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География және табиғатты 
пайдалану факультеті мен  
Картография және Геоинформатика 
кафедрасының ұйымдастыруымен 
11-12 желтоқсан күндері 
«Қазіргі әлемдегі Қазақстанның 
географиялық ғылымы» атты 
«Х Жандаев оқулары» 
Халықаралық ғылыми-тәжірибелік 
конференциясы оффлайн 
жәнеонлайн форматта өтті.

Конференция «География және Су 
қауіпсіздігі институтының» қызмет-
керлері, География және табиғатты 
пайдалану факультетінің деканы, 
профессор В.Г. Сальников, География 
факультеті кафедраларының меңгеруші-
лері,  ғалым М.Жандаевтың жары, 
профессор Назира Бадретдинқызы 
Ахматуллина, Мичиган технологиялық 
университетінің профессоры Евгений 
Левин (АҚШ), ТМД елдерінен қатысушылар, 
сонымен қатар  кафедра профессорлары мен 
оқытушыларының қатысуымен жоғары 
дәрежеде өткізілді. Конференция факультет 
деканы В.Сальниковтың алғы сөзінен 
бастау алып, ғалым Мұқатай Жандаевтың 
жары Назира Бадретдинқызының және 
профессор Л. Веселованың ғалым туралы 
бөліскен естеліктерімен жалғасты. 
Мичиган технологиялық университетінің 
профессоры Евгений Левиннің (АҚШ)  және 
өзге де алыс-жақын шетелдік ғалымдардың 
баяндамалары тыңдалды. Конференцияға 
100-ден астам оқытушы-профессорлар, 
студенттер мен магистранттар, жас 
ғалымдар қатысты. Биылғы жылғы 
«Жандаев оқуларына» қатысқан 
магистранттар мен жас ғалымдар өте 
белсенді болды. 

Халықаралық конференция 6 бағыт 
бойынша жүргізілді. Жұмыстар келесі 
бағыттар бойынша ұсынылып, талқыланды:  
Мемлекеттік және трансшекаралық 
ерекше қорғалатын табиғи аумақтардың 

қазіргі мәселелері (ЕҚТА); Табиғатты 
пайдаланудың ғаламдық және аймақтық 
мәселелері; Қазақстандағы экологиялық 
туризм – дамыту, орналастыру, зерттеу 
принциптері; Қазақстанды цифрландыру – 
мазмұны, проблемалары, жетістіктері мен 
болашағы; Картографиялық бақылаудың 
геожүйелердің тұрақты даму проблемасын 
шешуде мазмұны мен рөлі;  Қазақстан 
Республикасы аумағындағы геодезиялық 
желілердің қазіргі жағдайы және оларды 
жаңғырту мәселелері.   

Қатысушылар осы аталған тақырыптар 
бойынша өз жұмыстарын қорғап, талқыға 
салды.  Бүгінде Кеңестік және Қазақстандық 
ғалым-геоморфолог, география ғылым-
дарының докторы, профессор, Қазақстан-

ның еңбек сіңірген ғылым қайраткері 
болған М.Ж. Жандаевтың құрметіне 
ұйымдас тырылатын «Жандаев оқуларына» 
он жыл толып отыр.  

Осындай атаулы жылы өткізілген бұл 
игі іс-шараның ғылым жолында жүрген 
әрбір ізденісті жан үшін берер қазынасы 
биік жоба болды.  Халықаралық деңгейдегі 
байқау жоғары дәрежеде өткізіліп, 
қатысушылардың өз пікірлерін ортаға 
салып,  жан-жақты талқылауының аясында 
ашық пікірге ие болды.

Ш. БҮРЛІБАЕВА,
Р. ДАУТАНОВА, 

география және 
табиғатты пайдалану факультеті

Әл-Фараби атындағы 
ҚазҰУ-дың медицина және 
денсаулық сақтау факультетінің 
дене шынықтыру және спорт 
кафедрасының ұжымы ұлы 
ғалым және ойшыл Әбу Насыр 
әл-Фарабидің мерейтойына 
орай  орайластырылған 
«Қайырымды коғам» челленджін 
жалғастырды.

Ұлы әл-Фараби айтқандай, «Бақыт 
дегеніміз – ізгілікті істермен қол жеткізілетін 
мақсат», яғни қоғамның толыққанды өмір 
сүруі үшін мейірімділік, әдептілік, адалдық 
және әділеттілік сияқты келесі адами 
құндылықтар қажет.

21 желтоқсанда дене шынықтыру және 
спорт кафедрасының ұжымы Алматы 
қаласындағы «Жанұя» КММ балалар үйінің 
тәрбиеленушілеріне кеңсе тауарларын 
сатып алу арқылы қайырымдылық шарасын 
ұйымдастырды. Елдегі карантиндік 
шараларға байланысты балалармен 
жүздесуге мүмкіндік болмады. Бірақ, біз осы 
мекеменің директоры М.М. Даулетбековамен 
кездесіп кішігірім сыйлығымызды бердік. 
Кездесу барысында бізге балалар үйінің 
барлық жағдайын айтып, өзінің үлкен 
ризашылығын білдірді.

Әр бала ерекше, барлық балалар тең. Біз, 
балаларға бақыттың бір бөлігін сыйлай 
алғанымызға қуаныштымыз!

Мадина ӘДІЛЖАНОВА,
дене шынықтыру және спорт кафедрасы 
меңгерушісінің ғылыми-инновациялық 

қызмет және халықаралық қатынастар 
жөніндегі орынбасары

Пандемия внесла большие 
изменения в нашу жизнь. Многие 
мероприятия пришлось отменить 
или отложить до лучших времен. 
А некоторые получили новую форму. 
Среди них – конкурс «Лучший по 
профессии 2020».

В этом году лучших по профессии 
определяли с помощью онлайн-голосо-
вания. Подразделениям было предложено 
снять про своего кандидата видеоролик, 
повествующий о его достижениях. 
Профсоюз «Парасат» работников КазНУ 
имени аль-Фараби выкладывал ролики 
на свою страничку в инстаграм, где 
за понравившегося кандидата могли 
голосовать все желающие.

В конкурсе «Лучший по профессии 
2020» принимали участие 24 работника 
– представители 16-ти факультетов, 
департаментов по академическим 
вопросам и производственным и 
культурно-бытовым вопросам, Центра 
ситуационного управления, Центра 
биомедицины и формирования ЗОЖ, 
ИИТиИР, Издательского Дома «Қазақ 
университеті». Двух кандидатов вне 
конкурса представила военная кафедра. Это 
подразделение проводило собственный 
конкурс и решило познакомить всех членов 
профсоюза со своими победителями. 
Критерии для победителей остались 
прежними: стаж работы в университете, 
безукоризненное выполнение 
профессиональных обязанностей, участие 
в общественной жизни университета, 
активная профсоюзная деятельность.

 Победители удостоились дипломов и 
призов от профсоюза «Парасат».

Конкурс очень популярен среди 
работников университета, о чем 
свидетельствует количество «лайков». 
Например, за Акерке Бериккызы 
проголосовали 1749 человек, за Шолпан 
Жумакулову из Издательского Дома 
«Қазақ университеті» – 1402, за Нурсулу 
Жаксыбекову, представлявшую факультет 
химии и химической технологии, – 1253.

Чествование победителей открыл 
председатель профсоюза «Парасат» 
работников КазНУ имени аль-Фараби 
Т.К. Мекебаев. Он рассказал об истории 
конкурса. При поддержке администрации 
вуза он проводится уже девятый раз. 
Дипломы победителей подписывает 
ректор КазНУ академик Г.М. Мутанов, 
по чьей инициативе девять лет назад 
конкурс получил путевку в жизнь. Талгат 
Кумаргалиевич особо подчеркнул, что 
итоги конкурса подводятся накануне Дня 

Независимости Республики Казахстан.  
Затем были названы победители. 

В этом году ими стали Г.Ж. Билялова 
(факультет биологии и биотехнологии), 
М.А. Абильжанова (факультет  географии 
и природопользования), Ж.А. Ботобаева 
(факультет журналистики), А.Б. Берик 
(факультет  довузовского образования), К. 
Е. Идирисова (механико-математический 
факультет), У.И. Исламгожаев (факультет 
информационных технологий), А.Б. 
Исаханова (факультет   востоковедения), 
С.М. Кахарманова (ФМО), Н.С. Дробышев 
(физико-технический факультет), Н.Р. 
Жаксыбекова (факультет  химии и 
химической технологии), А.А. Адилова 
(юридический факультет), А.С. Есенаманова 
(истории, археологии и этнологии), 
Ж.А. Сарсенбай  (факультет  филологии, 
литературоведения  и мировых языков), 
А.И. Сагаден (факультет философии 

и политологии), Э.Ж. Калдыбаева 
(ВШЭиБ), М.Ж. Оспанбаева (медицинский 
факультет, Высшая школа общественного 
здравоохранения), А.К. Ермекбаева (Центр 
биомедицины и формирования ЗОЖ), 
Г.К. Сыдықова (ИИТиИР), К.А. Маханова 
(Департамент  по академическим 
вопросам), Ж.К. Балмуханбетова, Ю.Ф. 
Хисамутдинов, Б.С. Душов (Департамент  
по производственным и  культурно-
бытовым вопросам), Н.К. Агибаева 
(Центр ситуационного управления),  Ш. 
Жумақулова (Издательский Дом «Қазақ 
университеті»).

Все участники искренне благодарили 
профсоюз «Парасат» и администрацию 
КазНУ за прекрасный конкурс. 
Г.Ж.Билялова, чей стаж работы в 
университете составляет 47 лет, отметила, 
что конкурс мотивирует работать еще 
лучше, стремиться к новым достижениям. 
М.Ж. Оспанбаева, представитель медфака 
подчеркнула, что специалистам такие 
мероприятия дают стимул для работы. К.Е. 
Идирисова поблагодарила руководство 
факультета за выдвижение ее кандидатуры. 

Всех победителей тепло поздравила 
Жулдыз Дапеновна Есимова, директор 
Департамента по воспитательной работе.

Очень интересными и содержательными 
были и комментарии к роликам в 
инстаграме.

Прекрасным завершением мероприятия 
стал музыкальный подарок участникам – 
песня, исполненная командой факультета 
довузовской подготовки.

О.П. ЛОЖНИКОВА, 
заместитель председателя

 профсоюза «Парасат»  

Ланьчжоуский Университет (КНР) выделил гранты 20 преподавателям и студентам кафедры 

китаеведения КазНУ на полугодовую стажировку и на годовое онлайн обучение на 2021 год


