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Апталық 1948 жылдың 20 сәуiрiнен шыға бастады
ҚазҰУ-дың бас мұражайын тамашалауға
таптырмас сәт туды. Әл-Фараби мұражайы ниет
танытып, тілек білдіргендердің барлығына күн
ұясына батқанда есігін айқара ашты.

Айтулы шара мұражай мен жалпы тіл білімі және еуропа
тілдері кафедрасының бірлесуімен университет қабырғасында
алғаш рет ұйымдастырылып отыр. Мұражай түні студенттер
мен олардың ата-аналарына оқу орнының құнды жәдігерлері,
бағалы заттарымен қатар жалпы жеткен жетістіктерімен
танысуға теңдессіз мүмкіндік берді. Мұражай қызметкерлері
Ардақ Жабықпаева, Базаркүл Әміржанова, Әсия Далибаева
университеттің ерекше естеліктерімен таныстырып, тарих
қойнауынан сыр шертті. Өз сөзінде Ардақ Жабықпаева: «ҚазҰУ
мұражайының жұмысы халқымыздың бай мәдени, рухани
мұрасын сақтау мен насихаттауды негізге алып, білім мен
ғылым саласында жеткен жетістіктерін дәріптеуге бағытталған.
Жастардың бойына ұлттық болмысты сіңіріп өсіру әрбіреуімізге
жүктелген міндет деп білеміз. Осы тұрғыда өздері білім алып
отырған қарашаңырақтың түпқазығына тереңнен үңілуі үшін
аталмыш шараны ұйымдастырып отырмыз», – деп атап өтті.
Жалпы тіл білімі және еуропа тілдері кафедрасының
меңгерушісі Гүлмира Мәдиева әлемдік тәжірибедегі мұражай
түнін өткізу үрдісіне тоқталып, студенттерге оқуда табыс тіледі.

Шуақты көктеммен бірге ҚазҰУ қалашығы да нұрлана түскендей. Өнерлі өрендер мен өресі биік
жастардың сән мен салтанат құратын шағы келді. Ө. Жолдасбеков атындағы студенттер сарайында
талайлардың ішінен таңдаулысын сапқа қосқан талантты тарландар сайысқа түсті. ҚазҰУ үшін
шұғылалы көктеммен тұспа-тұс келетін дәстүрлі «Өнер әлемінің көктемі» атты «Студенттік көктем-2017»
көркемөнерпаздар байқауының ақтық сайысы болып өтті.

Жалғасы 2-бетте

Кезекті ректорат мәжілісінде күн тәртібіндегі
мәселелерге көшпес бұрын дәстүр бойынша
Таяу Шығыс және Оңтүстік Азия кафедрасына
Каир университетінен келген (Мысыр)
профессор Абуль-Футух Сабри Абуль-Футух
Юнус пен кафедра меңгерушісі Мұхит
Бекмырзаұлы Салқынбаев студенттерге
демеулік шәкіртақы табыстады.
Тарих факультетінің студенттеріне арналған «Ақжол»
демократиялық партиясы мен Е. Бекмаханов Ф.А. Қозыбақова,
М.С. Ноғайбаева, А.М. Абилдабекова, С.Т. Тұрғанбаевтың
отбасы, Э.Т. Телеуова, Т.О. Омарбеков атындағы шәкіртақы
студенттерге берілді. Жалпы тарих факультеті 33 студентке
2 миллион 900 мың теңге көлеміндегі шәкіртақыны
үлестірді. Сонымен қатар заң факультетінің деканы Дәулет
Байделдинов 25 студентке шәкіртақы табыстаса, Алматы
қаласындағы «KAZGOR» ЖШС жобалау академиясы
президенті Айдар Тәттіғұлов пен жалпы тіл білімі және еуропа
тілдері кафедрасының меңгерушісі Гүлмира Мәдиева 1-курс
«Лингвистика» мамандығының докторанты Иса Гүлфайрузаны
1 миллион 500 мың теңге көлеміндегі білім беру грантымен
марапаттады.
Ғылыми отырыс шымылдығы 2017 жылғы қабылдау
науқанына байланысты, комиссияның жауапты хатшысы
Жарылқасын Жаппасовтың хабарламасымен ашылды. Ол ҰБТ
мен магистратураға құжат қабылдау формасы өзгергендігін
тілге тиек етті. Мәселен, алтын белгі, республикалық және
халықаралық олимпияда жүлдегері атанған талапкерлер де
енді ұлттық бірыңғай тест тапсырады. Орта мектеп түлектері
үшін қорытынды аттестаттау 29 мамыр мен 9 маусым
аралығында өтеді. Ұлттық бірыңғай тестілеу (ЖОО-ға түсуге
ниетті талапкерлер үшін) базалық ЖОО-да 20 маусым мен 1
шілде аралығында жүріп, уақыты 3 сағат 30 минутты қамтиды.
Шығармашылық емтиханға құжат қабылдау 20 маусымнан 7
шілдеге дейін, емтихан 8 мен 13 шілде аралығында тапсырылады.
I-блок міндетті пәндер 20 сұрақтан, II-блок бейімділік пәндер
30 сұрақтан тұрады. Ұлттық университет пен жалпы медицина
үшін шектік балл көрсеткіші – 65, басқа жоғары оқу орындары
үшін – 50, ал ауыл шаруашылығы, білім беру саласында 60 балл
жинаған талапкер оқи алады.
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«Студенттік көктем» байқауы – жастар өз шығармашылық
қабілетінің қарымын көрсетіп, би, музыкалық, актерлық,
ақындық өнерлерін ортаға салатын ерекше шара. Дәстүрлі байқау
биылдан бастап жастардың жалынын одан әрі жаға түспек. Ендігі
кезекте би, вокал және эстрада, аспапты музыка, театр сияқты
өнер бағыттарының басы бір арнаға тоғысып, мюзикл жанрында
көрсетілмек.
Ақтық сайыста факультеттер әр мемлекеттің өнер әлемін
бейнеледі. Шара барысында Экономика және бизнес жоғары
мектебі – Бразилия, ЖОО-ға дейінгі білім беру факультеті –
Қытай, физика-техникалық факультет – Испания, механикаматематика факультеті – Үнді, шығыстану факультеті – Корей,
тарих, археология және этнология факультеті – Қазақ елі,
сонымен қатар, химия және химиялық технологиялар факультеті –
Франция, заң факультеті – Кавказ, биология және биотехнология
факультеті – Англия, филология және әлем тілдері факультеті
– Өзбекстан, философия және саясаттану факультеті – Мысыр
Араб Республикасы, халықаралық қатынастар факультеті – Ресей,
география және табиғатты пайдалану факультеті Италияға сапар
шекті.
Қатысушылар әр мемлекеттің әдет-ғұрпы мен салт-дәстүрін,
тарихы мен танымын бейнелей отырып, оған әуезді әсем ән қосып,
әдемі ырғаққа бөледі. Олар әр елдің өзіне тән ерекшелігін ескеріп,
мюзиклді мән мен мағынасы келіскен жүйелі сюжетке ұластырды.
Жұмыла кіріскен жүк жеңіл демекші, сан түрлі өнердің бір
сарында сахналануы көңілге жылылық сыйлап, көз қуантқаны рас.

Өзара бақ сынасқан байқау қатысушылары біріненбірі аспаса, кем түспеді. ҚазҰУ қызметкерлері мен өнер
жұлдыздарынан құралған қазылар алқасына жүйріктердің
жүйрігін анықтау оңайға соқпады. Әйтсе де, қазылар әрбір
факультеттің артықшылығын байқап, үздік тұстарын қалыс
қалдырмады. «Ең үздік актерлік шеберлік» аталымы бойынша
филология және әлем тілдері, «ең үздік аспаптарда ойнау»,
«ең үздік би» аталымы бойынша тарих, археология және
этнология, «ең үздік вокал» аталымы бойынша халықаралық
қатынастар факультеті марапатқа ие болды. Дүбірлі додада
философия және саясаттану факультеті жеңіс тұғырынан
көрініп, ІІІ орынға қол жеткізсе, ІІ орын оқ бойы оза
шапқан механика-математика мен география және табиғатты
пайдалану факультеттеріне бұйырды. Сахналық мәдениет
мен ауыз әдебиетінің өрнегін өрген филология және әлем
тілдері факультеті жүлделі І орынды еншіледі. Ал әні мен
сәні үйлесім тапқан химия және химиялық технологиялар
факультеті байқаудың бас бәйгесін қанжығалады.
Байқау білімгерлердің шығармашылығын шыңдап,
оларды жан-жақты, рухы биік, ұлтжанды тұлға етіп
қалыптастыруды мақсат етеді. Байқаудың таланттардың
танылуына тигізер рөлі орасан зор. Содан болар, айтулы
шараны ҚазҰУ студенттері жыл сайын сағынышпен асыға
күтеді.
Жазерке ҚАРАТАЕВА
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Жалғасы. Басы 1 -бетте

Хабарламада 2017-2018 жылдарға арналған
қабылдау бөлімінің жұмыс жоспарытолығымен
таныстырылды. Биыл Астана қаласында 5559,
Алматыда 9568, аймақтар бойынша 123471
мектеп бітіруші және 60 мың колледж түлегі
оқуын аяқтайтындығы айтылып қана қоймай,
қабылдау комиссиясының бюжетін бекіту,
қабылдау комиссиясына белсенді студенттер
мен жас мұғалімдерді тарту сияқты мәселелер де
қозғалды. Қабылдау комиссиясының жауапты
хатшысының мәліметтері бойынша, кәсіби
бағдар беру туралы студенттердің мақалалары
БАҚ құралдарында шығып жатыр. Осы орайда
факультеттерде әлеуметтік желілер мен БАҚта жарнамалық-имидждік жұмыстар жасалып
жатқандығы да айтылды. Жауапты хатшы 20172018 жылға арналған комиссия жұмысын Ө.А.
Жолдасбеков атындағы студенттер сарайында
өткізу туралы ұсыныс жасады.
Сондай-ақ мәжілісте факультеттер мен
кафедралардың
индикативтік
жоспарды
орындауы және QS WUR рейтингісінің 200
үздік университет қатарына кіру жөніндегі жол
картасының орындалуы жөнінде факультет
декандары ақпарат берді.
Тарих,
археология
және
этнология
факультетінің деканы Меңдігүл Сағатқызының
ақпараты бойынша, факультеттің алға қойған
мақсаты – студенттерді көптеп тарту. Мәселен,
факультетте ғана даярланатын «Мұрағаттану»
мамандығы бойынша Алматы және Қарағанды
қалаларында осы мамандық бойынша білім
алып жатқан колледж студенттеріне арналған
қашықтықтан оқыту бағдарламасына үгітнасихат жүргізілуде. Әр облыс орталықтарында
орналасқан мұражай басшылары тарапынан
біржылдық магистратураға қызығушылық
бар екендігі айтылды. Архив, құжаттама және
құжаттамамен қамтамасыз етуге магистратура
мен доктарантураға үш жаңа мамандық
ашу жоспарланып, орталық мұражайдан
студенттерді практикадан өткізуге келісімшарт
жасалынған.
Факультет
түлектерінің
жұмысқа орналасуына да қолғабыс жасалуда.
Факультет ұстаздарының 7 мақаласы рейтингі
жоғары
шетелдік
ғылыми
журналдарда
жарияланды және осы жылы екі жазғы
мектеп жоспары дайындалды. Халықаралық
және республикалық байқауларда факультет
студенттері
жүлделі
орыннан
көрініп
келеді. Қосдипломды бағдарлама бойынша
магистратура мен докторантураға қабылдауға
жұмыс жасалып жатқандығы да тілге тиек
етілді.
Шығыстану факультетінің деканы Баян
Жұбатова өз ақпаратында факультет жалпы

есепте 8, ғылыми-зерттеу жұмысы бойынша
11-орынды алып отырғандығын атап кетті. Japan
Foundation қоры жарнамалық үгіт-насихатқа
3000 доллар қаражат бөлді. Шетелмен қарымқатынас 275%-ке орындалды. Атап айтқанда,
Венгрия, Қытай, Оңтүстік Корея, Иордания,
БАӘ, Түркия, Ресей, Өзбекстан, Түркменстан
елдерімен тығыз байланыс орнатылған.
Заң
факультетінің
деканы
Дәулет
Лайықұлы да факультет жұмысын кеңінен
баяндады. Факультет ашық онлайн курстың
50%-ын орындаған. Білім алушы студенттердің
өсім көрсеткіші өткен жылмен салыстырғанда
артқан. 4 start-up компания мен жаздық
мектеп құрылып, бұл түрғыда жоспардың
орындалуы 75%-ға жеткен. Шетелден 21 маман
шақырылып, «Айналаңды нұрландыр», «100
кітап» т.б жобалар аясында мерекелік шаралар
ұйымдастырылып келеді.
Сонымен
қатар
университет
делегациясының Парижге сапары жөнінде
факультет декандары: М.Ә. Бектемесов, А.Е.
Давлетов, Д.Л. Байделдинов және халықаралық
ынтымақтастық департаментінің директоры
А.Б. Смаилованың мәлімдемесі тыңдалды.
Сапар барысында екі жақты мәселелер
турасында Париждің Дидро университетімен
студент және оқытушы алмасу туралы келісім
жасалды. Осы университеттің оқытушысы
Филип Каде 5 сәуір күні философия және
саясаттану факультетіне келмек. Сарбонна
университетінде француз тілінде қосдипломдық

магистранттарды оқытуға заң факультетінің
деканы Анри Бордамен де уағдаластыққа
қол жеткізілді. Университетіміздің физикатехникалық факультеті де магистранттарды
іс-тәжірибеден өткізу, оқытушылар мен
студенттер алмасу туралы келісімшартқа қол
қойды.
Механика-математика
факультеті
IT- магистратура, докторантура білім беру
бағдарламасының бірнеше бағыты бойынша
аталмыш
университеттің
информатика,
математика және химия факультетімен
қосдипломдық білім беру бойынша студент
алмасуға келісті.
Келелі кеңесте Нанси қаласындағы
Лотарингия университетімен де байланыс
орнатылып, 2010 жылдан бастап 4 PhD, 60-тан
астам магистрант, оның ішінде 25 ҚазҰУ түлегі
дайындалғандығы айтылды. Ректор Ғалым
Мұтанов химия факультетінің бакалавры мен
магистранттарын Нанси университетіне жіберу
туралы келісім жасауға тапсырма берді. Мәжіліс
соңында филология ғылымдарының докторы,
тілдік және жалпы білім беру дайындығы
кафедрасының
аға
оқытушысы
Айгүл
Саденова мен PhD, қатты дене және сызықтық
емес физика кафедрасының доценті Гузаль
Исмайлованы профессор (доцент) ғылыми
атағына ұсыну туралы қаулы хабарланып,
ректорат мүшелері бірауыздан қолдап дауыс
берді.
Мұхтар СЕРЖАН

Жалғасы. Басы 1 -бетте

Жиналған қауым ҚазҰУ-дың бүгінгі күнге
дейінгі даму жолы, әлемдік деңгейдегі ірі
мұражайлары жайлы бейнеролик тамашалады.
Көрсетілген ақпараттар топтамасы негізінде
танымдық ойындар мен интеллектуалды
викториналар ұйымдастырылды. Сондайақ, университет тыныс-тіршілігі, ұлттық
университет есімін лайықты иеленіп жүрген
Әбу Насыр әл-Фараби тағылымдамасынан
ағылшын тілінде сұрақтар қойылып, үздік
шыққандарға
сыйлықтар
тапсырылды.
Білімгерлер көріп-тыңдап қана қоймай, оны
ойын арқылы жадына сақтап алды. Мұны
шараның ерекшелігі деп ескере кетпеске
болмас.
Игі бастама «Al-Farabi university – smart city»
интерактивті алаңында өтті. 3D-технология
форматындағы жасалған жаңа экспозициялар
мен әл-Фараби мұралары сақталған әрбір орын
көз сүйсіндіріп, көңілге жылу сыйлады.
ҚазҰУ мұражайына келген журналистика
факультетінің студенті Ақерке Нұрбекова:
«Университеттің «Құрметті профессорлары
мен докторлары» атты фотогалерея, мұражай
атриумындағы Шығыстың ғұлама ойшылы,
екінші ұстаз Әбу Насыр әл-Фарабидің бай
мұраларына, тәуелсіз Қазақстанның Тұңғыш
Президенті, университеттің құрметті докторы
және
құрметті
профессоры
Нұрсұлтан
Назарбаевқа арналған кешен, факультеттер,

Шығыстану факультетінде
Таяу Шығыс және Оңтүстік Азия
кафедрасы, арабтану бөлімінің
ұйымдастыруымен «Арабистиканың
дамуындағы жаңа тенденциялар» атты
халықаралық ғылыми-әдістемелік
онлайн конференция өтті.
Тек араб тілінде өткен онлайн
конференцияда «Қазақстан және араб
әлемі: халықаралық, тарихи-мәдени
байланыстардың қалыптасуы мен
дамуы», «Қазақстан мен араб әлемінің
ғылым мен білім салаларындағы
ынтымақтастығы» және «Араб тілі
мен әдебиетін, тарихын оқытудағы
дәстүрлі және инновациялық әдістер»
атты бағыттардағы өзекті мәселелер
талқыланды.
Конференцияға Әл-Азхар универ
ситетінің профессоры Али Али Шағбан
(Мысыр Араб Республикасы), UNISZA
университетінің
профессорлары
– Нашат Баюми, Мухаммад Зәйд
Исмаил
(Малайзия),
Әл-Ариш
университетінің профессоры Насыр
Уахдан (Мысыр Араб Республикасы),
Мысыр
Араб
Республикасының
Қазақстандағы мәдени орталығының
директоры Хамдан Ибраһим және
отандық шығыстанушы, арабтанушы
ғалымдар атсалысты.
Қ. ҚЫДЫРБАЕВ,
Таяу Шығыс және Оңтүстік Азия
кафедрасы меңгерушісінің орынбасары
***
Военная кафедра КазНУ совместно
с Республиканским центром крови
с 27 по 31 марта 2017 г. провела
благотворительную неделю донора.
В мероприятии приняли учас
тие более 500 студентов воен
ной
кафедры, в том числе профес
сорско-преподавательский и учебновспомогательный составы подраз
деления. Среди них полковник
Рафаэль Ибрагимов, подполковники
Кудрет
Суюндиков,
Жулдыз
Алмасаев,
Манарбек
Садыков,
старший лейтенант Игорь Яковчук,
заведующая лабораторией Фарида
Бакиева и ведущий специалист Сакен
Майлыбаев.
Активная гражданская жизненная
позиция, отзывчивость и благородство
студентов и сотрудников военной
кафедры КазНУ проявились в деле!
Став донорами, они спасли жизни
других людей.
Военная кафедра
***

ғылыми инновациялық зерттеу институттары
және орталықтар туралы мәліметтер, заманауи
білімнің әлемдік масштабын бейнелейтін «XXI
ғасырдың Жер шары» атты композициялық
қондырғы – біздің өткеніміз бен бүгініміздің
айқын бейнесі іспетті», – деп өз пікірімен
бөлісті.
Мұражай түнінде жалпы тіл білімі және

еуропа тілдері кафедрасының оқытушылары
Ақсәуле Кайбулдаева мен Төлеген Меркібаев
ағылшын тілінде әсем ән орындап, кеш
студенттер флешмобына ұласты. Білімгерлер
білімін шыңдай түскен танымдық шара
көпшілік көңілінен шығып, студенттер
ризашылықтарын жасырмады.
Жазерке ҚАРАТАЕВА

Жоғары оқу орнына дейінгі білім
беру факультетінде жоғары оқу орнына
дейінгі дайындық кафедрасының
ұйымдастыруымен «Экологиялық апат
және оның адамзатқа тигізер зардабы»
тақырыбында дөңгелек үстел өтті.
ҚХР, Өзбекстан, Монғолиядан
келген білім алушылар қатысқан
шарада
ғаламдық
экологиялық
мәселелер қозғалып, ғылыми деректер,
зерттеулердің қорытындылары тілге
тиек етілді. Жастар жер-анамыздың
қазіргі экологиялық
ахуалы –
ауқымды жылыну, озон қабатының
тесілуі,
тұщы су мәселелеріне
алаңдаушылық
білдірді.
Белсенді
тыңдармандар – Құндыз Мәулітбек,
Арман Мұратжан, Нұржамал Нұрболат,
Дина Нүсіпақын ғылыми деректерді
мысалға келтіріп, ойларын ортаға
салды. Жалпы адамзатқа ортақ жерананы аялау, қорғау қажеттігі барлық
буын өкілдеріне аманат екендігі баса
айтылды.
А.Е. ҮСЕНБЕКОВА,
ЖОО-ға дейінгі
дайындық кафедрасы

ҚазҰУ-да EXPO-2017 дүниежүзілік көрмесіне арналған ІV халықаралық Фараби оқулары басталды

ИНФОРМАЦИЯ
В Петрозаводске, столице
Республики Карелии РФ, в
учебном здании Петрозаводского
государственного университета
состоялось предварительное
заседание участников проекта
«DIREKT: Developing Trans-regional
information literacy for lifelong learning
and knowledge economy» («Развитие
трансрегиональной информационной
грамотности для непрерывного
образования и экономики знаний») в
рамках Международной программы
Эразмус+.

Данный проект был выигран в 2016 году
при участии 15 университетов-партнеров из
Ирландии, Германии, Российской Федерации,
Китая, Казахстана, стран Прибалтики.
Научный проект нацелен на исследование
информационной культуры Евроазиатского
региона
для
улучшения
грамотного
использования информационных ресурсов
при подготовке и написании публикаций на
английском языке. Для функционирования
проекта запланировано обучение англоязычных
специалистов информационных технологий по
внедрению локальных библиотечных фондов.
Целью заседания явилось обсуждение плана
по реализации проекта, т.е. определение роли
каждого участника, рассмотрение вопросов
финансирования на последующие годы, вплоть
до 2019-го. В ходе семинара были презентованы
функции каждого университета-партнера в
развитии информационного пространства в
библиотеках вузов Технического университета
Дрездена, Университета имени Константина
Философа в Нитре (Словакия), Национальноисследовательского
Мордовского
государственного университета им. Огарева,

Қоршаған ортаны қорғау және
сақтау сұрақтарында маңызды
рөл биотехнологияға тиесілі.
Биотехнологияның дамуы мен
оның практикаға енуі экологиялық
дағдарыстан шығудың басты жолы
болып саналады.

Биотехнология бірқатар экологиялық
мәселелерді, оның ішінде қоршаған ортаны
өндірістік, ауылшаруашылық, тұрмыстық
қалдықтардан қорғау, қоршаған ортаға
түскен токсиканттарды деградациялау
мәселелерін шешуге мүмкіндік береді. Сол
мүмкіндіктерінің бірі – әртүрлі тұрмыстық
және ауылшаруашылық қалдықтардан
биогаз өндіру. Биогаз – биомассадан
алатын жаңғырмалы энергия көзі болып
саналатын биологиялық жанармайдың бір
түрі. Биогаз өндіру нарығы энергетикалық
тепе-теңдіктің жалпы құрылымында басқа
энергия тасымалдаушылардың орнын
басып, екпінді дамуда.
Биологиялық жолмен биогаз алуды терең
меңгеруге әл-Фараби атындағы ҚазҰУ
студенттері де мүмкіндік алды. Жуырда
ҚазҰУ қалашығында биогаз қондырғысының
ашылу салтанаты мен қондырғыны іске қосу
шарасы өтті. Қондырғы студенттерге әртүрлі
қалдықтарды қайта өңдеу арқылы биогаз және
биотыңайтқыш алу жолдары мен әдістерін жете
үйренуге жол ашады. Биогаз алу технологиясы
анаэробты ашу үдерісіне негізделген, яғни тағам
қалдықтары бактериялардың әсерінен ыдырап,
ортаға құрамы бойынша табиғи газға ұқсас
биогаз-метанды бөледі. Ал биогаз өндірудегі
қалдық массаны биотыңайтқыш ретінде
қолдануға болады. Бұл қондырғы көмегімен
ИИДМБ «Индустрияға арналған
жасыл
энергетика» бойынша оқу бағдарламасының
профильдік бағыты, «Фотобиотехнология және
биожанармай» траекториясы бойынша білім
алатын магистранттар мен «Биотехнология»
мамандығының
студенттері
білімдерін
шыңдап, іс жүзінде әр түрлі қалдықтардан
биогазды өндіруді жете зерттей алады.
Н.Р. АҚМҰХАНОВА,
биотехнология кафедрасының доценті
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Еліміздің үздік университеті ҚазҰУ-да
жыл сайын дәстүрлі түрде «Фараби
оқулары» халықаралық ғылымитәжірибелік конференциясы өтеді.
Айтулы шараның негізгі идеясы
ұлы ғалым мұраларын насихаттау,
заманауи қазақстандық қоғамның
рухани-адамгершілік және
интеллектуалдық мәдениетін байыта
түсу болып табылады.

Казахского национального университета имени
аль-Фараби, Пекинского технологического
государственного университета, Аграрного
университета
имени
С.Сейфуллина,
Костанайского
университета
имени
А.
Байтурсынова и др.
ПетрГУ организовал
экскурсию по редким библиотечным фондам,
электронно-информационным
ресурсам
университета.
Итоги реализации проекта «DIREKT» найдут
объективное отражение в учебных программах
бакалавриата, магистратуры и докторантуры, а
именно, в содержании элективных дисциплин
по организации и планированию научного

исследования по избранному научному
направлению и специальностей вуза. Таким
образом, участие КазНУ имени аль-Фараби
в значимом для отечественной науки проекте
способствует формированию и повышению
информационной грамотности у будущих
молодых ученых.
Д.А. КАРАГОЙШИЕВА,
заведующая кафедрой иностранной
филологии и переводческого дела;
Г.Е. САБДЕНОВА,
преподаватель кафедры Всемирной истории,
историографии и источниковедения

Университет ректоры академик Ғалым
Мұтанов: «Бұл жерде ең басты міндет –
ғылымды дамыту. Біз әл-Фараби мұраларын
зерттеп насихаттай отырып, университетімізді
жаңа деңгейге көтереміз. «Фараби оқуларын»
өткізу – біздің парызымыз. Ғұлама ғалымның
ілімін әрбір студентке, әрбір қызметкерге
жеткізу арқылы алдымен өз ортамызда
азаматтық,
ғылыми,
моралдық-этикалық
көзқарастарды
қалыптастырсақ,
ұлттық
университет ретінде қоғамдық пікір тудыра
аларымыз анық, – деп пайымдайды.
Бүгінгі таңда білім беру ошақтары жанжақты толысқан тұлғаны, ғаламшар азаматын,
жаһандану ғасырында өмір сүре алатын және
бақытты бола алатын адамды қалыптастыруы
тиіс. Жастар қоршаған әлемді сақтай отырып,
басқа адамдарды түсінуі, әр түрлі елдердің
мәдениеті мен өмірлік тәжірибесіне құрмет
көрсетуі әрі өз ұлтының ерекшеліктері мен
салт-дәстүрін қорғауы керек. Осы орайда
Шығыстың ұлы ойшылының ізгілікті қоғам
идеясына негізделген ҚазҰУ-дың «Al-Farabi
university smart city» ғылыми-инновациялық
жобасы мен заман талабына сай жаңғыртылған
«Фараби
оқулары»
жастардың
бойына
рухани-адамгершілік құндылықтарды сіңіруге
бағытталған.
Пірімбек СҮЛЕЙМЕНОВ,
саяси.ғ.к., философия кафедрасының доценті

Профессор, доктор филологических
наук, ведущий научный сотрудник
МГУ имени М. В. Ломоносова Луиза
Григорьевна Свитич провела на
факультете журналистики КазНУ
имени аль-Фараби занятия и мастерклассы, раскрыв многие секреты
социологии журналистики. Ее
учебники, переизданные по многу
раз, буквально «зачитаны» в наших
библиотеках и давно как бестселлеры
тиражируются в интернете. С
ее «Введения в специальность.
Профессия журналист» начался путь в
профессию у большинства мастеров
пера и микрофона. Авторитетный
исследователь журналистики СССР
и СНГ – теоретик, практик и педагог,
в Казахстане – без преувеличения
своя. Луиза Григорьевна в 60ые годы работала заместителем
ответсекретаря–спецкором,
заведующей отделом писем краевой
газеты «Целинный край». Об этом
она, кстати, тоже написала книгу–
«Целинная журналистика времен
хрущевской оттепели».

Желающих
побывать
на
занятиях
знаменитого профессора оказалось хоть
отбавляй, и 50 минут лекции, перемежающейся
самыми яркими примерами и сравнениями,
пролетали мгновенно. И с пользой: ведь
в багаже Л. Г. Свитич – масса актуальных
исследований не только о газетах, журналах,
телевидении и радио, но и бесконечное
количество ярких примеров из российской и
зарубежной практики. Профессор Л. Г. Свитич
– одна из авторов современного стандарта по
специальности журналистика в России. Луиза
Григорьевна согласна, что новые цифровые
технологи – неоценимое подспорье, но вместе
с тем убеждена, что в основе столь важной
для общества профессии, как журналистика,
должны оставаться слово и смысл. Аудитория
должна верить журналисту. И потому
университетам нужно не просто выпускать
специалиста с набором разных компетенций,

а именно способствовать разностороннему
развитию
личности.
Журналистика
меняется, особенно последние 30 лет, но
профессионализм в ней остается, благодаря
чему и сохраняется авторитет и влияние.
Студентам, магистрантами и преподавателями
кафедры
ЮНЕСКО,
международной
журналистики
и
медиа
в
обществе
посчастливилось
не
просто
послушать
уникальные лекции, но поучаствовать в
дискуссиях и практических занятиях, которые
поддержали мотивацию будущих журналистов,
PR-щиков, издателей. Луиза Григорьевна
впечатлена, какие преобразования произошли
в последние годы в КазНУ – университет
вошел в международную орбиту, занял
достойные места в мировых рейтингах и, как

прежде, является в КазНУ флагманом.
Как отметила студентка Салтанат Сабырова,
приезд в Наурыз Луизы Григорьевны – как
удивительный стимул к познанию нового,
пример для подражания, а обаяние профессора
– безмерно. Студенческому пресс-центру
гостья из МГУ подарила свои новые учебники
и книги.
В
мае
Луизе
Григорьевне
Свитич,
заслуженному научному работнику МГУ
имени М. В. Ломоносова, исполняется 80 лет.
А у профессора масса планов для научных
исследований и творческой деятельности.
Александр РОЖКОВ,
доцент факультета журналистики,
к. филол.н.

5 апреля в КазНУ состоится торжественная презентация сборника из серии «Өнегелі өмір»,
посвященная жизни и творчеству Толегена Тажибаева
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OUR STORY CONER
THE QUILT IS GONE AND
THE FIGHT IS OVER
Hodja and his wife were awakened by noises
coming from the street. When he looked out of the
window he saw two people fighting. He took his
quilt, wrapped it around himself and started walking
towards the door. Although his wife told him not to
get involved, he ignored her.
"Let's see what is going on," he said and went out.
As soon as he stepped out of the door, before he
had a chance to find out what was happening, one
of the men pulled the quilt off his back and fled. The
other one disappeared in the dark.
Hodja looked after them for a few minutes and
then went inside, freezing. His wife asked, "What
was the fight about?"
"I don't know what it was all about, but I know
that the quilt is gone and the fight is over," Hodja
replied.
THE MISSED APPOINTMENT
A philosopher made an appointment with
Nasrudin to have a scholarly discussion. When the
day came, the philosopher dropped by Nasrudin's
house as planned. However, Nasrudin wasn't home.
The philosopher angrily took his pencil out of his
pocket, wrote "Asshole" on Nasrudin's door, and
then left
Nasrudin finally came home later and saw this. He
quickly realized that he had missed his appointment,
and he darted off to the philosopher's house.
"Forgive my error," Nasrudin told the philosopher
when he got there. "I totally forgot about our
appointment today. But when I got home and saw
that you had written your name on my door, I came
here as fast as I could."
THE GUEST
Nasrudin heard a knock at his door one night. He
opened the door, and the man standing there said,
"Mullah, can you help a brother out and provided
me with some shelter for the night. I am God's
nephew."
"Oh, is that so?" asked Nasrudin.
"It surely is," the man replied.
"Well then," remarked Nasrudin, "for an exalted
guest such as yourself, I must offer only the most
exalted place to spend the night."
Nasrudin stepped outside and closed his door, and
then turned to the man and said, "Follow me."
The man curiously followed Nasrudin.
Hundreds of meters later, they reached the local
Mosque.
Nasrudin turned to the man and said, "And what
better place could I offer you to stay the night than
here at your own uncle's house!"
On march 27,2017, in the frame of the project
“Brighten the Corner were

Al-Farabi’s teachings have not lost
their significance today. His ideas on
the problems of state governing, and
his socio-ethical and political views
are still applicable to our modern
situation. In this issue we are
presenting al-Farabi’s ideas on the
personal qualities of the leader.
An important place in al-Farabi’s socio-ethnic
teachings belongs to his reflections on personal
qualities of the head of a virtuous city. The head of a
virtuous city, Al-Farabi calls him ‘imam’, is "a man
who is not subject to any of the people". And this is
not surprising, since in medieval society secular and
religious authorities were concentrated in the hands
of one person. In contemporary world, these people
are called leaders. They have always played and
continue to play a key role in the history of mankind
due to their logical and ‘outside-of- box’ thinking
abilities, their courage and high moral principles.
According to Al-Farabi, a good leader should have

been born a leader. Such a leader according to alFarabi should be devoid of any kind of drawbacks.
The head of the city, according to al-Farabi,
should have 12 personal qualities, which in turn, he
subdivides into inborn and acquired.
The head of the virtuous city is a person who has
attained perfection and became a mind in concept
and in action.
So, the head is the person who is independent
of anyone. This is the imam, the first head of the
virtuous city; he is the head of the virtuous people
and the head of all the inhabited parts of the land.
Such person can only be the one who will unite the
twelve innate natural qualities within him.
Firstly - the person must have complete perfection
in the parts of his body, the powers of which are so
well-adapted to execute the actions they are to
perform, that when the person performs an action
by any body part, he performs it with ease;
Second- be able to understand perfectly and
imagine everything he is told, comprehending what

is said to him in accordance with what the speaker
has in mind, and considering the way the things
stand;
Third- keep in mind all that he understands, sees,
hears and perceives and forgets almost nothing that
is said; possess a keen and intuitive mind, so that,
should he see a slightest sign of anything he could
quickly grasp what this sign indicates;
Fourth - have concise style and be able to express
clearly all that he conceives; feel love for learning
and cognition, being able to acquire those easily;
feeling neither fatigue from training, nor pangs of
associated labor, be abstemious in food, beverages
and copulation;
Fifth - avoid games and feel disgusted by the
pleasures arising from it;
Sixth- love the truth and love its proponents, hate
lies and hate those who resort to it; have a proud
heart and cherish honor;
Seventh - his soul should be clean by its nature
and stand above all lower deeds and strive for lofty
deeds;
Eighth - despise dirhams, dinars and other
attributes of the worldly life;
Ninth - love justice and its proponents, and hate
in-justice and tyranny, and those from whom they
emanate;
Tenth - to be fair to his people and others,
encourage fairness and compensation for the
damages to the victim of injustice by giving all that
he believes good and beautiful;
Eleventh - to be fair, but not stubborn, not to
exercise caprice and not to persist in the face of
justice, but be steadfast before any injustice and
meanness;
Twelveth be resolute in what he considers
necessary, and be bold, brave, not know fear and
cowardice.
Combination of all this in one person is a difficult
thing, and that’s why people, gifted by this nature
are very rare and are in a minority.( Al-Farabi,
The Book of Mind. Rolan Seysenbayev Publishing
House, 2014.)
Dr. A. SYRGACBAYEVA,
Docent. A.A. MULDAGALIYEVA

Organization of the annual master
course students’ conference
"Advancing Skills Towards
Professional Excellence" within
the framework of the project
"Ainalandy Nurlandyr" has become
a remarkable tradition, a kind of
competition and an examination
for young researchers. After all,
they bring the results of their
scientific research to the judgment
of the audience – students and
teachers, since the purpose of the
conference is to develop the skills
of public speaking on scientific and
professional topics in English.
The conference of science faculty students, as a
rule, is held in autumn and in the spring students
of the humanities are presented a wonderful
opportunity to share their ideas with the participants
of the conference . This year the conference of
humanitarian faculty students was held on March
24, 2017. Masters of the Faculties of Oriental Studies,
Philosophy and Political Science, History and Law
Faculty took part in it. The topics of the speeches
covered a wide range of issues – the psychological

aspects of ethnic tolerance, the relationship between
religion and the state in the Arab countries, attitudes
of the Kazakhstani youth towards consumption , the
legal aspects of public procurement contracts, etc.
The participants of the conference listened to
the presentations with great interest and attention.
One laudable fact to be pointed out is that all the
presenters demonstrated a high level of English
in their speeches. We especially want to express
our admiration to the presenter of the conference

– the 1st year master student of the Law Faculty,
Adanbekova Zaripa, who managed to infect the
audience with her enthusiasm and energy.
The conference aroused great enthusiasm
among the participants who expressed the desire
to continue improving their English proficiency so
as to be able to make presentations in English in
international conferences.
G.T. OKUSHEVA, Z. M. ZHANADILOVA

Prepared by A.A. MULDAGALIYEVA

The meeting of Al-Farabi KazNU rector with the delegation of
Vivovt the Great University (Lithuania) will take place on the 6th of April

РУ ХАНИЯТ
История – это бесконечные страницы бытия, охватывающие события с
незапамятных времен до сегодняшних дней. И переписывать эти страницы
дано не каждому. Ибо возлагается при этом великая ответственность.

Ответственность, закрепленная годами
учебы, годами работы и жизненным опытом. И
только избранные могут поведать нам историю
человечества. Можно постигать эти мудрости,
поступая в соответствующие заведения, где
вас будут ожидать фундаментальные науки,
требующие многих лет жизни. Можно
постигать, обращаясь и к источнику, который
называется научная публикация. Например, в
виде эссе, где в краткой форме автор выражает
свои мысли, свой взгляд на ту или иную тему. Но
емкость повествования не означает отсутствие
глубины подаваемого материала. Наоборот, это
показывает, что автор эссе обладает огромным
багажом знаний, чтобы отразить, например,
не только исторические факты, но и свое
отношение к ним.
Одним из замечательных эссеистов нашего
времени является публицист, профессор КазНУ
им. аль-Фараби Сагымбай Козыбаев. Его
последняя книга «Еврейская тетрадь» является
частью изданного цикла «Этюды на полях». Эта
книга тоже состоит из своеобразных этюдов.
Этюдов, на первый взгляд, не связанных между

собой единым временем и единой темой.
Но гениальность автора как раз и состоит
в том, чтобы дать вдумчивому читателю в
предлагаемом материале самому вникнуть в
суть событий, самому определить связь времен
и отношение к ним.
Неординарность произведения в том, что
автор окунает читателя то вглубь времен,
то сразу же в настоящее время. И, начиная
короткие повествования о татаро-монгольском
иго, сразу же переключает читателя на проблемы
современной жизни. Потом повествование о
жизни и завоеваниях кочевников переходит на
темы философские. Современность и история
идут параллельно. Современная история
Казахстана показывается одновременно с
историей соседних стран.
Но эта история показывается не как
перечень каких-то фактов, а как повод подумать
и решить для себя, почему выдвигались в
истории человечества те или иные герои,
почему жили и выживали целые народы. Какую
ношу они должны были нести. Показывается
героизм одних и предательство других.
Невзгоды в былые времена и репрессии в не
столь отдаленные. IV век – основатель империи
– Атилла, XІX век – предательство вождя
Кенесары, XVІ век – восхождение турецкого
Сулеймана Великолепного, XX век – репрессии
в отношении ученого A. Бекмаханова и
его спасение ученым Панкратовой, дань
уважения Г. Бельгеру и отповеди современным
фашистам. От Гете до Абая. От Пушкина до
Гумилева. От множества исторических фактов
до бесконечных героев и антигероев. От ханств
до современного общества. От В. Маяковского
до О. Сулейменова. От политиков до культуры.
От частных фактов до обобщений. От диалогов
до философии. От микромира до макромира. И
это переплетение судеб отдельных личностей
и целых народов дается в этих эссе доходчиво
и просто. Но эта простота – итог многолетних
наблюдений, общения с людьми, бесконечной
любви к наукам, принципиального отношения
к происходившим и происходящим событиям.
А.А. КУРМАНБАЕВА

пайдалану факультеті, тұрақты даму бойынша
ЮНЕСКО кафедрасына тиесілі. Біліктілігі жоғары
мамандар дайындау үшін кафедрада оқу-әдістемелік
және
ғылыми-зерттеу
бағытында
бірқатар
жұмыстар жасалуда. Сол жұмыстардың бірі ретінде
кафедраның оқытушы-профессорлар құрамының
Қазақстанда
Германияның
Экономика
және
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Жуырда журналистика факультетінің баспагерлік-редакторлық және
дизайнерлік өнер кафедрасының ұйымдастыруымен «Қоғабай Сәрсекеевтің
журналистік, жазушылық және баспагерлік қызметіндегі тарихи арна»
атты республикалық ғылыми-тәжірибелік конференция мен «Өнегелі өмір»
сериясының қайраткер-жазушыға арналған жинағының тұсаукесері өтті.

Қазақ
әдебиетіне
өзіндік
үнімен
келіп, айрықша із қалдырған жазушы
Қоғабай Сәрсекеев шығармашылығы көп
қырлылығымен ерекшеленеді. Белгілі жазушы,
іскер азамат уақыт талабына ерте бейімделіп,
жеке баспа ашты, жаңа тұрпатты басылымдарды
өмірге әкелді. Жазушының шығармашылық
өмірі, тұлғалық бейнесі сүйсіндірмей қоймайды.
Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері,
Халықаралық «Алаш» әдеби сыйлығының және
Бейімбет Майлин атындағы әдеби сыйлықтың
лауреаты, Францияның «ЭсПиАй» алтын медалі
мен Халықаралық ақпараттану академиясы
алтын медалінің иегері болған жазушы Қоғабай
Сәрсекеевтің өмірі мен шығармашылығы
жөнінде сөз қозғаған университет ректоры,
академик Ғалым Мұтанов журналист болуды
бала кезінен армандаған талантты тұлғаның
баспахананы көп төңіректегенін, қолмен әріп
теруді үйренгенін тілге тиек етті.
Жазушының
алғашқы
мақалалары
аудандық «Социалистік ауыл» газетінің бетінде
жарық көрген. Жазып-сызуды ерте бастаған
Қоғабай Сәтенұлы орта мектепті тамамдағаннан
кейін Қазақ мемлекеттік университетінің
журналистика факультетінің студенті атанады.
Бірінші жазған әңгімесі «Апрель соққысы»
деп аталады. Торғайда 1949 жылы көктем ерте
шығып, қар кетіп қалады да, сәуірде қатты боран
болып, қыс қайта түседі. Әңгіме табиғаттың
осынау тосын құбылысы – «Бесқонақ» жайлы
болатын. Жазушының бірінші кітабы «Кілт» деп

Энергия — адамның өмір тіршілігін
ынталандыру және дамыту үшін
жағдай жасайтын табиғи көз.
Қоғамның энергия көздеріне
мүмкіндігі олардың әлеуметтік,
экономикалық және экологиялық
дамуының нақты көрінісін береді.
Экологиялық таза энергия көздерімен және де
энергия үнемдеумен байланысты жасыл технология
саласындағы ғылыми зерттеулер мен жетістіктер
қоғамдастықтың қызметтік ықпалын анықтайды
және энергетиканың тұрақты даму келешегін
жасайды. Қазақстанның жаңғыратын энергия
саласында, әсіресе, жел және күн энергиясы бойынша
орасан зор мүмкіндігі бар. Жел энергиясымен, қазіргі
таңда көмірсутектерден алатын энергияға қарағанда,
25 есе көп энергия өндіруге болады. Сонымен қатар
парникті газдардың шығарындысын төмендетуде де
жаңғыратын энергия көздерінің айтарлықтай рөлі
зор. Энергияға, көмірсутектерге деген тәуелділігімізді
және қоршаған ортаға олардың әсерін азайту –
«жасыл» экономикаға өтудің өзекті мәселелерінің
бірі.
Осы өзекті мәселені шешуде әл-Фараби атындағы
Қазақ ұлттық университеті де қалыс қалып жатқан
жоқ. Біріншіден, осы мәселелерді шешумен тікелей
айналысатын мамандар дайындауда. Мемлекеттік
индустриалдық-инновациялық
бағдарлама-2
аясында
«Жылу
энергетика»
мамандығы
бойынша «Индустриядағы жасыл энергетика»
бағытында магистратура ашылған болатын. Осы
мамандық бойынша мамандар дайындау 4 бағытта
жүзеге асырылады. Соның бір бағыты «Жасыл
энергетиканың табиғи-ресурстық потенциалын
бағалау» оқу бағдарламасы география және табиғатты
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энергетика федералдық министрлігінің «Энергия
тиімділік» экспорттық бағдарламасына сәйкес
ұйымдастырылған «Қазақстандағы жасыл экономика
– жаңғыратын энергия көздерінің дамуы мен энергия
тиімді өнеркәсіп үшін мүмкіндік» тақырыбындағы
Қазақстан-Германия конференциясына, сонымен
қатар Германияда ұйымдастырылған «Фотовольтайк,

аталады. Әңгімелер мен повестерден тұратын
екінші кітабы – «Қараша қаздарды» оқушылар
өте жылы қабылдаған.
Сондай-ақ
университет
басшысы
азаматтық-патриоттық
рухы
биік
қаламгер-қайраткер ұлтымыздың ұранына
айналған «Қазақ» газетін және алғашқы
журнал «Айқапты» тәуелсіздік жылдары
қайта шығаруды қолға алғанына, Алаш
зиялыларының арманын бүгінгі ұрпақтың
мақсат-мұраттарымен ұштастыра қоғамдық
пікір қозғауға, еліміздің егемендігін бұқаралық
ақпарат құралдары арқылы нығайта түсуге күш
жұмсағанына тоқталып өтті.
Алқалы жиында мемлекет және қоғам,
ғылым қайраткерлері, академик Кенжеғали
Сағадиев, Жазушылар одағының басқарма
төрағасы
Нұрлан
Оразалин,
академик
Әбдісағит Тәтіғұлов, академик Сайлау
Байзақов, жазушы Сәбит Досанов, академик
Сағындық Сатыбалдин, ақын Рафаэль
Ниязбеков, Торғайдан келген мәдениет
қайраткері, жазушының қарындасы Гүлбану
Сәрсекеева сөз сөйледі. Жиында сөз алған
жазушының жары Гүлбаршын Мүталапқызы
университет басшылығын, конференцияны
ұйымдастырушыларға шын жүректен алғыс
айтты.
Қарлығаш МЕРГЕНБАЕВА,
баспагерлік-редакторлық және
дизайнерлік өнер кафедрасы
меңгерушісінің орынбасары

жел энергиясы және желіде біріктіру» тақырыбында
Қазақстаннан энергетика саласындағы сарапшылар
үшін
ұйымдастырылған
семинарға
қатысып,
біліктілігін
арттырудағы
тәжірибе
алмасу
жұмыстарын атауға болады.
Қазақстанға Германиядан келген делегацияның
ішінде жаңғыратын энергия көздері саласында
өздерінің қызметтері мен қондырғыларын ұсынатын
Getair, Greenenergetic GmbH, Janitza electronics
GmbH, LKK Klimatechnik GmbH, Proform Solar
GmbH компаниялары болды. Бұл делегацияның
мақсаты – қазақстандық серіктестермен іскерлік
қарым-қатынас орнату және дамыту, Қазақстанда
өзінің тауарлары мен қызметтерін ұсыну. Бұл
университетіміздің ғалымдары үшін өздерінің
ғылыми-зерттеу
жұмыстарының
нәтижесін
коммерцияландыру бағытында бизнес серіктестікке
жол ашады және осы компаниялар мен фирмалардың
жасаған заманауи қондырғылары мен шешімдерін
мамандарды практикалық тұрғыда дайындауда
қолдануға болады. Осындай шаралар жаңғыратын
энергия көздерінен энергия өндіретін қондырғылар
жасау және пайдалану саласында, бірлескен ғылымизерттеулер және жобалар жасауда, жасыл энергетика
саласында заманауи сұранысқа ие, біліктілігі жоғары
мамандар дайындауда уиверситеттер арасында өзара
тиімді ынтымақтастық орнатуға себепші болатыны
сөзсіз.
М.М. АБДИБАТТАЕВА,
т.ғ.д., тұрақты даму бойынша ЮНЕСКО
кафедрасының профессоры м.а.

Ерлан Қариннің ұсынысы негізінде ҚазҰУ-дың саясаттану және саяси технологиялар кафедрасы
саясаттану саласы бойынша ғылыми жұмыстардың байқауын жариялады

СОБЫТИЯ

Кафедра политологии и
политических технологий КазНУ
совместно с Региональной
экспертной платформой «Central
Asia Policy Group» при поддержке
фонда Фридриха Эберта провела
круглый стол «Переосмысление
«академизма» в центральноазиатских исследованиях на
современном этапе».
Ведущие ученые и эксперты Центральной
Азии
обсудили
факторы
интеграции
политических школ центрально-азиатских
стран в мировое пространство и развитие
центрально-азиатского
политического
дискурса.
Открывая круглый стол декан факультета
философии и политологии, профессор Алия
Масалимова отметила об актуальности
формирования «научной идентичности» в
Центральной Азии. «Сегодня интеллектуальная
площадка объединила экспертов разных
научных
дисциплин
из
Казахстана,
Кыргызстана, Таджикистана и Узбекистана.
Отрадно, что мероприятие направлено
на установление диалога, который внесет
значительный вклад в развитие центральноазиатского политического дискурса», – сказала
А. Масалимова.
Модератор круглого стола, директор
Группы оценки рисков Досым Сатпаев раскрыл
важность переосмысления «академичности»
в научных исследованиях и формирования
новой научной повестки дня. «Безусловно,
ученые и эксперты должны опираться на
устоявшиеся традиции в науке, образовании, а
также ориентироваться на глобальные научноисследовательские и инновационные тренды»,
– сказал политолог Д. Сатпаев.
Глава офиса Фонда им. Ф. Эберта в городе

Алматы Толганай Умбеталиева фокусировала
внимание участников круглого стола на
необходимости
формирования
мощного
интеллектуального поля в Казахстане для
производства новых знаний, новых идей
и подходов, а также поиска решений по
самым сложным вопросам современности.
«Нужно объединить усилия и установить
диалог между независимыми экспертами
и учеными университетов, сформировать
«центрально-азиатские штудии» в ЦА. Так,
деятельность о экспертной группы «Алматыклуб», образованной в 2015 году, направлена
на усиление в Центральной Азии дискуссии
о самой Центральной Азии», – отметила Т.
Умбеталиева.
Заведующая кафедрой политологии и
политических технологий КазНУ им. альФараби Гульнар Насимова рассказала о
роли вузов в академических исследованиях
и отметила о необходимости перехода от
предметного
обучения
к
проблемному.
Профессор затронула актуальные проблемы

воспроизводства и укрепления научного
потенциала вузов, вовлечения студенческой
молодежи в науку и повышения интереса
абитуриентов к политической науке.
Председатель Национальной ассоциации
политологов
Таджикистана
Абдугани
Мамадазимов обратил внимание на такие
проблемы как нехватка академических
знаний и отсутствие академической воли.
«Признаки кризиса центрально-азиатских
исследований очевидны. Зачастую эксперты,
студенты, преподаватели, авторы увлекаются
недостаточно проверенными источниками
и материалами с интернета. Мы должны
опираться на строгие академические знания»,
– призвал студенческую молодежь А.
Мамадазимов.
По словам исследователя общественнополитических и социальных процессов,
руководителя аналитического центра «Полис
Азия» (Кыргызстан) Эльмиры Ногойбаевой
необходимо заново возродить академическую
культуру и институт рецензирования.

дискуссий были обсуждены: актуальные
вопросы
биологического
образования
в современной школе; инновационные
технологии обучения школьников; проблемы
обучения школьников по биологии; вопросы
учебно-методического обучения и другие.
В работе семинара приняли участье:
проректор по учебной работе КазНУ им.
аль-Фараби Аcкар Хикметов, директор
Департамента по академическим вопросам
КазНУ им. аль-Фараби Тансулу Мухитдинова,
директор ИПК Каз НУ им. Аль-Фараби

Барлык Шайкенов, заведующий кафедрой
биофизики и биомедицины д.б.н., профессор
Султан Тулеуханов и другие.
Поддержка КазНУ им. аль-Фараби идеи
проведения семинара по таким специфическим
вопросам послужит хорошим началом для
становления
и
развития
современного
биологического
образования
в
школах
Республики.
Участники
семинара
посетили
достопримечательности нашего университета:
Биологический музей факультета биологии
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С интересными предложениями выступила
Руководитель представительства в г. Алматы
КИСИ Мадина Нургалиева. Участники
круглого стола поддержали рекомендации
эксперта организовать международную летнюю
школу центрально-азиатских исследований,
создать молодежное крыло экспертной группы
«Алматы-клуб»,
инициировать
внесение
изменений и дополнений в Закон Республики
Казахстан «О науке», а также к 2020 году
провести fact-checking крупных прогнозов
исследователей по Центральной Азии с целью
проверки, насколько они состоялись и были
угаданы.
Также в рамках круглого стола с докладами
и тезисами выступили молодые ученые
кафедры
политологии
и
политических
технологий докторант Шугыла Килыбаева
на тему «Политическое участие молодежи
Казахстана», магистрант Сырым Иткулов
на тему «Влияние событий в Украине на
изменение мировой политической арены», а
также руководитель Центрально-азиатского
института
стратегических
исследований
(CAISS) Анна Гусарова.
Вместе с тем, председатель Попечительского
Совета ФСК «Сорос-Казахстан» Наргис
Касенова резюмировала все выступления о
переосмыслении «академизма» в центральноазиатских исследованиях на современном
этапе. Все эксперты и участники круглого
стола сошлись во мнении, что исследование
политического
дискурса
стало
весьма
актуальным
в
условиях
современного
информационного общества. Одна из основных
проблем изучения дискурса - отсутствие
системного представления о феномене и
методах его изучения, общей терминологии.
Гульжан АБДИГАЛИЕВА,
профессор кафедры политологии и
политических технологий;
Бакыт РАХИМБЕКОВА,
доцент, заместитель заведующей кафедры

На базе кафедры биофизики
и биомедицины факультета
биологии и биотехнологии
Казахского национального
университета имени аль-Фараби
прошел Республиканский
учебно-методический семинар
«Биологическое образование
в современной школе». Само
проведение Республиканского
учебно-методического семинара
по проблеме биологического
образования в современной
школе является символичным и
имеет историческое значение, так
как впервые проводится на базе
КазНУ им. аль-Фараби. В работе
семинара впервые приняли
активное участие учителя средних
школ Республики Казахстан
и преподаватели факультета
биологии и биотехнологии КазНУ
им. аль-Фараби.
В работе секций приняли участие более 90
человек. При Республиканском семинаре была
организована выставка учебно-методических
книг по биологии и доклады по актуальным
проблемам методики преподавания биологии.
Актуальность
темы
Республиканского
семинара
обусловлена
необходимостью
комплексного подхода и интеграции на
республиканском
уровне
специалистов
биологов средних школ и высшего учебного
заведения и подготовка школьников и кадров
нового типа в области биологии.
В рамках семинара в формате научных

и биотехнологии; Музей университета;
библиотеку
университета;
уникальный
Студенческий
центр
«Керемет»;
Технологический парк и Инновационный
тепличный центр университета.
В конце семинара состоялась торжественная
церемония
вручения
«Сертификата»
участникам данного обучающего форума.
С.Т. ТУЛЕУХАНОВ,
д.б.н., профессор,
завед.кафедрой биофизики и биомедицины

Халықаралық қатынастар факультетінде «Қазақстан-Германия: 25 жыл ынтымақтастық: сыртқы
саясат, дипломатия және екіжақты қарым-қатынастың дамуы» атты дөңгелек үстел өтеді

ЖАСТАР БЕТІ
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Адам баласы бір-біріне қамқорлық
танытып, ақ көңілін кірлетпеуді
мақсат еткен күнде ғана бұл әлем
адамгершілік құндылықтарынан
айырыла қоймас. Осы
мақсатты іспен дәлелдеуді
жөн көрген тарих, археология
және этнология факультетінің
«Тарих» мамандығының 1-курс
магистранттары «Айналаңды
нұрландыр» жобасы аясында
жуырда мамандандырылған
«Жанұя» кешеніне қайырымдылық
шарасымен барып қайтты.

Б

ілімгерлер арнайы кешендегі үш
апалы-сіңілі қыздарға арнап киімкешек, күнделікті тұрмысқа қажетті заттар
даярлап апарып, түрлі тәттілер де үлестірді.
Күләш, Роза, Бибігүл деген қазақтың айтулы
әнші, атақты ақын қыздарына сәйкестендіріп
қойылған апалы-сіңілі үш қыздың есімдері
қандай ерекше десеңізші! Алайда, осы балалар
үйіне түскен бүлдіршіндердің тағдыры тіптен
өзгеше екен. Дүниеге әкелген аналары олардан
бас тартса, бар болғаны айына жиырма бес
мың теңге алатын, жалақысы балаларының
күнделікті тамағы мен киіміне жетпегендіктен
шарасыз күйде қалған әкесі қыздарын осында
өткізуге мәжбүр болған. Осылайша, әкешешесі бар болса да, «тірі жетім» атанып
отырған балалардың халін өз көзімізбен көріп,
көңілге ауыр ой түйіп қайттық...
Бұл дүниеде ананың балаға, баланың
анаға деген кіршіксіз махаббатына жететін не
бар?! Барша мейірімділіктің бастауы осыдан
басталары да хақ. Тоғыз ай құрсағында көтеріп,
жарық дүниеге әкелген анасы тастап кеткенде
бала көңілі қандай болмақ? Анасынан көңілі
қалған бала көңіл барша адамзатқа, жалпы
қоғамға қалай қарауы тиіс? Кішкентай жүрегін
өшпенділік, мейірімсіздік, қатыгездік секілді
дерттер шарпып кетпеуі үшін не істеуіміз
керек? Жалпы бұл сұрақтар барша адамзатқа
қойылмастан бұрын өмір соққысына ұшыраған

әрбір ананың баласын тастап кетер алдындағы
сөздері болуы керек еді. Өзі шыдай алмаған
өмір соққысына, нәзік бала жүрек төтеп бере
алар ма екен?! .
Балалар үйінде тәрбиеленіп жатқан балалар
қауымына тәрбиешілер, ұстаздар және жанжақтан шын ниетімен ағылып келіп көмектесіп
жатқан жандар дәл ата-ана берер мейірімнің
орнын баса алмаса да, сәл де болсын
көңілдеріндегі кірбіңді өшіруге пайдасын
тигізсе екен. Біздің көздеген мақсатымыз да
осы.
Қазақ қашанда «жесірін қаңғыртпаған,
жетімін жылатпаған». Жылап немесе қаңғып
қалуы олардың ағайын-туыстарының ары
мен намысына, абыройына үлкен сын
болған. Қазіргі таңда бұл дерттің белең алып,
қоғам ішіне дендеп кіріп бара жатқандығын
байқаймыз. Өмір қиындығына шыдап, төтеп
бере алмаған ата-ана қит етсе, балаларын

Ләйлә ХАСАНАЕВА,
т.ғ.к., доцент;
Бағжан САЙЫНОВА,
1-курс магистранты
«Айналаңды нұрландыр» жобасы
аясында механика-математика
факультетінің эдвайзерлері №2
балалар үйінің тәрбиеленушілерін
«Бастау» боулинг орталығына
апарып, көңілдерін сергітіп қайтты.
Балаларға деген үлкен қамқорлық
сезімінен туындаған іс-шараға «МКМ»
мамандығының 1, 3-курс студенттері
белсене атсалысты.

Студенты четвертого курса
специальности «Финансы» Высшей
школы экономики и бизнеса
КазНУ имени аль-Фараби в рамках
благотворительного мероприятия
«Айналаңды нұрландыр» и в
преддверии праздника провели
благотворительную акцию
помощи детскому дому. Студенты
познакомились с бытом детей в
детском доме, оценили условия их
проживания и узнали обо всех нуждах
детей, помимо родительской ласки
и заботы. Эта поездка оказалась
приятным сюрпризом как для детей,
так и для самих студентов. Найти
контакт друг с другом оказалось
намного проще, чем ожидали студенты.

Конечно
же,
студенты
не
могли
отправиться в детский дом без подарков.
Силами групп финансистов, их кураторов были
собраны одежда, сладости, игрушки и прочее.
Будущие финансисты КазНУ им. аль-Фараби
поддержали благое начинание.
По прибытии в детский дом, нашу
группу встретили мальчишки и девчонки,
настолько
открытые
и
искренние,
впоследствии общаться с ними было очень
легко и непринужденно. Быстро разгрузив все
подарки, мы познакомились с воспитателями,
сотрудниками детского дома, председателями
детских организаций. По словам сотрудников
детского дома, они прилагают все усилия
для того, чтобы дети выросли готовыми к
сложностям взрослой жизни. Воспитатели,
в свою очередь, делились достижениями
своих подопечных, демонстрируя различные
поделки и картины. Увидели работы детишек,
оказалось девочки шьют и вышивают, а

балалар үйіне өткізуге әуес. Сондықтан да
елімізде ата-анасы бола тұра, үш қызбен
тағдырлас «тірі жетім» күйін кешкен балалар
саны артуда.
Біз осы «Жанұя» мекемесіне бара отырып,
сол орталық балаларының оларды қоршаған
қоғамның тек қатыгездік пен жауыздықтан
құралмайтындығын, өмірде жүректеріндегі
мейірім шуағы сөнбеген әлі талай жандардың
барынан хабардар болғандығын
қаладық.
Өткенінен қаймықпай, келешегінен күдер
үзбей, керісінше, одан үлкен үміт күткенін
және бұл балалардың елі мен жерін сүйіп өсер
аяулы азаматтар болғанын, болашаққа нық
қадаммен барғанын шын жүректен тіледік.

мальчишки делают поделки из дерева и
метала.
Воспитатели также рассказали и
показали студентам, в каких условиях живут,
учатся и работают ребята. Нельзя было не
оценить благоприятные условия, в которых
проживают и обучаются дети: помимо хорошо
оборудованных и освещенных классов, есть
хорошо облагороженная территория с детской
площадкой с футбольным полем. Но больше
всего поразили плодовые деревья, цветы.
В честь праздника сами ребята устроили для
своих учителей, воспитателей торжественный
концерт. Все концертные номера были
тщательно
отрепетированы.
Вокальные
номера, современные и национальные танцы
привели нас в восторг.
Перед нашим отъездом из детского
дома все дети и воспитатели поблагодарили
студентов, куратора за оказанную помощь и

визит. Визит в детский дом никого не оставил
равнодушным, полученные впечатления не
лишены эмоциональности, и поэтому эта
поездка останется в памяти надолго!
Это был первый поход наших студентов
в детский дом, будем надеяться, что
не последний. Поездка в Детский дом
позволила студентам посмотреть на этот мир
совершенно иными глазами. Хочется выразить
благодарность всем ребятам, которые приняли
участие в данном мероприятии. Надо помнить,
что всегда есть возможность принять участие в
деле милосердия. И если каждый из нас хотя бы
раз в год сможет принять участие в подобном
мероприятии, то мир бы стал намного добрей
и светлей.
Д.А. САДЫХАНОВА, эдвайзер;
Нурайна ЖАЙЛАУ, студентка

Қыздарымыз тәрбиешілерімен бірге екі
сағаттай боулинг ойнап, моншақтардан білезік
тоқып, уақытты жақсы өткізді. Балалармен
әңгіме-дүкен барысында олардың санасезімдерінің, өмірге деген көзқарастарының
әлдеқайда ерте дамығандығын байқадық.
Балалар: «Әлемде жақсы адамдардың бар
болғаны қуантады», – деп бізге де жақсы
тілектерін айтты.
Кейде үйдегі бір балаға ата-ана махаббаты
жеткіліксіз болып жатады. Ал бір шаңырақ
астында тұрып жатқан жетпіс шақты балаға
тәрбиешілердің ғана аялы алақаны аздық
ететіні айқын. Отбасындағы балаларға атаана шамасы келгенше қалауын алып береді,
қалаған жеріне де алып барады. Ал атааналары жоқ, халыққа аманат болып қалған
бүлдіршіндердің жүрек қалауын біз орындап,
көңілдерін аулауға тиіспіз.
«Жан жылуы»
деп аталған іс-шараның басты мақсаты да
осы, студенттерді мейірімділікке, жанашыр
болуға баулу, жақсылық жасаған сайын жаның
жадырайтынын ұғындыру. Айналаңдағыларға
қаншалықты
жақсылық
жасасаң,
ол
жақсылығың өзіңе еселеніп қайтатынын да
ұғындырғымыз келді.
Н.Т. АБДРАХМАНОВА,
МКМ кафедрасының аға куратор-эдвайзері

11-12 апреля КазНУ состоится VІ Международный студенческий форум
«Зеленый мост через поколения»
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