
Апталық 1948 жылдың 20 сәуiрiнен шыға бастады www.kaznu.kz

БYГIНГI САНДА:

2-стр.

ТӘУЕЛСІЗДІК ТАҢЫ —
АТҚАН КҮН

НОВЫЙ УРОВЕНЬ 
СОТРУДНИЧЕСТВА

4-бет

№39 (1632)
13 желтоқсан

2016 жыл

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ 
НАСТОЛЬНАЯ ИГРА 
«МОНКАП 2.0.»
7-стр.

Открытие Евразийского исследовательского центра «аль-Фараби» стало важным 
событием в развитии сотрудничества между Турцией и Казахстаном в канун празднования 
знаменательной даты - 25-летия Независимости Республики. Торжественная церемония 
открытия состоялась в самом престижном вузе Турции - Стамбульском университете.

Продолжение на 2 стр.

Биыл еліміз Желтоқсан оқиғасының 
30-жылдығын атап өтуде. Жалпыға мәлім 
– 1986 жылы 16 желтоқсанда Қазақстан 
Компартиясы Орталық Комитетінің Пленумы 
болды. Дінмұхаммед Ахметұлы Қонаев 
зейнеткерлікке шығуына байланысты 
Қазақстан Компартиясы Орталық Комитетінің 
бірінші хатшысы қызметінен босатылды. 
Бірінші хатшы болып Г.В. Колбин сайланды. 
Бұл пленум Қазақстан Компартиясы Орталық Бұл пленум Қазақстан Компартиясы Орталық 
Комитеті тарихындағы ең қысқа Пленум 
болды. Пленум небары 18 минут ішінде Д.А. 
Қонаевты қызметінен босатып, оған зейнеткер 
деген атақ берді және жұртқа белгісіз Г.В. 
Колбинді бірінші хатшылыққа сайлап, екі рет 
ду қол шапалақтаумен, бірауыздан дауыс 
берумен аяқталды.

Очередное заседание ректората 
началось с торжественного вручения 
стипендии перспективным студентам, 
обучающимся в области иностранной 
филологии, переводческого дела и 
физики. На повестке дня также были 
обсуждены пути продвижения научных 
журналов университета и подготовка к 
проведению зимней сессии. 

Жалғасы 5-бетте

Қазақстан Компартиясы Орталық Комитетінің 
бірінші хатшысы етіп Г.В. Колбиннің жасырын және 
халықты қорлайтындай түрде тағайындалуы жастар 
қозғалысына тікелей түрткі болды. Бұл орталықтың 
�рескел �ктемдік саясатының тікелей к�рінісі болды. Бұл 
республика халқының �мірлік мүдделеріне байланысты 
мәселе лерді олардың пікірімен, к�зқарасымен санас-
пай, қайта құру жария еткен демократиялық қағида-
ларға қайшы, біржақты әміршіл әдіспен жүзеге 
асыруының дәстүрлі айқын к�рінісі еді. Республика 
халқын қорлайтын мұндай шешімге алғашында Алматы 
қаласының жұмысшылары мен студент жастарының 
шағын тобы ғана наразылық білдірді. Наразылық бейбіт 
және саяси сипатта болды. Онда мемлекеттік құрылысты 
құлатуға, ұлт араздығын қоздыруға байланысты ұрандар 
айтылған жоқ.

Центр призван стать уникальной международной площадкой 
по реализации совместных научных исследовательских 
проектов в области гуманитарных, социальных и естественных 
наук  и продвижению золотого энциклопедического наследия 
выдающегося мыслителя Востока Абу Наср аль-Фараби, чьё 
имя достойно носит Казахский национальный университет.

«Открытие Евразийского центра «аль-Фараби» 
расценивается как знак высокого уважения к личности 
мыслителя и проявление большой дружбы к казахстанскому 
народу. Он имеет большие перспективы. Центр направлен 
на совместную подготовку профессиональных кадров, 
продвижение публикаций ученых КазНУ и Стамбульского 
университета в международных рейтинговых изданиях, 
повышение показателей их публикационной активности, 
а также на коммерциализацию научно-исследовательской 
деятельности. В центре КазНУ будут преподавать казахский 
язык, историю и культуру Казахстана», - отметил ректор КазНУ 
Галым Мутанов.

Миссия центра «аль-Фараби» в одном из старейших топ 
университетов Турции, основанном в 1453 г., нацелена как 
на разработку и реализацию международных совместных 
научных проектов, в том числе, финансируемых по линии 
программ «Mevlana» Правительства Турецкой Республики, 
за счет Высшего Учебного Совета по высшему образованию 
Турции, так и повышение узнаваемости и позитивного имиджа 
Казахстана на международной арене.

Следует отметить, что открытие Центра стало возможным 
благодаря договоренности по итогам заседания рабочей группы 

Координационного комитета «Альянса Цивилизаций» ООН 
(UNAOC).

Отмечая успешную интеграцию казахстанского вуза в 
глобальное научно-образовательное пространство, динамичный 
прорыв казахстанского университета в улучшении показателей 
в международном рейтинге, развитие двустороннего 
сотрудничества и особый вклад в науку, решением Сената 
Стамбульского университета ректор профессор Махмут Ак 
присвоил ректору КазНУ им. аль-Фараби Галыму Мутанову 
звание «Почетного доктора» этого престижного университета 
Турции.

В рамках официальных встреч с научной элитой Стамбула, 
стороны достигли взаимных соглашений совместно открыть в 
КазНУ им. аль-Фараби Медиа-Центр Тюркского Мира. Кроме 
того, ключевые партнеры выразили готовность объединить 
потенциал университетов для взаимовыгодной совместной 
научной деятельности в сфере прикладных исследований, 
бизнеса, инноваций, «зеленой экономики», изобретательства и 
обмена патентами.

Активная международная деятельность КазНУ им. аль-
Фараби, его эффективное взаимодействие со Стамбульским 
университетом позволит Евразийскому исследовательскому 
центру «аль-Фараби» стать передовым центром изучения 
наследия аль-Фараби, истории и культуры всего тюркского 
мира и площадкой для реализации научно-образовательных 
проектов. 

Айкерим КАМАЛДИНОВА
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АҚПАРАТ

В Стамбульском университете открыт Евразийский исследовательский центр «Аль-Фараби»

Продолжение. Начало на 1 стр.

РЕКТОРАТ

Принимая во внимание 
благоприятные тенденции 
в проведении эффективной 
политики в области развития 
энергетических ресурсов 
в Республике Казахстан, 
принято решение провести 
структурную модернизацию 
и диверсификацию курса 
Французско-казахстанского 
научно-образовательного центра 
и переименовать его в центр 
«Геоэнергетика и ресурсы». 
Об этом стало известно в 
ходе официального визита 
французской делегации во главе 
с Франсисом Этьеном в КазНУ.

«Сотрудничество с КазНУ, как ключ-
евым партнером ведущих университетов 
Франции дает положительный импульс и 
мультипликативный эффект. Мы высоко 
оцениваем научно-образовательную и 
инно вационную деятельностью КазНУ 
и вклад университета в развитие эконо-
мики страны. Сегодня в Казахстане 
электроэнергетика, развитие отраслей 
в области геологии и использования 
энергетических ресурсов — одни из 
наиболее динамично развивающихся 
секторов экономики, имеющих стра-
тегическое значение для страны 
государства», - отметил Чрезвычайный и 
Полномочный Посол Франции в Респуб-
лике Казахстан Франсис Этьен.

«Растущее сотрудничество между 
КазНУ и университетами Франции сос-
тавляет важное стратегическое парт-
нерство в области открытия новых 
образовательных программ двойного 

диплома на уровне магистратуры, 
проведения совместных научно-исследо-
вательских проектов, руководства 
зару беж ными профессорами над 
док тор антами КазНУ. Мы хотим 
расширить спектр деятельности Центра 
«Геоэнергетика», выйти на новый уровень 
сотрудничества», - отметил директор 
Французско-казахстанского научно-
образовательного центра Марселен 
Гийемен.

Также, в рамках встречи, стороны 
обсудили вопросы подготовительных 
работ и открытия в ближайшей перс-
пек тиве Казахстанско-Французского 
ку ль тур   ного лингвистического цен тра. 
КазНУ тесно сотрудничает с ведущими 
университетами и научными цен-
трами Франции, имеет налаженные 
контакты с французскими фондами и 
представительствами в РК. На факультете 
международных отношений действует 

Французский клуб, студенты проявляют 
интерес к французскому языку как ко 
второму иностранному.

Для студентов и молодых ученых 
КазНУ директор отдела географической 
координациии «Campus-France» Оливье 
Шиш Портиш анонсировал о запуске 
платформы «Мой Кампус Франс». На 
площадке данной социальной сети, 
объединяющей более 3 млн. студенческой 
молодежи, казахстанские пользователи 
могут найти полную информацию о 
возможностях обучения во Франции, о 
грантовых программах и языковых курсах, 
образовательных выставках, процедурах, 
связанных с поездкой на учебу во 
Францию, организации пребывания в 
инос транном университете, а также дели-
ться опытом и впечатлениями и найти 
новых друзей.

Соб. корр

Профсоюз «Парасат» 
работников  КазНУ им. 
аль-Фараби  подвел итоги 
конкурса «Лучший по 
профессии - 2016» среди 
сотрудников   университета. 
Торжественное собрание 
открыл  первый проректор 
КазНУ М.М. Буркитбаев. Он 
рассказал о том, что конкурс 
«Лучший по профессии» в 
четвертый  раз проводился 
с целью выявления лучших 
работников КазНУ из числа 
вспомогательного персонала.  

Первый проректор КазНУ им. аль-
Фараби М.М. Буркитбаев в своем 
приветственном слове подчеркнул, 
что понятие  «рейтинг» сегодня в 
университете становится главным при 
оценке результатов труда и отметил 
важность  конкурса именно среди учебно-
вспомогательного персонала – людей без 
которых невозможно представить себе 
учебный процесс.

При определении победителей учи-
тывались следующие критерии: стаж 
работы в университете, безукоризненное 
выполнение профессиональных обязан -
ностей, участие в общественной жизни 
университета и  подразделения, активная 
профсоюзная деятельность, участие в 
мероприятиях, проводимых профсоюзом 

«Парасат» и профбюро подразделений. 
Призами и Почетными грамотами  были 
награждены пятьдесят семь  работников, 
а лучшим  специалистам факультетов 
Дипломы подписал ректор КазНУ Г.М. 
Мутанов.

В конкурсе  участвовали  представители 
разных профессий, но всех их объединяет 
одно – они изо всех сил стараются работать 
так, чтобы наш родной КазНУ процветал.  
Онгарбаева Азиза,  ведущий специалист  
факультета истории, археологии и 
этнологии отметила, что в успехах 
университета есть вклад вспомогательного 
персонала, и очень приятно осознавать, 
что руководство университета и профсоюз 
«Парасат» этот вклад видят и отмечают.

  ЛУЧШИМ СТУДЕНТАМ –   
   ЛУЧШИЕ СТИПЕНДИИ

На торжественном вручении стипендии 
в размере одной тысячи евро удостоились 
студенты: Адиль Смаилов, Руми Пайшанбиев 
и Аружан Женис. Их им вручил руководитель 
Культурного центра посольства Исламской 
Республики Иран господин Джалали Киасари. 
За отличные старания поощрением были также 
отмечены студенты: Айгерим Сайлаукенова, 
Айнур Уразбекова и Асемгуль Серикбай. Они 
получили стипендии в размере ста тысяч тенге 
от председателя Южнокорейской ассоциации 
малого и среднего бизнеса в Казахстане Ким 
Сонг Тхэ. 

Немаловажное место отвели будущим 
ученым-физикам, чьи старания в исследо-
вательских работах отметил почетный академик 
НАН РК Толеген Кожамкулов. Доктор физико-
математических наук упомянул визит в КазНУ 
представителей Европейской организации 
по ядерным исследованиям ЦЕРН как факт, 
стимулирующий молодые умы постигать 
вершины нобелевских лауреатов. Благодаря 
работе, проводимой вузом в целях укрепления 
интеллектуального наследия страны в рамках 
поддержки молодых ученых Президентом 
Н.А.Назарбаевым, молодежь чувствует 
потенциал индустриально-инновационных 
проектов. Всего стипендий удостоились 
22 магистранта и докторанта. Они были 
награждены коллективом ученых физико-
технического факультета во главе первого 
проректора Мухамбеткали Буркитбаева 
и проректора по научно-инновационной  
деятельности Тлеккабула Рамазанова. 

В ходе заседания руководители подраз-
делений ознакомились с предложениями 
начальника Управления науки и публи-
кационной активности Кадыржана Сма-
гулова. Среди прочего, Управлением была 
подготовлена Дорожная карта по продвижению 
научных журналов в международных базах 
данных и сопутствующие ей предложения. 

На рассмотрение были вынесены 
следующие предложения. Первое –  
рассмотреть возможность внесения изменений 
в пороговые показатели по публикации статей 
в журналах Комитета по контролю в сфере 
образования и науки (ККСОН). Из трех 
обязательных публикаций предполагается 
наличие двух, опубликованных на русском 
языке в изданиях ККСОН (в том числе в 
неуниверситетских журналах), а также одна 
статья – на английском языке в соавторстве с 
зарубежным партнером в «Вестниках КазНУ».

Спикер акцентировал внимание на актив-
ном продвижении журналов и приглашении 
зарубежных авторов к публикации посредством 
социальных сетей и сети Интернет. А 
результаты актуальных исследований, в первую 
очередь, публиковать в журналах Университета, 
с последующей отправкой в издания Scopus, 
Thomson Reuters.

Для увеличения цитируемости статей 
журналов КазНУ в международных базах 
данных Scopus, Thomson Reuters было пред-
ложено руководствоваться принципами пере-
крестного цитирования, то есть ссылаться на 
работы коллег в «Вестнике КазНУ», а также 
смежных научных журналах  КазНУ.

Необходимо отметить, что достижения вуза 
являются следствием планомерного мони-
торинга и модернизации автоматизированных 
систем. Одним из таких примеров может 
служить запуск Центра Ситуационного 
Управления (ЦСУ).

В завершение заседания был заслушан отчет 
о зарубежной командировке делегации КазНУ 
во главе с ректором Галымом Мутановым в 
Стамбульский университет. В ходе поездки 
был открыт Научно-исследовательский 
центр «Аль - Фараби». Была также проведена 
торжест венная церемония награждения 
ректора Галыма Мутанова званием "Почетного  
профессора" Стамбульского Университета. 
Двустороннее сотрудничество между двумя 
вузами на этом не останавливается. В рамках 
сотрудничества сторонами планируется 
создание международного «Медиа - центра 
Тюркского Мира».                       

   
Анвар УШУРОВПродолжение на 8 стр.

Марат ЖҮНІСБЕКОВ (фото)
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«Қазақстан Республикасы Тәуелсіздігінің 25 жылдығы» дәрістер цикліне 1000-нан аса студент қатысты

ИНФОРМАЦИЯ

КазНУ имени аль-Фараби — 
флагман отечественного 
образования, гордость нашей 
независимой страны. КазНУ — 
центр культуры, науки, 
образования и воспитания. 
Это — достойное прошлое и 
реальное настоящее первого 
университета Казахстана за 
25 лет независимости.

По приказу министра образования и науки 
РК от 28 ноября 2016 года №675 ученые КазНУ 
были удостоены государственных научных 
стипендий.

Список ученых, удостоенных государ-
ственных научных стипендий.

Ведущие ученые:
1. Жатканбаева Айжан Ержановна – Казахский 

национальный университет имени аль-Фараби
2. Калыш Аманжол Боранбайулы – Казахский 

национальный университет имени аль-Фараби
3. Рамазанов Тлеккабул Сабитович – 

Научно-исследовательский институт 
экспериментальной и теоретической физики 
Казахского национального университета имени 
аль-Фараби

4. Кенжебаева Сауле Сагиндыковна – Научно-
исследовательский институт проблем экологии 
Казахского национального университета имени 
аль-Фараби

5. Каирбеков Жаксынтай – Научно-
исследовательский институт новых химических 
технологий и материалов Казахского 
национального университета имени аль-
Фараби

6. Наурызбаев Михаил Касымович – Центр 
физико-химических методов исследований 
и анализов Казахского национального 
университета имени аль-Фараби

7. Нуртазина Назира Даутбековна – Казахский 
национальный университет имени аль-Фараби

Молодые ученые:
8. Арын Айжан Арынкызы – Казахский 

национальный университет имени аль-Фараби
9. Джангабулова Арайлым Куанышбековна – 

Казахский национальный университет имени 
аль-Фараби

10. Усеинова Карлыгаш Рахимжановна - 
Казахский национальный университет имени 
аль-Фараби

11. Кудайбергенова Рената Еркиновна – 
Казахский национальный университет имени 
аль-Фараби

12. Исахов Алибек Абдиашимович – Казахский 
национальный университет имени аль-Фараби

13. Казбекова Жанат Бекетовна – Казахский 
национальный университет имени аль-Фараби

14. Элiбек Ыдырыс – Научно-
исследовательский институт проблем биологии 
и биотехнологии Казахского национального 
университета имени аль-Фараби

15. Токбаев Рустам Риматович – Центр 
физико-химических методов исследований 
и анализов Казахского национального 
университета имени  аль-Фараби  

16. Нажипкызы Меруерт – Институт 
проблем горения Казахского национального 
университета имени аль-Фараби

17. Тасилова Назия Айтбаевна – Казахский 
национальный университет имени аль-Фараби.

ПОЗДРАВЛЯЕМ УЧЕНЫХ– 
ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ С ОЧЕРЕДНЫМ 

ДОСТИЖЕНИЕМ! 

Особой гордостью университета 
считается факультет Высшей школы 
экономики и бизнеса, выпускники 
которого работают в стране и за рубежом, 
продолжают учебу и стажировку в 
самых престижных вузах мира и в 
крупных международных организациях. 
«Вхождение Казахстана в число 30 
развитых стран мира,  - особо подчеркивает 
Глава государства Нурсултан Назарбаев, -  
должно быть основано на формировании 
наукоемкой экономики. Мир вступает в 
новую технологическую эру. Ее тенденции 
поражают, восхищают, удивляют и, в то же 
время, жестко ставят вопрос о будущем 
страны».

За 25 лет независимости нашей молодой 
страны, в самые трудные, сложные годы 
ее становления, в период реализации 
государственных реформ, основных 
стратегических направлений, изложенных 
в ежегодных посланиях Главы государства, 

наши экономисты составляли наиболее 
креативную, наиболее инновационно-
технологическую и конкурентоспособную 
силу общества. И в современных реалиях 
жестких правил и острой конкуренции 
для нас всегда будут не только похвалой, 
но и четким руководством к действию 
конструктивные идеи Н.А. Назарбаева о 
роли университетов в системе высшего 
образования страны: «КазНУ является 
одним из крупнейших учебных заведений 
республики, его выпускники работают 
во всех секторах экономики... Сегодня 
требования к студентам высших 
учебных заведений стали еще выше. 
Университет должен стать примером в 
подготовке высококвалифицированных 
кадров, постоянно усиливая свою 
конкурентоспособность».

На факультете работают известные 
по всей республике академики, 
доктора наук, профессора и кандидаты. 
Этот научно-образовательный и 
воспитательный корпус ученых - основа 
экономической славы нашей страны. 
Основная их задача – воспитать и выучить 
высококвалифицированного специалиста, 
всесторонне подготовленную, 
компетентностную личность, знающую 
не только языки и экономические 
специальности, но и состояние мировой 
экономики, ее тенденции и перспективы, 
личность, умеющую решать самые 
насущные проблемы общества и 
государства.

Даулет МУКАЕВ,
преподаватель кафедры 

«Менеджмент и маркетинг»

В главном корпусе КазНУ имени аль-Фараби на платформе G-Global была 
проведена онлайн -видеоконференция «Изучение японского языка в 
Казахстане и Японии: настоящее и будущее», организованная Научно-
образовательным центром исследований Японии и Центральной Азии при 
кафедре Дальнего Востока факультета востоковедения. 

В ходе мероприятия стороны обсудили 
дальнейшее укрепление отношений 
между Университетом Цукуба и КазНУ 
имени аль-Фараби, а эксперты, обсудив 
проблемные вопросы, провели анализ 
нынеш него положения преподавания 
япон ского языка в данных университетах.

Отношения между КазНУ имени 
аль-Фараби и университетом Цукуба 
начались в октябре 2007 года. С тех пор 
было проведено несколько конференций 
и семинаров в рамках сотрудничества 
с уни вер  ситетом Цукуба. Стоит отме-

тить, что в 2009 году прошла 7-ая 
международная научная конференция, 
а в 2013 году 10-ая научная конференция 
Центра по исследованию Центральной 
Азии университета Цукуба в стенах 
университета КазНУ имени аль-Фараби. 
В 2015 году в честь открытия офиса 
университета Цукуба в Алматы был также 
проведен совместный  научный семинар. В 
свою очередь, онлайн - видеоконференция 
проведена впервые.

Мадина ШАДАЕВА,
Зав.отд.кафедры Дальнего Востока

Қазақстан басшысының әр 
кітабын тек өз отандастарымыз 
ғана емес, әлем жұртшылығы 
да елеулі жаңалық ретінде 
қабылдайды. 

Таяуда Мем-
лекет бас шысы 
«Ұлы Дала ұла-
ғат  тары» деген 
атаумен �зінің 
жаңа туындысын 
тәмам дап, бас-
па ға ұсынған еді. 
«Егемен Қазақ-
стан» газетіне 
арнайы шыққан 
еңбектің алғаш-
қы б�лігін оқы-
ғанымда «тәуел-
сіздік» с�зінің қадірін түсінгендей болдым. 
Президент бұл еңбегінде ел мен жердің 
тарихы және тағдыры, әлемнің және 
қоғамның дамуы, жас буынның алдында 
тұрған келелі міндеттер, басқа да к�птеген, 
соның ішінде жаһандық та мәні бар 
мәселелер туралы �зінің пайымдаулары 
мен ой-толғамдарын күллі адамзаттық 
құндылықтармен сабақтастыра отырып 
баяндайды. Еңбекті оқи отырып, мен Ұлы 
Дала ұрпағы екенімді мақтан тұттым. ¦рі 
бойымды ерекше қуаныш сезімі кернеді. 
Бұл туындының жалғасын асыға күтемін...

Дәулет Т�ЛЕУТАЙҰЛЫ,
«менеджмент және маркетинг» 

кафедрасының оқытушысы 
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13 декабря в КазНУ состоялось торжественное собрание, посвященное 25-летию 
Независимости Республики Казахстан

Қазіргі таңда не көп, мерекелер көп. Тіпті олардың кейбіреулерін ұмытып қалып жатамыз. Бүгінгі күндердегі мерекелерді Қазіргі таңда не көп, мерекелер көп. Тіпті олардың кейбіреулерін ұмытып қалып жатамыз. Бүгінгі күндердегі мерекелерді 
топтастырар болсақ, онда олар – жеке адамдық, отбасылық, мекемелік, мамандық, мемлекеттік, халықтық, халықаралық, діни топтастырар болсақ, онда олар – жеке адамдық, отбасылық, мекемелік, мамандық, мемлекеттік, халықтық, халықаралық, діни 
мерекелер боп жалғаса береді. Әр мерекенің өз орны, мәні  бар. Солардың ішінде мемлекеттік топқа жататын мерекеге – 16 мерекелер боп жалғаса береді. Әр мерекенің өз орны, мәні  бар. Солардың ішінде мемлекеттік топқа жататын мерекеге – 16 
желтоқсан Қазақстан Республикасының Мемлекеттік Тәуелсіздігін  жариялаған күн жатады.   желтоқсан Қазақстан Республикасының Мемлекеттік Тәуелсіздігін  жариялаған күн жатады.   

ТƏУЕЛСІЗДІК-25

16 желтоқсан – қазіргі кезеңдегі 
Қазақстан тарихында аса маңызды тарихи 
күн болып саналады және осы дата ширек 
ғасыр бойы Қазақстан Республикасында 
ең маңызды мемлекеттік мереке ретінде 
аталынып келеді. Тура осыдан 25 жыл 
бұрын Алматы қаласында Қазақстан 
Респуб ликасының Жоғары Кеңесі 
«ҚР Мем лекеттік тәуелсіздігі туралы» 
Консти туциялық заңды қабылдады. Бұл 
заң арқылы Қазақ Елі �зін дербес, азат, 
тәуелсіз деп бүкіл әлемге жария етті.

Бұл датаның маңызын анықтап, мәнін 
түсіну үшін �ткен тарихқа к�з жүгіртіп, 
әлем халықтарымен халқымызды 
салыстырып к�рейік.

Қазақ жеріндегі мемлекеттіліктің үш 
мың жылдық тарихы бар. Скиф, сақ, 
сармат дәуірлеріндегі мемлекеттік даму 
үздіксіздік және сабақтастық принциптері 

арқылы дами келе– ғұн, үйсін, қаңлы 
дәуірлеріне ұласады да, ол одан әрі түрік 
дәуіріндегі мемлекеттілікке жалғасады. 
Одан әрі оғыз-қыпшақ дәуірі, Алтын 
Орда, Ақ Орда дәуірлерінде дами келе, 
Қазақ хандығына келіп тіреледі. Қазақ 
халқының ұлттық сипаттағы мемлекеті – 
Қазақ хандығы т�рт ғасырдай �мір сүрді. 
Осы дәуірде қазақ халқы �з мемлекетінің 
арқасында әлемге танылды, �зінің Отаны – 
Қазақстанның орасан зор аумағын сақтап 
қалды. Ал XIX ғасырдың ортасында Қазақ 
хандығы ішкі және сыртқы себептердің 
әсерінен әлсіреп күйреді де, тарихтың 
к�шінде қалады. Мемлекеттіліктің 
күйреуімен ғасырлар бойы қалыптасқан 
саяси, әкімшілік- басқару жүйе де 
күйреді. Халықтың тағдыры патшалы 
Ресейдің қолына �тті.Осы кезеңдегі қазақ 
халқының ауыр күйі қазақ әдебиетінде 
«зар заман» деп аталады. Қазақ халқы 
�з азаттығы үшін қаншама рет қолына 
қару алып күрессе де, жеңіліс тауып 
отырды. Тек қана XX ғасырдың басында 
қазақ халқының зиялы қауымы саяси 
күрес барысында ұлттық мемлекеттілікті 
қалпына келтіру мақсатында Алашорда 
үкіметін құрды. Бірақ ол ұзақ �мір сүре 
алмады. 1920 жылы РСФСР құрамындағы 
Қазақ Автономиялы Кеңестік 
Социалистік Республикасы құрылады 
да, ол 1936 жылы ҚазАКСР-ы КСРО 
құрамындағы одақтас Республикалардың 
біріне айналды. С�йтіп, ол 1991 жылға 
дейін �мір сүрді. Бірақ бұл жылдары саяси 
билік орталықтың қолында болып, толық 
мәндегі дербестік тек арман болып қала 
берді. 

Жер бетіндегі халықтардың санынан 
мем лекеттер саны бірнеше есе аз. Бұл – 
әлем дегі барлық халықтың әлі де болса 
�з мемлекеті жоқ дегенді білдіреді. Ал 
мемлекеті жоқ халықтың болашағы 

бұлың ғыр болады. ¨йткені, барлық 
мемлекет ең алдымен, �з халқының алға 
қарап дамуы үшін қызмет етеді. Халықтың 
�мір сүретін этникалық аумағын қорғау, 
қауіпсіздігін қамтамасыз ету, қоғамдық 
қатынастарды реттеу, ұлттық экономика 
мен мәдениетті дамыту – мемлекеттің 
негізгі міндеті болып саналады. 

Жер бетіндегі �з мемлекеті жоқ 
халық тардың тарихына к�з салсақ, 
олардың бірталайы жойылып кету 
қарсаңында тұр. ¨йткені, олардың ұлттық 
мүддесін қорғайтын мемлекеті жоқ. 
Осылардың бәрін ескере келе, Қазақстан 
Республикасының 1991 жылы 16 
желтоқсанда �з Тәуелсіздігін жариялауын 
– қазіргі замандағы Қазақстан 
тарихындағы аса маңызды, ерекше мәнді 
тарихи оқиға деп санаймыз. 

«ҚР Мемлекеттік тәуелсіздігі туралы» 
Заңның алғашқы баптарында-ақ нағыз 
Тәуелсіз мемлекетке қажетті құқықтық 
негіздер нақты айқындалады.

«1-бап. Қазақстан Республикасы – 
тәуелсіз, демократиялық және құқылық 
мемлекет. Ол �з территориясында �кімет 
билігін толық иеленеді, �зінің ішкі 
және сыртқы саясатын дербес белгілеп, 
жүргізеді. Бұл бап – Қазақ Елінің саяси 
жағынан дербес, азат, тәуелсіз екендігін, 
демократиялық құндылықтарды негізге 
алып, қабылданған заңдарға арқа сүйейтін 
мемлекет екендігін к�рсетеді. Сондай-ақ 
Қазақстан аумағындағы атқарушы, заң 
шығарушы және сот биліктерінің, яғни 
билік тармақтарының барлық деңгейдегі 
түрін �з қолына алғандығын, мемлекеттің 
ішкі саясаты мен сыртқы саясаттағы 
бағыттарын �зі анықтап, �зі жүргізетінін 
жариялайды.

2-бап. Қазақстан Республикасы бар-
лық мемлекеттермен �зара қатынасын 
халықаралық құқық принциптері 
бойынша құрады. Бұл бап Қазақ Еліне 
алыстағы және жақындағы елдермен 
қарым-қатынастарын тек бүкіл әлемде 
мойындалған халықаралық құқықтық 
негізде құратындығын жариялайды. 

3-бап. ¨зінің мемлекеттік тәуелсіздігін 
басқа мемлекеттер тануы үшін Қазақстан 
Республикасы ашық. 

4-бап. Қазақстан Республикасының 
бүкіл терри ториясында Қазақстан Респуб-
ликасының Конституциясы мен заңдары, 
сондай-ақ ол таныған халықаралық құқық 
нормалары қолданылады.

5-бап. Қазақстан Республикасының 
терри ториясы қазіргі шекараларында 
біртұтас, б�лінбейтін және қол сұғуға 
болмайтын территория болып табылады». 

Бұл к�рсетілген баптарда Қазақ Елі 
�зінің бейбітшілік сүйетін мемлекет екенін 
к�рсетіп тұр. Сондай-ақ Қазақ Елінің жер 
аумағының тұтастығын, оның ешқашан 
б�лінбейтіндігін, ешкімнің де Қазақ 
Елінің аумағына қол сұға алмайтындығын 
ашық к�рсетіп тұр.

Ширек ғасыр бойы Қазақ Елінің жал-
ға сып келе жатқан Тәуелсіздігіне осы 
құжаттар негіз салып берді. Осындай 
құжа  ттың қабылданған күні 1991 жыл-
дың 16 желтоқсаны – Қазақстан Респуб-
ликасындағы мерекелердің ең маңыздысы 
болып саналады.

Берекет К�РІБАЕВ,
ҚР ҰҒА корреспондент-мүшесі, 

әл-Фараби атындағы 
ҚазҰУ профессоры,

тарих ғылымдарының докторы
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Жалғасы. Басы 1 -бетте

ЖЕЛТОҚСАН-30

Жиналған жастар заңдарды 
және қоғамдық тәртіпті 
бұзбаған, олар тек Орталық 

партия Комитеті пленумының асығыс 
шешімі ж�нінде түсінік берілуін талап етіп, 
мұндай шешіммен �здерінің келіспейтінін 
білдірді. Бірақ Республика басшылығы 
жастармен тең құқылық келісс�з бастағысы, 
олардың пікірін тыңдағысы келмеді. 
Саяси, бейбіт шеруді – билікті қорлау, 
�здеріне т�нген қауіп деп санап, оларға 
қарсы күш қолданумен жауап берді, тіпті 
бой к�терулерді тұрақты армия б�лімдерін 
қолдана отырып басып-жаншу туралы 
шешім қабылдады. Г.В. Колбин бастаған 
Республика басшылығының үсті-үстіне 
�тінуіне байланысты Орталықтың  ішкі 
әскерлерінің арнаулы б�лімдері Алматыға 
жеткізілді. Бейбіт және аз адам қатысқан 
наразылық осыған байланысты жаппай бас 
к�теруге ұласты.

Республика басшылығының саяси 
дәрменсіздігі, олардың сын жағдайдан 
шығудың бейбіт жолын қарастырмауы, тіпті 
бұған ұмтылмауының �зі, олардың ақыл-
парасат пен ізгі ниетке емес, қайта қарулы 
күшке сүйенуі, жаппай наразылықтық бой 
к�теруіне, �ршуіне тікелей себеп болды. 
Наразылық білдірушілер мен қарулы күш-
тердің арасында қақтығыс болды, нәти-
жесінде кісі �лімі, денеге жарақат келтіру, 
авток�ліктерді �ртеу, үйлерді зақымдау 
оқиғалары орын алды. Наразылықты 
басып-жаншуға байланысты құқық қорғау 
органдары заңдылықты �рескел бұзып 
ұсталғандарды ұрып-соқты, жеңіл-желпі 
киінген адамдарды к�лікке тиеп, қала 
сыртына апарып тастады, прокурордың 
санкциясынсыз ұсталғандарды тергеу 
изоляторы мен уақытша ұстау орындарында 
к�біне тамақ берместен бірнеше тәулік бойы 
ұстады.

Наразылықты қуып-тарату кезінде 
сойыл дар, саперлік кішкентай күректер, 
қыз мет иттері пайдаланылды. Қақтығыстар 
салдары нан наразылыққа қатысқандар 
тарапынан да, қоғамдық тәртіп сақшылары 
тарапынан да қаза тапқандар әртүрлі 
дене жарақатын алғандар с�з жоқ болды. 
Жұмысшылар мен қызметшілердің 
азаматтық құрамалар құрып, оларды 
қаруландыру ж�нінде нұсқау берген, 
арқылы адамдарды ұлттық белгісі бойынша 
бір-біріне қарсы қойған Орталық партия 
басшыларының, қызметкерлерінің іс-
әрекеттері �те қауіпті болды. Мұның �зі сол 
уақытта бұл оқиғаны ұлтаралық қақтығыс 
сипатына айналдырудың тікелей амалы 
еді. Бұл сұрқиялық Орталықтың «қазақ 
ұлтшылдығы» деген жалған, жалақорлық 
айыптаудың тікелей қайнар к�зі болды.

Алматы қаласында 1986 жылы желтоқ-
санның 17-18-інде болған оқиғаларға 
байланысты жағдай Қазақстан Компартиясы 
Орталық Комитетінің 1986 жылы 19 
желтоқсанда �ткен бюро мәжілісінде арнайы 
талқыланып, СОКП Орталық комитетінің 
1986 жылғы 18 желтоқсандағы Алматыдағы 
оқиғаға байланысты қабылдаған қаулысын 
қолдайтынын және оны жүзеге асыруға 
бағытталған шаралардың іс-жоспарын 
бекітті, жергілікті партия, кеңес алқаларына 
еңбекші жастар, студенттер арасындағы 
ұлтшылдық к�ріністермен күрес жүргізу, 
ұлтшылдықтың кезкелген к�ріністерінен 
оларды оқшаулау мәселелеріне ерекше мән 
берілді (хаттама №18).

Орталық Партия Комитетінің бюро 
мәжілісіне қатысқандардың барлығы 
бірауыздан қабылданған 16 түрлі іс-
шаралар ж�нінде дауыс берді. Осы мәселеге 
арналған Қазақстан Компартиясы Орталық 
Комитетінің бюро мәжілісінің отырысы 1986 
жылдың 23 желтоқсанында тағы да екінші рет 
болды (хаттама №19). Осыдан кейін Орталық 

партия органдарының нұсқауларына 
сәйкес Қазақстан аумағында желтоқсан 
оқиғасына қатысушыларды жазалау, қудалау 
үрдістері жаппай жүзеге асырылды. Оқиғаға 
қатысушыларға қылмыстық істер қозғалды, 
олар бойынша тергеу қысқа мерзімде үстірт 
және айқын айыптау бейімділігімен жүзеге 
асырылды. Түрлі деңгейдегі органдар істі 
асығып қарап, әділетсіз үкімдер шығарды. 
Тергеу, прокуратура, сот органдары 
әміршіл-әкімшіл жүйенің тікелей құралына 
айналды. Заңсыздықтарға тікелей жол берді. 
Желтоқсан оқиғасына байланысты мыңдаған 
адамдардың заңсыз ұсталуына, наразылық 
кезінде оларға қарсы саперлік құралдар 
мен қызмет иттерінің қолданылуына жол 
берді. Желтоқсан оқиғасына байланысты 
қаншама азаматтар қызметтен, партиялық 
мүшеліктен, оқу орындарынан заңсыз 
шығарылды. Баспас�з құралдарының негізгі 
ұраны – қазақ ұлтшылдығын сынау, белгілі 
мемлекет, қоғам, ғылым қайраткерлерінің 
теріс іс-әрекеттерін жариялауға ұласты.

Желтоқсандағы қайғылы оқиғаға  әмір-
шіл-әкімшіл жүйені басты кінәлі деп 
санап, оған қазақ жастарының ешқандай 
кінәсі жоқ екенін сол оқиғадан кейін-
ақ к�терген халықтың адал ұл-қыздары 
болды. Соның бірі сол кездегі КСРО халық 
депутаты, КСРО Жоғарғы Кеңесінің мүшесі, 
Қазақстанның халық жазушысы Мұхтар 
Шаханов еді. 1989 жылғы 6 маусымда �ткен 
КСРО  халық депутаттары съезі мінбесіне 
шығып, 1986 жылғы 16 желтоқсанда 
Алматыда болған желтоқсан оқиғасының 
мұның алдында орын алған Грузиядағы 
оқиғадан да едәуір қауіпті сипат алғанын, 
бейбіт шеруге шыққандарға қарсы сапер 
күректерін, қызметтік иттерін қолданғанын, 
жас қыздарды дубинкамен сабап, етіктермен 
тепкілегенінен, бұл наразылықтың ешқан-
дай ұлтшылдық астары болмағанын айтып, 
осы оқиғаға байланысты ақиқатты анықтау 
үшін халық депутаттары құрамында 
комиссия құруды батыл түрде ұсынды.

Іле-шала М. Шаханов т�рағалық еткен 
комиссия құрылды. Қазақ ССР Жоғарғы 
Советі Президиумы 1990 жылғы қыр-
күйектің 24 күні қаулы қабылдап, онда 
қазақ жастарының 1986 жылы желтоқсанда 
Алматыда болған бой к�рсетуді ұлтшылдық 
сипат алмағанын және  бастапқы сатысында 
заңға қайшы болмағанын атап �тті. Осыдан 
кейін сол кездегі Қазақстан Компартиясы 
Орталық Комитетінің бірінші хатшысы 
Н.¦. Назарбаевтың тікелей араласуымен, 
ұсынысымен СОКП Орталық Комитетінің 
Қаулысындағы қазақ ұлтшылдары деген 
айыптау алынып тасталды. Қазақ ССР 
Жоғарғы Советі Президиумының Алматы 
қаласында 1986 жылғы желтоқсанның 
17-18-інде болмаған оқиғаға байланысты 
жағдайларға түпкілікті баға беру 
ж�ніндегі комиссияның тұжырымдары 
мен ұсыныстары Жоғарғы Совет Прези-
диумының мәжілісінде қаралып, баспас�зде 
жарияланды. Комиссия құрамында 
бірнеше ұлттың �кілдері болған және 
ол тұжырым бірауыздан мақұлданған. 
Желтоқсан оқиғасына байланысты Мұхтар 
Шахановтың КСРО Халық депутаттары 
съезінде с�йлеген тұжырымдарын 
теріске шығаруға тырысқандар да болды. 
Литератур ная газетінің 20 желтоқсан 1989 
жылғы №51 санында осы мәселеге арналған 
дерексіз мақала да жарық к�рді. Желтоқсан 
оқиғасына байланысты жұртты қатты 
қорлаған айып – ол Орталықтың «қазақ 
ұлтшылдығы» деген теріс тұжырымы болды. 
Қазақ халқы ежелден ұлтшыл емес, қонағына 
т�рін босатып беретін, асының дәмдісін 
босағасынан аттағандарға ұсынатын, 
ежелгі дәстүрі бар, кеңпейіл, к�пшіл, 
интернационалист халық екенін ешкім де 

әдейі ескермейді. Тарихқа к�з жүгіртсек, 
1915 жылы �з жерінде қазақтардың саны 
6 миллионға жетсе, 1945 жылы одан 2,5 
миллион ғана адам қалған.

1920 жылы Қазақ Автономиясы 
Республикасын құрған кезде �з елінің 
65 пайызын құраған, ал 1962 жылы бұл 
к�рсеткіш 20 пайызға кеміген, жаппай 
коллективтендіру кезеңінде екі жылдың 
ішінде қазақтардың 52 пайызға, яғни 
2 миллион 200 мыңы ашаршылықтан, 
жаппай эпидемиядан қырылды, ал 
15 пайызы республикадан тысқары 
жерлерге мәңгілікке жер ауып кетті. Бұл 
Қазақстандағы «Голощекиндік геноцид» 
кезеңі еді. Қазақтар бай-қулақтар ретінде 
Сібірге жер аударылды. Ұлы Отан соғысына 
қатысып, қаза тапты. 1930 жылдан 1962 
жылға дейін Қазақстан жеріне сырттан т�рт 
миллион адам келді, қазақтар �з жерінде аз 
халыққа айналды. Қазақ елі барлық саладан 
ығыстырылды. 1960-1990, жылдың яғни 30 
жылдың аралығында Қазақстанның 700-
ден астам мектептерінде қазақ тілінде сабақ 
жүргізілмеді. Ауыр кезеңдерді бастап �ткізген 
қазақ халқы ешуақытта да ұлтшылдық 
сипатта бас к�термеген, басқа халықтарға, 
ұлт �кілдеріне қамқорлық жасағаннан 
басқа ешқандай теріс іс жасамаған. Қазақ 
халқының осы қасиеттерін аяққа басқан 
Орталық 1986 жылы халықты ұлтшыл деп 
арсыздықпен жария етті. 

Қазақ халқының ешуақытта ұлтшыл 
еместігін тарих тағы да растады. Егемендік 
алғаннан кейінгі қазақ даласындағы барлық 
ұлттар, ұлыстар бір кісідей бүгін тату-тәтті 
�мір сүруде. Қазақстандағы 130-дан астам 
ұлт �кілдері бір кісінің баласындай бауырлас. 
Қазақстан Халқы Ассамблеясы сияқты ұйым 
дүние жүзінде тек біздің елімізде бар. Міне, 
осылардың �зі қазақтың қандай дархан 
халық екенін танытпай ма?!

Желтоқсан оқиғасына байланысты 
жағдайларға түпкілікті баға беру ж�ніндегі 
комиссия құрамында Мұхтар Шахановтан 
басқа атақты заңгерлер: Т. Бұрабаев, С. 
Жақсымбетов, А. Стамқұлов, С. Қасымов, 
В.А. Ким, М. Сарсембаев, журналистер Ю. 
Киринцианов, Ф. Игнатов, партия қызмет-
керлері И. Тасмағамбетов, Т. Ізмұханбетов, 
С. ¦бдірахманов, адам құқығы ж�ніндегі 
қоғамдық комитет т�рағасы И. Фокина, 
ғалым Ю. Дуберман, Қазақ ССР Жоғарғы 
Советінің депутаттары – ақын Қ. Мырзалиев, 
Н. Задороженый табандылықпен тер т�гіп, 
істің ақ-қарасына әділ бағасын берді.

Желтоқсан оқиғасы ж�ніндегі 
орын алған заңсыздықтарға баға беру 
үшін жиналған материалдар Қазақстан 

Республикасының Конституциялық Сотына 
жіберілді. Конституциялық Сотта мен де 
сарапшы ретінде қатыстым. Желтоқсан 
оқиғасы бойынша республика соттары 
соттаған 99 адамның қылмысын зерттеп, 
әділ баға беруге атсалыстым.

Жалпы, Желтоқсан оқиғасы бойынша 
кезінде республикада 707 адам әкімшілік 
қамауға алынған, партия қатарынан 57 
адам алыстатылған, 210 адам партиялық 
жазалауға іліккен, комсомолдан 758 адам, 
жоғары және орта оқу орындарынан 
266 студент шығарылып, 1164 жастар 
комсомолдық жазаға тартылған. Желтоқсан 
оқиғасынан кейін қазақ жастарын жоғары 
оқу орындарына қабылдау да қиындай 
түсті. Мысалы, 1985 жылғы Қарағандыдағы 
жоғарғы милиция мектебіндегі абитуриент-
терінің 61 пайызы қазақтар болса, келесі 
1986 жылы оның саны 27,5 пайызға 
дейін кеміген. Қазақ жастарын ішкі істер 
органына қабылдау күрт азайған. Тіпті 
Шымкентте облыстық ішкі істер басқармасы 
алдында «Қазақтарды ішкі істер органына 
қабылдамаймыз» деген жарнама ашық 
жазылып қойылды. 1987 жылы 90 мыңнан 
астам қазақ жастары елден кетіп, басқа 
республикаларда жұмыс істеуге мәжбүр 
болды.

Желтоқсан оқиғасына байланысты 
материалдар Конституциялық Соттың �з 
қызметін мерзімінен бұрын тоқтатуына 
байланысты түпкілікті қаралмай, оған 
тікелей кінәлі адамдардың теріс іс-әрекет-
терінде баға берілмей қалды, орын алған 
заңсыздыққа тиісінше баға берілмеді. 
Осы оқиғаға байланысты жинақталған он 
бір томдық іс-материалдарда неше түрлі 
сұмдық заңсыздықтар туралы фактілер, 
басшылықтың қиянаты, жәбірленген 
қазақ жастарының адамгершілігі мен ар-
намысының қорлануы, аяққа тапталуы 
толық к�рініс тапқан-ды. Бірақ соның 
бәрінен де біз үшін құндысы Желтоқсан 
оқиғасына қатысушылардың ұлттық, 
азаматтық рухының �лшеусіз биіктігі 
Тәуелсіздігіміздің алғы шарты еді.

1991 жылы 12 желтоқсанда желтоқсан-
дықтарды ақтау туралы Қазақстан 
Республикасы Президентінің Жарлығы 
шықты. Осыдан кейін осы оқиғаға 
қатысқандардың іс-тірлігі туралы баспас�зде 
әділетті тұжырымдар жариялана бастады.

Арықбай АҒЫБАЕВ,
заң ғалымдарының докторы, профессор, 

Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері
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В библиотеке Аль-Фараби 15 декабря состоится тренинг 
«Базы данных EBSCO и EBSCO Discovery Service»

ЖА ЛЫН

В КазНУ им. аль-Фараби на физико-техническом факультете прошла 
встреча с руководством ТОО «QS Azia Sertik», специализирующаяся на 
сертификации управленческих систем. 

Основная тематика встречи – будущее специальности «Стандартизация, 
сертификация и метрология». Цель встречи – ознакомить студентов с аспектами 
профессии.

Генеральный директор ТОО «QS Azia Sertic» Газиза Омарова выступила с докладом 
о деятельности компании. Также ведущий консультант ТОО «Инновационный центр 
качества» Нургуль Жамиева, выпускница физико-технического факультета, рассказала 
об основных направлениях компании.

В заключение встречи заместитель заведующей кафедрой теплофизики и технической 
физики Жанар Шортанбаева вручила благодарственное письмо генеральному директору 
ТОО «QS Azia Sertic». Организали встречу магистранты 2 курса специальности 
«Стандартизация и сертификация» кафедры теплофизики и технической физики. 

Ардак ШАРИПБАЕВА, 
Малика САРГУЖИНА

На военной кафедре Казахского национального университета имени 
аль-Фараби прошла встреча профессорско-преподавательского состава, 
студентов, проходящих подготовку по военно-учетным специальностям 
"Юрисконсультская работа" и "Военно-следственная подготовка", 
с председателем Военного суда Алматинского гарнизона Жанатом 
Жайлаубай и заместителем военного прокурора Алматинского гарнизона 
подполковником юстиции Тимуром Андамасовым.

Председатель военного суда 
Алматинского гарнизона Жанат 
Жайлаубай в своем выступлении 
рассказал о реформировании и 
трансформации судебной системы, ее 
усилении в плане увеличения полномочий 
судейского корпуса, участия судей в деле 
совершенствования законодательства 
Республики Казахстан. Подробно было 
рассказано о деятельности Академии  
правосудия при Верховном суде 
Республики Казахстан.

Заместитель военного прокурора Алма-
тинского гарнизона Тимур Андамасов 
ознакомился с положениями Программы 
профи лактики правонарушений в 
Воору женных Силах, целью которой 
является искоренение любых видов 
правонарушений. В результате активной 
профилактической работы количество 
преступлений и правонарушений 
в Вооруженных Силах среди 
военнослужащих снизилось почти в 
два раза, по сравнению с аналогичным 
периодом 2015 года. 

В ходе встречи председатель Военного 
суда Алматинского гарнизона и замес-
титель военного прокурора ответили 
на много численные вопросы пре-
подавателей и студентов военной кафедры 
о работе Комитета правовой статистики 
и специа льным учетам Гене ральной 
про куратуры Республики Казахстан, 
о информационном сайте "¦ділет", о 
социальных гарантиях военно служащих и 
т.д.

Подводя итоги мероприятия, началь-
ник военной кафедры КазНУ имени 
аль-Фараби полковник Олег Ажимов 
поблагодарил господина Ж. Жайлаубай и 
подполковника юстиции Т. Андамасова за 
продуктивную встречу, четкое разъяснение 
различных правовых норм и высказал 
пожелание о более тесном сотрудничестве 
в плане подготовки военных юристов 
и правовом воспитании студенческой 
молодежи.

Евгений МИХЕЕВ,
старший преподаватель 

военной кафедры 

Поступить в вуз, надеясь только на свои силы, сегодня достаточно сложно: 

требования к знаниям абитуриентов возросли. Подготовка к вступительным 

экзаменам – один из самых главных и сложных этапов в жизни абитуриентов. 

Большинство вузов выстроило собственные системы занятий с абитуриентами: 

подготовительные факультеты, отделения, курсы. Наибольшую гарантию 

поступления дают подготовительные факультеты.

В КазНУ имени аль-Фараби вот уже много 
лет успешно работает факультет довузовского 
образования или подготовительный факуль-
тет для абитуриентов, желающих повторить 
школьную программу по основным дис-
циплинам и предметам по выбору. У нас 
есть два отделения: казахское и русское. Со 
слушателями подфака КазНУ занимаются 
квалифицированные преподаватели, боль-
шинство ребят поступают в наш университет 
или в другие высшие учебные заведения. 

Наряду с занятиями на подготовительном 
факуль тете преподавателями проводится вос-
питательная работа, подготовка слушателей к 
студенческой жизни. Как известно, молодежь 
– это будущее страны, поэтому важно выпус-
тить из стен университета не только высоко-
квалифицированных специалистов, но и 
достойных граждан нашей страны. С этой 
целью проводятся социально-воспитательные 
меро приятия в рамках проектов «Гринкампус», 
«Айналаңды нұрландыр», «100 кітап», «Культ 
здорового тела» и др. Эти мероприятия 
спосо бствуют раскрытию разносторонних 
способностей и талантов наших слушателей. 

Приятно наблюдать, с каким интересом 
готовятся к мероприятиям ребята, какой 
креативный потенциал обнаруживают они 
во время репетиций. А главное, это дает 
возможность преподавателям и ребятам лучше 
узнать друг друга, увидеть  одногрупников  под 
другим углом зрения, сдружиться. 

По желанию слушателей кураторами про-
во дятся экскурсии по городу Алматы и его 
окрестностям. С целью духовного развития 
слуша телей организовываются посещения 
драмтеатров города, театра оперы и балета им. 
Абая, концертных залов и другие культурные 
мероприятия.  

Всё вместе – упорные занятия, умение чере-
до вать умственный труд и совместный досуг, 
дает эффективный результат – успешное обу-
чение на подготовительном факультете и после-
дующий желанный статус студента КазНУ им. 
аль-Фараби. 

Гульнара КАКИШЕВА, 
старший преподаватель кафедры 

довузовской подготовки   
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Тәуелсіздіктің 25-жылдығына орай ҚазҰУ-дың медицина факультеті «Жол-көлік апаты 
жарақатының заманауи аспектілері» атты аймақтық конференция өткізді

      «ЖЕЛТОҚСАН  Ж�НЕ ЖАСТАР! »

Желтоқсанның мұзға жаққан алауын,
Мұхтар  ақын -  жоғары бағаладың!  
1986– Желтоқсанда, 17-18-і   болғанда
Жастар  біздің  ұлы істер  атқардың!

Дінмұхаммед  Қонаевтың  ескерместен  еңбегін,
Және естімей  республика дауысын,
Колбин келді, еліміздің шырқы осылай бұзылды!
«¦РБІР ҰЛТТЫҢ  �з к�семі болу  керек!», 
 деді  жастар бұл жолы!

Еркіндік пен  Егемендік   жолында,
«Демократия  –  Горбачевтың уәдесі  ойында,»
Қайрат, Ләззат, Ербол Сыпатаев – студенті бар,
жалпы жастар, транспоранттар  қолында,
Жаяу-жалпы  жиналыпты!
Үкімет  үйі  алдына!
К�кіректі   ашу қысты,
Орталықтың  зәресі ұшты!
Еркіндікке  сүрлеу салған,
Тұңғыш  қарлығаштарды,
Қатал тағдыр үкімі, аямады,  үсітті.
 Оңай емес,  керзі етіктің тепкісі,
қысқа күрек, бастан  тиген талайға ,
Апырай,  бұл оңай ма?
Иттер  тістеп балтырдан,
 Суық күнде – су ағады маңдайдан! 

Тілегі  болған  елінің  келешегі, ертеңі,
¨з қанымен  жуып жатқан  к�шені,
Таң қаламын сіздерге достарым-ай! 
Тәуелсіздік  бақыты  үшін,
Тәуелсіздік таңы атуы үшін,
 ¨з жаныңды қинадың! 
Және,  ерте туған   қызғалдаққа  ұқсадың!

Тәуелсіздік  - оңайлықпен келді десе сенбеймін,
Ғасырлардың  сан сұрағына жауап іздей бастаймын,
Біздің жастар  ержүрек еді,  от еді, ғажап еді, шоқ еді!
Еліміздің  ертеңі үшін тер т�ккен  еді  – сол жылы!

Егемен ел болу  үшін –жанын берген аямай,
Жасын т�ккен  қыздарымыздан обал-ай!

Қанша уақыт �тсе де,  ерлігі тек  үш-ақ  күннен  тұрса да,
80- жылдардан  жасақталды жаңа   ұрпақ ,
Қарыздармыз  ерлігі мен �рлігін   білу парыз, бала  ұрпақ!

                     Т�УЕЛСІЗДІК

Тәуелсіздік – Ұлы Жеңіс!
Оңайлықпен  келмейтін,
Қадіріне жету парыз,
Ол – бүгінгі �мір сүрген  ұрпақтың!
Тәуелсіз ел болу  үшін,
Қан  т�кті  ғой, аға ұрпақ!
86-жыл барлық кезден ерекше.
(Сол жылы біз  оқуды тәмамдадық!)
Қымбатты менің жас ұрпағым,
Сақта оны есіңде!

           Т�УЕЛСІЗДІККЕ ТАҒЗЫМ!

Тәуелсіздік келіп кірді аңсаған,
Тәуелсіз елім үшін мақтанам!
Айбаттанып, сұлуланып, нұрланып,

Тамсандырған әсем қалам, Астанам!
Қазақстан - әлем үшін үлгідей,
Қаншама ұлтқа құшақ жайды еш б�лмей!
Қазақстан – Евразияда еркін ел,
К�к байрағың желбіреп тұр т�беден,
Аман болып, сау тұр елім,
Ұрпағыңды �сір, оқыт, адам ет!
Құлағы түрік, жаңалықшыл барша ел,
Деп тұрғандай Қазақстан – айтары жоқ 
бақытты ел!
Тәуелсіздік – елімнің зор бақыты!
Тәуелсіздік – барша елдер мұраты!
Тәуелсіздік ата-бабам тер т�ккен,
Сондықтан, қымбат жусаны мен миясы!

     Т�УЕЛСІЗДІК. БАҚЫТ.  УАҚЫТ

Мына уақыт – қандай бақыт.
Мына уақыт – қандай қымбат!
Қымбат маған, қымбат саған!
Тәуелсіз елде тұрғаным үшін қуанам!

Тәуелсіздік  – арман болған  атаға,
Тәуелсіздік – арманы еді бабаның,
Тек қана біз қызығын к�ріп келеміз!
Тәуелсіздік шын бақыт әрі несібеміз!
Жаным менің   қуанады,  шаттанып,
Тәуелсіз елде тұру деген зор бақыт!
Тәуелсіз елде жүру деген зор бақыт!
¦лем елдері  тұр ғой әні қызығып,
Елім – менің   жайнашы,
Елім менің  –  бұлбұл құстай сайрашы!
Елім менің –   к�терілші  сергіші!
Шын бақытқа қуанатын кез келді!
Тәуелсіздік – киелі ұғым, қастерлі!
Оңайлықпен келді десе сенбеймін.
Тәуелсіз ел болғанымыз үшін сыйлымыз!
Құрметіне б�лендік біз әлемнің!
Қымбат маған  Тәуелсіздік – Ұлы күн!  

Алима ДЖУМАБАЕВА, 
ҚазҰУ түлегі

В начале сентября наш университет решил участвовать в совместном 
проекте с Центром прикладной экономики «Дана Жол». В рамках 
данного проекта мы, преподаватели, должны были пройти 
обучение, а после обучить и подготовить студентов к турниру по 
интеллектуальной настольной игре «МонКап 2.0». Но основной целью 
проекта было повышение экономического образования студентов 
факультета журналистики, распространение этих знаний и освещение 
экономической ситуации в Республике Казахстан. 

Т
ак как в самой игре участвуют 5 
человек – 5 стран, то и в проект 
выбрали 5 преподавателей. 

После тщательного разъяснения правил 
игры, мы в ходе обучения отрабатывали 
различные тактики и стратегии ведения 
игры и переговоров, на каждом этапе 
проводились товарно-денежные отно-
шения, устанавливались сделки. Основные 
задачи каждого игрока – налаживать 
отношения со странами, покупка заводов 
и месторождений, умение получать и 
давать деньги в кредит, а также с учетом 
потребления населения уметь обеспечить 
его. 

Позже теория начала «переплетаться» 
с практикой, мы стали играть в саму игру. 
Игра была настолько увлекательной, что 
иногда продолжительность составляла 
от 2 до 6 часов. После нашего обучения 
наступил следующий этап проекта 
– подготовка студентов. Основной 
трудностью было собрать команду, чтобы 

все студенты почувствовали «дух» игры, 
смогли понять правила игры и, главное, 
для чего она им нужна. Очень сложно 
было согласовать время тренингов или 
проведение самой игры, приходилось 
оставаться после рабочего дня или даже 
пораньше приходить на работу и играть 
до начала занятий. Первый блин вышел 
немного комом, был проведен совместный 
анализ ошибок, тактик и стратегий 
ведения игры, снова были долгие часы 
применения теории на практике.

26-28 октября 2016 года Казахский 
национальный университет имени аль-
Фарабии и Центр прикладной экономики 
«Дана Жол» проводили турнир по 
интеллектуальной игре «МонКап 2.0». 
Призовой фонд турнира составлял 100 
000 тенге, участие в турнире для студентов 
университета было бесплатным. И 
вот настал «час пик», когда студенты, 
участники турнира, могли проверить свои 
знания и умения. 

В самом начале среди студентов была 
проведена жеребьёвка, каждый участник 
был определен по номеру стола и стране. 
Согласно правилам турнира, каждый 
студент должен был сыграть 5 игр, по 
количеству стран – участников игры. 
Могу с уверенностью сказать, что многие 
студенты не хотели и боялись играть за 
Монкап или Капиталиста, предпочитая 
играть за империалистов. Каждый этап 
игры длился на протяжении нескольких 
часов. Благодаря данной игре студенты 
смогли ознакомиться с экономическими 
и деловыми отношениями в Республике 
Казахстан; дипломатической политикой, 
проводимую нашим Президентом.

Н. САПАРХОДЖАЕВА, 
старший преподаватель, 

зам.зав. по научно-инновационной 
работе и международному сотрудничеству 

кафедры печати и электронных СМИ 

Қазақстанның тарихи және 
мәдени орындарымен таныстыру 
мақсатында ЖОО-ға дейінгі білім 
беру факультеті ЖОО-ға дейінгі 
дайындық кафедрасының куратор-
эдвайзерлерінің ұйымдастыруымен 
Ауғанстан Ислам Республикасынан 
келген тыңдаушылар Медеуге 
саяхатқа барды. 

Медеу – Іле Алатауы баурайында теңіз 
деңгейінен 1691,2 м биіктікте орналасқан ірі 
спорттық кешен. Бұл шатқал бұрын Медеу 
деген кісінің жері болған. Мұнда селге, тау 
суының тасқынына қарсы салынған атақты 
б�гет бар. Таудың етегіне орналасқан, аумағы 
10,5 мың шаршы метрден тұратын мұз 
айдын к�ргенде, ауған тыңдаушылары таң 
қалыстарын жасырмады. Медеу стадионы 
биік тауға салынған әлемдегі ең ірі қысқы 
спорт кешені болып саналады. 1972 жылы 
теңіз деңгейінен 1750 метр биіктікте селге, тау 
суының тасқынына қарсы б�гет тұрғызылған. 
Тыңдаушылар сол б�гетті к�ру үшін 
баспалдақпен жоғары к�терілді.Тыңдаушылар 
�з достарымен бірге жақсы демалып, к�ңіл 
к�теретін орынға келгендеріне �те қуанышты 
болды. 

Бұл саяхаттың мақсаты – ауған тыңдау-
шыларына Қазақстан мемлекеті  туралы, 
қала сыртындағы табиғаты к�ркем жерді 
к�рсетіп қана қоймай, оқудан тыс жағдайда 
салауатты �мір салтын ұстана білуді үйрету, 
тыңдаушылардың арасындағы достық қарым-
қатынастарын нығайту.

Г. ТІЛЕУЖАНОВА, 
Г. САПАЕВА,

ЖОО-ға дейінгі дайындық 
кафедрасының оқытушылары 
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В конце ноября студенты КазНУи творческий коллектив Арт-центр присутствовали 

на торжественном мероприятии, посвященном 80-летию Политехнического на торжественном мероприятии, посвященном 80-летию Политехнического 

университета г. Гонконга, во главе с первым проректором М.М. Буркитбаевым. 

С первых дней нашего приезда Гонконг удивил своей уникальной архитектурой, 

багоприятным субтропическим климатом, гостеприимством, чистотой города. Сама 

территория кампуса находится в центре города, где очень удобно расположены 

все здания университета, особенно поразило необычной архитектурой и  высокое 

здание в виде большого белого парохода, где расположены лабораторий. За время 

визита в Гонконг делегация КазНУ побывала в современно оснащенной библиотеке 

с богатым архивом;  в нанолаборатории с выставленными макетами новейших 

изобретений студентов, присутствовали на круглых тематических столах. 

25 ноября весь город праздновал 
80-летний юбилей университета, который 
является  самым известным ВУЗом в 
городе, так как большинство проектов 
высоких и красивых зданий были созданы 
студентами PоlyU.  В течение дня прово-
дились различные мероприятия, но 
основное состоялось вечером в концертном 
зале универ ситета. Торжественное 
выступ  ление президента университета, а 
также гостей вечера можно было видеть 
по прямой трансляции по You Tube. 
Поздравительное выступление студентов 
Казахского национального университета 
имени аль-Фараби произвело фурор 
своим четко выбранным репетруаром 
из разных жанров. Концертное 
выступление началось с произведения 
Даулеткерея «К�роғлы» ансамбля казах-
ских национальных инстру ментов 

«Фараби сазы» под руководством профес-
сиональной кобызистки Кенжегалиевой 
Айнур, в составе которого были студент 
4 курса механико-математического фа-
куль тета Шамшинур Мекесов и Ертуган 
Нурланбекулы – студент 3 курса физико-
технического факультета. Хорошо 
подобранные кадры на Led экране из 
исторических фильмов о казахском 
народе смогли передать всю линию 
сюжета данного произведения. Затем 
песня «Бипыл» в исполнении нашей 
очаровательной Малики Есмуханбетовой 
и в сопровождении шоу-балета «Бахыт», 
руководителем которого является 
заслуженный деятель культуры Галина 
Есмуханбетова, подняла настроение всем 
зрителям. Классический оперный голос 
Самал Жанатқызы с ее песней «Бұлбұл» 
смог еще раз доказать о высоком уровне 

профессиональных способностей к 
искусству наших студентов – простых 
экономистов, химиков, математиков, 
физиков. Завершающая патриотическая 
песня «Ия солай» в исполнений М. 
Есмуханбетовой, Ш. Мекесова и С. 
Жанатқызы, смогла передать величие  
независимого государcтва – Казахстана!

Впечатления, оставшиеся от поездки 
в Гонконг, самые замечательные: мы 
побывали в главном музее города, где 
собраны ценные материалы (макеты) всех 
эпох становления и развития большого 
мегаполиса, начиная с довоенных 

лет;  на самом высоком здании города, 
расположенного на пике «Виктория». 
Посещение в ночное время побережья 
океана было самым незавываемым, так 
как город оживает ночью – разноцветные 
фонари ночного города делают его еще 
краше. 

А самое важное и главное – это то, что 
мы смогли оставить хорошее впечатление 
о нас, конечно же, забрав с собой «океан» 
позитива! 

Жанар САРТБАЙ,
Руководитель АРТ-центра КазНУ

Продолжение. Начало на 1 стр.

Все, кто стал  победителями этого 
конкурса, прежде всего сказали, что их 
победа  – это большая ответственность 
и ко многому обязывает в дальнейшей 
работе нашего университета. С од ной 
стороны, для конкурсантов  откры-
ваются новые горизонты, с другой 
– эта победа побуждает стремиться к 

постоянному развитию и соответствию 
современным требованиям  качества 
высшего образования в новых условиях.

Библиотекари-менеджеры Жулдыз 
Манап баева и Мастура Нуримбетова 
были очень горды тем, что они первые  
лауреаты конкурса из работников  
библиотеки Аль-Фараби.

Проректор по социальному развитию 
Ш.Е. Джаманбалаева, поздрав ляя побе-
ди телей, отметила, что большин ство 
победителей, как и в прошлые годы,– 
женщины, и пожелала всем дальнейших 
успехов.

Председатель профсоюза «Парасат» 
работников КазНУ им.аль-Фараби Т.К. 

Мекебаев считает, что конкурс «Лучший 
по профессии» нужно проводить регу-
лярно, вовлекая в него как можно 
больше участников.

О. ЛОЖНИКОВА, 
заместитель председателя 

профсоюза работников 
КазНУ им. аль-Фараби «Парасат» 


