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Апталық 1948 жылдың 20 сәуiрiнен шыға бастады

Ұрпақтар сабақтастығын ілгері
ұластыруда ұлтымыздың ұлы
тұлғаларының ғибратты ғұмырларын
тәрбие тініне айналдырудың маңызы
зор. Осыған орай әл-Фараби атындағы
Қазақ ұлттық университеті ғылымиөмірбаяндық сипаттағы «Өнегелі өмір»
сериясымен кітаптар топтамасын
шығарып келеді.
Жалғасы 2-бетте

Әр аптаның дүйсенбісінде өтетін мәжілісте ректорат мүшелері университет өмірі
мен дамуына қатысты маңызды мәселелерді талқылап қана қоймай, еліміздің
ертеңі мен болашағына байланысты өзекті сұрақтарға да өзіндік үн қосып, белсенді
пікір білдіреді. Осы орайда кешегі мәжілісте университет ұжымы Қазақстан
халқы Ассамблеясы ұсынған Қазақстан Республикасы Президентінің кезектен тыс
сайлауын өткізу туралы бастамаға толықтай қолдау танытты. Бұл туралы отырыста
философия және саясаттану факультетінің деканы Әлия Масалимова пікір білдірді.
Дағдарыс дендемес үшін бүгінгі бастамалар мен
бағдарламаларды тұрақты да табанды жалғастыру аса
маңызды. Қазақстан халқының қазіргі таңдағы негізгі
пікірі осы. Сондықтан Елбасы Нұрсұлтан Назарбаев
тұрақтылықтың,
ауызбіршіліктің
іргетасы
деген
ассамблеялықтар әлемдегі геосаяси ахуалды ескере
отырып, президенттік сайлауды мезгілінен бұрын
өткізуді ұсынды. Мұны олар дағдарысқа қарсы әрекет
деп түсінетіндіктерін жеткізді. Бұл бастамаға қатысты
«Нұр Отан» партиясы да өз мәлімдемесін жасап, елдегі
жетекші саяси күш ретінде аталған бастаманы толық
қолдайтындықтарын және халық мүддесіне сай келетін ең
дұрыс шешім деп санайтындықтарын айтты. «Бүгінгі таңда
Бірлік пен Келісімді, Тұрақтылықты нығайтудың, қоғам
мен мемлекеттің, еліміздің барша азаматтарының күшжігерін жұмылдырудың маңызы зор», – деп атап өтілген
аталмыш мәлімдемеде. ҚазҰУ ұжымы да бұл сайлаудың
барша халықты тастүйін жұмылдырып, еліміздің ертеңіне,
гүлденуі мен өсуіне жарқын жол ашарына сенімді.
Жиында сөз сөйлеген Әлия Масалимова: «Қазір әлемде
толқу бар, мұнайдың бағасы төмендеуде, геосаяси жағдай
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Иә, өзгерек! Себебі бұл жерде шеберлік
сағаттарын қатардағы ұстаздар емес,
өз мамандығының майталмандары
өткізеді. Бұл – ҚазҰУ-дың журналистика
факультетінің ұйымдастыруымен өткен
ІІ халықаралық журналистика және
коммуникация қысқы мектебі.

тұрақсыз. Әлемдік қаржы-экономикалық дағдарысының
да лебі сезіледі. Қазақстан жаһандық дүниенің бір бөлшегі
ретінде сыртқы теріс ықпалдардан тыс қала алмайды. Біз
қазір Ұлт көшбасшысының төңірегіне топтасып, бірігуіміз
қажет. Біз еліміздің жетекші университетінің ұжымы
ретінде Қазақстан халқы Ассамблеясының Қазақстан
Республикасы Президентінің кезектен тыс сайлауын
өткізу туралы бастамасын бір ауыздан қолдаймыз», – деді.
Бірінші проректор Мұхамбетқали Мырзабайұлы да бұл
сайлаудың ел болашағы үшін маңыздылығына кеңінен
тоқталды. Әлемдік ахуалға орай дереу шешім қабылдау
қажет. Сондықтан бірінші проректор ҚазҰУ ел өміріндегі
тиімді шараларды қабылдауда әрқашан алдыңғы қатардан
табылатындығын айтты. ҚазҰУ жастары да өз кезегінде
Қазақстан жастарына Қазақстан халқы ассамблеясының
елімізде кезектен тыс сайлауын өткізу туралы бастамасын
қолдау туралы үндеу жариялады.
Сондай-ақ мәжілісте физика-техникалық және заң
факультеттерінің индикативті жоспарының орындалу
барысы қаралып, өзге де сұрақтар талқыланды.

Алатаудың баурайындағы «Тау Тұран» білім беру
және сауықтыру кешенінде өткен іс-шара Біріккен
ұлттар ұйымының 70 жылдығы және бүкіләлемдік Радио
күніне арналып, «Болашақтың медиасы: Ньюсономика.
Үрдістер. Жаңалықтар» деген тақырыпта өтті. Жиынды
қоғам қайраткері Мұрат Әбенов ашты. «Мен осындай
мектептердің ұйымдастырылуын әрқашан қолдаймын.
Бүгінгі кезеңде біз индустриялық заманнан ақпараттық
заманға келдік. Бүгінгі экономиканың дамуы азаматтарға
байланысты. Экономика өзгереді, адамдар өзгермейді.
Осы өзгерістерді халыққа тәптіштеп түсіндіретін –
БАҚ. Сондықтан БАҚ өкілдерінің осындай кездесулері
– өте жақсы бастама. Біз осы арқылы жақсы орта
қалыптастырамыз. Бүгінгі күні БАҚ-ты дамыту тек қана
Қазақстанның алдында тұрған мақсат емес, бүкіл әлем
елдерінің алдында тұрған мәселе», – деді ол.
Үш күнге созылған іс-шараның бірінші күніненақ журналистік шеберлік сағаттары басталып кетті.
Онда Тимур Сержанов, Мұхамедәлі Бұхарбаев, Қанат
Әуесбай, Ольга Каплина, Серікқазы Кәкібаланов,
Өркен Кенжебек, Яков Федоров, Нұрсұлтан Құрман,
Қырғызстаннан келген Аита Сұлтаналиева, өзбек елінен
Фатима Муминова және әзірбайжандық Бюлбюл Әлиева
сынды медиа майталмандар шеберлік-сыныптарын
жүргізді.

Әйгерім ӘЛІМБЕКОВА
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АҚПАРАТ

В Японии (г.Токио)
на международном
симпозиуме «Роль
университетов в
период глобализации:
в поиске новых
направлений» ректор
КазНУ им. альФараби академик
Галым Мутанов
презентовал опыт
интернационализации
ведущего университета
Казахстана.
КазНУ наряду с 11 вузами
стран постсоветского прос
транс
тва
принял
учас
тие
в
мероприятии
в
рам
ках
грантового
проекта
Университета Цукуба «Глобальная
образовательная
программа
для
подготовки
кадров
в
экономической и научной сферах
по мультилингвистической систе
ме в Японии, странах СНГ и
Балтии».
На
мероприятии
с
приветственным
словом
выступили
Чрезвычайный
и
полномочный Посол РК в Японии

Акылбек Камалдинов, а также
дипломаты России, Узбекистана
и Белоруссии. Поздравления
участникам симпозиума прозву
чали от департамента высшего
образования
Министерства
образования, куль
туры, спорта,
науки и техники Японии и
департамента
Европы
МИД
Японии.
Важным событием поездки
стало подписание ректорами
КазНУ Галымом Мутановым

Жалғасы. Басы 1-бетте

Саналы ғұмырын халыққа қызмет етуге
арнап, үлкенге – іні, кішіге – қамқор бола
білген ел ағасы Кеңес Аухадиев жөніндегі
осы
серияның
кезекті
кітабының
тұсаукесері оқу ордамыздың Акт залында
үлкен шығармашылық өрлеу үстінде өтті.
Жиынды ашқан университет ректоры,
академик Ғалым Мұтанов туынды
кейіпкерінің өмір жолына кеңінен
тоқталды. Еңбек жолын кеңшарда
трактор-егіс бригадасының жетекшісі
ретінде
бастап,
өндірісті
ұтымды
ұйымдастыру арқылы көп көңілінен шыға
білген жігерлі жас аудандық, облыстық
комсомол комитеттеріне, республика
жастар ұйымына жетекшілік еткен.
Алматы қалалық атқару комитетін және
Алматы облыстық партия комитетін
басқарған
жылдары
оқу
ордамыз
құрылысының қарқынды жүруіне жанды
қамқорлық жасаған.
Тұсаукесер
барысында
шығып
сөйлеушілер Кеңес Мұстаханұлының оқу
ордамыздың өркендеп-өсуіне сіңірген
еңбегіне егжей-тегжейлі тоқталып өтті.
Медицина ғылымдарының докторы,
академик Камал Ормантаев «белгiлi
ақын
Рафаэль
Ниязбектiң
«Аттан
түспеген азамат» атты жыр жинағы
Кеңес Мұстаханұлының ғибратқа толы
ғұмыр жолына арналған, жастарымызға
үлгi-өнеге боларлық туынды», деп атап
өтті.
Академик-сәулетші
Әбдісағит
Тәттіғұлов, атақты фармацевт Кеңес
Үшбаев, белгілі жазушы Бексұлтан
Нұржекеев өз сөздерінде ел ағасына жылы
лебіздерін білдірді. Экономика жоғары
мектебінің басшысы Баян Ермекбаева
Кеңес Мұстаханұлының өзіне жасаған
қамқорлығы жайлы тебірене әңгімелесе,
филология факультетінің деканы Өмірхан
Әбдіманұлы ел ағасының азаматтық
тұлғасының сәулелі тұстарына тоқталды.
Жиын соңында Кеңес Мұстаханұлы

и
Университета
Цукуба
Нагата
Кесукэ меморандума
о
сотрудничестве
«Инициатива кампус
в кампусе». Согласно
документу каждый
вуз
предоставляет
свой кампус для
университетапартнера
в
целях
обмена
исследовательскими
и образовательными
ресурсами. Договор,
подписанный
на
ближайшие пять лет,
позволяет мобильно
использовать научнообразовательную
базу двух вузов в
подготовке специа
листов и реализации
с о в м е с тн ы х
проектов.
На встрече сторо
ны также выразили
наме
рение открыть Центр по
изучению Японии и Центральной
Азии при кафедре Дальнего
Востока и Южной Азии факультета
востоковедения КазНУ.
Н.Б. ЕМ,
зав. кафедрой
Дальнего Востока
и Южной Азии КазНУ,
Цукуба (Япония)

№6 (1559) 17 ақпан 2015 жыл

2

Біз, Санжар Асфендияров атындағы
Қазақ ұлттық медицина университетінің
студенттері, «Тарих» пәнін ҚазҰУ-да
оқығанымыз үшін өте қуаныштымыз.
Осы сәтті пайдаланып кереметтей жоғары
оқу орнында дәріс алуға мүмкіндік
берген ректорымыз Айкан Акановқа, әлФараби атындағы ҚазҰУ ректоры Ғалым
Мұтановқа зор алғысымызды білдіреміз.
Сондай-ақ ұстаздар – Еділ Ноянұлы,
Лейла Мараловна мен ҚазҰУ-дың тарих,
археология және этнология факультетінің
ұжымына айтар алғысымыз шексіз!
Білім – теңіз. Сол теңізден біз
білмейтін дүниені, тарихтың қыр-сырын
ашып, мол мәлімет бергендеріңіз үшін,
жүректерімізге
патриоттық
сезімді
ұялатып, Отанды сүюге баулығандарыңыз
үшін сіздерге үлкен рақмет!
С.Ж. АСФЕНДИЯРОВ
атындағы ҚазҰМУ-дың
15-топ студенттері

В КазНУ состоялась встреча руководства университета с делегацией
Malaysian Technology Development Corporation (MTDC, Малайзия).
Темой повестки дня было обсуждение возможностей и перспектив
сотрудничества университета с компанией MTDC.

шәкірттер мен ұстаздар қауымына
өзімен бірге келген әріптес-достарын
таныстырып өтті. «Қазақтың тұңғыш
балалар оташысы Камал Ормантаевпен
қатынасымыз үлкен достыққа ұласты. Осы
университетті салған досымыз, академик
Әбдісағит Тәттіғұлов Дінмұхамед Қонаев
ағамызбен тікелей сөйлесіп тұратын.
Жазушы Бексұлтан Нұржекеевпен өмір
жолын бірге бастадық. Фармацевтика
саласындағы тұңғыш ғылым докторы
Кеңес Үшбаевпен жұбымыз жазылған
емес», деді Кеңес аға.
Сөзінің соңында мәртебелі мейман
университет
басшылығына
алғысын
білдіріп, жастармен кездесулер жиі
өткізіліп тұрса деген тілек білдірді.
Ақмөлдір ТІЛЕПБЕРГЕН,
баспа ісі және дизайн кафедрасы
меңгерушісінің орынбасары

В мероприятии приняли участие
ректор КазНУ Галым Мутанов,
проректора, деканы факультетов,
вице-президент компании MTDC
Нур Амал Бин Морад, президент
по
корпоративной
социальной
ответственности
Захария
Забидин, директор департамента
корпоративного
обслуживания
Мариама
Дауд,
советник
Министерства торговли и индустрии
Малайзии доктор Али Шер.
Открывая встречу, руководитель
КазНУ Г.Мутанов поприветствовав
гостей, ознакомил их с деятельностью
и
достижениями
университета.
В свою очередь Нур Амал Бин
Морад, поблагодарив руководство
вуза за теплый прием, рассказал о
деятельности
компании
MTDC.
«Наша
компания
занимается
поддержкой
программ
по
коммерциализации
результатов
научных исследований, а также
технологий,
разработанных
университетами, исследовательскими
организациями,
частными
компаниями и предприятиями. В
составе MDTC функционируют пять
центров при ведущих университетах
страны,
которые
осуществляют
подготовку
специалистов
для

предприятий компании», – пояснил
гость. Также он выразил надежду,
что КазНУ будет плодотворно
сотрудничать с организацией MTDC.
«С нашей компанией уже работают
университеты из стран СНГ, и мы
ожидаем, что КазНУ будет в их числе»
– сказал он.
Ректор университета поблагодарил
гостя за интересную презентацию,
и отметил, что КазНУ располагает
всей необходимой технологической
базой и научным потенциалом
для сотрудничества. «Мы готовы
рассмотреть
ваши
предложения
по кооперации и обмену опытом.
КазНУ сегодня трансформируется
в исследовательский университет,
поэтому пример вашей деятельности
для нас интересен и мы готовы к
взаимовыгодному сотрудничеству», –
подчеркнул Галым Мутанов.
В завершение встречи стороны
выразили уверенность в том, что
установление партнерских связей
будет способствовать укреплению
и
расширению
сотрудничества
Казахстана и Малайзии в научнообразовательной сфере.
Рустем АБРАЕВ

ҚазҰУ мен Цукуба университеті (Жапония)
«Кампус ішіндегі кампус»ынтымақтастық меморандумына қол қойды

ИНФОРМАЦИЯ

Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университетінің журналистика
факультетінде ЮНЕСКО, халықаралық журналистика және
қоғаммен байланыс кафедрасының жанынан құрылған Студенттік
баспасөз орталығы алғашқы басқосуын өткізді.
Отырыста құттықтау сөз сөйлеген
журналистика
факультетінің
деканы
Сағатбек
Медеубекұлы
орталықтың
ҚазҰУ студенттері мен БАҚ өкілдерінің
арасындағы алтын көпір болатындығына
сенім білдірді. ЮНЕСКО, халықаралық
журналистика және қоғаммен байланыс
кафедрасының меңгерушісі филол.ғ.д.,
профессор
Назгүл
Шыңғысова
Студенттік
баспасөз
орталығының
мақсаты мен міндеттерін түсіндіріп,
алдағы жоспарларымен бөлісті. Баспасөз
орталығында апта сайын белгілі қоғам
қайраткерлері, ақын-жазушылар, БАҚ
өкілдерімен кездесулер ұйымдастырылып,
кәсіби практик мамандардың шеберлік
сыныптары өткізілетіндігін атап өтті.
Студенттік баспасөз орталығының
алғашқы отырысына қатысқан әл-Фараби
атындағы ҚазҰУ Баспасөз қызметінің
өкілі Ақмарал Қуанышева мен «Қазақ
университеті» газетінің бас редакторы м.а.
Әйгерім Әлімбекова жарияланымдары
көп, ең белсенді студентке жылдың
соңында ректорат тарапынан ынталандыру
шаралары болатындығын жеткізді.
Әл-Фараби атындағы ҚазҰУ Жоғары

студенттік кеңесінің төрайымы Алима
Дадинова университет имиджін нығайту
мақсатында жарияланған студенттердің
мақалаларына шолу жасап, орталықтың
маңыздылығына тоқталды. «Орталықтың
«Al-Farabi university – smart city»
ғылыми-инновациялық жобасы аясында
университет және жалпы қалашық өмірі
туралы ақпарат таратуы университетімізге
талапкерлердің көптеп келуіне де ықпал
етеді», – деп қорытындылады ол өз сөзін.
Университет бойынша жазуға бейімі
бар дарынды студенттер қауымын бір
ортаға шоғырландыруды мақсат еткен
Студенттік баспасөз қызметінің басты
қызметі – ақпарат жинап, өңдеп, тарату,
университеттің
имиджін
жылжыту
мақсатында
бұқаралық
ақпарат
құралдарына материалдар дайындап,
жариялау. Қазақ ұлттық университетінде
болып жатқан жаңалықтар мен студенттік
өмірдің қызықты тұстарынан хабар беру.
Орталықта журналистика факультетінің
студенттерімен қоса өзге факультеттердің
қаламы
қарымды
студенттері
өз
білімін жетілдіріп, шығармашылығын
шыңдай алады. Студенттер дайындаған

телесюжеттер мен радиохабарлар ҚазҰУ
теле-радио кешені арқылы оқу орнындағы
ғимараттар
мен
жатақханаларға
таратылса, жазылған мақалалар «Қазақ
университеті» газетінде, республикалық
бұқаралық
ақпарат
құралдарында
жарияланады. Сонымен қатар, алдағы
уақытта университетімізден тыс өзге де
жоғары оқу орындарымен, мектептермен,
қалалық газет-журналдар, телеарна және
радиолармен тығыз байланыста жұмыс
істеу жоспарлануда.
Алғашқы
мәжілісте
Студенттік
баспасөз клубының студенттер арасынан
жетекшілері
тағайындалды,
олар:
факультеттің 1-курс магистранты Торғын
Әбушахман және 3-курс студенті Алмас
Маратұлы. Өз кезегінде Т. Әбушахман
қатысушыларды орталықтың мақсатміндеттерімен, жоспарларымен және
жұмыс жасау механизмдерімен тереңірек
таныстырса, А. Маратұлы
орталыққа
оператор, монтаж жасаушы, фотограф,
дизайнер студенттердің қажет екендігін
айтты.
Сондай-ақ
баспасөз
клубының
логотипін
жасауға
жүлделі
байқау
жарияланып, нәтижесі 25 ақпан күні өтетін
орталықтың кезекті ресми отырысында
жарияланатыны келісілді.
Сәуле МАҚҰЛБЕКОВА,
журналистика факультетінің
4-курс студенті
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Маслихатом
г. Костаная
профессору
КазНУ,
академику НАН
РК Сагындыку
Сатыбалдину
присвоено звание
«Почетный
гражданин города
Костаная».
Сагындык
Сатыбалдин
я в л я е т с я
заслуженным
деятелем науки и
техники РК, Президентом Международной
Экономической
академии
Евразии,
президентом
некоммерческого
Фонда «Халық қаhарманы Сағадат
Нурмағамбетов».
Академик
Сагындык
Сатыбалдин
– признанный в стране и за рубежом
ученый-экономист,
профессор.
Под
его
руководством
подготовлено
к
защите 20 магистрантов, 64 кандидата
экономических наук и оказана научная
консультация в подготовке 22 докторов
экономических наук. Им опубликовано
более 500 научных трудов, исследований
и разработок, в том числе 20 монографий,
25 коллективных монографий, учебных
пособий и брошюр. Многие из них изданы
в СНГ, США, Японии, Болгарии, Бельгии,
КНР, Швеции и других государствах мира.
С. Сатыбалдин является обладателем
многочисленных дипломов, грантов,
медалей
и
орденов,
не
только
казахстанских, но и международных
организаций мира. Недавно профессор
стал лауреатом премии “Алтын Адам” 2014
года в номинации «Деятель науки». Среди
лауреатов данной премии, с начала ее
существования, Сагындык Сатубалдиевич
стал
первым
ученым-экономистом,
удостоенным этой награды.
Соб. корр.

Жалғасы. Басы 1-бетте

NS радиосының бағдарламалар бөлімінің
директоры Тимур Сержанов пен «Қазақ
радиосының» саяси жаңалықтар шолушысы
Мұхамедәлі Болатұлы радиода жаңалықтарды
қалай дайындаудың жолдарын көрсетті. Дәріс
соңында шәкірттер өздері радиожаңалықтар
дайындап, микрофон алдында оқыды.
Сонымен қатар, «Хабар» арнасының
тележүргізушісі Нұрсұлтан Құрман жаңалықтар
арқылы ақша табудың жолын үйретсе,
Әуесбайдың Қанаты деген атпен танылып
жүрген «Қазақстан» ұлттық арнасының әйгілі
тележүргізушісі Қанат Әуесбай қысқы мектеп
қонақтарына «Телевидениедегі танымалдылық»
тақырыбында дәріс оқыды. «Журналистің
көрермен есінде қалуы үшін не істеуі керек?»
деген тақырыпта ой қозғаған тележүргізуші
студенттерге өзін танымал еткен бірнеше
аспектілерді айтып берді. Олардың ішінде тың
тақырыпқа құрылған сюжеттерден бастап,
өзгеше дауыс мәнері мен имидждік есімдер,
киім стилі мен шаш үлгісі де кіреді. Бір күнгі
дәріс уақытына сыймай қалған лекциясын
Қанат Әуесбай, студенттерге келесі күні
сюжет барысында стэндап жасау әдісімен
жалғастырды. Шеберлік сағатының соңында
тәлімгерлерге арнайы тақырып беріп, камера
алдында стэндап жасатты.
Қысқы
мектептің
қабырғасында
болашақтың медиасы – интернеттегі табыс
көздері туралы блогер Жалғас Ертай ашық
әңгіме жүргізсе, «Қазақ интернеті» қоғамдық
бірлестігінің
бас
директоры
Серікқазы
Кәкібаланов болашақ журналистерге қажетті
қосымшалар мен бағдарламалар жөнінде ақылкеңестерін берді. Ал интернет желілерінде
«Өркеннің өрнегі» атты есіммен танылып
жүрген
«Хабар»
арнасының
әлеуметтік
роликтер бөлімінің сценаристі Өркен Кенжебек
тәлімгерлерге
«Видеоконтент:
әлеуметтік
және вирустық роликтер» тақырыбында дәріс
өткізді. Дәрісін құрғақ сөзбен қайырып қана
қоймай, айтқандары тыңдарманға түсінікті
болуы үшін сөзінің соңын видеолармен
сабақтап отырды. Дәрістен алған әсері туралы
журналистика факультетінің студенті Жадыра
Аққайыр: – Соңғы кездерде вирустық видеолар
таралымы көбейіп кетті. Ал, көрген адамға ой
салар әлеуметтік роликтердің саны шектеулі.

Оны тек арнайы тапсырыспен ғана түсіреді
екен деп ойлағандарға "өзіңнен баста" деп
ұран тастаған Өркен Кенжебектің тренингі
әдеттегідей жоғары бағаға ие болды. Алдағы
уақытта "риторика" туралы шеберлік сабағын
тыңдағымыз келеді, – деді.
Шара
соңында
Қырғыз
қоғамдық
телерадио хабар тарату корпорациясының
«Достук»,
«Биринчи»
радиоларында
студенттік радио жобаларды эфирге шығару
туралы келісім жасалды. Сонымен қатар,
қысқы мектеп аясында ұсынылған ең үздік
жобалар мен идеялардың авторлары «Қазақ
университеті» баспа үйінің демеушілігімен
тағайындалған арнайы шәкіртақыға ие болды.
Олар: әл-Фараби атындағы ҚазҰУ студенті
Мейірхан Амангелді, Қорқыт ата атындағы
Қызылорда
мемлекеттік
университетінің
студенті Серікхан Жүзеев және М. Қозыбаев
атындағы Солтүстік Қазақстан мемлекеттік
университетінің студенті Тәңірберген Ақбөпе.
Серікхан Жүзеев: – Биылғы қысқы мектептің
бергені мен берері мол. Заман ағымына қарай

бейімделген
журналистерді
қалыптастыру
– қоғам талабы. Еліміздің журналистика
саласының майталмандары мен ғалымдары
жас журналистерге арналған өзіндік жаңаша
әдіс-тәсілдерімен бөлісті. Сондықтан әрбір
қатысушы өз білімінің көкжиегін кеңейтті деп
толық айта аламын. Қазақ журналистикасының
беделін көтеру – ортақ іс. Ұйымдастырушыларға
алғысым шексіз, – деп пікірімен бөлісті.
Сондай-ақ әлеуметтік желілердегі ең
үздік жазбалары үшін әл-Фараби атындағы
ҚазҰУ студенті Әсел Сарқытқа, «Тұран»
университетінің студенті Игіликова Гүләлияға
және Абай атындағы қазақ тілі мен әдебиетін
тереңдетіп
оқытатын
«Дарын»
мектепинтернатының оқушысы Жансая Себеповаға
отандық
«Brosh»
әшекейлер
өңдейтін
компанияның өнімдері тарту етілді. Гүлəлия
Игілікова: – Біз қысқы мектептен көптеген
тілші және блогерлермен сұхбаттасып, өте
тамаша әсер алдық. Болашақ журналистерге
керемет тәжірибе болды деп білемін.
Қазіргі уақытта дәл осындай іс-шаралар

жалғасын тапса өте керемет болар еді, – деп,
ұйымдастырушыларға ризашылығын жеткізді.
Айта кетейік, ІІ Халықаралық Журналистика
және
коммуникация
қысқы
мектебінің
ұйымдастырушысы әрі демеушілері: БҰҰ
Қоғамдық ақпарат департаменті, ЮНЕСКО
кластерлік бюросы, әл-Фараби атындағы Қазақ
ұлттық университеті, «Тұран» университеті,
«Бас редакторлар клубы» қоғамдық бірлестігі,
«Қазақ университеті» баспа үйі болды.
Журналистика және коммуникация қысқы
мектебі аға буын мен бала буынның басын
қосып, еркін пікір алмасу алаңына айналды.
Сондықтан, болашақтың қамын бүгіннен
ойлап, БАҚ өкілдерінің тәжірибесін жетілдіруге
ұйытқы болған журналистика факультетінің
баспасөз және электронды БАҚ кафедрасының
меңгерушісі Гүлмира Серікбайқызына біздің де
алғысымыз шексіз!

В КазНУ презентована книга
«Кеңес Аухадиев» из серии «Өнегелі өмір»

Әсел САРҚЫТ,
журналистика факультетінің
2-курс студенті

ПІКІР

Елбасы Нұрсұлтан Назарбаев Үкіметтің кеңейтілген отырысында
экономикалық дамудың нақты бағыттарына тоқтала келіп,
Қазақстан халқының ешқандай қауіптен қорықпай, сенімді
өмір сүруінің кепілі болатын негізгі экономикалық өрлеу
құралдарына тоқталды. Елбасы қиындықтардың уақытша, олардың
Қазақстан экономикасының ішкі жағдайынан емес, сыртқы
факторлардың әсерінен туындап отырған мәселе екенін тереңінен
түсіндірді. Өз сөзінде Нұрсұлтан Әбішұлы: – Қазақстанның ішінде,
экономикасында дағдарыс жоқ, халқымыздың алаңдауына негіз
жоқ, – деп атап көрсетті.
«Дағдарыс келе жатыр, оған біз
қалай дайынбыз, нені күтеміз?» деген
сұрақтарға экономист сарапшылар, қоғам
қайраткерлері өз пікірлерін айтуда. Мен де
баспасөз бетінде бірнеше рет өз пікірімді
айтқан болатынмын. Жаһандану заманында
экономикалық дағдарыстың болып тұруы
– заңды құбылыс. Дағдарыстар болған да,
болады да. Капиталистік жүйеде өмір сүріп
келе жатқан елдер бұл құбылысқа үйренген.
Қазақстан 2007-2008 жылдары әлемдік
қаржы экономикалық дағдарысынан аса
қиналмай өтті. Азия дағдарысының да ел
экономикасына зардабы түскен жоқ.
Экономикада фостер тосын пікірі
(Фостер парадоксі) деген ұғым бар. Бұл
ұғымды «үнемділік тосын пікірі» деп те
түсінуге болады. Осы пікірге сүйенсек,
егер бір кәсіпкер шығындарын азайтып,
қаржысын қиын кезеңге сақтай бастаса,
оның әріптестері де соны қайталай
бастайды.
Нәтижесінде
жалпылай
шығындарды азайту, басқа кәсіпкерлердің
кірісінің азаюына әкеледі. Бұл іске
мемлекет те қосылса, ел экономикасы
дағдарысқа тезірек ұшырайды. Сондықтан
бизнесті жобалағанда бизнес дамуының
өсу қарқынын дұрыс жоспарлағаны
тиімді. Тағы бір айта кететін жайт,
бизнес дамуының тиімді қарқынын
дұрыс болжаумен қатар, қор (резерв)
қалыптастыруға да жауапкершілікпен
қараған дұрыс. Мысалы бизнес 10 пайызға
өссе, қолда бар қаржыны 20 пайызға өсіру
тиімді. Нәтижесінде компания дағдарысқа
ұшыраған жағдайда, одан шығудың қажетті
қаржысы бар болады. Дағдарыстың
экономикаға тигізер пайдасы да бар.
Дағдарыс жағдайында тиімді қызмет істей
алмайтын тиімсіз құрылымдар жойылуы
мүмкін. Керісінше, бизнестің жаңа түрі
ашылып, жұмыс орындары пайда болады.
Ең бастысы, дағдарысқа дайын болып,
одан шығудың қажетті экономикалық

құралдары мен тетіктерін әзірлеген жөн.
Елімізде
дағдарыстың
алдын
алуға арналған іс-шара – «Нұрлы
Жол»
бағдарламасы.
«Нұрлы
Жол»
бағдарламасының басты мақсаты –
қиыншылық
кезде
экономиканың
өсіміне ықпал етіп, қазақстандықтар үшін
жаңа жұмыс орындарының ашылуына
мүмкіндік туғызу. Ендігі мақсатымыз – осы
«Нұрлы Жол» бағдарламасын дер кезінде,
сапалы түрде іске асыру. Болашаққа апарар
жолымыз осы.
Егеменді ел болғанымыздың алғашқы
күніне бастап, Н.Ә. Назарбаев білім,
ғылым, денсаулық салаларына айрықша
назар аударып келеді. Кеше Үкіметтің
кеңейтілген отырысында тағы да, осы
салаларды
жаңғырту
жұмыстарын
жақсарту қажеттілігіне тоқталды. «Бұл
– болашақ экономикалық өсімге негіз
қалауға мүмкіндік беретін адам капиталына
салынатын ұзақ мерзімді инвестиция»,
– деп түйіндеді Елбасы. Бүгінгі әлемдік
экономиканың қиыншылық жағдайында
денсаулық, білім, ғылым саласына деген
қамқорлық бізді, әл-Фараби атындағы
Қазақ ұлттық университетінің ұжымын
үлкен тебіреніске бөледі, болашағымызға
деген үмітімізге қайрат-жігер берді. Елдің
өркендеуі әр азаматтың еңбегіне, оның
біліміне, жауапкершілігіне байланысты.
Заманымыз білекке емес, терең
білімге
сенетін
заман.
Ал
терең
білімге біз тек еңбекпен ғана жетеміз,
яғни
еңбексүйгіштігіміз
басты
құндылықтарымыздың
бірі.
Әлемдік
деңгейде сапалы өмір сүргіміз келсе,
әлемдік деңгейде еңбек етуіміз қажет,
яғни адамның өз өмірінің сапасы оның
атқаратын еңбегінің сапасының нәтижесі
деп түсінуіміз қажет.
Б. ЕРМЕКБАЕВА,
ЭжБЖМ деканы

11 ақпан 2015 жылы Елбасы Н.Ә. Назарбаевтың басшылығымен
өткен Үкіметтің кеңейтілген отырысын тағатсыздана күттік.
Себебі, сыртқы экономикалық және халықаралық геосаяси
ахуалды күрделендіріп тұрған оқиғалардың салқыны елімізді
айналып өтпегені белгілі. Соның салдарынан халықтың бойында
болашаққа деген үміт пен қорқыныш тең тұрған сәтте, бұл жиналыс
барысында Қазақстан үшін айқын бағдарлар анықталып, Елбасы ел
азаматтарының көңіліне сенім ұялатты.
Ең алдымен, Елбасы халықтың алаңдауына
еш негіз жоқ екендігін атап өтті. Мұнай мен
бағалы металдар бағасы соңғы жарты жыл
ішінде күрт түскенмен, қазіргі таңда Қазақстан
экономикасының іргесі мығым әрі дағдарысқа
қарсы төтеп бере алатын әлеуетке ие екендігі
анық.
2014 жылы 11 қарашада Қазақстан халқына
Жолдауында «Нұрлы жол» жаңа экономикалық
саясаты жарияланған болатын. Алдағы бір айдың
ішінде осы шаралар кешені толықтырылып,
дағдарысқа қарсы бағытталуы жөнінде Үкіметке
нақты тапсырмалар берілді. Жалпы жиналыс
барысында күн тәртібіндегі көптеген өзекті
мәселелер қарастырылғанмен, келесі бағыттарға
ерекше тоқталып өтуді жөн санаймын.
Біріншіден, жаһандық дағдарыстың әсеріне
қарамастан халыққа әлеуметтік төлемдер
қысқартылмайды. Халықтың мүддесін алғашқы
орынға қоя отырып, «Нұрлы жол» бағдарламасы

аясында ауқымды инфрақұрылымдық жобалар
қолға алынбақшы. Мысалға, автомагистральдар
құрылысы, қолжетімді тұрғын үй құрылысы,
«EXPO-2017» халықаралық көрмесі, тұрғын үйкоммуналдық шаруашылығын жаңғырту және
өзге де жобалар қосымша жұмыс орындарын
ашып, ел экономикасының дамуына серпін
беруді мақсат етеді.
Екіншіден,
қарапайым
азаматтарды
қатты
толғандырған
ұлттық
валютамыз
теңгенің девальвациясы мәселесі болатын.
Бағымызға орай, Елбасы осынау қиын сәтте
ұлттық валютаның күрт құнсыздануына жол
берілмейтінін айтып, ұлттық компанияларды
теңгенің тұрақтылығын қолдауға шақырды.
Сонымен қатар, болашақта шетел валютасына
тәуелділіктен құтылу үшін ҚР Ұлттық банкі
Үкіметпен
біріге
отырып
экономиканы
дедолларландыру бойынша жұмыстарды қолға
алатын болады.
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В современных условиях мирового кризиса многие казахстанцы
обеспокоены развитием экономики и возможностями изменения
курса тенге. Следует отметить, что в Казахстане нет предпосылок
для девальвации тенге. Угроза девальвации может возникнуть,
когда истощаются золотовалютные резервы страны. Как известно,
Казахстан по золотовалютным резервам имеет достаточные ресурсы.
Так, с предкризисного максимума резервы увеличились на 43%, при
этом не наблюдалось оттока капитала.

Казахстан противостоит
угрозам мировой экономики
По итогам 2014 года уровень
золотовалютных резервов Национального
Банка достиг 28,9 млрд. долларов, что
демонстрирует рост на 17%. Приятно
удивили
показатели
экономического
развития, почти во всех секторах
экономики отмечался устойчивый рост.
Как мы знаем, в 2013-2014 г.г. принимались
радикальные меры по преобразованию
всех секторов экономики. Президент
Республики Казахстан в феврале ушедшего
года дал распоряжение о выделении 5,5 млн.
долларов США из Национального Фонда
РК для поддержания экономического роста
страны. Наряду с поддержкой отраслей
сырьевой промышленности уделялось
внимание малому и среднему бизнесу, а
также обрабатывающей промышленности.
Основной макроэкономический пока
затель страны (ВВП) за 2014 год показал
прирост в 4,3%. К примеру, за этот же
период ВВП Российской Федерации и
Беларуси вырос лишь на 0,6 и 1,6 процентов
соответственно. Как и ожидалось, рост
в 4,3 процента был достигнут благодаря
добывающему сектору экономики. Также
был установлен рост в один процент в
обрабатывающей
промышленности.
Учитывая
специфичный
характер
этой отрасли, следует отметить, что
это является хорошим результатом.
Сельскохозяйственная отрасль продемон
стри
ровала увеличение объема валового
продукта на 0,8 процентов, т.е. в прошлом
году этот сектор экономики оказался
прибыльным. По всей вероятности, на
это оказал влияние объем долгосрочных
инвестиций в виде льготных кредитов
2010-2012 годов. Благодаря поддержке
малого
и
среднего
бизнеса
со
стороны
правительства
Республики
Казахстан число зарегистрированных
юридических лиц выросло на 4,4% по
сравнению с аналогичным периодом

прошлого года. Таким образом, общие
макроэкономические показатели Казах
стана не представляют угрозы для курса
тенге. Но тем не менее мы должны
учитывать
текущие
геополитических
процессы и проблемы мировой экономики.
Благодаря дальновидности нашего
Президента, была разработана новая
масштабная программа развития «Нұрлы
Жол», отвечающая современным вызовам
мировой
экономики.
Своевременно
созданный Национальный фонд будет
главным ядром повышения устойчивости
казахстанской экономики перед внешними
шоками. Накопленные в Нацфонде доходы
от добычи сырья и его продажи помогут
преодолеть
мировой
экономический
кризис и стимулировать рост нашей
экономики. Эти резервы по поручению
Главы государства будут направлены
на развитие приоритетных отраслей
экономики – развитие транспортной,
энергетической,
индустриальной
и
социальной инфраструктуры, малого и
среднего бизнеса.
Поэтому в казахстанской экономике
кризиса нет, но для обеспечения
устойчивого развития, в том числе
укрепления национальной валюты – тенге
и учета внешних факторов воздействия
принимаются различные меры на уровне
правительства. Казахстан имеет солидный
золотовалютный резерв, Национальный
фонд, успешно реализуются программы
индустриализации страны, очень серьез
ные деньги выделены на программу по
поддержке малого и среднего бизнеса,
что позволит нам выдержать возможное
влияние мирового кризиса.

Үшіншіден, шағын және орта бизнес
өкілдеріне көрсетілетін көмек жалғастырылады.
Кәсіпкерлер үшін айрықша қолайлы жағдайлар
жасайтын ҚР «Жеке кәсіпкерлік туралы»
заңына өзгерістер мен толықтырулар 2015 жылы
1 қаңтардан бастап күшіне енді. Бұдан бөлек,
халықаралық Doing Business рейтингісінде
жоғары орындарға ие болу үшін қосымша
заңнамалық ұсыныстар топтамасы әзірленуде.
Отандық кәсіпкерлерді қолдау мақсатында
«Қазақстанда жасалған» акциясын бастау
туралы ұсыныс өте орынды және өзекті болып
отыр. Ресей Федерациясы тарапынан арзан
импорттық тауарлар отандық өндірушілерді
қиын жағдайда қалдырған белгілі. Сондықтан,
аталмыш бастамаға әрбіріміз өз үлесімізді
қосып, қазақстандық тауарларды тұтынып,
оларға қолдау көрсеткеніміз жөн.
Келесі бір мәселе, өндірістегі еңбек
өнімділігін арттырып, өндіріс шығындарын
азайтып, отандық кәсіпкерлердің халықаралық
нарықта бәсекеге қабілетті болуы. Елбасы
Кедендік одақ құрылмай тұрып кәсіпкерлерге
қатаң бәсекеге дайын болуды ескерткенін нық
айтты.
Алайда, әлемдегі дағдарыстық жағдайды көре
тұра, үнемдеу шараларын қолданбасқа болмайды.

Сондықтан, Елбасының тапсырмасымен ҚР
бюджетінің
құрылымын
оңтайландырып,
бюджет шығындарын 10 пайызға немесе 700
млрд теңгеге қысқарту туралы шешімді орынды
деп санаймын. «Самұрық-Қазына» ҰӘҚ өз
шығындарын 337 млрд теңгеге, «Бәйтерек» ҰБХ
3,8 млрд теңгеге азайтпақ. Есесіне, ірі жобалар
мен мерейтойларды атап өтуге демеушілер мен
жеке инвесторлардың да атсалысуына үндеу
тасталды.
Әлемде түрлі қиын жағдайларға тап болған
елдер көп. Жұмыссыздық деңгейі 20%-ға жетіп,
сыртқы қарыздары тұтас елді қиын жағдайға
қалдырып, ішкі тұрақтылығы шайқалған елдерді
көріп отырмыз. Ал Қазақстан болса, мұндай
кезеңде инфрақұрылымды дамытуға орасан
зор қаражат бөліп, халықты жұмыспен қамтып,
дамыған елдердің қатарына кіруге бағытталған
жоспарларын толық орындауды міндет етіп отыр.
Біз бұны бағалай білуіміз керек. Әлемдік аренада
осындай қиын заман орнаған кезде, «Мәңгілік
ел» идеясын айқын бағдар етіп, ел ішіндегі бірлік
пен татулықты сақтау, халық мүддесі үшін аянбай
қызмет ету біздің парызымыз деп білемін.

Г.А. САДЫХАНОВА,
к.э.н., доцент,
зав. кафедрой экономики

А. ЖИДЕБЕКҚЫЗЫ,
1-курс докторанты

ҚазҰУ-да дәстүрлі «Әл-Фараби» республикалық олимпиадасы басталды
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Диплом о высшем образовании для студентов выпускных курсов уже
не за горами, а это значит, что уже сейчас необходимо задумываться
о своей будущей карьере. Давайте рассмотрим различные варианты
дальнейшей судьбы выпускника вуза.
Вариант первый. Если студент понимает,
что хотел бы заметно расширить полученные
знания и/или посвятить себя научной
деятельности, то прекращать учебу еще
рановато. Таким выпускникам стоит задуматься
о продолжении обучения в магистратуре как
в отечественных вузах, так и за рубежом. Это
прекрасная перспектива, которая открывает
перед выпускником уникальные возможности
максимально реализовать себя в будущей
профессии.
Вариант второй. Большинство студентов
после получения диплома о высшем образовании
(а порой и до его получения) начинают усердно
искать работу, что позволяет им обрести опыт
непосредственно на рабочем месте. Важную
роль в данном случае играет производственная
и преддипломная практики, предусмотренные
учебными программами университета. Нередко
сотрудники организаций предпочтут принять на
работу студента, прошедшего у них практику.
Вариант третий. Работа не по специальности
также в последнее время становится выбором
многих современных студентов, однако в
погоне за достатком они не всегда понимают,
что утрачивают часть своих навыков и умений,
приобретенных в университете. Как правило,
этот вариант характерен для тех студентов,
выбор специальности которых был сделан их
родными или они неправильно оценили свои
возможности при поступлении в университет.
Вариант четвертый. Многие выпускники
высших учебных заведений по окончанию учебы
решают устроить себе «отпуск» и «отдохнуть»
от наскучивших им правил и требований, от
необходимости вставать каждое утро с первыми
лучами солнца. Если вовремя не взять себя в
руки, то можно остаться безработным надолго,
утратив уважение в глазах собственных родителей
и друзей, а самое главное, в глазах самого себя.
Такие затяжные отпуска и временные заработки
утрачивают весь смысл высшего образования,
которое далось не так уж и легко.
Вариант пятый. Служба в армии также может
стать лаконичным продолжением получения
высшего образования. Дело в том, что далеко
не во всех отечественных вузах имеется военная

Бухгалтер в Казахстане – одна
из самых престижных, уважаемых
и востребованных на рынке труда
профессий. Свидетельством может
служить лишь тот факт, что сегодня
конкурс на ВШЭБ, которая готовит
специалистов по бухучету и аудиту,
постоянно
растет.
Популярность
профессии
«бухгалтер»
среди
выпускников школ довольно велика.
В чем же секрет хорошего бухгалтера
и какими качествами он должен
обладать? В первую очередь – это
знания. Среди современных студентов
много таких, которые за родительский
счет
просто
хотят
получить
престижную профессию, не стремясь
к основательным знаниям. Ему
необходимо не просто сводить дебет
с кредитом, главная его обязанность
–
заботиться
о
финансовом
благополучии компании. Во-первых,
все отчетности должны быть сданы в
правильном виде и точно в срок, так
как любая оплошность может повлечь
за собой серьезные последствия.
Кроме того, на малых и средних
предприятиях
счетоводам
часто
приходится совмещать свою работу
еще с несколькими обязанностями.
То есть быть одновременно кассиром,
налоговым менеджером, таможенным
брокером и т. д. Так что знать и уметь
надо много. Во-вторых – опыт. Для
бухгалтера этот аспект важен как в

кафедра, поэтому многим выпускникам после
получения диплома приходится отправляться в
армию, чтобы отдать положенный долг родине.
Однако в этом есть и свои преимущества,
поскольку по окончанию срока службы может
быть присвоено звание младшего офицерского
состава, что для многих видов профессий
является необходимым условием.
Вариант шестой. Декретный отпуск в
последнее время также стал распространенным
для многих девушек-выпускниц, но рано
или поздно им придется выбирать один из
пяти предложенных выше вариантов, если же
они не собираются на всю жизнь оставаться
домохозяйкой. В таком случае, зачем нужно
было получать высшее образование?
Вариантов после окончания университета
предостаточно, главное – точно для себя
определиться, чем хочется заниматься в жизни,
и чему посвятить свое время и усилия. Да, и не
стоит жить чужими мозгами, поскольку чувство
собственной нереализованности в будущем
будет только угнетать. Решение о своей судьбе
каждый должен принимать сам, ведь это его
судьба и его жизнь.
Не стоит забывать, что контакт студента
с вузом не заканчивается сразу после
официальной церемонии вручения диплома, а
продолжается на протяжении практически всей
профессиональной жизни. Вуз заинтересован в
успешном трудоустройстве своих выпускников,
при этом существуют специальные отделы
(такие как Центр карьеры и бизнеса КазНУ),
цель которых помочь и направить будущих
выпускников в возможные места работы.
Кураторы-эдвайзеры
выпускных
курсов
стараются также просветить своих студентов о
возможных путях развития их будущей карьеры.
В рамках данных работ эдвайзерами кафедры
общей и неорганической химии факультета
химии и химической технологии было
организовано мероприятие «Диплом есть, а что
дальше?», целью которого было ознакомить
студентов с возможностями, открывающимися
перед
ними
с
получением
диплома.
Магистрантка Екатерина Самосенкова подробно
описала необходимые условия для продолжения

обучения в казахстанских вузах в рамках
магистерских программ на примере КазНУ. Ею
была представлена информация о необходимых
умениях и навыках абитуриента магистратуры, а
также о возможностях магистранта и, конечно,
выпускника магистратуры.
Гостем мероприятия стал доцент кафедры
общей
и
неорганической
химии
А.С.
Тулегенов, который в июле 2006 года успешно
защитил степень PhD в Ноттингемском
университете (Великобритания). В своем
выступлении он рассказал студентам о том,
как правильно составлять научные проекты
и грамотно преподносить свои идеи научнообразовательному сообществу. Информация
была очень полезна и интересна, как студентам,
так
и
присутствующему
профессорскопреподавательскому составу.
В рамках встречи студентам заранее было
предложено
рассмотреть
образовательные
программы в разных странах как ближнего,
так и дальнего зарубежья, которые с особой
ответственностью подошли и подготовили
подробные
доклады,
красочные
и
информативные презентации по программам

обучения в различных странах как: Англия,
Франция, Чехия, США, Турция, Малайзия,
Япония, Корея, Россия и другие. Наиболее
интересные из них, представленные студентами
4 курса специальности «5В060600-Химия»
Камилой Аблаевой, Гаухар Аскаровой и Сауле
Кохметовой были отмечены поощрительными
призами.
В
завершение
мероприятия
будущие выпускники с радостью приняли
участие в викторине «Угадай страну», а также
психологическом тесте «Какой я выпускник?».
Впереди еще несколько месяцев упорного
труда по прохождению производственной
практики и написанию дипломной работы, но
уже сейчас студенты начинают задумываться о
том, что делать дальше. Мероприятие помогло
студентам
ознакомиться
с
возможными
«дверями», которые откроются перед ними
уже через несколько месяцев. Удачи вам,
выпускники, в поиске себя в огромном
бушующем мире!
О.И. ПОНОМАРЕНКО,
Л.К. БЕЙСЕМБАЕВА,
И.В. МАТВЕЕВА

По мнению экспертов, в ближайшем будущем ожидаются
революции, которые скажутся на всех ключевых секторах
экономики и приведут к серьезным изменениям на рынке труда.
Каким образом изменится рынок труда? Некоторые профессии
потеряют былую популярность, какие-то могут совсем исчезнуть.

никакой другой профессии. Опытному
бухгалтеру ведомы все нюансы
данной специальности. А порой эти
нюансы имеют решающее значение
для фирмы. В-третьих, способность
к
самосовершенствованию
и
постоянному обучению. Изменения

информационных технологий дало
толчок к внедрению на многих
предприятиях электронных методов
ведения бухгалтерии. Еще несколько
лет назад большинство бухгалтеров все
расчеты проводили вручную, сегодня
знание компьютера и «1С бухгалтерии»
не просто желательно, оно обязательно.
Многие предприятия города уже
перешли на МСФО (международные
стандарты финансовой отчетности),
поэтому
знание
и
правильное
применение данных норм также
необходимо бухгалтеру сегодня. И
наконец, в-четвертых, – это наличие
определенных личностных качеств.
Бухгалтер – это не просто профессия,
это призвание. Эта работа требует
исключительной
аккуратности
в
управлении финансовыми делами
компании.
Умение
работать
в
коллективе,
аналитические
способности, логическое мышление,
трудолюбие,
бережливость,
наличие профессионального чутья,
самомотивация, готовность работать
в
экстремальных
ситуациях
и
умение контролировать – вот только
в налоговое законодательство и всю некоторые из обязательных качеств,
систему ведения бухгалтерского учета которыми должен обладать бухгалтер.
в стране вводятся ежегодно, поэтому
Наталия ТОВМА,
учиться
бухгалтеру
приходится
зам. зав. кафедрой «Учет и аудит»,
постоянно.
Меняются
и
сами
доктор (PhD)
методы ведения бухучета. Развитие

Прошла ІІ международная Зимняя школа журналистики и коммуникации,
посвященная 70-летию ООН и Всемирному Дню радио
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Широко известный во всем мире современный русский поэт Евгений Евтушенко
при всех неумолкающих спорах о его имени претендует на право быть одним
из ярких выразителей умонастроений своего времени и своей эпохи. Не
случайно его поэзия переведена на более 70-ти языков мира, он является
действительным членом Европейской Академии искусств и наук, почетным
членом Американской Академии искусств. Поэт ярко проявил себя и в качестве
общественного деятеля в первом массовом движении российских демократов
– обществе «Мемориал», был народным депутатом СССР последнего созыва.
Сплетая традиции русской лирики золотого и Серебряного веков с
достижениями русского авангарда, он стал своеобразным поэтическим
камертоном времени, отражая настроения и перемены в сознании
общества и своего поколения. Евтушенко – один из вождей литераторов«шестидесятников», собиравший наряду с А. Вознесенским, Б.
Ахмадуллиной, Р. Рождественским и др. толпы слушателей на чтениях
стихов в знаменитом Политехническом музее. Писатели и поэты«шестидесятники» наиболее остро восприняли «оттепель» и выразили ее
настроения в своем творчестве.
Раздвигая горизонты гражданского
переживания
и
придавая
ему
глубоко
личный
характер,
поэты«шестидесятники»
стремились
преобразить традиционный социальный
пафос
советской
гражданской
лирики в пафос гуманистический,
общечеловеческий. Именно поэтому
ранняя поэзия Евтушенко была типичной
для того поколения, которое главным
своим врагом считало покой, середину,
мещанское безразличие ко всему, что
не затрагивает их лично. Так возникает
в его поэзии образ вагона, рожденного
летать по рельсам и вынужденного даже
не ползать, а вкопанно стоять на месте
(стихотворение «Вагон», 1952 г.) Более
других своих сотоварищей Е. Евтушенко
оставался верен «шестидесятническому»

ИДУТ БЕЛЫЕ СНЕГИ…»
Идут белые снеги,
как по нитке скользя…
Жить и жить бы на свете,
но, наверно, нельзя.
Чьи-то души бесследно,
растворяясь вдали,
словно белые снеги
идут в небо с земли.
Идут белые снеги…
И я тоже уйду.
Не печалюсь о смерти
и бессмертья не жду.
Я не верую в чудо,
я не снег, не звезда,
и я больше не буду
никогда, никогда.
И я думаю, грешный,
ну, а кем же я был,
что я в жизни поспешной
больше жизни любил?
А любил я Россию
всею кровью, хребтом ее реки в разливе
и когда подо льдом,
дух ее пятистенок,
дух ее сосняков,
ее Пушкина, Стеньку
и ее стариков.
Если было несладко,
я не шибко тужил.
Пусть я прожил нескладно,
для России я жил.
И надеждою маюсь,
(полный тайных тревог)
что хоть малую малость
я России помог.
Пусть она позабудет,
про меня без труда,
только пусть она будет,
навсегда, навсегда.
Идут белые снеги,
как во все времена,
как при Пушкине, Стеньке
и как после меня.
Идут снеги большие,
аж до боли светлы,
и мои, и чужие
заметая следы.
Быть бессмертным не в силе,
но надежда моя:
если будет Россия,
значит, буду и я.

пафосу.
В стихотворении «Перед встречей»,
написанном
в том же году, перед
читателями уже два вагона. Один вагон на
вечном приколе, а другой, как и положено,
в движении, устремленный вперед. Е.
Евтушенко как поэт начинается именно с
этого стихотворения.
“Пришли иные времена, взошли иные
имена”, – написал он в одном из ранних
стихотворений. Но какие бы новые имена
ни восходили, сегодня невозможно
представить себе русскую поэзию ХХ века
без “Наследников Сталина” и “Бабьего
Яра”. Без стихотворений, ставших
песнями: “Хотят ли русские войны”, “Не
исчезай”, “Идут белые снеги”, “Дай Бог!”.
Без ранней лирики – “Со мною вот что
происходит”, “Любимая, спи”, “Весенней
ночью думай обо мне...”, «Граждане,
послушайте меня…» и др.
Размышляя о своем творчестве,
Евтушенко приходил к ясным и
близким
многим
поэтическим
программам, отвечавшим его природе,

его неповторимому дару откликаться на
общественно значимые события и явления.
Так появилось известное стихотворение
«Поэт в России – больше, чем поэт».
У разных народов в разные эпохи было
свое представление о назначении поэта.
В легкий нравами европейский ХVIII
век родилось мнение о том, что они
должны говорить лишь о любви и амурах,
о греческих и римских богах и богинях, о
природе, о легких темах. Потом появились
романтики,
воспевающие
неземное,
потустороннее. Но во все времена среди
поэтов были те, кто стремился пером
бороться за свободу и права человека
против рабства и тирании. Великие
русские поэты, умевшие “глаголом жечь
сердца людей”…
Да, русские поэты были больше, чем
поэты.
Они были совестью страны,
властителями
дум,
выразителями
народных чаяний. И власть воспринимала
их не только как поэтов, как мастеров
художественного слова, но порой как
своих личных врагов.

«Если будет Россия, значит, буду и я», – так писал один из самых
известных российских поэтов – «шестидесятников», наш
современник Е.А. Евтушенко. Первые стихи поэта были изданы
еще в 1949 г. Известный российский поэт, автор знаменитой поэмы
«Василий Теркин» – А.Т. Твардовский сказал о нем: «Прожекторный
луч убегает от него, а он за ним гонится, чтобы снова под него
попасть». Будучи автором периода «оттепели», эпохи первого
бескомпромиссного обличения культа личности Сталина («И
другие», «Лучшим из поколения», «Наследники Сталина»), в
своем противостоянии культу Е. Евтушенко не доходил до
отрицания ценностей российского и революционного движения,
комсомольского энтузиазма современных ему «строителей
коммунизма» («Братская ГЭС», «Казанский университет» и др.).
Несмотря на известность, Евгений Евтушенко, как и многие поэты
советской эпохи, вынужден был писать стихи, восхваляющие
коммунистический строй и проповедующие идеалы рабочекрестьянского общества. Однако это не мешало ему оставаться
настоящим патриотом своей родины и служить русскому народу.
Примером тому является стихотворение «Идут белые снеги…»,
написанное в 1965 году, в котором автор подводит итог своему
творчеству и выражает надежду на то, что прожил жизнь не зря.
Именно об этом стихотворении я и хочу поделиться своими
мыслями.

Все стихотворение пронизывает
интонация лирического размышления
о смысле жизни, завершении какогото важного жизненного этапа. Не
случайно первая часть стихотворения
посвящена рассуждениям о жизни и
смерти. Евтушенко отмечает, что ему
хочется «жить и жить бы на свете, но,
наверно, нельзя». Размышляя о своей
поэзии, Е. Евтушенко постоянно
балансировал между неуверенностью
и
громким
самоутверждением,
которое
нередко
подвергалось

критике. В стихотворении «Идут
белые снеги…» поэт подчеркивает, что
он не ждет бессмертья и не надеется на
чудо. Рано или поздно настанет и его
черед уйти в мир иной, поэтому автора
волнует мысль о том, что именно
оставит он после себя. В данном
случае речь не идет о творческом
наследии, так как в тот период, когда
создавалось это произведение, стихи
Евтушенко критиковали все, кому не
лень, обвиняя поэта в прислуживании
власти. Поэтому автор заявляет,

Е. Евтушенко остается очень русским
поэтом, его интернационализм лишен
какой бы то ни было рациональной
подоплеки. То, что у других звучало бы
неестественно или почти кощунственно,
у
Евтушенко
понимается
как
последовательное творческое и жизненное
поведение: «Я хотел бы родиться во всех
странах… Я хотел бы раз в сто увеличить
пространство мгновенья: чтобы в тот же
момент я на Лене пил спирт с рыбаками,
целовался в Бейруте, плясал под тамтамы
в Гвинее, бастовал на Рено, мяч гонял с
пацанами на Капакабане… Быть собою
мне мало, быть всеми мне дайте!».
Гуманистическая позиция Евтушенко,
неизменно
ориентирующаяся
на
взаимопонимание
людей
всех
национальностей,
сегодня
особенно
актуальна и поучительна.
Н.К. САРСЕКЕЕВА,
канд. филол. наук, доцент кафедры
русской филологии,
русской и мировой литературы

что его самым ценным достоянием
является то, что он всю жизнь
искренне и преданно любил Россию,
ее деревянные избы, поля и леса, ее
удивительных людей, преисполненных
собственной гордости и силы духа.
Поэт подчеркивает: «пусть я прожил
нескладно, для России я жил». Автор
надеется, что его жизнь не была
напрасной, а его творчество помогло
родной стране стать более сильной,
успешной и процветающей. «Если
будет Россия, значит, буду и я». Этой
фразой поэт подчеркивает, что не
мыслит своего существования без
страны, которая для него является
не просто родиной. Россия – это
ключевой образ в гражданской
лирике Евтушенко, которую автор
рассматривает не только через призму
исторических событий. В понятии
поэта Россия является чем-то вечным
и непоколебимым: люди уходят из
жизни, но великая держава остается,
являясь
символом
могущества
и
незыблемости
существования
славянских народов.
Еркеназ ЖУМАЖАНОВА,
студентка 3 курса
специальности «Филология»
(руководитель – доцент Н.К.
Сарсекеева)

Бетті жүргізген әл-Фараби кітапханасының бас кітапханашы-менеджері Шынар МҰҚАШЕВА
“Сұңқар” студенттер кәсіподағының ұйымдастыруымен “Жаныңда жүр жақсы адам” атты
тақырыпта танымал тележүргізуші Нұрсұлтан Құрманмен кездесу өтті
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«ООН - это мы!» – таков был девиз делегатов мини-модели ООН
«Новый шелковый путь», которая была проведена в КазНУ им. альФараби в рамках хаба ООН по Академическому влиянию.

Досжан БАЛАБЕКҰЛЫНЫҢ фотосы

Сағым далам...
Үндесетін жүрекпен дамылдаған.
Бір өзіңмен тынысым тарылмаған.
Жан бар ма екен, шалғайдан шаң жұтқанда,
Туған жердің түтінін сағынбаған.

ДАЛА
(Жаңақаланың қайта құрылғанына 40 жыл
толуына орай)
Табы қалмай көңілде мұң-наланың,
Құстарымның сызылған тыңдап әнін
Тартатындай еріксіз құшағына,
Құдіреті бар нендей бұл даланың?!

Қайран, ауыл! Дарытқан алмастығың,
Сені аңсаумен көңілде алжасты мұң.
Айқындадың беймәлім тіршілікте,
Дарынның тектен-текке жанбастығын.

Кербез далам сырыңды шертесің көп,
Желің – жібек, самала ерке есілген.
Кезіп келем көк майса шалғыныңды,
Тектілікті көшіріп кең төсіңнен.

Асау сезім жүректен алып ұшқан,
Жырымнан жырым туып жаңылысқан.
Біле білсең, о достым, мұның бәрі,
Кеудедегі сарқылмас сағыныштан.

Сұлу таңмен алқызыл бірге ентелеп,
Сәуле төгіп шығыпты Күн де ертерек
Адыр-қырлы даланың мөлдір сырын,
Жел жымия жеткізді гүлге еркелеп.

Мұндай күйді басымнан кешпеген ем,
Тасып өстім еркелеп ес білгеннен.
Ауылы алыс балалықты аңсап жүрмін,
Керемет кез, хабарсыз ештеңеден.

Кеудемде жоқ мұңменен кірбіңге орын,
Сенен ыстық жоқ құшақ бір білгенім
Кермиығым көркіңнің дәлеліндей,
Мына жатқан жайқалған қыр гүлдерің.

Арасында өскен ем лала гүлдің,
Балалықтың балынан шала күлдім.
Самаурыны қайнаған ауылымды,
Мен әлі де сағынып жүрмін...

Қаңқылдайды әуелеп қаздар ана,
Аңқамды ашып салады сазға жаңа.
Көдесіне күй тұнған, жусанға – жыр,
Көзім тоймай қараймын әз далама.

САҒЫНЫШ ШЕРІ

Жансая ҚАЛЕКЕС,
филология, әдебиеттану және әлем тілдері
факультетінің 2-курс студенті

Сазға толды тұп-тұнық өлең кеудем,
Қасиетіңді айнымас көрем белден.
Туған дала ұлыңа құт дарыса,
Сол бір бақыт...білемін, сенен келген.

В мероприятии, которое открыл
декан факультета международных
отношений профессор К.Н.Шакиров,
приняли участие более 100 студентов
из 30-ти вузов Алматы, Астаны,
Петропавловска, а также Афганистана,
Узбекистана,
Кыргызстана,
Туркменистана
и
Таджикистана.
Студентов-делегатов
поддержали
представители ООН в Казахстане и
других международных организаций, акимата Алматы.
В своем выступлении директор департамента информации ООН в Казахстане Властимил
Самек подчеркнул, что в 2015 году ООН отмечает свой 70-й юбилей и он «рассматривает делегатов
мини-конференции Модели ООН как будущих партнеров, которые учатся профессионально вести
международные переговоры, дискутировать по актуальным вопросам, овладевают правилами и
процедурами ООН». Также он отметил, что лозунг «ООН – это мы!» означает «We are yoUNg, We are
UNited!», выделив в нем две буквы в словах «молодежь» и «союз» – United Nations.
Профессор Колумбийского университета Рафис Абазов напомнил, что Генеральный Секретарь
ООН Пан Ги Мун всегда отмечает важность формирования лидерских качеств среди молодежи,
особенно умение быть дипломатичными, находить компромиссы в отношениях между людьми и
государствами.
Директор хаба ЮНАИ по устойчивости Галия Ибраева отметила, что Модель ООН открывает
для участников новые горизонты, где ее участники – будущие профессиональные дипломаты
с активной жизненной позицией имеют возможность представлять страну в международных
структурах.
В рамках мини-модели ООН была организована работа трех комитетов: Генеральной
Ассамблеи, Совета Безопасности и Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ). Делегаты обсудили вопросы
кибербезопасности, способы и методы решения недоразумений между представителями разных
религий, механизмы устранения и предотвращения психических расстройств у детей и подростков.
Председатель оргкомитета модели ООН, магистрант КазНУ Рано Юсупова сказала, что атмосфера
делового общения, вдохновения и азарта, царившая во время дискуссий, убедила в правильности
ее увлечения дипломатией и международными отношениями. Студент факультета международных
отношений из Афганистана Ахмад Вали Ахмад Яр как модератор комитета ЮНИСЕФ подчеркнул,
что обсуждаемая проблема актуальна для его страны, где дети стали свидетелями военных действий
и получили психологические травмы. По завершении мини-модели участникам представителями
ООН были выданы сертификаты, а также отмечены лучшие делегаты – студенты Гани Масимхан,
Мади Сакен, Арман Утегенов.
Следующая международная Модель ООН «Новый шелковый путь», которая является самой
крупной в Южной Азии, планируется на 1-3 мая 2015 года на базе КазНУ им. аль-Фараби.
«Мини-модель ООН» – это увлекательное сочетание ролевой игры и конференции, которая
воспроизводит деятельность различных органов ООН. Участниками могут быть студенты, учащиеся
старших классов и все интересующиеся деятельностью и тематикой ООН. Они выступают в роли
делегатов или наблюдателей, представляя одно из государств членов ООН или организацию со
статусом наблюдателя, и вместе решают вопрос повестки дня, предложенный им организаторами.

Жандарбек ЖҰМАҒҰЛОВ
филология, әдебиеттану және әлем тілдері
факультетінің 2-курс студенті

Аида УТЕГАЛИЕВА,
студентка 2 курса факультета журналистики

“Музыка ұлтқа бөлінбейді” дейміз. Иә, біз кез келген елдің музыкасына құдды бір ана
тілімізде тыңдап отырғандай құмарта құлақ тосамыз. Ондағы тылсым күш жүрек түкпіріне
терең бойлап, саз сиқырына қалай арбалып қалғаныңды сезбей қаласың. Музыка жандүниемізді өзге бір әлемге жетелеп, сезім пернелерін дәл басады. Әсем әуен ой-қиялымызға
қанат бітіріп, көңіл сарайына нұрын төгеді. Осынау құдіретті музыка және ән өнерін
тыңдарманға жеткізе білген Қазақ ұлттық университеті журналистика факультетінің
1-курс магистранты Бердалы Ерман – елімізге атышулы «Қазақстан дауысы» музыкалық
байқауының екінші маусымының қатысушысы.

Байқаудың басты мақсаты – еліміздің
түкпір-түкпіріндегі
өнерлі,
таланты
таудай жастарды таныту. Сондай-ақ бұл
жобаның қарапайым ән байқауларынан
айырмашылығы – қатысушылардың тек
дауысқа ғана сүйеніп бақ сынайтындығы.
Тыңдау
сынағы
кезінде
жұлдызды
әділқазылар
алқасының
мүшелері
қатысушылардың өздерін көрмей, тек
дауысын естіп баға беру арқылы өз
командаларына іріктеді. Ал жобаның
талабы бойынша ақтық мәреге тек 4

адам өтеді және оларды sms-дауыстар
анықтайды. Басым дауыс жинаған
қатысушы «Қазақстан дауысы» музыкалық
байқауының жеңімпазы атанды. Осы
жеңіске жетуге бар күш-жігерін салып,
өнері мен өмірін сабақтастырған Ерман:
– Өнер атты үлкен доданың артылар
жауапкершілігі де жоғары, – дейді. Ол
өзінің қоңыр әсем үнімен алғашқы
тыңдалымда жүзден жүйрік шығып, екі
бірдей тәлімгерді тәнті еткені баршаға
белгілі. Ол өз сөзінде: – Жоба мені алға

жетелеп, өнерімді өрлетіп, ән салатын
киелі мекен – сахнаның сан түрлі
сырларын
түсіндірді.
Тәлімгерімнің
тәлімі маған өнердегі өмірлік азық, –
дейді. Оңтүстік Қазақстан облысының
тумасы Ерман «Қазақстан дауысы»
музыкалық байқауының әділ түрде өтуі
кез келген қатысушыға жігер беретінін де
жасырмады. Байқаудағы аз ғана уақытта
ол орындаған әндер көрермен ықыласына
ие болып көптеген дауыс жинады. Әнді
жүрегімен сезініп, тыңдаушысына тұнық

жеткізе білетін, қазақ өнерінің жанашыры
болатын өнер иесі, бүгінде жартылай
финалдың иегері атанды.
Әнсүйер қауым үшін тынбай еңбек
ететін Ерманның өнер атты өмір жолында
әлі де алар асулары мен биік белестерді
бағындыратыны белгілі. Өмірін өнерсіз
елестете алмайтын Ерманға алдағы өнер
айдынында өрлей бер демекпіз.
Д. ГУБАШЕВА, ф.ғ.к.
А. АҚЫНБАЕВА, 1-курс магистранты

Начал свою работу студенческий пресс-центр КазНУ

СОҢҒЫ БЕТ
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В рамках II Зимней школы журналистики и коммуникации,
посвященной 70-летию ООН и Всемирному Дню радио, Научный
центр гуманитарных исследований «Медиасфера» КазНУ совместно
с Информационным Бюро ООН в РК, Департаментом общественной
информации ООН в РК, Кластерным бюро ЮНЕСКО в Алматы,
ОО «Клуб главных редакторов», издательским домом «Қазақ
университеті», студенческим профсоюзом «Сұңқар» провели
презентацию книги «Дипломатическая служба и СМИ: мифы и
рифы».
В ней приняли участие студенты,
магистранты
и
PhD
докторанты,
преподаватели
вузов
Казахстана,
Кыргызстана и Узбекистана,
АО
«Национальный
Центр
повышения
квалификации
«Өрлеу»,
журналисты
республиканских и региональных СМИ,
веб- и контент-редакторы он-лайн
медиа, воспитанники Республиканской
специализированной средней школыинтерната для одаренных детей имени
Абая с углубленным изучением казахского
языка и литературы.
Вниманию
общественности
был
представлен труд к.и.н., доцента кафедры
печати и электронных СМИ Гюльнар
Мукановой «Дипломатическая служба и
СМИ: мифы и рифы». Важное значение
имеет внедрение в учебный процесс
университета курса «Дипломатическая
служба и журналистика» и подготовка

одноименного
учебного
пособия,
которое призвано стать настольной
книгой
студентов
и
всех,
кто
интересуется вопросами национальной
идентичности, прикладными аспектами
взаимоотношений
таких
сфер,
как дипломатия и СМИ. Издание
предназначено для обучающихся по
специальностям «Журналистика», «Связь
с общественностью», «Международная
журналистика»,
«Международные
отношения» и др.
Особенностью
издания
является
прикладной блок, который знакомит
с историей дипломатии Казахстана,
высказываниями
известных
политиков, дипломатов о журналистах
и СМИ. Актуальность исследования
внешнеполитической
деятельности
Республики Казахстан и ее освещения
в СМИ безусловна. Геополитический

«вес» Центральной Азии в мире известен
благодаря не только природным ресурсам
региона, но и успешной внешней
политике. Деятельность отечественных
дипломатов способствует продвижению
имиджа Казахстана на международной
арене. Участники мероприятия отметили,
что значительная работа, проделанная

учеными КазНУ, вносит достойный вклад
в развитие медиакультуры.
Ажар АХМЕТЖАНОВА,
к.и.н., доцент кафедры истории
Казахстана

Бәйге! Бәйге! Бәйге!
4 ақпанда ҚазҰУ-дың халықаралық қатынастар факультетінде
халықаралық қатынастар және әлемдік экономика кафедрасының
аға оқытушысы Жандос Оспанбаев және «Әлемдік экономика»
тобының 2-курс студенттерінің ұйымдастыруымен «Айналаңды
нұрландыр» жобасының аясында «Хат жаздым қанатына
шағаланың...» атты жыр кеші өтті.
Жыр кеші Жандос Аманжолұлының
өз оқуындағы «Өзім туралы» өлеңімен
ашылып, студенттердің орындауында
жалғасын тапты. Болашақ экономика
саласының мамандары
оның төл
туындыларын жатқа оқып, қара өлеңге
құштарлықтарын
байқатты.
Ата-ана,
Отан, махаббат, өмір жайлы өлеңдер
оқылған бұл жиында көрермендер
де таңданыстарын жасырмады. Кеш

соңында сөз сөйлеген халықаралық
қатынастар
факультетінің
деканы
Кәрімжан Нұрымұлы да, аға кураторұйымдастырушы Гүлшат Уәбиденқызы да
оқытушының жеке шығармашылығына
арналған мұндай шараның факультетте
бұрын-соңды болмағанын айтып, ақын
өнерінің өрістей беруіне, шабытының
шарықтай беруіне тілектестік білдіріп,
ұжымға жаңаша леп әкелген бұл игі істі

тек қолдайтындықтарын жеткізді. Кеш
соңында Жандос Оспанбаев «Өлеңдерің
неге мұңды?» өлеңімен ақынжанды
адамның табиғатын барынша аша түсті.
Жыр кешіне қатысқан студенттердің
көркемсөз
оқу
шеберліктеріне
ризашылықтарын білдіргендер де аз
болған жоқ. Жыр кеші естелік суретке
түсу рәсіміне жалғасып, көтеріңкі көңілкүймен аяқталды.
Майдан-Әлі БАЙГІСИЕВ,
халықаралық қатынастар және
әлемдік экономика
кафедрасының доценті,
Назерке БҰРХАН,
«Әлемдік экономика» мамандығының
2-курс студенті

ИНСТИТУТ КОНФУЦИЯ ПРИ КАЗНУ ИМ. АЛЬ-ФАРАБИ
приглашает всех желающих на курсы КИТАЙСКОГО языка!
Занятия проводят профессоры
Ланьчжоуского университета
Международный тест HSK на базе Института
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ӘЛ-ФАРАБИ АТЫНДАҒЫ ҚАЗАҚ
ҰЛТТЫҚ УНИВЕРСИТЕТІНІҢ ФИЛОЛОГИЯ,
ӘДЕБИЕТТАНУ ЖӘНЕ ӘЛЕМ ТІЛДЕРІ
ФАКУЛЬТЕТІ «АЙ-АРУ» РУХАНИ-ТАНЫМДЫҚ
СТУДЕНТ ҚЫЗДАР ОРТАЛЫҒЫНЫҢ
«ҒЫЛЫМҒА ЖОЛ» ЖАС ЗЕРТТЕУШІЛЕР
ҮЙІРМЕСІ «ҚАЗҰУ СТУДЕНТІ ОҚИТЫН
100 КІТАП» АЯСЫНДА 2015 ЖЫЛДЫҢ 12
НАУРЫЗ КҮНІ «АБАЙ ЖОЛЫ» РОМАНЭПОПЕЯСЫ. ШЫҒАРМАШЫЛЫҚ
ЗЕРТХАНА» ТАҚЫРЫБЫНДА «ӘУЕЗОВ
ӘЛЕМІ» АТТЫ ДӘСТҮРЛІ БІЛІМ САЙЫСЫН
ӨТКІЗЕДІ.

Білім жарысына республика ЖОО
студенттері қатысады.
Жеңімпаз студенттерге белгіленген
мөлшерде
атаулы
шәкіртақы
тағайындалады. Алдын ала жіберілген
ғылыми баяндама мәтіні негізінде жинақ
шығарылады.
Ұйымдастырушы: әл-Фараби атындағы
Қазақ ұлттық университетінің «АйАру» рухани-танымдық студент қыздар
орталығының «Ғылымға жол» жас
зерттеушілер үйірмесі.
Мекенжайы: Алматы қаласы, әлФараби даңғылы, 71, әл-Фараби атындағы
ҚазҰУ, филология, әдебиеттану және әлем
тілдері факультеті, М.О. Әуезов атындағы
312-дәрісхана.
Анықтама телефондары: +77022139775;
+77072139775:
+77273773339 (1330); +77014508440
Электронды мекенжайы:
kapi-51@mail.ru

Бағасы келiсiм бойынша.
Таралымы 1000 дана
Тапсырыс №218
Жарияланған мақаладағы автор пiкiрi редакцияның
көзқарасын бiлдiрмейдi.
Редакцияға түскен қолжазба қайтар ылмайды, үш
компьютерлiк беттен асатын материалдар қабылданбайды.
«Қазақ университетiне» жарияланған мақала көшiрiлiп
басылса, сiлтеме жасалуы мiндеттi.
Жарнама мәтініне жарнама беруші жауапты.

