморандумға 
қол қойылды. Сондай-ақ, ҚазҰУ ректоры Ғалым 
Мұтанов ұлттық университетте Юнус Эмре атындағы 
мәдени орталықтың ашылатындығын жеткізді. 

Жоғары оқу орындарының арасындағы екіжақты 
қатынастардың қарқынды дамуы, әл-Фараби атындағы 
Қазақ ұлттық университеті мен Ыстамбұл университеті 
ұстанымдарының ұқсастығы көпжақты ынтымақтастық 
мәселелерінің кең ауқымы бойынша өзара түсіністікті 
қамтамасыз етуге негіз болуда. Алдағы уақытта 
студенттермен және оқытушылармен өзара алмасу 
белсенді жүзеге асатын болады. Биылғы жылы ҚазҰУ-
ға Түркиядан 20 шақты студент оқуға жіберіледі деп  
күтілуде. 

Өз кезегінде Ыстамбұл университетінің ректоры, 
профессор Махмут Ак мырза жақын арада университет 
көлемінде әл-Фараби орталығының ашылатындығын 
айтып, технопарк мәселесіне тоқталды.

«Біз техникалық университет емеспіз. Дегенмен, 
технопарк мәселесі бізде жақсы дамыған. Алдағы уақытта 
салалық, нақты технопарктер жұмысын қамтамасыз 
ету жоспарда бар. Мәселен, медициналық технопарк. 
Бұл жоба біздің елде үкімет тарапынан қолдауға ие 
болды. Бүгінде университеттің 5 ауруханасы жылына 1 
млн 600 мың адамды емдейді және ҚазҰУ-да қызметін 
енді бастаған медициналық факультет үшін бұл 
ынтымақтастық жақсы тәжірибе болмақ», – деді Махмут 
Ак мырза. 

Кездесу соңында ҚазҰУ-дың Ғылыми кеңесі 
отырысына қатысқан Ыстамбұл университетінің ректоры 
Махмут Ак мырзаға әл-Фараби атындағы ҚазҰУ-дың 
Құрметті профессоры атағы беріліп, ҚазҰУ достары 
клубының мүшелігіне қабылданды. 

Елдана ТОҚБАЙ

Өнерлі Өрге жүзер

Мерекелік кешті ҚазҰУ-дың әлеуметтік даму  жөніндегі 
проректоры Жаманбалаева Шолпан Ерболқызы 
құттықтау сөзбен ашты. Ол: «әл-Фараби атындағы 
Қазақ ұлттық университетінің ректоры атынан барлық 
қатысушыларды және жеңімпаздарды құттықтауға рұқсат 
етіңіздер! Бұл байқау – студенттер өміріндегі ең жарқын, 
ең танымал әрі маңызды шара. Біздің университет 
студенттері әрқашан шығармашылығымен және барлық 
саладағы белсенділігімен ерекшеленіп келеді. Біз 
шәкірттеріміздің ғылым мен білімдегі, спорт пен өнердегі 
жетістіктерімен әрқашан мақтанамыз. Алдағы уақытта 
да барлықтарыңызға шығармашылық табыс пен жаңа 
жеңістер тілеймін!» – деп жиналған қауым мен байқау 
қатысушыларына шынайы лебізін жеткізді.

ЖАҢА МҮМКІНДІКТЕР
БАСТАУЫ
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ҚазҰУ-ға Кембридж университетінің Пембрук колледжі Азия және Таяу Шығыс факультетінің деканы 
Чарльз Мелвилл мен Түркия Республикасы премьер министрінің кеңесшісі Бекир Қарлыға ресми іссапармен келді

ректорат
Жалғасы. Басы 1-бетте

Центр профессионального 
развития и взаимодействия в 
г. Алматы, созданный на базе 
КазНУ как партнерский проект 
университета и British Council в 
рамках межправительственной 
казахстанско-британской 
программы «Ньютон – Аль-
Фараби» провели тренинг на 
тему: «Подготовка предложений 
и поиск финансирования для 
исследовательских проектов».

Казахстанско-британское сотрудничество

Цель тренинга – формирование 
практических навыков исследователей 
по подготовке и подаче заявок на 
финансирование исследовательских 
проектов. На семинаре присутствовали 
деканы и преподаватели КазНУ, 
проректор Алматинской Академии 
экономики и статистики Д. М.Махам-
бетов, ученые и преподаватели таких 
вузов, как: КазГАСА, Международная 
Образовательная Корпорация, 
КазНМУ, Университет Сулей-
мана Демиреля, UIB, КИМЭП, 
КазУМОиМЯ им. Абылай хана, 
КазНАУ, а также представители 
бизнесструктур – BNT Kazakhstan и 
BBA Ltd.  

Семинар проводил британский 
эксперт, профессор П. Куонтрик, 
имею щий 25-летний опыт работы. Он 
поделился с участниками тренинга 
«тонкостями» подачи гранатовых 

заявок в Еврокомиссию, привел 
примеры успешно поданных заявок 
на разные виды финансирования, 
разъяснил: кто может подавать заявку? 
какие приоритеты финансируются? 
какие статьи расходов покрываются 
грантами ЕС?  Участники, в свою 
очередь, поделились собственным 
опытом и рассказали о сложностях, 
возникающих при составлении заявок. 

В результате проведенного семи-
нара участники узнали о разных 
видах грантов, логической диаграмме, 
необходимых составляющих 
успешного проектного предложения, 
процессе отбора и оценки заявок, а 

также получили ответы на возникшие 
вопросы. 

Организаторы семинара – 
Центр профессионального раз-
вития и взаимодействия КазНУ 
при факультете географии и приро-
допользования, преподаватели 
кафедры рекреационной географии и 
туриз  ма. Следующий семинар Центра 
по коммерциализации научных раз-
ра боток запланирован на  апрель 
текущего года.

Диляра ВУДВОРД,

директор Центра профессионального 

развития и взаимодействия КазНУ 

Аудиогид музея: 
доступ открыт

В начале текущего года сотрудники музея 
университета приняли участие в мастер-
классе «Современные интерактивные 
инструменты в музейном деле», целью 
которого было освоение на практике 
технологий создания аудиоэкскурсий, 
квестов и викторин. 

Мастер-класс проводился под 
руководством генерального директора 
издательства И. Ю. Маматова по 
созданию аудиогидов и финансировался 
Казахской академией спорта и туризма 
(г. Алматы), издательством «Маматов» (г. 
Санкт-Петербург). 

Все участники получили коды доступа 
к порталу izi.TRAVEL для размещения 
текстов, видео, фото, аудиоматериалов 
по музею и экспозициям. Результатом 
участия в тренинге стала регистрация 
музея КазНУ на международном портале 
izi.TRAVEL, а также подготовка и 
размещение ряда материалов о музее 
университета для широкой аудитории 
портала, который имеет более 2 млн. 
пользователей по всему миру. Теперь 
пользователям портала разных стран 
доступны фотоматериалы и аннотации 
по следующим темам: «Галерея 
университета», «Комплекс Аль-Фараби», 
«Комплекс Независимый Казахстан», «Зал 
Славы», «Земля XXI века», «Генеральный 
план развития университета» и коллаж  
«Аl-Farabi university smart city». 

Аудиогид доступен через приложение 
izi.TRAVEL для мобильных устройств 
на всех современных платформах (ios, 
Android, WindowsPhone). Кроме того, с 
ним можно познакомиться и с помощью 
компьютера по адресу: https://izi.travel/
ru/1458-muzey-kaznu-im-al-farabi/ru

Сотрудники музея университета 

ЖАҢА МҮМКІНДІКТЕР БАСТАУЫ

Мінбеге, алдымен шыққан Қоғамдық 
денсаулық сақтаудың жоғары мектебі 
медицина факультетінің деканы Жанна 
Амантайқызы өз сөзін: «әл-Фараби 
атындағы ҚазҰУ-да өткен жылдың 
желтоқсан айында жаңадан іске қосылған 
Қоғамдық денсаулық сақтаудың жоғары 
мектебі медицина факультеті өз ісін 
жоғары қарқынмен бастап кетті. Әрине, 
жас факультет болғандықтан алға 
қойған жоспарларымыз бен көздеген 
мақсаттарымыз жетерлік. Бүгінгі таңда 
факультетімізде 183 студент білім алуда. 
Университетімізде бекітілген талаптарға 
сай білім беріп, барлық факультеттерге 
міндеттелген индикативті жоспар 
бойынша жұмыс істеудеміз. Соның 
ішінде факультет тарапынан жоспардың 
ғылыми-зерттеу бағыты бойынша 
баспасөз беттеріне бірнеше мақалалар 

жариялап, шетелдік басылымдарға 
баяндамалар ұсынудамыз. Әлеуметтік 
тәрбие жұмыстары бойынша да шаралар 
ұйымдастырып, тәрбиелік маңызы 
бар жұмыстарды алға тартудамыз. 
Факультетіміз өте жас болса да 
мүмкіндігіміз мол деген ойдамын», – деп 
бастады. Одан әрі факультеттің алдағы 
уақытқа құрылған жоспарларымен 
кеңінен таныстырып өтті. ҚазҰУ-
дың Қоғамдық денсаулық сақтаудың 
жоғары мектебі медицина факультетінде 
бакалавр, магистратура, докторантура 
сатылары бойынша іске қосылатын 
әскери медицина, спорттық медицина, 
реабилитация, врач-биохимик, врач-
биофизик, онкология, акушерлік және 
гинекология, т.б. мамандықтар бойынша 
білім беруді жоспарлап отырғанынан 
хабардар етті. 

Сонан соң сөз кезегі жаңа химиялық 
технологиялар мен материалдар ҒЗИ-
ның  директоры Сергей Николаевич 
Калугинге берілді. Директор ғылыми-
зерттеу институтының 2015 жылғы 
қызметі туралы баяндамасында: «2015 
жылы жаңа химиялық технологиялар 
мен материалдар ғылыми-зерттеу 
институтына жылдағыдай әр тараптан 
қаржы бөлінді. Институтта бірнеше 
халықаралық конференциялар өткізіліп, 
көптеген ғылыми еңбектер жарық көрді. 
Басшылықпен біріге отырып бекіткен 
жоспар бойынша алыс-жақын шетелдерде 
тағылымдамадан өту жұмыстары 
толықтай жүргізілді. Жас ғалымдардың 
бірнеше жаңа ғылыми жобалары мен 
start-up бағдарламасы бойынша бизнес-
жоспарлар іске асып, лабораториядағы 
зерттеу жұмыстары аккредиттелді. 
Сонымен қатар жаңа өнім өндіру 
мақсатында мемлекет мекемелерімен 
тығыз қарым-қатынас орнатылып, үлкен 
компаниялармен келіссөздер жүргізілді», 
– деп, жаңа химиялық технологиялар 
мен материалдар ғылыми-зерттеу 
институтына алдағы уақытта қойылған 
талаптар мен міндеттелген тапсырмаларға 
назар аударды. 

Ректорат отырысында одан әрі 
тәжірибелік және теориялық физика 
ғылыми-зерттеу институтының директоры 
Олег Александрович Лаврищевтің есебі 
тыңдалды. 2015 жылдың қорытындысы 
бойынша тәжірибелік және теориялық 
физика ғылыми-зерттеу институты 
міндеттелген жоспар бойынша жақсы 
нәтижеге қол жеткізген. Институт 
директоры есеп беру кезінде былай 
деді: «2015 жылы тәжірибелік және 
теориялық физика институттарына 
бірнеше гранттар бөлініп, әр түрлі 
бағыттар бойынша қаржы қарастырылды. 

Институт қызметкерлерінің сапалы 
еңбегінің арқасында жоспардың басты 
тапсырмасы инновациялық даму 
жұмыстары толықтай орындалып, 
бағдарламалық өсу бағыты бойынша 
үздіктер қатарына жайғастық. Институт 
жұмысына студенттер мен ұстаздарымыз 
белсенді түрде атсалысты. Жас 
ғалымдарымызға арнайы шәкіртақылар 
тағайындалып, ұстаздарымыз үздік еңбегі 
үшін марапатталды. Жұмыс барысында 
халықаралық басылым беттеріне 
ғылыми мақалалар мен монографиялар 
жарияланып, мемлекеттік мекемелер 
және жеке кәсіпкерлермен байланыс 
орнатылды. Шетелде тағылымдамадан 
өту, лабораторияларда ғылыми зерттеулер 
жүргізу жұмыстары бойынша жақсы 
көрсеткіштерге жеттік». 

Қос институттың 2015-2016 оқу 
жылындағы бірінші семестрі бойынша 
жай-күйін білгеннен кейін ректорат 
мүшелері университетіміздің оқу 
жұмысы жөніндегі проректоры Дархан 
Жұмақанұлы нормативтік-құқықтық 
актілердегі негізгі өзгерістер және жаңа 
оқу жылына жоспарланған шаралар 
туралы хабарламасын тыңдады.

Сондай-ақ жиын барысында Ғылыми 
кеңестің шешімімен Түркия премьер-
министрінің бас-кеңесшісі, философия 
докторы, БҰҰ Өркениеттер альянсі 
бойынша Түркия ұлттық үйлестіру 
комитетінің төрағасы Бекир Қарлығаға 
әл-Фараби атындағы ҚазҰУ-дың Құрметті 
докторы атағы беріліп, тарих, археология 
және этнология факультетінің түлегі 
Мұрат Сейдәліұлы «әл-Фараби атындағы 
Қазақ ұлттық университетіне 80 жыл» 
мерейтойлық медалімен марапатталды. 

Қаламқас АМАНҚОСОВА
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КазНУ и Стамбульский университет Турции подписали меморандум о сотрудничестве 

Құрамында 205 мың зейнеткері бар 
8 аудандық кеңес пен 663 бастауыш 
ұйымның басын біріктіріп отырған 
Алматы қалалық ардагерлер 
кеңесі әл-Фараби атындағы ҚазҰУ 
кітапханасында 2011-2015 жылдары 
атқарылған жұмыстарға байланысты 
IX есеп беру-сайлау конференциясын 
өткізді.

Конференцияға орай қалалық 
бюджет есебінен жүзеге асып отырған 
12 әлеуметтік бағдарлама туралы және 
құрылымдық өзгерістер жайлы, сонымен 
қатар егде жастағы азаматтарға әлеуметтік 
қолдау көрсету, зейнетақы мөлшері мен әр 
жылға бөлінген мемлекеттік жәрдемақы 
хақындағы анықтамалық әзірленген.

Іс-шара барысында әл-Фараби атындағы 
ҚазҰУ ректоры, академик Ғалым Мұтанов 
Ұлы Отан соғысының қатысушылары, 
Алматы қалалық ардагерлер кеңесінің 
мүшелері – Зекен Әділбеков, Михаил 
Грибанов, Леонид Гриш пен Зұлхарнай 
Сейітовке «Әл-Фараби атындағы ҚазҰУ-
ға 80 жыл» мерейтойлық медальдарын 
табыстады. «Құрметті ардагерлер! Сіздер 
қайтпас қайсарлықтарыңызбен, қажырлы 
еңбектеріңізбен Тәуелсіз Қазақстанның 
тарихына алтын әріптермен бедерленетін 
талай оқиғалардың басы-қасында 
болдыңыздар. Бұл марапатты Сіздер 
тәрбиелеген ұрпақтың Ұлы Отан 
соғысы ардагерлеріне деген құрметі 

мен алғысының белгісі ретінде қабыл 
алуларыңызды сұраймыз», – деді Ғалым 
Мұтанұлы.

Конференция жұмысында «Қазақстан- 
2050» Стратегиясы аясында 100 
нақты қадам мен Ұлт жоспары Бес 
институционалдық реформаны жүзеге 
асыруда  жастарды толерантты және 
Қазақстан патриоты ретінде рухани-адами 
қасиеттерге тәрбиелеу ісіне ардагерлер 
ұйымдарының қатысуы талқыланды. 
Сонымен қатар кеңес төрағасы Еренғайып 
Шайқұтдінов Aрдагерлер кеңесінің 

соңғы  5 жылда атқарған жұмысына есеп 
берді. Ол өз есебінде: «Соңғы 5 жыл 
Aрдагерлер кеңесі үшін айтарлықтай 
жетістікке толы болды. Жоспарлы түрде 
көзделген жұмыстар өз нәтижесін берді. 
Aрдагерлеріміздің тұрмыстық жағдайын 
жақсартуда мемлекет тарапынан көптеген 
көмектер берілді. Атап айтар болсам, ай 
сайын алатын зейнетақы мөлшері артты. 
Зейнеткерлеріміздің атақ-абыройы, 
жұмыс жылдарын есептеп арнайы 
жәрдемақылар бөлінді. Медициналық 
көмек, азық-түлік, киім-кешекпен 

қамтамасыз ету сынды қызметтердің 
сапасы артып, көптеген ардагерлерімізге 
жеке демеушілер тарапынан қаржылай 
көмектер көрсетілді», – деп, есеп-беру-
сайлау жұмыстарының басты мақсаты мен 
жоспары жайына кеңінен тоқталды.  

Ардагерлер кеңесінің IX есеп беру-
сайлау конференциясына қатысқан 
Алматы қаласы әкімінің орынбасары 
Арман Қырықбаев 5 жылда бір рет өтетін 
аталмыш іс-шараның қала өмірінде сөзсіз 
айтулы оқиға екенін айтып өтті. «2011-2015 
жылдар аралығында Ардагерлер кеңесі 
орасан зор жұмыстар атқарды. Елбасының 
саясатын қолдау мен оны жүзеге асыруда 
ұйым әрқашанда алдыңғы қатарда келеді», 
– деді Арман Қырықбаев.

Конференцияға Ардагерлер ұйымының 
Республикалық Орталық кеңесінің, 
қалалық және аудандық әкімдіктердің, 
қалалық басқармалардың, бөлімшелер мен 
қызметтердің басшылары, көрнекті қоғам 
және мемлекет қайраткерлері, соғыс және 
тыл ардагерлері, концлагерь тұтқындары, 
Ленинград қоршауында болғандар, ҚР 
еңбек сіңірген қайраткер-зейнеткерлер 
қатысты. Конференция соңында 
Президиум мүшелерін және Алматы 
қалалық Ардагерлер кеңесінің басшысы 
мен оның орынбасарын тағайындаған 
ұйымдық алқалы жиын өтті.

ӨЗ ТІЛШІМІЗДЕН

Қасиетті қара шаңырақ ҚазҰУ-да 
бүгінде көптеген инновациялық 
әрі рухани жан дүниені байытатын 
жобалар жүзеге асуда. Соның 
бірі – әл-Фараби атындағы ҚазҰУ 
ректоры, академик Ғ.М. Мұтановтың 
бастамасымен жүзеге асып келе 
жатқан «Айналаңды нұрландыр» 
жобасына биыл 5 жыл. 

Ректор Ғ.М. Мұтанұлы: «Нұрландыру» 
дегеніміз – біздің күнделікті өмірдегі 
мінез-құлқымыздың мейірімді, тура 
және әділ болуы керектігін білдіреді, кез 
келген жан өмірге қандай із қалдырамын 
деген ойды есте берік ұстауы керек. 
Көреалмаушылық, қызғаншақтық бар 
жерде еш даму болмайды. Аяқтан шалу, 
арызқойлық – жақсы қасиеттер емес. 
Небір ізгі ниеттерді жастар бойына 
қалыптастыру арқылы өркениетке қол 
жеткіземіз. Өркениет арқылы, алған ілім-
білімдерді жақсы іске жұмсау, тәрбиеге ден 
қою арқылы елді, ұлтты дамытамыз. Міне, 

«Айналаңды нұрландыр!» жобасының 
негізгі діттегені де осы», – деп жобаның 
мақсатын айқындап берген  болатын. 
Мейірімділік пен ізеттілік, қайырымдылық 
пен кішіпейілділік сынды адами асыл 
қасиеттерге жетелейтін жобаның аясында 
факультеттер мен кафедраларда  көптеген 
іс-шаралар ұйымдастырылып, мерекелік 
жиындар өткізіліп келеді.  5 жылдық 
мерейтойға орай 8 ақпаннан 23 сәуірге 
дейін кафедралар арасында «Aйналаңды 
нұрландыр» жобасына қатысты байқау 
жарияланған болатын. 

Байқауға ең алғашқылардың бірі болып 
шығыстану факультетінің Қиыр Шығыс 
кафедрасының ұжымы атсалысса, екінші 
кезекте орыс филологиясы және әлем 
әдебиеті кафедрасының Халықаралық 
әйелдер мерекесіне орай өткізілген «О, 
женщина, ты освещаешь мир!» атты 
шарасы өткізілді. Бұл үрдісті Таяу Шығыс 
және Оңтүстік Aзия кафедрасының кеші 
жалғастырды. Халықаралық қатынастар 
факультеті, дипломатиялық аударма 
кафедрасының ұйымдастыруымен өткен 
«Қайырымдылық – жылы жүректен» атты 
мерекелік шара бұл жарысқа өзіндік мән 
қосты.

Aл, 29 наурыз күні осы жоба 
төңірегінде филология және әлем тілдері 
факультетінің жалпы тіл білімі және 
шетел филологиясы кафедрасында 
«Қайырымды қала тұрғындары» атты 
шара өтті.  Жиынның шымылдығын 
Aйгерім Aйтжанова «Қазақстаным алға!» 
әнімен ашты. «Күлімсіреп айналамызды 
нұрландырайық!» деп ұран еткен кештің 
жоғары деңгейде өтуіне студенттер мен 
ұстаздар белсене атсалысты. Көтеріңкі 
көңіл күй сыйлаған жиынның тізгінін 

ф.ғ.к., жалпы тіл білімі және еуропа 
тілдері кафедрасының доценті Мәншүк 
Мәмбетова мен екі шет тілі мамандығының 
1-курс студенті Aйман Күмісбекова ұстады. 
Жиында студенттер арасында қызықты 
ойындар ойнатылып, видеороликтер 
көрсетіліп, ұйымдастырушы студенттер 
атынан әннен шашу шашылды. 

Әл-Фараби бабамыздың адам өмірінде 
тәрбиелік мәні зор құндылықтарын 
насихаттаған шара барысында студенттер 
арасында қошемет көрсету, ілтипат білдіру 
мақсатында «Жақсы сөз – жарым ырыс» 
деп аталатын қызықты ойын ойнатылды. 
Сонан соң келген көрермендер назарына 
факультет ұстаздары мен студенттері 
бірігіп түсірген «Күлімсірейік» видеосы 
ұсынылды. 

Әлем тілдерін үйрететін факультетте 

білім алатын  шетелдік студенттер де бұл 
жиыннан тыс қалмады. Онан әрі еліміздің 
шетелдермен ынтымақтастығын ұлғайта 
түскен бір топ американдық студенттер 
өз өнерлерін ортаға салды. Шетелдік 
студенттер осы сәтті пайдаланып 
Қазақстанға алғысын білдіріп, шынайы 
сүйіспеншіліктерін қазақ тілінде жеткізіп 
жатты. Aмерикандық студенттерден 
құралған қос топ «Көзімнің қарасы» және 
«Су тасушы қыз» әндерін нақышына 
келтіре орындап, қызықты билерімен 
көрермендердің көңілін көтеріп тастады. 
Осылайша «Екі шет тілі» мамандығының 
1-курс студенттерінің ұйымдастыруымен 
өткен аталмыш шара жиылған көпшілікті 
бір  серпілтіп тастады. 

Қаламқас АМАНҚОСОВА
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Darkhan Tuyenbayev has told about fixed the gravitational waves predicted by Einstein once

AlmA mAter

A generous act of our American friends!
Al-Farabi students and teachers of 
English  are delighted to have a wonder-
ful opportunity to attend conversational 
classes which our American friends 
kindly volonteered  to give.  

They are: Jason Kopp, Director of Senim 
Central Asia(public Fund).  Alyssa Brown  from 
the State of Nebraska and  Christy Gwartney  
from the state of Florida,   Isaac Tomlinson, 
from the State of Georgia. Alyssa, Christy and 
Isaak  study Global Studies at LIB University 
in the State of Virginia. Matt Lister from the 
State of Oklahoma, a graduate of OB Univer-
sity in Oklahoma who studied Worldview and 
Philosophy.

For both students and teachers  participat-
ing in these conversation classes is  an enjoyable 
experience. It is a general truth that conversa-
tion classes with native speakers have a number 
of benefits: their repertoire of vocabulary and 
expressions is rich and dynamic.  There is also 
a chance to improve listening skills through 
regular communication   and to learn better 
native-like pronunciation. 

 One important feature of our classes is that 
our American friends are wonderful and dedi-

cated teachers and they  provide a comfortable 
environment for our students to gain speaking 
practice.  Many  students complain that they  
do not feel confident holding conversations 
with native speakers, and these  classes are an 
excellent opportunity for them to  build con-
fidence and to get rid of the language  barrier.  
A pleasurable learning atmosphere, that Jason, 
Alyssa, Christy, Isaak and Matt have managed 

to create in clas, helps our students and teach-
ers to acquire a good level of spoken fluency in 
English which is the most important skill in any 
language. They will also make good progress in 
reading, listening, vocabulary and grammar.

We are endlessly grateful to our American 
friends!

A.A. MuldAgAliyevA

SCHOOL TEACHERS HAD A GREAT 
OPPORTUNITY TO ENHANCE FOR-

EIGN LANGUAGE TEACHING SKILLS!
The Translation Studies Center of the Foreign Philology and Translation Studies De-
partment at the Faculty of Philology and World Languages initiated and promoted 
the idea of conducting a set of lectures on foreign language teaching for secondary 
school teachers from different regions of Kazakhstan and university colleagues. 

The Director of the Translation Studies 
Centre L. Musaly and the Head of the Foreign 
Philology and Translation Studies Department 
D. Karagoyshieva were in charge of the organi-
zation of seminars at the Institute of Advanced 
Training of al-Farabi Kazakh National Univer-
sity. 

The aim of seminars for school teachers and 
university lecturers was to help them grow pro-
fessionally, develop their foreign language com-
petence and performance, and acquaint with 
new trends and directions in various teaching 
methods. It is well-known that it is rather dif-
ficult to share knowledge and experience with 
students, if teachers cease to further advance 
and progress through encouraging interest in 
acquiring new knowledge, since, as an ancient 
proverb says, “learning is like rowing upstream: 
not to advance is to drop back” . 

The themes of the seminars contributed to 
implementing the goal of developing teachers’ 

pedagogical skills in ensuring quality instruc-
tion in the field of foreign language educa-
tion. A team of teachers of the Department 
of Foreign Philology and Translation Studies 
(A. Sadykova, A. Valiyeva, T. Kolesnikova, I. 
Orazbekova and T. Konyrbekova) shared their 
knowledge and experience the workshop par-
ticipants.

The seminars were a complete success due 
to several reasons: first, the instructors pre-
sented information on interesting and prob-
lematic topics on a wide and diverse range of 
subject areas using authentic material with the 
help of audio-visual aids. The topics covered at 
the seminars included the following material: 
Teaching the Language of Media, Teaching 
Listening, Linguocultural Aspect of Learning 
English, Films in Language Learning, Litera-
ture Studies and Language, Teaching Speak-
ing, History of Methods of Foreign Language 
Teaching, Modern Methodology of Foreign 

Language Teaching, Innovation Technologies 
in Language Teaching.  

Second, the team of the department teachers 
conducting the lectures presented not only the 
theoretical background but also the practical 
section that gave a great opportunity for imple-
menting the advanced methods into teaching 
process.

The main outcome of the seminars is that 
their participants developed and explored as-
pects of teaching methodology and techniques, 
and learnt to assess and use a variety of teach-
ing aids and resources. At the end of the course, 
all participants received special certificates of 
attendance.

The seminars were intensive and trainers 
were very helpful and encouraging. It was fan-
tastic because the teachers made friends and 
have been really supportive of each other. 

These courses are designed to be very flex-
ible, and can be adapted to suit the specific 
needs of school and high institution teachers. 
The organizers are planning to have a tradition 
of holding such kind of seminars  regurlarly. 

I. OrAzbekOvA, 
r. TAyevA, 

A. AliMbAyevA
Foreign Philology and 

Translation Studies Department

ArchitecturAl 
MAsterpiece of 

the NAture
On the 26th of March, 2016 a group 

of 26 people (teachers and students of 
the Faculty and 12 American students 
learning Russian) from the Faculty of 
International Relations led by Professor 
Musabekova Ulzhan Esenovna, Head 
of Diplomatic Translation Department, 
made the 12 hour journey from Almaty 
to the Charyn Canyon,  which is  lo-
cated at about 240 km east of Almaty.

The Charyn Canyon became “The Charyn  
National  Park” by an Act of the President of 
the RK on February 23, 2004. It stretches for 
about 154 km alongside the Charyn river, the 
length of which is more than 393 km.

Following the Eastern direction for 2 km, 
this route will take you to one of the Park’s 
most famous panoramas as the Valley of 
Castles.  The sides of the Canyon are made 
of rocks, cliffs, ridges, hills and valleys of dif-
ferent forms.

Almost all the members of our group tried 
to climb and reach the highest point of the 
ridge in the Valley of Castles, from where 
you will really get a thrill of  the beauty of the 
Canyon under the morning sun! We were very 
excited to watch the view when the colours 
change with the changing light of the sun. 
Some layers of rocks are black in colour, some 
layers have a brilliant red or brown color.

Those American students who visited the 
Grand Canyon in their country, were greatly 
amazed by the resemblance of the Charyn 
Canyon with the Grand Canyon.

About 20 km away from the Valley of Cas-
tles there is a Grove of a very rare species of 
the Ash Tree that survived the Glacier Age.

The most celebrated inhabitants of the 
Canyon are snakes, squirrels, marmots, bea-
vers, wolves, different kinds of birds, includ-
ing mountain eagles. I would say that it was a 
fantastic trip! The Charyn Canyon should  be-
come one of Must Go places in Kazakhstan! 

Maryash MAkiSHevA,
Associate Prof. of KazNU,  

Faculty of International Relations Prepared by A.A. MuldAgAliyevA
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ҚазҰУ басшылығы Иран-Тұран жобасы бойынша шетелдік әріптестермен кездесті

мерейтой

Ұстаз мерейі
Аяулы ұстаз, белгілі ғалым, б.ғ.д., профессор, жаратылыстану ғылымдарының 
академигі Ажар Ахметқызы Жұбанова бүгін мерейтойлық жасқа толып отыр. 

Ол 1941 жылы 5 сәуірде Ақтөбе 
қаласында дүниеге келді. 1964 жылы  
М.В.Ломоносов атындағы Мәскеу 
мемлекеттік университетінде биология-
топырақтану факультетінің «Өсімдіктер 
физиологиясы» мамандығын тәмамдап, 
алғашқы қызметін 1964-1966 ж.ж. 
С.М.Киров атындағы ҚазМУ-дың 
биология факультетіндегі «Өсімдіктер 
физиологиясы мен биохимиясы» 
кафедрасында аға зертханашылықтан 
бастаған. 1966-1975 ж.ж. – онкология және 
ҚР ДМ радиология ҒЗИ-да ісіктердің 
биохимиясы зертханасында кіші ғылыми 
қызметкері бола жүріп, 1974 ж. АМН КСРО 
Экспериментальді және клиникалық 
онкология институтында «онкология» 
мамандығы бойынша «Некоторые стороны 
липидного обмена при дисгормональных 
опухолях» тақырыбында кандидаттық 
диссертациясын қорғаған.  Ол 1975 жылдан 
бастап АЗВИ-дің биохимия кафедрасында 
доцент қызметін атқарып, ал 1986 жылдың 
1 қаңтарынан әл-Фараби атындағы Қазақ 
ұлттық университетінің микробиология 
кафедрасындағы еңбек жолы басталды. 

1995 жылы «микробиология» 
мамандығы бойынша «Управление 
ростом и метаболической активностью 
иммобилизованных клеток микро-
организмов» тақырыбында доктор лық 
диссертациясын қорғап, оқытушыға 
1996 жылы профессор ғылыми атағы 
берілген. 1996 – 2001 ж.ж. микробиология 
кафедрасының профессоры және  
университетіміздің Ғылыми Кеңесінің 
хатшысы қызметін қоса атқарып,  2000 
– 2001 ж.ж. –биология факультетінің 
деканы, 2001 – 2009 ж.ж. – микробиология 
кафедрасының меңгерушісі болды. 

Профессор Ажар Жұбанованың 
Қазақстан дағы жоғары білімді қайта құруда 
еңбегі зор.  «Биотехнология», «Экология» 
және «Медико-биологиялық іс» типтік 
бағдарламаларын сараптауда жаңа оқыту 
әдісін енгізуге атсалысып, орыс және қазақ 
тілінде әдістемелік оқыту құралдарын, 
Ядролық физика институтымен бірігіп 
жүргізілген «Экологиялық дүрбелеңнен 
кейінгі топырақ биоремедиациясы»  
курсының бағдарламаларын жазды. 
Ол кісінің кемеңгерлігімен ҚР-ның 
6 патентімен дәлелденген этанол, 
сүт қышқылы, микроорганизмдердің 
иммобилизденген клеткалары көмегімен 
ферменттелген сусындар алу әдістері, 
топырақ және су биоремедиациясы мен 
экологиялық мониторингі технологиясы, 
ЖШС «Химпромсервис-Актобе» полигон-

жинақтаушысында қатты қалдықтарды 
зиянсыздандыру және жою бойынша 
әдістемесі іске асырылып, мұнай 
тотықтырушы бактериялар арқылы темір 
жолының ұсақталған тас қабатын мұнай 
өнімдерінен тазалау жұмыстары жүргізілді.

2000 жылдан бастап А.А. Жұбанованың 
бастауымен микробиология кафедрасында 
жаңа бағыт — фотобиотехнология дамып 
келеді. Өндірістік қалдық ағын суларды 
тазалаудың әдістері жүзеге асырылып, 
спирулина микробалдырының негізінде 
тауықтардың жұмыртқа басуы мен 
балапандардың өсуін жеделдететін ББҚ 
ойлап табылды. «Спирулина лайф» 
препараты ҚР-ның Денсаулық сақтау 
министрлігінде тіркелген. Соңғы жылдары 
ұстаздың бастамасымен әл-Фараби 
атындағы ҚазҰУ-дың (З.А. Мансұров) 
Жану мәселелері институтында жоғары 
температурамен өңделген өсімдік 
тектес өнімнен иммобилизденген 
биокатализаторлар, наноқұрылымды 
карбонизденген материалдар негізінде 
биосорбенттер мен биопрепараттар 
алынды. 

ҚР ҒҰА, ҚР БҒМ  және т.б. 
мекемелердің қаржыландыруымен 
жүргізілетін ғылыми жобаларға  қатысудың 
нәтижесі бойынша оның басқаруымен 
20 кандидаттық, 5 докторлық және 3 PhD 
диссертациялары қорғалып, 300-ден астам 
еңбек басып шығарылды. Бүгінгі таңда ол 
кісінің жетекшілігімен ҚР-ның Денсаулық 
сақтау министрлігінің қолдауымен 
Ұлттық биотехнология орталығының 
қаржыландыруымен 2 ғылыми жоба  жүзеге 
асырылуда. 

Профессор А.А. Жұбанова көптеген 
жылдар бойы биология ғылымдарының 
Эксперттік кеңесінің төрайымы, ҚР 
БҒМ ЖАК Президиумының мүшесі, ҚР 
БҒМ ҰБО ҒТК мүшесі, биологиялық 
тұрғыдағы «Биотехнология. Теория и 
практика» (ҚР БҒМ ҰБО) республикалық 
ғылыми журналының, “Science of Cen-
tral Asia”(Kazakhstan) журналының,  
“J. of Biology and Chemistry” (KazNU) 
журналдарының редколлегия мүшесі, 
«Molecular and  Biological Machine» 
монографияларды басып шығаруға 
дайындайтын «Springer – Verlag  GmbH Ber-
lin Heidelberg» баспасының редакциялық 
кеңесінің мүшесі болып табылады.        

2006 жылы ЖАК ұсынуымен ғылым 
мен білім жолындағы зор еңбегі үшін 
А.А.Жұбанова БжҒМ атынан «Қазақстан 
Республикасының білім беру ісінің 
құрметті қызметкері» төсбелгісінің, «ЖОО-
ның үздік оқытушысы» (2007 ж.) атағының, 
2008 жылы тағайындалған «Астананың 
10 жылдығы» төсбелгісінің, 2009 жылы 
ҚазҰУ-дың 75 жылдық мерейтойына орай 
Үлкен күміс медалінің және «Құрмет»  
орденінің иегері.  

 Бүгінгі таңда тамаша отбасын құрып, 
балалары мен немерелерін тәрбиелеп 
отырған ұлағатты ұстаз, білім-ғылым 
саласының майталманы Ажар Ахметқызын 
мерейтойымен факультет ұжымы, оның 
ішінде биотехнология кафедрасы шын 
жүректен құттықтайды. Сіздің отбасыңызға 
береке, деніңізге саулық, жұмысыңызға 
табыс тілейміз! Мерейтойыңыз құтты 
болсын!

А.С. ҚЫСТАУБАЕВА,
биотехнология кафедрасының 

меңгерушісі, б.ғ.к., доцент 

Жүйрік уақыттың ұшқыр қанаты  мағыналы ғұмырдың бір биігі – 
70 жасқа алып жетті. Осы кемелдікке тың жігер,  қайратты еңбек  арқылы  
жеткен  кафедрамыздың  бөлім меңгерушісі, профессор Сапарбеков Мұрат 
Кәкімжанұлы бүгінде жетпіс жастың белесіне шықты.   

Мұрат Кәкімжанұлы  Павлодар 
облысы, Ақсу қаласында дүниеге келді.   
Семей  мемлекеттік институтын 1970 
жылы бітірген соң, әскер қатарына 
шақырылып,  дәрігер-бактериолог 
ретінде әскери борышын өтеді.  
1972 жылы Ленинград қаласында  
ғылыми-зерттеу институтына  «жалпы 
эпидемиология және кибернетика» 
саласы бойынша аспирантураға түсіп, 
кандидаттық диссертациясын қорғады.  
Мұрат Кәкімжанұлының ғылыми 
еңбек жолы 1976 жылдан басталды. 
Қазақ ғылыми-зерттеу институтының 
эпидемиология, микробиология 
және жұқпалы аурулар (қазіргі 
уақытта гигиена және эпидемиология  
ғылыми орталығы)  ғылыми-зерттеу  
институтында  кіші ғылыми қызметкер,  
сосын эпидемиология бөлімшесінің аға 
ғылыми қызметкері болып еңбек етті. 

2002 жылы  АҚТҚ жұқпасы, 
паразитология және трансмиссивті  
вирустық жұқпалар бойынша  
эпидемиология зертханасының 
меңгеру шісі,  ғылым бойынша 
директор орынбасары болды. 1999 
жылы  Қазақстанда ЖИТС/АҚТҚ 
мәселесі бойынша эпидемиология 
мамандығынан  докторлық 
диссертация қорғады.   Эпидемиология,  
вирусология, гигиена,  иммунология 
мамандықтарынан кандидаттық, 
докторлық диссертацияларды қорғау 
бойынша  гигиена және эпидемиология 
ғылыми орталығы маңында құрылған  
халықаралық  біріккен  диссертациялық 
кеңес төрағасының орынбасары, 
ғылыми хатшысы болып қызмет етті. 

1983 жылдан бастап Алматы, 
Жамбыл облыстарында бас 
эпидемиолог, меңгерушінің 
орынбасары болды. Дизентерия,  
іш сүзегі,  жедел ішек жұқпалары, 
вирустық жұқпалар,  гепатиттер, 
АҚТҚ жұқпасы, гемморрагиялық 
қызба жұқпаларының эпидемиялық 
ошағында жүргізілген  эпидемияға 
қарсы алдын алу шараларына белсенді 
қатысты. 

2006 жылдан бастап қазіргі уақытқа 
дейін Қазақстанның медициналық  
білім беру мекемелерінде  оқытушылық  
еңбегін атқаруда. Алматы қаласындағы 
дәрігерлердің білімін жетілдіру 
институтында эпидемиология 
бөлімінің меңгерушісі,  ақпараттық 
технологиялар мен дәлелді медицина 
бөлімінің   меңгерушісі,  қоғамдық 
денсаулық сақтаудың жоғарғы 
мектебінде  эпидемиология және 
тұтынушылар құқығын қорғауды 
ұйымдастыру бойынша  бөлімнің 
меңгерушісі қызметін атқарды. 

2015 жылдың  желтоқсан айынан 
бастап Әл-Фараби атындағы ҚазҰУ-
да жаңадан ашылған медициналық 
факультет – Қоғамдық денсаулық 
сақтаудың  жоғары мектебінде 
эпидемиология және гигиена 
кафедрасының бөлім меңгерушісі 
болып қызмет етуде. 

Профессор М.К. Сапарбеков – 
Қазақстанның  белгілі эпидемиологы, 
256 ғылыми  жұмыстың авторы. 18 

медицина ғылымының кандидатын,  
«Қоғамдық денсаулық сақтау», 
«Медико-профилактикалық іс»  
бойынша 15 магистр, медико-
профилактикалық  мамандық бойынша 
5 менеджер, 1 PhD даярлап шығарды.

Мұрат Кәкімжанұлының еңбегі  
жоғары бағаланып,  «Ерен еңбегі үшін» 
медалімен, «Денсаулық сақтау ісінің 
үздігі» төсбелгісімен, ҚР Денсаулық 
сақтау министрлігінің құрмет 
грамоталарымен,  Николай Рерихтің 
күміс медалімен марапатталды.  

Мұрат Кәкімжанұлы жұқпалы 
аурулардың алдын алу бойынша ДДҰ, 
ЮНЕЙДС, БҰҰ тарапынан Франция, 
Англия, Германия, Нидерланд, 
Швейцария, Латвия, АҚШ, Ресей 
Федерациясы, Қырғызстан, Өзбекстан, 
Тәжікстан, Белоруссия, Әзірбайжан 
мемлекеттерінде жүргізілген 
халықаралық симпозиум мен  
конференцияларға қатысып, әлемдік 
деңгейде танылды. 

Алжир мемлекетінде  іскерлік 
сапармен жұмыс істеген жылдары  
сараптамашы эпидемиолог ретінде  
тырысқақ, іш сүзегі, шистосомоз, 
малярия жұқпаларын жою кезіндегі 
жүргізілген жұмыстарға қатысты. Ель-
Аснамда  жер сілкінісінің салдарын 
жоюға қатысып,  СССР Кеңес үкіметі 
мен Алжир мемлекетінен алғыспен 
марапатталды. 

Ғылыми тәжірибесі зор,  
еңбексүйгіш, айналасындағы адамдарға  
үлкен құрметпен, жауапкершілікпен  
қарайтын Мұрат Кәкімжанұлы бүгінде  
әріптестері мен медицина саласындағы 
қызметкерлер  арасында   үлкен  беделге 
ие. 

Биік асуларды бағындарған 
ғалымды әл-Фараби атындағы 
ҚазҰУ медициналық факультеті 
– Қоғамдық денсаулық сақтаудың 
жоғары мектебінің гигиена және 
эпидемиология кафедрасының 
ұжымы атынан мерейлі 70 жасымен 
шын жүректен құттықтай отырып, 
зор денсаулық, қажымас қайрат, жаңа 
шығармашылық табыстар  тілейміз! 

М.Т. АДИЛОВА,
Қоғамдық денсаулық сақтаудың 

жоғары мектебі, эпидемиология және 
гигиена кафедрасының аға оқытушысы 
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Наурыз мейрамы – барлық 
қазақстандықтар үшін тәуелсіз 
мемлекетіміздің қалыптасуымен 
бірге жалпыхалықтық сүйікті 
мерекеге айналған. 

Көктемнің осы бір шуақты күні 
қарашаңырақ ҚазҰУ алаңында «Керемет» 
студенттерге қызмет көрсету орталығының 
ұйымдастыруымен Наурыз мейрамы өтті. 
Мерекелік іс-шара Қыдыр атаның ақ 
батасымен ашылды. Шара барысында  әл-
Фараби атындағы ҚазҰУ ректоры Ғалым 
Мұтанұлы: «Ұлыстың ұлы күнінде елімізге 
береке-бірлік, әрбір отбасыға бақыт, 
жақсылық тілеймін. Мереке қарсаңында 
алаңның ашылуы, бүгінгі шара мерекенің 
тек басы.  16 сәуір күні Сыртқы істер 
министрлігімен бірігіп, әлемдік деңгейде 
Наурыз мейрамын атап өтеміз деп 
жоспарлап отырмыз. Әрбір мерекелік 
жиындарда басымызды қосатын киелі 
қарашаңырақ – ҚазҰУ жасай берсін!» – 
деген тілегін арнады. 

Мерекелік жиынға университеттің 
барлық  факультеті, кафедра басшылары, 
оқытушылар мен студенттер, қонақтар 
қатысты. Киіз үй тігіліп, ақ дастархан 
жайылды, ұлттық ойындар мен әсем әндер 
шырқалды. Әр жатақхана студенттерінің 
арасында «Шілдехана», «Беташар, сәлем 
салу», «Құда табақ», «Тұсау кесер» сынды 
ұлттық салт-дәстүр түрлерінен көріністер 
көрсетілді. «Тұсау кесер» дәстүрінде 
Сабыр есімді баланың тұсауын  білім 
ордасының ректоры Ғалым Мұтанұлы: 
«Бақытты, дамыған, көрікті еліміздің 
алдыңғы қатарлы азаматы болсын! Ата-

анасы, барша әулет Сабырмен қуансын. 
Қазақ елінің мақтанышы болсын!», – 
деген тілекпен ала жібін кесті. 

Сондай-ақ жастар арасында арқан 
тартыс,  бұқа тартыс,  күрес,  гір көтеру, 
тоғызқұмалақ, қол күрестіру ойындарынан 
сайыс өткізіліп, нәтижесінде химия және 
химиялық технология факультетінің 
1-курс магистранты Ерсін Кәрібаев I 
орын, биология және биотехнология 
факультетінің студенттері – Бейсен 
Құмар II орын және III орынды Смағұл 
Жақсылық иеленді. Сонымен қатар 
тоғызқұмалақ ойынынан химия және 
химиялық технология мен биология 
және биотехнология факультеттерінің 
студенттері – Алтынгүл Нағыманова, Әмір 
Әліпұлы, Айнұр Молдахметовалар жүлделі 

орындарға ие болды. 
«Жалпы Наурыз мерекесінде 

ұлттық ойындардан сайыс жыл сайын 
ұйымдастырылады. Ойын өте керемет, 
қызықты өтті. Бұл сайысқа студент 
жастармен қатар оқытушылар, қонақтар 
да қатысады», – дейді тоғызқұмалақтан 
спорт шебері Айнұр Шахарқызы. 

Мерекелік іс-шара өнер жұлдыздары 
– Ғаділбек Жанай, Бейбіт Құшқалиев, 
«Жеті»  тобы мен студент жастардың ән 
шашуына ұласты. Татулықты ту етіп, 
береке мен бірлікке, адамгершілікке 
үндейтін Наурыз мейрамы Отанымызға 
құт-береке, халқымызға тек жақсылық, 
әрбір шаңыраққа шаттық пен бақыт 
әкелсін деген тілек болды әрбір жүректе! 

Зарина ТОҚТАРОВА 

Әз Наурыз 
Құтты болсыН!

Ұлыстың ұлы күнін қазақ халқы ғана 
емес, әлем халықтарының көпшілігі 
тойлайды. Наурыз мейрамының мән-
маңызын насихаттау мақсатында 
Экономика және бизнес жоғары 
мектебінің экономика кафедрасының 
оқытушы-профессорлар құрамы  мен 
«Экономика» мамандығының студенттері  
№16 Студенттер үйінде «Әз Наурыз 
құтты болсын!» атты мерекелік шара 
ұйымдастырды. 

Бұл күні кафедра меңгерушісі барша 
жиналған қауымды Наурыз мейрамымен 
құттықтады. Кафедра профессоры С.С. 
Оспанов сөз сөйлеп, өзінің батасын 
берді. Осы мейрамның ерекшелігі 
– мол дастархан жайылып, наурыз 
көже дайындалды. Сондай-ақ, ән-күй 
орындалып, би биленді. Ұлттық ойындар 
ұйымдастырылып, оқытушылар мен 
студенттер белсене қатысты.

Г.А. САДЫХАНОВА,

 экономика кафедрасының меңгерушісі;

А.А. ЕРЕЖЕПОВА,

 э.ғ.к., доцент 

Қазіргі уақытта білім беру мен 
ғылымды тоғыса дамытуда, 
бәсекелестікке қабілетті мамандар 
даярлауда халықаралық деңгейге 
көтеріліп келе жатқан әл-Фараби 
атындағы ҚазҰУ білім берудегі тың 
бағдарламаларды, оқытудың жаңа 
технологиялары мен өркениеттің 
тиімді тәсілдерін меңгеруді басты 
міндеттерінің бірі ретінде күн 
тәртібіне шығарған. Осы бағытта 
көптеген істер атқарылуда. 
Солардың бір көрінісі – 16 наурызда 
тарих, археология және этнология 
факультетінде дүниежүзі тарихы, 
тарихнама және деректану 
кафедрасының ұйымдастыруымен 
ғылыми семинардың өткізілуі. 

ҒЫЛЫМИ БАСҚОСУ

Семинар «Мұрағаттану, құжаттар 
жүргізу және құжаттамалық қамтамасыз 
ету» мамандығы бойынша білім беру 
бағдарламасы шеңберінде жұмыс беруші 
мекемемен заманауи өзекті мәселелерді 
бірлесе отырып шешу мақсатын қойды. 
Ғылыми басқосу барысында республикада 
бірегей архивтанушы, құжаттанушы 
мамандарды даярлайтын ҚазҰУ мен 
Қазақстан Республикасы Президенті 
архивінің өкілдері мамандықты 
халықаралық аккредитациялаудан өткізу, 
кәсіби стандарт қалыптастыру, білім 
алушылардың тәжірибеден өтуі, жұмыспен 
қамтылуы мәселелерін талқылады. 

Кафедра меңгерушісі, профессор 
Қалқаман Жұмағұлов ғылыми семинарда 
көтеріліп отырған негізгі мәселелерге 
тоқталып өтті. Факультет деканы 
Арман Жұмаділ ҚазҰУ-дың білім беру 
бағдарламаларындағы басты бағыттардың 
бірі жұмыс берушімен тығыз байланыс 
орнату екендігін, осы орайда атқарылып 
жатқан шараларға тоқталды. Бұдан 

кейін сөз алған ҚР Президенті архиві 
директорының орынбасары Қайрат 
Әлімғазинов ҚазҰУ-дағы архивтанушы 
мамандардың бәсекеге қабілетті 
мамандарды даярлаудағы жетістіктерін 
атай отырып, өз ұсыныстарын білдірді. 
Бітіруші түлектердің теориялық білімі 
терең, тәжірибелерінің жеткіліксіздігіне 
назар аударды. Тәжірибеге бағытталған 
білімді ол семинар, практикалық 
сабақтарда, өзіндік жұмыстарды 
орындауда қалыптастырудың  қажеттілігін 
айтты. 

Президент архивінің жас мамандарды 
даярлауға бет бұрғандығының бір мысалы 
ретінде үстіміздегі жылдың 8 сәуірінде 
студенттер мен магистранттардың 
арасында олимпиада өткізіліп, жеңімпаз 
атанғандарға қызметке тұруға септесетін 
сертификатттардың берілетіндігінен 

құлаққағыс етті. Қ.Ш.Әлімғазиновтың 
сөзін архивтің әкімшілік және қоғамдық 
байланыс басқармасының бастығы Гүзел 
Дараева жалғастырып, архивтанушы 
түлектердің мемлекеттік қызметке 
қабылдануына қатысты байқау туралы 
айтып берді.

Семинар жұмысына қатысқан 
университеттің мансап және бизнес 
орталығының директоры Б.Ж. Сапаров  
студенттер тәжірибеге барғанда ұйымдар 
мен мекемелердің оларға қызығушылық 
таныта бермейтіндігін көлденең тартты. 
Оқу үдерісіне және оқытуға жұмыс 
берушінің көзқарасы  әзірше формалды 
деген пікір айтты. Болашақ мамандарды 
сертификаттауды тұңғыш рет болатын 
шара ретінде жоғары бағалап, архив 
қызметкерлерінің бастамасын қолдады. 
Болашақта жол картасын ұйымдастыруды 
ұсынды.

Сондай-ақ шара барысында белгілі 
ғалым Талас Омарбеков архивтердің соңғы 
уақыттарға дейін жабық мекеме ретінде 
жұмыс істеп келгендігін ашық айтып, 
«Ендігі кезекте архивтердің қызметін 
түбегейлі өзгерту қажет. Қазақстанда 
архивтанушы мамандарды даярлайтын 
бірден бір жоғары оқу орны – Қазақ 
ұлттық университеті, соның ішінде тарих, 
археология және этнология факультеті, 
дүниежүзі тарихы, тарихнама және 
деректану кафедрасы да өз қызметінің 
бағыттарын, оқу бағдарламаларын заман 
талаптарына сәйкес қалыптастыру керек», 
– деп ой түйсе,  профессор Т.Ә. Төлебаев 
заман талаптарына сәйкес архивтер 
онлайн курстар ұйымдастырса, нұр үстіне 
нұр болар еді деген пікірін білдірді.  

Тарих ғылымдарының докторы Г.Ә. 
Сексен баева болашақ архивтанушы 
маман өзінің кәсіби қызметінде ұсақ-
түйек істердің, мәселен, істерді тігу, түптеу, 
желімдеу, қию және т.б. міндетті түрде 
атқарылатындығын, оларды ескермеу 
үлкен қателіктерге әкелетіндігін, тіпті 
мұндай шаруаны атқармайтындардың 
архивтанушы бола алмайтындығын 
қынжыла айтты. Сондықтан да тәжірибеге 
барған уақытта осындай шаруалар 
тапсырылса, оларды тиянақты әрі ұқыпты, 
жауапкершілікпен атқару қажеттігін 
ескертті.  

Осылайша кафедраның заманауи 
талаптарға сәйкес мамандар даярлаудағы 
асқаралы міндеттерінің бірі аясында 
маңызды пікір алмасу орын алып, 
болашақта атқарылатын істер анықталды.

О.Х. МҰХАТОВА,
 т.ғ.д., профессор 
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Филология және әлем тілдері факультетінің ұйымдастыруымен 
«Қазіргі заман кейіпкері. Герольд Бельгер» тақырыбында дөңгелек үстел өтті

ҚазҰУ-да «Сұңқар» студенттер мен 
магистранттар кәсіподағының 
ұйымдастыруымен Ө. Жолдасбеков 
атындағы Студенттер сарайында 
«Сұңқар кубогы» қазақша КВН 
ойындарының финалы өтті. 

Ақтық мәреде 6 команда өнер 
көрсетті. Олар – филология және әлем 
тілдері факультетінің «Таң қалмаңыз», 
механика-математика факультетінің 
«Мех-мат» құрамасы, физика-техникалық 
факультетінің «Физфак» құрамасы, заң 
факультетінің «Бәке, Мәке, Шәке», 
«Дарын түлектері» және қосымша 
лига кезеңінен сүрінбей өтіп, финалға 
жолдама алған филология және әлем 
тілдері факультетінің «Филология» КВН 
командасы. 

Финалдық ойын 3 кезең бойынша 
өтті.  Біріншісі, сәлемдесу – «Әр күніміз 
мереке», екінші тур – Биатлон, үшінші тур 
– «ҚазҰУ-ым жүрегімде»  тақырыбында 
бір әуен аясында. 

Командалар әдемі әзілдерімен 
өздерінің мықты дайындықтарын 
көрсетті. Нәтижесінде «Мистер КВН» 
номинациясымен филология және әлем 
тілдері факультетінен «Филология» КВН 
командасының капитаны Қайрат Арьятов 
және «Мисс КВН» номинациясымен 

филология және әлем тілдері факультетінің 
«Таң қалмаңыз»  КВН командасынан  
Садық Ақбота арнайы  Broshkz ұсынған 
тәждермен марапатталды. Ал, «Үздік әзіл» 
номинациясымен механика-математика 
факультетінің «Мех-мат» құрамасы 
марапатталды. 

Ақтық сайыста ІІІ орынды механика-
математика факультетінің «Мех-мат» 

құрамасы иеленіп,  Шарын шатқалына 
туристік жолдама алды және оларға «Titan 
GYM» фитнес-орталығы ұсынған бір ай 
тегін курс сертификаты табысталды. Ал, 
ІІ орынға филология және әлем тілдері 
факультетінің «Таң қалмаңыз» КВН 
командасы лайықты деп танылып, қырғыз 
еліндегі «Ыстықкөл» көліне жолдама 
мен Ерке Ибрагимнің сұлулық салоны 
сертификатына ие болды. 

Биылғы «Сұңқар кубогы – 2016» 
КВН ойындарының чемпионы – заң 
факультетінің «Бәке, Мәке, Шәке» КВН 
командасы болды. Чемпиондар кубокпен 
бірге жолдама ұтып алды.       

«Сұңқар кубогы» КВН ойындарына 
make-up artist Ерке Ибрагим, «Brosh» 
дүкендер желісі, «Madeni.kz» асханасы 
және «Titan GYM» фитнес орталығы 
демеушілік көрсетіп, жалынды жастарға 
ерекше көңіл күй сыйлады. 

Әлібек ҚЫЗАЙБАЙ, 
«Сұңқар» студенттер мен 

магистранттар кәсіподағының 
PR-менеджері 

Суретті түсірген Досжан БАЛАБЕКҰЛЫ

В начале марта в Высшей школе 
экономики и бизнеса КазНУ прошел 
обучающий семинар по проблемам 
кадровой политики вузов Казахстана в 
контексте Болонского процесса. Тренинг 
проводила д.э.н.,  член Национальной 
команды экспертов  по реформированию 
высшего образования европейской 
программы Эразмус+ в Казахстане, 
директор ЦЭИ Р. К. Сагиева.

В семинаре приняли активное участие 
декан ВШЭБ Б. Ж. Ермекбаева, заведующие 
кафедрами, профессора и молодые 
преподаватели факультета. Основной целью 
тренинга было обучение административного 
и академического персонала навыкам 
формулирования критериев и требований к 
претендентам на должность преподавателя вуза 
и заведующего кафедрой.

Работа семинара включала в себя четыре 
основных блока: ознакомление с  результатами  
регионального обзора  европейских экспертов 
– М. Кело и Ф. Дюбош «Управление кадрами в 
вузах стран-партнеров Tempus  в Центральной 
Азии»; ознакомление с результатами 
анкетирования персонала в вузах Казахстана; 
тренинг по улучшению качества отбора 
персонала в вузы на основе  организации 
командной работы; подведение итогов, 
выработка рекомендаций. 

По результатам работы групп были 
сформулированы рекомендации, которые 
позволят руководителям повысить качество 
принимаемого на работу академического 
персонала, а самим руководителям и 
преподавателям посмотреть на свои 
компетенции с точки зрения современных 
требований.  

Р. К. САГИЕВА,
 д.э.н.,  профессор, директор ЦЭИ  

Пробуждая интерес 
к творчеству

Первое в новом году,  мероприятие 
Школы молодого преподавателя 
кафедры педагогики и образовательного 
менеджмента мы решили посвятить 
практической демонстрации 
возможных, практически не сложных в 
организационном  плане,  инновационных 
форм проведения учебных занятий. К 
участию в мероприятии с удовольствием 
присоединились педагоги трех кафедр: 
психологии, социологии и политологии.

Семинар-тренинг прошел под лозунгом  
«Инновационность приемов   должна усиливать 
воспитательный потенциал занятия». В ходе 
мероприятия использовался проблемно-
деятельностный подход, проходила видео-
демонстрация реального хода практических 
занятий в различных студенческих группах 
специальностей «Педагогика и психология», 
«Социальная педагогика и самопознание». 
Присутствующие молодые преподаватели, 
вооружившись раздаточным материалом, 
«попробовали на себе» некоторые из 
нестандартных форм проведения семинарских 
занятий, тренинговых упражнений. Аудиторию 
активизировали содержательные аудио-
презентации, обсуждение видеосюжетов, 
проведение живой дискуссии о возможности 
применения инновационных средств в 
современной аудитории, организованные 
докладчиком, к.пед. наук, доцентом кафедры З. 
М. Садвакасовой. 

Презентованные формы и методы работы 
со студентами не сложны в применении, 
они хорошо развивают не только логику 
и креативность, но и социальную 
ответственность, ненавязчиво формируя  
у  обучающихся такие важные личностные 
качества, как: чуткость, внимательность, 
настойчивость, решительность, чувство 
собственного достоинства. 

По сути,  состоялся практический 
тренинг по использованию  в учебно-
воспитательном процессе эффективных 
упражнений, развивающих у молодых 
педагогов интерес к активному внедрению 
новых, нетривиальных форм и методов 
решения практических задач, интенсификации 
процесса обучения. Мы всерьез рассчитываем 
на дальнейшее расширение круга энтузиастов 
интерактивной работы и приглашаем 
принять участие в последующей деятельности 
школы молодого преподавателя кафедры 
педагогики и образовательного менеджмента, 
преподавателей родственных кафедр из других 
вузов г. Алматы.

С. М. ПУЗИКОВА,
 д.пед.н., профессор,

руководитель Школы 
молодого преподавателя

ҚазҰУ-дың филология және әлем тілдері факультетінде «Әдеби жүздесу» 
клубының ұйымдастыруымен Қазақстанның халық жазушысы, ҚР 
Мемлекеттік сыйлығының лауреаты Қабдеш Жұмаділовпен «Дарабоз 
қаламгер» атты шығармашылық кездесу өтті. 

Әдеби жүздесуге жиналған көпшілік 
қауым жазушының халық тарихының 
шежіресі, дәуір шындығының 
айнасы бола білген шығармалары 
туралы айтқан әңгімелерін тыңдады. 
Арасында студенттер жазушы 

шығармаларынан алған әсерлерімен 
бөлісіп, өздерін толғандырған 
сұрақтарды қойды. 

Жазушы өзі білім алып, түлеп 
ұшқан білімнің қарашаңырағы 
ҚазҰУ-дың әркез ыстық екендігін 

айтып: «Халықпен кездесуден қашқан 
адам –халықтың ықыласынан қашқан 
адам», – деп ағынан жарылды.

Сөз кезегін алған профессор                 
Қ.Қ. Мәдібаева Қабдеш Жұмаділовтің 
шығармаларының қазақ әдебиетінде 
алатын орны ерекше, маңызы жоғары 
екендігін айтты. Жазушыны 80 
жылдығымен құттықтап, осы кеш сол 
мерейтойдың бастамасы болсын деген 
тілек-ниетін білдірді. 

Қаламгер мен жас оқырмандардың 
жылы сыр-сұхбатына айналған 
бұл  әдеби жүздесуде студенттер 
Қ.Жұмаділовтің шығармаларынан 
көріністер қойып, кешті қызықтыра 
түсті. Тамаша әндер де айтылды, 
би де биленді, жас ақындар арнау 
өлеңдерін де оқыды. Өнер көрсеткен 
студенттер марапат қағаздары мен 
жазушы қолтаңбасы қойылған 
«Академиктің көз жасы» атты кітабын 
Қ.Жұмаділовтің өз қолынан  алу 
құрметіне ие болды.  Әдеби жүздесу 
соңы жазушымен естелік суретке 
түсуге ұласты. 

Сәлима ҚАЛҚАБАЕВА, 
доцент;

Жансұлу АМАНЖАНОВА, 
студент
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Өнерлі Өрге жүзер

Бір айға созылған өнер бәсекесінің 
қорытындысы бойынша жалпы есепте 
факультеттер арасында үшінші орынды 
тарих, археология және этнология 
факультеті мен физика-техникалық 
факультеті иеленді. Ал, география және 
табиғатты пайдалану,  халықаралық 
қатынастар, химия және химиялық 
технологиялар, ЖОО-ға дейінгі білім беру 
факультеттері екінші орынға табан тіреді. 
Механика-математика, филология және 
әлем тілдері факультеттерінің студенттері 
бұл сында үздік нәтиже көрсетіп, бірінші 
орынды қанжығаларына байлады. 
Жеңімпаз атанған факультеттерге ректор 
дипломы мен арнайы сыйлықтар табыс 

етілді. Одан әрі «Студенттік көктем — 
2016» байқауының жүлдегерлері  жеке-
жеке марапатталып, кеш өнерпаздардың 
қатысуымен ұйымдастырылған гала-
концертке ұласты. 

Үш кезеңнен сүрінбей өтіп, үздік 
деп танылған студенттер өз өнерлерін 
паш етті. Ең алғаш болып сахнаға 
Айжан Әзірбаева шығып, «Фараби саз» 
оркестрінің сүйемелдеуімен «Туған 
жерім тамаша» әнін орындады. Ғажайып 
әннің легін шабыты шалқардай жас 
ақындардың патриоттық өлеңдері 
жалғады. Ақынжанды студенттердің 
қанатты өлеңдерінен соң, георафия 
және табиғатты пайдалану факультетінің 

орындауындағы қазақ биі көрермендерді 
шынайы әсерге бөлеп, Ахмет Қазтайдың 
орындауындағы Б.Тілеухановтың «Елім 
менің» әні Отанға деген сүйіспеншілікті 
одан әрі арттыра түсті. Ал бір топ қобызшы 
арулардың орындауындағы «Япур-
ай» композициясы қалың көрерменді 
әсем сезімге еліктіре білді. Химия және 
химиялық технологиялар факультетінің 
студенттерінен құралған бишілер тобы 
грузин биін нақышына келтіре орындап, 
тарих факультетінің студенттері кәріс 
биімен ерекше көзге түсті. Шығыстану, 
химия және химиялық технологиялар, 
география және табиғатты пайдалану, 
тарих және археология факультеті 

студенттерінің орындауындағы 
заманауи би жиылған көрерменді селт 
еткізбей қоймады. Физика-техникалық 
факультетінің студенттері Аңсаған 
Манасов пен Гүлзат Төребай «Бір 
үйдің баласындай» әнін залға жиналған 
студенттермен біріге орындады. Сонан 
соң механика-математика факультетінің 
бірнеше студенттерімен жас әнші Малика 
Есмұхамбетова «Өмір-бәйге» әніне 
флешмоб ұйымдастырды. Мыңнан тұлпар, 
жүзден жүйрік талантты жастарымыз өнер 
көрсеткен гала-концертте жеңімпаздар 
бірігіп, «Тәуелсіз Қазақстаным» әнімен 
кешті аяқтады. 

Қаламқас АМАНҚОСОВА


