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В КазНУ им. аль-Фараби состоялся международный круглый стол “Новый прорыв во внешней политике: 

Республика Казахстан непостоянный член Совета Безопасности ООН”.

НОВЫЙ ПРОРЫВ ВО 
ВНЕШНЕЙ ПОЛИТИКЕ

В работе круглого стола приняли участие 
представители дипломатического корпуса, 
международных и неправительственных организаций, а 
также академического сообщества и средства массовой 
информации. 

Заместитель главы представительства МИД РК в 
Алматы Рымтай Карибжанов отметил, что благодаря 
глобальным идеям и уникальным инициативам Главы 
государства Нурсултана Назарбаева  Казахстан первая 
страна, избранная непостоянным членом Совета 
безопасности ООН на 2017-2018 гг. от Азиатско-
Тихоокеанской группы.

Избрание Республики Казахстан непостоянным 
членом Совета Безопасности ООН является крупным 
достижением республики, имеющим огромное 
историческое и политико-дипломатическое значение. 

«Внешнеполитические усилия и инициативы 
направлены на укрепление мира, коллективной 
безопасности и стабильности», – отметил директор 
Департамента общественной информации ООН в 
Казахстане Властимил Самек.

«КазНУ им. аль-Фараби возглавляет Глобальный хаб 
ООН  «United Nation Academic Impact» (Академическое 
влияние ООН) по устойчивому развитию, являющегося  
глобальным трендом поступательного движения 
всей человеческой цивилизации.  В рамках данной 
программы, которая объединяет вузы мира,  университет 
успешно позиционирует  себя как ведущий научно-
академический центр, активно вовлекающий ученых 
в реализацию миротворческой миссии ООН и 

использующий  научно-образовательную среду как 
инструмент для решения глобальных проблем», - сказала 
проректор по социальному развитию профессор Шолпан 
Джаманбалаева. По словам профессора, совместная и 
целенаправленная  деятельность в этом важном  деле 
способствует консолидации мирового академического 
сообщества, повышает его роль в противодействии 
нетрадиционным угрозам безопасности, создает 
необходимые условия для продвижения важнейших 
ценностей мирного и устойчивого развития.  

Отмечая преимущества членства Казахстана в Совете 
Безопасности ООН,  директор Института безопасности 
и сотрудничества КазНУ им. аль-Фараби профессор 
Куралай Байзакова подчеркнула очевидную выгоду 
для страны: возможность равноправно участвовать в 
решении глобальных политических задач с соблюдением 
национальных интересов, привлечение международного 
внимания к проблемам нашего региона, определенные 
преимущества перед другими странами, доступ к важной 
международной информации.

Участники круглого стола выразили уверенность в том, 
что Казахстан как активный участник международных 
отношений в вопросах коллективной региональной 
и глобальной безопасности эффективно использует 
свой уникальный опыт для решения ряда неотложных 
проблем, стоящих в настоящее время в повестке дня 
Совета Безопасности ООН: продовольственная, водная, 
энергетическая и ядерная безопасность.

Айкерим КАМАЛДИНОВА

ВЫСОКОЕ 
ПРИЗНАНИЕ

Коллектив КазНУ как Глобальный хаб ООН 
«United Nation Academic Impact» (Академическое 
влияние ООН) по устойчивому развитию с 
большим воодушевлением принял новость об 
очередной исторической победе Казахстана 
– избрании непостоянным членом Совета 
безопасности  ООН на 2017-2018 годы. Данное 
решение международного сообщества является 
закономерным. Оно свидетельствует о триумфе 
многовекторной внешней политики нашего 
Президента и качественно новом уровне 
международного признания Казахстана на 
мировой арене. Казахстан оправдал, выданный 
мировым сообществом, кредит доверия во время 
председательства в ОБСЕ, ШОС и ОИС. Мир 
признает беспрецедентность вклада нашего 
Президента в ядерное разоружение, создание 
системы азиатской безопасности, развитие 
интеграционных процессов на Евразийском 
пространстве. Глобальные идеи Н.А. Назарбаева –  
Съезд мировых и традиционных религий, «Диалог 
цивилизаций», «G-Glodal», «Green Bridge», 
Манифест «Мир. ХХI век» и другие, формируют 
сегодня современный политический дискурс 
и оказывают прогрессивное влияние на всю 
мировую архитектуру. Таким образом, благодаря 
уникальным инициативам Главы государства 
Казахстан становится сегодня одной из важнейших 
фигур в международном процессе решения 
глобальных проблем,  своеобразным мостом в 
диалоге между Востоком и Западом. Убежден, что 
новый политический статус позволит Казахстану 
повысить свою роль в регионе по регулированию 
приоритетных вопросов мировой безопасности, 
ядерного разоружения и нераспространения, а 
также продовольственной безопасности в условиях 
усиливающихся глобальных вызовов.

Галым МУТАНОВ,
ректор КазНУ, академик
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АҚПАРАТ

ҚазҰУ-да «Сыртқы саясатта жаңа серпін: Қазақстан Республикасы БҰҰ-ның 
Қауіпсіздік Кеңесінің тұрақты емес мүшесі» тақырыбында халықаралық дөңгелек үстел өтті

РЕКТОРАТ

Әр аптаның дүйсенбісінде 
университет өміріндегі маңызды 
мәселелерді талқылайтын 
ректорат отырысы бұл жолы 
да өз деңгейінде өтті. Жиында 
бакалавриат және магистратура 
білім беру бағдарламаларының 
түлектерін аттестаттау нәтижесі сөз 
болды. Бұл жөнінде оқу жұмысы 
жөніндегі проректордың м.а. А.Қ. 
Хикметов хабарлама жасады.

Высокие стандарты КазНУ
Американский финансист 
и филантроп Джордж 
Сорос в своем интервью в 
клубе «Открытая Россия» в 
Лондоне прокомментировал   
достижения Казахстана 
с момента обретения 
независимости. Отметив, 
что на постсоветском 
пространстве Казахстан 
является наиболее развитой 
и независимой страной, 
Сорос подчеркнул, что в 
КазНУ –  образовательные 
стандарты более высокие, 
чем в других университетах 
центральноазиатского 
региона.

Столь высокая оценка знаменитого 
инвестора  и создателя сети 
благотворительных организаций  
свидетельствует о том, что казахстанское 
образование становится узнаваемым и 
конкурентоспособным в мире. КазНУ как 
ведущий вуз Казахстана целенаправленно 
ведет большую работу в данном 
направлении. В университете проведена 
полная модернизация образовательного 
процесса и диверсификация учебных 
программ. Реализуются уникальные 

образовательные программы, 
сопоставимые с программами ведущих 
вузов мира. В рамках интеграции 
образования и науки здесь созданы 
учебно-научные центры и лаборатории 
всемирно известных компаний – 
«Hewlett-Packard», «Microsoft», «Cisco», 
«Koniсa Minolta», FUJITSU, «Samsung» 
и др. Благодаря внедрению передовых 
технологий, успешной аккредитации 
образовательных программ известными 
зарубежными агентствами AQUIN и 

ASIIN, а также активному развитию 
академической мобильности, университет 
становится все более привлекательным 
для иностранных граждан.

По итогам исследования известной 
международной организации «Great 
Value Colleges», КазНУ вошел в 
число 50-ти самых технологически 
развитых университетов мира. Являясь 
единственным представителем не только 
стран-участниц СНГ, но и Восточной 
и Центральной Европы, университет 
занял в указанном рейтинге 31-е место. 
Наряду с этим, КазНУ добился высокой 
позиции в международном рейтинге 
вузов мира QS и единственный из вузов 
Центральной Азии входит в топ-300 
лучших вузов мира. О росте мирового 
авторитета казахстанского университета 
свидетельствует также факт признания 
КазНУ Глобальным хабом ООН «United 
Nation Academic Impact» (Академическое 
влияние ООН) и Региональным хабом 
ЮНЕСКО по устойчивому развитию в 
сфере образования и науки.

ПРЕСС-СЛУЖБА 

В КазНУ состоялась встреча 
руководства университета 
с делегацией Цзянсусского 
педагогического университета 
(JSNU, Китай). Темой повестки дня 
было обсуждение возможностей и 
перспектив сотрудничества научно-
образовательного потенциала двух 
университетов.

В мероприятии выступили первый 
проректор Мухамбеткали Буркитбаев, 
деканы факультетов, проректор JSNU 
Жоу Жугуан, директор Института 
развития «Хуайхай» Шэнь Чжэнпин, 
руководитель факультета иностранных 
языков Вань Инчжан, руководитель 
факультета физкультуры Ли Чуани, 
заместитель декана международного 
колледжа Ли Сюй и преподаватель  
колледжа У Дан.

Открывая встречу, первый проректор 
Мухамбеткали Буркитбаев ознакомил 
гостей с деятельностью и достижениями 
университета. Он отметил, что в 
сотрудничестве с китайскими вузами 
уже проделана большая работа 
с университетами из Гонконга и 
Синьцзяня. В свою очередь проректор 
Жоу Жугуан, поблагодарив руководство 
вуза за теплый прием, рассказал о 
деятельности JSNU. «Цель приезда 
Цзянсусской делегации заключается 
в установлении долгосрочных 
отношений, так как КазНУ известен 
во всем мире. Например, программы 
подготовки переводческих кадров 
популярны за континентом не только 
среди китайских, но и американских 
студентов». «Наш университет моложе 
КазНУ, основанный в 1952 году, 
он первый из китайских вузов стал 
принимать иностранных студентов», – 
сказал проректор педагогического вуза. 

«КазНУ располагает всей 
необходимой технологической 
базой и научным потенциалом для 
сотрудничества. Мы готовы рассмотреть 
предложения по кооперации и 
обмену опытом. КазНУ сегодня 
трансформируется в исследовательский 
университет, поэтому пример вашей 
деятельности для нас интересен», – 
подчеркнул первый проректор.

Цзянсусская делегация в знак 
признательности КазНУ вручила 
шелковый свиток с иллюстрацией 
торгового каравана, символизирующий 
Шелковый путь. А Мухамбеткали 
Буркитбаев в память о первом визите 
в КазНУ вручил Жоу Жугуан презент, 
символизирующий г. Алматы. Таким 
образом, было положено начало новому 
сотрудничеству, объединенное идеей 
развития Нового Шелкового пути.

Для гостей была проведена экскурсия 
по музею, были показаны кампусы и 
библиотека Аль-Фараби, в которой 
проходил круглый стол, посвящёный 
избранию Казахстана в непостоянные 
члены Советы Безопасности ООН, где 
делегация также приняла участие. 

Анвар УШУРОВ

Бакалавриат және магистратура 
білім беру бағдарламалары 
бойынша студенттердің қорытынды 
бағаларымен таныстырған Асқар 
Құсупбекұлы әр санаттағы бітіруші 
түлектердің оқу үлгеріміне жеке-
жеке тоқталды. Биыл бакалавриат 
бойынша жалпы 3 мыңға жуық 
студент қорытынды аттестацияға 
жіберілген. Мемлекеттік емтихан 
нәтижелері грант негізінде алғашқы 
жоғары білім алушылар үлгерімінің 
жоғары екендігін к£рсетіп отыр. 
Нақтырақ тоқталсақ, олардың 44%-
ы – үздік, 42%-ы – жақсы, ал қалған 
14%-ы қанағаттанарлық деген баға 
алған. Келісімшарт негізінде алғашқы 
жоғары білім алушы студенттердің де 
оқу деңгейі қуантарлық. Атап £тсек, 
45,9%-ы – үздік, 37%-ы жақсы және 
17,1%-ы қанағаттанарлық деңгейде 
тамамдаған. Сонымен қатар грант 
негізінде қысқартылған жоғары білім 
алушылардың 25%-ы – үздік, 50%-ы 
– жақсы, ал 25%-ы қанағаттанарлық 
бағаға бітірді. Келісімшарт негізінде 
қысқартылған жоғары білім 

алушылардың к£рсеткіші мынадай: 
69%-ы – үздік, 22%-ы – жақсы, 
9%-ы – қанағаттанарлық. Баяндама 
барысында аталған топтар бойынша 
студенттердің диплом қорғаудағы 
бағыттары мен бағалары, жетістіктері 
де егжей-тегжейлі жеткізілді. 

Ал магистратура білім беру 
бағдарламасы бойынша 2015 жылы 
ғылыми және педагогикалық бағытта 
1400-ге жуық, бейіндік сала негізінде 
200-ге жуық білім алушы қабылданған. 
Магистратурадағы оқу үлгерімі мен 
диплом қорғау к£рсеткіші де жоғары 
деңгейде. Ректорат мүшелерінің 
назарына «Ғылым ордасы» 

магистранттарының оқу деңгейі 
және Мемлекеттік аттестациялық 
комиссиялардың ұсыныстары да 
толық жеткізілді. Қорыта келе Асқар 
Хикметов факультет және кафедра 
меңгерушілеріне атқарылуы тиіс 
міндеттемелерді  тапсырды.  

Сондай-ақ жиын барысында 
Қабылдау комиссиясының жұмысы 
туралы Қабылдау комиссиясының 
жауапты хатшысы Ж.Е. Жаппасовтың 
хабарламасы тыңдалып, дәстүр 
бойынша марапаттаулар мен алғыс 
хаттар  салтанатты түрде тапсырылды. 

�З ТІЛШІМІЗДЕН
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БАС ҚА Л А

На территории студенческого кампуса  состоялась закладка первого камня архитектурного 
комплекса – Триумфальной арки студентов и выпускников

АСТАНА – 
жарқын болашақтың қаласы

Астана – Арқа төсінде бөй көтерген 
жас қала. Өн бойына қазақ халқының 
айбыны мен қайратын жинап, 
тәуелсіз Қазақстанның мақтанышына 
айналған Елордасы. 1997 жылдың 
10 желтоқсанында Президент Н.Ә. 
Назарбаевтың ұсынысы бойынша 
елдің экономикалық және геосаяси 
мүддесіне байланысты Қазақстанның 
астанасы Алматыдан Астанаға (ол 
кезде Ақмола) көшірілген болатын. 1998 жылы қала атауы Астана деп өзгертілді. 
Сарыарқаның солтүстігінде, Есіл өзенінің бойында орналасқан қала Еуропа мен 
Азияны байланыстыратын тарихи орталық. Жас Астананың туған күнін барша 
қазақстандықтар 6 шілде күні тойлайды. Биыл ару қала Астананың бой көтеріп, өсіп-
өркендеп келе жатқанына 18 жыл толып отыр.

Бүгінгі Астана – жедел қарқынмен дамып 
жатқан заманауи қала. Сәулет £неріне  келсек, 
еуропалық және шығыстық үлгілердің үйлесімі 
байқалады. Қаланы екіге б£ліп, еркелеп 
аққан Есіл шаһардың  к£ркіне одан әрі рең 
бере түсетіндей. Осыдан біраз жылдар бұрын 
саусақпен санарлықтай үйлердің орнында 
бүгінгі таңда к£з жауын алатын зәулім үйлер 
мен мұндалайды. Қаланың архитектуралық 
бейнесін қалыптастырар сәтте Нұрсұлтан 
Назарбаевтың оған еуразиялық рең беру қажет 
деген ұсынысы ескеріліп, құрылыс барысында 
еуропалық технологиялар пайдаланылған 
болатын. Сонымен қатар қала құрылысына 
жергілікті және түркиялық, италиялық, 
француздық және швейцариялық компаниялар 
атсалысқан еді. Жеделдетілген құрылыс 
қарқынының нәтижесінде 6-7 жылдың 
шамасында Қазақстанның даласынан заманауи 
модернизацияланған, қайталанбас бейнесі бар 
қала £мірге келді. 

Айналдырған бірнеше жылдың ішінде 
қаланың халқы үш есеге артып үлгерді.  
Білім қуған жастар елорданың жоғары оқу 
орындарына республиканың түкпір-түкпірінен 

келе бастады. ¦нер ошақтары кең әрі соңғы 
үлгіде бой к£тергендіктен, £нерпаздардың 
да легі жиіледі. Шет мемлекеттерден бас 
қаламыздың к£ркіне қызығып келетін туристтер 
саны да аз емес. 

Қалаға әдемі к£рік сыйлайтын Ақ Орда, 
Бәйтерек монументі, Тәуелсіздік сарайы, 
Бейбітшілік және келісім сарайы, Хан Шатыр, 
«Шабыт» шығармашылық сарайы, «Қазақ 
елі» монументі сынды тарихи-танымдық 
ғимараттары бар. Жас Астанамыздың 
к£ркеюіне к£п боп бірігіп  т£ккен тердің 
арқасында қала 1998 жылы ЮНЕСКО шешімі 
бойынша «Бейбітшілік қаласы» деген атауға сай 
деп танылды. Бразилияда £ткен дүниежүзілік 
байқауда әлем бойынша 12 жас қаланың ішінен 
Астана жоғары атақты иеленді. Азия елдерінің 
ішіндегі солтүстікте орналасқан Астана – 
әлемдегі суық астаналардың қатарында. 

Бүгінгі әсем Астанамыз еліміздің тек 
әкімшілік орталығы болумен шектелмейді, 
сонымен қатар бабаларымыз аңсаған азаттық 
пен ұлттық дамудың орталығына айналды. 
Еліміздің шетелдермен жоғары деңгейдегі 
ресми кездесулері, білім мен ғылым, мәдениет 

пен £нер, спорт пен туризм саласындағы іс-
шаралардың бәрі –  Астанамызда £теді. ХХІ 
ғасырдағы бүкіл жаһандық үдерістердің бел 
ортасында тіршілік ету – әлемдегі кез келген 
ұлттың маңдайына бұйырмаған бақ шығар. 
Астана £зінің жаңа тарихында £зге ұлттарды 
ғана емес, бүкіл адамзатты бейбітшілік пен 
келісімге шақырып отыр және шақыра 
бермек.  Еуразия жүрегінде орналасқан Астана 

қаласының болашағы жарқын әрі нұрлы 
болмақ.  Ендеше, халықаралық аренадағы ел 
абыройы мен беделінің бет-бейнесі Астананың 
туған күні құтты болсын! Кең пейілді, дархан 
к£ңілді, ұлан-байтақ алаш жұртының абыройын 
асқақтатып, жайнай бер, жасара бер деп 
тілейміз!

Қаламқас АМАНҚОСОВА 

Досжан Балабекұлы (фото)

БҰҰ-да Қазақстан үшін аса маңызды  
тарихи оқиға болды: біздің еліміз 
Орталық Азия  мемлекеттері 
ішінде алғашқы болып БҰҰ Бас 
ассамблеясының 70-ші сессиясында 
Азиаттық-Тынық мұхиттық  мемлекеттер 
тобынан БҰҰ Қауіпсіздік Кеңесінің 2017-
2018 жылдарға тұрақты емес мүшесі 
болып сайланды.  

Бұл шешім Жаһандық күн тәртібіне және 
2015 жылы қабылданған БҰҰ-ның тұрақты 
дамуының 17 мақсатына жету бойынша 
Ұлт к£шбасшысы, Қазақстан Президенті 
Н.©. Назарбаев басқарып отырған біздің 
мемлекетіміздің белсенділігін заңды мойындау 
болып табылады. 

БҰҰ Қауіпсіздік Кеңесі 15 мүшеден тұратыны 
бәрімізге белгілі. Ұлыбритания, Франция, 
Ресей, АҚШ, Қытай  – тұрақты болса, қалған 
10 ел екі жылға сайланатын тұрақсыз қатысушы 
мемлекеттерден тұрады. Жыл сайын он тұрақты 
емес қатысушы елдің бесеуі ауысып отырады. 

©л-Фараби атындағы ҚазҰУ ұжымы шын 
жүректен мемлекетіміздің Президентін 
және барлық қазақстандықтарды заманалық 
оқиғамен құттықтайды. Біздің университеттің 
Президент бастамаларын қолдау қызметі 
мемлекетіміз атқарған ауқымды жұмыстардың 
бір б£лігі болды және Қазақстанның 
халықаралық ынтымақтастықта БҰҰ-ның 
Қауіпсіздік Кеңесінде  тұрақты емес қатысушы 
елдің құрамына кіруіне £з септігін тигізді деген 
ойдамыз. 

Қазіргі таңда әл-Фараби атындағы ҚазҰУ  
ұлттық және халықаралық бағдарламалық іс-
қағаздарды және Президент Н.©. Назарбаевтың 
бастамаларын, әсіресе, мемлекетіміздің 
энергетика, экономика, экология және 
тұрақты даму саласында даму басымдықтары 
айқындалған  «Жасыл к£пір» және «Стратегия 
– 2050» жобаларын қолдауда және іске асыруда 
маңызды жолды жүріп £тті. ҚазҰУ  жасыл даму 
мен Қазақстанды халықаралық, экономикалық 

және білім кеңістігіне енгізу стратегиясы 
бойынша ұлттық бағдарламаларды іске асыруда 
белсенді жұмыс атқарды.

Біздің университеттің Қазақстанның 
бастамаларын қолдауын БҰҰ РИО+20 
конференциясына қатысуынан к£руге 
болады.  ©л-Фараби атындағы ҚазҰУ-
дың бұрынғы Кеңес Одағы кеңістігіндегі 
мемлекеттер арасында Президентіміздің 
«Энергоэкологиялық дамудың жаһандық  
стратегиясын» және «Жасыл к£пір» бастамасын 
қолдауға арналған жаһандық конференция 
аясында сайт-ивент £ткізген алғашқы ЖОО 
болғандығын ерекше атап £ту керек. 

БҰҰ бас хатшысы, біздің университеттің 
құрметті профессоры  Пан Ги Мун бүгін 
әлем алдында азық-түлік тапшылығы және 
таза су, қоршаған ортаның ластануы мен 
қалалардың шамадан тыс £суі, парниктік 
газдардың £суі мен климаттың £згеруінің 
әсері, £ңірлік қақтығыстар мәселелері бар деп 
атап айтты. Бұл ой БҰҰ-ның тұрақты даму 

бойынша РИО+20: «Біз қалайтын болашақ» 
мемлекеттердің «жасыл» экономика негізінде 
тұрақты дамуға £ту концепциясына негізделген  
конференциясының  резолюциясында орын 
алды.

©л-Фараби атындағы ҚазҰУ қазіргі таңда 
Біріккен ұлттар ұйымының жаһандық және 
мыңжылдық мақсаттарында  к£рсетілген 
тұрақты даму басымдықтарына біртіндеп 
к£шуін жалғастыруда.

Бірнеше жыл бойы ҚазҰУ £ркениеттер, 
мәдениеттер мен халықтар арасындағы диалог 
үшін жағдай жасау бойынша БҰҰ мен ЮНЕСКО 
бастамалары мен  қағидаларын ілгерілету үшін 
белсенді жұмыс жүргізіп келеді. 2014 жылдан 
бастап университет тұрақты даму бойынша 
БҰҰ «Академиялық ықпал» бағдарламасының  
жаһандық хабы болып табылады.

ҚазҰУ базасында Халықаралық тұрақты 
даму бойынша ЮНЕСКО кафедрасының 
ашылуы тұрақты даму бойынша Біріккен ұлттар 
ұйымы қағидаларын ілгерілетудегі университет 

қызметінің жоғары бағаланғандығының 
к£рсеткіші болып табылады. Кафедра жұмысы  
ЮНЕСКО-ның £ңірлік білім беру саясатын 
неғұрлым тиімді жүзеге асыруға ықпал етеді 
және аймақтың тұрақты дамуы үшін Орталық 
Азиядағы экологиялық білімді, тәрбиені 
қамтамасыз ету, интеграцияланған оқыту жүйесі 
және тұрақты даму саласында ғылыми зерттеуді 
нығайтуға бағытталған. ҚазҰУ-дың оқытушы-
профессорлық құрамының әлемнің жетекші 
ғылыми-зерттеу орталықтары ғалымдарымен  
жемісті ынтымақтастығы Орталық Азия 
аймағындағы жоғары оқу орындарының желісін 
дамытуға және оның негізінде  ЮНЕСКО-
UNITWIN бағдарламасы аясында тұрақты даму 
бойынша ¦ңірлік хабын  құруға ықпал ететін 
болады.

Осы бағдарлама бойынша жобаларды іске 
асыру тұрақты даму саласындағы елдің даму 
әлеуеті мен аймақты қолдауға бағытталған 
бастамаларға жаңа серпін береді, жаһандық 
проблемаларды шешудің халықаралық 
үрдісінде ең маңызды қайраткерлерінің 
бірі ретінде Қазақстанның р£лін нығайтуға 
к£мектеседі, сонымен қатар мемлекет пен  
жергілікті аймақтардың игілігі үшін ЮНЕСКО-
ның әлеуетін барынша пайдалану болып 
табылады. Атап айтқанда, бұл –  тұрақты даму, 
қоршаған ортаны қорғау, жасыл экономика 
және қайта қалпына келетін энергетика үшін 
инновациялық технологиялар трансфері 
бойынша ғылыми жобаларды жүзеге асыру 
және қолдау болып табылады.

©рі қарай БҰҰ хабы тұрғысынан 
университеттің  халықаралық инновациялық 
қызметі оқу орнының ғылыми және 
академиялық қоғамдастықтың әлеуетін 
толық пайдалануына мүмкіндік береді және 
БҰҰ Қауіпсіздік Кеңесінің тұрақты емес 
мүшесі ретінде Қазақстанның стратегиялық 
жоспарларын және адамзаттың жаһандық 
мақсаттарын (БҰҰ мақсаты) іске асыру үшін 
лайықты үлес қосады.

Қазақстанның  БҰҰ-да Қауіпсіздік Кеңесінің  
тұрақты емес мүшесі болып тағайындалуы 
Қазақстан Республикасы Тәуелсіздігінің 25 
жылдығымен пара-пар келуі қуантады.

География және табиғатты 
пайдалану факультеті,

Тұрақты даму ж�ніндегі 
ЮНЕСКО кафедрасы
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INTERVIEW 

INTERVIEW WITH NICOLE GAUTHIER, DIRECTOR OF THE CENTRE FOR JOURNALISM EDUCATION (CUEJ), 
THE UNIVERSITY OF STRASBOURG, FRANCE.  

Why is education in journalism important?  
What is the difference between  the Centre for 
journalism education (CUEJ) at the University 
of Strasbourg and  the Faculty of Journal-
ism at  al-Farabi Kazakh National University 
(KazNU)? 

The main missions of the Centre for Jour-
nalism Education (CUEJ), the University of 
Strasbourg, and the Faculty of Journalism at 
KazNU are the same: to educate highly profes-
sional journalists and reporters who can inform 
citizens about events in the life of the society. 
The difference between the Centre for Jour-
nalism Education (CUEJ) and the Faculty of 
Journalism at KazNU is in training students for 
a global society. According to the Strasbourg`s  
international journalism program, we prepare 
students to work as international journalists, 
support research on topics related to the inter-
national journalism, enhance communication 
among journalists, students and media schol-
ars, and cooperate with the global partners in 
journalism education.

In France, journalism is an open profession 
and nowadays among all intellectual profes-
sions, journalism is the only open profession – 
others require a university degree. Many jour-
nalists in France are still enrolled from outside 
journalism schools. Journalism is a profession 
and a craft that requires a lot of practice. As 
journalists have a high social responsibility they 
must also have a solid theoretical foundation, a 
lot of practice and profound knowledhe of the-
ory. Every journalist has to develop capacities 
of observation, listening and interviewing. He 
must know how to prepare an investigation, to 
choose topics, prioritize subjects, choose plac-
es to go to fi nd good interlocutors, have a good 
basis for description and narration. It requires 
hard work and practice. 

Today a “new-model” of journalism educa-
tion is created. What do you think about the 
development of journalism education?

The Master’s Program is conducted by the 
Centre for Journalism Education (CUEJ), the 
University of Strasbourg. It attracts graduates 
with a BA level or a higher academic degree or a 
university degree in social sciences, humanities 
or some other spheres. The program provides 
students with analytical, methodological and 
practical competencies necessary for under-
standing and researching global communica-
tion and international development of journal-
ism. The volume of the educational program is 
very important; it is about 1500 teaching hours 
for 2 years. The course includes the following 
obligatory subjects:

- Press history     y, knowledge of media.
- Contemporary world issues (European 

Union, political science, social areas, etc.).
- Information techniques (editorial tech-

niques, audiovisual techniques, research and 
editing techniques).

- Foreign languages (English mostly).
- Press law.
- Specialization in one of the following 

media: print and multimedia; radio and mul-
timedia; TV.

Master course students must study meth-
odology, take part in traineeships and work-
shops (realization of a collective project or 
writing a dissertation).

What does it mean to be a good science 
journalist?

I think it is a big problem, in France too. We 
enrol students with BA level, and they already 
have 3 years of university studies when they 
arrive at the University Centre for Journalism 
Education. However, most of them come from 

humanities and social sciences: history, lit-
erature, foreign languages, sociology, political 
science… Some of them have economic back-
ground, but it is quite rare. And it is even more 
diffi cult to enrol students who have diplomas in 
sciences (mathematics, physics or chemistry). 
No more than one student each year. I am sure 
that we urgently need journalists who are able 
to sift information with scientifi c analysis.

Is it diffi cult for your students to get a job 
after graduation? 

Our students graduate with adequate pro-
fessional experience that enables them to get 
a job quite easily. The basic statement of the 
program is that students need media experi-
ence while working toward their degrees. They 
can gain such an experience working in a uni-
versity magazine, on a university web-site, and 
through student publications and broadcasts. 
Many students enrich their experience by ed-
iting and writing for local newspapers, inde-
pendent daily news websites as well as making 
alumni’s publications or broadcasting on uni-
versity's public broadcast stations (AM, FM, 
television and cable). Students also work in 
the staffs of local newspapers and University 
journals. Such professional experience gained 
at Strasbourg University provides students 
with an upper hand at getting professional jobs 
as soon as they graduate.  Students do several 
traineeships in media during the two years of 
their master program. This allows them to face 
the reality of the working world and market-
place.  The University Centre for Journalism 
Education is a “recognized school” by profes-
sional trades, which means that it is one of the 
best schools in the country, and our students 
have access to the best offers.

What does it mean to be a global journalist?

To become a successful global journalist, 
you must have some special skills.  First of all, 
you must have an inquiring mind.  You must be 
passionate about knowledge and learning, and 
willing to do whatever is needed to get at the 
truth behind a story. Secondly, you have to be 
interested in what happens in the world and to 
have a desire to be engaged in these processes 
and to learn about life in foreign countries. Be 
adventurous and visit overseas to get exposed 
to different cultures. It is also important for 
students to be able to learn to speak other ma-
jor languages besides French and English, for 
example, they should learn some basic Arabic, 
Mandarin, or Spanish. To succeed as interna-
tional journalists, students must read and write 
a lot about hot topical international issues. 
The Centre for Journalism Education has an-
nual workshops in  foreign countries (Burma 
in 2014, Kazakhstan in 2015, China in 2016), 
which  are based on global journalism practice. 

The Global Journalist covers global issues 
and challenges to a free press around the world. 
It is a converged newsroom producing digital, 
broadcasting, print and mobile content for lo-
cal and global audiences.

Could you tell me what was your reason to 

choose the profession of journalism? 

My choice of this profession was very spe-
cial. I studied sociology and journalism.  I 
worked as a journalist for 29 years. After that, I 
started working in the University. I prepared a 
PhD in political sciences and I got it a few years 
ago. I became director of the CUEJ in 2009. 
Unfortunately, I do not have much time to do 
research. 

How to develop international cooperation 
with the CUEJ? How do you assess your coop-
eration with the Faculty of Journalism in Ka-
zakhstan? What are the prospects?

I think this has already started. The Uni-
versity of Strasbourg and al-Farabi Kazakh Na-
tional University have signed an agreement on 
cooperation. We have decided to carry out the 
following activities:

- Exchange of staff (faculty members, 
researchers, administrative staff);

- Exchange of students;
- Exchange of PhDs;
- Joint training activities;
- Exchange of information on educa-

tion and research;
- Joint publication of scientifi c results 

and educational documents;
- Exchange of students within the 

framework of fi nal-year internships;
- Joint thesis supervision;
- Joint training and research programs. 
I hope that our cooperation will be fruitful.
Thank you!

Karlyga MYSSAYEVA, 
Faculty of Journalism, KazNU
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Прошли бесплатные летние курсы японского языка

ЮБИЛЕЙ
В КазНУ состоялось торжественное заседание Ученого совета, посвященное 
70-летию со дня рождения академика МАН ВШ, генерального директора 
Института проблем горения, доктора химических наук, 
профессора З. Мансурова.

Личность и УЧЕНЫЙ ДВУХ ТЫСЯЧЕЛЕТИЙ
В поздравительном письме министр 

образования и науки РК Ерлан Сагадиев 
высоко оценил профессиональную 
деятельность Зулхаира Мансурова 
как выдающегося ученого, педагога, 
наставника для многих молодых ученых 
Казахстана. 

«Зулхаир Аймухаметович внес 
зачительный вклад в становление 
и развитие казахстанской школы 
химической физики и горения. Результаты 
научного поиска отражены в более чем 
700 научных работ. Я желаю Вам здоровья, 
благополучия семье и новых творческих 
успехов», – сообщается в поздравлении.

Биография Зулхаира Мансурова – 
часть истории развития вуза с момента 
поступления его на химический факультет 
КазГУ им. С.М. Кирова. 1992-1998, 
2001-2010 годы, в течение 15 лет был 
проректором по научной работе и Первым 
проректором КазНУ им. аль-Фараби. 

Профессор Мансуров приложил усилия 
для выпуска Евразийского химико-
технологического журнала под эгидой 
МАН ВШ, который индексируется в 
базе данных Scopus. Является членом 
Ученого совета университета, членом 
редакционной коллегии «Вестник КазНУ 
(серия химическая)», главным редактором 
серии книг «¦негелі £мір» о выдающихся 
ученых и деятелях Казахстана.

Профессиональная деятельность 
профессора является примером для 

молодых ученых Казахстана. Его 
результаты исследований признаются 
научным открытием. «Академик Мансуров 
занимается научной деятельностью более 
50 лет, автор 5 монографий. Вырастил целую 
плеяду молодых ученых: 8 докторов и 39 
кандидатов химических наук, 10 докторов 
PhD, которые с энтузиазмом продолжают 
научные исследования и представляют 
результаты на международных 
конференциях и симпозиумах», – отметил 
Первый проректор КазНУ Мухамбеткали 
Буркитбаев.

Зулхаир Мансуров очень креативный. 
Наименование своим научным 
разработкам он дает согласно первым двум 
буквам названия института, который он 
возглавляет – Институт проблем горения. 
Под его руководством, командой ученых 
разработаны наноуглеродные материалы: 
«ИНГО-1» – гемосорбенты для очистки 
крови; «ИНГО-2» – энтеросорбенты для 
улучшения кишечной флоры; «ИНГО-3» – 
углеродные наноматериалы для улучшения 
структуры почв.  

«Трудовая биография Зулхаира 
Аймухаметовича является образцом 
преданного служения науке и образованию 
Казахстана.  Он является основателем и 
руководителем научной школы «Синтез 
наноматериалов в пламенах», которая  
получила широкое признание в республике 
и за рубежом. Исследования, проводимые 
профессором Мансуровым, направлены 

на практическое использование в 
экологических сферех, медицине, 
сельском хозяйстве», – сказал академик 
Академии технологических наук, лауреат 

Государственной премии РК Георгий 
Ксандопуло.

Зулхаир Мансуров награжден 
Государственной премией РК в области 
науки и техники, премией им. К. 
Сатпаева за научное открытие «Явление 
низкотемпературного холоднопламенного 
сажеобразования», орденом «Құрмет» 
и медалью «За заслуги перед высшей 
школой» Академии наук Высшей школы 
Российской Федерации. Теперь копилка 
его достижений пополнилась еще одной 
наградой. На заседании Ученого совета в 
торжественной обстановке за выдающиеся 
заслуги в развитии высшего образования 
страны, новаторские идеи, инновационный 

подход в подготовке специалистов 
нового поколения Зулхаир Мансуров был 
награжден орденом Ассоциации вузов РК 
им. Ахмета Байтурсынова. 

Свои поздравления юбиляру направили 
Ответственный секретарь Министерства 
культуры и спорта РК Куатжан Уалиев, 
Председатель Сената Касым-Жомарт 
Токаев, Председатель Мажилиса Нурлан 
Нигматулин, Президент Национальной 
академии наук РК Мурат Журинов, 
директора НИИ и научно-педагогических 
организаций и другие выдающиеся ученые, 
видные деятели Казахстана, дальнего и 
ближнего зарубежья.

Коллектив КазНУ поздравляет Зулхаира 
Аймухаметовича с юбилеем, желает 
здоровья, новых творческих успехов, 
счастья и благополучия!

Айкерим КАМАЛДИНОВА 

В годовщину 75-летия начала Великой Отечественной войны в Фонде 
Первого Президента – Лидера нации состоялась презентация книги «1941. 
Брестская крепость. Казахстан» доктора исторических наук, профессора 
кафедры ЮНЕСКО, международной журналистики и медиа в общества КазНУ 
Лайлы Ахметовой.

Эту летопись беспримерного подвига 
земляков Лайла Сейсембековна, известный 
казахстанский исследователь, пишет всю 
жизнь. Еще старшеклассницей, после 
встречи с участником той кровавой обороны, 
полковником Габбасом Жуматовым, 
возглавлявшим ветеранскую организацию 
университета, она начала собирать материалы 
о казахстанцах, которым выпала участь 

первыми дать отпор фашистской агрессии. 
Совмещая активную работу по обучению 
будущих журналистов PR-щиков, профессор 
Лайла Ахметова по крупицам в течение почти 
пяти десятилетий восстанавливает из небытия 
историческую правду о казахах, воинах из 
Казахстана – защитниках Бреста. Нынче 
самым почетным гостем на представлении 
книги был 98-летний Габбас Жуматович. Он 

проникновенно говорил о друзьях, погибших 
в первые дни войны.

Работа архисложная – даже в наш век 
всепроникающих коммуникаций приходится 
долго и сложно получать разрешения, 
работать в архивах не только Казахстана, но 
и России, Германии, Польши, Беларуси – 
часть из них до сих пор закрыта для широких 
исследований.  

«О многих участниках той геройской 
схватки, начавшейся 22 июня 1942 года, есть 
только запись о гибели, а еще фамилии многих 
воинов сильно искажены. Первоначально 
считалось, что лишь 29 казахстанцев были 
защитниками там, – объясняет Лайла 
Сейсембековна. – А мне удалось доказать, что 
некоторые воинские подразделения можно 
без преувеличения называть «казахскими», 
поскольку большинство служивших там 
призваны из Казахстана, в т.ч. служили много 
казахов». 

Презентуя более чем 600-страничный 
исследовательский фолиант, профессор 
КазНУ с уверенностью сообщила, что нашла 
данные на 556 казахстанцев, защищавших 
крепость, а также более 200 командиров и 
бойцов, воевавших на этом направлении. 
Ведь по данным различных источников, к 
началу войны там было сосредоточено от 4,5 
до 5 тыс. человек, составивших «бессмертный 
гарнизон». Есть в книге и воспоминания 
выживших тогда, кто прошел дальше – 
фронты, концлагеря, был ранен, но смог 
увидеть плоды своего подвига – мирную 

жизнь в стране. 
То, что делает профессор КазНУ Лайла 

Ахметова – нужно, в первую очередь, живым 
– потомкам, кто до сих пор не знает, где погиб 
отец, брат, сын, дядя… Именно на таких 
примерах мужества и героизма казахстанцев 
нужно строить патриотическое воспитание, 
сейчас, когда в мире становится очень 
неспокойно. 

Ее коллеги поддерживают и помогают 
в исследованиях Брестского подвига – 
переводят документы, привезенные Л.С. 
Ахметовой из архивов. Например, много 
времени ушло на расшифровку письма, 
написанного латиницей, – как впоследствии 
выяснилось, оно оказалось на уйгурском 
языке. К работе она привлекает волонтерами 
студентов, магистрантов, ведь ведется 
большая переписка с родственниками, 
организуются поездки на места боевой славы. 

Раньше много красивых слов говорилось 
об общем подвиге народа, сейчас уже 
пора отдать дань памяти и уважения 
каждому конкретному участнику той 
самой кровопролитной войны. И работы в 
этом направлении – непочатый край. Не 
случайно книга имеет порядковый № 1. Еще 
много солдат и командиров из Казахстана, 
погибших в Брестской мясорубке, ждут своего 
возвращения из забвения. Поэтому поиск 
продолжается.

Александр РОЖКОВ,
доцент факультета журналистики
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6 шілде – Астана күні

Адамның қоршаған ортасы, адам немен қарым-
қатынасқа түссе, соның барлығы адам бойында 
эмоциялар мен уайымдауды тудырады. Айналада 
болып жатқан құбылыстар, қарым-қатынасқа түсетін 
адамдар, келіп түсетін ақпараттар, басқа да факторлар 
адам санасына әсер етеді, мазалап қобалжытады. 
Жеке тұлғаның психоэмоционалдық күйі жоғарыда 
айтылғанның негізінде құралады.

Адамның барлық эмоционалдық күйлерінің ішінде 
негізгі т£рт түрі бар, олар күштілігі және ұзақтығымен 
ерекшеленеді: аффект –бұл қысқа уақытты, 
эмоционалдық жарылысты сипаттайтын жылдам 
болатын эмоционалдық реакция; құштарлық – бұл жеке 
тұлғаны сипаттайтын тұрақталған терең, ұзақ  уақыттық 
сезім. Құштарлық адамның барлық ойын, қимылын 
бағыттаушы, ол қандай-да бір ұмтылыс, мүдделер, 
әрекеттермен байланысты келеді. К£ңіл-күй бірнеше 
сезімдердің қосындысынан тұрады. 

К£ңіл-күй – бұл сәл ғана байқалатын эмоционалдық 
жағдай, ол £зін адамның жүріс-тұрысында, қимылында 
бейнелейді. Стресс – уайымдау, ол қауіп кезінде, ми 
және дене жүктемелерінің к£п болу кезінде, жылдам 
және жауапты шешімдер қабылдауда пайда болады.

¦зіңізге қалай к£мек бере аласыз?  
–сыртқы келбетіңізге к£бірек уақыт б£ліңіз. 

Сіз білгендей, депрессия уақытында адам £з күшін 
жоғалтады.  ¦з жағдайыңызды түзету үшін физикалық 
түрде аздап қозғалуға тырысыңыз. Мәселен, к£шеде 
серуендеп немесе үй ішіндегі шаруларға кірісіп к£ріңіз.

–негативті ойлардан аулақ болыңыз. Егер негативті 
саналатын ойлар мазалап, тыным бермей жатса, бір сәт 
£зіңіз ләззат алатын ойға к£ңіліңізді бұрыңыз. 

–ешқандай маңызды шешімдерге ерік бермеңіз. 
Ғалымдардың зерттеуінше, депрессия күйінде адам 
ешқандай мәселені жауапкершілікпен қабылдай 
алмайды.

–мүмкіндігінше дұрыс тамақтана біліңіз. 
Егер қарныңыздың ашқанын байқасаңыз – 
дереу оны қанағаттандыруға тырысыңыз. Себебі, 
психоэмоционалдық күйде адам баласының иммунитеті 
әлсірейді. Бұл жағдайда дәрігерлер дәрумендерді жиі 
тұтынуға кеңес береді.

–қандай ауыр жағдай болмасын, жақын 
адамдарыңызбен тілдесуден бас тартпаңыз. Жақын 
адамдарыңыз тек физикалық түрде емес, моральді түрде 
де қолдау білдіре алады. Бұл тараптан шешімін таба 
алмай жатқан мәселенің күрмеуін ажырата алуыңыз 
әбден мүмкін.

–денсаулығыңызға зиян келтірмеңіз.  Адамдардың 
к£пшілігі неге екені белгісіз алкогольді заттарды 
тұтынып, күрмеуі қиын мәселелерден оңай құтыламыз 
деп ойлайды. Негізінде, психоэмоционалдық күйге 
шалдыққан адамға ішімдік немесе басқа да зиянды 
заттар £те қауіпті. Ол ауруды тек ушықтырып жібереді 
екен.

Психоэмоционалдық күй – жас талғамайтын 
сырқат. Сол себепті де жоғардағыдай белгілерге сәйкес 
құбылыстарды байқап жатсаңыз, шұғыл түрде дәрігерге 
к£рініңіз.  

Бақытты және дені сау болашаққа апаратын екі негізгі 
кілт – бұл £зін-£зі дамыту және білім. ¦йткені, £мірде ең 
бастысы – бұл жақсы үмітпен дұрыс жол таңдау!

Нұрзат АБЛАЙХАНОВА, 
биофизика және  

биомедицина кафедрасының
оқытушысы, медицина ғылымының магистрі

Завершающее заседание научного семинара кафедры социологии и социальной работы посвящается 
анализу естественнонаучных основ преподавания социологии. В качестве эксперта был приглашен 
проректор по научно-инновационной деятельности КазНУ Т. Рамазанов  – первый в Казахстане доктор 
физико-математических наук по специальности «Физика плазмы», лауреат государственной премии, член-
корреспондент НАН РК, дважды обладатель Государственного гранта «Лучший преподаватель вуза».

Основы преподавания СОЦИОЛОГИИ
Цель семинара – научить людей владению 

теоретическими основами физики в объеме, 
необходимом для решения задач образования с учетом 
особенностей обучения в высшей школе. А также 
умению анализировать, систематизировать, обобщать, 
классифицировать, оценивать, структурировать 
подлежащие исследованию социальные процессы, их 
связи с результатами естественнонаучных законов, 
ближе узнать о достижениях нашего университета, 
его успешности  благодаря созданию максимальных 
творческих условий для проявления научного творчества. 

Выступившие на мероприятии А. Масалимова, Г. 
Абдрайымова, Г. Кенжакимова, Б. Кылышбаева, М. 
Маульшариф, Н. Шеденова, Г. Исмуханова отметили:  
планирование данной ключевой проблемы диктовалось 
тем, что сейчас уровни познания требуют помимо знания 
и понимания, и их реализацию, то есть компетенцию, 
анализ, синтез и оценивание процессов, использование 
в учебном процессе не только результатов исследований 
гуманитарных, но и естественно-научных дисциплин. 

Первоначально социология называлась «Социальная 
физика», была основана «Общественная физика» как 
часть естествознания, которая вошла впоследствии 
в социальную динамику. Основоположники 
позитивистских методов познания признавали 
первичность законов естественнонаучных дисциплин 
и вторичность законов гуманитарных наук, конечно, 
их относительную самостоятельность по отношению к 
законам природы. 

Для глубокого понимания общества социологи 
естественники рекомендуют постоянно распространять 
категории и законы физики на социальные процессы, 
социальную статику и динамику, общественную жизнь. 
Носители физических наук мечтали о том, чтобы их 
онтология, эпистемология и этика служили тому, чтобы 
в мире были созданы порядок как основа, любовь 
как дружба и прогресс как цель. В этом направлении 
активную работу в подготовке молодых кадров 
проводит эксперт Т. Рамазанов. Эксперт и ораторы 
отмечали, что многие концепции и категории физики 
заимствованы социологией. Это: система; структура; 
энтропия; функция; антропия; индукция; логистика; 
дедукция; интеграция; кластер; дифференцияция; 
законы термоядерной реакции; слой; статика; динамика; 
верификация; креативность; меритократия. Все они 
успешно используются в социологии. 

Также выступившие отметили, что Тлеккабул 
Сабитович является известным ученым в области 
физики неидеальной плазмы. Об этом свидетельствует 
их круг научных интересов: теория, компьютерное 
моделирование и экспериментальное исследование 
свойств неидеальной плазмы. Им разработаны 

оригинальные псевдопотенциальные модели 
неидеальной классической и плотной квазиклассической 
плазмы. На основе этих моделей получены 
фундаментальные результаты по физическим свойствам 
неидеальной плазмы. Они широко используются 
учеными международных научных центров. Под 
руководством профессора Т.С. Рамазанова с 2001 г. в 
Казахстане развивается новое научное направление, 
связанное с исследованием свойств пылевой плазмы и 
образованием правильных структур в системе. Впервые 
в Казахстане в 2005 г. был получен плазменный кристалл 
– пятое состояние вещества. Эти исследования, 
имеющие как фундаментальную значимость, так и 
широкое прикладное значение, проводятся совместно с 
ведущими учеными из Германии, Франции, России не 
только в земных условиях, но и на борту Международной 
космической станции. 

Заслуги ученого являются результатом проведения им 
более 180 выступлений на престижных международных 
конференциях, опубликованных более 430 научных 
статей, треть из которых – 146 в ведущих рецензируемых 
научных журналах с высоким импакт-фактором. Из 
высокоцитируемых за рубежом ученых Казахстана, 
он имеет индекс Хирша, равный 19. По данным 
Международной базы Томсон Ройтерс,  на труды 
которого реализовано более 887 ссылок. Тлеккабыл 
Сабитович является Экспертом Международного 
научного фонда ИНТАС и шестой рамочной программы 
Европейского союза по разделу «Физика плазмы», 
постоянным рецензентом научных журналов США, 
Голландии, Англии, Германии, Японии. 

Ответственность и организовованность ученого 
объясняются тем, что он неоднократно проходил 
научную стажировку за рубежом в крупных университетах 
и научно-исследовательских центрах. Эксперт считает, 
что наука должна стать делом не только избранных 
творцов. Время требует активной работы в этой сфере 
по-новому мыслящих и действующих ученых, которые 
бы внедряли современные технологии в обширную 
инфраструктуру науки. Эффективность ученого и науки 
в условиях экономического кризиса должна строиться на 
стремлении к нововведениям, вере в собственные силы.

Как сказал знаменитый математик Лейбниц, «все 
к лучшему в этом лучшем из миров».  Эксперт призвал 
участников семинара быть активными в сфере науки, 
постоянно заниматься исследованием социальных 
проблем, связанных с реализацией программ «Нұрлы 
жол». 

К.У. БИЕКЕНОВ, 
доктор социологических наук, профессор 

кафедры социологии и социальной работы
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По итогам Чемпионата РК по спортивному туризму команда кафедры рекреационной 
географии и туризма заняла почетное II место среди 18 команд

Тұрсынбек БАШАР 

1988 жылы 22 шілдеде Өзбекстан 

Республикасы Науаи облысы, 

Кенимех ауданы, Қызылқұм елді 

мекенінде дүниеге келген. 2003 

жылы атамекенге көшіп келіп, Оңтүстік Қазақстан 

облысы, Мақтарал ауданы, Ырысты аулындағы  №108 С. 

Торайғыров атындағы мектепті бітірген. 

Бүгінде Қазақ ұлттық университеті филология және әлем 

тілдері факультетінің бітіруші түлегі. Шығармалары 

республикалық басылым беттерінде жарияланып келеді.

                   АЛМАТЫНЫҢ АСПАНЫ

Алматының аспаны жылап тұрды,
Тал-жапырақ жамырап құлақ түрді.
Сағыныштың к£з жасы... кім біледі,
Ол да мүмкін сағынар,
Бірақ кімді?! 

Алматының аспаны к£лдейді екен,
©лденеге ол да бір ш£лдей ме екен.
Саратан да ш£лдеген сергелдеңге,
Сол к£з жасын сусын ғып бермей ме екен?!

Алматының аспаны бұлайды екен,
Тәңір жақтан м£лдір мұң құлайды екен.
М£лдір мұңға балконнан бетің тоссаң,
К£ңіліңде бір сезім тулайды екен. 

Алматының аспаны себелейді,
Мұны бірақ тұрғындар елемейді.
Адамдарды аяймын қолшатырлы,
Мендік сезім оларды б£лемейді. 

К£ктен жауған жаңбыр ма, сезім бе екен?!
(Еске түсті еліктей кезің, к£кем)
...Алматының аспаны жылап тұрды,
Алматы ма, жылаған £зім бе екен?!

                       СЕН КЕЛГЕНДЕ

Бұрымыңда мақпал, мамық түн ұйып,
Жанарыңда £мір күліп, жымиып,
Пейіш нұры кірпігіңе асылып,
Періштенің алапасын қашырып,
Сен келесің!
Сен келесің тық-тық басып, тық басып,
Саған күнә £мір сүру пендеменен жұптасып.

Арналса деп саған айтар бір әнім,
Ту сыртыңнан к£зім қадап тұрамын.
М£лдір жаның – орны екен жұмақтың,
Балғын тәнің – орны екен күнәнің!

Жанай £тсем жаныңнан жұпарыңды жұтамын,
Мың-мың бүрлеп кетеді жүректегі бұта-мұң
Түннің түріп түндігін!
Айға отырғызып £зіңді,
Келбетіңе тамсанып, сосын қарап жатамын.

Қырда £скен бұлғақтап, ерекше бір гүл едің,
Жұпарыңмен жанымды тыныштыққа б£ледің.
Сабағынан сындырып сұлулықты пенделер,
О, қасірет соңынан бүлдіреді білемін.

Р.S. Тұнығыңды лайлайды пенде біткен құнығып,
Соны ойлап отырам гүлге қарап қамығып.
...Сен келгенде бұрылып аққулар да қарайтын,
Сұлулыққа сұқтанып, сұлулыққа сұғынып!

                             КЕЗДЕСУ 

Бейуақта кездесіп қап... дір еттік,
Мына түнді махаббаттың түні еттік.
С£йлесе алмай сезімдердің тілінде,
К£ңілге әкеп үнсіздікті түнеттік.

Арымыз да, жанымыз да былғанбай,
Сүю жайлы сырласатын түн қандай!
Мына түннің ғажабы мен киесі,
Сенің ғана жанарыңа тұнғандай.

С£йлемеуден қос жүректі мезі еттік,
Сосын біздер ақын жайлы с£з еттік.
Тілдің емес ділдің с£зін айта алмай,
Құрып қалды £зімдегі £жеттік!

Күрмеліп тұр жүрек дейтін тіліміз,
Білдірмеуге тырысамыз мұны біз.
Жатырқаймыз бірімізден біріміз,
Жабырқаулы £тіп жатыр түніміз.

Мұның бәрін қалай айтып таусамын,
Ұзын, аппақ, сүйрік сондай саусағың.
Сол «мамықтан» қысып тұрып қоштастым,
Үндемеуден, с£йлемеуден шаршадым –
Енді кездеспейікші!!!

  Менің жырым Алматыға белгісіз,
Малшы ауылда жатқа айтады бірақта.

                                                    Б. Алдияр
 
Менің жырым Алматыға белгісіз,
Туған жерде оқылады бірақта.
«Туған жерің қайда» дерсіз енді сіз,
Ол алыста, Алматыдан жырақта!

Ол жердің адамдары пәк к£ңіл,
Бірін-бірі жақын тұтар аңғал тым.
Жұмақтайын... ондағы £мір – тәтті £мір,
Тәтті £мірді тастап мұнда сандалдым!

Мені мұнда танымайды ақын деп,
 Туған жерде қолдан-қолға түспеймін.
Алматыда ішетұғын ақын к£п,
Бар айырмам – ішпеймін!

©й, осы мен жүрген жоқпын жарытып,
Екі с£зді құрағаным... далбаса!
Туған ұлын Туған жері танытып,
Жүргендігі болмаса!

Менің жырым Алматыға белгісіз,
Туған жерде оқылады бірақта.
«Туған жерің қайда» дерсіз енді сіз,
Ол алыста, Алматыдан жырақта.

                            ТҮС

...Алты құлаш ақ найза,
Ұсынып шаншар  күн қайда!
Доспамбет жырау 
¦ткен күннің ерлігі, айқасы аңыз,
Мен £зімді к£ремін ат үстінен.
О, дариға, армансыз шайқасамыз,
Жауларыммен бетпе-бет отыз түмен!
Маң даладан мол дүбір есіткен күн,
Мен майданда £луді армандаймын.
Бұл £мірге он ғасыр кешіккенмін,
Жауға шабар аты жоқ...сормаңдаймын.

Жылқы к£рсем кешірім £тінемін,
Мүлгіп тұрар ол дағы аласұрмай.
Кеш келгенге £мірге £кінемін,
Алматыны жүремін қаласынбай.

Сап түзейді артымда отыз түмен,
Мен түсімде к£ретін ұрысым к£п.
Жекпе-жек деп айқайлап ат үстінен,
Атып тұрам ұйқымнан...
Қылышым жоқ!!!

P.S.  жуалар сиқымды ақымақ күз,
К�ңілі толмай бүгінгі сұрқыма түк.
Қолымды аяп қор болған ақинақсыз,
Сосын тұрам балконда бұрқыратып!

                                ***
Бесінде...
Іңірде...
Ақшамда...
Қалалар жарығын жаққанда,
¦зегің £ртеніп, дерт еміп,
Жылама £тінем ақ таңда!
Қараша...
Қантарда...
Ақпанда...
Белгісіз меңіреу шақтарда,
Тырс етіп топырақ дымданар,
К£белек-к£зің
қанатын қаққанда!
Оңаша...
Қашқақтап алысқа,
Жақындау отырып ғарышқа.
Жүрегің £ксиді білемін,
Ешкім де елемес бұрышта.
Жалғыздар жылайды түнімен,
¦кси бер Тәңірдің тілімен.
Жүректі қозғап ап, боздап ап,
Бәрі де кетеді ж£німен.
Боздаса к£ңілің боздасын,
Сыздаса жүрегің сыздасын.
Жылама...
жылама £тінем,
Аспаннан ауыр ғой к£з жасың!

                    ШЫНАЙЫ АЛМАТЫ

Алматы... мұржалар... темекі түтіні,
Қазақтың қызындай тартады шылымын.
Мұндағы адамдар к£ңілі жұпыны –
Қазақтың қызындай қысқарған бұрымы.

Тек түнді сүйетін к£белек бар мұнда,
Құмырсқа жолындай созылған к£шелер.
Бес тиын бағасы, құны жоқ ардың да,
Сенбеңдер Алматы пәк қала десе егер!

Тек түнде ашылар шынайы келбеті,
Сыланған сұлулар масайып жүреді.
Үйреніп қалады, тірілмес енді еті,
Менің де келгенде арманым тірі еді.

Арлы қыз қалады аңдамай алданып,
Жүрегі, о,сосын жылайды түнімен.

Тәнімен жан бағып, ақшаға малданып,
Ішінде дос болып қап-қара жынымен!

Даурыққан £мірі, дарақы күлкісі,
Ізгілік дәні жоқ дәл мұнда сен себер.
Алданып қалады қырдың қу түлкісі,
Кепілдік беремін осында келсе егер!

                                     *** 
Арамыз тым алыс һәм жақын, 
К£ремін сыртыңнан күнде. 
Отырмын жолыңа шам жағып, 
Келер деп уыздай түнде. 

Уыздай түн... 
О, неткен киелі, 
Жалғыздық... 
Жалғыз-ақ досым... 
Бұл неткен қоңырқай күй еді, 
Ай керіп қарайды қасын. 

Тағы да барады түн ауып, 
Отырмын £зімді қамшылап. 
Ақ жаңбыр мұншама жылауық, 
Ал, сыртта шатыр тұр тамшылап. 

Сол б£лме, сол адам... 
Жүрек... 
Отырмын байланып қаламға, 
Бір сезім барады үдеп, 
Тыныштық жаңғырып санамда. 

Арамыз тым алыс һәм жақын, 
Болама ойламауға мүлде?!
Отырмын себепсіз шам жағып, 
Тағы да £лең оқып гүлге.

                                 ***

К£ңіліңе күдік келіп қонатын,
Ой, не деген үрейлі еді мына түн!
Аспан жаққа қарап қойып...
Ойланар,
Сол баяғы...
Сол ақын...

Сол баяғы...
Сол ақын...
Қараңғыда £ксіп-£ксіп алатын.
Уақыт деген шындығында тым қатал,
Жүрек семіп қалатын!

Құлақ түрші сырымды айтам мен саған,
Мекен қайда біз баратын, аңсаған?!
Сезім-гүлім солып қапты сусырап,
Ал, рухым шаршаған.

Не бар £зі айтылмайтын ұрансыз,
Не қалды £зі сенетіндей күмәнсіз?!
¦мір деген шындығында к£шірме,
¦лім деген £мір сүру алаңсыз.

Күте-күте кереметті келмеген,
Мына £мірден £тіп барам мен деген.
...Жанарыңа тұнып қалған бір тамшы,
Менің жаным мейіріміңе ш£лдеген.

                                  ***
О, менің кермиығым, кермаралым,
Қайтейін қалмады ғой енді амалым.
Жұлдыздай жүрегімді жайып тастап,
К£зіңе ғашық болар Мен ғанамын!

Күнде ойлаймын, түнде ойлаймын ессіздік,
Санамызды сайтан суға ішкіздік.
Мына әлем сан түстерден тұрады,
Сен жоқ жерде – түссіздік!

Қап-қара, қара тұман т£ңірегі,
Бір құрт бар!
Миымды әбден кеміреді.
Құралған тәтті-тәтті £тіріктен,
О, неғылған £мір еді!

Одан басқа күш-қайратым қалмаған,
Күнде соны жалап қойып...
Малданам!
Арқамнан қанат £сіп шығатындай,
Болашаққа алданам!

Не қалды мына £мірде сенетіндей,
Болмасты болатындай к£ретіндей.
Түн сайын әр таңымды күзетемін,
Ажал кеп арамызды б£летіндей!

Астанамен ма�танам!«Астана – Отанымыздың жүрегі,
Тәуелсіздігіміздің тірегі»

Н.�. Назарбаев

Еліміз егемендігін алғалы Тәуелсіз 
қазақ елі біршама жетістіктерге жетті. 
Ата-баба  аманаты орындалып, к£зінің 
қарашығындай қорғаған жерінде қазақ елі 
азғана уақыт  ішінде £ркендеп, әлемнің 
дамыған елдерінің қатарынан к£рінуде. 
Тәуелсіздігімізді алғанымызға жиырма 
бес жыл. Осы уақыт ішінде жеткен 
жетістіктеріміз тікелей Елбасының 
сарабдал саясатымен тығыз байланысты. 
Қазақстанның жаңа астанасын құру да 
Елбасы идеясы еді.

Астана – еліміздің келбеті. 1997 жылы 
бой к£терген жас қаламыз бүгінде жаңа әрі 

озық үлгідегі тұрғын-үй кешендері, әсем 
әуендермен шырқалатын субұрқақтары, 
қызылды-жасылды егілген гүлзарлары, 
ғажап сәулет ескерткіштерімен к£рікті. Иә, 
бас қаламыз күннен-күнге гүлденіп, ұдайы 
жаңа архитектуралық ғимараттармен 
толығуда. Қаланың ортасында әсем 
монумент – Бәйтерек орналасқан. Жан-
жағына күн секілді нұрын т£ккен алып 
шары – бейбітшілік пен £мір символын 
әлемге паш етіп тұрғандай. Бәйтеректен 
басқа да «Ел анасы» монументі, 
«Керуен», «Мега», «Хан Шатыр» ойын-
сауық орталығы, «Астана-Арена» спорт 
кешені,  ҚР Ішкі істер министрлігінің 

зәулім ғимараты, Бейбітшілік және 
келісім сарайы, Кенесары, Б£генбай 
батырларымыз, ұлы үш биіміздің және 
басқа да қоғам қайраткерлерінің мүсіндері 
Астананың сәнін кіргізіп тұр. Астанамыз 
1999 жылы ЮНЕСКО-ның шешімімен 
«©лем қаласы» атағына ие болып, жер 
жүзіне танылды. Еуразия жүрегінде 
орналасқан елордамыз бүгінде әлем 
назарында. Келер жылы  «EXPO 2017» 
(Future energy) к£рмесін £ткізу құрметі 
Астанаға бұйырды. Астанамыз тағы да 
әлемнің 160 мемлекетінің бірауызды 
ықыласты қолдауына ие болып, әлемге 
қазақ елінің жетістіктерін паш етпек. Бұл 
– біз үшін үлкен жеңіс. 

Астана – қазақ халқының мерейі 
мен мәртебесі. «Астанасына қарап елін 
таниды» деген Елбасы с£зінде терең мән 
бар. ©р елдің астанасы сол елдің т£лқұжаты 
демекші, болашақта қазақ елінің астанасы 
£сіп-£ркендеп, еліміз бұдан да үлкен 
жетістіктерге жетеді деген сенімдемін. 
Ол үшін әрбір Қазақстан азаматы туған 
жерін шексіз сүйіп, аянбай еңбек етуі тиіс. 
Ойымды Қ.©білдақызының мына £лең 
жолдарымен қорытындыласам:

Не деген махаббат сұрапыл, 
Тәңірден берілген нұр, ақыл. 
Астана қазақты ғаламға,
Танытпай қоймайды, тұра тұр! 

 Арайлым МҰХАМЕДИЯРҚЫЗЫ,
журналистика факультеті
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