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ҚазҰУ ұжымы кезекті ректорат отырысын 
ҚР Президенті – Ұлт көшбасшысы 
Н.Ә. Назарбаевтың «Ұлт жоспары – қазақстандық 
арманға бастайтын жол» бағдарламалық 
мақаласының негізгі бағыттарын жүзеге асыру 
жолындағы университет міндеттерін айқындауға 
арнады. Бұл туралы алдымен университеттің 
әлеуметтік даму жөніндегі проректоры Шолпан 
Ерболқызы Жаманбалаева хабарлама жасады.

Салауатты өмір салты – бұл ең әуелі 
денсаулықты сақтауға және нығайтуға 
бағытталған сауықтыру жолындағы белсенді 
іс-әрекет. Соңғы статистикалық мәліметтер 
бойынша, денсаулық 53-55%-ға салауатты 
өмір салтына тәуелді. Бұдан салауатты өмір 
салтын ұстанудың қаншалықты маңызды 
екендігін байқауға болады. «Ауырып ем 
іздегенше, ауырмайтын жол ізде» деген 
қағиданы берік ұстанған ҚазҰУ ұжымы 
биыл дәстүрлі түрде оқытушы-профессорлар 
құрамы мен докторанттар арасында 44-рет 
«Денсаулық» спартакиадасын өткізіп отыр.

Мемлекеттік дамудың жаңа қазақстандық жолын 
айқындап берген Елбасы Н.Ә.Назарбаевтың 5 
институттық реформа бойынша «100 нақты қадамы» ел 
өміріндегі елеулі оқиға болғаны белгілі. 2016 жылдың 
1 қаңтарынан бастап осы бес бағыттағы Ұлт жоспарын 
орындаудың  практикалық кезеңі басталды. Елбасы 
мақаласында айтылғандай, «мемлекетті, экономика мен 
қоғамды дамыту үшін қағидатты жаңа құқықтық орта 
қалыптастыратын 59 заң күшіне енді. Бізге тарихымыздағы 
бұрын-соңды болмаған ауқымдағы ұлттық заңнамаға 
өзгерістерді бағамдау маңызды. Оның үстіне, олар біздің 
қазақстандық арманымыз – ХХІ ғасырда көшбасшы отыз 
ұлттың бірі болуға қол жеткізуімізге жол ашады». Өз сөзін 
осылай Ұлт жоспарының маңызы мен міндеттерінен 
бастаған Шолпан Ерболқызы  әр реформаға кеңінен 
тоқталды. «ҚазҰУ бүгінгі таңда бес реформа аясында 
өзіндік жол картасын жасады және оларды жүзеге 
асырудың маңыздылығын әрқайсымыз жете түсінеміз», – 
дей келе проректор алғашқы реформаның  «Мемлекеттік 
қызмет туралы» жаңа Заң негізінде мемлекеттік 
аппараттың тиімділігін арттыруға бағытталғанын айтты. 
«Қазақстан барлық посткеңестік елдердің ішінде алғаш 
болып мемлекеттік қызметшілердің жаңа кадрлық 
корпусын конкурс және меритократия қағидаттары 

арқылы қалыптастыруға кірісті», – деді ол. Елбасы 
өз  мақаласында мемлекеттік қызмет реформасының 
алғашқы заңнамалық акт – Президенттің «Қазақстан 
Республикасындағы мемлекеттік қызмет туралы» 
заң күші бар Жарлығы қабылдануының 20 жылдығы 
тұсында жүзеге асырыла бастауының нышандық мәні 
бар екендігін айтқан болатын. Сонымен қатар Елбасы 
1995 жылдың желтоқсанында бұл құжат тек Қазақстан 
үшін ғана емес, сондай-ақ, бүкіл ТМД кеңістігі үшін 
инновация болғанын атап өтті.  

Президент Жарлығымен Мемлекеттік қызмет 
істері жөніндегі министрлік, оның құрылымында – 
Жемқорлыққа қарсы іс-қимылдың ұлттық бюросы 
құрылды. Осылайша, тек мемлекеттік қызмет жүйесі 
ғана емес, сондай-ақ, жемқорлыққа қарсы іс-қимыл 
танытатын, яғни жемқорлық көріністерінің барынша 
алдын алуға бағдарланған жүйе де жаңғыртылып отыр. 
«Қазіргі таңда мемлекеттік қызметті дамытудың жаңа 
кезеңіне қарай отырып, біз әкімшілік мемлекеттік 
қызметшінің мансабы оның біліктілігі және жинақтаған 
тәжірибесіне,  оған еңбекақы төлеудің жаңа жүйесі оның 
біліктілігі мен атқаратын жұмысының сипатына, көлемі 
мен нәтижесіне байланысты екенін көреміз. 

Бағдат БЕЙСЕНОВ,
дінтану және мәдениеттану 
кафедрасының доценті

Бүгінгі таңдағы тәуелсіз ел ретіндегі жетістіктеріміз 
қоғам мен билік арасындағы берік байланыс пен 
азаматтық қоғам институттарының өзара әріптестік 
қызметі арқасында табысты іске асты. Елбасы 
әрқашанда алдымен экономика, кейін саясат екендігін 
үнемі айтып келеді. Бұл ұстаным бүгінгі геосаяси және 
геоэкономикалық мүдделер қақтығысы және әлемдік 
қаржылық дағдарыс жайлаған алмағайып заманда 
бірден-бір дұрыс шешім екендігін уақыт көрсетіп отыр. 
Елбасының «Ұлт жоспары – қазақстандық арманға 
бастайтын жол» атты бағдарламалық мақаласы әлемдік 
экономиканың, саяси ахуалдың күрделі жағдайында 
Мәңгілік Елдің асқақ асыл арманы мен айқын мұратын 
шындай түсіп, дүниежүзілік қоғамдастықта еліміздің 
мерейін үстем ететін тұғырнама болып отыр.  

Елбасы «Нұр Отан» партиясының XVI съезінде 
сөйлеген сөзінде: «Бес институттық реформалар – ел 
дәл осындай ізділікпен өтуі тиіс бес қадам. Тек осындай 
жағдайда ғана біздің реформаларымыз тиімді болады, ал 
қоғам мен мемлекет біртұтас және тұрақты болады. Нақ 
осындай жолдан барлық табысты мемлекеттер өткен», 
– деп атап көрсеткен болатын. Мәңгілік Ел мұратына 
жетуге апаратын бес қадам елдің тұрақты дамып, сын-
қатерлерді бірлесе еңсеруіне жол ашады. 

Жалғасы 3-бетте

Он күнге созылатын іс-шараның бағдарламасына 
спорттық ойындардың 7 түрі енген. Олар: шахмат, 
тоғызқұмалақ, дартс, бадминтон, волейбол, мини-
футбол және стол теннисі. Спорттың әр түріне он 
төрт факультеттен, әскери кафедрадан, кітапхана мен 
қауіпсіздік қызметінен, «Қазақ университеті» баспасы 
мен ректораттан жасақталған 19 команда қатысуда.
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В КазНУ проходит обсуждение статьи Президента страны Н. Назарбаева 
«План нации – Путь к Казахстанской мечте» 

ректорат

Факультет тынысы

Жалғасы. Басы 1-бетте

На базе Научно-
технологического парка КазНУ 
ученые обсудили вопросы 
химии воды. При поддержке 
руководства университета 
в лице первого проректора 
вуза д.х.н., проф. М. М. 
Буркитбаева состоялась работа 
ІІІ семинара-конференции 
«Интеграция химической 
науки с производством, через 
инновации к прогрессу». 

Уже который год проект «Green Cam-
pus» КазНУ активно воспитывает среди 
студентов вуза экологическое сознание, 
проводит информационно-образовательные и 
мотивационные мероприятия, направленные 
на внедрение в университетах корпоративной 
экологической политики. 

На очередном мероприятии в рамках 
«Green Campus» в общежитии №9 участники 
проекта встретились со студентами 
факультета  философии и политологии, 
подарили им пальмовое растение 
«Хамедорея» и рассказали о специальном 
уходе за ним. Это небольшое дерево, 
произрастающее во влажных тропических 
лесах полуострова Юкатан, Мексики, 
Гватемалы и Белиза. В комнатной культуре 
выращивается как декоративно-лиственное 
растение за счет своих изящных перистых 
листьев.

Ж. КАБИДЕНОВА, 
А. ТАНАБАЕВА,

докторанты 2 курса 

***

Жақында Жазушылар Одағында 
«Ташенов Жұмабек Ахметұлына 100 жыл» 
атты еске алу мерейтойы өтті. Қазақстанның 
барлық аймақтарынан жиналған көрнекті 
қаламгерлер, тарихшылар, тіл мамандары, 
ақындары қатысқан кешке тарих, 
археология және этнология факультетінің 
деканы Жұмабек Арман Қабдешұлының 
жетекшілігімен ҚазҰУ студенттері де барып 
қайтты.

Ташенов Жұмабек Ахметұлы 
– күрмеуі шешілмеген заманда 
мемлекет басшыларының бұрмаланған 
саясатына наразылығын білдіріп, қазақ 
республикасының меншігіндегі жерлерді 
қаз-қалпында сақтап қалған қайраткер. 
Ол Н.С.Хрущевтың тың және тыңайған 
жерлерді игеру жылдарында Қазақстанның 
солтүстік аймақтарын Ресейге, Оңтүстік 
Қазақстанның мақта егетін аудандарын 
Өзбекстанға, Маңғыстауды Түрікменстанға 
қосу жөніндегі волюнтористік жоспарына 
қарсы шығып, іске асырмай тойтарыс 
берді. Қызметтік ғұмыры 19 жасынан 
басталған Жұмабек Ахметұлы сонымен 
қатар Қазақстан жерінде ядролық сынақтар 
жүргізуге қарсы тұрып, елім, жерім деп 
еңіреп өтті. 

Осындай жүрек тербетер тағылымды 
кештен шыққан тұста біздің көңілімізге 
қазақ халқының біртуар азаматының атына 
Алматы, Астана сынды ірі қалалардан неге 
көше бермеске деген ой келді. Тіпті, қаланың 
орталық бөлігіне ескерткіш орнатсақ та 
артық етпейді. Қазақ жерін сақтап қалған 
азаматқа "Халық қаһарманы" атағын да 
беруге болар еді. Осы кештен біз көп ғибрат 
алып қайттық. 

Б. ЖАРЫЛҒАСЫНОВА, 
тарих, археологияжәне этнология 

факультетінің 1-курс студенті

***

Студенты 1-го курса специальности 
«Международные отношения» провели 
встречу с очень интересными людьми. На 
неё были приглашены руководитель музея 
им. Д. А. Кунаева Ж. Серикбаева – родная 
племянница Д. Кунаева, А. Мулюков – 
личный врач Д. Кунаева, певец, композитор 
и поэт Е. Спаналиев, написавший музыку на 
стихи Ш. Сартай к 100-летию Д. Кунаева. 

Мероприятие студенты начали с 
известной песни «Қазақ елі». После был 
показан видеоклип на песню «Дін аға», в 
исполнении ее автора Е. Спаналиева  она 
прозвучала проникновенно, а клип отразил 
полностью трудовую деятельность Димаша 
Ахмедовича. С приветственной же речью 
выступили декан факультета К. Шакиров 
и зав. кафедрой международного права С. 
Айдарбаев. Гости также поделились своими 
воспоминаниями об этом великом человеке. 
Жанет Даулетовна подарила факультету 
книгу "Құрметті Димаш Ахмедович", 
в которой изданы письма не только от 
граждан Казахской ССР, но и со всего мира, 
адресованные Димашу Ахмедовичу, а также 
его ответы на каждое письмо.

Г. А. КАРИПБАЕВА, 
ст. преподаватель 

кафедры дип. перевода

Конференция объединила ученых, 
занимающихся вопросами всестороннего 
изучения свойств воды, а именно ее 
физико-химическими, спектральными, 
биологическими методами  исследования 
и т.д. 

На семинаре-конференции были 
представлены первичные результаты  
исследований воды на основе 
спектральных данных лаборатории 
крио физики и криотехнологий, Цен-
тра физико-химических методов иссле-
дования и анализа, Национальной нано-
лаборатории открытого типа. Здесь был 
выявлен факт, что после перезаморозки 
вода, содержащая гидроплазму, теряет 

свойства биогенной воды и становится 
обычной дистиллированной водой. С 
этим утверждением согласился и главный 
эксперт мероприятия – доктор PhD, 
генеральный директор «LabMax Industry» 
Максим Дергунов. В своей презентации 
он подробно остановился на важности 
использования биогенной воды в 

приготовлении растворов полисахаридов 
для биомедицинского назначения. 

В рамках работы III семинара-
конференции были созданы условия 
для обсуждения вопросов укрепления и 
дальнейшего развития взаимодействия в 
области химии воды.

Соб.корр.

Сондай-ақ мемлекеттік 
қызметшілердің жұмыс пен тұрмыстағы 
жүріс-тұрысының қалыптары 
регламенттелген Мемлекеттік 
қызметшілердің жаңа этикалық кодексі 
жасалды. Жаңа институт – этика 
бойынша елімізде өкілетті өкілдер 
институтын құру көзделіп отыр. Мақалада 
институттың азаматтар мен мемлекеттік 
қызметшілерге кеңес беріп, олардың 
құқықтарын қорғауды қамтамасыз ететіні 
айтылды», – дей келе Шолпан Ерболқызы 
аталған механизмдердің университеттегі 
көріністеріне тоқталды. «Бірнеше жыл 
бұрын Әл-Фараби атындағы ҚазҰУ 
қызметкерлері мен оқытушыларының 

ұжымдық мәдениет кодексі және Әл-
Фараби атындағы ҚазҰУ студентінің 
ар-намыс кодексі қабылданды. Бұл – 
ҚазҰУ қызметкерлері, оқытушылары мен 
студенттеріне арналған ережелер. Біз әр 
факультетте этика бойынша комиссия 
құрдық, олар бүгінгі таңда толыққанды 
жұмыс атқаруда. Біз «Университет 
жемқорлықтан таза» жобасын жүзеге 
асыруға кірісіп кеттік. Сондықтан ендігі 
біздің мақсатымыз – осы механизмдерді 
жетілдіру, жүзеге асыра беру, олардың біздің 
өмірімізге толыққанды енуін қамтамасыз 
ету», – деді проректор. Сонымен қатар 
ол унверситеттің нәтижеге бағытталған 
басқаруға өткенін, оқу орнының бәсекеге 

қабілеттілігін арттыруға мүмкіндік беретін 
индикативті жоспар қабылданғанын 
тілге тиек етті. Бұл жерден түйетініміз – 
университет бәсекеге қабілетті болу үшін 
әрбір оқытушы өз біліктілігін арттырумен 
қатар, индикативті жоспардың барлық  
талаптарын орындауы қажет.  

Сондай-ақ Шолпан Жаманбалаева 
құқық тәртібі және заңдылық, 
индустрияландыру мен экономикалық 
өсім, қазақстандық біртұтастық пен 
бірлікті нығайту, транспарентті және есеп 
беретін мемлекет қалыптастыру бойынша 
реформаларға шолу жасап, оларды жүзеге 
асыру жөніндегі ұсыныстарымен бөлісті. 
«Алда тұрған басты тапсырма – 100 
нақты қадамды орындау. Ал біздің нақты 
жұмысымыз, мақсатымыз университеттің 
индикативті жоспарына топтастырылған. 
Сондықтан оны орындау – әрбір 
оқытушының міндеті», – деді тақырыпты 
қорытқан ҚазҰУ ректоры Ғалым Мұтанов. 

Сондай-ақ мәжіліс барысында 
биылғы оқу жылының алғашқы 
жарты жылдығындағы университеттің 
ииндикативтік жоспарының 
орындалуы туралы бірінші проректор 
Мұхамбетқали Бүркітбаевтың және өзге 
де оқу жұмысы, ғылыми-инновациялық 
қызмет, экономикалық және өндірістік 
мәселелер жөніндегі проректорлардың 
Н.Ә.Назарбаевтың «Ұлт жоспары – 
қазақстандық арманға бастайтын жол» 
бағдарламалық мақаласы аясындағы 
міндеттер туралы хабарламалары 
тыңдалып, оқытушы-профессорлық 
құрам өз ойларын ортаға салды. 

Өз тілшімізден 
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13-23 қаңтар аралығында «Мәтінді филологиялық талдау қағидалары» атты 
біліктілікті арттыру курсы өтеді

Мемлекет басшысының «Ұлт Жоспары – 
қазақстандық арманға бастайтын жол» 
мақаласын мұқият оқып шықтық. Онда біз 
бірлікпен бірігіп қимыл жасасақ, Қазақ 
елінің алмайтын қамалы, аспайтын асуы жоқ 
екендігі айқын айшықталған. 

Біз Тәуелсіздіктің 25-жылына жаңа 
қазақстандық арманмен аяқ бастық, 
оның ¬басты мақсаты – ХХІ ғасырдың 
ортасына қарай  Қазақстанның әлемдегі 
аса дамыған 30 мемлекеттің қатарына 
қосылуына қол жеткізу. Елбасы айтқандай, 
«Бұл бүкілхалықтық арманға айналды».

Көкейге түйгеніміз көп. Арман 
адамға қанат бітіреді. «Армансыз адам 
алысқа бармас» деп ата-бабамыз біліп 
айтқан. Арманы жоқ халықтың болашағы 
жоқ. Тәуелсіздік жылдары мемлекетіміз 
кемелденген жолға түсті. Экономикалық 
әлеуетіміз көтерілді. Индустриалдық-
инновациялық бағдарламалар кезең-
кезеңімен жүзеге асып жатыр. Барлық 
облыстарда өндіріс орындары көбейді. 
Қазақстанда тұратын ұлттар мен 
ұлыстардың бірлігі мықты. Олар бір мақсат, 
бір мүддеге қызмет етіп келеді. Елбасы 
мақаласында атап көрсеткен мәселелерді 
оңтайлы шешудің жолдары бар. Дағдарыс 
өтеді, кетеді. Біздің халыққа бұрынғыдан 
да бекем болып, кәсіпке мамандану 
керек. Сонда дағдарыс қорқынышты емес. 
Қазақстанды жақсы болашақ күтіп тұр.

Ұлт жоспары – Ұлы істерге бастайтын 
саяси құжат. Біз Елбасының «Нұрлы» 
жолы арқылы ұлтымыздың өсіп өркендеуі 
мен еліміздің дамуын көреміз. Елбасымыз 
қашанда қиын-қыстау кезеңдерде елді 
жарқын болашаққа жетелейтін жобаларды 
ұсынып, өзінің көреген басшы екенін 
дәлелдеумен келеді. Бұл бағдарлама да 
соның бірі. Барлық саланы қамтыған. Көзі 

ашық, санасы бар адамға үлкен ой салады. 
Елбасы, мемлекетіміз  жастардың 

білім алуына, осы саланы реформалауға 
ерекше көңіл бөліп жатыр. Білім беру 
бағдарламасына маңызды өзгертулер 
енгізілді. Аталмыш мақалада бұл 
бағыттардағы жұмыстар былайша 
көрсетілген: «Білім беру, денсаулық 
сақтау және халықты әлеуметтік қорғау 
салаларын реформалау адам әлеуетінің 
сапасын арттыруға жағдай жасайды. 
Білім беру саласында мектепке дейін 
және мектепте білім берудің жаңа 
үйлестірілген стандарттарын әзірлеу және 
бекіту бойынша жұмыстар жүргізілуде. 
Білім беру үш тілде – қазақ, орыс 
және ағылшын тілдерінде жүргізілетін 
болады. Мемлекеттік индустриялық-
инновациялық даму бағдарламасы 
(МИИДБ) жобалары үшін кадрлар даярлау 
деңгейін арттыру бойынша шаралар 
қабылданды».

Президент атап көрсеткендей: «Біз 
көптеген сынақтарға абыройлы төтеп 
бердік, шынықтық, рухымызды күшейттік. 
Біз жаңа Қазақстанды – Ұлы Дала елін 
құрдық». Олай болса, Бес институттық 
реформанының ойдағыдай орындалуына 
барлық қазақстандықтар болып жан-
жақты қолдау көрсетейік! Бəріміз бір 
тілекпен, бірдей мақсатпен бірігіп, ел үшін 
бірлесе жұмыс жасайық. Мақсатымызға 
жету үшін жұдырықтай жұмылып, үлес 
қосуымыз қажет деп ойлаймын. 

Большое место в Плане нации занимает проект 
масштабной модернизации Казахстана, составной 
частью которого является социально-политическая 
модернизация. Успех социально-политической 
трансформации казахстанского общества поможет 
обеспечить бережное сохранение уникальности и 
самодостаточности национальных культур этносов, 
населяющих страну, государственную поддержку национального единства, 
создание коалиции политических партий, поддержку общественных 
организаций и движений. Словом, дальнейшая модернизация должна 
происходить на основе единства целей и интересов гражданского общества и 
государства. 

В.Ф. ПЕТРОВА,
доктор философских наук, профессор кафедры философии 

Специфика перехода нашего 
общества к рыночным отношениям 
и демо-кратической модернизации 
заключается в создании условий для 
активности, автономности индивида на 
базе традиций национальной культуры. 
Возрождение и развитие духовной 
культуры народа должно способствовать 
формированию социально-исторической 
общности людей, формированию нового 
менталитета, коллективного самосознания 
и архетипов мышления нации будущего. 

В последнее время запрос на поиск 
национальной идентичности обусловлен 
также и новыми общественными 
реалиями, становлением независимости 
и суверенитета Республики Казахстан. 
Осознание своей идентичности должно 
консолидировать народ Казахстана и 
помочь ему успешно преодолеть новые 
вызовы современности. К их числу 
относятся: ускорение («сжимание») 
исторического времени; глобальный 
демографический вызов; глобальные 
угрозы национальной самобытности 
и продовольственной безопасности; 
острый дефицит воды; глобальный 

энергетический вызов; сокращение 
запасов природных ресурсов; «третья 
индустриальная революция»; глобальная 
социальная нестабильность; кризис 
гуманитарных ценностей европейской и 
евразийской цивилизации; угроза нового 
«передела мира». 

Согласно Президенту Н.А. Назарбаеву, 
новый казахстанский патриотизм сродни 
«доброму старому патриотизму» любого 
имеющего свою историю народа. Это – 
прежде всего, гордость за свою страну и ее 
достижения; любовь к Родине, в которой 
каждому гражданину гарантировано 
высокое качество жизни, безопасность, 
равные возможности и перспективы. 
Иными словами, это те жизненно 
важные ценности и приоритеты, которые 
способны объединить современное 
казахстанское общество независимо от 
этнических различий.

Важным элементом в социокультурном 
развитии общества становится создание и 
равных прав, и равных возможностей. Оно 
возможно тогда, когда на казахстанской 
земле воцарятся мир и покой. 

Сабырхан СМАҒҰЛОВ,
Қазақстан тарихы кафедрасының оқытушысы 

Бес инстиуттық реформаның 
мақсаты – елімізді әлемнің өркендеген 
30 мемлекетінің қатарына енгізу. 2016 
жылдың 1 қантарынан  бастап бес 
инстиуттық  реформаны жүзеге асыру 
бойынша 100 нақты қадам – Ұлт 
жоспарын орындаудың практикалық  
кезеңі басталды. Ұлт Жоспары  – еліміздің 
саяси, экономикалық және әлеуметтік, 
рухани кемелденуінің іргетасы. Бұл 
еліміздің өркениеттік және жалпы 
адамзаттық құндылықтарға құрметпен 
қарайтындығын дәлелдейді. Саяси 
мәдениет бұл қоғамдағы түрлі әлеуметтік, 
саяси, діни топтардың өзара келісімде 
және өзара түсіністікте өмір сүріп бірлесе 
әрекет етуін білдіреді. Әлемнің кейбір 
елдерінде орын алған саяси текетірестер 
мен дінаралық және ұлтаралық 
кикілжіңдер бұл қоғамдағы азаматтық 
институттардың жетімсіздігінен туындап 
отырғаны жасырын емес. Саяси шешімдер 
алауыздықтың емес, қоғамдық келісім 
мұратына қызмет етуі тиіс. Елбасының 
Жарлығымен құрылған қоғамдық кеңестер 
қоғамның өзін-өзі реттеуі мен жергілікті 
өзін басқару механизмін дамыту арқылы 
адам әлеуетін артырып, азаматтардың 

саяси мәдениеті мен шешім қабылдау 
үдерісіне қатысу мүмкіндігін кеңейтуге 
мүмкіндік береді. Жаңғыртулар жөніндегі 
ұлттық комиссия реформалардың 
шынайы іске асуының заңнамалық және 
ұйымдастыру тұрғысынан қамтамасыз 
ететін болады.

Мемлекет пен қоғамның гүлденуіне 
және өркениеттік жолмен дамуына 
негіз болатын ел ішіндегі тұрақтылық, 
дінаралық келісім және ұлтаралық 
сыйластық қағидаттары – еліміздің сара 
саясатының жемісі.

Қазақстан халқы ассамблеясы 
қызметі Мәңгілік Елдің этностарын 
бір ортақ арманға  ұйыстыруда. 
Ассамблея – Ұлт жоспары аясында 
этносаралық қатынас нығаюына негіз 
болатын барша қазақстандықтарды 
ортақ азаматтық бірегейлік  рухында 
біріктіретін тұғыр. Елбасы: «Мемлекет 
құрудың жаңа белесінде ұлт біртектілігі 
мен біртұтастығын нығайтудағы біздің 
стратегиямызда қағидатты маңызды 
сәт бар. Біртектілік пен біртұтастық 
бойынша бүкіл жұмысты біз Қазақстан 

Жалғасы. Басы 1-бетте халқы ассамблеясы айналасында түзетін 
боламыз. Ол – шешуші қағидат», – деп 
мемлекет үшін тұтастық пен біртекті 
азаматтық ұстаным маңызды бұлжымас 
қағидат екендігін атап көрсетті. 

Мәңгілік Елдің саяси, әлеуметтік, 

экономикалық жаңғыруы мен рухани 

түлеуі  инновациялық индустрияландыру, 

заманауи ғылымды қажет ететін 

экономиканы қалыптастыру, мемлекетті 

кәсібилендіру, құқықтық санаға 

негізделген тәртіп пен заңдылық 

қағидатын орнату, үнемді энергия көздерін 

қолдану мен экономиканың өңдеуші 

секторын ұлғайта отырып, сыртқы 

инвестициялардың жаңа көздерін ұтымды 

тарту  және еңбек қатынастарының жаңа 

түрін  енгізу арқасында жүзеге аспақ. 

Қазақстандық ортақ арманды  іске 

асыру жолында баршамыз азаматтық 

белсенділігімізді танытып, жұмыла еңбек 

етуіміз қажет. Бұл  реформалар мемлекет 

пен қоғам өмірінің барлық салаларын 

жаңғыртуға бағытталғандықтан, еліміздің 

жарқын болашағы – жастарды Мәңгілік 

Ел идеясы құндылықтары  негізінде 

тәрбиелеу және білім беруді қазақстандық 

арманның іске асуының кілті деп білеміз. 
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Сианьский транспортный  университет объявляет конкурс на получение стипендии 

Китайского Правительства для магистрантов и докторантов КазНУ

Жалғасы. Басы 1-бетте

жа лын

Біз, химия және xимиялық 
теxнология факультетінің 
1-курс студенттеріміз және 
«COLLА» атты жас ғалымдар 
мен студенттер үйірмесінің 
мүшелеріміз. Біз өзімізге 
ерекше әсер қалдырған 
тәжірибелер туралы айтқымыз 
келеді.

«COLLA» үйірмесінің мүшелері 
сабақтан тыс уақытта көптеген 
қызықты тәжірибелерді жүргізеді. 
Студенттер жақсы шыққан 
нәтижелерді сәтті тәжірибелер ретінде 
әр түрлі байқаулар мен сахналарда, 
балалар үйі мен қарттар үйлерінде 
орындап, көпшіліктің көңілінен 
шығып жүр. Үйірменің мақсаты 
студенттердің химия ғылымына деген 
қызығушылықтарын арттыру, ғылымға 
бағыттау, ғылыми мүмкіндіктеріне жол 
ашу болып табылады. 

Сіздерге, алдымен, ғажайып «Алтын 
жаңбыр» тәжірибесі туралы баяндасақ.

Мұнда қорғасын нитраты мен 
калий йодидінің ерітінділерін бір-
біріне құямыз. Бірер секундтан кейін 
алтын түсті ірі түйіршіктердің түзіле 
бастағанын байқаймыз. Қараңғыда 
да, жарықта да бақыласақ, алтын 
түсті түйіршіктер мөлдір ерітіндіден 
өздігінен сарғыш жылтыр түйіршіктер 
пайда болып, іріленіп, жаңбыр тәрізді 
колбаның түбіне тұна бастайды. Бұл 
тәжірибенің маңызы өте зор, мысалға, 
әдемі сувенирлер жасауда кеңінен 
қолданылады. 

Бұдан басқа бізге әсер еткен 
тәжірибенің бірі – қараңғыда 
жарық шығаратын сұйықтықтар 
алу. Бұл тәжірибені орындау үшін 
біз барлығымыз кешқұрым уақытта 
жиналып, қараңғы түскенін күттік. 
Тәжірибе өте қызықты шықты.

Сондай-ақ «COLLA» ұйымының 
жетекшісі, аға оқытушы Дана 
Артықова  бізді тұрмыстағы қарапайым 
заттар мен дәрі-дәрмектерді қолдану 
арқылы түрлі химиялық тәжірибелер 
жасауға болатынын көрсетті. Атап 
өтсек, «Коллоидтық бау-бақша», 
«Пілдің мұрны», «Үй жағдайында 
индикатор жасау», т.б. тәжірибелерді 
жасай отырып, біз химиялық және 
тұрмыстағы жуғыш заттардың 
қасиеттері мен ерекшеліктерін 
тәжірибе жүзінде бақыладық. Аталған 
тәжірибелер маңызы тұрмыста және 
өмірде зор екендігіне көзіміз жетті.

Қорыта келе айтарымыз, химиясыз 
өмірді елестету мүмкін емес. Біз 
болашақта ірі химик маманы және 
халқымыздың мақтанышы болғымыз 
келеді. Себебі, біз – химия мен 
химиялық технология саласы ең 
жақсы дамыған ЖОО-да, әл-Фараби 
атындағы ҚазҰУ-да оқып жатырмыз!

А.МОЛДАҒАЛИЕВА, 
А. ТӘЖІБАЙ, 

химия және химиялық технология 
кафедрасының  1-курс студенттері

Для большинства стран Европы, так же как и для Казахстана, 
аккредитация как оценка качества – новое явление в высшем 
образовании. 

Повышение качества высшего 
образования в Казахстане, в частности, 
в КазНУ, основывается на постоянной 
работе по совершенствованию всей 
образовательной системы, включая 
развитие крупных многопрофильных 
университетов, научно-исследовательских 
институтов, которые смогут создавать 
своим студентам необходимые технические 
и другие условия для получения  
сертифицированного инженерного 
образования.

Этому свидетельствует прошедшее 
недавно в КазНУ Международное 
Совещание представителей Центрально-
Азиатских обществ инженерного 
образования в контексте «Система гарантии 
качества инженерного образования: 
аккредитация образовательных программ 
и сертификация инженерных кадров», 
модератором которого выступил 
ректор университета Г. М. Мутанов. 
На пленарном заседании прозвучали 
доклады представителей университетов и 
координаторов проекта QUEECA стран 
Испании, Португалии, Узбекистана, 
Ассоциаций инженерного образования 
России, Таджикистана, Кыргызстана и 
Казахстана. 

В рамках программы международного 
совещания в течение 2-х дней был 
проведен международный тренинг-
семинар по повышению квалификации 

преподавателей в области «Системы 
обеспечения качества инженерного 
образования» под руководством 
президента Ассоциации инженерного 
образования России Ю. П. Похолкова и 
вице-президента Ассоциации инженерного 
образования Казахстана KAZSEE Б. А. 
Шайкенова. В тренинге приняли активное 
участие преподаватели механико-
математического, физико-технического 
факультетов, а также факультета химии и 
химической технологии – профессор С. 
М. Тажибаева,  доценты А. К. Рыскалиева, 
Р. К. Ашкеева,  ст.преподаватели Н. Н. 
Чопабаева, Р. С. Иминова и др.  

Тренинг проводился в виде 
экспертного семинара. На одном из них 
была рассмотрена проблема активизации 
деятельности обучающихся. Алгоритм 
семинара из шести шагов был таков, 
что каждый преподаватель проявил 
максимально творческий подход для 
того, чтобы как эксперт оценить уровень 
организации самостоятельной работы 
студентов; обучить преподавателей приемам 
проведения занятий, повышающих 
степень вовлеченности обучающихся 
в образовательный процесс; усилить 
деятельностную часть образовательного 
процесса; обеспечить одновременную 
реализацию принципов вовлеченности, 
интерактивности, самостоятельности 
и результативности; изменить роль 

преподавателя из «транслятора» знаний 
в организатора учебного процесса, 
консультанта, наставника, модератора; 
изменить роль студента  из пассивного 
слушателя в активного участника учебного 
процесса (привлечение студентов к 
экспертизе проблем и проблемных 
ситуаций, генерированию, анализу, оценке 
и применению идей). Участие в семинаре, 
насыщенном  всесторонним  анализом 
проблем, командным духом, творческой 
мыслью, мобильностью, а также 
корректировкой мысли и консультацией 
модератора тренинга, произвело сильное 
впечатление и способствовало переоценке 
некоторых элементов образовательной 
системы, в частности, в организации 
деятельностной части преподавания, 
постоянного самосовершенствования  
и развития «инженерного» мышления 
преподавателя и студента. 

Преподаватели факультета химии 
и химической технологии благодарят 
модераторов международного тренинга 
– заведующего кафедрой организации и 
технологии высшего профессионального 
образования Томского политехнического 
университета д.т.н., профессора  Ю. 
П. Похолкова и директора Института 
повышения квалификации Б. А 
Шайкенова в организации такого важного 
и интересного семинара.

Р. С. ИМИНОВА, 
к.х.н., ст. преподаватель кафедры 

химии и технологии
 органических веществ, 

природных соединений и полимеров

Дәстүрлі іс-шара салауатты 
өмір салтын насихаттау мен ҚазҰУ 
ұжымының денсаулығын нығайту 
мақсатында ұйымдастырылып 
келеді. «Жыл сайын «Денсаулық» 
сспартакиадасын ұйымдастырып жүрмін. 
Біздің әріптестеріміздің спортқа деген 
қызығушылығы жылдан-жылға артып 
келеді. Барлық ұжым спорттық іс-шараға 
белсенді атсалысуда. Спартакиаданың 
басты мақсаты – салауатты өмір салтын 
насихаттау. Сондықтан жыл сайын осы 
жарысқа ерекше көңіл бөлінеді», – дейді 
спартакиаданың бас сарапшысы Наталья 
Таганова.

5 қаңтар күні 4 топқа бөлінген 
командалар бадминтон мен стол теннисі 
бойынша сайысқа түсіп, алғашқы екі күнде 
жеңімпазды анықтады. Ерлер арасындағы 
волейбол мен тоғызқұмалақ ойындары да 8 
қаңтарда өз мәресіне жетті.  Алдағы уақытта 
әйелдер арасындағы волейбол, шахмат 
пен ерлер арасындағы мини-футболдың 
нәтижесінен кейін 15 қаңтарда командалық 
есеп қорытындысы жарияланып, жеңімпаз 
командалар Парасат кәсіподағының 
естелік кубоктарымен марапатталады. 

Денсаулықтың қадірін айрықша ұғынып, 
бағалай білген ҚазҰУ ұжымы «Тәні саудың, 
жаны сау», – дейді. 

Елдана ТОҚБАЙ
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14 қаңтарда ҚазҰУ-да РОӘК оқу-әдістемелік бірлестігінің кезекті мәжілісі өтеді

юбилей

Выдающимися достижениями в науке и производстве прославляет 

родной  КазНУ выпускник химического факультета 1976 года 

Абдурасул Жарменов. 

Еще в студенчестве Абдурасул под 
руководством З.Б. Рождественской 
и И.Х. Мулдагалиевой  в солидных 
научных изданиях СССР опубликовал 
работы, посвященные изучению 
электрохимических свойств тугоплавких 
металлов. Разработанные А.Жарменовым 
технологии переработки медных и 
хромовых электролитов были внедрены 
на предприятиях «Балхашмедь» и 
«Каргормаш». Сегодня он – крупнейший, 
я бы сказала, уникальный  специалист 
в области комплексной переработки 
минерального и техногенного сырья, 
доктор технических наук, профессор по 
специальности «металлургия». Научная 
общественность избрала его  академиком 
Национальной Инженерной Академии РК 
и Национальной академии наук РК, ряда 
других международных и республиканских 
академий. 

Создание, освоение, внедрение и 
трансферт инновационных технологий 
в цикле от добычи сырья до выпуска 
высокотехнологичной продукции – вот 
формула успеха  Национального центра по 
комплексной переработке минерального 
сырья  РК, который наш выпускник 
успешно возглавляет вот уже 17 лет. 
Продукция Центра конкурентноспособна 
на мировом рынке, что является наглядным 
доказательством тесной интеграции 
науки и производства, востребованности 
конкурентоспособного образования. 
Созданы малые и средние производства 
стабильного изотопа осмия, йода и его 
соединений, новых видов комплексных 
сплавов, углеродистых восстановителей и 
других материалов.  Более 100 технологий 
внедрено Центром на отечественных 
предприятиях. По разработкам Центра 
работают предприятия и за рубежом: 
в странах СНГ, Северной и Южной 
Америки, Европы и Азии. Можно сказать, 
что Центр «набил руку» на оформлении 

патентов не только в Казахстане, но и в 
Японии, США, Гонконге, Южной Корее, 
Индии, Бразилии, Индонезии, Чили, 
Мексике, Алжире, России, Украине, 
Кыргызстане и др. странах. Мировые 
гиганты в металлургии – Thyssen Krupp, 
Nippon Steel, Kobe Steel, Baosteel, Sinosteel, 
Jiangxi Copper Corporation, Posco, HANWA, 
JinZhou Tian Sheng Heavy Industry Co.Ltd,  
Zhuzhou Smelter Croup Co. – сотрудничают 
с Центром. Но не только заключение 
лицензионных соглашений представляет 
практический интерес для Центра, но и 
привлечение иностранных инвестиций, 
на что нацеливает ученых и бизнес Глава 
государства. 

Так, в  115 странах запатентован «Сплав 
«Казахстанский» - многофункциональный 
сплав для раскисления, легирования 
и модифицирования стали. Сегодня 
он выпускается в Бразилии, по данной 
технологии, основанной на использовании 
отходов добычи угля,  осуществляется 
строительство первой  очереди 
Карагандинского завода комплексных 
сплавов. Как соавтор патента «Сплав 
«Казахстанский» Абдурасул Алдашевич 
пожертвовал Ассоциации выпускников 
КазНУ один  процент, от суммы получаемый 
в виде роялти по патенту на весь срок 
действия охранного документа. Именно 
это обстоятельство и  положило начало 
созданию Эндаумент-фонда – фонда 
целевого капитала развития КазНУ. И это 
тоже впервые в истории отечественной 
высшей школы. Он уверен, что его 
примеру последуют и другие выпускники, 
бизнесмены, ибо без науки и образования 
не может развиваться национальная  
экономика и конкурентоспособный 
бизнес.

Для Абдурасула Алдашевича 
понятия «наукоемкая экономика», 
«технологический прорыв», 
«металлургические производства 

высоких переделов», «коммерциализация 
научных разработок»  - не абстрактные, 
а реальные дела коллектива ученых и 
практиков, сплоченных идеей Президента 
Казахстана о создании инновационной 
индустриализации нашей страны. 
«В кризис даже легче строить новые 
предприятия», - подчеркнул Абдурасул 
Алдашевич 11 января т.г. во время встречи 
членов Ассоциации выпускников на его 
рабочем месте. Так, по технологии Центра 
предусмотрено, по его информации, 
строительство в Кызылординской области 
ферросплавного завода… из отходов 
рисопереработки.

За разработки в области цветной 

металлургии, в частности по производству 
свинца и золота, Абдурасул Алдашевич 
в составе коллектива авторов Центра 
удостоен Госпремии РК в области науки 
и  техники имени аль-Фараби 2015 
года. А четырнадцать лет назад он был 
удостоен Госпремии РК в области науки, 
техники и образования 2001 года. Так он 
заслуженно стал первым дважды лауреатом 
Госпремии суверенного Казахстана. И этот 
исторический факт надо внести в летопись 
КазНУ и факультета.

Абдурасул Жарменов с благодарностью 
вспоминает нашу Альма-Матер. Он намерен 
в День выпускников КазНУ, который в 
этом году состоится 28 мая,  по традиции, 
заложенной ректором Г.М. Мутановым, 
привести в университет весь свой поток, 
ибо для него 2016 год – юбилейный 
вдвойне: он отмечает 60-летие со дня 
рождения и 40-летие окончания КазНУ. 
С гордостью он поделился с нами, что 3 
выпускника стали лауреатами Госпремии 
РК! Этот успех еще не превзошел ни один 
факультет. А традиции отличной учебы, 
успехов в науке,   активной гражданской 
позиции студентов, по его мнению, были 
заложены еще в годы студенчества, когда 
на глазах рос и наш КазГУград. С радостью 
он воспринял новость от декана Ердоса 
Онгарбаева о первенстве факультета 
химии и химической технологии по учебе 
и научным достижениям. «Так и должно 
быть!», – сразу отреагировал  Абдурасул 
Жарменов.

Мы выражаем Абдурасулу Алдашевичу 
огромную благодарность и желаем в день 
его 60-летия крепкого здоровья, новых 
творческих успехов во благо науки и 
образования суверенного Казахстана! Мы 
гордимся им!

Кулгазира БАЛТАБАЕВА,
кандидат исторических наук,

член Ассоциации выпускников КазНУ
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1952 жылдың маусым айында Солтүстік Қазақстан облысы Октябрь 
ауданындағы Марьевка орта мектебін күміс медальмен бітірдім. Алда жоғары 
оқу орнына түсу мақсаты тұрды. Бұл туралы көп ойландық. Мектепті бірге 
бітірген досым Қабдрахман Жарылғапов екеуміз ақылдасып, сол кездегі 
астанамыз Алматыдағы С.М. Киров атындағы Қазақ мемлекеттік университеті 
философия-экономикалық факультетінің философия бөліміне барамыз деп 
шештік. Осы бөлімге қабылданып 1952 жылы 1 қыркүйектен бастап ҚазМУ 
студенті атандық. Ол кезде факультет деканы Жеребятьев Федор Алексеевич 
деген кісі екен, өзі қазақтармен қазақша сөйлесетін.

Философия бөліміне түскен 25 студент 
ішінде қазақ, орыс, ұйғыр, дунган, украин, 
корей, т.б. ұлттардың өкілдері болды. Орта 
мектепті жаңадан бітіріп келген біздермен 
қатар, әр салада қызметте болған 25-
35 жастағы жігіттер де болды. Олардың 
арасында Ұлы Отан соғысына қатысқандар 
да бар. 

Әлі есімде. 9 қыркүйекте 1-курс 
студенттеріне арналған жиналыс болды. 
Онда университет ректоры Төлеген 
Тәжібайұлы Тәжібаев «Моральный облик 
советского студента» деген тақырыпта 
баяндама жасап, бәрімізді жоғары оқу 
орнына түсуімізбен құттықтап, сәт сапар 
тіледі.

Біздің кураторымыз Пак Петр 
Александрович деген оқытушы болды. Ол 
өте кішіпейіл, жылы жүзді адам еді. Бізге 
үнемі қамқорлық жасап, ақылын айтып 
жүретін. Алғашқы күндердің бірінде ол 
бізбен кездесуге философия бөлімінің сол 
кездегі 4-курс студенті (қазіргі академик) 
Жабайхан Әбділдинді шақырды. 
Жабайхан Әбділдин бізге ғылым туралы, 
әсіресе философия ғылымы туралы 
қызықты әңгіме айтып берді. Арасында 
Маркстен, Лениннен, Гегельден, Канттан, 
Фейербахтан ғылымның рөлі туралы және 
оны меңгеру туралы дәйексөздерді жатқа 
айтқанда, біз таңдай қақтық. Мен оның 
аузынан бірінші рет Маркстің «В науке 
нет широкой столбовой дороги. И только 
тот достигнет её сияющих вершин, кто, 
не страшась усталости, карабкается по её 
каменистым тропам» деген сөздерін естіп 
таңғалдым. Бұдан кейін біз философия 
ғылымын меңгеруге бар ынтамызбен 
құлшына кірістік. Бізге сабақ берген 
ғалымдардың дәрістерін ықыласпен 
тыңдап, көрсеткен әдебиеттерін 
кітапханадан тауып, конспектілер жасадық. 
Бізге диалектикалық материализмнен 

философия ғылымдарының кандидаты, 
доцент Дардыкан Николай Петрович 
дәріс оқыды. Басқа пәндерден – Ф.А. 
Жеребятьев, Чечин, Бровер, В.Н. Пуриц, 
Ә.Т.Турсынбаев, Я.Ә. Әубәкіров, Гильман, 
т.б. дәріс оқып, семинарлар жүргізді. Біз 
барлық пәндерге мұқият дайындалып 
жақсы оқыдық. Жоғары шәкіртақы алдық. 
Біз 3-курсты орталаған кезде философия 
бөлімі жабылып қалды да, студенттер 
басқа факультеттерге ауысып оқуға 
мәжбүр болды. Қабдрахман Жарылғапов, 
Әбдірахман Масақбаевтар сол 
экономикалық факультетте қалды. Біраз 
студенттер филология, т.б. факультеттерге 
ауысты. Ал біз бір топ студенттер (Сәрсенов 
Баймұрат, Тойтелеев Әлирақым, Шәріпов 
Миғаш, Мұқанов Қайролла, Нүрпейісов 
Кеңес, Адамбеков  Илья, Кишинов Тимур, 
Искаков Гегель) тарих факультетінің 
3-курсына ауыстық. Онда біз Наубетьяров 
Ақлепес, Исаев Садыбай, Даулетьяров 
Кеңес, Әминов Әнуар, Бибатырова 
Ғайникен, Бірбаева Гулбаһрам, 
Пильменштейн Рая, Стрельцова Клара, 
Петрухин Геннадий, Ділдебаев Кәрім, 
т.б. студенттермен танысып бірге 
оқыдық. Мұнда бізге Серовайский Яков 
Давыдович, Фришман Лия Семеновна, 
Дәрішев Байтұрсын Дәрішұлы, Қабиев 
Қайыргелдин, Жақыпбеков Серік, т.б. 
оқытушылар сабақ берді. 

Б.Д. Дәрішев бізге жалпы тарихтан дәріс 
оқыды. Бұл кісі ешқандай ғылыми атағы 
болмаса да өте білімді оқытушы еді. Ол 
менің ғылыми жетекшім болды. Менің 
курстық жұмыстарымды жақсы бағалап, 
диплом жұмысымның тақырыбын өзі 
тағайындап берді. Сөйтіп, мен «Критика 
К.Марксом и Ф. Энгельсом позиции 
Англии в Восточном вопросе» деген 
тақырыпта диплом жұмысын жаздым. 
Оны 1957 жылдың наурыз айында 

аяқтап, барлық дерлік емтиханды үздік 
тапсырғаным, «Новая и новейшая история 
стран зарубежного Востока» деген пәннен 
4 алып қалғаным дәл бүгінгідей санамда 
сайрап тұр. 

Сол жылы Қазақ мемлекеттік 
университетінің тарих факультетін бітірген 
соң, Солтүстік Қазақстанға аттандым. 
Петропавл қаласына келіп облыстық оқу 
бөліміне кіріп, Октябрь аудандық оқу 
бөліміне жолдама алдым. Аудандық оқу 
бөлімі мені тыңда орналасқан Хрущев 
совхозында жаңа ашылған Хрущев орта 
мектебіне жіберді. Сөйтіп, еңбек жолымды 
осы мектепте тарих пәнінің оқытушысы 
болып бастадым.

Асқақ Алатаудың бауырындағы әсем 
қала Алматыда оқыған 5 жылда көптеген 
адамдармен танысып, достар таптық. 
Сол кездегі астананың театрларында, 
музейлерінде, саябақтарында болып, 
талай қызық сәттерді өткердік. Қазақ 
опера және балет театрынан тамашалаған 
«Қыз Жібек», «Қозы Көрпеш – Баян 
сұлу» опералары үлкен әсер қалдырды. 
Әсіресе, алғаш рет Наурызбай батыр 
(Дзержинский) көшесіндегі сол кездегі 
Қазақ драма театрында Абай туралы 
қойылымды көргендегі ерекше сезімімді 
әлі күнге ұмытпаймын. Қойылымды 
қазақ артистері тамаша ойнап шықты. 
Әсіресе, Абай мен Тоғжанның кездескен 
тұсы жастардың көңілін баураған сәт 
болды. Пьесаның соңында Абайдың 
«Айттым сәлем, Қаламқас» әні айтылып, 
көрермендер ду қол шапалақтады. Пьеса 
бітіп, жұрт тарағанда қазақ жастары көше-
көшелерде кетіп бара жатып, сол әнді 
айтқандары осы күнге дейін көз алдымда. 
«Құлақтан кіріп, бойды алар» нағыз ән 
осылай тамаша әсер берген еді. 

1957 жылы 5 наурызда Сәбит 
Мұқановпен кездесу болды. Жазушы 
осының алдында Қытайда болып келгені 
туралы қызықты әңгімелеп берді. Сол 
жылы Мұхтар Әуезовпен кездесу болды. 
Ол өзінің Индияда болған сапары туралы 
баяндады. Осы жылы 25 наурызда 
Ғылым академиясының үлкен залында 
Мұхтар Әуезовтің «Абай» романы туралы 
ғылыми конференцияда болдық. Онда 
қазақтың белгілі сыншысы Мұхаметжан 
Қаратаев өте мазмұнды баяндама жасады. 
Сол студент кезімізде 2 рет Пахта-Арал 
совхозына барып мақта жинадық. Осының 
бәрі біздің, студенттердің көзқарастарын 
кеңейтіп, достығымызды нығайтып, 
елімізге, Отанымызға деген патриоттық 
сезімімізді шыңдады. Айта берсек, 5 
жылдық студенттік өмірде сабақтан басқа 
да қызықты жағдайлар көп болды. Оның 
бәрін түгел айтып жеткізу мүмкін емес.

Сөз соңында айтарым, сол кездегі 
университетті бітірген түлектер еліміздің 
әр өңірінде, әр салада абыроймен қызмет 
атқарды. Мысалы, Кеңес Нүрпейісов 
– тарих ғылымдарының докторы, 
Гегель Исқақов – тарих ғылымдарының 
кандидаты, Илья Аданбеков – Қазақ 
Ұлттық ғылым академиясының академигі, 
партия қызметкері, Ғайникен Бибатырова 
– көп жыл комсомол комитетінің 
хатшысы, Ғылым академиясында 
«Ғылымдар үйінің» директоры болды. 
Гулбаһрам Бірбаева – Жамбыл облысында 
аудандық атқару комитеті төрағасының 

орынбасары қызметін атқарды. Миғаш 
Шәріпов – мектеп директорынан Білім 
министрлігінің бөлім меңгерушілігіне 
дейін көтерілді. Қабдрахман Жарылғапов 
– сауда, қаржы салаларында басшылық 
қызметте болды. Мен – мектеп директоры, 
Солтүстік Қазақстан облыстық білім 
беру бөлімі меңгерушісінің орынбасары 
қызметтерін атқардым.

Қазір 1957 жылғы түлектердің жасы 
80-нен асты. Бәрі зейнеткер. Әттең, 
бірсыпыра жолдастар дүниеден өтіп 
кетті. Тірілеріміз бір-бірімізбен кездессек 
немесе хат арқылы, телефонмен сөйлессек 
те сол студенттік жылдарды зор ілтипатпен 
еске аламыз. 

Біз университетті бітіргелі 58 жыл. Одан 
бері бұл оқу орны, әрине, талай түлектерді 
даярлап шығарды. Университеттің 
мәртебесі өсіп, дүние жүзіндегі алдыңғы 
қатарлы университеттердің қатарына 
қосылды. Қазір бұл оқу орны Әл-Фараби 
атындағы Қазақ ұлттық университеті деген 
атпен танымал. Біз ардагерлер риза болдық 
– университеттің 80 жылдығына орай бізге 
ҚазҰУ ректоры Ғ.М. Мұтанов Әл-Фараби 
атындағы алтын медальді тапсырды. 

Қазақстан Республикасы Президенті 
Н.Ә. Назарбаев 2014 жылғы 19 наурызда 
университеттің 80 жылға толуына орай 
былай деп құттықтаған еді: «Әл-Фараби 
атындағы Қазақ ұлттық университеті – 
Қазақстандағы негізгі университеттердің 
бірі. Ол – ең ірі және алдыңғы қатарлы оқу 
орны. Биылғы жылы оның құрылғанына 
80 жыл толмақ. Осы уақыт ішінде оның 
қабырғасында қанша маман дайындалып, 
қазіргі уақытта Қазақстанда қызмет 
етуде. ҚазҰУ түлектері үкіметте де, 
менің аппаратымда да, Парламентте де 
бар. Бүгінгі жоғары оқу орындарының 
студенттеріне қойылатын талаптар 
бұрынғыдан артты, сондықтан жаңа 
жағдайда университет үнемі өзінің бәсекеге 
қабілеттілігін күшейте отырып, біліктілігі 
жоғары кадрлар даярлауда үлгі болуы 
тиіс. Тек осы жағдайда университеттің 
мәртебесі арта түспек. Қазақ ұлттық 
университетіне еліміздегі жоғары оқу 
орындарының көшбасшысы болып 
қалуына, отандық ғылым мен білімнің 
үздік дәстүрлерін сақтап, байыта түсуіне, 
ізгілік пен ағартушылық идеяларына 
қызмет етуіне тілектеспін!»

Міне, бұл – Қазақ ұлттық университетіне 
берілген жоғары баға және оның әрі қарай 
да еліміздің жоғары оқу орындарының 
көшбасшысы бола беруіне деген ізгі тілек 
пен талап. Мен осы университеттің түлегі 
болғаныма мақтанамын, оның елімізге 
қажетті білікті қадрларды даярлай беруіне 
тілектестік білдіремін.

 Қайролла 
МҰҚАНОВ,

 ҚазМУ-дың 1957 
жылғы түлегі,
 КСРО, Қазақ 

ССР  білім беру 
ісінің озаты, 

«Құрмет белгісі» 
ордені, Ыбырай 

Алтынсарин 
медалінің иегері, 

ҚР Мәдениет 
қайраткері



7№2 (1596) 12 қаңтар 2016 жылж а с т а р  б е т і

14-15  қаңтарда «Білім беру бағдарламаларын жаңғырту: аккредиттеу және кадрлар 
дайындау сапасының кепілі» атты 46-ғылыми-әдістемелік конференция өтеді

Каждый выпускник школы 
стоит перед сложным выбором 
– выбором профессии. Это 
достаточно серьезный вопрос, 
к которому стоит подходить 
обдуманно. Нужно учитывать 
свои личные интересы, оценить 
собственные способности, 
проанализировать соответствие 
своих личностных качеств с 
теми качествами, наличия 
которых требует выбранная 
специальность, изучить 
возможные жизненные 
перспективы, которые даст та или 
иная профессия. 

Но вместе с тем при выборе 
профессии не каждый выпускник  
получает желаемое, даже если он учел 
все свои индивидуальные особенности. 
В связи с этим у многих первокурсников  
появляются проблемы с учебой,  с 
преподавателями и одногруппниками. 
Многие из них совершают необдуманные 
поступки и меняют профессии, получая 
не самый лучший результат. Стремление 
и успехи студента зависят не только от 
перспективы выбранной профессии, но и 
от правильного выбора высшего учебного 
заведения.

Сделав однажды выбор и поступив в 
КазНУ на факультет востоковедения, мы 
никогда не пожалели об этом. В начале 
обучения у каждого первокурсника есть 
страх, и поэтому он не сразу раскрывается, 
а иногда и вовсе замыкается в себе. От 
отношений преподавателя к студенту  
зависит будущее молодых людей, только 
с поддержки  преподавателей многие 
студенты достигают больших высот.

Открыв двери этого факультета, мы  
встретили  своих лучших преподавателей, 
которые вкладывают в дело душу, а также 
поддерживают каждого студента в их 

начинаниях. Не было той стены, которая 
существует обычно между студентом и 
наставником.  Преподаватели нашей 
кафедры, а именно «китайской», являются 
не только учителями с большой буквы, 
но и лучшими  психологами, которые 
умеют находить индивидуальный подход  
к каждому студенту, направляя их на 
правильный путь, делясь собственным 
опытом  и знаниями. 

Поступив сюда, вы сможете стать 
бакалавром, магистром и докторантом  
нашего факультета и  под руководством 
кандидатов и докторов наук получить 
возможность участвовать в научном 
поиске, реализовать себя в качестве автора 
публикаций, освоить язык в совершенстве, 
изучить культуру и традиции стран 
Востока. 

Обучаясь в университете,  все 
думают, что задачи студента сводятся 
к посещению занятий, выполнению 
домашних заданий, сдаче зачетов и 
экзаменов. Все перечисленное, конечно, 
необходимо, но отнюдь не достаточно 
для будущей успешной карьеры. Нужно 
научиться еще и взаимодействовать: 
общаться, понимать и принимать других. 

Чему мы и научились, обучаясь на нашем 
факультете. Ведь студенческая жизнь здесь 
очень насыщенная: проходят различные 
конкурсы, олимпиады, где, приняв 
участие, вы  научитесь прислушиваться 
к мнению других, работать в команде; 
приобретете качества, без которых 
невозможно приобщиться к образованным 
слоям общества. А также, участвуя в таких 
мероприятиях, вы не только откроете для 
себя, что-то новое, но и  получите шанс 
выиграть  грант на обучение в зарубежных 
университетах.

КазНУ  им. аль-Фараби один из самых 
престижных, динамично развивающихся 
университетов  Казахстана. И у нашего  
факультета – доброе имя и большие 
перспективы. Опираясь на почти 
40-летнюю традицию изучения языков 
и истории стран Востока и отметив в 
2014 году 25-летний юбилей,  факультет 
востоковедения является крупнейшим 
центром страны по подготовке 
высококвалифицированных специалистов 
со знанием восточных языков.  

Д. БАЛТАБЕКОВА, 
Ш. УШУРОВА 

Әлемді сақтау ұраным,
сол жайлы ойлан, Қыраным!
Жер шары жатыр бүлініп,
Ол сенің, адам, тұрағың.

Тұрақты сыйла, адамзат!
берілген шебер ғаламат.
Шешілер сонда сан сұрақ,
өткенге зер сал, саралап.

Атомың жатыр улап ел,
кендерің қазған былғап жер.
Болашақ толы қауіпке,
бар оған бүгін көп дәлел.

Шешуге бәрін тың жол бар,
құлақ сал, адам, тыңдаңдар.
Залалсыз өмір сүруге,
қайтымды талай қорлар бар.

Күн нұры, желі, суымен,
биогаз да бар сезінсең.
Пайдасына толық адамның,
асады шындап берілсең.

Әлемді құтқар, жігітім,
ғылымның бастап сонысын.
Атомды өңдеп, жер қазбай,
табиғаттың сақтап тумысын.

Сыры бар бірақ сан қилы,
ізденген ұрпақ мандиды.
Сан сырдың кілті ғылымда,
мазалар талай алғырды.

Жаңалық жарат көптеген,
талайдың ойы жетпеген.
Кедергі шықса алдыңнан,
ғылымды тыңдат еппенен.

Жеңіске ұмтыл, ұланым,
ғылымның сөзі тұрарың.
Ғылымнан таппақ адамзат,
өмірдің нұрлы шуағын!  
                                                    

Кәдірбай ҚАЙРАТ,
плазма физикасы және 

компьютерлік физика кафедрасының 
ассистенті

Отгремели фанфары III Фестиваля 
театров «Солнечный круг», который 
проводит ТЮЗ им. Н. И. Сац.  Это – 
яркий, светлый праздник, который 
очень нужен взрослым и детям. 
Детворе – показать свои актерские 
возможности. Взрослым – лишний 
раз убедиться в том, что все ребята 
необыкновенно одарены, только 
надо найти и развить эти таланты. 

В этом году ТЮЗу им. Н. И. Сац 
исполнилось 70 лет. Создавая театр для 
детей и юношества в далеком 1945 году, 
Наталья Ильинична мечтала, чтобы у 
детворы Алматы был свой театр, свой дом 
искусств, свой дом творчества.

Театральный клуб КазНУ «Эйдос» два 
года назад, на первом Фестивале ТЮЗа, 
завоевал Гран-при за лучшую режиссуру, а 
потому вот уже второй год клуб выступает 
вне конкурса. В этом году, к юбилею ТЮЗа, 
«Эйдос» решил поставить пьесу, в которой 
нашли отражение и история театра, и 
герои пьес прошлых лет. Также подняли 
важнейшую проблему – вовлеченности 
подростков в эту необычную, но 
интересную  театральную среду.

Пьесу «Театр оживает» написала 
студентка третьего курса факультета 
журналистики КазНУ Салтанат Кустанова. 
На сцене появился не только современный 

подросток Петя Рюшкин с гаджетами, 
но и сама Сац, которая проводит для 
Пети экскурсию по закулисью театра. 
Здесь  также можно было увидеть героев 
любимых сказок – Кая, Белоснежку, Кота в 
сапогах, Дюймовочку. В спектакле заняты 
как опытные актеры театра «Эйдос», так 
и первокурсники, впервые вышедшие на 
Камерную сцену ТЮЗа. 

Персонажи тюзовских постановок 
прошлых лет показывают, какие в театре 
возможны интриги, когда Принц вдруг 
влюбляется не в Золушку… Да и наш герой 
Петя Рюшкин, убеждаясь в волшебной 
силе театра, преображается, а узнав о 
богатейшей истории театра, превращается 
из циника в мечтательного и тонко 
чувствующего подростка. 

На III Фестивале театров «Солнечный 
круг» клуб «Эйдос», где заняты студенты 
факультета журналистики КазНУ, завоевал 
первые места в нескольких номинациях. 
Так, в театральной ярмарке «Пишем пьесы 
для нас…» 1 место заняла третьекурсница 
Салтанат Кустанова за вышеназванную 
пьесу «Театр оживает». На втором месте 
студентки 4  курса Екатерина Лейман и 
Эльвира Абдусалямова за представленную 
пьесу «Аптека счастья. Пьеса-мюзикл», с 
которой «Эйдос» выступал на Фестивале в 
прошлом году. 

Кроме этого, актеры театра «Эйдос» 
также с удовольствием посещают все 
премьеры ТЮЗа и пишут рецензии на 
спектакли. В конкурсе рецензий первое 
место у Екатерины Лейман. Отмечены 
грамотами еще несколько студенток 
журфака КазНУ Эльвира Абдусалямова, 
Саяжан Абирбек, Салтанат Кустанова, 
Анастасия Белоусова, София Галибабаева. 

Участвуя в таких мероприятиях, 
эти юноши и девушки едины в одном: 
побольше бы таких фестивалей – 
живописных, насыщенных событиями и 
праздников, на которых можно показать 
свое актерское мастерство. 

Лариса НОДА,
Худ.рук. театра КазНУ «Эйдос»,

ст. преподаватель факультета 
журналистики, лауреат Международного 

Пушкинского конкурса 
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