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Ұлы Жеңіс күні қҰтты болсын!

Әл-Фараби атындағы ҚазҰУ ұжымы 
Тәуелсіздік сарайында өткен ұлттың ұлы 
тұлғасын ұлықтау рәсімінен кейінгі алғашқы 
жиынын Елбасы ұсынған «Бес халықтық 
реформаны» талқылауға арнады. Мемлекеттік 
дамудың үшінші кезеңінің негізін қалайтын 
аса маңызды реформалар жайлы алдымен 
ректор Ғалым Мұтанұлы баяндама жасады.

Халқымыздың бірлігі мен кемел келешекке деген 
сенімін танытқан кезектен тыс президенттік сайлауда 
ҚазҰУ жастары жоғары электоральды белсенділік пен 
азаматтық жауапкершіліктің жарқын үлгісін көрсетті. 
26 сәуірде таң сәріден өз таңдауын жасау үшін ҚазҰУ 
қалашығының сайлау учаскелеріне ағылған студенттер  
сағат 10-ға таман 100 пайыз дауыс беріп бітті және олар 
толықтай Елбасын қолдады. Өз баяндамасын осынау 
көңіл тебірентер сәттерден бастаған университет 
басшысы бұл нәтиженің Қазақстан бойынша ең жоғары 
көрсеткіш екендігін атап өтіп, барша ҚазҰУ ұжымы мен 
студенттеріне сайлаудағы жоғары белсенділіктері үшін 
алғыс білдірді. «Біртұтастығымызды, елдігімізді сақтау 
жолында Қазақстан халқы тұтастай Елбасыға сенім 
артты. Халық сайлау барысында үгіті үздіксіз жүрген 5 
халықтық реформаны қолдады», – деді ол. «Баршамыз 
Елбасы ұсынған 5 институционалдық реформаға 
қанықпыз. Оны орындау үшін Қазақстан халқы мен 
билігінің күш-жігер жұмылдыруы қажеттігін Елбасы 
нықтап айтты. Бұл ретте біз де өз жауапкершілігімізді 
сенуіміз керек. Алдымызда ұлы реформалар тосып 
тұр. Түбегейлі өзгерістер болатынын Елбасы бір емес, 
бірнеше рет айтқан», – деген ректор оны орындаудағы 
әрбір ұжымның, әрбір азаматтың тікелей қатысуының 
маңыздылығына мән берді. «Қазақстан дамуының 
сапалық жаңа сатысы» деп аталатын баяндамасында 
ректор Ғалым Мұтанұлы бес қағидатқа жеке-жеке 
тоқталып өтті. Атап айтқанда, кәсіби мемлекеттік 
аппаратты қайта құру,  заңның үстемдігін қамтамасыз ету, 
индустрияландыру және әртараптандыруға негізделген 
экономикалық өсім, болашағы біртұтас ұлт, транспарентті 
және есеп беруші мемлекет – Қазақстан халқы өтуі тиіс 
бес қадам. Экономикалық дамуға, әлеуметтік жаңғыруға 
серпін беретін бес реформа бойынша не істеу керектігі 
Елбасының «Мемлекет құру ісіндегі ары қарайғы 100 
нақты қадам» атты Ұлт жоспарында жарияланды. Оның 
ішінде университет басшысы тіл мәселесі, ұлттық сипат, 
елдік мүдде, ауызбіршілік пен адамгершілік, барша 
ұлтты біріктіретін патриоттық керектігін айтты. Қорыта 
келе, ректор Ғалым Мұтанұлы: «Мемлекет басшысы 
ұсынған бес институттық реформа Қазақстанды одан әрі 
құрып, дамытудың, барлық қоғамдық күштерді әлемнің 
ең бәсекеге қабілетті 30 елінің қатарына кіру жөніндегі 
тарихи миссияның төңірегіне топтастырудың және 
әлемдік кеңістікте мәңгі де қуатты мемлекет- Мәңгілік 
елді орнықтырудың ұлы негізі болып табылады», – деп 
түйді.

Сондай-ақ күн тәртібіндегі басты сұраққа қатысты 
экономистер мен әлеуметтанушы ғалымдар пікір білдіріп, 
өзге де оқытушы-профессорлар өз ойларын ортаға салды. 

Әйгерім ӘЛІМБЕКОВА  

Объединяя нарОды и нации

В минувшие выходные в День единства народа Казахстана КазНУ собрал более 
200 участников международного симпозиума «Ассамблея народа Казахстана 
– платформа во имя мира, межэтнического и межконфессионального 
согласия». Мероприятие прошло в рамках Международного форума корейцев, 
посвященного 20-летию Ассамблеи народа Казахстана, 25-летию Ассоциации 
корейцев Казахстана и 70-летию освобождения Кореи.

Организаторами форума и симпозиума выступили 
Совет по мирному демократическому объединению 
Кореи, Ассоциация корейцев Казахстана, КазНУ 
им. аль-Фараби при поддержке Ассамблеи Народа 
Казахстана и Министерства культуры и спорта РК, а 
также департамента общественной информации ООН.

С приветственной речью на мероприятии выступили 
ректор КазНУ Г.Мутанов, заместитель председателя 
АНК Л.Ни, вице-министр по инвестициям и развитию 
РК Е.Сагадиев, вице-председатель консультативного 
Совета по мирному и демократическому объединению 
Кореи Г.Хён, представитель департамента общественной 
информации ООН В.Самек, президент Ассоциации 
корейцев Казахстана Р.Ким, Чрезвычайный и 
Полномочный Посол  Республики Корея в РК Ё.Чо и 
другие гости. 

Целью проведения форума и симпозиума 
явилось обеспечение диалоговой площадки между 
представителями разных наций и этносов, привлечение 
внимания мировой общественности к вопросам 
сохранения, укрепления мира и согласия как основного 
фактора устойчивого развития государства.

«Казахстанский опыт межэтнического и 
межконфессионального согласия признан 
международным сообществом в качестве эталона в 
поддержании мира и межнационального согласия, 
стабильного и устойчивого развития, служит успешной 

моделью для многих стран со схожим полиэтническим 
составом населения. И КазНУ, организовывая этот 
международный симпозиум в качестве Глобального 
Хаба программы ООН «Академическое влияние» 
по устойчивому развитию, вносит свой вклад в 
консолидацию и объединение усилий мирового 
сообщества в решение жизненно важных проблем во 
имя взаимопонимания между народами», – отметил 
Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики 
Корея в РК Ёнг-чон Чо.

Участникам симпозиума свое приветственное 
слово направил и заместитель премьер-министра РК 
Б.Сапарбаев. Он поздравил их с началом работы форума 
и пожелал успехов в ее работе. «Глава государства 
– Председатель АНК Н.Назарбаев всегда отмечает 
необходимость консолидации всех казахстанских 
граждан вокруг единых целей и задач. На благодатной 
казахстанской земле корейский народ, сохранив 
и обогатив свои национальные традиции, вносит 
огромный вклад в успешное социально-экономическое, 
общественно-политическое и культурное развитие 
нашей страны. Убежден, что наши общие усилия во благо 
поддержки и развития каждого этноса страны станут 
важнейшим фактором дальнейшего межэтнического 
согласия и благополучия народа Казахстана», – говорится 
в приветствии. 
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На заседании Ученого совета коллективом КазНУ были обсуждены пять 
институциональных реформ, выдвинутых Президентом РК Н. Назарбаевым

Продолжение. начало на 1 стр. Факультет тынысы

Заң факультетінің Кеден, қаржы және 
экологиялық құқық кафедрасы  Ұлы Жеңістің 70 
жылдығына орай «Айналаңды нұрландыр» жобасы 
аясында   «Жеңісті жылдар - жемісті жылдар» атты іс-
шара өткізді. 

Мадияр Үмбетовтің жетекшілігімен 303-топ 
студенттері ұйымдастырған шарада жастар алдымен 
Ұлы Отан соғысына арналған бейнематериал 
тамашалап, артынан  арнау өлеңдер оқып, күй шертіп, 
көрініс қойып, әуелете әсем ән шырқады. Сондай-ақ 
оқытушы Мадияр Үмбетов студенттерге Ұлы Жеңістің 
маңызы мен бабалар ерлігінің ұмытылмайтындығын 
айтып, бүгінгі бейбіт күн сол ата-бабаларымыздың 
от кешіп, оқ жастанған қасіреттерінің арқасында 
жеткенін, оны әрдайым бағалау керектігін түсіндірді.

А.А. ЕСЕКЕЕВА 
заң факультетінің аға оқытушысы 

***

Жақында ЖОО-ға дейінгі білім беру 
факультетінде «Ғылымдағы студент – болашақтың 
зияткерлік әлеуеті» атты студенттер мен жас 
ғалымдардың халықаралық ғылыми конференциясы 
өтті. Шараға Қазақстан ЖОО студенттері, әл-Фараби 
атындағы ҚазҰУ шетелдіктердің тілдік және жалпы 
білім беру дайындығы кафедрасының тыңдаушылары, 
қазақ диаспорасы өкілдері, АИР тыңдаушылары, 
«Бейіндік мектеп» оқушылары қатысты. 

Пленарлық мәжілістен кейін 9 секцияға бөлініп, 
қатысушылар баяндамаларын оқыды. Конференцияда 
«Тілге құрмет – елге құрмет»; «Тарих тағылымы»; 
«Табиғаттың тылсым сырлары»; «Земля наш общий 
дом» деген тақырыптар қозғалды. 

Конференцияға қатысқандар әр сала 
әртүрлі тақырып бойынша баяндама жасады. 
Нәтижесінде, жүлделі орын алғандар диплом және 
сертификаттармен марапатталды. 

Г. МОЛДАҒАЛИЕВА, 
ЖОО-ға дейінгі дайындық кафедрасының 

аға оқытушысы

***

В студенческом пресс-клубе кафедры 
ЮНЕСКО, международной журналистики и связи 
с общественностью прошла очередная встреча, 
спикером которой стал диджитал-маркетолог 
компании «Samsung» Н.Ибраев. 

Современные коммуникации и связи с 
общественностью теперь уже не мыслимы, 
по убеждению гостя, без новых технологий. 
Появившись несколько лет назад, они буквально 
преобразили инструменты современного PR, стали 
полезными журналистам, издателям, дизайнерам. 
Как считает Нурмухамед Ибраев, именно умение 
быстро и качественно общаться с потребителем 
теперь стоит в основе деятельности компаний. Да 
и самый яркий пример – интерактивная онлайн-
конференция с ректором КазНУ академиком 
Галымом Мутановым, который отвечал на 
интересные вопросы пользователей со всего мира на 
интернет-площадке G-Global. Как в Казахстанском 
пресс-клубе, чье 20-летие стало отправной точкой 
для организации студенческого аналога, студенты 
и магистранты задавали вопросы, получали 
развернутые комментарии гостей. В частности, 
можно ли распиарить самого себя как специалиста? 
Нурмухамед предложил очень интересные схемы и 
варианты. 

Александр РОЖКОВ,
к.ф.н., старший преподаватель кафедры 

***

Философия және саясаттану факультетінің 
дінтану және мәдениеттану кафедрасының 
«Дінтану» мамандығы студенттері жақында 
Түркістанда өткен Қазақстан Республикасы жоғары 
оқу орындарының студенттері («Нұр» тобы) 
арасындағы  VII Республикалық дінтану және 
теология пән олимпидасына қатысып, жүлделі 
оралды. Ташмұханбет Сырым, Тәңірбердиев Бекасыл, 
Болатханова Ақбөпе және команда жетекшісі ретінде 
аға оқытушы М.А. Жекебаевадан құралған ҚазҰУ-
дың «Нұр» тобы  VII Республикалық дінтану және 
теология пән олимпиадасында 2-орынды иеленді. 
Қожа Ахмет Ясауи атындағы халықаралық қазақ-түрік 
университеті     ұйымдастырған шара жоғары деңгейде 
өтті. 

***

И.А. Крылов атындағы қалалық балалар кітап-
ханасында «Дарабоз» әдеби шығармашылық 
байқауының жүлделі орын алған  авторларымен  
кездесу болып өтті. Кешке «Дарабоздың» жүлдегері 
ҚазҰУ-дың доценті, ғалым-жазушы Көккөзова 
Мария Балмұханқызы да қатысып, «Ала бұзау» 
әңгімесінің жазылуы жайлы оқушыларға әңгімелеп 
берді. «Ала бұзау» әңгімесі оқушыларға өте ұнапты. 
Олар автордың басқа да жазылған әңгімелері жайлы 
сұрап, өздері де әңгіме жазғылары келетіндерін айтты. 
Кеш қызықты әрі тартымды өтті.

А.А. МАСИМБАЕВА, 
ЖОО-ға дейінгі дайындық 

кафедрасының оқытушысы

Основой обсуждаемых тем участников 
пленарного заседания симпозиума 
стали пять институциональных реформ, 
выдвинутых Президентом Казахстана 
Н.Назарбаевым. Свои мнения о важности 
проведения этих реформ высказали 
депутаты Мажилиса парламента РК, 
представители ООН и ЮНЕСКО, 
университетов Южной Кореи, видные 
казахстанские общественные деятели, 
ученые и эксперты. Участники 
мероприятия подчеркнули, что они в 
совокупности направлены на укрепление 
казахстанской государственности, 
повышения роли Казахстана в 
международном сообществе и вхождение 
его в число 30 развитых стран мира.

«В современных условиях 
вопросы сохранения мира и согласия 
принимают особую актуальность 
как залог стабильного и устойчивого 
развития государств. В формировании 
казахстанской модели мира и согласия 
бесценна роль Ассамблеи народа 
Казахстана, созданной по инициативе 
Президента страны Н.Назарбаева. 
Принципы Ассамблеи в полной мере 
сочетаются с принципами ООН и одной из 
институциональных реформ Казахстана. 
Мы хотим, чтобы данная конференция, 
посвященная знаменательным датам 
двух стран, способствовала укреплению 
отношений между очень близкими по 
духу народами Казахстана и Кореи», 
– подчеркнула в своем выступлении 
заместитель председателя АНК Любовь 
Ни. 

«Сегодня Казахстан преобразовался 
в мощную экономическую державу 
Центральной Азии. При успешной 
реализации стратегии «Казахстан-2050» 
и пяти институциональных реформ 
посредством последовательной 
демократии и устойчивого 
экономического развития Казахстан 
укрепляет свои позиции на мировой арене. 
Казахстан, являясь лидером в глобальном 
антиядерном движении и объединяя 
граждан более 130 национальностей, 
живущих в мире и согласии, стал 
образцом подражания для многих стран. 
Мудрая и миротворческая политика 
Главы казахстанского государства могла 
бы послужить примером для объединения 
юга и севера Кореи», – отметил вице-
председатель консультативного Совета 
по мирному и демократическому 
объединению Кореи Хён Гён Дэ.

На секционных заседаниях 
симпозиума были обсуждены такие темы 
как: «Формирование модели единства 
и толерантности – залог успеха нации», 
«Повышение качества человеческого 
капитала – ключевой фактор устойчивого 
развития страны (образование, наука, 
инновации)», «Здоровье нации – высшая 
ценность государства», «Молодежный 
форум  «Молодежь за диалог мира и 
согласия». 

Еще одним важным событием 
мероприятия стало участие в симпозиуме 
отечественных и зарубежных 
бизнесменов, представителей таких 
крупных южнокорейских компаний, как: 
«LG Еlectronics», «Samsung Electronics 
Kazakhstan», «Shinhan Bank», «KNOC», 
«Korea Resources Corporation» и других 
организаций. В своих выступлениях 
они актуализировали вопросы 
инвестиций в человеческий капитал, 
развития государственно-частного 
партнерства, подготовки в университетах 
высококвалифицированных кадров и 
конкурентноспособных специалистов, 
интеграции государства, бизнеса и 
науки для успешного решения задач 
и н д у с т р и а л ь н о - и н н о в а ц и о н н о г о 
развития Казахстана и другие. Было 
отмечено, что успех развития экономики 
будущего напрямую зависит от 
инвестиций в образование и науку.  

В завершение мероприятия его 
организаторы и участники приняли 
обращение Президенту РК Н.Назарбаеву. 
Казахстан, выполняя миротворческую 
миссию, может стать хабом 

межцивилизационного сотрудничества 
Востока и Запада, отмечают они в 
своем обращении. «Мы полностью 
поддерживаем, проводимую Вами 
политику мира, дружбы и сотрудничества, 
а также межнационального согласия 
и партнёрства с Республикой Корея. 
Выражаем готовность корейцев 
Казахстана внести вклад в нормализацию 
межкорейских отношений и развитие 
плодотворного сотрудничества 
Республики Казахстан с исторической 
родиной – Кореей», – говорится в 
документе.

Также участники приняли резолюцию 
международного симпозиума, где 
отражены основные аспекты поиска 
и путей решения, поднятых на 
симпозиуме проблем. Это – сохранение 
мира и согласия на земле, укрепление 
поликонфессионального мира и 
межэтнической толерантности, отказ от 
ядерного оружия и его нераспространение, 
воспитание гражданственности 
и патриотизма казахстанской 
молодежи, совершенствование и 
интернационализация образования, 
интеграция науки и бизнеса и т.д.

Двухдневный форум завершил 
свою работу проведением массового 
культурно-спортивного праздника, в 
ходе которого прошли праздничный 
концерт корейских художественных и 
творческих коллективов, состязания по 
национальным корейским и спортивным 
играм, конкурсы и соревнование по 
футболу.

Акмарал КУАНЫШ

Праздник дружбы
В КазНУ в рамках международного 
форума корейцев, посвященного 
20-летию Ассамблеи народа 
Казахстана, 25-летию Ассоциации 
корейцев Казахстана, 70-летию 
освобождения Кореи прошел 
массовый культурно-спортивный 
праздник. 

В масштабном мероприятии на стадионе 
университета приняли участие руководство 
вуза, зарубежные гости форума, представители 
корейской диаспоры Казахстана и студенты 
КазНУ.

Вице-председатель Консультативного совета 
по мирному и демократическому объединению 
Кореи Хён Гён Дэ, отметил значимость участия 
КазНУ в проведении корейского форума и 
культурно-спортивного праздника. «Хотелось 
бы выразить особую благодарность ректору 
Галыму Мутанову и коллективу вуза за помощь 

в организации мероприятий. Этот праздник 
укрепляет и развивает добрые отношения 
между Казахстаном и Кореей. Нам всем важно 
поддерживать спортивный дух и не забывать 
обычаи и традиции», – сказал гость из Южной 
Кореи. 

Зрители восторженно встретили яркое и 
зрелищное выступление корейских народных 
ансамблей и женского хора. Они исполнили 

традиционные песни и 
показали танцевальные 
композиции, в которых 
были отражены 
н а ц и о н а л ь н ы е 
обычаи. Сильные и 
смелые состязались 
в спортивных 
с о с т я з а н и я х , 
захватывающе и 
интересно прошла 
финальная игра по 
футболу. Победители 
и призеры были 
награждены дипломами 
и кубками.

В рамках праздника 
были организованны 
детская творческая 
площадка, выставка 
корейских сувениров 
и национальных 

костюмов, а также проведен розыгрыш ценных 
призов среди собравшейся на концерте 
публики.

Рустем АБРАЕВ
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14 мамырда физика-техникалық факультетінде «Өнегелі өмір» 
топтамасымен «Совет Исатаев» кітабының тұсаукесері өтеді

ақпарат
1995 жылы 23 сәуір ЮНЕСКО шешімімен «Халықаралық кітап күні» 
деп жарияланды. Міне, содан бері бұл күн Ресейде, Германияда, 
Америкада, т.б шетелдерде өте жоғары деңгейде аталып өтілуде. Бұл 
күннің 23 сәуірге сәйкес келуі тектен-тек емес еді. «Халықаралық 
кітап күні» 1923 жылы 23 сәуірде діни Әулие Георгий мерекесінде 
әйгілі испан жазушысы Мигель де Сервантестің құрметіне 
Испанияда кітап сатушылар арасында сол күнгі әрбір  кітапты сатып 
алушыға бір раушан гүлін сыйға ұсынуға келіскен күнге сәйкес 
келеді. 

Араб тілінде оқырманға жол тартты

Осындай айтулы күнді Алматы 
қаласындағы Мысыр Араб 

Республикасының Мәдени орталығы 
да халықаралық форум түрінде 
атап өтті. Форумға әл-Фараби 
атындағы Қазақ ұлттық университеті, 
шығыстану факультеті Таяу және Орта 
Шығыс кафедрасының оқытушы-
профессорлар құрамы да қатысты. 
Іс-шара барысында кафедра доценті 
Қ. Қыдырбаев әл-Фараби атындағы 
Қазақ ұлттық университетінің 
ректоры  Ғ. Мұтановтың «Айналаңды 
нұрландыр» атты өлеңдер жинағының 
араб тіліндегі нұсқасын көпшілікке 
таныстырып, бір нұсқасын Мәдени 
орталық директоры Хамдан Ибраһим 
мырзаға табыстады. Сондай-ақ, 

доцент Ы. Палтөре  мысырлық 
профессор Насрулла әт-Таразидің 
«Түркістан: өткені мен бүгіні» атты 
еңбегінің араб тілінен қазақ тіліне 
аударған нұсқасымен таныстырды.

Қорытынды жиында Алматы 
қаласындағы Мысыр Мәдени 
орталығының директоры Хамдан 
Ибраһим мырза ҚазҰУ ректоры  

Ғ. Мұтановтың «Айналаңды 
нұрландыр» атты өлеңдер жинағының 
араб тіліндегі аудармасын араб 
оқырмандарына жол тартқан әдеби 
шығарма ретінде жоғары бағалап, 
жинақ аудармашысы Таяу және Орта 
Шығыс кафедрасының доценті, 
аудармашы Қалдыбай Қыдырбаевты 
Мысыр Араб Республикасы Білім 
министрлігінің арнайы құрмет 
белгісімен марапаттады.

М. САЛҚЫНБАЕВ,
Таяу және Орта Шығыс 

кафедрасының меңгерушісі 

G-Global инфо-
коммуникациялық алаңының  
«Ай тұлғасы» жобасы аясында 
журналистика факультеті 
ЮНЕСКО, халықаралық 
журналистика және қоғаммен 
байланыс кафедрасының 
ұйымдастыруымен 
«Ақпараттық қоғам және 
тұрақты даму» тақырыбында 
бейнеконференция өтті.

Шараға Түркияның Ыстамбұл 
университетінің, М.В. Ломоносов 
атындағы Мәскеу мемлекеттік 
университетінің, Саха Республикасының 
М.А. Аммосов атындағы Солтүстік-
Шығыс федералды университетінің 
ғалымдары қатысып, қазіргі әлемдегі 
саяси және ақпараттық үдерістер, БАҚ-
тың бүгінгі ахуалы мен болашағы туралы 
пікір бөлісті. Оның ішінде ақпараттық 
қоғамдар арасында достық көпірлерін 
орнату ұсынысының қолдау тапқанын 
атап көрсетуге болады. 

Ғалымдар бейнеконференцияда бүгін-
де баспасөз, жалпы, БАҚ қиын жағдайды 
бастан кешіріп отырғанын тілге тиек етті. 
Бұл өз кезегінде ақпараттық қоғамның 
дамуына кері әсер етпей қоймайды. 
Өйткені, адал, білімді, ұстанымына берік 
мамандармен толықпайынша, тәуелсіз 
БАҚ болмайды. Ал онсыз ақпараттық 
қоғам болуы мүмкін емес. Сондай-ақ 
күшті мемлекет болып өмір сүру үшін 
ақпараттық қоғамның берік орнығуы 
қажет екенін өмірдің өзі көрсетуде.

Нұрлан ТҰЯҚОВ,
Студенттік баспасөз орталығы

В Алматы прошла VIII международная книжная и полиграфическая 
выставка «По Великому Шелковому пути», которая стала важным 
событием в культурной и образовательной жизни Казахстана. 

В работе выставки приняли участие более ста 
издательств, книготорговых и полиграфических 
компаний из десяти стран мира. В их числе 
и издательский дом «Қазақ университеті», 
организовавший в рамках выставки  ряд мероприятий.

В конференц-зале выставочного павильона 
№9А КЦДС «Атакент» состоялась дискуссия на тему 
«Брак и семья в современном обществе» с видными 
учеными РК М. Кабаковой, З. Жаназаровой, 

И. Межибовской, авторами многочисленных 
трудов, выпущенных издательским домом «Қазақ 
университеті» и рассматривающих данную проблему 
с социологического, юридического, психологического 
аспектов. Встреча стала полезной и познавательной 
для присутствовавших на ней студентов и гостей 
выставки. Дискуссия проходила в интерактивном 
порядке, участники решали незамысловатые, но очень 
полезные задания, отвечали на вопросы, высказывали 

свои мнения по вопросам брака и семьи.
В рамках выставки прошла Международная 

научно-практическая конференция на тему «Казахстан 
в мировом издательском процессе: актуальные 
проблемы и перспективы развития». Также в эти дни 
прошли презентации «Клубная карта» и «Подписка на 
книги КазНУ-2015».

На  стенде издательского дома «Қазақ 
университеті» были выставлены не только учебные 
пособия, учебники, монографии для высшего 
образования, но и всеми известные книги из сериии 
«Өнегелі өмір» (под. ред. Г. Мутанова), «Код слова» 
О. Сулейменова, «Аль-Фараби и современность» Г. 
Мутанова, «Академик Т.Тәжібаев» Ж. Туркпенулы, 
«Ноқталанған тарихшы» и «Необузданный историк» 
М. Сарсеке и др., также были представлены книги 
победителей конкурса «Лучшее учебное издание 
КазНУ-2014».

По итогам выставки издательский дом 
«Қазақ университеті» был награжден дипломами 
«Лучшее научное издание» за книгу «Аль-Фараби и 
современность», вышедшую под редакцией акдемика 
Г. Мутанова, «Лучшее вузовское издание» – за книги 
«Омыртқасыздар зоологиясы. 1-бөлім» профессора К. 
Даутбаевой, старшего преподавателя С. Шалгымбаевой 
и «Омыртқалылар зоологиясы. 2-бөлім» доцента Б. 
Есжанова, преподавателя Н. Сапаргалиева.

Также в рамках выставки прошли 
благотворительные акции, различные розыгрыши, 
конкурсы и викторины. Студенты факультета 
журналистики организовали флешмоб. На конкурсах 
и розыгрышах участвовали как организаторы, так 
и посетители выставки. Активные участники были 
награждены памятными сувенирами от издательского 
дома – календарями, футболками, кепками, 
ежедневниками, блокнотами с логотипом и картинами 
на тему университета и издательского дома. 

Издательский дом «Қазақ университеті»

В рамках проекта «Персона месяца» на интерактивной площадке «G-Global» 

на факультете философии и политологии состоялась видеоконференция на 

тему «Современные ценности общества: диалог культур и цивилизаций».

Участниками видеоконференции 
стали ректор КазНУ академик Г. Мутанов, 
про фес сорско-преподавательский состав 
факультета философии и политологии, 
научно-образовательный и культурный 
центр ТЮРКСОЙ при КазНУ, КарГУ им. 
Е. Букетова, КазУМОиМЯ им. Абылай 
хана, ученые США, Германии, Голландии, 
Франции, Финляндии, Испании, Греции, 
Турции, Болгарии, Южной Кореи, России, 
Азербайджана. 

На видеоконференции  обсуж-

дались такие вопросы, как: роль 
интерактивной площадки «G-Global»  
в  развитии межкультурного диалога, 
сотрудничества, сохранения исторической 
преемственности; современные ценности  
в условиях глобального информационного 
общества; кризис общечеловеческих 
ценностей и поиски путей его решения; 
казахстанский опыт формирования 
межэтнической и межконфессиональной 
толерантности, социального согласия 
и стабильности; культурный обмен, 

даль нейшее развитие гуманитарных 
связей и углубления сотрудничества 
между различными странами; духовно-
нравственное и патриотическое 
воспитание молодежи.

По итогам мероприятия участники 
и гости конференции выступили с 
предложениями о создании научного 
центра, вовлечении молодых ученых, а 
также исследовании наследия Аль-Фараби 
на международном уровне. Конференция 
завершилась торжественным закрытием 
II Международного Фараби Форума и 
принятием резолюции. 

А. ТАНАБАЕВА,                                                                                                                               
PhD докторант

факультета философии и политологии

Э к о н о м и к а 
ғ ы л ы м д а р ы н ы ң 
докторы, профессор, 
ҰҒА академигі Сағындық 
Сатыбалдиннің «2050 
Стратегиясы». «Мәңгілік 
ел». «Нұрлы жол» атты 
монографиясы жарық 
көрді.

 Мұнда ел өмірінің 
соңғы кезеңі ғылыми 
екшеуден өткізіледі. 2007 
жылы АҚШ ипотекалық 
жүйесінде басталып 
әлемге індеттей 
тараған қаржы экономикалық дағдарыстың 
себеп-салдарын аша отырып, Президент Н.Ә. 
Назарбаевтың тікелей ұсынысымен қабылданған 
«2050 Стратегиясы» және «Нұрлы жол – болашаққа 
бастар жол» атты бағдарламалардың өзектілігі 
мен оларды жүзеге асырудағы жетістіктер және 
олқы тұстары жан-жақты талқыланады. Автор 
өзінің оқырманға ұсынып отырған осынау 
құнды ғылыми еңбегінде Қазақстанның әлемдегі 
озық елдер сапында болуы үшін не істеу керек 
деген өзекті сұраққа жан-жақты жауап беріп, 
дәл осы салада Елбасымыз Нұрсұлтан Әбішұлы 
Назарбаевтың бастамасымен атқарушы билік 
қолға алған игіліктердің өмірлік маңыздылығына 
өз тұжырымын жасайды. 

Сондай-ақ, осы кітапқа әлем мен Қазақстанның 
үйлесімді және ырғақты дамуына қатер қайдан 
деген сұрақтарға жауап берген мақалалары да 
енгізілген. 

Өз тілшімізден
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В рамках празднования 70-летия Великой Победы прошла встреча с ветеранами 
войны и труда «Дух Победы высок, слава вечна!»

Ұ л ы  ж е ң і с к е  –  7 0  ж ы л

Офицером сделала война …

Ұлы жеңістің 70 жылдығына орай 1941-1945 жылдары соғыс 
алаңында өздерінің ерен ерліктерімен адамзатты ұлтшылдық 
дертінен қорғауға үлес қосқан біздің экономика ғылымының 
ұлы ғалымдары мен тәлімгерлерін еске аламыз. Экономика 
факультетінің оқытушылары барлық кеңестік адамдармен қатар 
1941-1945 жылдары Ұлы Отан соғысына белсене қатысты. Соғысқа 
қатысқан тұлғалар: біздің факультеттің алғашқы деканы Жеребятьев 
Федор  Алексеевич, жаратылыстану факультеттерінің саяси 
экономия кафедрасының меңгерушісі Пуриц Виктор Наумович, 
саяси экономия кафедрасының доценты Мордовин Василий 
Георгиевич,      доцент  Қанатбаев Егізбай Қанатбаев. 

В 1941 году на фронты Великой Отечественной войны из Алма-Аты 
ушли 170 студентов, 25 преподавателей и аспирантов, 62 сотрудника 
первого классического университета Казахстана – Казахского 
государственного университета  имени С.М. Кирова. Выпускник 
биологического факультета Александр Григорьевич Попов удостоен 
звания Героя Советского Союза, награжден Орденами Ленина, 
Отечественной войны I степени, тремя Орденами Красной Звезды и 
медалями. 

Личное дело Героя сохранилось в архиве 
нашего университета. Оно позволило 
уточнить дату рождения, социальное 
положение (была такая графа в те времена), 
учебу до поступления в вуз. Из короткой 
автобиографии узнаем, что Александр 
Попов родился 25 октября 1917 года в 
деревне Степное Лапатинского района 
Уральской области (ныне Курганская 
область России). Русский. В 1929 году 
окончил начальную школу и в 1930 году его 
родители, отец – Григорий Григорьевич и 
мать – Варвара Терентьевна, переехали в 
Усть-Каменогорск. В пятый класс Алек-
сандр пошел в городскую школу и в 1937 
году окончил десять классов. 

Красивым каллиграфическим 
почерком на тетрадном листе в 
полстранички написано заявление 
Александра Попова от 25 августа 1937 
года на имя директора (должность 
ректора вуза вводится позже) Казахского 
Государственного университета имени 
С.М.Кирова: «Прошу принять меня во 
вверенный Вам университет на первый 
курс био-логического факультета». 

К началу Великой Отечественной 
войны Александр успел окончить четыре 
курса и в июне 1941 года и был призван в 
армию. Прошел ускоренный курс Алма-
Атинского военного пехотного училища, 
постигая нелегкую науку побеждать врага. 
Одновременно по ускоренной программе 
завершил учебу и в университете. 21 
сентября 1941 года сдал последний 
государственный экзамен по зоологии 
и ему был вручен диплом биолога за 
номером 555 318. 

Боевое крещение лейтенант 
Александр Попов получил 12 мая 1942 
года под Харьковом. Отважно сражался 
на Юго-Западном, Сталинградском, 
Воронежском, Степном и других фронтах. 
Принимал участие в Сталинградской и 
Курской битвах. Командирская судьба 
офицера на фронте складывалась 
весьма быстро и удачно. Это говорит о 
его фундаментальных знаниях тактики 
и боевой выучке, личной храбрости, 
авторитете среди бойцов. 

Указом Президиума Верховного 
Совета СССР от 26 октября 1943 года за 

образцовое выполнение боевых заданий 
командования на фронте борьбы с 
немецко-фашистскими захватчиками 
и проявленные при этом мужество 
и героизм, гвардии майору Попову 
Александру Григорьевичу присвоено 
звание Героя Советского Союза с 
вручением Ордена Ленина и медали 
«Золотая Звезда» № 1363. Затем он 

принимал участие в знаменитой Ясско-
Кишиневской операции, в освобождении 
Румынии, Болгарии, Венгрии, столицы 
Югославии – города Белграда. Войну 
Александр Попов закончил в австрийских 
Альпах. Его ратный подвиг приблизил к 
нам День Великой Победы.

После войны отважный офицер 
продолжал службу в рядах Вооруженных 
Сил СССР. Окончил Военную академию 
имени М.В. Фрунзе. По решению 
командования был направлен для 
прохождения дальнейшей службы во 
вновь создаваемый Степной военный 
округ в Алма-Ату на должность 
помощника начальника отдела 
оперативной подготовки штаба округа. 
Затем служил в Туркестанском военном 
округе. В 1952 году окончил Военно-
дипломатическую академию. Служил в 
Главном разведывательном управлении 
(ГРУ) Генерального штаба. С 1964 года  
был преподавателем в Военном институте 
иностранных языков, передавая свои 
знания и эстафету воинской доблести 
молодому поколению. С августа 1973 
года полковник А.Г. Попов находился в 
запасе. Жизнь прожил яркую и славную, 
достойную самого высокого уважения. 
Герой скончался 30 апреля 2004 года и 
похоронен  на Митинском кладбище в 
столице России. Мы помним нашего 
выдающегося выпускника-воина, земляка  
и гордимся им!

К. БАЛТАБАЕВА,
к.и.н., член Ассоциации выпускников 

Бұл қатарда айрықша орынға көрнекті 
қайраткер, алғашқы қазақ экономист-
академигі, ғалым-энциклопедист, әйгілі 
публицист Сақтаған Байшев ие. Ол ұрыс 
алаңында 100-атқыштар бригадасының 
әскери политбөлімінің бастығы, ҚРҚА 
Бас Саяси басқармасының жауапты 
қызметкері болды. Соғысты Берлиндегі 
Рейхстагты талқандаған 3-соққы беру 
армиясының құрамында аяқтады. 
Экономика саласында ұлттық кадрларды 
даярлау мен тәрбиелеу үшін де қосқан 
үлесі зор. 

Сонымен қатар Федор Алексеевич 
Жеребятьев 1942 жылы Кеңестік әскер 
қатарына шақырылып, Ұлы Отан 
соғысына қатысты.1949 жылы ҚазМУ 
экономика факультетінің деканы болып 
тағайындалып, 1963 жылға дейін жұмыс 
атқарды. Федор  Алексеевич тек саяси 
экономияны ғана емес, сондай-ақ қазақ 
тілін де жақсы білді. Қазақ зиялыларының 
үш ұрпағы оны біледі және өздерінің 
ұстазы санайды. Қазақтардың ортасында 

өскен ол орыс және қазақ мәдениетін 
бойына терең сіңірді. Оның еңбектері 
мемлекетпен және Қазақстан қоғамымен 
тиісті деңгейде бағаланды.

Сондай-ақ мұндай батыр, ғалым 
ұстаздардың қатарында Мажекен Есенов 
Бутин, Виктор  Наумович  Пуриц те бар. 

Жоғарыда аталғанд Виктор Наумович 
Пуриц ҰОС кезеңіндегі жарақат алғанына 
қарамастан, ғылыми-зерттеушілік және 
педагогикалық алаңда жанкешті күрескер 
екенін көрсете білді. Нәтижиесінде өзі 
туралы жарқын және қайырымды естелік 
қалдырды. 

Мордовин Василий Георгиевич 
майданға қатардағы сарбаз болып 
аттанып, лейтенант атағымен оралса, 
КазМУ доценті, ұшқыш-сынақшы 
Никитинский Сергей Клавдиевич ерен 
еңбегі үшін Отан соғысының І дәрежелі 
орденімен марапатталды.

Ал, э.ғ.к., профессорлар Егізбай 
Қанатбаевич Қанатбаев пен Яхия 
Аубакирович Аубакиров Отан соғысының 

орденімен, көптеген мерейтойлық 
медальдармен марапатталып, экономика-
лық теория және экономика лық ілімдер 
тарихы турасында өзіндік үлестерін қосты.

1941-1945 жылдары ҰОС жеңісінің 70 
жылдық мерейтойын тойлай отырып, 
біз тағы да ержүрек офицерлеріміз бен 
әскерлерімізді, құрметті тәлімгерлеріміз 
– Ф.А. Жеребятьев,  С.Б. Баишев, М.Е. 
Бутин, В.Н. Пуриц,  В.Г. Мордовин, С.К. 
Никитинский,  Е.К. Канатбаев, Я.А. 
Аубакировтарды құрметпен еске аламыз. 

Олардан тәрбие алған ұрпақ, мына 
біздер тағы да өз ойларымызды, қызметі-

мізді таразыға салып, олардың өз деріне 
және өз оқушыларына, Отандастарына 
деген жоғары талаптарын сүзгіден 
өткіземіз. Олар – өз халқыңа, Отанға, 
таңдаған ісіңе деген шексіз адалдықтың 
үлгісі. Фронтшылардың есім дері мен 
ерліктері халық жадында мәңгі сақталады.

Е.Б. ЖАТКАНБАЕВ, 
Ж.Я. АУБАКИРОВА, 
Р.Т. ДУЛАМБАЕВА,

 экономика кафедрасының 
оқытушылары 



5№16 (1568) 5 мамыр 2015 жыл
т Ұ л ғ а

Жалпы тіл білімі және шетел филологиясы кафедрасының және С. Демирел университетінің ұйымдастыруымен 
«Білім беру: мәдениаралық қарым-қатынас және академиялық ұтқырлық» атты дөңгелек үстел өтті

«Ерлік елеусіз қалмасын, олжа – елге, атақ – ерге сауға», – 
деген  Бауыржан Момышұлының керемет сөзі бар. Сондықтан 
қанша ғасыр өтсе де адамзат тарихында елі мен жерін 
қорғаған батырлардың ерлігі мәңгі есте сақталуы тиіс.  

Внедрение магистерских программ в образовательную 
систему РК было отражением общемировой тенденции, 
направленной на унификацию программ и дипломов 
высшего образования.   

Ұлы Жеңістің 70 жылдық мерейтойы 
қарсаңында Қазақ ұлттық университеті 
музейінің қызметкерлері журналистика 
факультетінің М. Барманқұлов  атындағы 
теле-радиокешенінің түсіру тобымен бірге 
т.ғ.д., профессор, ҚР ГҒА, ҰҒА академигі, 
отставкадағы полковник, нағыз ұлтжанды 
азамат Уахит Хамзаұлы Шәлекенов – 
Баласағұни ағамыздың отбасында болып 
қайтты. Ондағы негізгі мақсатымыз – 1942 
жылы 18 жасынан майданға аттанып, сұм 
соғыстың сұрапыл жылдарында жауға 
қарсы шыққан қазақ жауынгерінің, одан 
кейінгі ұстаз, ғалымның  өмір жолымен 
танысып, өскелең ұрпаққа айтар өсиетін 
алып қайту еді. 

Бүгінде 90-ды арқалаған Уахит атамыз 
– саналы ғұмырын қазақ халқының  
білімі мен ғылымының дамуына сарп 
еткен ұлағатты ұстаз. Алып тұлғасының 
өзі өмірдің қиындығына мойымай, алға 
қойған мақсаттарының биігіне жеткен, 
көргені мен түйгенін, ұрпаққа аманат 
қылып қалдырып, күш-қуаты мен қабілет-
қасиетін оларды нағыз азаматтық рухта 
тәрбиелеуге, ғылыми-педагогикалық 

қызметке арнап, 700-ден астам ғылыми 
жарияланымы мен 30 монографиясы 
жарыққа шыққан көрнекті ғалым. 

 Соғыс жайында, өзінің шабуылға 
қатысқан уақыттарын аса ынтызармен айта 
қоймаса да, бүкіл қазақ жауынгерлерінің 
ержүрек, өресі кең өр мінез, қайсар, сонау 
өзі зерттеген түркі халықтарының әлемді 
аузына қаратқан һас батырларының 
жалғасы болғандықтан, олардың кез 
келген жауды жеңбеуі мүмкін емес екенін 
баса айтты. 

«Ел үшін аянба, ерлігіңе сын, жұрт 
үшін аянба, жігіттігіңе сын», – деген ұлы 
қаһарман еріміз Бауыржан Момышұлы 
айтқандай, сын сағаттарын III Украина 
майданы, Курс-Орлов доғасындағы 
алпауыт шайқастарға қатысып, Ескі Оскал, 
Дергачи и Харьков, Белгород қалаларын 
неміс басқыншыларынан азат етуде «Қызыл 
Жұлдыз», І және ІІ дәрежелі «Отан соғысы» 
ордендерімен марапатталғаны туралы, 
әскердегі есте қаларлық оқиғаларынан 
да қысқаша ой өрбітті. 1973 жылдан бергі 
ғылыми өмірі қазіргі әл-Фараби атындағы 
ҚазҰУ-дың тарих факультетінде шәкірт 
дайындауға арналды. 

«Жаныңнан күдер үзбей соғыспасаң, 
жауды күйрете алмайсың» деген ұранмен  
шайқасқан осындай асыл азаматтарымыз 
арамызда жүргенде Ұлы Жеңіс үшін 
аға ұрпаққа алғысымызды білдіруіміз 
керек. Ол миллиондаған өмір, ата буын 
азаматтарымыздың көз жасымен төленді. 

Бүгінгі бейбіт өмірді сыйлаған соғыс 
ардагерлеріне мың да бір алғыс!  Ал сұм 
соғыс даласында қаза тапқаңдар мәңгі есте 
қалады! 

Әлем тарихындағы ең зұлматты соғыста 
жеңіске жеткен ардақты ардагерлер, 
құрметті Уахит ақсақал, Ұлы Жеңіс 
күндеріңіз құтты болсын!

Ардақ ЖҮМЕКЕҚЫЗЫ,
музей қызметкері 

Қазақстанның еңбек сіңірген 
қайраткері, Қазақстанда коллоидты-
химиялық ғылыми мектептің 
негізін салушы, ҚР Жоғары мектеп 
ҒА, Жаратылыстану ғылымдары 
Қазақ академиясының,  Нью-
Йорк ҒА академигі, Англияның 
Корольдік химия қоғамының мүшесі, 
коллоидниктердің халықаралық 
ассоциациясының (YASIC) және 
коллоидниктердің Еуропалық 
қоғамының (ESSIC), РҒА коллоидтық 
химия және физика-химиялық 
механика бойынша Ғылыми 
Кеңесінің, РҒА  «Коллоидтық журнал» 
редколлегиясының мүшесі, химия 
ғылымдарының докторы, профессор 
Қуанышбек Битуұлы Мұсабеков 15 
мамырда 75-ке толады. 

Қ.Б. Мұсабеков 1940 жылы 15  мамырда 
Түркістан қаласында дүниеге келді. 1958 ж. 
Шымкент облысында «Балтакөл» орта мектебін 
бітіріп, 1958-59 жж. ауыл шаруашылығында 
жұмыс істейді. 1959 ж. ҚазМУ-дың 
биология факультетіне түсіп, сол жылы 
химия факультетіне ауысады. 1964 ж. химия 
факультетін қызыл дипломмен бітіріп, ҚазССР 
ҒА Химиялық ғылымдар институтында (ХҒИ) 
аға лаборант болып қызмет етеді.  1965-68 жж. 
Ленинград қаласындағы Жоғарымолекулалық 
қосылыстар институтында аспирант, ал 1968-
70 жж. ҚазССР ХҒИ кіші ғылыми қызметкер 
болып қызмет етеді. 1979 ж. ол атақты ғалым 
профессор Г.В. Самсоновтың жетекшілігімен 
кандидаттық диссертация қорғап, күрделі 
органикалық қосылыстарды тазалаудағы 
тиімділігі жоғары иониттерді синтездеуді 
меңгерді. 1970-72 жж. ҚазМУ-дың физикалық 
химия және электрохимия кафедрасының аға 
оқытушысы болып, 1972 жылы Қазақстанда 
алғаш рет ашылған ҚазМУ-дың коллоидтық 
химия кафедрасын меңгереді. Қ.Б. Мұсабеков 
осы кафедраны ұзақ жылдар бойы (1972-
2009жж.) табысты басқарып, оның қалыптасуы 
мен дамуына орасан зор үлес қосты.  1984 
ж. «Полиэлектролиттер мен беттік активтік 
заттардың ассоциаттарын фазааралық беттерде 
пайдаланудың химиялық негіздері» атты 
тақырыпта докторлық диссертация қорғады, 
1986ж оған профессор атағы беріледі. Кейіннен 
өзі көптеген ғылыми мамандарды даярлайды.  
Профессор Қ.Б. Мұсабековтің жетекшілігімен 
6 ғылым докторы (Ж.Ә.Әбілов, С.Б.Айдарова, 
Қ.И.Әубакірова, С.М.Тәжібаева, Қ.И.Омарова, 
Қ.Ж. Әбдиев), 40-қа жуық  ғылым кандидаты 
даярланды және философия докторы атағын 
алу үшін 4 диссертация (Стамқұлов Н.Ш., 
Рахымбаева Д.Ж., Болатова Д.К., Қоржымбаева 
Қ.Б.) қорғалды. 

Профессор Қ.Б.Мұсабековтің еліміздің 
академиктері Б.А. Жұбанов, Е. Ерғожин, 
Е.М. Шайхутдинов, Е.А. Бектұров, Қ.А. 
Жұбановтармен тығыз ғылыми байланыста 
болып, өзінің шәкірттерімен бірге жасаған 
еңбектерінің нәтижесінде елімізде коллоидтық 
химия саласында жаңа ғылыми бағыт – 
суда еритін полимерлердің және олардың 
бетті-активтік заттармен ассоциаттарының 
коллоидтық химиясы – қалыптасты. 

1987-95 жж.  Қ.Б. Мұсабеков химия 
факультетінің деканы болып қызмет етті. Осы 
жылдары оның басшылығымен  химия пәнінің 
Республикалық оқу-әдістемелік орталығы, 

коллоидтық химиядан кандидаттық диссертация 
қорғалатын арнайы Кеңес ашылды, факультет 
ұжымы іргелі және қолданбалы ғылыми 
жұмыстардың нәтижесінде оқу-әдістемелік және 
тәрбие жұмыстарының тиімділігін арттыруда 
көптеген табыстарға жетті.

Қ.Б. Мұсабековтың ғылыми зерттеулері 800-
ден астам жұмыстарда жарияланған. Ал ғылыми 
бағытының практикалық маңыздылығы 40-тан 
астам ССРО-ның авторлық куәліктері және ҚР 
патенттермен расталған. Профессор алыс және 
жақын шетелдердің көптеген ғалымдарымен 
тығыз ғылыми байланыс жасап тұрады. Қ.Б. 
Мұсабеков жас мамандарды даярлауға көп көңіл 
бөледі. Ол студенттер, магистранттар және 
докторанттарға үш тілде (қазақша, орысша, 
ағылшынша) жоғары ғылыми-әдістемелік 
деңгейде дәріс оқиды. 

Профессор Қ.Б. Мұсабековтің 
ұйымдастыруымен Алматы қаласында  
университеттің коллоидтық химия кафедрасы 
негізінде коллоидтық химия және физика-
химиялық механика бойынша ССРО ҒА-ның 
Ғылыми Кеңесінің БАЗ-дардың физика-
химиясы секциясының сессиясы (1989ж.), 
«Коллоидтар және беттер» атты халықаралық 
микросимпозиум (1998ж.), «Коллоидтар және 
беттер» атты республикалық конференция 
(2010 ж.),  «Коллоидтар және беттер» атты 
халықаралық конференция (2012 ж.) өтті. 
Ұлағатты ұстаздың 75 жылдық мерейтойына 
арналған «Коллоидтар және беттер» атты ІV 
халықаралық конференция өткізу осы жылдың 
3-5 маусымында көзделіп отыр. 

Осы орайда көптеген шәкірттерінің және 
кафедрадағы әріптестері мен қызметкерлердің 
атынан профессор Қ.Б. Мұсабековті 75 жылдық 
мерейтойымен құттықтай отырып, оның 
деніне саулық, отбасына бақ-береке, ғылыми 
ізденістеріне сәттілік тілейміз.

Аса құрметті, Қуанышбек Битуұлы! Көздеген 
мақсаттарыңыз орындалып, мерейіңіз өсіп, 
Отанымызға білікті, құзыретті жас мамандар 
даярлауда  баянды, табысты еңбек ете беріңіз!

Аналитикалық, коллоидтық химия және 
сирек элементтер технологиясы кафедрасы 

ұжымының атынан:
профессор Ә. ҚОҚАНБАЕВ,

доцент О. ЕСІМОВА 

Основная задача магистратуры – подготовить 
профессионалов в государственных органах, 
международных и казахстанских компаниях, 
а также для научно-исследовательской и 
преподавательской деятельности. 

На кафедре уголовного права, уголовного 
процесса и криминалистики юридического 
факультета подготовлены двадцать пять 
магистерских программ: «Уголовно-право-
вая», «Уголовно-исполнительная дея-
тельность», «Адвокатско-медиаторская дея-
тель ность», «Прокурорско-следственная 
дея  тельность», «Криминалистическое обес-
пе чение деятельности правоохранительных 
органов», «Таможенный контроль и технико-
криминалистическое обеспечение деятельности 
таможенных органов»; «Таможенная логистика 
и  уголовно-процессуальное обеспечение 
деятельности таможенных органов»; 
«Экспертная деятельность» и другие. Некоторые 
из них являются уникальными и предлагаются 
только на  нашей кафедре.  

Все программы ориентированы на 

приобретение образования специа-
лизированного профиля. Например, про-
грамма «Прокурорско-следственная дея-
тельность» ориентирована на приобретение 
образования специализированного профиля, 
которое позволяет претендовать на занятие, 
требующее высшего специального образования 
для должностей прокурора, следователя, 
начальника отдела дознания и следственного 
отдела.  Программа «Криминалистическое 
обеспечение деятельности правоохранительных 
органов» ориентирована на приобретение 
образования специализированного профиля 
для следователя, начальника отдела 
дознания, начальника следственного отдела, 
начальника криминальной полиции, их 
заместителей. Программы ««Технико-крими-
налистическое обеспечение деятельности 
таможенных органов», «Таможенная логис-
тика и  уголовно-процессуальное обес-
печение деятельности таможенных органов» 
ориентированы  на приобретение образо-
вания специализированного профиля для 

декларанта, инспектора таможенной службы, 
менеджера по работе с таможней, специалиста 
внешнеэкономической деятельности, специ-
алиста по таможенному оформлению, 
таможенного брокера, таможенного пере-
возчика.  

Программы специализации «Эксп-
ертная деятельность» по видам конкретных 
видов судебных экспертиз ориентированы 
на приобретение образования специа-
лизированного профиля для работы на 
экспертной должности в Центре судебной 
экспертизы МЮ РК, лаборатории Таможенной 
экспертизы ТК РК, экспертных учреждениях 
КНБ РК, МО РК,  МЗ РК   и иных сферах 
государственной службы, где требуется 
экспертная оценка. 

Уникальность данной специализации  
заклю чается в комплексе дисциплин, раскры-

вающих сущность правовых институтов и 
базовых фундаментальных дисциплин по 
направлению экспертной деятельности.  В 
содержании образовательных программ 
экспертной специализации включены  
предметы, отражающие  процессы интеграции 
и дифференциации  научных знаний из 
разных областей науки, техники: теория и 
процессуальные основы судебной  экспертизы;  
методологические основы судебной экспертизы; 
метрология,  стандартизация и сертификация 
методик экспертных исследований, теория и 
практика трасологической экспертизы, теория 
и практика баллистической экспертизы,  теория 
и практика почерковедческой экспертизы   и 
другие.   

Р.Б. ТАПАЛОВА,  
 доцент кафедры уголовного права, 

уголовного процесса и криминалистики
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Бетті жүргізген әл-Фараби кітапханасының кітапханашы-менеджері Жұлдыз МАНАПБАЕВА

Обладательницей титула «Мисс КазНУ-2015» стала студентка 3 курса 
факультета химии и химической технологии Айсулу Байсенгирова 

Аристотель – выдающийся, талантливейший древнегреческий 
философ, ученый-энциклопедист, один из любимых учеников 
Платона. 

Аристотель сказал: «Политика – наилучшая (величайшая, важнейшая) из наук». Этими 
словами хочется начать разговор о важнейшем труде всех времен и народов – о «Политике» 
Аристотеля, в которой мы сталкиваемся с государственным устройством, жизненным 
укладом, отношениями между людьми в обществе.

"Политика" Аристотеля

Он занимался изучением таких наук, 
как: философия, политика, биология, 
социология, физика, психология, логика. По 
мнению основоположника этики, психологии 
и поэтики – Аристотеля, "наука бывает 
теоретической и практической", или как сам 
он называл "поэтической", "творческой". К 
первой категории относятся – метафизика, 
математика, физика. Политику и этику, ученый 
рассматривает как науку практическую. 
Области исследования первого мыслителя 
разнообразны. Он является автором огромного 
количества книг, охватывающих все сферы 
жизни человека, приведем лишь некоторые из 
них: "Афинская полития", "История животных", 
"Евдемова этика", "Метафизика", "Категории", 
"О душе", "Поэтика", "Риторика", "Протрептик. 
О чувственном восприятии. О памяти", 
"Политика", "О возникновении животных", 
"Никомахова Этика", "Аналитики. Первая и 
вторая", "Топика", "О небе", "Метеорологика", 
"Об искусстве поэзии", "Физика".

Разнообразие и многосторонность 
философа поражает наше воображение. 
Не каждому дано, одинаково разбираться в 
науках, казалось бы, несхожих и различных, 
как например, физика и риторика, или 
же биология и этика. Одаренный ученый 
подарил нам неимоверное число трудов по 
значительным отраслям науки. Само собой 
разумеется, общество, государство, в котором 
жил основатель Перипатетической школы 
Аристотель, также стали предметом его 
исследования. Одно из главенствующих мест 

в творчестве греческого ученого принадлежит 
труду под названием "Политика".

Как изложено в данной книге, государство 
есть наивысший вид объединения или союза 
людей. Государство – это кульминационный 

замысел этики, лишь живя в обществе, человеку 
предоставляется шанс найти свое место в 
жизни. Фундаментом государства выступает 
семья, семейная же жизнь строится на разных 
видах отношений, таких как отношение детей к 
родителям, сына к отцу, мужа к жене. Среди форм 
правления государством, Аристотель отмечает 
безупречными следующие три: аристократия, 
монархия, умеренная демократия. Абсолютную 
демократию, тиранию, олигархию, автор 
относит к неправильным видам руководства.

Доскональный и исчерпывающий разбор 
обликов государственного полномочия, 
способы формирования общества, методы 
сохранения устойчивости и постоянства в 
государстве, воспитание и образование людей, 
в частности молодежи, доступно преподносится 
в этом труде. "Политика"Аристотеля 
идеально подходит для самообразования, 
самосовершенствования. Это – непростое 
произведение, и хотя оно написано доходчиво 
и вразумительно, эта книга возвращает вас 
к одному и тому же месту, она заставляет 
вас вдуматься, предаваться раздумью, 
философствовать.

Приведем несколько удивительных 
цитат ученого о государстве: "Государство 
есть совокупность граждан"; "От природы 
человек склонен образовывать, скорее, пары, 
а не государства – настолько же, насколько 
семья, первичнее и необходимее государства"; 
"Те государства имеют хороший строй, где 
средние (...) сильнее обеих крайностей или по 
крайней мере каждой из них в отдельности"; 

"Государственный строй губит скорее алчность 
богатых, нежели простого народа"; "Распри 
среди знатных приходится расхлебывать всему 
государству" и так далее.

Как одну из предпочитаемых стратегий, 
автор предлагает всегда держаться середины. 
Нельзя впадать из крайности в крайность; 
придерживаться "золотой середины" – вот 
правильное и верное решение. Писатель 
предлагает формулу безошибочной и 
гармоничной жизни, ключ к счастливому 
существованию как в семье, так и в государстве. 
Это – подобающий и целесообразный образ 
действий, поступков, шагов;  исключение 
крайностей и ошибок, оплошностей и 
погрешностей, заблуждений и неловкости. 
На самом деле, Аристотель выдвигает теорию 
компромисса и теорию умягчения конфликтов, 
столкновений, возражений, несоответствий. 
Философ считал, что любая благоприятная 
черта характера может превратиться в 
недостаток, когда та полна излишества, 
переизбытка. Избыток храбрости, бесстрашия, 
мужественности может обернуть смелость в 
безумие и нерассудительность, а это и есть порок. 
Чрезмерная и немыслимая осмотрительность 
превращает здравомыслие в трусость и 
мнительность, робость и нерешительность. 
Благодаря разуму человек способен поступать 
и действовать, придерживаясь этой житейской 
мудростью и беспроигрышным принципом.

Вышеупомянутый шедевр не дошел до нас 
в полном объеме, тем не менее, его значимость 
и ценность очевидна. Чтение "Политики" 
Аристотеля требует от нас нацеленности 
и сосредоточенности, серьезности и 
глубокомысленности.

А. ЖАПАРОВА,
 преподаватель кафедры теории 

и методологии перевода

«Политика» – эзотерическое 
сочинение Аристотеля, которое 
никогда не публиковалось при жизни. 
Текст сложился постепенно в ходе 
разработки Аристотелем его учения 
о государстве, тесно связанного с 
изучением конкретных особенностей 
государственного устройства 

158 государств (в подавляющем 
большинстве греческих). Эта работа 
Аристотеля была неразрывно связана 
с его преподаванием в Ликее, и текст 
«Политики», видимо, восходит к 
нескольким курсам лекций.

Аристотель подчеркивал, что 
человек сам по себе является 
«обществен ным существом», тяготею-
щим к коллективному существованию, 
это врожденное свойство его 
натуры. Государство, по Аристотелю, 
образуется вследствие природного 
влечения людей к общению. 
Первым видом общения, отчасти 
свойственным и животным, является 
семья. Институту семьи мыслитель 
отдает огромное предпочтение в своем 
труде. Он разъясняет, какими должны 
быть отношения мужа и жены, какую 
роль играет муж в семье, какие 
отношения должны складываться 
между родителями и детьми, в которых 
дети бесправны, и во всем должны 
слушать родителей. Во главе семьи он 
ставит отца и отдает ему все бразды 
правления. Из нескольких семей 
возникает селение, или род; наконец, 
объединение нескольких селений 
составляет государство – высшую 
форму человеческого общежития.

Трактат Аристотеля о государстве, 
содержащий начала социальной 
и политической философии, 
политологии, а также теории 
управления, состоит из восьми 
книг. Первая книга посвящена 
предпосылкам возникновения 
государства, книга вторая разбирает 
идеи предшественников Аристотеля 
о совершенном государстве. В 
третьей книге дается классификация 
форм государственного устройства, 
в книгах четвертой, пятой и 
шестой описывается механизм 
функционирования существующих 
форм государства, а книги седьмую и 
восьмую сам Аристотель характеризует 
как исследование о наилучшем 
государственном строе.

Выводом и заключением ко всему 
трактату является мысль о том, что 
Аристотель воспринимает греческий 
полис как естественную форму 
государственности. Доминирование 
силы закона над всеми гражданами 
и магистратами (то есть гражданами, 
осуществляющими управление), и 
народом-демосом представляется 
Аристотелю главным принципом 
благополучного существования 

государства. Этот принцип сейчас 
широко известен под ставшим 
привычным для уха названием 
“правовое государство”. Но и в случае 
установления “правового государства” 
возникает вопрос о природе и 
происхождении самого закона. Все 
суждения Аристотеля о задачах 
политики, природе закона, практике 
его исполнения строго реалистичны, 
определенны и приближены к 
запросам жизни. 

Нужно отдать должное тому, что 
сейчас многие читают его труды и 
по-настоящему убеждаются в его 
воззрениях на государственную жизнь, 
многие также критикуют его мнение. 
Но самым главным мы считаем то, что 
первый учитель на самом деле впервые 
заговорил о семье как о высшем идеале 
общества. Семья – это маленькая 
ячейка в огромном государстве. На 
самом деле все начинается с семьи. 
Воспитание дети получают в семье, 
выходят в люди, и могут обосновать 
огромное государство, истоки 
которого заложили их родители.

Труд Аристотеля интересен и 
с литературной и с исторической 
точки зрения. Выводом является 
то, что актуальность рассуждений 
учителя до сих пор современна и 
применима к нынешнему поли-
тическому устройству в области 
государственности.

 В. ХМЕЛЕВСКАЯ,
студентка 4 курса факультета 

филологии, литературоведения и 
мировых языков 
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Философия және саясаттану факультетінде «Мектепте және ЖОО-да 
инклюзивті білім беру және тәрбие: даму траекториясы» атты семинар өтті

Экономика және бизнес жоғары 
мектебінде “Менеджмент және 
маркетинг” кафедрасының 
ұйымдастыруымен “Мемлекеттік 
және жергілікті басқару” және 
“Менеджмент”, “Маркетинг” 
мамандықтары бойынша 
“Инновациялық идеядан іс-әрекетке” 
атты студенттік олимпиада өтті.

Жуырда журналистика факультеті ЮНЕСКО, халықаралық журналистика және қоғаммен байланыс 
кафедрасының ұйымдастыруымен Қазақ хандығының 550 жылдығына арналған «Төл тарихым – 
тамырым» атты республикалық студент ақындар айтысы өтті. 

ЮНЕСКО, халықаралық журналис-
тика және қоғаммен байланыс 
кафедрасының меңгерушісі, филол.ғ.д., 
профессор Назгүл Шыңғысова: «Бұл 
жыр додасын жас ақындардың талантын 
шыңдай түсу үшін  және рухани төл 
қазынамыз айтысты насихаттау үшін 
ұйымдастырып отырмыз. Тарихи 
ұлы тұлғаларды, батырларымызды, 
билерімізді, Алаш ардақтыларын ұлықтап, 
ерліктерін насихаттай отырып, жастарды 
отаншылдыққа, бірлікке, ынтымаққа 
тәрбиелеу мақсатын көздедік», – дейді. 

Айтысты ақын Серік Қалиев жүргізсе, 
әділқазылар алқасына танымал ақын 
Жүрсін Ерман, филол.ғ.д., профессор 

Бауыржан Жақып тең төрағалық етті. 
Сонымен қатар әділқазылар алқасының 
құрамында журналистика факультетінің 
деканы Сағатбек Медеубекұлы, ф.ғ.к., 
айтыскер ақын Әбдіғани Бәзілхан, 
айтыскер ақын Қайрат Құлмұхамет, 
филол.ғ.д., профессор Ісмақ Айгүл 
Серікқызы, «Қамшы» ақпараттық 
сайтының Бас директоры Қуаныш Біләл, 
ф.ғ.к., доцент Самал Дәрібаев болды. 
Өз кезегінде айтыстың демеушілері: 
ақын Әбдіғани Бәзілхан, жеке кәсіпкер 
Бектұрған Зейнелұлы да жыр кешінен 
табылды. 

Қазақ хандығының 550 жылдығына 
арналған айтыс ЖОО студенттері арасын-

да тұңғыш ұйымдастырылып отыр. Осы 
орайда Ж. Ерман болашақта айтыстың 
көрігін қыздыратын осы жас ақындар 
екендігіне сенім білдірді.

Айтысқа республикамыздың жоғары 
оқу орындарының студенттері қатысып, 
бақ сынады. Атап өтер болсақ: Амангелді 
Сейітхан, Айтбек Тұрсынбаев, Саягүл 
Бірлесбек, Имран Жұманазаров, 
Қуаныш Әлімберді, Нұрзат Қару, Ақниет 
Жұбанышов, Айбек Бестенқұлов, 
Алтынбек Ибрагимов, Айдана Қайсабек, 
Аят Жәнібек, Ермек Рахымбайұлы, 
Ерзат Әрін. Айтыста: Қазақ хандары; 
Қазақ билері; Қазақтың батыр қыздары; 
Қазақ батырлары; Алаш ардақтылары 
тақырыптары аясында жеребе тасталып, 
жас ақындар ұтқыр, ұйқасы шымыр, 
табан асты тауып айтқан сөздерімен тарих 
тағылымынан сыр шертті.

Нәтижесінде үш сағатқа созылған 
айтыста тұшымды ойлар айтылып, сөз 
дүлдүлі анықталды. Жас ақындарға 
ынталандыру сыйлықтары беріліп,  III 
орын екі ақынға Алтынбек Ибрагимов 
пен Аят Жәнібекке бұйырса, II орынды 
Ерзат Әрін иеленді. Ал I орынды асау, 
бұға жырлардың тізгінін ағытқан 
Айдана Қайсабек, Бас жүлдені суырып 
салмалығымен ерекше көзге түскен 
Айтбек Тұрсынбаев қанжығасына 
байлады. 

Ақбота КУАНЫШБЕКОВА 

Дәстүрлі байқауда биыл 120-дан аса студент 
белсенділік көрсетті. Тың идеялар мен ізгі 
бастамаларға толы байқау алғашқы бөлімнің 
өзінен-ақ қыза түсті. Олимпиада жайында 
э.ғ.д., профессор Қарлығаш Сапарқызы: 
"Дәстүрлі шараның ел жастарына берері мол. 
Әсіресе, экономика саласын таңдап отырған 
студенттер үшін бұл олимпиаданың орны 
ерекше. Студенттер өздерінің тың жобаларын 
ұсынып отыр. Қазір креативтілікті талап ететін 
заман. Заман ағымына сай өз мамандығына 
адал болып, тыңнан түрен салып, іске көшу, 
азматтықпен қоса, жігерлі жастықтың тамаша 
көрінісін сипаттайды", – деп толғаныспен пікір 
білдірді. 

Қазылар алқасының шешімі бойынша 
дәстүрлі олимпиада өз жеңімпаздарын 
анықтады. Сонымен, бірінші орынға ҚазҰУ-
дың "Әл-Фараби", екінші орынға ҚазҰУ-дың 
«Smarthouse», Т.Рысқұлов атындағы жаңа 
экономикалық университетінің «Болашақтың 
новаторлары», Каспий мемлекеттік 
университетінің "Бірлік", Т.Рысқұлов атындағы 
жаңа экономикалық университетінің "Новое 
поколение" және ҚазҰТУ-дың "ГиМУ-
сила" командалары ие болды. Олимпиада 
жеңімпаздары демеушілер тағайындаған сый-
сияпаттармен, диплом, сертификаттармен 
марапатталды. 

Досжан БАЛАБЕКҰЛЫ,
Зәуреш АХМЕТОВА

О специальности 
«религиоведение»
С обретением Казахстаном 
независимости подготовка 
кадров-религиоведов в стране 
является одной из интенсивно 
развивающихся направлений в 
сфере образования. 

Специальность «религиоведение» является 
одной из самых молодых и востребованных 
в нашей стране. Особенностью предмета 
религиоведения являются накопленные в 
течение длительного исторического срока опыт 
изучения религий, памятники религиозной 
культуры, а также интеллектуальное и духовное 
богатство человечества. 

Изучение религиоведения в КазНУ носит 
светский характер. Религия незримыми 
нитями связана со многими сторонами 
человеческой жизни, так как она всегда 
присутствовала в жизни любого общества. 
В каждой религии есть свои объяснения и 
доказательства, в чем заключается смысл 
жизни и предназначение человека. Предмет 
«Религиоведение» изучает все религии мира 
с научной, социологической, исторической 
стороны. Сегодня эта специальность нужна 
современному обществу и, миру в целом, для 
повышения уровни грамотности, изучения 
религиозных движений, которые несут в себе 
деструктивный, тоталитарный характер. Чтобы 
обезопасить человека и общество от давления 
со стороны новых религиозных движений, 
государство готовит грамотных специалистов 
для борьбы с деструктивными религиозными 
течениями и т.д.

Так как направление предмета 
«Религиоведение» относится к светским, 
характер изучаемых дисциплин 
преимущественно теоретический. Студенты 
изучают философию, антропологию, 
психологию и феноменологию религии. 
Знакомятся с историей философии, новыми 
религиозными движениями, историей и теорией 
мировой культуры. В рамках педагогического 
блока осваивают педагогику и психологию, 
методику преподавания религиоведческих 
дисциплин.

  Айнур ХУСАИНОВА, 
магистрантка 1 курса

 кафедры религиоведения и культурологии 
(руководитель д.ф.н., проф. Ш.С. Рысбекова)

Проекты студенческого PR
В КазНУ состоялась традиционная XIII Международная 
студенческая PR-конференция «Сиреневый PRорыв. 
PRостранство реальных идей!

В этом году она была очень представительной 
и плодотворной. В конкурсе студенческих работ 
приняло участие 40 проектов на русском и 
казахском языках из 10 университетов страны: 
КазНУ им. аль-Фараби, UIB, КИМЭП, КарГУ 
им. Е. Букетова, ТарГУ им. Х. Дулати, МУИТ, 
КазУМОиМЯ им. Абылай хана, АЛМУ, КНУ. 

Организатором конкурса выступил 
Клуб казах станских PR-шы, являющийся 
инициатором этой конференции и кафедра 
ЮНЕСКО, международной журналистики и 
связи с общественностью. На мероприятии 
основатель и управляющий партнер агентства 
«Ренессанс» Светлана Крутских рассказала 
и показала на первой сессии, что такое 
фасилитация и каких результатов можно 
достигнуть с ее помощью в коммуникациях. 
Также состоялся мастер-класс, проведенный 
студентами Казахстанско-Немецкого 
Университета, победителями прошлогодней 

PR-конференции с благотворительным 
проектом «Мир внутри меня!», который они 
реализовали 1 июня 2014 года. Ребята собрали 
миллион тенге на лекарство больным детям. 
Как подчеркнула почетный член Клуба 
казахстанских PR-шы Майраш Тайкенова, 
именно практическая направленность проектов 
студентов отличает эту конференцию от многих 
других. За минувшие годы большая часть 
представленных проектов стала реальностью. 
Конкурс проектов в этот раз прошел по 
таким секциям, как:  «Социальный PR», 
«Страновой PR», «Кризисный PR» и «Бизнес 
PR». Особенно сложной была работа жюри в 
секции «Социальный PR», куда была подана 21 
работа. Все они заслуживали особого внимания, 
поскольку посвящались проблемам заботы о 
ветеранах, сохранении исторической памяти, 
поддержке материнства и детства. 

По итогам работы XIII Международной 

студенческой PR-конференции «Сиреневый 
PRорыв» появились новые победители. Это: 
Д.Бекманова, И.Прокопенко, М.Галиева 
«Здоровье на вкус», UIB; А.Нуралиева, 
А.Талкамбаева, Д.Тажимуратова «Разбуди 
Патриотизм», КНУ; А.Расильбай, А.Бекенова, 
З.Байгелова «Испеку-Помогу!», КИМЭП 
(секция «Социальная ответственность в 
PR»). В секции «PR в бизнесе»: А.Устинова, 
С.Жолдасбекова «Fit mama club», UIB; 
А.Долгушина, М.Тен, М.Живетько «Na-
kei уверенно строим настоящее», КНУ; 
И.Прокопенко, А.Туканова, К.Туканова 
«Фермер kz» - UIB. Также: Т.Алагушов, 
К.Белецкая, Э.Султаналиев «Колоритм 
фестиваль», КИМЭП; А.Ню, А.Бекпаева, 
М.Аманжолова «EXPO-жастар», КазНУ; 
Д.Бекманова «ОЮ мен OY», UIB; А.Жагипарова 
«Kazakhstan Dota Championship», АЛМУ 
(секция «Кризисный PR»). 

Кафедра ЮНЕСКО, 
международной журналистики 

и связи с общественностью

Әлеуметтік жоба аясында
Биофизика және биомедицина 

кафедрасының ұжымы ректор Ғ.М. 
Мұтановтың басшылығымен дәстүрге 
айналған әлеуметтік шәкіртақы 
тағайындауға өзіндік үлесін қосуда. 
Кафедрамыздан түлеп ұшқан, бүгінде 
үлкен маман иесі болып, ел дамуына, білім 
саласына үлес қосып отырған түлектер, 
кафедра басшылығы мен ұлағатты ұстаздар 
қауымы оқуда озат, ғылымға құштар 
студенттеріміз бен магистранттарға  
шәкіртақы табыстап келеді. Сонымен 
қатар, бұл игі шараға Samsung Elec-
tronics Central Eurasia компаниясы 
өзінің әлеуметтік жауапкершіліктерін 

орындау аясында  кафедра студенттеріне 
арнайы шәкіртақыларын ұсыну арқылы 
атсалысқанын атап өтуге тиіспіз.  

Аталмыш шәкіртақылар  13 сәуірде 
өткен кезекті Ғылыми кеңес отырысында 
ұсынылды. Компания өкілі Гүлжамал 
Исаева кафедрамызда биыл ғана іске 
қосылған жаңа мамандық «Медико-
профилактикалық іс» мамандығы бойынша 
білім алып отырған магистранттар 
– М. Дохдырбай, Г. Бісмилдина, Қ. 
Сұлтанәлі,  А. Орынбасароваға оқуда 
көрсеткен жоғары нәтижелері үшін 
арнаулы шәкіртақыларды ұсына отырып, 
болашақта кәсіби шеберліктерін ары 

қарай шыңдап, елге адал қызмет етуші 
маман иесі болуларына шын жүректен 
тілектестік білдірді. 

Жалпы жыл сайынғы дәстүр бойынша 
кафедрамыздың ұжымы мен оқытушы-
профессорлар құрамы биыл 1 млн. 200 
мың теңге көлемінде атаулы шәкіртақы 
тағайындап, белсенді студенттер мен 
магистранттарға табыстады. Бұл шара 
талапты жастарымыздың армандары 
мен тілектеріне қанат бітіріп, үміт 
сәулесін жағады, мамандықтарына деген 
сүйіспеншілік пен қызығушылығын 
арттырады деген сенім мол. 

Н.Т. АБЫЛАЙХАНОВА, 
биофизика және 

биомедицина кафедрасы
меңгерушісінің орынбасары  
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30 сәуірде Әл-Фараби кітапханасының ұйымдастыруымен Ұлы 
Жеңістің 70 жылдығына орай «Жеңістің рухы биік, даңқы мәңгі» 
атты кездесу кеші болып өтті.

29 сәуір күні Ө. Жолдасбеков 
атындағы Cтуденттер 
сарайында дәстүрлі түрде 
ұйымдастырылып келе 
жатқан «MISS Kaznu-2015» 
сұлулық байқауы өтті. 

Ұлы Отан соғысында ерлік көрсетіп, 
қаһарлы күндерде төзімділік танытқан, 
тайсалмай жаумен айқасқан майдан 
майталмандарының ерен еңбектері ұрпақ 
жадынан ешқашан өшпек емес. Олар 
қасық қаны қалғанша дұшпанмен алысты. 
Егемен ел атану үшін талай боздақтың 
қаны төгіліп, шаһид кешті. Миллиондаған 
жандар қыршын кетіп, бірі мүгедек боп 
арбаға таңылса, бірі хабар-ошарсыз кетті. 

Соғыстан қарақағаз келіп, талай қазақ 
шаңырағы шайқалды. Қара басының 
қамын күйттемей, халқының жарқын 
болашағы үшін жандарын пида еткен 
ақтангерлердің ерлік істерін жастарға өнеге 
етіп, елін, жерін қорғауға, патриоттық 
сезімдерін оятып, ұлтжандылыққа 
тәрбиелеу – біздің отан алдындағы 
борышымыз. Жанкештілік көрсеткен 
олардың қатары бүгінде  сиресе де, әлі 

тың көрінер қарттарымыз да жоқ емес. 
Атап айтсақ, тыл ардагерлері Жиенбаев 
Сұлтан Сүлейменұлы, Шалекенов Уахит 
Хамзаұлы, Түрікпенұлы Жолмұхан, 
Бакешов Ғалымжан Жүсіпұлы келіп,  
жастармен бас қосты.

Жиналған қауым бір минут үнсіздік 
жариялап, сұрапыл соғыс құрбандарын 
еске алды. Кеш жүргізушілерінің қойған 
сұрақтарына жауап бергенімен, Отан үшін 
от кешкен сонау қиын күндерді қайта еске 
түсіру ардагерлерге оңайға соқпады.

Азаматтық арына дақ түсірмеген өршіл 
рухты алыптардың жауға тойтарыс беріп, 
солардың күресінің нәтижесінде  бізге 
келген сол бір жемісті, жеңісті күннің алауы 
тарих түкпірінен мәңгілік орын алғаны 
рас. Бұл жөнінде кітапхана меңгерушісі 
Жаманкөзева Ақмарал Аманкелдіқызы: 
«Ардагерлеріміздің ерлік істерін ұмытпай, 
ұрпақ жадына майдангерлердің елі 
үшін сіңірген еңбегін ұлықтап, оларды 
патриотшылдыққа, бауырмашылдыққа 
тәрбиелеп қана қоймай, бойларына асыл 
қасиеттерді дарыту арқылы жастардың 
көкірек көзін аша түсеміз», – дейді.

Сондай-ақ кеште Ұлы Отан 
соғысының зардабын көрген ардагерлерді 
дәріптеу мақсатында «Ұрпаққа ұран 
болған ұлы ерлік» атты кітап көрмесі 
ұйымдастырылып, арнау өлең оқылды. 
Патриоттық әндер шырқалды. 

Кеудесін оққа тосқан оғландардың 
қайтпас қайсар ерлігі мен өжет мінезі, 
жауға қарсы күресі мен Отанға деген 
сүйіспеншілігі жұртым деген әрбір жастың 
жүрек түкпірінде әрқашан жаңғырып 
тұрары анық.

Жұлдыз ӘБІЛ

Айсұлу — 

Кеш шымылдығын Серік Ибрагимов 
«Вокзалда қауышқан қыз» атты әнімен ашты. 
«MISS KazNU-2015» сұлулық байқауына 
жүздеген  өтініштер келіп түсіп, ақтық сынға 
тек 12 ару жолдама алған еді. Сегіз факультеттен 
қатысқан ең әдемі қыздар – 17 мен 25 жас 
аралығындағы бойжеткендер. Олар – тек сұлу 
ғана емес, сонымен қатар өз халқының тарихы 
мен әдебиетін, өнері мен мәдениетін жетік 
білетін  талантты арулар. Ақылына көркі сай 
бойжеткендердің бәрі жеңістен үмітті. Десек 
те, сын сағатта аруларға шығармашылық 
және зияткерлік әлеуетін көрсететін сұрақтар, 
жоғары талап қойылды. 

Кеште сөз алған Әлеуметтік даму жөніндегі 
проректор Жаманбалаева Шолпан Ерболқызы: 
«MISS Kaznu-2015» сұлулық байқауының ақтық 
сынына жетіп, дәл қазір алдарыңызда өз өнерін 
ортаға салатын үміткерлердің барлығы жеңіс 
тұғырынан көрінуге лайық. Өйткені, сайысқа 
қатысудың өзі жеңіс. Әйтсе де, батылдық пен 
табандылық көрсетіп, оқ бойы озық шыққан 
арулардың бойында өжеттік, қайсарлық бар» 
– дей келе, бойжеткендерге сайыста сәттілік 
тіледі.

Сондай-ақ байқауда «Бақыт» би ансамблі, 
эстрада жұлдызы Малика Есмұхамедова, 
талантты әнші Шәмші өнер көрсетсе, Қазақстан 

даусы байқауының 2015 жылғы финалисті 
Ерман Бердалы сахнаға шығып, аруларға қолдау 
көрсету мақсатында жанды дауыста ән шырқап, 
көпшіліктің қошеметіне бөленді.

Қыздардың қазақстандық дизайнерлердің 
киімдерін киіп шығатын дәстүрлі дефилесінде 
қатысушылар ''Love Republic'' сән үйі тіккен 
көйлектерде ‘‘Brosh’’ аксессуарларын тағып 
шықты. Сонымен қатар, «Сұңқар» кәсіподағы, 
«Махаббат қызық мол жылдар» интернет 
порталы, «Avon» компаниясы, «Сosmolitan», 

«Show life», «Я невеста» журналдары демеушілік 
танытты.

Екі жарым сағатқа созылған байқаудың 
нәтижесін көрермендер тағатсыздана күтті. 
Нәтижесінде, «Miss Kaznu 2015» байқауының 
бас жүлдесі Байсеңгірова Айсұлуға бұйырды. 
Бірінші орынға Тұрсынғали Сымбат лайық деп 
танылса, екінші орын Мұрат Қорланға берілді. 
Ал үшінші орынды Бересова Гауһартас иеленді.

  
Жұлдыз ӘБІЛ

ҚазҰУ аруы Механика-математика 
факультетінің «Іргелі 
математика» кафедрасы мен 
«Математика» мамандығының 
1-курс студенттері 
«Айналаңды нұрландыр» 
жобасы аясында Алматы 
қаласындағы №1 балалар 
үйіне барып, қайырымдылық 
шарасын өткізіп қайтты. 

Бұл кездесу студент жастарға да, балалар 
үйінің тәрбиеленушілеріне де үлкен әсер 
қалдырды. Студенттер, тағдырдың тәлкегіне 
түсіп, түрлі себептермен осы мекемеге келген 
жасөспірім балаларды көріп, ата-ананың, 
отбасының қадірін терең түсінгендей 
болса, ал тәрбиеленуші балалар осы жерден 
шыққаннан кейінгі бұлыңғыр өмірлеріне зор 
сеніммен қарап, ертең оларды да осындай 
студенттік өмір күтіп тұрғаны жүректеріне 
кішкене болса да үміт отын ұялатқандай 
болды. Студенттер дайындаған концерттік 
бағдарлама балалардың көңілін көтеріп, 
жүздеріне күлкі ұялатты. Бүлдіршіндер де 
аянып қалмай, өз өнерлерін ортаға салды. 
Сонымен қатар студенттер балаларға 
сыйлықтар мен тәттілер таратты.

Кездесу соңында осындай шарасыз күйде 
қалған балаларды далада қаңғытпай, балалар 
үйін жылы ұяға айналдырып, ата-ананың 
орнын алмастырып отырған осы мекеменің 
ұстаздарына студенттер көптеген жылы 
лебіздерін білдіріп қайтты.

 
С.Қ. ТАПЕЕВА,

 іргелі математика кафедрасының 
аға оқытушысы 


