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Көп ұзамай КүнтізбеліК жаңа 2016 
жыл да басталады. ал оған дейін 2015 
жылға шолу жасасақ. өтКен жылға 
өКпе жоқ, себебі 2015 жыл жағымды 
әрі  жарқын сәттерге, табысты 
жұмыстар мен игі істерге толы жыл 
болды. 

Қаңтар 

2015 жылдың қаңтарында ҚазҰУ әлемдік 
университеттер консорциумының мүшесі болды. ҚазҰУ 
– Орта Азиядағы ғаламдық білім беру қауымдастығының 
мүшесі атанған алғашқы және жалғыз университет.  

Осы айда ҚазҰУ-да «Білім, ғылым және бизнес 
интеграциясы – экономиканың инновациялық даму 
негізі» атты 45-ші ғылыми әдістемелік конференциясы 
өтті. Ол білімге негізделген еліміздің үдемелі 
индустриялық дамуы мен экономикасын күшейту 
мақсатында жұмыс атқаратын ел ғалымдарын біріктірді.  

ҚазҰУ ғалымдары Токиодағы халықаралық 
симпозиумға қатысты. Сапар барысында ҚазҰУ ректоры 
Ғалымқайыр Мұтанов пен Сукубо университетінің 
ректоры Нагато Кисуки арасында Кампустағы кампус 
жобасы бойынша әріптестік жөніндегі меморандумға қол 

Жалғасы 4,5-беттерде

Ғалым МҰТАНОВ,
әл-Фараби атындағы ҚазҰУ ректоры

Тарих еншісіне айналғалы отырған 2015 жыл өзінің сәттіліктерін 
сыйлап өтіп барады. Бұл жыл ҚазҰУ ұжымы үшін айтулы белестер 

мен жетістіктерге толы болды. Олардың ішінде әл-Фараби атындағы 
ҚазҰУ-дың QS рейтингтік агенттігі қорытындысы бойынша 275-орынды 

бағындырып, халықаралық деңгейдегі өз мәртебесін дәлелдей түскенін 
ерекше атап өткім келеді. 

Ғылым мен білім, мәдениет пен спорт саласында университет толайым табыстарға 
қол жеткізді. Нәтижеге бағытталған рейтингтік жүйе бүгінде өз жемісін беруде. 
Өтіп бара жатқан жылда бұған дейінгі көрсеткіштеріміздің еселенгенін байқаймыз. 
Қазақстан Туын халықаралық аренада желбіретіп, ел намысын асқақтатқан  талай 
спорт саңлақтарын тәрбиелеген ҚазҰУ – Қазақстанның студенттік спортында 
талассыз көшбасшы. 

Осы орайда келер жылдан да зор үміт күтеміз. Өзінің даму бағытын айқындаған 
университет ұлттық зерттеу университетіне айналу жолында белсенді жұмыс 
атқаруда. ҚазҰУ оқытушылары мен студенттері Елбасы бастамаларына қолдау 
білдіріп, алға қойған міндеттерді жүзеге асыруда аянбай еңбек етіп келеді.

Қадірменді ҚазҰУ ұжымы! Жаңа жылда баршаңызға шығармашылық табыс, 
қажымас қайрат, сарқылмас жігер тілеймін! Еліміз тыныш болып, әр шаңырақта 
қуаныш, шаттық көбейе берсін! Мешін жылы бәріміз үшін табысты болғай!

Құрметті әріптестер мен студенттер!
Баршаңызды келе жатқан жаңа 2016 жылмен

 шын жүректен құттықтаймын!

В КазНУ начал свою работу новый медицинский факультет – Высшая школа общественного 
здравоохранения (ВШОЗ). Здесь на основе международных стандартов и новых научных достижений 
будет осуществляться подготовка медицинских кадров на всех уровнях образовательных программ: 
бакалавриат, магистратура, резидентура, докторантура. Также предусмотрено дополнительное 
профессиональное образование для представителей бизнеса и специалистов различных сфер 
и секторов, занимающихся разработкой, продвижением и реализацией программ улучшения и 
сохранения здоровья. 

Высшая школа общественного здравоохранения 
стала пятнадцатым по счету факультетом КазНУ. 
За основу образовательных программ ВШОЗ взяты 
учебные программы медицинских факультетов ведущих 
южнокорейских  университетов,  так как Южная Корея 
занимает лидирующие позиции в мире в области 
здравоохранения.  Главными партнерами КазНУ в 
развитии медицинского направления  выступают 
Сеульский университет и Университет Ёнсе, которые 
входят в тройку лучших вузов Страны Утренней Свежести 
и в топ ведущих университетов Азии и мира. 

В рамках подписанных между вузами международных 
соглашений, корейские ученые примут активное участие 
в программе подготовки медицинских кадров. Данные 

намерения были подтверждены в ходе рабочей поездки 
делегации КазНУ во главе с ректором Г. Мутановым 
в Южную Корею и деловых встреч с президентами 
корейских университетов в декабре текущего года. 
Иностранными профессорами будут проводиться лекции 
и мастер-классы по применению новейших технологий и 
инноваций в области здравоохранения и медицинского 
администрирования. Казахстанским преподавателям 
и студентам предоставляется возможность повышения 
квалификации и прохождения научных стажировок и 
практики на базе зарубежных медицинских кафедр и 
лабораторий. 



2№41 (1594) 29 желтоқсан 2015 жыл
АҚПАРАТ

Ректор КазНУ Г. Мутанов удостоился высокой награды – Золотой медали им. Гейдара Алиева, 

приняв участие впраздновании 550-летия Казахского Ханства в г. Баку (Азербайджан)

Продолжение. Начало на 1 стр.

В рамках международного 

сотрудничества КазНУ уже приступил 

к подготовке  будущих специалистов 

в магистратуре и докторантуре в 

южнокорейских университетах и 

к реализации совместных научно-

исследовательских проектов по 

актуальным проблемам развития 

медицины и общественного здраво-

охранения. 

Партнерство между  КазНУ и 

корейскими университетами закладывает 

новую основу системы подготовки 

медицинских кадров в Казахстане. 

Она  ориентирована на достижение 

высоких мировых стандартов через 

реализацию лучшей мировой практики,  

предусматривающей синергизм в 

сотрудничестве между клиническими 

и академическими организациями. 

В настоящее время на базе КазНУ 

формируется медико-биологический 

кластер,  осуществляется подготовка 

специалистов по востребованным 

направлениям биомедицины. Совместно 

с южнокорейской клиникой «Кангнам 

Северанс» Университета Ёнсе КазНУ 

ведет целенаправленную работу по 

преобразованию университетского 

диагностического центра в медцентр 

премиум-класса. В вышеуказанной 

зарубежной клинике по специальной 

программе прошли обучение 18 

специалистов КазНУ. Диагностический 

центр оснащен новейшим медицинским 

оборудованием от ведущих мировых 

производителей Siemens, General 

Electric, Samsung. Внедрена система 

дистанционного консультирования 

и диагностики пациентов с участием 

ведущих специалистов клиники 

«Кангнам Северанс»  с использованием 

технологии телемедицины. В перспективе 

планируется создание медицинской 

клиники на 500 мест на основе 

государственно-частного партнерства. 

ПрЕСС-СЛУЖБа 

РекТоРАТ

Алдымен ол 14-24 желтоқсан 
аралығында өткен бакалавриат 
емтихандарына тоқталды. Факультеттер 
бойынша сараптама жасаған Дархан 
Жұмақанұлы «Алтын белгі» иегерлерінің 
үлгерімін де назардан тыс қалдырмады. 
Сонымен қатар хабарламада магистратура 
бойынша нәтижелер сөз болып, «Ғылым 
ордасымен» бірлескен бағдарламалар 
негізінде оқитын магистранттардың жай-
күйі жіті қаралды. Жалпы қысқы емтихан  
көрсеткіштерін қорытқан проректор 
бірқатар кемшін тұстарды атап өтіп, шешу 
жолдарын ұсынды. Оның ең бастысы, 
әрине, студенттер санасына шпаргалка 
қолданудың залалын мықтап сіңіру. 
Бұл ретте университет ректоры Ғалым 
Мұтанұлы факультет басшыларына 
жүйелі тағылымды жұмыс жүргізуді қатаң 
тапсырды. «Себебі, шпаргалка қолдану 
арқылы білім алушы ең бірінші өзін, 
сосын ұстазын, университетін алдайды. 
Ертең ол жастар қандай маман болып 
шықпақ? Ертеңіміз үшін бұл мәселені 
шешу аса маңызды», – деді ректор. 

Келесі кезекте 2015 жылғы ОЖСБ 
нәтижелері көпшілік назарына 
ұсынылып, талқыланды. Оның 
көрсеткіштері ЖОО-лардың ұлттық 
рейтингін анықтау, оқу бағдарламасын 
меңгеру мониторингін жүргізу, оқу 
үдерісін ұйымдастыру тиімділігін бағалау 
және ЖОО-лар ұсынатын білім беру 
қызметінің сапасын салыстырмалы түрде 
талдауға қолданылады. 

Әйгерім ӘЛІМБЕКОВа

Жаңа жыл қарсаңында өткен 
кезекті ректорат отырысы 
студенттер мен оқытушы-
профессорлар қауымының мерейін 
асырған салтанатты сәттерден 
бастау алып, күн тәртібіндегі негізгі 
мәселелерге ойысты. Бұл ретте 
мінбеге оқу жұмысы жөніндегі 
проректор Дархан Жұмақанұлы 
Ахмед-Зәки көтеріліп, қысқы 
емтихан сессиясының барысы 
туралы баяндады.

Жуырда ҚазҰУ 
ректоры, академик 
Ғ. Мұтанов бастаған 
делегация Қазақстан 
Республикасының 
Әзірбайжандағы елшілігінің 
шақыруымен, Қазақ 
хандығының 550 жылдығы 
және қазақтың бас ақыны 
Абай Құнанбаевтың 
туғанына 170 жыл толу 
мерейтойына орай Бакуге 
іссапармен барып қайтты. 

Қазақ хандығы ның 550 жылдық 

тарихы на арналған халық аралық 

кон ференция Баку мемлекеттік 

университетінің қабырғасында өтті. Шара 

спи керлері мен қонақ тарының арасында 

ҚР-ның Әзірбайжандағы төтенше 

және өкілетті елшісі Бейбіт Исабаев, 

Қазақстанның мемлекет және қоғам 

қайраткері, халық ақыны, жазушы Олжас 

Сүлейменов, әл-Фараби атындағы ҚазҰУ 

ректоры, академик Ғалым Мұтанов, Баку 

мемлекеттік университетінің ректоры 

Абель Магеррамов, Түркі кеңесінің бас 

хатшысы Рәміл Ғасанов, ТүркПА бас 

хатшысы Жандос Асанов, Халықаралық 

түркі академиясының президенті Дархан 

Қыдырәлі, Түркі мәдениеті және мұрасы 

қорының президенті Гюнай Эфендиева, 

ӘР Парламентінің депутаттары, ӘР-

да аккредиттелген түркітілдес және 

еуропалық елдердің дипломатиялық 

миссияларының басшылары мен өкілдері, 

сондай-ақ Қырғызстан, Өзбекстан және 

басқа да елдерден келген ғалымдар  болды. 

Әзірбайжандық жұртшылықтың, сондай-

ақ шетелдік қонақтардың назарына Қазақ 

хандығы және қазақ мемлекеттілігінің 

құрылуы мен қалыптасуының тарихы, 

Абай Құнанбаевтың шығармашылық мол 

мұрасы ұсынылды. 

Оның аясында 

ә л - Ф а р а б и 

а т ы н д а ғ ы 

ҚазҰУ мен Баку 

м е м л е к е т т і к 

у н и в е р с и т е т і 

арасындағы өзара 

ы н т ы м а қ т а с т ы қ 

ж ө н і н д е г і 

меморандумға қол 

қойылды. Кездесуде Баку мемлекеттік 

университетінің ректоры Абель 

Магеррамов ҚазҰУ ректоры, академик 

Ғалым Мұтанұлын Гейдар Алиев 

атындағы алтын медальмен марапаттады. 

Әзірбайжан халқының ұлы тұлғасы Гейдар 

Алиев атындағы медаль түркітілдес елдер 

арасындағы қарым-қатынасты дамытуға 

қосқан үлесі үшін берілетін аса жоғары 

марапат болып табылады.

Сондай-ақ Баку мемлекеттік 

университетінде белгілі Қазақстан 

ғалымдарының дәрісі тыңдалды. 

Олардың ішінде ҚазҰУ профессоры Б. 

Кәрібаев болып, Қазақ хандығы туралы 

баяндама оқыды. ҚазҰУ делегациясы 

университеттегі  Абай атындағы қазақ 

тілі, мәдениеті және тарихы орталығын 

аралап, А. Құнанбаевтың 170 жылдығына 

арналған дөңгелек үстел жұмысына 

атсалысты.

Сапар барысында делегация  

Әзірбайжанның алдыңғы қатарлы жоғары 

оқу орны – Qafqaz  университетінде болып, 

өзара әріптестік қарым-қатынасты дамыту 

мәселелері жолға қойылды. Нәтижесінде 

әл-Фараби атындағы ҚазҰУ мен Qafqaz  

университеті арасында ынтымақтастық 

туралы келісім қабылданды. Атап 

өтерлігі, ҚазҰУ-дың өнерпаз студенттері 

Әзірбайжан университеттерінде мерекелік 

концерт қойып, қазақтың төл өнерін паш 

етті.

 Өз тілшімізден
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ҚазҰУ-да медициналық факультет ашылды

өнеге

Талаптыдан шыққан талант

Жуырда ҚазҰУ-дың механика-математика факультетінде үлкен дарын 
иесі, физика-математика ғылымдарының докторы, профессор, ҚР ҰҒА 
академигі Құлжабай Әбдіқалықұлы Қасымовтың туылғанына 80 жыл 
толуына орай «Математика мен информатиканың өзекті мәселелері» 
атты халықаралық ғылыми конференция өтті. Белгілі академик-
ғалымдар, Қ.Ә. Қасымов замандастары мен әріптестері, туған-туыстары 
мен шәкірттері қатысқан ғылыми басқосу академик рухына арналған 
игі істермен бастау алды.

Жиналған қауым «Қазақ университеті» 
баспасынан «Өнегелі өмір» сериясымен 
жарық көрген Құлжабай  Әбдіқалықұлы 
Қасымовқа арналған кезекті 
66-шығарылымның тұсауын кесті. 
Сондай-ақ шара аясында ғалымның өзі 
ұзақ жылдар бойы жемісті еңбек еткен 
механика-математика факультетінің оқу 
ғимаратында Қ.Ә. Қасымов атындағы 
дәрісхана ашылып, көпшілік назарына 
ұстаз-ғалымның шығармашылық жолы 
туралы кітап көрмесі ұсынылды.

Шараның шымылдығын ашқан әл-
Фараби атындағы ҚазҰУ-дың бірінші 
проректоры М.М. Бүркітбаев құттықтау 
сөз сөйлеп, университеттің қол жеткен 
жетістіктері ұлағатты ұстаз-ғалымдардың 
ерен еңбегінің жемісі екендігін ерекше 

атап өтті. Ғалымның өмір жолына 
механика-математика факультетінің 
деканы, профессор М.Ә. Бектемесов 
кеңінен тоқталды. Ол Алматы облысы 
Көксу ауданы Талапты ауылынан түлеп 
ұшқан белгілі математик Қасымов 
Құлжабай Әбдіқалықұлының ғылыми, 
педагогикалық және қоғамдық қызметі 
көпке үлгі-өнеге екендігін тілге тиек 
етті.  «Академик Құлжабай Әбдіқалықұлы 
Қасымов Қазақстан математикасының 
жаңа белестеріне, жаңа бағыттарына 
жастарды ерекше ілтипатпен дайындаудың 
нағыз шебері еді. Ол тек өзінің ғылыми 
мектебіндегі шәкірттеріне ғана емес, 70-
80 жылдары Қазақ ұлттық университетінің 
математика, механика және қолданбалы 
математика факультетінде оқыған әрбір 
дарынды жасқа болашақ ғылыми-ізденіс 

жолын анық көрсетіп, бағыттай білген», 
– деді М.Ә. Бектемесов ұстазы туралы 
естелігінде.

Ғалым ізбасарларының бірі, физика-
математика ғылымдарының докторы, 
профессор М.Қ. Дауылбаев өз сөзін 
оның ғылыми жұмысы мен ашқан 
жаңалықтарына арнады. Ол Құлжабай 
Қасымовтың өзінің еңбекқорлығы 
мен табандылығының арқасында әлем 
математикасына үлкен үлес қосқан 
әйгілі ғалым дәрежесіне көтерілгендігін 
мақтанышпен жеткізді. 

Құлжабай Әбдіқалықұлы басшылық 
қызмет пен ғылыми жұмысты шебер 
ұштастыруының арқасында 200-ден астам 
еңбек, 4 монография, жоғары математика 
бойынша 5 оқулық жазып қалдырған. 

Жүргізілген іргелі зерттеулері  мен 
Қазақстан ғылымын дамытуда және кәсіби 
деңгейі жоғары кадрларды дайындауда 
атқарған елеулі еңбегі үшін Қ.Ә. Қасымов  
«Құрмет» орденімен, Ы.Алтынсарин 
атындағы және «әл-Фараби атындағы 
ҚазҰУ дамуына қосқан айрықша 
үлесі үшін» алтын медальдарымен 
марапатталған.

Жоғары ғылыми деңгейде өткен шараға 
Ресей, Қырғызстан, Өзбекстан ғалымдары 
да атсалысты. Конференция тақырыбына 
арналған 6 ауқымды баяндама, алты 
секцияда 112  теориялық, тәжірибелік 
және қолданбалы сипаттағы жаңалық көзі 
болып табылатын ғылыми хабарламалар 
талқыланды.

Болат ӘБЕНОВ

Год за годом укрепляются научные и партнерские связи между КазНУ 
и польскими учеными. Контакты налажены с университетом 
им. Адама Мицкевича в Познани и Торунским университетом. 
Дружественные взаимоотношения пополнились недавно еще одним 
адресом: в наш университет с визитом прибыл известный польский 
общественный деятель, дипломат и ученый, профессор факультета 
«Artes Liberales» Варшавского университета, руководитель «Comissio 
Polono-russica» господин Хероним Граля.   

Основателя и редактора серии 
«Памятники истории Восточной 
Европы. Источники XV-XVII вв.», члена 
редакционного совета Studia Slavica 
et Balcanica Petropolitana (г. Санкт-

Петербург), Польского Геральдического 
общества, Историко-родословного 
общества (г. Москва), историка Херонима 
Граля принял первый проректор КазНУ 
профессор М. Буркитбаев. Встреча была 

организована Генеральным Конcульством 
Республики Польша в Алматы совместно 
с Академией журналистики Казахстана и 
факультетом журналистики КазНУ.

Господин Х. Граля студентам 
и магистрантам, преподавателям 
университета прочел лекцию на тему 
«Историческая память в Польше и странах 
бывшего СССР – между традицией 
и политикой». Выступление гостя 
отличалось понятным языком, тонким 
юмором и доступностью для широкой 
аудитории.  Профессор в последнее 

время активно выступает  с докладами и 
лекциями за рубежом, а также в Казахстане 
и России.

Бейсен СЕрИКБаЙ, 
ст. преподаватель кафедры 

издательского дела и дизайна 

В издательском доме «Қазақ университеті» при КазНУ вышли 
в свет 67 и 68 выпуски университетской серии «Өнегелі өмір», 
посвященные выдающимся ученым Казахстана - академикам 
Дарканбаеву Т.Б. и  Айтхожину М.А.

В книги вошли биографические 
данные, публикации, научные статьи, 
фотографии из личного архива, а также 
теплые отзывы и воспоминания родных, 
друзей, соратников, коллег и учеников. 

Открывая мероприятие, ректор 
КазНУ им. аль-Фараби Галым Мутанов 
отметил, что жизнь и труды Темирбай 
Байбосыновича и Мурата Абеновича стали 
ярким примером для молодого поколения.

«Дарканбаев Темирбай Байбосынович 
заложил основы изучения биохимических 
и технологических качеств казахской 
пшеницы. Это ученый, который внес 
большой вклад в развитие нашего 
университета и воспитал целую плеяду 
казахстанских генетиков, был ректором 
КазГУ имени С.М. Кирова», - отметил 
ректор Галым Мутанов.

«Айтхожин Мурат Абенович - 
основатель молекулярной биологии и 
биотехнологии в Казахстане. В 1983 году 
им был основан Институт молекулярной 
биологии и биохимии, который сейчас 
носит его имя. Его труды являются 
уникальным научным наследием для 
будущих биологов страны», - продолжил 
ректор.  

 На встрече также выступили академики 
НАН РК. Они рассказали о теплой 
дружбе, интересных историях из жизни и 
совместной работе с учеными. 

О профессиональной деятельности 
Дарканбаева Т.Б. рассказал доктор 

биологических наук, академик НАН РК, 
профессор Избасар Рахимбаев: «Темирбай 
Байбосынович изучал  биохимию 
зерновых культур. Его заслуга в том, что 
на сегодняшний день казахская пшеница 
славится своим высоким качеством и 
является мировым брендом».

Генетик, доктор биологических 
наук, профессор, академик HAH 
PK Назира Ахматуллина рассказала 
о профессиональной деятельности 
основателя молекулярной биологии и 
биотехнологии в Казахстане – Айтхожине 
М.А. «Мурат Абенович один из первых 
в мировой науке начал изучать физико-
химические свойства информосом в 
растительных клетках. В  1976  г.  Айтхожин  
М.А.  был награжден Ленинской премией, 
которая присуждалась за наиболее 
выдающиеся работы в области науки, 
техники, литературы. Это высшая 
награда в СССР сейчас приравнивается 
к Нобелевской премии», - отметила 
Н.Ахматуллина.

Презентация книг о выдающихся 
ученых Казахстана и теплая встреча-
воспоминание дала импульс молодым 
ученым для новых научных открытий. Ведь 
инновации, сильнейший профессорско-
преподавательский состав, научные 
разработки – вот то, чем по праву сегодня 
гордится КазНУ. 

айкерим КаМаЛдИНОВа
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Прорывом года стало вхождение КазНУ в топ-300 университетов мира, где вуз по данным 
международного рейтингового агентства QS (Великобритания) занял 275 место среди 

800 лучших мировых университетов

жалғасы. басы 1 -бетте

қойылды. 
аҚПаН 
ҚР Премьер-министрінің орынбасары 

Бердібек Сапарбаевтың қатысуымен 
«Нұрлы жол: Қазақстан университеттері 
бәсекелестікті арттыру жолында әлемдік 
білім кеңістігінде» атты Алматы қаласы 

ректорларының 
жиналысы өтті. 

Қ а з Ұ У -
да Орталық 
А з и я н ы ң 
и н ж е н е р л і к 

педагогикасы бойынша халықаралық 
қауымдастықтың орталығы ашылды. 
Оның негізгі қызметі инженерлік 
және жаратылыстану ғылымының 
мамандықтары педагогтарының 
біліктілігін арттыру болып табылады. 

НаУрыз
Наурыз айында әйелдердің 

халықаралық мерекесі күніне орай 
дәстүрлі түрде ҚазҰУ жігіттері ерекше 
гала-концерт ұйымдастырды.  

Осы айдың айтулы шарасы TURK-
SOY кафедрасының ашылуы болды. 

Кафедраның қызметі түркі халықтарының 
ғылымы мен білімін дамытуға, ғылыми-
техникалық интеграциясы мен мәдени-
гуманитарлық байланысын арттыруға 
бағытталған. 

«Студенттік көктем» дәстүрлі 
университеттік көркемөнерпаздар 
байқауы өтті. Ол Қазақстан халқы 
ассамблеясының 20 жылдығына, Ұлы 
Жеңістің 70 жылдығына және Қазақ 
хандығының 550 жылдығына арналды. 

Үндістанда ҚазҰУ студенттері 
Наурыз мерекесіне орай ерекше концерт 
ұйымдастырды. Бұл елде Наурыз 
мерекесінің мұндай жоғары деңгейде 
өткізілуі алғаш рет болды. 

СӘУІр
Сәуір айы ҚазҰУ ректоры, академик 

Ғалым Мұтановтың қатысуымен 
өткен G-Global   жобасының баспасөз 
мәслихатымен басталды. Іс-шара 
барысында G-Global жобасын жүзеге 
асыруға бағытталған шаралар бастау алды. 

Алғаш рет ҚазҰУ ғалымдары бериллиді 
шығару технологиясы бойынша АҚШ-
тың екі патентіне ие болды. Бұл жоғары 

ғылыми-инновациялық әлеуетіміздің 
әлемдік деңгейдегі жетістігінің тағы бір 
дәлелі. 

Бұл айда әл-Фараби оқулары екінші рет 
ұйымдастырылып, әлем ғалымдарының 
әріптестігі мен диалогына жаңа платформа 
қалыптастырған «Әл-Фараби – қазіргі 
заманда» атты 
форум ашылды. 

Е л і м і з д і ң 
а л д ы ң ғ ы 
қ а т а р л ы 
жоғары оқу орны ҚазҰУ базасында 
«Самсунг-электроник» орталығын ашу 
жөнінде меморандумға қол қойылды. 
Бұл жоба HP, CISCO, KONICA MINOL-
TA, МАЙКРОСОФТ, ИНТЕЛ сынды 
ірі корпорациялармен университеттің 
әріптестік жөніндегі бағдарламасының 
жалғасы. 

АҚШ-тың Қазақстандағы елшісі 

Джордж Кролл ҚазҰУ-ға келіп, 
оқытушылар мен студенттердің алдында 
екіжақты қатынастар жөнінде, Қазақстан 
мен АҚШ арасындағы академиялық 
әріптестік жайында сөз сөйледі. 

ҚазҰУ осы айда дәстүрлі түрде «Қош 
келдің, әз-Наурыз» атты мерекелік 
шараны дүркіретіп өткізді. Оған шетелдік 
қонақтар, ұстаздар, студенттер қатысып, 
достық аллеясына ағаш отырғызды, киіз 
үйдің ішкі-сыртқы безендірілуіне тәнті 
болып, қазақ дастарханынан дәм татты. 

Айдың соңы еліміз үшін ең маңызды 
шара – ел Президенті сайлауын 
өткізумен есте қалды. Университетіміздің 
студенттері өз дауыстарын бірауыздан 
ұлт көшбасшысы Нұрсұлтан Назарбаевқа 

берді. 
МаМыр 
Мамыр айында Қазақстан халқының 

бірлігі күні мерекесі аясында кәрістердің 
халықаралық форумы өтті. ҚазҰУ 
Қазақстан халқы ассамблеясының 
«Әлемдегі этникалық, дінаралық келісім 
үшін» атты халықаралық симпозиумына 
200-ден астам қатысушыны жинады. 

ҚазҰУ-да Түлектер қауымдастығының 
президенті, ҚР Жоғарғы сотының төрағасы 
Қайрат Мәмидің қатысуымен кеңейтілген 
жиналысы өтті. Онда университет пен 
оның түлектері алдында тұрған мақсат-
мүдделер сөз болып, Елбасы Н. Назарбаев 
ұсынған бес институционалды реформаны 
жүзеге асыру барысы талқыға салынды.

Университетімізде БҰҰ Бас 
хатшысының қоғамдық ақпараттық 
байланыстар жөніндегі орынбасары 
Кристина Галлах лекция оқыды. Ол аталған 

халықаралық беделді ұйымның жұмысы 
жөнінде әңгімелеп, БҰҰ бағдарламалары, 
тұрақты даму бойынша академиялық әсер 
етудің ғаламдық хабын басқарушы ҚазҰУ-
дың белсенді жұмысын атап өтті. 

МаУСыМ 
Маусым айында «Қазақ хандығы: тарих, 

теория және бүгінгі күн» атты халықаралық 
ғылыми-теориялық конференция болып 
өтті.

-Көрнекті қоғам қайраткері, 
ақын, «Невада-Семей» Халықаралық 
антиядролық қозғалысының Президенті  
О. Сүлейменовтің «Аз и Я» еңбегінің 40 
жылдық мерейтойы тойланды;

-«Жібек жолы түйелері: тұрақты 
дамудағы камелидтерді зерттеу»  атты ІV 
халықаралық ISOCARD конференциясы 
әлемнің 35 елінен 300-ден аса 
қатысушының басын қосты;

-ҚазҰУ «Alcatel-Lucent Enterprise» 
(Франция) компаниясымен it-технология 
саласындағы бірлескен жобаларды 
ұйымдастыру туралы келісімге қол қойды.

ШІЛдЕ
Шілде айы ның басты оқиғаларының 

бірі «Қазақ университеті» баспасынан 
"Өнегелі өмір" сериясымен Қазақстан 
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ҚазҰУ Әлем университеттері консорциумына (WUC) мүше болды

Республикасының Президенті – Ұлт 
көшбасшысы Нұрсұлтан Әбішұлы 
Назарбаевқа арналған кітап жарыққа 
шықты. 

ҚазҰУ мен Ёнсе университеті (Оңт.
Корея) арасындағы стратегиялық  
әріптестік негізінде «Ауру мен қайғы-
қасіретті бірге жеңеміз!» деген ұранмен 
«Кангнам Северанс» клиникасының 25 
маманы университет студенттері мен 
оқытушыларына, Алматы қаласы, Алматы 
облысы және Шығыс Қазақстан облысы 
тұрғындарына тегін қызмет көрсетті. 

Айта кетерлік жәйт, Қазақстанның 
ұлттық құрамасындағы спортшылар 
жалпы 6 алтын иеленсе, соның 5-ін ҚазҰУ 
студенттері алды. Кванджуда (Оңт. Корея) 
өткен Халықаралық Универсиадада ҚазҰУ 
студенттері Виктория Зябкина, Никита 

Филиппов, Светлана Иванчукова және 
Юлия Рахманова шеберліктің жоғары 
деңгейін көрсетті. Қазақстан туын 
халықаралық аренада желбіретіп жүрген 
көптеген спорт саңлақтарын тәрбиелеген 
ҚазҰУ Қазақстанның студенттік спорт 
саласындағы үздіктердің үздігі екенін атап 
өту керек. 

таМыз
ҚазҰУ Клинтонның жаһандық 

бастамасы (CGI)  мен «Clinton Global Ini-
tiative University» (CGI U) университеттер 

жүйесіне мүше болды.
Университеттің әскери кафедрасында 

350-ден аса курсант салтанатты түрде Отан 
алдында адал болуға ант қабылдады.

ҚазҰУ Республиканың көпсалалы 
жоғары оқу орындарының ұлттық 
рейтингінде көш бастады.

ҚырКүЙЕК
Қыркүйек салтанатты оқиғалар кезеңі. 
Күздің алғашқы айы Н. Назарбаевтың 

ҚХР жасаған сапары нәтижесінде  
жағымды жаңалықпен басталды. ҚазҰУ 
Қытай Үкіметінің гранты бойынша 
10 млн. доллардың суперкомпьютерін 
алатын болды. Елбасының Қытай Халық 
Республикасына жасаған мемлекеттік 
сапары барысында осындай уағдаластыққа 
қол жеткізілді.

Қыркүйектің басты оқиғаларының бірі 
әйгілі QS (Ұлыбритания) халықаралық 
рейтинг агенттігінің жариялаған зерттеу 

қорытындысы болды. ҚазҰУ тағы да алға 
жылжып, әлемдегі үздік 800 университет 
арасында 275-ші орынды иеленіп, ең үздік 
300 университет қатарына қосылды.

ҚазҰУ-де Еуропалық жоғары білім 
беру жәрмеңкесі есігін айқара ашты. Іс-
шараға Еуропалық Одақтың 24 елінен 
(ЕО) 80 жоғары оқу орны мен білім беру 
ұйымдарының өкілдері қатысты.

Орта Азияда алғаш рет «Самсунг» 
инновациялық академиясы» ҚазҰУ-да өз 
есігін ашты.

Еліміздегі алғашқы Жас ғалымдар үйі 

ҚазҰУ-да ашылып, қолданысқа берілді.
ҚазаН
ҚазҰУ делегациясы Флоренцияда 

(Италия) инженерлік білім беру бойынша 
өткен Халықаралық форумға қатысты.

ҚазҰУ ректоры Ғ. Мұтанов 
Халықаралық инженерлік педагогика 
саласындағы IGIP қоғамының Se-
nior Member атты жоғарғы дәрежелі 
марапатына ие болды.

ҚазҰУ-да «ЭКСПО-2017» – адами 
капиталдың тұрақты даму медиаалаңы» 
атты республикалық ғылыми-тәжірибелік 

конференциясы өтті.
ҚазҰУ негізінде бірінші рет 

Халықаралық «Болашақ» стипендиасының 
тіл мектебі ашылды.

ҚазҰУ ректоры Ғалым Мұтанов 
университеттің белсенді студенттерімен 
ашық диалог түрінде кездесу өткізді. 
Кездесу аясында студенттік өзін-
өзі басқару ұйымдары атқарылған 
жұмыстардың тізімін баяндап, 2016 жылға 
арналған стратегиялық жоспарларды 
талқылады.

ҚараШа
Бұл айдың айтулы оқиғаларының бірі 

ғарышкер Айдын Айымбетовтың ҚазҰУ 
ұжымымен кездесуі өтті. ҚазҰУ ғалымдары 

дайындаған «Кулонов плазмалық 
кристалы» жобасы қазақстандық 
ғарышкердің ұшу бағдарламасына енген 
болатын.

Алматы қаласының әкімі Бауыржан 
Байбек Ө. Жолдасбеков атындағы 
Студенттер сарайында Алматы қаласының 
2016-2020 жылдарға арналған даму 
бағдарламасымен таныстырды.

Қарашаның дәстүрлі мерекелерінің 
бірі «Мен жастарға сенемін» патриоттық 
фестивалінің гала – форумы жоғары 

дәрежеде өтті.
ЖЕЛтОҚСаН
ҚазҰУ-да ТЕМПУС QUEECA 

Еуропалық одақтың «Орталық Азиядағы 
инженерлік білім сапасы» бағдарламасы 
аясында Орталық Азиядағы инженерлік 
қоғам федерациясының бірінші 
халықаралық кеңесі өтті.

Өткен жылдың атаулы оқиғаларының 
бірі Президент Н.Назарбаевтың 
Жарлығымен ҚазҰУ ғалымдарына ғылым 
мен техника саласындағы әл-Фараби 
сыйақысы тағайындалды.

Осылайша, 2015 жыл ҚазҰУ-да 
мазмұнды әрі жемісті жыл болды. 
Университет ұжымының қажырлы 
еңбегінің, ауызбіршілігі мен біліктілігінің 

арқасында ҚазҰУ қарқынды дамып, 
болашаққа зор сеніммен қадам басып 
келеді.

Біз болашаққа деген сенім мен үлкен 
үміт арқалап жаңа 2016 жылды қарсы 
алғалы тұрмыз.  Жаңа жыл ең асыл 
армандарымыздың орындалар шағы деп 
білеміз. Ол бәріміз үшін жаңа жетістіктер 
мен жеңістер жылы болсын! 

дайындаған: БаСПаСӨз ҚызМЕтІ,
ҚазҰУ тЕЛЕрадИОКЕШЕНІ
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Миротворческой миссией года явилось участие ректора КазНУГ. Мутанова в 
коммуникативной площадке «G-Global» в качестве «Персоны месяца»

2015 жыл несімен
 есте қалды?

Әлия МаСаЛИМОВа,
философия және саясаттану факультетінің деканы:

–2015 жыл факультетіміз үшін өзіндік 
ерекшеліктерімен және жетістіктерімен есте қалды. 
Ең алдымен, халқымыздың ұлы мерекесі – Наурыз 
тойында жүлделі орынға ие болдық. Қос дипломды білім 
беру бағдарламасын сәттілікпен іске қосқанымызды да 
ерекше атап өткім келеді. Сонымен қатар гуманитарлық 
факультеттер арасынан ғылыми жетістіктерге қол 
жеткізген факультет ретінде көзге түскеніміз белгілі. Білім 
беру ісіндегі жаңғыртуларға сай кафедраларымыздың 

атауы өзгеріп, алға қойған мақсат-міндеттері сараланды. Сондай-ақ ер-
азаматтардың басқарушылыққа тартылуын факультеттегі биылғы жаңалықтардың 
қатарына жатқызсақ артық емес. 

Университеттің 80 жылдық мерейтойына байланысты факультет ұжымының 
еңбегі жоғары бағаланып, көпшілігі медальмен марапатталды. Халықаралық 
байланысты жетілдіруге де ұжым болып күш салдық.  Бірнеше мамандықтарымыз 
халықаралық аккредитацияға ие болды. НААР бойынша барлық мамандықтар 
1-орынды иеленді. ОЖСБ бойынша мамандықтардың бәрі жақсы нәтиже көрсетті. 

Биылғы жыл жеке өзім үшін де елеулі оқиғаларға толы болғанын айтқым келеді. 
Мәскеу қаласында өткен «Глобалистика–2015» халықаралық ғылыми конгресске 
қатысып, өз пікіріммен бөлістім. Осы жылы Мемлекеттік сыйлық иегері атандым. 
Отбасыма да көп көңіл бөліп, бос уақытты пайдалы өткізуге тырыстым.

Келе жатқан 2016 жыл баршамыз үшін құтты болсын! Еліміз тыныш, отбасымыз 
аман болсын! Келер жыл бәріміз үшін жаңа жетістіктер мен сенімді жеңістер жылы 
болсын!  

Виталий СаЛЬНИКОВ,  
декан факультета географии 
и природопользования:

–Уходящий год запомнился новыми вызовами, 
непростыми геополитическими и социально-
экономическими процессами, происходящими 
в мире. И в этих условиях большое впечатление 
произвело Послание Президента, Лидера Нации Н. 
А. Назарбаева народу Казахстана. Глава государства 
обозначил широкий комплекс антикризисных 
рычагов, направленных на стабилизацию экономики и 
поиск новых точек роста на основе позитивного опыта 
преодоления прошлых кризисных ситуаций, наличие 
необходимых резервов и ресурсов, высокой степени 
консолидации общества.

Основная мысль Послания была выражена в простой и емкой формуле: «рост, 
реформы, развитие». Сумма этих векторов задает четкий алгоритм будущего 
развития в условиях глобальной турбулентности. При этом консолидирующая 
роль Лидера Нации является одним из ключевых в процессе успешного 
становления и развития Казахстана.

На мой взгляд, у кризиса в данном случае есть вторая сторона, смысл которой 
заключается в появлении мощных стимулов диверсификации экономики в 
контексте отхода от сырьевой направленности, и в конечном итоге – устойчивого 
развития.

В этом контексте запоминающимся событием уходящего года явилась 
слаженная работа коллектива университета и как следствие этого – КазНУ 
на 275 месте в мировом рейтинге университетов по данным агентства QS 
(Великобритания). Эта победа университета является свидетельством 
консолидации коллектива вуза и современного креативного менеджмента под 
руководством ректора Г. Мутанова.

Важным же событием для нашего факультета географии и природопользования 
явилось открытие кафедры ЮНЕСКО по Устойчивому развитию, старт новой 
международной магистратуры по Устойчивому развитию под эгидой нашего 
Университета и Программы MDP Колумбийского Университета.

В целом, уходящий год показал, что коллектив университета и нашего 
факультета готов сплотиться и внести свой достойный вклад в реализацию самых 
смелых планов государства. 

Сағатбек МЕдЕУБЕКҰЛы,
журналистика факультетінің деканы:

–Журналистика факультеті үшін 2015 жыл берекелі де табысты жыл болды десек артық емес. Факультет ұжымының аянбай еңбек етуінің арқасында көптеген іс-шаралар жалғасын тапты. Атап өтер болсақ, М.Дулатұлының туғанына 130 жыл толуына арналған «Оян, қазақ!» атты республикалық семинары; II республикалық «Серік Әбдірайымұлы оқулары» аясында «Тұғырлы тұлға тағылымдары» атты шығармашыл жастардың ғылыми форумы;  қоғам және мемлекет қайраткері, сыншы Сағат Әшімбаев атындағы дәрісхана мен «Өнегелі өмір» сериясымен жарыққа шыққан кітаптың тұсаукесері;  қоғам және мемлекет қайраткері, журналист-көсемсөзгер Сапар Байжанов кітабының тұсаукесері; «Мектеп оқушыларына білім беру мен тәрбиелеудің инновациялық технологиялары» атты Қазақстан Республикасы мектеп мұғалімдеріне арналған II Республикалық Қысқы мектебі; Қазақ хандығының 550 жылдығына арналған «Төл тарихым – тамырым» атты республикалық студент ақындар айтысы;  «Әлемдік ақпарат кеңістігіндегі Шыңғыс Айтматов публицистикасы» атты халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференция;  «Тұрғындардың медиа және ақпараттық сауаттылығы: мақсат немесе қоғамның даму құралы» атты III Журналистика және коммуникация Жазғы мектебі республикалық ауқымда өткен ірі де игі істер  болды. 
Бұл жылы біз ең алдымен кәсіби бағдар беру шараларын жүйелі жолға қоюға талпындық. Ол нәтижесіз болған жоқ. Биыл былтырғы жылмен салыстырғанда факультетке түсушілердің саны 25-ке артты. Келесі бір есте қалған үлкен шара – жұмыс берушілермен қарым қатынасты жақсартуға арналды. Сондай-ақ үзіксіз тәжірибеден өту шараларын да кеңестік. Осылай тізе берсем, өтіп бара жатқан жылдың әр айы, әр аптасы ғана емес, әр күні есте қаларлық  десе де болғандай. Өйткені, журналистер мен баспагерлер, безеншілер, қоғаммен байланысшылар шығармашыл мамандық иелері болғандықтан, олардың бір күні ізденіссіз, жаңалықсыз өтуі мүмкін емес. Ең басты жетістіктің бірі – біз Познаньдағы А.Мицкевич атындағы Саяси ғылымдар және коммуникация университетімен магистратура бағыты бойынша, ал И. Федоров атындағы Мәскеу Баспа мемлекеттік университетімен бакалавриат бағыты бойынша қос дипломдық білім беру бағдарламасы келісімшартына қол қойдық. «Дизайн» мамандығы бойынша оқып жатқан студенттер арасында дағдарысқа қарсы күрес аясында «Аздан да, көптен де үнемде» деген тақырыпта көрме байқау өткіздік. Тұңғыш рет осы студенттердің емтихандары көрме-сынақ түрінде өтті. 

Осындай талпыныстар нәтижесінде  рейтинг бойынша университетіміздегі  факультеттер арасында үшінші орынға көтерілдік. Алдағы Жаңа жылдан да үлкен үміт күтеміз. Мешін жылы бәрімізге табыс әкелгей!

Болатхан заЯдаН,
биология және биотехнология 
факультетінің деканы: 

–Елеулі табыстарға толы 2015 жыл да аяқталып, 2016 жылға қадам басқалы отырмыз. Қала көшелері жаңа жылға сай безендіріліп, орталықтарда шыршалардың шамы жанды. Қой жылын сабырлықпен өткеріп, Мешін жылын қарсы алғалы отырмыз. Өткен жыл әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық универститеті үшін жайлы жыл болды. Оқу ордамыздың жетістіктері көптеген жаңалықтармен толықты. Ең басты жетістік – оқу ордамыз әлемдік білім кеңістігінде бәсекеге қабілеттілігін тағы да дәлелдеп, әйгілі QS халықаралық  рейтингінде 275-орынға көтерілді. Рейтингі жоғары шетелдік басылымдарда ең көп жарық көретін де осы ҚазҰУ ғалымдарының еңбектері. Айталық, 2010-2014 жылдар аралығында олардың көлемі 5 есе, ал осы еңбектерге жүгініп, мысал келтіру жағы 6 есе көбейді.
Университет жариялаған факультеттер арасындағы рейтинг бойынша биология және биотехнология факультеті 4-орынға ие болып, факультет тарихында алғаш рет биотехнология, биомедицина және биофизика және молекулалық биология және генетика кафедралары алдыға шықты.  Thom-son Reuters және Scopus базаларына енетін импакт-факторы жоғары журналдардағы ғылыми мақалалар саны жөнінен де факультет үздік көрсеткішке қол жеткізді. Сондай-ақ университетімізде тағы да бір жаңа факультет – медицина факультеті ашылды. Сондай-ақ Қазақ хандығының 550 жылдығы, ҚР Конституциясы мен Қазақстан халқы ассамблеясының 20 жылдығы, Ұлы Жеңістің 70 жылдығына арналған көптеген шаралар өткізілді. Қаламызда орын алған өзгерістер де біздің оқу ордамызға тікелей әсер етеді десек артық емес. Алматы қаласының әкімі болып тағайындалған Бауыржан Байбек оқу ордамызға келіп, қалашықпен таныса отырып, Алматы қаласын дамытуға арналған бағдарламасымен таныстырды.  

Міне, сөзі мен ісі бір арнаға тоғысқан ұжым мүшелерінің атқарған жұмыстары ауқымды. «Бірлік бар жерде тірлік бар» деп халқымыз бекер айтпаған.Келер жылда да осындай жетістіктердің куәсі болайық деп тілегім келеді. Жаңа жыл баршамыз үшін жемісті болғай!
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ҚазҰУ Клинтонның жаһандық бастамасы (CGI)  мен «Clinton Global Initiative 
University» (CGI U) университеттер жүйесіне мүше болды

жАңА жылдыҚ ТАРТу
 Міне, күнтізбеміз бойынша 
Жаңа жыл да келіп жетті. 
Үлкендер де, кішілер де асыға 
күтетін бұл мейрамның өзіндік 
қызықтары көп. Осы орайда 
«Парасат» қызметкерлер 
кәсіподағы тарапынан балаларға 
базарлық ретінде дәстүрлі 
түрде ұйымдастырылатын 
қуыршақтар театры биыл да өз 
көрермендеріне үлкен қуаныш 
сыйлады. 

Алғашында бал-бұл жайнаған 
бүлдіршіндерді Аяз Ата мен Ақшақар  
әсем безендірілген шырша жанында 
күтіп алды. Балалар арасында түрлі 
ойындар ойнатылып,  ән шырқалып, 
би биленді. 

Кішкентайларын жаңа жылдық 
үлгіде киіндіріп, мерекеге арнайы 
дайындаған ата-аналар келесі кезекте 
балалармен бірге қуыршақтар театрын 
көруге бет алды.  Қуыршақтар 
театрының өнерпаздары оларды 
көтеріңкі көңіл күймен қарсы 
алып, түрлі ертегі кейіпкерлерінің 
бейнесіне енді.  Жаңа жылдық үлгіде 
құрастырылған бұл сценарийдің 
ішінде жағымды мультфильм 
кейіпкерлерімен қатар, жағымсыз 
кейіпкерлер де болып, кештің көркін 
қыздыра түсті. Олардың қатарында 
Алладин, Жасмин, Спанч Боб, 
Баба Яга сынды кейіпкерлер де бар. 
Қойылым барысында да қуыршақтар 
мен клоундар көрермендермен ойын 
ойнап, балалардың көңілінен шығып 
жатты. 

Қызықты көріністің куәсі болған 
ата-аналар да, олардың бүлдіршіндері 

де дән риза. «Бүгінгі қуыршақтар 
көрінісі маған қатты ұнады. Әрине, 
менің балама да ұнағанын білемін. 
ҚазҰУ-ға осындай шараларды дәстүрлі 
түрде өткізгені үшін алғыс айтамын. 
Тек қызмет саласында ғана емес, 
отбасылық құндылықтарымызды да 
ескеретініне ризамын», – дейді Айнұр 

есімді ана. 
Мерекелік көңіл күй сыйлаған 

шара соңында ата-аналар 
болашақта қойылым қазақ тілінде 
де ұйымдастырылса деген игі тілегін 
жеткізді.  

Ұлжан ИБраИМОВа

МешіН жылыНың 
ерекшелікТері 

қАНдАй?

Жаңа жыл да жақындап қалды. 
Ежелгі Шығыс күнтізбесіне көз 
тастар болсақ,  дәл 8 ақпан күні 
Қой жылын артқа тастап, жаңа 
өмірге — Мешін жылына аяқ 
басқалы тұрмыз. Мешін қылықты, 
жылдам әрі өте ақылды хайуан 
болып табылады. Оның не ойлап 
тұрғанын түсініп болмайсың, 
ал қырсықтығына мүлде сөз 
жетпейді. Оның қылықтары 
мінезіне байланысты көңілді де 
мейірімді және ашулы да қатал 
болып кетеді. Міне, келіп жеткен 
Жаңа жылымыз да дәл солай 
мінезін мың құбылтуы мүмкін. 
Алайда, алға мақсат қоя білген, 
табандылықпен күресе білген 
адамды Жаңа жыл қуантпай 
қоймасы  анық.

Мешін жылының негізгі белгісіне 
Қытай күнтізбесіне байланысты отты 
жатқыза аламыз. Оған қоса, жылдың түсі 
де қызыл және одан өзге жарқын  түстер 
болып табылады. Тек қана осындай түсті 
киімдер ғана емес, жарқын түсті әшекей, 
асыл тастар және  темір құралдар Мешінді 
қуантары белгілі. Мешін Жаңа жылды, яғни 
өзін ерекше қарсы алғанды ұнатады екен. 
Ашық түсті, әсем безендірілген киімдер 
киіп, өте қатты шулатып, көңілді тойлаған 
Мешіннің жанына майдай жағады. 
2016 жыл баршаға денсаулықтарына 
аса мән беруін өтінеді, алайда дәл осы 
жылы мансап жағынан биік белестерді 
бағындыруға мүмкіншілік мол екенін де 
атап өту керек. Мешін жылы — көптен 
бері өмірін өзгертуге тырысып жүрген 
жандарға жаңа бастамаларға жетелейтін 
уақыт. Әсіресе, бұл жыл отты жұлдыздарға, 
оның ішінде-Арыстанға өте табысты 
мерзім болып есептеледі. Арыстанмен 
қоса, Тоқты, Мерген жұлдызнамасына 
сәйкес келетіндерге  2016 жыл керемет 
энергия алып келетіні жұлдызнамаларда 
белгіленген екен. Алайда, Сарышаян, 
Балықтар және Шаяндарға осы  жылы өте 
сақ және ұқыпты болу қажет. Жаңа ғылым 
мен білім нәрімен сусындап, көптен 
іздеген сұрақтарының жауаптарын тауып 
алса да, аздап абай болғаны жөн. Мешін 
жылы махаббат пен нәзіктікке бөленетін 
Суқұйғыш, Таразы және Егіздер болмақ. 
Олар өздерінің өмірлік махаббатарын 
осы мерзімде кездестіріп қалуы ықтимал. 
Бикештер мен Тауешкілер және Торпақтар 
бұл жылы тек жұмыстың қызығына 
еніп кетеді. Алайда, Мешін жылы олар 
нәтижелі жұмыс атқарары да анық.

Таяу қалған жаңа жыл – Мешін жылы 
баршаға осындай үлкен үміттер сыйлауда. 
2016 жыл жаңа асу, жаңа белестерді 
бағындыруда баршаңызға үлкен септігін 
тигізсін! Мешін жылы еліміз үшін жайлы 
болып, халқымыз жадырап жүре берсін 
демекпіз!

Ұлжан ИБраИМОВаЖуырда жоғары оқу орнына дейінгі білім беру факультетінде 
шетелдіктердің тілдік және жалпы білім беру дайындығы кафедрасының 
«Ашық есік күні» ұйымдастырылды. 

Мақсат – жаңалыққа толы, 
инновациялық дамудың әдіс-тәсілдерін 
меңгеріп жатқан ұстаздар еңбегін елге 
таныту. Шетелдік студенттерге тіл үйретіп, 
білім беру үшін оқытушы алдымен оқу 
үдерісінің дұрыс жүргізілуін жетік меңгеруі 
керек, педагогикалық қабілеттілік пен 
ұстаздық өрелік қажет.  Олар әлемнің әр 
елінен келген ұлт өкілдеріне тіл меңгертіп, 
қазақ халқының салт-дәстүрін, ата тарихын 
үйретуде. Шетелден келген студенттер 

білімнің бастауын осы ұстаздардан алып, 
биік белестерге көтерілуде. 

Міне, осындай кәсіби әрі жоғары 
деңгейде білім беретін орта – 
шетелдіктердің тілдік және жалпы білім 
беру дайындығы кафедрасының білім беру 
әлемінде аянбай еңбек еткеніне де биыл 30 
жылдың жүзі болыпты. 

Осы уақытқа дейін кафедраның 
ғылыми базасы дамып, көптеген шетелдік 
азаматтардың білімін көтеріп, қияға 

самғатты. Бұл ашық есік күні  кафедра 
жұмысының нәтижесін көпшілікке 
кеңінен таныстыруға зор мүмкіндік берді.

Аталған мазмұнды шараға АҚШ, 
Испания, ҚХР, Түркия, Вьетнам елдерінің 
арнайы өкілдері шақырылды. Жоғары оқу 
орнына дейінгі білім беру факультетінің 
деканы Жаппасов Жарылқасын Еркінұлы, 
шетелдіктердің тілдік және жалпы 
білім беру дайындығы  кафедрасының 
меңгерушісі Ихсангалиева Гүлнар 
Қуанышқызы ашық есік күніне арналған 
жиынды ашып, факультет, оның ішіндегі 
кафедралардың тыныс-тіршілігіне 
тоқталды.

Кафедраның   Ашық есік күнінің 
өтілуіне орай қонақтар да пікір білдірді. 
Олар факультеттің  көп жылдық 
тарихынан сыр шертетін мұражайды 
аралап, қонақтарға арналған қолтаңба 
журналына өз лебіздері мен алғыстарын  
жазып қалдырды. Сондай-ақ, өткен 
жылдарда факультетте оқып кеткен 
тыңдаушылар тарапынан шетелдіктердің 
тілдік және жалпы білім беру дайындығы 
кафедрасының оқытушылары атына  
жылы лебіздер мен алғыстар айтылды. 

а.Е. СадЕНОВа, 
р.К. дЮСЕтаЕВа, 

шетелдіктердің тілдік және 
жалпы білім беру дайындығы 

кафедрасының оқытушылары
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Студентам КазНУ уходящий год запомнился яркой лекцией заместителя 
генсека ООН Кристины Гайяк

ҚазҰУ-дың химия және химиялық технология факультетінде 
университеттен білім алып, қасиетті қара шаңырақта ғалым, ұстаз ретінде 
қалыптасқан, кейін ел білімі мен ғылымының дамуына сүбелі үлес қосқан 
жандар аз емес. Солардың бірі әрі бірегейі - химия ғылымдарының 
докторы, аналитикалық, коллоидтық химия және сирек элементтер 
технологиясы кафедрасының профессоры Сағдат Медербекқызы 
Тәжібаева. Ұлағатты ұстаз қаңтар айының 2-жұлдызында мерейлі 
60 жасқа толмақ.

Тәжібаева Сағдат Медербекқызы 1956 

жылы 2-қаңтарда Жамбыл облысы, 

Мойынқұм ауданы Кеңес (Айдарлы) 

ауылында дүниеге келді. 1973 жылы 

Фурманов атындағы орта мектепті 

бітіріп, ҚазМУ-дың химия факультетіне 

түседі де, оны 1979 жылы ойдағыдай 

тамамдайды. Мамандандыру бойынша 

студенттерді бөлгенде ол коллоидтық 

химия кафедрасына түсіп, дипломдық 

жұмысын профессор  Қ.Б. Мұсабековтің 

жетекшілігімен қорғайды.  Университетті 

бітірген соң бір жыл бойы Жамбыл 

облысы, Мойынқұм ауданындағы Т. 

Рысқұлов атындағы орта мектепте химия 

пәнінің мұғалімі болып жұмыс істейді.

1980 жылы С.М. Тәжібаева өзі бітірген 

коллоидтық химия кафедрасына оралып, 

онда алдымен инженер, сосын ғылыми 

қызметкер, аға оқытушы, доцент және 

профессор болып күні бүгінге дейін қызмет 

атқарып келеді. 2009-2010 оқу жылында ол 

өзі бітірген кафедраның (ол кезде катализ, 

коллоидтық химия және мұнай химиясы 

кафедрасы болып аталатын) меңгерушісі 

қызметін атқарды.

С. М. Тәжібаева ҚазҰУ-дың микро-

биология кафедрасының профессоры, 

биология ғылымдарының докторы  

А.А. Жұбанованың ұсынысымен,  ол 

кезде кафедра меңгерушісі, химия 

ғылымдарының докторы, профессор 

Қ.Б. Мұсабековтің құптауымен және 

шәкірттері А.Б. Оразымбетова, Ж.К. 

Ескелдиновалардың белсене қатысуымен 

химия мен биология ғылымдарының 

шекарасында  «биологиялық 

дисперсиялардың коллоидтық химиясы» 

деген жаңа ғылыми бағытты дамытты.

Биодисперсиялардың коллоидтық 

химиясы саласында  профессор 

С.М.Тәжібаеваның жетекшілігімен 

тағы бір жаңа ғылыми бағыт – тағамдық 

жүйелердің құрылымдануы табысты 

дамуда. Бұл саладағы зерттеулер 

антидиабеттік және антиэйджингтік  

тағамдық гельдерді алу жағдайларын 

оңтайландырып, олардың құрамындағы 

синтетикалық ингредиенттерді табиғи 

заттарға  алмастыруға бағытталған. 

Қазіргі кезде профессор С.М. 

Тәжібаеваның  қызығушылығы өзінің 

ұстазы, ҚР еңбек сіңірген қайраткері 

Қ.Б.Мұсабековтің жетекшілігімен 

дамып келе жатқан жаңа бағыт – 

магнитті саздарды алумен байланысты. 

Бұл зерттеулер жылжу траекториясы 

реттеулі дәрілік заттар сорбенттерін алуға 

мүмкіндік береді. 

Осындай алуан түрлі ғылыми 

зерттеулердің нәтижелері бойынша ол 

200-ден астам ғылыми еңбек жариялады, 

олардың ішінде 20-дан астамы КСРО-ның 

авторлық куәліктері мен ҚР  патенттері.

Профессор С.М. Тәжібаеваның 

жетекшілігімен 5 кандидаттық және 

1 РhD диссертация қорғалды.  Ол – 

үш тілде бірдей дәріс беретін жоғары 

деңгейлі оқытушы. Бакалавриатта 

«Химиялық технологиядағы коллоидтар 

мен фазааралық процестер» жалпы 

курсы бойынша, ал Ph-докторантурада 

«Биологиялық дисперсиялардың 

коллоидтық химиясы» атты арнайы курсы 

бойынша қазақ, орыс және ағылшын 

тілдерінде дәріс береді. Сонымен қатар 

бакалавриатта «БАЗ-дардың  алыну және 

қолдану технологиясы», «Белоктық 

жүйелердің коллоидтық химиялық 

негіздері», магистратурада «БАЗ-дар мен 

полиэлектролиттердің ассоциациялануы», 

«Биоколлоидтардың химиясы мен 

технологиясы», «Ғылыми зерттеулерді 

ұйымдастыру және жоспарлау» атты 

пәндерін жүргізеді. 

С.М. Тәжібаева әрқашанда 

үлкен ізденіс үстінде. Ол жастарды 

ғылымға баулуға ерекше мән береді, 

оның тәрбиелеген студенттері мен 

магистранттары еліміздегі және алыс, 

жақын шетелдердегі конференцияларға 

қатысады. Ал ғалымның өзіне келетін 

болсақ, ол нанотехнологиялар және 

жоғары оқу орындарында оқыту 

үдерісіндегі инновациялар бойынша 

Лондонның университет-колледжінде 

(Англия), Сегед (Венгрия), Кадис,  

Валенсияның политехникалық (Испания) 

университеттерінде тәжірибе алмасуынан 

өтті.

Ғылыми-зерттеушілік және 

педагогикалық жұмыстармен қатар С.М. 

Тәжібаева факультет пен кафедраның 

қоғамдық өміріне де белсене қатысады. Ол 

бірнеше жыл бойы «ҚазҰУ хабаршысы» 

журналының жауапты хатшысы, кафедра 

меңгерушісінің оқу ісі бойынша, 

ғылыми инновациялық қызмет және 

халықаралық байланыстар бойынша 

орынбасары міндеттерін атқарды. 

Сондай-ақ ол – «Химия» бойынша PhD 

докторлық диссертациялар қорғалатын 

диссертациялық кеңестің ғалым хатшысы. 

Сонымен қатар профессор С.М. 

Тәжібаева РhD докторантураның «Химия» 

мамандығының оқу-әдістемелік жоспары 

мен каталогтарын құрастырушылардың 

бірі.

Профессор С.М. Тәжібаеваның маман-

дық даярлаудағы табысты ғылыми 

іс-әрекеттері ескеріліп, ол ҚР Білім 

және ғылым министрлігінің мақтау 

грамотасымен (1998 ж.), ҚР ғылым 

мен білімді дамытудағы айтарлықтай 

үлес қосқан ғалымдардың мемлекеттік 

стипендиясымен (2005-2007 жылдары), 

«ҚазҰУ үздік оқытушысы» атағымен (2008 

ж.), «ЖОО үздік оқытушысы» ҚР БҒМ 

грантымен (2008 ж.) және университет 

мақтау грамоталарымен (2011, 2014 ж.) 

марапатталды.

Ұлағатты ұстазды факультет ұжымы, 

әріптестері мен шәкірттері атынан шын 

жүректен мерейтойымен құттықтаймыз! 

Аса құрметті Сағдат Медербекқызы Сізге 

зор денсаулық, отбасыңызға амандық-

саулық, бақ-береке, еңбегіңізге жеміс 

тілейміз. Егеменді еліміздің білімді де 

білікті мамандарын даярлауда табысты 

еңбек ете беруіңізге тілектеспіз.

Аналитикалық, коллоидтық химия 

және сирек элементтер технологиясы 

кафедрасы ұжымының атынан: 

профессор Ә. ҚОҚаНБаЕВ

Қазіргі қоғамда аудармашылық 
қызметтің қолданылу шеңбері күн 
сайын кеңейіп, үлкен әлеуметтік 
сұранысқа ие болып отыр. 
Көптеген мемлекеттерде  арнайы 
оқу орындары ашылып, кәсіби 
аудармашы мамандарды даярлай 
бастады. Бұған дейін аударма 
жұмысымен басқа да мамандық 
иелері айналыса бастаған.

Аудармашылық жұмыс қоғамдық 
ортаның көпшілігін қызықтырды. 
Осының нәтижесінде көптеген зерттеулер 
жүргізілді де, жаңа ғылыми пән пайда 
болды. Ол қазіргі заман талабына сай – 
аудармашылық мамандық. Осы орайда ҚР 
Мәдениет және спорт министрлігі Алматы 
қаласында  Алтын көпір» халықаралық 
аудармашылар байқауын өткізді. 
Байқауға белгілі проза аудармашысы, 
ҚазҰУ профессоры  Жақсылықов Аслан 
Жамелұлы қатысып,  жүлдегер атанды.

Байқау Қазақстан Республикасы 
мен Ресей Федерациясы халықтары 
арасындағы халықаралық бейбітшілік пен 
келісімді, өзара түсіністік пен әдеби және 
мәдени қарым-қатынастарды нығайту, 
тіл мәдениетін дамытуға және таратуға, 

қазақ әдебиетінің дамуын қолдауға және 
насихаттауға жәрдемдесу сынды игі 
мақсаттарды көздеді. Шарада қазақ және 
орыс тілдерінің үздік аудармашылары 
марапатталып, кеш өнер шеберлерінің 
қатысуымен көңілді концертке ұласты. 

Жақсылықов Аслан Жамелұлы 1979 
жылы Қазақ мемлекеттік университетінің 
филология факультетін бітіріп, сол 

жылы аспирантураға түсті. 1990 жылдан 
Қазақ мемлекеттік университетінде 
доцент, профессор, кафедра меңгерушісі 
қызметтерін атқарды. 2005 жылдан бастап 
аударма теориясы және әдіснамасы 
кафедрасының профессоры. 

Ғалымның қол жеткізген жетістіктері 
де аз емес. Аслан Жамелұлы – 1998 
жылғы Буккер әдеби конкурсының 

жүлдегері («Поющие камни» романы 
үшін). Смағұл Елубайдың «Ақ боз үй» 
трилогиясын, Ә. Нұрпейісовтің «Қан мен 
тер» трилогиясының жаңа басылымының 
бірнеше тарауын орыс тіліне аударған.

Ғалымның «Практикум по 
художественному переводу», «Актуальные 
проблемы художественного перевода 
и развитие казахской литературы», 
«Труд писателя и творческий процесс», 
«Художественный перевод и литературный 
процесс» және тағы басқа көптеген 
еңбектері бар.

Аударма әлемінің  қызығы мен 
қиындығына төтеп беріп, ғылыми бағыты 
мен аударманы зерттеудегі күш-жүгерін 
жетістіктерімен  үйлестіріп келе жатқан, 
ұрпақ тәрбиесіндегі үлкен жауапкершілікті 
аянбай атқарып жүрген осындай ұлағатты 
ұстазымыздың жеңісі университет 
ұжымын  да қуанышқа бөлері сөзсіз. Ал біз 
жеңісті жолыңыз жалғаса бергей демекпіз!

 
Эльмира БЕКтУрОВа, 

шетел филологиясы және аударма ісі 
кафедрасының оқытушысы
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ҚазҰУ-да Орта Азиядағы бірінші инновациялық самсунг академиясы ашылды 

Очередное заседание клуба 
«Эксперт» кафедры социологии и 
социальной работы было посвящено 
обсуждению проблем корпоративной 
культуры КазНУ. В качестве эксперта 
выступила проректор университета 
по социальному развитию доктор 
социологических наук, профессор, 
академик Академии социологов 
Казахстана, ученый секретарь 
Ассоциации социологов Казахстана 
Ш.Е. Джаманбалаева. 

Шолпан Ерболовна свое выступление 
начала с того, что корпоративная 
культура является мощным инструментом 
реализации обозначенного Президентом 
страны Н. Назарбаевым курса по 
вхождению Казахстана в 30 самых развитых 
стран мира. В нем четко сформулировано 
100 последовательных практических 
решений по модернизации государства, 
которые выведут нашу страну на этап 
развития корпоративной культуры. Чтобы 
их успешно претворить в жизнь, предстоит 
мобилизоваться всем: государству, 
обществу, каждому казахстанцу. Поэтому 
ученые и преподаватели КазНУ одними 
из первых включились в работу по 
разъяснению и реализации корпоративной 
культуры.

Корпоративная культура способствует 
модернизации системы образования и 
университета. Благодоря ей КазНУ стал 
катализатором процесса преобразований в 
обществе, ведь именно здесь формируется 
интеллектуальный капитал страны. 
Конкретно для КазНУ корпоративная 
культура – это реально предпринятые 
шаги по повышению эффективности 
своей деятельности. В частности, 
в университете внедрена система 
управления, ориентированная на результат 
(УОР), в основу которой положены 
четкое индикативное планирование 
и контроль достижения необходимых 
показателей. Как показала практика, 
внедрение УОР позволило коллективу 
университета достичь ощутимых 
успехов. Об этом свидетельствует прорыв 
КазНУ в авторитетном международном 
рейтинге QS, где университет первым 

Колледж ұжымы оқу-тәрбие 
үдерісін жүргізуде әрбір білім 
алушыны жеке тұлға ретінде 
қабылдап, өз ойын, пікірін еркін 
жеткізе алатын терең білімді, 
кәсіби мәртебесі жоғары, өз 
елін, жерін, ана тілін сүйіп, 
қадірлейтін азамат тәрбиелеуге 
ерекше мән береді. Яғни, мектеп 
қабырғасынан колледжге 
қабылданған жастар жалпы 
білім мен таңдаған мамандығы 
бойынша алған білімін өндірістік 
орындарда шыңдап, бүгіні мен 
ертеңіне кәміл сенетін өз елінің 
патриот азаматтары болып 
шығады.   

Бұл мақсат-міндеттерді жүзеге асыруда 
колледж директоры Райхан Оразбекқызы 
Нұрқанованың орны ерекше. Райхан 
Оразбекқызы – сөзі мен ісі бір арнада 
тоғысқан кәсіби білікті маман, іскер 
әрі қамқор басшы. Ол әлемдік үрдістер 
мен әдіс-тәсілдерді үлкен шеберлікпен 
талдау арқылы енгізе отырып, білім 
алушылардың сапалы білім мен саналы 
тәрбие алуына барлық жағдайды жасайды. 
Осынау ауқымды істі атқаруда колледж 
директорының орынбасарлары мен оқу 
бөлімінің меңгерушісі М.Ә. Ахметова, 
М.Н. Аппақова, А.Қ. Омаровалардың 
еңбегі зор. Олар ұстаздарды әлемдік білім 
беру кеңістігінің тиімді де мазмұнды жаңа 
әдіс-тәсілдерімен хабардар ете отырып, 
білім алушылардың оқу үдерісін, ғылыми, 
мәдени және қоғамдық шаралардың 
ұйымдастырушысы ретінде басы-қасында 
жүреді. 

Колледж ұжымының ауызбірлігі мен 
қолайлы психологиялық қарым-қатынасы 
жайлы айтар болсақ, жоғары оқу орнына 
дейінгі білім беру факультетінің деканы 
Ж.Е. Жаппасовтың қамқорлығын 
айтпасқа болмас. Ол осы факультеттің 
тармақтары: шетелдіктердің тілдік және 
жалпы білім беру кафедрасы, жоғары оқу 
орнына дейінгі дайындық кафедрасы, 
бейіндік мектеп, колледждегі оқытушылар 
құрамы бәрімен бірдей тіл табысып, талап 
қоя біледі.

Колледждің аға буынды ұстаздары – 
Ж.С. Мусина, Р.А. Хан, Р.Б. Каупенбаева, 
Ш.А. Мадиярова, А.Ш. Әсембаева 
жастарға тәлімді тәрбие беруде 
тұрақтылықтың тұтқасындай. Колледждің 
орта буынды ұстаздары осы жоғары буынды 
ұстаздардың озық тәжірибесін негізге 
ала отырып, кәсіби мәртебесі жоғары, 
жан-жақты дамыған азамат тәрбиелеуде 
үлкен жетістіктерге жетуде. Олар: Г.К. 
Атамбекова, М.Ж. Шайхынова, М.Н. 
Хамитова, Д.Е. Ерғали, С.К. Габдушева, 
Б.А. Рысбекова, Р.Р. Жазықбаева, М.М. 
Харасова, Ғ.О. Мажиева, А.Т. Пак, Ә.С. 
Таукенова. Егеменді еліміздің өркениетті 
ел болып қанат жаюы үшін қажетті 
жаңашыл, білімді азамат тәрбиелеуде 
колледждің жас буынды ұстаздарының 
есімін де атап өтсек деймін. Олар: М.Е. 
Утегенова, С. Әділғазы, Н. Әлібиева, Е.М. 
Бағылбек, А.Б. Жанатаева, Ә.А. Егеубаев, 
Г. Несіпбекқызы.  

Елбасы Жолдауы мен «Мәңгілік 
ел» идеясын негізгі бағдар етіп, халық 
мүддесі үшін аянбай еңбек етіп жатқан 
өз ұжымымды  Жаңа жылмен құттықтай 
отырып, сарқылмас күш-жігер, 
шығармашылық табыс тілеймін. 

М.а. КЕНЕБаЕВа,
колледждің ардагер ұстазы,

ҚР Білім беру ісінің үздігі   

Как известно, университет является идеальной площадкой для развития 
творческого потенциала молодежи, личностного роста и формирования 
коммуникативных навыков. Поэтому, именно в стенах вуза студенты 
создают свои организации, объединяются в ассоциации и клубы. 

Одним из таких объединений  на 
протяжении уже более чем 2 лет является 
дискуссионный английский клуб "Peo-
pleSay”, основанный на базе факультета 
географии и природопользования  с 
целью развития у студентов разговорных 
навыков на английском языке.  Но с этого 
года  “PeopleSay” начинает свою работу в 
другом формате, именуясь Молодежным 
клубом развития лидерства. Расширяясь, 
клуб теперь имеет перед собой новые 
задачи: развивать у студентов лидерские 

навыки и обучать студентов принципам 
организации и разработки проектов.  
Теперь на этой же площадке участники 
пробуют себя в публичных выступлениях, 
проводя активную работу по организации 
мероприятий. Так, запоминающимися 
проектами стали конкурс  «Мисс туризм 
КазНУ-2015» и республиканский 
конкурс  “One love Almaty” при поддержке 
Управления туризма г. Алматы и ПРОООН.

Такие мероприятия важны для каждого 
студента. Они способствуют развитию 

таких качеств, как личная инициатива 
и креативность, организованность, 
оперативность, умение работать в 
команде, делиться идеями и их правильно 
излагать. Новым стало так же и то, что 
теперь студенты имеют возможность 
встречаться с интересными людьми из-за 
рубежа. Одним из таких недавних гостей 
стал путешественник из Калифорнии  
Дэнис Кин, который приехал  в Казахстан 
для изучения казахского языка. Изучив  
Алматы и его пригороды вдоль и поперек, 
он создал уникальный проект walkingalma-
ty.com – сайт для туристов, приезжающих 
«изучать»  город самостоятельно. 
Также со-основатель  клуба Меруерт 
Смагулова провела презентацию на тему 
«Как путешествовать легко и дешево», 
которая может стать полезной для тех, 
кто собирается открывать для себя новые 
страны.  

Теперь дискуссионная площадка как на 
русском, казахском,  так  и на английском 
языках  открыта для всех желающих. 
Лидеры “PeopleSay” всегда рады новым  
участникам и приглашают  полезно 
проводить время вместе каждую среду в 
15:30 в стенах Технопарка КазНУ.

М. СМаГУЛОВа, 
М. ОМар

из казахстанских вузов вошел в топ-300 
лучших университетов мира. 

Корпоративная культура 
способствовала формированию в 
КазНУ генерирования идеи до ее 
коммерциализации, которая позволяет 
преподавателям и студентам создавать 
start-up и spin-off компании и внедрять в 
производство инновационные разработки. 
Благодаря реализации корпоративной 
культуры создается инновационный 
кластер, который в перспективе 
позволит формировать вокруг КазНУ 
инновационный пояс малых предприятий. 

Корпоративная культура дала 
возможность поэтапно переходить на 
английский язык обучения. КазНУ 
первым начал обучение на английском 
языке в рамках реализации специально 
разработанной в 2012 году «Дорожной 
карты полиязычного обучения». В 
настоящее время на английском языке 
проходят обучение студенты свыше 40 
специальностей. К преподавательской 
деятельности в КазНУ ежегодно 
привлекаются свыше 300 ведущих 
зарубежных ученых и выпускники таких 
программ, как «Болашақ», Open Society In-
stitute, Muskie, Chievening, DAAD и другие. 

Корпоративная культура способствует  
укреплению общеказахстанской 
идентичности и развитию 
общенациональной идеи «Мәңгілік 
Ел». В КазНУ разработаны и активно 

реализуются программы гражданского 
воспитания, нацеленные на формирование 
патриотизма в студенческой среде, 
консолидацию молодежи на основе знания 
истории и культуры казахстанского народа 
и уважения государственных символов. 

На заседании отмечалось, что 
сегодня в университете сформировались 
крепкие традиции, которые позволяют 
гордиться особым духом КазНУ. 
Университет выпускает не просто 
специалиста с дипломом, а компетентную 
и разносторонне развитую личность. 
Эксперт-докладчик подчеркнула, что 
особое значение придается развитию 
студенческого самоуправления на основе 
социального партнерства, благодаря 
чему студенты являются полноправными 
субъектами образовательно-
воспитательного процесса. Такой 
подход способствует развитию в них 
самостоятельности, инициативы, чувства 
сопричастности к перспективам развития 
страны и ответственности за ее будущее. 

В заключение заведующая кафедрой 
социологии и социальной работы Г.С. 
Абдирайымова поблагодарила Ш.Е. 
Джаманбалаеву за ценные рекомендации 
и выразила уверенность, что они будут 
успешно реализованны. 

К.У. БИЕКЕНОВ,
руководитель клуба,

 д.соц.н., профессор
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On 10th of June United Nations Secretary-General Ban Ki-moon, 
was awarded the title of Honorary Doctor of Al-Farabi KazNU

On the 3d, December, 2015, the annual master conference: “Advancing skills 
towards professional excellence” was held  at al-Farabi Kazakh National 
University . The organizers of the conference are the teachers of the chair of 
foreign languages.  This remarkable event has been conducted by the chair in 
the course of 15 years so this year it was an anniversary conference. 

The opening speech at the conference was 
made by  the 1st Vice rector of al-Farabi uni-
versity ,professor Burkitbaev M.M.  Each year 
many master students are eager to participate 
in the conference.  This eagerness is stimu-
lated by a great desire to share with other mas-
ter students their experiences, ideas and latest 
research results. Besides, the conference “Ad-
vancing skills towards professional excellence” 
is a good opportunity to build confidence and 
capability to deliver good presentations in 
English. It is a kind of rehearsal before  par-
ticipation  and making presentations  in  the 
real international conferences. Presenting 
their reports at the conference master students  
acquire public speaking skills which nowadays 
are fundamental to success in professional  and 
personal life situations.   The conference: “Ad-
vancing skills towards professional excellence” 
has two working languages: English and Ger-
man.  So this conference is also an excellent 
opportunity for students who study German.  

The program of the conference included 
the presentations of master students from 
physic-technical faculty, faculty of biology 
and biotechnology, faculty of chemistry and 
chemical engineering, faculty of geography 
and environmental management, faculty of 
biology and biotechnology, higher school of 

economics and business, faculty of mechanics 
and mathematics participated in this confer-
ence.  They gave a talk on  the results of their 
research projects. The most interesting one 
was the report made by Baimbetov Dinmu-
hamed,  student from the faculty of mechan-
ics and mathematics on the theme:  “Solar 
energy for space heating applications”.   One 
report was made in German. It was presented 
by Kazarinov Rustam, student from the fac-
ulty of chemistry and chemical engineering.  
All the presenters were selected on the basis 
of the results of the preliminary conferences 
conducted at the faculties by the English 
teachers.   The conference was opened by the 
rubric presented by the master students from 
physic-technical faculty: “The latest news of 
science and technology”. Their mini-reports 
were focused on the main and the most promi-
nent scientific achievements of the last de-
cade.   The most remarkable thing about the 
conference was that all speakers demonstrated 
excellent presentation skills and good English 
language proficiency.    Most of the partici-
pants expressed the desire to take part in the 
conference next year and this gives optimism.

  
Dj. MachMetova, 

senior teacher of the foreign language chair

From ancient times people believed in power and magic of words because 
words have a tremendous impact on people. Words can make people experi-
ence different feelings. Strength, victory, happiness – so today on the New Year 
eve we are sending to you New Year wishes. If you believe in the magic of these 
words they will definitely come true! 

1.A New Year is like a blank book, and the 

pen is in your hands. It is your chance to write 

a beautiful story for yourself!  Happy New Year!

2.May the New Year be the best you have 

ever had! Have a blissful New Year!

3.Let this Year be the One, 

Where all your dreams come true, 

So with a joyful heart 

Put a start to this New Year anew. 

We wish you a happy and prosperous New 

Year!

4.May you have a win-win situation in all 

your deeds in New Year!

5.May great 

things happen in 

your life!

6.May you 

get a good start 

in the New Year 

2016!

7.May new 

paths open in 

front of you in the 

Year 2016!

8.Be lucky in 

having intellec-

tual colleagues 

and wise boss in your job, reliable 

and loving family and nice friends! Happy 

New Year!

9.Happy teachers make happy students as 

well as competent teachers make competent stu-

dents!

10.May everything go well in your family life!

11. May you be healthy, wealthy and wise!

12.Make just someone happy, Make just 

someone happy, and you will be happy too!

Prepared by Muldagaliyeva A.A.

Lectures, seminars, credits, ex-
ams… Obviously it is very impor-
tant and vital part of a student’s 
life. But apart from these things 
there exist lots of different and 
exiting activities and interests 
which attract modern students. 
We know a good English proverb: 
Much work and no fun makes 
Jack a dull boy. 

At the Kazakh National University 
after Al-Farabi we have a wide range of 
various scientific and cognitive circles.  
Exactly at the Faculty of Philology and 
World Languages our teachers together 
with their students have organized dif-
ferent clubs and festivals. And all these 
activities are not only for fun or enter-
tainment. They have also powerful edu-
cational function. It gives our students a 
good chance to apply their creativity, to 
develop and master their language skills 
and to broaden their erudition. 

I would like to give a description and 
some details on the English Drama Club.  
It was founded 4 years ago on the initiative 
of the 3 year students, specialties «For-
eign language: two foreign languages» and 
«Foreign Philology». The idea was fully 
supported by Senior English teachers  

Kolesnikova T.P. and Valiyeva A.K. Dur-
ing recent years  we have staged a num-
ber of plays of classical English literature 
and plays of modern authors as well. Such 
significant plays as “Christmas Tale” by 
Charles Dickens, “Pygmalion” by Ber-
nard Shaw and “Alice in Wonderland”  by 
Lewis Carrol  had a great  success  with 
the public. Such modern youth perfor-
mances as “3 Little Women”, “Mamma 
Mia”, “Office Affairs ” have  also caused  
interest of our actresses and spectators. 

We would like to stress that writing, di-
recting, setting and costumes are created 
by the students themselves. It is necessary 
to express special gratitude to our Chief 
director the 4 year student Kainetova 
Aigerim  for  her brilliant organizational 
skills and creativity. We want to note that 
our last  play «King Lear» was also very 
successful. It is a tragedy written by Wil-
liam Shakespeare. Nurkhanov Zhandar-
bek, the first year student,  played the 
role of King Lear, who decided do divide 
his kingdom among his three daughters,  
Goneril – Kasymova  Guzal, Cordelia –
Lukash Anastassiya. The rulers of France 
and Burgundy were played by Nurlybay 
Balnur and  Ahmetzhanaiva Adilyam.

In our opinion, the keenness by dra-
matics and stage has extra positive effect 
on our students. There we can mark in-
creasing interest to learning literature, 
culture, history of English. Besides pub-
lic presentation develops their memory, 
broadens vocabulary, masters their artistic 
skills. It is also important that mutual job 
and mutual aspiration strengthen their 
friendship and intercommunion. 

Our English drama club is open for all 
inquisitive and creative students. We are 
full of new ambitious plans  and ideas.

Kolesnikova t.P., valiyeva a.K.
Department of Foreign Philology and 

Translation Studies
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Жаңа жыл қарсаңында қазыналы ҚазҰУ қарияларымен кездесу өтті

жАсТАР беТі

Білім мен ғылымның киелі қара шаңырағы ҚазҰУ-да білім алып жатқан 
бүгінгі әрбір ізденуші, ертеңгі кәсіби маманның арманы асқақ, әрине! 
XXI ғасыр нанотехнологиялардың қарыштап дамып, интеллектуалды-
инновациялық бастамалардың қолға алынған кезеңі болғандықтан, бұл 
уақыттың әрбір ізденушіге берері көп. ҚазҰУ осындай игі іс-шараларды 
жетілдіріп, жастарды үздік маман және елінің патриоты ретінде 
тәрбиелейді. Мен осы оқу ордасының беделді философия және саясаттану 
факультетінің  3-курс студентімін. Ұлағатты ұстаздарымның зор еңбегі мен 
тәлімді тәрбиелерінің  арқасында мен Қазақстан Республикасы Тұңғыш 
Президенті қорының шәкіртақысына ие болдым. Бұл жетістік – мен үшін 
болашақ армандарымның бастамашы.

Елбасы Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев 
қазіргі таңда талапты жастарды қолдап, 
зор ықылас білдіріп, сенім артып отыр. 
Еліміздің дара басшысы, кемеңгер 
тұлға Елбасының салиқалы саясаты 
мен дара жолы біз үшін үлкен мектеп 

және толағай табыстардың үлгісіндей. 
Елбасының жігерді тасытып, жүрекке 
жалын беретін сенімін ақтауға біз, жастар 
міндеттіміз! Ғылымның көшін бастап, 
шығармашыл өнерді жоғары бағалап 
отырған Қазақстан Республикасы Тұңғыш 

Президенті қоры жастардың мерейін 
үстем етіп, ынталандырып отыр. Бұл 
жетістікке жетуіме әлеуметтану және 
әлеуметтік жұмыс кафедрасының ұстаздар 
қауымының ықпалы зор екендігін айтқым 
келеді. Өйткені, білім ордасына алғаш 
аяқ басқан тұста, осы ұстаздар қауымы 
бізді құшақ жая қарсы алып, білім алуға 
жол ашты. Бізге білім ғана беріп қоймай, 
қоғамдық жұмыстарға араласуға және 
өзіндік идеяларымыздың дамуына 
қолдау жасап келеді. Университетіміздің 
әлеуметтік жобалар мен инновациялық 
бастамаларды қолға алып, жетілдіріп 
келе жатқандығы оқу орнының дамуына 
ғана жағдай жасамай, студенттердің 
адами құндылықтарына, мәдениеті мен 
қоғамдық ұйымдармен бірлесе отырып 
жұмыс жасауына ықпал етіп отыр. Бұл 
қолдаулар студент жастардың заман 
талабына сай жаңашыл және жан-
жақты білікті маман болуына, оған қоса  
өз қызығушылықтарын жетілдіруіне 
мүмкіндік туғызады.

Қазіргі заманның  негізі талаптарының 
бірі – үштілділік. ҚазҰУ бұл бастаманы 
да жастарға білім беруде негізгі міндет 
және күнделікті оқу үрдісінің маңызды 
бөлшегі ретінде қолға алған. Әрине, бұл 
– біздің болашағымыз үшін жасалынып 
жатқан жаңғыру. Мен қазақтай батыр да 
қайсар елдің ұрпағы екендігімді, ҚазҰУ-
дай еліміздің үздік оқу орнында білім 
алып жатқанымды мақтан етемін! Құрбы-
құрдастарымды, әрбір жасты «Маған 
мемлекетім не береді емес, мен еліме 
не беремін?» деген сұрақ төңірегінде 
ойлануға, ел игілігі үшін үздік білім алуға, 
белсенді болуға шақырамын!

                                Жансая БОЛат, 

әлеуметтану және әлеуметтік жұмыс 

кафедрасының 3-курс студенті 

досжан БаЛаБЕКҰЛы (фото)

Недавно прошла работа Республиканского  круглого стола, посвященного 
перспективам развития молодежной и студенческой прессы, 
приуроченного ко Дню Первого Президента РК и годовщине создания 
Студенческого пресс-центра КазНУ. Организатором мероприятия 
выступила кафедра ЮНЕСКО, международной журналистики и связи с  
общественностью.

Современная казахстанская пресса 
для студенческой молодежи находится 
на этапе динамичного развития. Бурный 
количественный рост изданий в 1990-
х г.г. вызвал необходимость активного 
поиска новых газет и журналов для 
студентов. Большинство исследователей 
современной журналистики отмечает, 
что в последнее десятилетие произошла 
кардинальная перестройка печатных 
СМИ, и процесс этот еще не завершился. 

В ходе мероприятия были рассмотрены 
такие темы, как: «Прошло мероприятие в 
школе, но о нём знают только ты и твои 

одноклассники?», «Хочешь организовать 
конкурс красоты в колледже и осветить 
его в СМИ, но не знаешь как?», «Поступил 
в университет, создал  проект, хочешь 
чтобы о нём узнал весь Казахстан, но 
даже уму не приложишь, как это можно 
сделать?». Ответы на эти и прочие вопросы 
нашлись в презентации молодёжного 
информационного агентства, которое и 
будет являться связующим звеном между 
школьными учебными заведениями, 
колледжами, университетами и 
СМИ. В этом направлении были 
обсуждены перспективы партнёрских 

отношений в построении эффективной 
информационной и имиджевой политики 
вуза, города и страны. «В самом начале 
круглого стола перед нами стоял ряд 
задач. Одной из которых являлось 
подписание соглашения о сотрудничестве. 
Обеими сторонами была принята единая 
резолюция, утверждена дата подписания 
учредительных документов ассоциации 
молодёжной и студенческой прессы. 
Одним словом, встреча прошла на 
«уровне», благодаря продуктивной работе 
всех задействованных лиц», – отметил 
руководитель Студенческого пресс-
центра Ернур Досжанов.

Среди участников круглого стола 
оказалась и учащаяся 11 класса 
международной школы "Мирас" Нармин 
Гуляшева, которая в будущем собирается 
связать свою профессию с журналистикой 
и уже сегодня делает всё для осуществления 
этой цели. «Первым шагом, – заявила 
Нармин, – будет являться работа в 
молодёжном информационном агентстве, 
где я стану освещать мероприятия из 
жизни своей школы». 

По завершению мероприятия были 
выслушаны мнения и дополнительные 
предложения участников, 
способствующие активному решению 
проблем молодёжной и студенческой 
прессы. Но, как говорится "война войной, 
а обед по расписанию", поэтому всех 
гостей пригласили на кофе-брейк. И уже 
сменив официальную обстановку на более 
непринужденную атмосферу, каждому 
удалось наладить контакты друг с другом, 
так как им в будущем предстоит работа 
серьёзная, но весьма интересная. 

Салтанат  ЖарКЕБаЕВа

Талантты жастарды қолдауға бағытталған 
дәстүрлі «Мен жастарға сенемін!» 
фестивалінің бүгінде жастар арасында 
үлкен қызығушылық тудырғаны рас. 
Биылғы өткен шараға механика-
математика факультетінің студенттері 
де белсене атсалысқан болатын. 
«Математикалық және компьютерлік 
пішіндеу» мамандығының талапты 
жастары –  Сұлтан Нұрғазы, Жақсылық 
Санжан, Қасымов Зулыфхардан құралған 
топтың жұмысы «Еліміздің инновациялық 
дамуына менің қосқан нақты үлесім» 
студенттік инновациялық жобалар 
байқауы бойынша «Инновациялық жоба» 
номинациясына ие болды. 

Жұмыстың басты мақсаты анимациялық 
фильм арқылы өскелең ұрпақ арасында қазақ 
батырларының рөлі мен даңқын насихаттау 
болып табылады. Adobe after effects cc, 3ds 
max, Maya, Endorphin, Adobe photoshop, cin-
ema 4d бағдарламаларын қолдана отырып 
жасалған анимациялық ролик адамдардың 
жасына, ұлтына тәуелсіз, көздеген идеяны 
көрермендерге барынша қарапайым түрде 
жеткізуге мүмкіндік береді. Анимациялық 
фильмді көру кезінде өте жарқын, эмоцияға 
бай, әдемі безендірілген  персонаждардың 
бейнелері мен өткен тарихи кезеңдер туралы ой 
туындайды.

Жоба тақырыбы Мәдібек Мұсабековтің 
«Ұмытылған кезеңдердің аңызы – Ермек 
батыр» атты комиксіне негізделіп таңдалды. 
Кафедраның оқытушылары – Н.Н. Тунгатаров 
пен Н. Абдрахманова жетекшілік еткен 
жұмысқа студенттер үлкен жауапкершілікпен 
қарап, Ермек батыр  жайлы заманауи талапқа 
сай комекс авторы, жас суретші Мәдібекпен 
кездесіп, кеңесті. 

Дайындалған анимациялық фильм қазақ 
батырының образына қызығу арқылы өскелең 
ұрпақтың өз тарихи тамырына ой жүгіртуіне 
себепші болады деп сенеміз!     

  С.д. МаУСУМБЕКОВа,
математикалық және компьютерлік 

моделдеу кафедрасының доценті 

Кружок «Отбасы» кафедры 
социологии и социальной 
работы в рамках проекта 
«100 книг» провел круглый 
стол на тему «Кочевники», 
посвященный 100-летию мастеру 
художественного слова 
И. Есенберлину.

Ильяс Есенберлин – один из 
выдающихся писателей Казахстана. Его 
вклад в историю нашего государства 
неоценимы. Его трудом были созданы 
известные не только Казахстану, но и 
другим странам зарубежья книги под 
названиями «Кочевники» и «Золотая 
Орда». Мероприятие прошло на 
высоком уровне под руководством 
докторов социологических наук, 
профессоров кафедры З.Ж. Жаназаровой 
и Ж.А. Нурбековой. Были представлены 
доклады студентов о творческой жизни 
писателя, а также о героях отраженных 
в трилогии. Состоялась дискуссия 
о значимости произведения и его 
влияния на мировоззрение. Изучение 
и знание истории является одной из 
приоритетнейших задач нынешнего 
поколения, поскольку говоря: «без 
прошлого не увидишь ты и будущего». 

аблай ОрыМБЕтОВ, 
студент 1 курса

кафедры социологии и 
социальной работы
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кому улыбнется Огненная Обезьяна?

Все Овны в 2016 году 
должны взять себе за 
правило быть крайне 
бережливыми, расчетливыми 
и экономными, ибо 
Обезьяна не очень-то 
расположена к этому знаку 

и будет постоянно провоцировать на ненужные 
траты. То и дело судьба будет подбрасывать 
искушения, перед которыми беспечный Овен 
не сможет устоять. Это может привести к тому, 
что Овны станут тратить деньги на ненужные 
покупки и лишние развлечения. Девиз Овнов 
в 2016-м году – не сопротивляться! Все 
события, которые будут происходить в вашей 
жизни, нужно воспринимать как данность 
и пытаться извлекать из них максимальную 
выгоду. Стоит поберечь свое здоровье весной 
и в начале лета, лучше всего именно на этот 
период запланировать отпуск. В семье и личных 
отношениях будет царить идиллия и покой. 

Год для тельцов очень 
гармоничный, судьба дает 
большие шансы достичь высот 
и побед. Тельцы должны четко 
расставить приоритеты – что 
в жизни главное, а что можно 
поставить на второй план. Это 
позволит сконцентрироваться 
на достижении целей. Многих представителей 
этого знака ждут кардинальные перемены – 
в карьере и личной жизни. Возможна смена 
работы или переезд на новое место жительства. 
Многие Тельцы найдут в себе силы заняться 
собственным бизнесом и реализовывать 
персональные проекты. Если до этого Тельцы 
топтались на месте, то год Обезьяны позволит 
им осуществить прорыв в любой отрасли. Год, 
когда можно смело менять все, делать так, как 
вам нравится. Главное при этом – иметь хотя бы 
в голове четкий план действий, а не идти к цели 
спонтанно. Продумывайте каждый шаг и удача 
будет сопутствовать вам во всем. 

 Для Близнецов год делится 
на две половины. Первая 
будет полная приятных 
сюрпризов и неожиданных 
подарков судьбы. Близнецы 
даже будут недоумевать, за что 
им столько счастья и почему 

им так везет. Не стоит расслабляться. Вторая 
половина года повернется другой стороной. Не 
стоит предпринимать каких-либо радикальных 
мер – Близнецам в этот период стоит затаиться 
и просто-напросто переждать черную полосу: 
стоит понять, что черная полоса бывает в 
жизни у каждого. В личной жизни постарайтесь 
избегать выяснения отношений, чтобы не 
рассориться окончательно и бесповоротно. 

рак найдет удовлетворение в спокойной 
и монотонной работе, которой он посвятит 
основное время. Нужно четко контролировать 
все свои расходы и следить, чтобы они 
не превышали доходы. Иначе придется 
влезать в долги или кредиты, что не очень-то 
рекомендуется. В этот год не стоит планировать 
дальние поездки, особенно в экзотические 
страны. Следите за всеми своими документами 
– вы можете их потерять по невнимательности, 

и потом придется долго их 
восстанавливать. Е с л и 
же вы н а ч а л и 
с т р о и т е л ь с т в о , задумали 
переезд или смену м е с т а 
жительства, самое в р е м я 
для того, чтобы у д а ч н о 
завершить эти процессы. 

Львы начнут год с того, 
что наметят далеко идущие 
планы и ринутся с головой 
в их осуществление. Но год 
для перемен неблагоприятен. 
Скорее, лучше всего было бы 
завершить старые дела, ведь 
именно они не дают простора 
для того, чтобы возникло что-то новое. Львам 
не стоит бояться брать на себя лидерство, 
ибо это будет очень оценено. Активные и 
целеустремленные Львы будут вознаграждены 
повышением на работе либо признанием коллег. 
Время, когда можно проявить свой характер 
и продемонстрировать самые лучшие свои 
качества окружающим. В личной жизни Львам 
стоит проявлять настойчивость и активность, 
чтобы не упустить свой шанс и не потерять 
свою вторую половинку. Отличное время для 
заключения браков и рождения наследников. 

Все свои усилия девы должны 
сосредоточить на личной 
жизни. Одинокие представители 
этого знака могут встретить 
свою судьбу и создать весьма 
крепкий союз. Семейные 
Девы должны прилагать как 
можно больше усилий для того, 

чтобы отношения не развивались и семья не 
распалась. Больше внимания, заботы и любви. 
Что касается работы, то Девам как можно чаще 
нужно проявлять свою активность и участвовать 
даже в незначительных мероприятиях. Это 
позволит быть всегда на виду – вас непременно 
заметят и оценят ваши старания. Если вы 
решили заняться карьерой, то нужно проявлять 
старание и усердие. Шансы подняться весьма 
высоки. При этом не бойтесь рисковать и 
выдвигать самые смелые идеи. Оригинальность 
может сослужить вам хорошую службу. 

Весы будут стараться 
добиться всего быстро, но 
год Обезьяны не позволит 
этого сделать. Запаситесь 
терпением и настройтесь на 
то, что к любой цели придется 
идти долго и упорно. Самое 
главное качество, которым вы 
должны запастись на весь год 
– настойчивость. Будьте осторожны – вашим 
планам будут мешать завистники и конкуренты. 
Не стоит слепо доверять всем, кто предлагает 
помощь. Если следовать этим рекомендациям, 
шансы добиться успехов значительно 
повышаются. Ограничьте свои траты, иначе 
придется влезать в долги. Не рассказывайте о 
своих планах посторонним, иначе ваши идеи 
могут своровать и вы останетесь у разбитого 
корыта. В отношениях с друзьями и близкими 
старайтесь сразу идти на примирение, чтобы не 
потерять их. 

Красная Обезьяна очень ценит 
трудолюбие Скорпионов и будет 
всячески благоволить этому 
знаку. Начиная новое дело, не 
только составьте подробный 
план, но и получите консультации 
у специалистов, чтобы не делать 

пустую работу. Не взваливайте все на себя – 
распределите обязанности между друзьями, 
родственниками, коллегами, только сообща 
вы можете достичь успеха. Не пренебрегайте 
интуицией – в некоторых моментах она вас 
может очень выручить. Весна обещает быть 
очень прибыльной в материальном плане. 
Но откладывайте эти деньги, ибо конец года 
рискует съесть все ваши запасы. Позаботьтесь 
также о том, чтобы у вас оставалось достаточно 
времени на отдых, иначе рискуете загнать себя. 

Стрельцы весь год будут 
много времени уделять 
личным отношениям. 
Это период, когда нужно 
привести в порядок свою 
личную жизнь, и возможно, 
что-то кардинально в ней 
изменить. Пока Стрельцы 
этого не сделают, они не выйдут на новый 
виток. Особенно для этого благоприятна вторая 
половина года. Постарайтесь провести свой 
отпуск вместе с семьей, детьми или любимым 
человеком. Время очень благоприятно для 
дальних путешествий и поездок. А вот первое 
полугодие стоит посвятить работе. Больше 
инициативы, больше старания, и это принесет 
вам как моральное, так и материальное 
удовлетворение. Остерегайтесь сплетен и 
старайтесь не втягиваться в конфликты на 
работе, иначе вас могут сделать виноватым на 
пустом месте. 

Козерогам стоит вылезти из своей скорлупы 
и стать более общительными и активными. 

Не стоит все свое время 
посвящать семье или 
уходить в себя, любимого. 
Старайтесь находиться в 
гуще событий, это поднимет 
вашу самооценку и придаст 
колорит вашей жизни. 
Активный образ жизни 

позволит самореализоваться и осуществить 
свои амбициозные планы. Кстати, год очень 
благоприятен для исполнения желаний. 
Мечтайте смело и не бойтесь строить планы. 

Но лучше всего свои мечты воплощать в жизнь 
коллективно. Козероги умеют организовать 
людей так, чтобы они работали на выполнение 
собственных планов. Никаких препятствий в 
этом случае не ожидается. Год очень успешный 
для этого знака во всех областях, начиная с 
творчества, карьеры и заканчивая личными 
отношениями. 

Водолеям следует 
затаиться и потратить больше 
времени на себя лично или 
на семью. Прекрасный 
период для самообразования 
и повышения своего 
профессионального уровня. 
Скоро вам это потребуется. 
Успехов могут достичь только те Водолеи, 
которые будут идти к своей цели в одиночку 
и не станут рассказывать об этом на всех 
углах. Отличное время для тех, кто занимается 
творчеством. Многие Водолеи в этот год 
переоценят свои жизненные приоритеты и 
изменят свой мир. Появится неудержимая 
надежда на то, что в будущем все будет 
прекрасно. Этот год – подготовительный для 
того, чтобы в 2017-м осуществить все свои 
задумки. 

рыбы буквально с 
начала года почувствуют 
необыкновенный подъем 
и окрыленность. Они 
поставят перед собой самые 
высокие цели и благодаря 
своей тактичности и 
дипломатичности достигнут 

их быстрее, чем планировали. Но важно найти 
ту сферу интересов, которая будет вдохновлять 
представителей этого знака. Иначе Рыбы быстро 
потеряют интерес к своему проекту и забросят 
его. В середине лета Рыбы ощутят неудержимую 
тягу к путешествиям. Будут новые знакомства с 
интересными людьми и польза от новых друзей. 
Рыбы почувствуют себя вершителями судеб, так 
как к ним часто будут обращаться за помощью 
и советом. 

http://2016-god.com/goroskop-na-
2016-god-po-znakam-zodiaka/

Наступающий год красной (или Огненной) Обезьяны  для  всех  знаков 
будет весьма неожиданным и полным сюрпризов:  особо  повезет в этот 
период  тем, кто будет  активно работать и прилагать  определенные  усилия 
для достижения своих целей. Сама Обезьяна имеет своенравный  характер, 
и  эту  особенность она будет  стараться передать всем знакам Зодиака. 
Стоит помнить также о том, что в этом году нужно не  только  хорошенько 
трудиться, но и находить время для отдыха и развлечений. 


