
Туған жерім деп, е і щ Л е в  бас 
ауыртқан әр азамат «I 
мен үшін не істеп жатыр?», «Мен 
мемлекетіміз үшін не жасай
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Ілекет тұтас 
эмнан қурапса, қоғам д<

-  аз  бен біз. Сондықтан әрбірімЯ 
болашағымызды ел болашағыі 
уштастыра білуіі 
еліміаден бөлініп к<
Өйткені, «Бөлінгенді
- деген даналық сөзді
түйіп өскен ұрпақпыз. Қазірі 
мен ел дамуына айт; 
үлес қоспасам да, болаі 
Қазақстанның болашағы жар^ж 
болуы үшін аянбай еңбек ететіһйй|:, 
ақиқат. * *

«Сен де бір кірпіш дүниеге кетігін 
тап та, бар, қалан» - деп, ұлы ақын 
Абай атамыз айтып кеткендей, 
әрбір мектеп бітіруші жас түлек 
емірден ез орынын табу арқылы 
қоғамның «кетігіне» қалану> басты 
мақсаты болуы цва^ чД вь іар м ан  
жолында өз армзныма жету үшін 
максат.»»^^^В1^р'күш-жігерімді 
аямвйШШШШшШІІім алуға салып, 
біішШШШШШіШаыан иесі атану.
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Іаңырағымызға 85 жыл толып 
отыр. Осы жылдар 
университетіміз дрейдегі 800 ең 
үздік универси)|ттер арг 
220 орынға ие (%іып, 0 3  «\Л/ог
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шықты. Бұл топқа 
(^щстіктен тек екі 
кірёді:. Қаз¥У және’ 
атындағы 'Мәскеу 
унивеоситеті 
жоғарғы оқу арасында?
Қазақстан 
Ярезидентінің «Сапа саласындаЯЗГ" 
жетістіктері үшін» сыйлығының 
иегері болып отыр және еліміздің 
тарих, әдебиет, медицина, заң, 
спорт саласындағы кемел
тұлғалар ^^^^^^М^щтанбекова, 
Тұманбай Әбіш
Кекілбаев, Мырза
Әлі, Ж>ЯЙНЁЙттаіпи л й взілхан

белгілі 
редакторы, 

ьеспубликасына

еңбегі сіңген қайраткері Тауман 
Төреханов, Қазақстанның
ЮНЕСКО-дағы тетенше екілетті 
елшісі және тұрақты өкілі Олжас 
Сүлейменов, Қазақстан Парламенті 
Сенатының депутаты Бауыржан 
Мұхаметжанов, Қазақстан

еспубликасының Конституциялық 
төрағасы Қайрат Мәми, 

СалтанатЙащошқарова, Елдос 
Сметов, ДмитрйМЩаландин біздің 

шаңырақтың^һпектері екенін 
уышпен айта Шамын. Біздің 
Іэситетімізді Ш өзгелерден, 

ерекшелендіріп дуР&тын тағы бір 
нәрсе -
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Үнді^^^ақпараттық технология 
тай тілі орталығы,

іттар ортапығы, 
НАТО ортапығы, Америкалық 
орталық, қолданбалы лйнйвШ таі, 
және мәдениаралық байланыс
орталығы орналасқан. Сонымен
қатар 300 орындық интернет-
кафе мен 14 жатақханасы бар, 
университетіміздің інжу-маржаны 
әл-Фараби атындағы кітапханасы 
Орта Азиядағы жоғарғы оқу 
орындары арасындағы ең үлкен 
кітап қорына ие мекен және

кітапхана қоры 2 миллионнан 
аса кітапқа толы. Ө.Жолдасбеков 
атындағы студенттер сарайы, 
сондай-ақ қалашықта «Керемет» 
студенттерге қызмет керсету 
орталығы бар. Орталықтағы көп 
функционалды қызметтердің бірі 
оқу-ағартушылық болып табылады. 
Мұнда «бір терезе» қағидасы 
бойынша студенттер мен оқытушы- 
профессорлық құрамға қызмет 
көрсететін тіркеуші кеңсесі, студент 
кеңсесі, халықарапықакадемиялық 
мобилдікті қамтамасыз ету секторы, 
әскери-жұмылдыру белімі, паспорт 

;телі, жұмыспен қамтамасыз 
)тапығы және заманауи 

>іқ құралдармен
Қазақстан-Корей 
диагностикалық 

бар. Ортапыі 
_ гына да орасаі
көңіл бөлініп, мұнда студі 
ұйымдарщың көбінің басы біріккі 
Бұл жерде студенттер әлуметтік 
қолдау ала алады, академияпық 
саясат бойынша жауаптар
тауып, етшенттік іс-ш 
ұиымдастырып,
Бос уақыттарында 
кинотеатр, кафе, кітап 
супермаркет, фотостудия, киім 
жуатын орын, сән салоны, кеңсе 
тауарлар дүкені, имидждік енім 
дүкені, сатушысыз «Адалдық
дүкені» қызметтерімен қатар өзге

де қызметтерді ала алады және 
де ректорымыз спорт саласына 
да кеп көңіл белген. Университет 
территориясында Спорттық
сауықтыру кешені мен қатар Рио 
Олимпиадасының чемпионы 
Дмитрий Баландин атындағы жаңа 
жүзу бассейні орналасқан. Осының 
бәрі студенттер үшін халықаралық 
деңгейде оқып, зерттеулер 
жүргізуге, өз университетіміздің 
белсендісі және елінің мақтан тұтар 
азаматы болып шығуға жол ашады. 
Мен еліміздегі теңдесі жоқ бірегей 
оқу орнына әл-Фараби атындағы 
Қазақ Үлттық Университетіне 
түскеніме екінбеймін. Осы оқу 
орны менің мамандығымның 
білгір иесі бргіуыма, еліме пайда 
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ашеГШңына сенімім 
жылдыДииМіиГіын құпы боШ іш.
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