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1991 жылы 1 желтоқсанда алғаш рет 
Қазақ КСР Президентінің жалпы халықтық 
сайлауы өтті. Осы сайлауда Нұрсұлтан 
Әбішұлы Назарбаев бірауыздан ел 
Президенті болып сайланды.

Мен – тәуелсіз Қазақ елінің болашағымын. 
Елімнің гүлденуі үшін не істей аламын? 
Осылайша ой толғаған талантты жастар биыл 
үшінші рет Қазақстан Республикасының 
Тұңғыш Президенті күніне орай қасиетті 
ҚазҰУ шаңырағында «Мен жастарға сенемін» 
атты республикалық патриоттық фестиваль 
аясында бас қосты.    

1 желтоқсан — ҚР Тұңғыш Президенті күні

Послание Главы государства народу Казахстана обсудили на расширенном заседании Ученого совета КазНУ 
им. аль-Фараби. Как отметили ученые, преподаватели и студенты ведущего вуза страны, выступление 
Президента представляет собой важную антикризисную программу, являющуюся ключом к преодолению 
новых глобальных вызовов и дальнейшему динамичному развитию казахстанского общества. 

В Послании народу Президента Республики Казахстан 
Нурсултана Назарбаева были озвучены главные 
антикризисные стратагемы – рост, реформы и развитие. 
Говоря о восстановлении темпов экономики, которые 
обеспечат вхождение Казахстана в 30-ку наиболее 
развитых стран мира, Президент указал пути его решения, 
а именно: найти внутренние источники роста через 
раскрытие частной инициативы. Реформы обеспечат 
стабильность экономики, общества и государства. 
Непрерывная модернизация всех сфер общества 
станет важной основой для дальнейшего развития 
страны. По мнению коллектива КазНУ, озвученные 
Президентом пять направлений антикризисных и 
структурных преобразований, станут важным драйвером 
диверсификации экономики и позволят противостоять 
последствиям глобального кризиса. Для стимулирования 
экономического роста страны Президент призвал 
активнее привлекать потенциальных инвесторов с 
использованием механизма  государственно-частного 
партнерства (ГЧП). Следует отметить, что КазНУ им. 
аль-Фараби уже имеет успешный опыт привлечения 
инвестиций на принципах ГЧП.  В частности, на основе 
ГЧП университет привлекает инвестиции ведущих 
компаний Южной Кореи, Гонконга и Сингапура 
к проектам по созданию медико-биологического 
и инновационного кластеров. На базе КазНУ 
совместно с АО «Управляющая компания специальной 
экономической зоны «Парк информационных 
технологий» начата реализация 3-го этапа «ПИТ «Алатау».  
В рамках Государственной программы индустриально-
инновационного развития РК строится уникальный 
инновационный объект «ТЕХНОЛОФТ» - площадка для 
реализации полного технологического цикла «От идеи 
проекта до его реализации». Инфраструктурой выступает 
современный коворкинг центр, центр 3D принтинга, 
оснащенные современными станками инновационные 

мастерские, и конструкторское бюро. В качестве фонда 
университет привлекает Алматинский кластерный фонд 
– AlmatyTechGarden. 

Масштабность и целенаправленность озвученных 
в послании программных установок, дают ответы на 
многие вызовы времени. Но особо коллектив КазНУ 
отметил те меры, которые будут предприняты в сфере 
обеспечения качественного роста человеческого 
капитала. Государство направит значительные 
инвестиции на повышение заработной платы 
сотрудникам образования и здравоохранения.  Развитию 
профессионального образования и повышению 
престижа рабочих специальностей будет способствовать 
новый проект  по реализации бесплатного всеобщего 
профессионально-технического образования. Должна 
быть продолжена модернизация сферы высшего 
образования согласно ранее принятым программам. 
Как известно, к 2020 году как минимум два вуза страны 
должны войти в топ-рейтинги лучших университетов 
мира. Комплексная структурная модернизация КазНУ 
и внедрение управления, ориентированного на результат 
обеспечили поступательное продвижение ведущего 
вуза страны в мировых университетских рейтингах.  
В известном международном рейтинге QS, КазНУ 
единственный среди университетов Казахстана и стран 
Центральной Азии вошёл в топ-300 университетов 
лучших университетов мира, заняв 275 место и в число 
50-ти самых технологически развитых университетов 
мира в рейтинге  «Great Value Colleges». 

Несмотря на внешние и внутренние риски в период 
глобальных испытаний, коллектив КазНУ уверен, 
что альтернативы реформам Президента нет. Для 
дальнейшего динамичного развития экономики есть все 
условия и новые возможности. 

Пресс-служба 

Фестиваль студент жастардың Қазақстан болашағына 
деген патриоттық сезімі мен азаматтық жауапкершілігін, 
әлеуметтік белсенділігі мен рухын арттыруға бағытталған. 
Дәл осы жастар – елдің ертеңгі ажарын анықтаушы. 
Қазақстан дамуының болашақтағы бағыты жастардың 
азаматтық ұстанымымен тығыз байланысты.

Салтанатты шараның шымылдығын ашқан  ҚазҰУ-
дың әлеуметтік даму жөніндегі проректоры Шолпан 
Жаманбалаева да XXI ғасырдағы Қазақстанды құратын, 
оның қарыштап алға дамуына үлес қосатын білімді 
жастар екендігін ерекше атап өтті. Өз сөзінде ол: «Мені 
университетіміз ұйымдастырып отырған фестивальдің 
студенттік ортада үлкен қызығушылық тудырып, жыл 
өткен сайын ауқымының арта түскені қуантады. Бүгін 
бізге тәуелсіз сарапшылардың іріктеуінен өткен үзік 
жұмыстардың авторлары келіп отыр. 

Одан кейін небәрі 15 күн өткенде Қазақстанның 
тәуелсіздігі жарияланды. Қазақ халқының сан ғасырлар 
бойғы арман-тілегі орындалды, ел тарихының жаңа 
дәуірі басталды. Яғни 1991 жылдың 1 желтоқсаны 
мемлекетіміздің өз тағдырын өзі айқындаған алғашқы 
қадамы болды, осыған орай бұл күннің мемлекеттік 
мереке күні болып белгіленгені өте орынды.

Қазақстанның тұңғыш Президенті – Нұрсұлтан 
Әбішұлы Назарбаевтың басшылығымен еліміз биік 
белестерге көтерілді. Ол бүгінде бүкіл қазақ жұртының 
сан ғасырлар бойғы тілегін жүзеге асырған, елін асқақ 
биіктен көрсеткен дара, дана тұлға ретінде дүние жүзіне 
танылып отыр. Нұрсұлтан Әбішұлы елімізді басқарған 
уақыт – тарихи оқиғаларға толы кезең. 
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ҚазҰУ-дың оқытушы-профессорлар қауымы Ғылыми кеңес отырысында 
Елбасы жолдауын талқылады

Kaznu.Kz

В г. Усть-Каменогорске 
состоялась встреча ученых 
КазНУ с представителями 
промышленных предприятий 
Восточно-Казахстанской области. 
В состав делегации университета, 
возглавляемой ректором вуза 
Г. Мутановым, вошли директора 
и представители научно-
исследовательских институтов и 
Научно-технологического парка.

ҚазҰу жақында жапониядан келген 
делегацияны қарсы алды. Делегация 
құрамында жапонтанушы, дипломат 
батырхан Құрмансейіт, Кәсіпкерлік 
саласындағы постдипломдық білім беру 
институтының әкімшілік департаментінің 
директоры Тошия сакума мен Халықаралық 
қатынастарды дамыту бөлімінің басшысы 
Таро Мидзутани болды. 

Кездесу аясында «Қазақстан – Жапон» 
арасында білім саласындағы әріптестіктің 
екі жақты тиімді шарттары талқыланды. 
Келісімшарт негізінде ҚазҰУ жыл сайын 
Жапонияға бір студентті оқуға жіберіп 
отырады. Ал білім алып жатқан студенттер 
өз кезегінде «Қазақстан – Жапон» қарым-
қатынасының дамуына қызмет ететін 
болады.

***

Таяуда «Керемет» студенттерге қызмет 
көрсету орталығы тағы бір қызмет түрімен 
толықты. Орталықта ҚазҰу ректоры, 
академик Ғалым Мұтанов пен аТФ банктың 
басқарма мүшесі Дәурен Керейбаев аТФ 
банкінің жаңа бөлімшесінің тұсауын кесті. 

ҚазҰУ-дың «Керемет» орталығының 
қызметіне жоғары баға берген банк 
қызметкерлері, осындай жоғары оқу 
орнында «қайтадан студент» болғысы 
келетіндіктерін айтты. Іс-шара соңында 
ҚазҰУ басшылығы банк ұжымына естелік 
сыйлықтар табыстап, жұмыстарына 
сәттілік тіледі.

***

ресурсный и информационный центр 
о НаТО при КазНу им. аль-Фараби 
при поддержке Департамента публичной 
дипломатии НаТО провел V ежегодную 
республиканскую студенческую мини-
модель НаТО. Тема нынешней игры 
была «сотрудничество НаТО и 
стран Центральной азии в борьбе с 
международным терроризмом». 

Цель данной мини-модели НАТО 
– рассмотреть позиции отдельных 
государств-членов НАТО и стран 
Центральной Азии по вопросам поиска 
новых механизмов и методов борьбы с 
международным терроризмом.

***

жуырда ҚазҰу басшылығының Kon-
ica Minolta компаниясының өкілдерімен 
кездесуі болып өтті. 

Шара барысында Konica Minolta 
Business Solutions Europe-тың бизнесті 
дамыту және сату бөлімінің жергілікті 
менеджері Шинтаро Иноуэ университет 
пен компания арасындағы әріптестіктің, 
екі ұйымның бірлесіп түрлі жобалар мен 
бағдарламаларды жүзеге асыруы өзгелерге 
жақсы үлгі екендігін тілге тиек етті. 
Алдағы уақытта аталмыш компания тек 
журналистика факультетімен ғана емес, 
басқа да факультеттермен жұмыс жасауға 
дайын екендіктерін айтты.

***

Глава банка «банк оф Токио-Мицубиси 
ЮФджей лтд» Хидеюки асано провел 
открытую лекцию на тему «Традиционная 
культура Японии» на факультете 
востоковедения студентам 1-4 курсов 
кафедры Дальнего Востока японского 
отделения.

В начале своего выступления господин 
Хидеюки рассказал о ходе работы 
банка Мицубиси в Алматы. В своей 
лекции он уделил особое внимание 
методам обучения в Японии, а также дал 
интересную информацию о ежегодных 
традиционных праздниках.

Мероприятие прошло по инициативе 
акима Восточно-Казахстанской области 
Д. Ахметова в рамках проведения Совета 
по инновациям и новым технологиям. 
Целью встречи явилась демонстрация 
научно-инновационных разработок 
ученых и ППС университета для 
дальнейшего внедрения в реальный 
сектор экономики данного региона, 
являющегося основным локомотивом по 
реализации инвестиционных проектов и 
внедрения инноваций. 

Достижение нового уровня 
технологичности для приоритетных 
секторов обрабатывающей 
промышленности и создание основы 
для развития секторов будущего через 
формирование инновационных кластеров 
обозначено в Государственной программе 
и н д у с т р и а л ь н о - и н н о в а ц и о н н о г о 
развития Республики Казахстан. А 
Восточный Казахстан является одним 
из промышленно развитых регионов 
страны, где сосредоточено большинство 
крупных промышленных предприятий 
горно-металлургического сектора, 
машиностроения и других отраслей 
промышленности. Для содействия в 
реализации данной программы был 
создан Консорциум вузов, который 
возглавляет КазНУ им. аль-Фараби. 

В рамках проведения Совета была 
организована выставка опытно-
конструкторских и инновационных 
проектов ученых университета, где 
были представлены более 20 самых 
перспективных разработок, готовых для 
внедрения в реальный сектор экономики 
Казахстана с учетом специфики 
Восточно-Казахстанского региона. 
В ходе выставки между учеными и 
промышленниками была проведена 
активная дискуссия по вопросам 
внедрения отечественных инноваций на 
предприятиях области, направленных 
на повышение качества продукции, 
увеличение производительности труда и 
снижение энергоемкости продукции.

Главным итогом встречи стало 
проведение круглого стола, где участие 

приняли руководители промышленных 
предприятий, представители малого 
бизнеса, авторы инновационных идей, 
представители научно-исследовательских 
институтов. Здесь были заслушаны 
доклады ученых-разработчиков 
внедренческих проектов по тематикам 
таких приоритетных сфер, как: горная 
промышленность, металлургия, 
производство строительных материалов, 
энергетика, химия и фармацевтика, 
сельское хозяйство и многие другие. 
Обсуждались вопросы использования 
новых возможностей недавно принятого 
Закона Республики Казахстан «О 
коммерциализации результатов научной и 
(или) научно-технической деятельности».

Следует отметить, что уже к этому 
времени имеются реальные показатели 
внедрения инновационных технологий, 
полученные учеными университета на 
месторождении «Бакырчик», где был 
построен опытно-промышленный завод 
по выпуску инновационной продукции на 
основе природных шунгитов. Кроме того, 
предварительно был проработан вопрос 
о внедрении плазменно-топливной 
системы на ТЭЦ г. Усть-Каменогорска, 
успешно апробированы инновационные 
технологии извлечения бериллия и 
бесцианистой технологии извлечения 
золота, не имеющие аналогов как в 
Казахстане, так и за рубежом.

По итогам встречи учеными и 
представителями бизнес-структур 
было решено продолжать развивать 

наиболее приоритетные сектора 
промышленности Казахстана путем 
внедрения инновационных разработок 
отечественных ученых в реальный сектор 
экономики Восточно-Казахстанского 
региона. При этом представители 
промышленных предприятий, 
ознакомившись с представленной 
продукцией, выразили готовность 
для дальнейшего сотрудничества с 
университетом.

Со своей стороны ученые вуза выразили 
надежду, что реализация готовых для 
внедрения инновационных разработок 
будет осуществляться за счет отчислений 
1% от годового валового дохода компаний 
недропользователей посредством 
Автономного кластерного фонда, 
основной миссией которого является 
формирование высокотехнологичных 
направлений с целью диверсификации 
экономики Казахстана путем 
привлечения отечественных и 
зарубежных высокотехнологичных 
компаний для осуществления конкретных 
производственных проектов.

В настоящее время по поручению акима 
ВКО уже начата работа по рассмотрению 
проектов, ориентированных на 
производство продукции и имеющих 
высокую добавленную стоимость 
для внедрения в конкретные отрасли 
Восточно-Казахстанского региона.

соб.корр

ҚазҰУ-да көрнекті экономист, ҚР 
ҰҒА академигі Я.А.Әубәкіровтің 
90 жылдығына орай «Өнегелі 
өмір» сериясымен жарық көрген 
ғалымға арналған кітаптың 
тұсаукесер рәсімі өтті. 

Кітапқа Я.А.Әубәкіровтың өмірбаяны, 
суреттері және ғылыми мақалалары мен 

баспасөз беттерінде түрлі жылдары жарық 
көрген жариялымдары енген. Сонымен 
қатар профессордың замандастары мен 
шәкірттерінің жылы лебіздері кітаптың 
бір тарауына арқау болған. Кітап 
барша оқырмандарға арналған, соның 
ішінде білім беру саласында істейтін 
қызметкерлер мен студенттерге өте 
пайдалы. 

Іс-шараны ашқан ҚазҰУ-дың бірінші 
проректоры Мұхамбетқали Бүркітбаев 
Я. Әубәкіровтің өмірі мен еңбек жолы 
студенттерге үлкен үлгі екенін атап өтті. 
«Яхия Әубәкірұлы – елдегі экономика 
ғылымының дамуына сүбелі үлес қосқан 
ғалым. Оның экономика саласында 
қызмет ететін мамандарға қалдырған мол 
ғылыми мұрасы баға жетпес көмекші 
құрал деп айтуға болады», – деді ол.

Кездесуге білікті экономистер мен 
ҚР ҰҒА академиктері қатысып, ғалым 
өмірінен сыр шертті.  Аманжол Қошанов 
Я. Әубәкіровтың экономика ғылымына 
қосқан үлесін ерекше атап, оны «тәуелсіз 
Қазақстанның өзіндік Карл Марксі» деді.

«Қазақ университеті» баспасынан 
«Өнегелі өмір» сериясымен жарыққа 
шығатын кітаптар ҚазҰУ ректоры, 
академик Ғалым Мұтановтың 
бастамасымен жүзеге асуда. Бұған 
дейін кітаптың Ө.Жолдасбеков, 
О.Сүлейменов, З.Қабдоллов, Т.Кәкішев, 
С.Зиманов, Т.Амандосов, К.Смайылов, 
Ә.Нұршайықов, Ә.Ыдырысов, 
С.Байжанов және басқа да танымал 
тұлғаларға арналған сериялары жарық 
көрген болатын.

басПасӨЗ ҚЫЗМеТІ
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 В КазНУ состоялся семинар «Психологические аспекты повышения 
эффективности взаимодействия с родителями учащихся школ»

анарбай бҰлДЫбаЙ, 
филология және әлем тілдері факультетінің профессоры, 

ф.ғ.к.

болашақ бүгіннен басталады 
–Біз Елбасының Қазақстан халқына жолдауын мұқият 

тыңдап, саралап оқыдық. 
Өзіміз өмір бойы тер төгіп келе жатқан білім беру 

саласына, жастардың болашақта қоғамнан өз орнын 
таба білуге тәрбиелеуге байланысты жұмыстарымызды 
Елбасының жолдауын тыңдаған соң ширата түсу, бүгінгі 
өмір талабына сай маман даярлауымыз керек деген ой 
санамызға беки түсті.

Қазақ ұлттық университетінің үдемелі инновациялық 
индустрияландыру бағдарламасына маман даярлайтын  

он жоғары оқу орнының бірі екен аян. Осы орайда аталған оқу орындарының 
материальдық-техникалық базаларын нығайтуға 2017 жылға дейін 10 миллиард тенге 
бөлінетіні жолдауда нақты көрсетілді. Бұл қандай қиын жағдай болса да Елбасының 
жастар болашағы мен ғылымды  назарынан тыс қалдырмайтынын көрсетіп отыр.

Сондай-ақ Елбасының 2016 жылдың 1 қаңтарынан бастап білім беру саласында 
еңбек етушілердің жалақысын 29 пайызға дейін көтеретіндігі туралы ойлары біздің 
түлектерімізді де талаптандыра түсті деп ойлаймын. 2017 жылдан бастап «Баршаға тегін 
кәсіби-техникалық білім беру» ұсынысы да біздің түлектерімізге тікелей қатысты. Себебі 
тегін білім беретін сол оқу орындары – біздің мамандардың көпшілігінің болашақ жұмыс 
орны болуы мүмкін. 

Бұл ретте Елбасымыздың жастарға арнап  «Білімді, еңбекқор, бастамашыл, белсенді 
болуға қазірден бастап дағдыланыңдар. Жұмыс пен сұраныс бар өңірге батыл барыңдар.   
Шеберліктің шыңына жете білсеңдер,  мамандықтың бәрі жақсы. Қазір техникалық 
мамандықтардың, ғылым мен инновацияның күні туған заман. Ерінбей еңбек еткен, 
талмай ғылым іздеген, жалықпай техника меңгерген адам озады.  Тұрмысы жақсы, 
абыройы асқақ болады. Біз жүзеге асырып жатқан түбегейлі реформалар мен атқарып 
жатқан қыруар істердің бәрі сендер үшін, болашақ үшін жасалуда», - деп арнайы 
қайырылуы үлкен жауапкершілік пен сенімді аңғартады. 

Бүгінгі күні білім алушыларға ғана емес, білім берушілерге де университет 
басшылығы тарапынан жоғары талап қойылуы Елбасы жолдауына есеп беру ісінің 
басталып кеткендігін көрсетеді.

Галия МОВКебаеВа,
д. и. н., профессор кафедры  международных отношений и 
мировой экономики 

  Новые вызовы – 
новые возможности

– 30 ноября текущего года прозвучало новое Послание 
Президента РК Н. А. Назарбаева народу Казахстана. В нем 
Глава государства подвел итоги развития нашей страны 
за 24 года, отмечая успешное вхождение Казахстана в 
мировое сообщество и быстрые темпы  экономического 
роста.

Президентом были обозначены глобальные вызовы 
новых реалий, дан структурный анализ  антикризисных 
возможностей, были сформированы 5 направлений антикризисных и структурных 
преобразований. Актуальным является первый раздел Послания Президента, где были 
очерчены вызовы современного мира. 

Главой государства было заявлено, что «развитие мира будет происходить на 
фоне жесткой конкуренции мировых и региональных центров силы. Вызовам новой 
глобальной реальности мы должны противопоставить целостную стратегию действий 
на основе наших реальных возможностей».

В своем Послании Лидер нации особо подчеркнул поддержку внешнеполитическому 
и экономическому курсу страны. «…Своей взвешенной внешнеполитической 
деятельностью мы приобрели много друзей по всему миру. Они поддерживают нас. 
Вы были свидетелями моих визитов и переговоров с лидерами ведущих стран мира…». 
Действительно, внешнеполитические инициативы Президента РК Н. А. Назарбаева 
по укреплению региональной безопасности в мире находят положительный отклик со 
стороны всего мирового сообщества благодаря своему конструктивному содержанию, 
активной позиции страны в поддержании баланса геополитических сил и интересов в 
евразийском регионе, а также в продвижении мира и стабильности в целом. 

В Послании очевидным рефреном прослеживается тезис о том, что миросистема 
переживает период существенной перестройки, которая будет проходить в рамках 
переоценки иерархии современных угроз и поисков согласованных и приемлемых 
подходов.  В условиях усложнения системы международных отношений  Республика 
Казахстан должна принимать во внимание системные изменения в современном мире 
и активней разрабатывать новые системные конфигурации, позволяющие вписаться 
в новую формирующуюся систему с новыми угрозами и в тоже время с новыми 
возможностями.  

салтанат ҚОНДЫбаеВа, 
Экономика және бизнес жоғары мектебі, PhD 

елбасымен бірге 
елімізді қуатты, 

дамыған елге айналдырамыз!  
–Бүгінде Отанымыздың жетістіктері – әрбір азаматтың 

ұлттық мақтанышы. Күшті, қуатты мемлекеттер ғана ұзақ 
мерзімдік жоспарлаумен, тұрақты экономикалық өсумен 
айналысады. «Қазақстан 2050» Стратегиясы – барлық 
саланы қамтитын және үздіксіз өсуді қамтамасыз ететін 
жаңғырту жолы. Ол – елдігіміз бен бірлігіміз, ерлігіміз 

бен еңбегіміз сыналатын, сынала жүріп шыңдалатын үлкен емтихан.  
Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев өз жолдауында заманауи Қазақстанның әлеуметтік-

экономикалық және саяси болмысын қалай көретінін тұжырымды түрде баяндап,  жаңа 
міндеттердің көкжиегін айқындады. Ең бастысы, мемлекеттің бірнеше ондаған жылға 
сатылы түрде дамуына тың серпін берді.

Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев Қазақстанның ХХІ ғасырдағы даму бағытын «Біздің 
басты мақсатымыз – 2050 жылға қарай күшті мемлекет, дамыған экономика, жалпыға 
ортақ еңбек мүмкіндіктері негіз болатын берекелі қоғам құру. Күшті мемлекет жан 
сақтау саясатымен емес, жоспарлау, ұзақ мерзімді даму, экономикалық өрлеу саясатымен 
шұғылданады» деген сөздерімен айқындап берді. Қазақстанның тұңғыш Президентіне 
тән прагматизм, оның мемлекеттік деңгейде жоспарлы түрде жасаған әрбір қадамы 
мемлекетті, Қазақстан халқын ұзақ мерзімді мақсаттарға жақындата түседі. Ол оның 
әрбір қадам объективті цифрлармен, көрсеткіштермен және индекстермен өлшенеді 
деген ойынан анық байқалады.

Жолдауда атап көрсетілген оңтайлы да табысты жаңа салық режимдері және әкімшілік 
аппараттарына ұсынылған тапсырмалар қазіргі дағдарыс кезіндегі экономикалық 
тұрақтылықтың механизмдеріне айналуы тиіс деп ойлаймын. 

Президентіміз Нұрсұлтан Назарбаев айтқандай: «Біз бәріміз бір атаның – Қазақ 
халқының ұлымыз. Бәріміздің де туған жеріміз біреу – қасиетті Қазақ даласы. Бұл 
дүниеде біздің бір ғана Отанымыз бар, ол – тәуелсіз Қазақстан». Біз Елбасымен бірге 
елімізді қуатты, дамыған елге айналдырамыз!  

султан ТулеуХаНОВ, 
д. б. н., профессор, заведующий кафедрой биофизики и 
биомедицины

В целях сохранения
стабильности

– 30 ноября Президент нашей страны Н. А. Назарбаев 
выступил с очередным Посланием народу Казахстана, 
которое я расцениваю как конкретный план будущих 
действий. 

Предстоящее время должно быть насыщено усилиями 
всего населения страны на преодоление последствий 
глобального мирового кризиса и трудностей, с которыми еще предстоит нам столкнуться. 
Глава государства сформулировал чёткие задачи и сориентировал силы народа на их 
преодоление. И я считаю, что в этом документе  речь идёт о повышении роли каждого 
из нас в развитии экономики и образования нашей страны. Н. А. Назарбаев призывает 
к сплочению, повышению трудовой дисциплины и усилению трудовой деятельности, то 
есть, призывает к выработке единого характера для преодоления всех трудностей. 

И самое главное, Глава государства верит в свой народ. Лидер нации обосновал 
возможность сохранения стабильности нашего общества на фоне нестабильности 
мировой экономики. Президент обратил особое  внимание на сферу образования, где он 
призывает готовить высококвалифицированных и конкурентоспособных специалистов, 
работать на принципах государственно-частного партнёрства с привлечением 
зарубежных инвестиций. Эти обозначенные пункты успешно решаются в КазНУ. 

Несмотря на экономические трудности с 1 января 2016 года повышается заработная 
плата работникам образования до 29%, – это и есть  проявление отеческой заботы 
о работниках бюджетной сферы. С целью преодоления кризиса и дальнейшего 
продвижения страны мы должны сплотиться и работать с ещё большим усердием. Такое 
внимание ко всем аспектам нашего общества даёт нам уверенность в том, что стратегия 
действий по мере его воплощения в жизнь будет способствовать повышению качества 
жизни и благосостояния казахстанцев до уровня развитых стран мира. В положительном 
решении всех поставленных задач у меня нет никакого сомнения. 

асхат КеҢесОВ,
философия және саясаттану факультеті, доцент

елбасы жолдауы – 
дағдарысқа қарсы күрестің 

негізгі бағдарламасы
– Биылғы жолдаудың аты «Қазақстан жаңа жаһандық 

нақты ахуалда: өсу, реформалар, даму» деп аталады. 
Жолдаудың былай аталуы бекер емес. Себебі, қазіргі таңда 
жалғыз Қазақстанды емес, сонымен қатар әлемнің барлық 
елін дағдарыс қамтуда. Ол дағдарыс қоғамның барлық 
саласына өзінің ықпалын тигізуде. Біздің ойымызша, бұл жолдау еліміздегі дағдарысқа 
қарсы күресудің жоспары десек те болады. Себебі, Президент өзінің жолдауында 
негізінде экономика, инвестиция, жекешелендіру мәселелеріне кеңінен тоқталды.

Осы уақытқа дейін қазақ елі әлемдік дағдарысқа қарсы екі жоспарды әзірлеп, жүзеге 
асырған блатын. Бұл елімізге экономикалық қиындықтармен күресуге зор көмектесті. 
Осыған орай Қазақстан – дағдарысқа қарсы алдын алу стратегиясын алғаш қолданып 
отырған ел. 

Елбасымыз барлық қазақстандықтар үшін үлкен міндет қойды, ол – үнемдеу. Елбасы 
дағдарысты тек қана құлдырау емес, сонымен қатар мүмкіндік ретінде қарастыруды 
сұрады. 

Жолдаудың ерекшелігі – Елбасымыздың ендігі жағдайда қазақстандықтарды тек 
қана ұлттық валютамыз теңгемен есептесуге шақыруы. Бұл дедолларизация процесінің 
басталуы дегенді білдіреді.   

Жолдаудың толықтай экономикалық-әлеуметтік негізде болуы да оның басты 
өзгешелігінің бірі. Сондықтан Президенттің биылғы жолдауын қазіргі таңда барлық 
әлемді қамтып отыран дағдарысқа қарсы күресудің бағдарламасы десек те болады. Ең 
бастысы онда бүгінгі әлемде болып жатқан дағдарыста еліміздің еңсесін көтеретін, рухын 
түсірмейтін, ұлы мақсаттарға жеткізетін өсу мен дамудың және жаңа реформалардың 
бағыттары ұсынылды. Осының барлығы дамыған 30 елдің қатарына кіруімізге жаңа 
серпін беретіні сөзсіз.
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The First interdisciplinary seminar “Global Challenges of the XXI Century” 
was conducted in KazNU

alma mater

Prepared by Muldagaliyeva A.A.

It has become a tradItIon 
wIth the teachers of  foreIgn 
Language department to 
conduct  topIcaL- dIscus-
sIon Lessons on the eve of 
natIonaL hoLIdays of our 
country. thIs tIme the Lesson 
was devoted to the day of the 
fIrst presIdent of the repubLIc 
of KazaKhstan. wIth great 
pLeasure dId the fIrst year stu-
dents from group Ia of the 
facuLty of mathematIcs and 
mechanIcs prepare presenta-
tIons In engLIsh about bIog-
raphy and poLItIcaL actIvIty 
of the fIrst and current 
presIdent n.a. nazarbayev.

The lesson started with the presenta-
tion made by Alimbek Alima and Bashar 
Nazerke. They told about the history of 
this National Holiday. It was not acciden-
tal that December 1 was declared  the Day 
of the First President. On December 10, 
2011 the Kazakh Senate at its plenary ses-
sion  adopted the law  "On holidays in Ka-
zakhstan". The Day of the First President 
was established to mark and recognize the 
distinguished merits of First President of 
Kazakhstan Nursultan Nazarbayev to the 

country. On December 1, 1991 Nursul-
tan Nazarbayev was re-elected as the 
President of the Kazakh SSR at the first 
nationwide elections receiving 98,7% of 
votes. This historic event served the reason 
for selecting  December 1 as the Day of the 
First President.

Students Isabek Aigerim and Sanat 
Gibadat, Spabek Assem and Ermekova As-
sel  in their presentations pointed out that 
under the guidance of N.A.Nazarbayev 
and  his strategic vision Kazakhstan is 

recognized by the world  community as 
an example of inter-ethnic consent and 
sustainable development of multiethnic 
society. A wonderful job is being done by 
the Assembly of the Peoples of Kazakh-
stan which was established at the initia-
tive of our President. The Assembly plays 
important role in ensuring the religious 
freedom and human rights in our country. 
One of the major strengths of our coun-
try is that the representatives of more than 
100 nationalities work and  live peacefully 

in the beautiful and wonderful country of 
Kazakhstan and their ethnic values and 
culture are protected.

In his annual messages to the people  of   
Kazakhstan our President always stresses 
that ethnic unity is more important now 
than ever for Kazakhstanis. He believes 
that national unity is key, and that the 
people standing together will get through 
tough times and crises.  

Students Koilyshova Zere and Kabyl 
Nurgeldi: “Our President pays great at-
tention to the problems of youth, stu-
dents and young families. He believes that 
young people of our country are prepared 
to contribute to social and economic de-
velopment of Kazakhstan.  We are a happy 
generation to have been born into an In-
dependent Country called the  Republic of  
Kazakhstan!”

In their presentations students also 
talked about the President’s early years, 
life, education and hobbies.  

It is our opinion that the topical lesson 
dedicated to the Day of the First President 
was a great success. The students learned 
more about life and political activity of 
N.A. Nazarbayev. I am sure the lesson has 
inspired the patriotic feelings of our stu-
dents and increased their desire to study 
well and achieve their goals.

N. L. LoMacheNKo
a.a.MuLdagaLiyeVa

in october 2015 i had a great opportunity to participate in the training program on climate change and Sus-
tainability in New delhi and improve my qualifications in this subject. The course was conducted by The energy 
and Resources institute with the vision of creating innovative solutions for a sustainable future. 

As it is known, Climate Change is 
becoming  an urgent problem from year 
to year.  This training has  appreciably 
deepened  my knowledge on Climate 
Change and Sustainability.  The train-
ing course was really useful. The par-
ticipants were representatives from 25 
countries:  Europe, South East Asia, 

Africa, Latin America, Fiji.  All the lec-
turers were world class scientists in the 
respected subject. Along with the theory 
class, we had an opportunity to have 
practical classes as well as field work 
excursions. The Field work excursion 
to Himalayan Center was very fruitful 
to share experiences and discuss ideas 

for the future collaboration. 
At the end of the course each 
participant were given the task 
to make a brief presentation on 
what they have learned from the 
course and how they can apply 
in their country. Currently, I am 
preparing a methodical manual 
on the subject "Ecology and 
Sustainable Development". I 
am sure my participation in the 
training course was very fruit-
ful not only for my academic 
career but also for my students 
majoring in Climate Change 
and Sustainable Development.

Kamshat TeMiRbayeVa
UNESCO chair on Sustain-
able development Faculty of 

Geography and 
Environmental Sciences 

our  american students say:

i aM ThRiLLed To be iN aLMaTy 
wiTh you aLL!

KaThy
1. Hello there! My name is Kathy. Last year, I studied 

Geography and Environmental Studies at the University 
of California, Los Angeles.

This year, I am thrilled to be in Almaty with you all. 
It's a gorgeous city with beautiful mountains and nature. 
Downtown is a fun place too. I love trying the cafes and 
restaurants in the center. However, my favorite place is 
the great ceramics studio, which I go to every week.

I was worried that it would be hard to find hobbies and 
make friends here, but that has proven to be false. Ka-
zakhs are super friendly, hospitable and kind. I do miss 
the beaches, friends and weather at home, but I'm lucky 
to be here!

i LoVe iT heRe iN KazaKhSTaN!
MiKayLa
2. Hello! My name is Mikayla. I am originally from 

Atlanta, GA and attended college in Philadelphia, PA. 
In September I arrived in Almaty to study Russian at Ka-
zNu. I love it here in Kazakhstan! The people are incred-
ibly nice and welcoming, and my classes at the university 
are challenging and interesting. My teachers in particu-
lar are very talented. I also live with a Kazakh woman, 
Zhanna, who looks after me and makes me feel at home. 
I enjoy seeing live music and theater around Almaty. I 
also play guitar and write my own songs. I look forward 
to continuing my studies here until May, and encourage 
you to come by our room in the Department of Linguis-
tics and introduce yourself. My fellow American stu-
dents and I are always interested in making friends!
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Жалғасы. Басы 1-бетте

4 желтоқсанда Әл-Фараби кітапханасында Халықаралық қатынастар 
факультетінің 20 жылдығына арналған салтанатты кеш өтеді

1  желтоқсан — қр тұңғыш президентІ  күнІ

Бұл кезең еліміздің тәуелсіздігі мен 
егемендігін жариялаған Декларациясын, 
Қазақстанның жеке мемлекет екендігін 
көрсеткен Ата заңын, мемлекеттік 
рәміздерін қабылдап, елімізді егемен 
мемлекет ретінде көптеген шет 
мемлекеттердің мойындаған кезеңі болып 
отыр. 

Н. Назарбаев еліміздің егемендігін 
тұңғыш жариялап қана қоймай, ерлікті 
еңбекпен, даналықты әлемдік саясатпен 
ұштастырды, елдің ел болып өркен 
жаюына, өркениетті мемлекет дәрежесінде 
танылуына білімі мен билігін, ойы мен 
парасатын, күш-қуаты мен жігерін аямай 
жұмсауда. Президентіміз мемлекет 
басшысы ретінде елдің ішкі және сыртқы 
саясатының бағыттарын кемеңгерлікпен 
айқындап, ел ішінде және халықаралық 
қатынастарда Қазақстанның атынан 
өкілдік жүргізу құқығын Қазақстан 
Республикасы Конституциясына сай 
жүзеге асырып келеді. 

Президент Н. Назарбаевтың алдына 
қойған ең басты мақсаты да адам мен 
азамат құқықтары мен бостандықтарын 
Конституцияға сәйкес іске асыру, халықтың 
әлеуметтік жағдайын жақсарту, ел бірлігін 
сақтау, мемлекеттің экономикасын және 
саяси жүйесін дамыту, халықтар достығын 
нығайту, елімізді өркениетті елдер 
қатарына қосу екені баршаға аян. 

Мемлекетіміздің атынан өкілдік 
етіп келе жатқан ең жоғары лауазымды 
тұлға Президент Н. Назарбаев еліміздің 
абыройын, атағын асқақтатып, Отанымыз 
Қазақстанның беделінің асқақ көрінісінің 
бірі – Қазақстанның 2010 жылы Еуропадағы 
қауіпсіздік пен ынтымақтастық ұйымына 
төрағалық етуі болып табылады, ал 2011 
жылы Қазақстан халқының саны 1,5 млрд. 
адамды құрайтын 57 мемлекетті біріктірген 
Ислам конференциясы ұйымына 
төрағалық етті. 

2012 жылы 14 желтоқсанда жариялаған 
Елбасының «Қазақстан-2050 Стратегиясы 

– қалыптасқан мемлекеттік жаңа саяси 
бағыты» атты халыққа жолдауында 
еліміздің XXI ғасырдың ортасына қарай 
әлемнің ең дамыған 30 елінің қатарына 
қосылу қажеттілігін паш етті. 

2012 жылы 22 қарашада Халықаралық 
көрмелер бюросының №152 Бас 
ассамблеясында өткізілген құпия дауыс 
беру нәтижесінде 163 мемлекет арасынан 
103 дауысты иеленген Қазақстан 2017 жылы 
кезекті халықаралық «ЭКСПО» көрмесін 
Астанада өткізу құқығына ие болды. Алдағы 
осы көрмеге жүзден астам мемлекеттерден 
8 миллионнан астам турист келеді деп 
болжануда. «ЭКСПО-2017» көрмесі 
Қазақстанның жетістіктерін әлемге тағы да 
танытары сөзсіз. 

2013 жылы Қазақстанның тұңғыш 
Президенті – Елбасы Нұрсұлтан 
Назарбаевтың бастамасымен Еуразиялық 
одақ құрылды. Ежелден достығы 
жарасқан мемлекеттер Беларусь, Ресей, 
Қазақстанның экономикалық одағы 
құрылып, мемлекеттер дамуының, 
өркендеуінің алғышарты жасалды. Қазіргі 
кезде бұл одаққа кіруге тілек білдіруші 
мемлекеттердің саны арта түсуде. Осы 
одақтың құрылуы да Қазақстанның тұңғыш 
Президенті – Елбасы Н.Ә. Назарбаевтың 
даналық саясатынан, алысты болжайтын 
көрегендігінің айқын көрінісі.

Мемлекет басшысы 2015 жылы 
жариялаған 5 институттық реформа, 
яғни одан туындайтын «100 нақты қадам» 
– Ұлт жоспары да  туған Отанымыз – 
Қазақстан Республикасын әлемдегі аса 
дамыған өркениетті елдер қатарына қарай 
жақындата түсетіні еш күмән туғызбайды. 
Елімізде оған алғышарттар да жеткілікті.

Оның үстіне үстіміздегі жылы өткен 
«НұрОтан» партиясының XV съезінде 
елімізді одан әрі дамыту, өркендету жолын 
көрсеткен Доктрина қабылданды. Мұның 
бәрі қазақстандықтар үшін зор мақтаныш. 

Елбасының беделі – елдің берекесі. 
Барды бағалай білу – елін, мемлекетін 

сүйген әрбір азаматтың қасиетті борышы. 
Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев 

–  өз биігіне қажырлы еңбекпен, 
ақыл-парасатымен, адамгершілігімен, 
ұлтжандылығымен, өз жерін, елін жан-
тәнімен сүйгендігімен сатылап жеткен ұлы 
қайраткер. 

Нью-Йоркте БҰҰ Бас ассеамблеясының 
2015 жылы өткен 70-сессиясында 
Қазақстан Республикасының Президенті 
Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтың әлемдік 
құрылымды трансформациялау бойынша 
мемлекеттік тіл – қазақ тілінде жария еткен 
кең ауқымды бастамалары қазір барлық 
елдердің баспасөз құралдарында кеңінен 
жарияланып, дүниежүзілік қызығушылық 
тудыруда.

Біріккен ұлттар ұйымына мүше 193 
мемлекеттің өкілдері алдында Ассамблея 
сессиясында халықаралық маңызы зор 
ұсыныстарды ұсыну – біздің еліміздің 

Президенті Н.Ә. Назарбаевтың ерекше 
дара тұлға екендігін көрсетті және әрбір 
қазақстандық үшін зор мақтаныш.

Ел-жұрты кұрметтеген, халқына 
қадірі асқан, мемлекет дамуының 
ұйымдастырушысы болған тұңғыш 
Президент – Елбасының конституциялық 
құқығы заңмен қорғалады. Мысалы, 
2014 жылы қабылданып, 2015 жылдың 1 
қаңтарынан күшіне енген Қылмыстық 
кодекстің 177-бабында тұңғыш рет 
Қазақстан Республикасы Тұңғыш 
Президентінің өміріне, оның қызметіне 
кедергі жасау, осындай қызметі үшін 
кек алу мақсатында жасалған қол 
сұғушылықтар үшін Қылмыстық кодекстің 
373-бабында Қазақстан Республикасының 
Тұңғыш Президентін көпшілік алдында 
қорлау және оның абыройы мен қадір-
қасиетіне өзге де қол сұғу, Қазақстан 
Республикасы Тұңғыш Президентінің 
бейнесін бүлдіру, Қазақстан Республикасы 
Тұңғыш Президентінің заңды қызметіне 
кедергі жасағаны үшін арнайы жауаптылық 
белгіленген. 

Тәуелсіздік алғаннан бері Қазақстан 
эволюциялық жолмен, бейбіт дамудың 
нәтижесінде саясатта, экономикада, 
халықаралық қатынастарда Елбасы Н.Ә. 
Назарбаевтың басшылығымен көптеген 
жетістіктерге қол жеткізді. «Тәуелсіздік 
– ел тілегі, ал Елбасы – ел тірегі» екенін 
өмірдің өзі растап отыр. Қазақстанның 
біртұтастығын, демократиялық, зайырлы, 
әлеуметтік, құқықтық мемлекет екендігін, 
адам құқықтары мен бостандықтарының 
үстемдігін паш еткен Қазақстанның 
тұңғыш Президенті күнін тойлау – үлкен 
қуаныш. Ендеше, мереке құтты болсын! 
Еліміз өркендеп дами берсін! 

арықбай аҒЫбаеВ,
з.ғ.д.,  профессор, 

Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері

Қазақстанның тұңғыш Президенті күні қарсаңында «Ақпараттық 
жүйелер» мамандығының куратор-эдвайзері профессор Б.Б. 
Бөрібаевтың жетекшілігімен «Елін сүйген Елбасы» тақырыбында ашық 
кураторлық сабағы өтті. 

Шара барлық студенттер мен 
қатысушылардың ел Әнұранын 
шырқауымен басталды.  Сонан соң 
алғашқы болып сөз алған топ кураторы 
Б.Б. Бөрібаев Елбасының сарабдал 
саясатының арқасында жастарға білім 
алып, мамандықты үздік игеруге мол 
мүмкіндік туып отырғанын, ел ертеңінің 
білімді жастардың қолында екенін жария 
етті. Президент саясатын қолдап, ұсынған 
түрлі әлеуметтік жобаларын жүзеге 
асыруға бәріміз пәрменді ат салыссақ, 
келешегіміздің кемел, болашағымыздың 
айқын екенін айтып, тізгінді студенттерге 
ұстатты. 

Студент Әйгерім Дүйсенбаева елі 
сүйген, елін сүйген Елбасымыз, Тұңғыш 
Президентіміз Н.Ә.Назарбаевтың 
өмірбаянын фотосуреттермен 
көркемделген  слайд-шоу арқылы баяндап 
шықты. Президенттің өз заманының озық 
ойлы мемлекет басқарушылары қатарында 
екенін әлем мойындап отырғанына тоқтала 
келіп, оның БҰҰ мінбесінен мемлекеттік 

тілімізде көтерген мәселелерін де айтып 
берді, жаңашыл пікірлеріне тоқталды. Ол 
залдан қойылған сұрақтарға да толыққанды 
жауап беріп, тыңдаушы студенттер мен 
оқытушы-профессорларды тәнті етті.

Әрі қарай студенттер Ақниет Төлеген 
мен Әсем Әлібаева кезектесе отырып, 
Елбасының қаламынан туындаған саяси 
шығармалардың маңыздылығына, 
өзектілігіне назар аударса, Гүлбану 
Алпысбай Елбасы туралы жазылған көркем 
шығармалардан үзінділер келтірді.  

Кураторлық ашық сабақ студенттер 
дайындаған шағын концертке ұласты. 
Топ мүшесі Нұралы Дінмұхамедтің 
орындауындағы Н. Тілендиевтің «Ата 
толғауы» күйі мен Зайтин Ерланның 
мәнерлеп жатқа оқыған Елбасына арнау-
өлең шумақтары шараға қатысушылардың 
көңілінен шықты. 

б.Қ. ӘбеНОВ, 
ақпараттық жүйелер кафедрасының 

аға оқытушысы

Қазақстан үшін 1 желтоқсан – ел тарихындағы ерекше атаулы, мерейлі 
күн болып саналады. Осы айтулы күнге орай  философия және 
саясаттану факультеті педагогика және білім беру менеджменті 
кафедрасының «Әлеуметтік педагогика және өзін-өзі тану» 
мамандығының  І курс студенттері «Елімнің бағы – Елбасы!» атты 
ашық кураторлық сағат өткізді. 

Кештің шымылдығы Елбасымыздың өмір жолына арналған видеороликпен 
ашылды. Билік тізгінін  қолға ұстаған жылдардағы Президентіміздің биік болмысын, 
кемел дарынын, Елбасы ретіндегі көсемдік қасиеттерін бүгінгі ұрпақ жақсы білуі 
керек. Сондықтан көрермендерге викториналық сұрақтар қойылды. Студенттер 
арасында Елбасына арнап жырдан шашу шашқандар да болды. Әсем Әжмәмбет:

Елбасы – байтақ елдің арысысың,
Ақ орда – Қазақстан намысысың.
Көш бастаған аяулы ер Нұрағамыз,
Азияның теңдесі жоқ барысысың! –деп жырласа, Шолпан Мейманхан:
Тәңір сүйген! 
Елін сүйген!
Нұр атам бар кемеңгер!
Қолдан келсе, ұқсап баққын осы жанға, өрендер
Қолдан келсе, Отанды сүй, өтей білгін парызды, 
Еңбек етіп, азат елді тек бақытқа бөлей бер! – деп толғады.
Еліміздің ұлы тұлғасына арналған тәрбие мен өнегеге толы кеш жастардың 

бойындағы ұлттық рух пен патриоттық сезімді шыңдай түсті.
Әлия ҚҰДаЙберГеНОВа,

педагогика және білім беру менеджменті 
кафедрасының доценті 
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В КазНУ прошла презентация книги «Яхия Әубәкіров» из 
университетской серии «Өнегелі өмір»

Жалғасы. Басы 1-бетте

Олар еліміздің әр аймағынан – Астана, 
Семей, Атырау, Ақтау, Тараз, Шымкент, 
Орал және тағы басқа қалалардан келді. 
Сіздерге азаматтық белсенділік пен Отанға 
деген сүйіспеншіліктеріңізді танытқан 
жұмыстарыңыз үшін үлкен рахмет! Ертең 
Сіздердің білімдеріңіз, жастық жігерлеріңіз 
бен адал еңбектеріңіз қуатты әрі гүлденген 
Қазақстанды құруға жұмсалатын болады», 
– деп ізгі тілегін жеткізді.  

Фестиваль президиумында көрнекті 
ақын, «Ақиқат» қоғамдық-саяси 
журналының бас редакторы, Алаш 
халықаралық сыйлығының иегері Аманхан 
Әлім, танымал жазушы, журналист, 
«Ақтөбе ұстазы» газетінің бас редакторы 
Ұзақбай Төлебаев, қазақтың дәстүрлі 
өнерін дәріптеп жүрген белгілі әнші, 
композитор Нұрлан Албан қазылық етсе, 
«Қазақ газеттері» АҚ президенті Жұмабек 
Кенжалин, белгілі ақын, «Жұлдыз» әдеби 
журналының бас редакторы Ұлықбек 
Есдәулет, ҚР еңбек сіңірген мәдениет 
қайраткері Болат Бөкенов сынды елге 
белгілі тұлғалар тәуелсіз сарапшы ретінде  
шығармаларға бағасын берді. 

Шарада сөз алған белгілі ақын Аманхан 
Әлім жастарға қарап, өзінің студенттік 
қызық күндерін еске алды. «Жас достар, 
Сіздерге қарап, бір кездегі өзімді көріп 
тұрмын. Бір-бірімізді білмей, танымай 
жүріп өздерің секілді фестивальде кездескен 
менің достарым қазір ақсақал болды», 
– деген ол жастарды досқа адал болуға, 
Отанды сүюге шақырды. Оның: «Еңселі 
ел боламыз десек, ынтымағымыз берік 
болуы тиіс. Қазақ жастары өз Отанына ие 
болғанда ғана өсіп, өркендейміз. Сендер 
Қазақстанды қате-кемшілігіне, аш-
тоқтығына, бар-жоғына қарамай, шынайы 
сүйе білулерің керек. Сонда ғана біз қуатты 
мемлекет боламыз. Біз Сіздерге сенеміз!» 
– деген сөздері жастарды бір серпілтіп 
тастады.  

Ел ертеңі жарқын болуы үшін әрбір 
жастың өзін-өзі жетілдіруі, азаматтық 
ұстанымы берік тұлға болып қалыптасуы 
маңызды. Бұл ойды танымал композитор 
Нұрлан Албан білдірді. «Қасиетті қара 
шаңырақ – әр қазақтың отбасында 
тәрбиеленіп жатқан жас буынның арманы. 
ҚазҰУ – тарихта өз ізін айқындап салған 
іргелі оқу ордасы. ҚазҰУ қалашығы 
еліміздің оңтүстігі мен солтүстігі, батысы 
мен шығысынан мен мұндалап тұрған 
талантты жастарды бір ортаға жинап отыр. 
Өздеріңіздей жанып тұрған ұл-қыздардың 
биіктен көрінуіне тілекшімін. Біздің 
тірегіміз, болашағымыз – өздерің!» – деген 
әнші жастарға зор сенім артты.

Айта кетерлігі, «Еліміздің инновациялық 
дамуына менің қосқан нақты үлесім» атты 
студенттік инновациялық әлеуметтік 
маңызы бар жобалар байқауы, «Мен елімнің 
гүлденуі үшін не істей аламын?» атты үздік 
студенттік эссе, «Мен жастарға сенемін!» 
тақырыбындағы студенттік поэзиялық 
азаматтық-патриоттық шығармалар және 
«Мәңгілік ел мұратым!» патриоттық ән 
байқауы бойынша студенттік жұмыстар 
фестивальдің алғашқы кезеңінде бір ай 
көлемінде қабылданған. 

Ұйымдастыру комитетіне еліміздің 
60-тан аса жоғары оқу орнынан барлығы 
636 жұмыс келіп түскен. Олардың 
ішінде ерекше авторлық жобалар мен 
шығармалар, сондай-ақ ұжымдық 
еңбектер де бар. Іріктеу кезеңінде 200 
үздік жоба анықталып, жоба авторлары 
фестивальдің гала-форумына шақырту 
алды. Байқау жеңімпаздарын анықтауда 
қатысушылар ұсынған туындылардың 
шынайылығы, шешімдерінің ерекшелілігі, 
ойлау қабілетінің ұшқырлығы, 
тұжырымдамалығы, шығармашылық 
әлеуеті сияқты мәселелер басты назарда 
болды.

Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық 
университеті мен «Жандану» экологиялық 
жобасы өткізген айтулы шараға ҚР Білім 
және ғылым министрлігі, ҚР Жазушылар 
Одағы, «Жас Отан» жастар қанаты және 
Алматы қаласы әкімдігі қолдау танытты. 
«Қазақ радиосы» мен «Нұрмедиа» холдингі 
ақпараттық қолдау көрсетті.

Фестиваль аясында қатысушылар  
тақырыптық пленарлық және 
шығармашылық секциялардан бөлек, ҚР 
Тұңғыш Президенті Н.Ә. Назарбаевқа 
арналған көрмені тамашалап, әл-Фараби 
атындағы ҚазҰУ-дың студенттік бизнес-
инкубаторы мен студенттік клубтардың 
инновациялық жобаларымен танысты.

Нағыз патриот жастардың басын қосқан 
фестивальдің қорытынды гала-форумы 
Ө.Жолдасбеков атындағы Студенттер 
сарайында Мемлекеттік әнұранымызбен 
ашылды. Салтанатты кеште сөз алған 
университет ректоры Ғалым Мұтанов: 
«Әр ел өз Отанымен мақтанады. Отанның 
дамуына үлес қосатын, халық игілігі үшін 
жұмыс жасайтын – саналы да салиқалы 
ұрпақ. Елбасы айтып жүрген Мәңгілік 
ел болуымыз үшін, ең әуелі, патриоттық 
сезім кез келген жастың, өскелең ұрпақтың 
өн бойынан табылуы керек. Әр жас өз 
мемлекетімен мақтанар болса, асқақ 
арманның орындалғаны сол шығар. 
Ендеше, көзінде оты, бойында жігері бар 
талантты жастарымыз аман болсын!» – 

деген тілегін жолдады. 
Думанды кеште жоғарыда аты аталған 

тұлғалармен қатар «Егемен Қазақстан» 
республикалық газетінің Алматы бөлімінің 
жетекшісі Қорғанбек Аманжол, ақын 
Бақыт Беделхан, «Ақиқат» журналының 
бас редакторының орынбасары Қыдырәлі 
Қойтай, “ҚАЗАҚСТАН-ZAMAN” ЖШС 
бас директоры Серікхан Хастүркгала, 
Алматы қаласы жастар саясаты 
басқармасының бастығы Нұрлан Сыдықов 
қонақта болды. 

Бір айға созылған байқау 
қорытындысында алғашқы сайыс – 
«Менің ел дамуына қосқан нақты үлесім» 
тақырыбындағы студенттік инновациялық 
жобалар байқауы бойынша белді мамандар 
мен ғалымдардан құралған қазылар алқасы 
жұмыстарды жобаның жаңашылдығына, 
әлеуметтік маңызына, жүзеге асырылу 
мүмкіндігіне, шешім ұшқырлығына, жүзеге 
асыру механизмдері мен құралдарының 
нақтылығына, жұмыстың тиімділігі мен 
шығындардың өзара үйлесімділігіне, 
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ҚазҰУ жанындағы НАТО ресурстық және ақпараттық орталығы бесінші 
жыл сайынғы республикалық студентаралық НАТО мини-моделін өткізді

1 желтоқсан – ел тарихындағы айтулы мереке.  Бұл – 
Тәуелсіз Қазақстанның Тұңғыш Президенті күні. Осы 

мерекеге орай мен де өз тілегімді білдірсем деймін. Өйткені, 
біз, қазақ жастары – Тәуелсіз Қазақстанның үмітін артқан 
болашағымыз.

ұсынылған жобаның келешегіне 
байланысты саралап, дәрежелі III, II, 
I дипломдардың иегерлерін анықтады. 
Нәтижесінде,  III орын иеленіп, Әл-
Фараби атындағы ҚазҰУ Ғылым және 
инновациялық қызмет департаменті 
тағайындаған арнайы сыйлықтың 
иегері болып ҚазҰУ студенті – Аркадий 
Дзю атанды. Аталған байқаудың II 
дәрежелі дипломымен марапатталған 
О.А. БАйқоңыров атындағы Жезқазған 
университетінің студенттері – Сағындық 
Ерасыл мен Бектұрсын Бекнұр болды. 
Байқаудың I дәрежелі дипломымен Әл-
Фараби атындағы ҚазҰУ-дың студенттері 
– Сармамбетов Санжар, Серікбаев Жан, 
Пахриддин Сұлтанбек марапатталды. 
Осы орайда, байқау жеңімпаздары ҚазҰУ 
студенттері болғандықтан, 1 жылдық тегін 
оқу гранты О.А. Байқоңыров атындағы 
Жезқазған университетінің студенттері – 
Сағындық Ерасыл мен Бектұрсын Бекнұрға 
бұйырғанын айта кеткен жөн. 

Студент жастардың шығармашылық 
қабілетін анықтайтын «Мен өз елімнің 
гүлдеуі үшін не істей аламын?» атты 
эссе байқауының жеңімпаздарын 
«Қазақ газеттері» АҚ президенті, белгілі 
журналист, публицист  Ж. Кенжалин мен 
«Қазконтент» АҚ интернет жобалары 
бойынша басқарушы директоры  Ж.Ө. 
Шолақов марапаттады. III орынды М. 
Қозыбаев атындағы Солтүстік Қазақстан 
мемлекеттік университетінің студенті 
Могунова Татьяна,  II орынды  Әл-Фараби 
атындағы ҚазҰУ студенті Мұхамеджанова 
Әсем иеленді. Ал, аталған байқаудың 
жеңімпазы атанған және байқаудың басты 
сыйлығы – Әл-Фараби атындағы ҚазҰУ-
дың 1 жылдық тегін оқу грантын иеленген 
Көкшетау техникалық институтының 
студенті Нұрмұхамбет Бостанбек болды. 

«Мен жастарға сенемін» атты поэзия 
байқауында III  дәрежелі дипломмен 
марапатталып, «Қазконтент» АҚ 
сыйлығының иегері атанған Әл-Фараби 
атындағы ҚазҰУ студенті А.Файзолла 
болды. Аталған байқаудың II орын жүлдегері 
ретінде  М. Өтемісұлы атындағы Батыс 
Қазақстан мемлекеттік университетінің 
студенті  Ғилимқанов Марлен танылды.  ҚР 
Мемлекеттік сыйлығының иегері Ұлықбек 
Есдәулет марапаттаған бұл сайыстың 
жеңімпазы – М.Әуезов атындағы Оңтүстік 
Қазақстан мемлекеттік университетінің 
студенті Кенжетайұлы Мұқағали.

ҚР Еңбек сіңірген қайраткері, 
опера әншісі Болат Бөкенов «Мәңгілік 
ел-мұратым» атты патриоттық әндер 
байқауының жеңімпаздарын анықтады. 
Нәтиже бойынша, III орынды Сүлеймен 
Демирел университетінің студенті 
Байборинова Нұргүл,  II орынды Оңтүстік 
Қазақстан педагогикалық институтының 
студенті Мұзафаров Алмасқожа иеленді. 
Аталған байқаудың жеңімпазы болып 
Еуразия технологиялық университетінің 
студенті Әбдихан Әуезхан танылды. Әл-
Фараби атындағы ҚазҰУ-дың 1 жылдық 
грантын жеңіп алған Әуезхан өз өнерін 
көрсетіп, көрермендердің көңілінен 

шықты. 
Осы орайда фестиваль қатысушыларын 

сөзге тартқан едік. 
Бостанбек Нұрмұхамбет, 

фестиваль жеңімпазы: «Мен осындай 
ауқымды іс-шараға қатысушы ретінде 
ұйымдастырушыларға үлкен алғысымды 
білдіремін. Біз түрлі аймақтардан келген 
жастармен танысуға үлкен мүмкіндік 
алдық. Мен елімнің гүлденуі үшін не істей 
аламын деп жүре бермей, шын атсалысып, 
білек сыбана еңбек ету керек деп ойлаймын. 
Елі үшін аянбайтын ерлер көп болсын!»

Алпамыс Файзолла, студенттік проза 
аталымы бойынша жүлделі III орын иегері: 
«Мұндай шығармашылық байқауларды 
көп ұйымдастыру керек деп есептеймін. 
Өйткені, әдеби бәйгелер жас қаламгерге 
өзінің ізденіс деңгейін, туындыларының 
сапасын көрсетіп береді. Кім көп оқыса, 
көп еңбектенсе, бәйгеде соның бағы 
жанбақ. Сонымен қатар, мұндай байқаулар 
жас талаптың шабытына қанат бітіріп, жігер 
береді. «Мен жастарға сенемін» секілді 
патриоттыққа тәрбиелейтін байқаудың 
көрермендерге де берері көп». 

Жүсіпбек Рысбек, Жәңгір хан атындағы 
Батыс Қазақстан университетінің студенті: 
«Қазіргі таңда ғылым мен мәдениеттің, 
техника мен өндірістің қарыштап шапшаң 
дамуы әрбір адамның кәсіптік білімі мен 
шығармашылық қабілеттілігіне, білім алу 
біліктілігі мен дағдысына жаңа талаптар 
қойып отырғаны белгілі. Сол себепті мен 
өзімнің инновациялық жобамды жасау 
барысында ізденіс пен еңбектің арқасында 
ғана жеңіске жетуге болатындығына толық 
көзім жетті»,

Мөлдір Байбуринова, Сүлеймен 
Демирел атындағы университет студенті: 
«Форум жаңа достар табуыма себепші 
болды. Білім беру мен ғылым саласының 
озық дәстүрін жалғастыруға өзіндік үлес 
қосуды ойлайтын талантты ұл-қыздардың  
қабілет-қарымы мен ынта-жігерін көрдім. 
Талантты жастар жұмыла отырып, жұмыс 
атқарсақ, мемлекетіміз бұдан да гүлдене 
түсер еді».

Иә, өміршең қуаты мен сөнбес жалыны 
бар жас ұрпақ Мағжанның сеніміне селкеу 
түсірмей, сол бір өлең жолдарын бүгінде 
рухани күш беретін  өмірлік ұрандарына 
айналдырғанын көргенде шын қуанасың. 
Білімі парасатына сай, елдің намысы мен 
абыройын асқақтатуды мақсат тұтқан 
жастарымыз бар.

Бүгінде уақыт сынынан сүрінбей өтіп, 
білім мен ғылымның көшінде жүрген ҚазҰУ 
қашанда жастарға қолдау танытады. Биыл 
да қаншама дарынды жас қасиетті ҚазҰУ 
қабырғасынан қанаттанып кетті. Елімнің 
гүлденуі үшін мен не істей аламын деген 
ой олардың көкірегіне берік орнағанына 
сенім кәміл. Еліміздің болашағына 
жауапкершілікпен қарайтын ұрпақ барда 
Тәуелсіздігіміз мәңгі болмақ. «Алашұлы», 
«Сарын», «Арлан» «Хаят», «Шарапат» 
сынды топтар мен эстрада әншісі Бүркіт 
шырқаған патриоттық әндерде де қазақы 
рух асқақатап тұрды.

жұлдыз ӘбІл;
Ұлжан ИбраИМОВа

Жалғасы. Басы 6-бетте

Мен Елбасының басымнан сипап, 
алақанымен қолымнан ұстаған сәтін 
әркез мақтан етіп жүремін. Елбасының 
қаламызға келуі бізге үлкен қуаныш 
болып, барлығымыз тағатсыздана 
күттік. 2005 жылы Елбасымыз біздің 
қаламыз Жаркентке келгенде барша 
тұрғындар орталық алаңға қарсы алу 
рәсіміне жиналдық. Мен де анаммен 
бірге бардым. Әлі көз алдымда, 
салтанатты шерулер өтетін алаңға ел 
көп жиналған, бәрінің көңіл-күйлері 
көтеріңкі. Бір кезде «Президент 
келді» дегенді естіп, бәріміз орталық 
трибунаға қарай бұрылып, Елбасының 
аудан жұртшылығына арнаған сөзін 
тыңдадық. Елбасы трибунадан түсіп, 
халықтың ортасымен аяңдай жүріп 
келе жатты. Мен ол кезде 2-сыныпта 
оқимын. Президент біздің қасымызға 
келгенде анамның қасына келіп, 
анаммен сөйлесті. Әлі есімде, менің 
анам ол кісіге: «Осы Қазақ елінің 
тыныштығы, еліміздің өрлеуі Сіздің 
арқаңызда, біз Сізді қолдап, әрқашан 
Сізбен бірге боламыз!» – деп шын 
жүрегімен ақтарылды. Президент 
жылы жүзбен күлімдей қарап, 
анамның жүрекжарды лебіздерін 

тыңдап, майда қоңыр дауысымен 
өз тілегін айтты. Содан соң маған 
бұрылып, басымнан сипап атымды 
сұрады. Сонан соң:

– Нұртас, үлкен азамат болып, 
еліміздің абыройлы ұлы бол, ел 
тізгіні сендерде болады, – деп ақ 
батасын беріп, тілегін айтты. Осылай 
мен Елбасының батасын алдым. 
Содан бері Елбасының аталы сөзі, 
алақанының жылуы менің өміріме 
қуат беріп келеді. Қазір мен – әл-
Фараби атындағы Қазақ ұлттық 
университетінің студентімін. 
Еліміздің болашақ дамуына қажетті 
мамандықтардың бірі – биологияны 
меңгерудемін. 

Мен – Елбасымыздың перзенті 
Астананың құрдасымын. Мен 
және менің құрдастарым Тәуелсіз 
Қазақстанның Ұлттық идеясы – 
Мәңгілік елді басты бағдар етіп, 
жарқын келешек жолында аянбай 
еңбек етеміз! 

Нұртас ҚуаНДЫҚҰлЫ, 
биология және биотехнология 

факультетінің 2-курс студенті 

ЖОО-ға дейінгі білім беру факультетінде Қазақстан 
Республикасының Тұңғыш Президенті күніне арналған 

мәдени-танымдық шара өтті.  

Шетелдік жастар білім алып жатқан факультетте аталмыш шара үлкен 
қызығушылық тудырды. Онда Елбасының өнегелі өмірі туралы фильм 
көрсетіліп, баяндамалар жасалды. Сонымен қатар Елбасы еңбектерінен 
ұйымдастырылған көрме қатысушыларға мол мағлұмат берді. Олар 
Тәуелсіз Қазақстан елінің тәуелсіздік жылдары қол жеткізген айтулы 
жетістіктерімен танысты. Елбасының еңбектерін, Астана қаласының 
суреттерін қызыға тамашалады. 

Елін сүйген Елбасының үлкен жетістіктерге қол жеткізуі, еліне 
өркендеудің дара жолын ұсынуы, парасатты саясатпен халқына әрқашан 
қамқор болуы, толеранттылық пен татулыққа баулуы – бәрі өнегелі 
отбасынан бастау алғанын көрсете білген іс-шараның тәрбиелік маңызы 
зор болды. Шара шетелдік жастардың елімізге, Елбасымызға деген 
құрметін арттыра түскені даусыз. 

р.Т. НаралИеВа; 
Г.Т. ТІлеужаНОВа,
 ҚазҰУ оқытушылары
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В КазНУ, на факультете истории, археологии и этнологии, 
Научно-исследовательский центр по изучению всемирной 
истории и кафедра всемирной истории, историографии 
и источниковедения провели международную научно-
теоретическую конференцию «Актуальные проблемы всемирной 
истории».

На пленарном заседании конференции 
выступили директор Центра по делам 
культуры и образования Египта, атташе 
Хемдан Ибрагим; декан факультета 
истории, археологии и этнологии, к.и.н., 

доцент А. К. Жумадил с докладом на 
тему «Активизация внешней политики 
ойратов в Казахстане в 30-90-х годах 
ХVII века»; заведующий кафедрой 
всемирной истории, историографии и 

источниковедения, д.и.н., профессор К. 
Т. Жумагулов – «Значение источников 
Ватикана в исследовании истории 
тюркского мира»; заведующий кафедрой 
истории Казахстана, д.и.н., профессор Т. 
О. Омарбеков – «Тарақ таңбалылардың 
түркілік тарихы»; профессор кафедры 
всемирной истории, историографии и 
источниковедения Г. К. Кокебаева – 
«Лига Прометея и тюркская эмиграция в 
Европе; научный сотрудник Евразийского 
научно-исследовательского института (г. 
Термез, Узбекистан), к.и.н. Д. З. Мирзаев 
– «Нация как феномен исторического 
процесса: европейский опыт, советское 
наследие, современный дискурс» и другие.

Конференция продолжилась работой 
таких секций, как: «Исследование 
исторических истоков евразийства 
в контексте актуальных проблем 
современности в соответствии с 
новыми методологическими подходами 
в исторической науке», «Культурно-
гуманитарная интеграция тюркского мира 
(средние века, новое и новейшее время)», 
«Мировое сообщество и Казахстан в 
условиях современной глобализации и 
интеграции». 

Участники мероприятия отметили 
разнообразие и высокое качество 

пленарных докладов, представленных 
учеными-историками из Италии, 
Германии, Турции, США, Узбекистана, 
Кыргызстана, а также  университетов 
Республики Казахстан. Например,  
выступление профессора  К. Т. 
Жумагулова было связано с проделанной 
им научно-поисковой работой в Ватикане, 
книгохранилищах и фондах Ватиканской 
Апостольской  библиотеки, занимающей 
первое место в Европе по древности и 
богатству манускриптов (рукописей) и 
библиографических редкостей. Так,  им 
были выявлены новые источниковые 
материалы по истории Гуннской империи, 
Аварского и Тюркского каганатов, а 
также государственных и племенных 
образований на территории Казахстана в 
эпоху средних веков. Большая часть этих 
источников представлена на латинском 
языке. Как отметил профессор К. Т. 
Жумагулов, все эти и другие известные 
уже науке материалы демонстрируют 
неоспоримую истину о древности 
казахской государственности, начиная с 
эпохи саков, гуннов, тюркских каганатов, 
Алтын Орды и Казахского ханства. 

Научный форум стал площадкой 
для плодотворных дискуссий, 
конструктивного обмена мнениями 
ученых по проблемам Всемирной и 
отечественной истории.

Пресс-служба 

В общежитии № 9 
студенты – члены клуба 
«Что? Где? Когда?» свое 
выступление посвятили 
Дню Первого Президента 
и независимости РК. 
Это была очередная 
интеллектуальная 
игра молодых игроков, 
которая регулярно 
проводится на факультете 
философии и политологии 
и  посвящается 
знаменательным 
событиям.

Оригинальность деятельности 
клуба заключается в том, что студенты 
проходят в нем весьма интересную и 
полезную школу восполнения знаний 
по многим гуманитарным, социально-
экономическим и политическим 
проблемам. Десятилетний опыт показал 
высокую эффективность учебно-
воспитательной работы со студентами 
во внеучебное время. Членами клуба 
являются самые талантливые студенты – 
отличники учебы. 

Несмотря на жесткие правила игры, по 
большинству из заданных вопросов были 
получены досрочные ответы. А ведь речь 
шла об исторических и рубежных этапах, 
датах становления и развития молодого 
государства. Были заданы и другие 

сложные вопросы по проблемам культуры, 
науки и образования. Это праздничное 
интеллектуальное мероприятие показало, 
что студенты не только хорошо знают, но 
и любят свою Родину, а также и то, какую 
огромную роль в становлении государства 
сыграл Нурсултан Абишевич Назарбаев. 

Именно он как выдающийся 
организатор и Президент страны стоял 
у истоков модернизации всех сторон 
жизни постсоветского Казахстана. 
Студентов и преподавателей радует тот 
факт, что наш Президент как лидер нации 
всегда показывает примеры неустанной 
титанической деятельности по улучшению 
социально-экономического развития 
общества, чтобы Казахстан вошел в число 
50 самых развитых стран мира. Вот почему 
всех участников клуба и присутствующих в 
зале заинтересовала сама тема необычной 
интеллектуальной игры. Ведь нужно было 
ответить на самые сложные вопросы (на 
обдумывание ответов, которых давалось 
всего 15 секунд) по истории, политике, 
знаменательным датам и рубежам 
строительства государства – Республики 
Казахстан. Игроки с этой задачей 
справились с честью, показав высокие 

знания и смекалку. 
В заключение праздничного вечера 

лучшим игрокам – А. Жунисбековой, М. 
Абдрахмановой, К. Байкуванову и др. 
были вручены памятные подарки. Было 
отмечено, что подобные мероприятия 
не только дают большой заряд бодрости, 
но и возможность познать студентам 
малоизвестные, интересные события и 
факты, которые позволяют формировать 

востребованных специалистов с 
качествами современной творчески 
мыслящей личности.

М. Ф. ПуЗИКОВ, 
руководитель интеллектуального

студенческого клуба 
«Что? Где? Когда?»,

доктор исторических наук, профессор


