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Апталық 1948 жылдың 20 сәуiрiнен шыға бастады
Әл-Фараби атындағы ҚазҰУ-да «Әл-Фараби және қазіргі заман» атты ІI Халықаралық Фараби
форумы өз жұмысын бастады. Форум Әбу Насыр әл‐Фарабидің 1145 жылдығына, Қазақ
хандығының 550 жылдығына, Қазақстан халқы ассамблеясының 20 жылдығына, Ұлы
Жеңістің 70 жылдығына арналып отыр.

Әл-Фараби
атындағы
ҚазҰУ-дың
ғылымиөмірбаяндық
сипаттағы
«Өнегелі өмір»
сериясының
44-шығарылымы
белгілі
мемлекет және
қоғам қайраткері, ғалым, жазушы,
ұстаз, журналист, баспагер
Шериаздан Елеукеновтің өмірі мен
шығармашылығына арналды.
Жалғасы 2-бетте
Жыл сайынғы дәстүрлі Фараби оқуларының бастауы
университетте өткен жылы ғылым фестивалі шеңберінде,
екі апта бойы отандық және шетелдік ғалымдардың
қатысуымен ғылыми конференциялар, сессиялар,
дөңгелек үстелдер мен пікірсайыс отырыстары өтті.
Ғылым мерекесінің онкүндігінің ауқымды іс-шарасы
халықаралық Фараби форумы ұлы ойшыл, философғалым Әбу Насыр әл-Фарабидің идеяларын насихаттауға,
заманауи Қазақстан қоғамының рухани-адамгершілік
және интеллектуалды мәдениетін дамытуға, ойшыл
мұраларын елдегі және алыс‐жақын шетелдерде танытуға
бағытталған.
Ұйымдастырушылар: әл-Фараби атындағы Қазақ
ұлттық университеті, Қазақстан Республикасы Ұлттық
Ғылым Академиясы, Түркі мәдениеті халықаралық
ұйымы (ТҮРКІСОЙ), Философия, саясаттану және
дінтану институты.
Жиынды ҚазҰУ ректоры Ғалым Мұтанов ашты.
«Форум арқылы өткенге сүйене отырып, тарихи жазбалар
мен нақыл сөздер адам дамуының қазіргі мәселелері
қарастыруға мүмкіндік береді. Әл-Фараби өз еңбектерінде
әрбір адам бақытты болу үшін өзін-өзі дамытып
отыруы керек деген. Біздің шығыс ойшылының атымен
аталатын және ғылым, білім беруде айтылған идеяларын,
Қазақстанның инновациялық тұрғыдан дамуына үлес
қосу университеттің міндеті», – деді Ғ. Мұтанов.
Форум жұмысына қазақстандық және шетелдік саяси
және қоғам қайраткерлері мен белгілі ғалымдар: Роллан
Сейсенбаев, Бекір Қарлыға (Түркия), Альберт Фишлер

(Франция), Рүстем Жанқожа (Украина), Василиус Сирос
(Финляндия), Георгиус Стейрис (Греция), және т.б.
қатысты.
Францияның еңбек сіңірген профессоры Альберт
Фишлер жиналыста шығыс ғалымына деген құрметіне
арналған сөздерден бастады. «Әл-Фараби мен үшін
өткен күннің ең білімді философы. Меніңше, ол өзінің
нағыз еңбектері мен шығармалары арқылы Шығыс пен
Батыс арасында байланыс орнатты. Сонымен қатар ол
әлемдегі өзге де философтар мен ойшылдарға үлкен әсер
етті», – деді А. Фишлер. «Фараби оқулары» халықаралық
ғылыми-практикалық конференциясы – әл-Фараби
мұралары мен оның заманауи қоғам дамуындағы
рухани, тарихи философиялық және дәстүр мен ғылыми
негіздерінің сабақтастықтарын, ғылым мен білім берудің
интеграциясын қамтамасыз етуді, университеттердің
инновациялық ғылыми-білім беру үдерісін жетілдіруді
зерттейтін отандық және шетелдік ғалымдарды біріктіруге
арналған.
Француздық профессор Альберт Фишлер, шығыс
ғалымына деген құрметпен былай деді: «Әл-Фараби мен
үшін сол уақыттың ұлы философы. Менің ойымша, ол өз
еңбектері арқылы Шығыс пен Батыс арасында байланыс
орнатты. ҚазҰУ-да өтіп жатқан Фараби оқулары
– ғалымның мұрасы мен идеяларын насихаттауда
университеттегі жемісті жұмыстың нәтижесі».
Жалғасы 3-бетте

БYГIНГI САНДА:

ВСТРЕЧА В КЛУБЕ
“ПОЛИТОЛОГ”
2-стр.

В КазНУ состоялось торжественное открытие
игр Национальной студенческой лиги по
футболу «Весна – осень-2015» с участием
министра образования и науки Республики
Казахстан А. Саринжипова.
В мероприятии также приняли участие ректор КазНУ
Г. Мутанов, президент зимних всемирных универсиад М.
Августин, ректор КазНТУ им. К. Сатпаева Ж. Адилов,
известный футболист С. Байшаков, преподаватели
и студенты казахстанских университетов, а также
представители спортивных и молодежных организаций.
Турнир начался с приветственных выступлений
гостей. Глава МОН РК А. Саринжипов поздравил
участников турнира с началом игр и пожелал им успехов.
«Сегодня мы начинаем игры студенческой лиги. Это уже
большое национальное движение. В этом году участие
принимают двадцать шесть команд, куда к прошлогодним
присоединились еще два региона: Южно-Казахстанская
и Карагандинская области. И уже сегодня мы можем
объявить, что двадцать лучших игроков лиги будут
защищать честь Казахстана на студенческом чемпионате
мира по футзалу 2016 года в Бразилиии. Желаю всем
интересных игр, побольше голов и позитивного
настроения на этом празднике спорта», – отметил Аслан
Бакенович.
Продолжение на 8 стр.

БYГIНГI САНДА:

БYГIНГI САНДА:

ТАБЫСТЫ КЕЛЕШЕККЕ
ЖАРҚЫН БАҒДАР
7-бет

“ЗОЛОТАЯ”
ПОБЕДА
8-стр.

АҚПАРАТ

№13 (1565) 14 сәуір 2015 жыл

ҚЫСҚА-НҰСҚА

В КазНУ прошла встреча руководства и ученых университета с
профессором Института cоциальной антропологии общества Макса
Планка Гюнтером Шли и заведующим кафедрой социальной и
культурной антропологии университета Цюриха Питером Финке.

уверенность в том, что в дальнейшем
КазНУ будет активно развивать это
направление науки: «У нас имеются
все возможности для открытия центра
по изучению антропологии – науки,
которой сейчас уделяется большое
внимание. Я думаю, что факультет
истории, археологии и этнологии
станет хорошей стартовой базой
для создания центра по изучению
антропологии».
В завершение встречи стороны
приняли решение начать работу в
пошаговой реализации совместных
проектов.

Участники
мероприятия
обсудили проблемы современной
антропологии.
Была
затронута
тема схожести между этнологией и
антропологией, а также вопросы
формирования
направлений
исследования в обеих науках. В
частности, Гюнтер Шли рассказал
о действующих программах по
изучению антропологии. «На данный
момент я являюсь участником
проекта «Каско». Это европейский
исследовательский
проект,

направленный на изучение этносов
всего мира, в котором используется
самое
высокотехнологическое
оборудование.
Кстати,
в
нем
участвуют два выпускника КазНУ
имени аль-Фараби. На основе
этого проекта мы можем начать с
вашим университетом совместную
исследовательскую
работу»,
–
отметил немецкий ученый.
Ректор университета Г. Мутанов
подчеркнул что сфера антропологии
становится популярной, и выразил

Жалғасы. Басы 1-бетте

В КазНУ состоялось заседание студенческого клуба «Политолог»
с участием государственного, политического и общественного
деятеля Президента Фонда социально-экономических и
интеллектуальных программ С. Филатова (Российская Федерация) и
директора редакционно-издательского учреждения «Издательский
дом «Звязда» А. Карлюкевича (Республика Беларусь).

Кітаптың тұсаукесер рәсімі
10 сәуірде Ғылыми кітапханада
II Халықаралық Фараби оқулары
аясында
ұйымдастырылған
«Қазақстан
әлемдік
баспа
үдерісінде: Ұлы Жібек жолы
дәстүрлері
және
тарихи
сабақтастық» атты халықаралық
ғылыми конференция барысында
орын алды.
Бұл
сериямен
шыққан
кітаптар қоғамымызда өзіндік
қолтаңбасы бар, мемлекетімізге
зор еңбегі сіңген білім және ғылым
қайраткерлерінің өмірі жайлы сыр
шертеді. Кезекті шығарылымға
Б. Жақыптың «Асқар таудай
ағамыз», Ә. Нарымбетовтің «Ш.Р.
Елеукеновтің ғылыми, әдеби-

ПРЕСС-СЛУЖБА

РЕКТОРАТ

Әйгерім БАЙГЕРЕЕВА,
1-курс магистранты
***
Қарғалы № 2 дарынды балаларға
арналған
гимназия
оқушылары
шығыстану
факультетінде
қонақта
болып, университет жайлы көптеген
пайдалы мәліметтер алып қайтты. Атааналар комитетінің төрағасы біздің
факультетімізді,
университетімізді
алғаш көргендігін айтып, жетістіктер
мен істеген істерімізбен танысты. Кеш
қонақтарын Таяу және Орта Шығыс
кафедрасының
меңгерушісі
М.Б.
Салқынбаев факультетіміздегі «Шығыс»
музейін көрсетіп, жалпы музей жөнінде
мәліметтер берді.
Болашақ
студенттер
шығыстану
факультеті жайында қызықты слайд,
видео-ролик
тамашалап,
өздерінің
ризашылықтарын
білдіріп
жатты.
Факультетіміздегі шетелдік тіл ұстарту
курстары және академиялық мобильділік
бағдарламалары,
президенттік
шәкіртақы, «Болашақ» бағдарламасы,
«Posko» шәкіртақысы оқушыларды таң
қалдырыды.

***

На встрече, которая прошла живо и
интересно, приглашенные эксперты в области
политологи
рассказали
преподавателям
и студентам о причинах распада СССР и
обсудили будущее Евразийской интеграции.
«Создание Евразийского Союза – благое
дело, так как интеграция экономик наших стран
даст общий положительный эффект в будущем.
Только интеграционный проект нужно
реализовывать пошагово, так как он находится
в самом начале своего формирования», –
отметил Сергей Филатов.
«Миссия
Евразийского
Союза
–
стать одним из ключевых экономических
макрорегионов мира. Союз должен обеспечить
вхождение каждой страны-участницы в
число наиболее развитых государств мира», –
высказал свое мнение Алесь Карлюкевич.
Организаторами
мероприятия
выступили студенческий клуб «Политолог»,

Информационный
центр
политических
исследований
факультета
философии
и
политологии
КазНУ,
Национальная
государственная
книжная
палата
и
Ассоциация издателей, полиграфистов и
книгораспространителей Казахстана.
Студенческий
дискуссионный
клуб
КазНУ "Политолог" создан по инициативе
студентов и при поддержке профессорскопреподавательского
состава
кафедры
политологии. Целью деятельности клуба
является
повышение
политической
грамотности и формирование политической
культуры студентов, а также активное
вовлечение всех членов клуба в научнопрактическую
деятельность.
Клуб
функционирует на базе факультета философии
и политологии КазНУ.

Рустем АБРАЕВ

Оқу ісіндегі өзекті мәселелер қаралды

Оқытушы-профессорлар құрамының кезекті отырысы шәкіртақы
табыстау рәсімімен басталды.
Университеттегі игі дәстүрді жалғап,
студенттерге әлеуметтік қолдау білдірген
ұйымдар қатарынан бұл жолы «Самсунг
Орталық Еуразия» компаниясы мен
«Алматы Болашақ» акционерлік қоғамы
табылды. Сонымен қатар молекулалық
биология және генетика кафедрасы
атаулы шәкіртақылар тағайындап, оқуда
озат, ғылымға құштар студенттерге зор
қуаныш сыйлады.

«ҚазҰУ студенті оқуға тиіс 100 кітап»
жобасы аясында әлеуметтану және
әлеуметтік жұмыс кафедрасы аты әлемге
мәшһүр жазушы, ұлтымыздың ірі тұлғасы
Ілияс Есенберлинің
«Көшпенділер»
трилогиясындағы
«Алмас
қылыш»
романы желісінде «Әлеуметтану» және
«Әлеуметтік жұмыс» мамандығының
2-3 курс студенттері арасында «Үздік
оқырман» байқауын өткізді.
Студенттер
жазушының
тарихи
шығармасын жан-жақты талқыға салып,
өздеріндей өсіп келе жатқан жас ұрпақ
үшін құнды, тағылымы мол шығарма
екендігін айтып, романды талқылау
барысында ертеден келе жатқан салтдәстүрмен, сол кезеңдегі халықтың
тұрмыс-тіршілігімен,
мәдениетімен,
аңыз әңгімелерден хабардар болғандарын
тілге тиек етті. Байқауда «Ақтоған» мен
«Ақжайық» топтары өзара жарысып,
байқаудың үш кезеңінен сүрінбей өткен
«Ақтоған» тобы жеңіске жетіп, өздерінің
«Үздік оқырман» екендерін дәлелдей
түсті.

Еңлік ҚАСАБЕКОВА,
Таяу және Орта Шығыс кафедрасы

Ғибратты
ғұмыр
публицистикалық,
педагогтік,
мемлекеттік
һәм
қоғамдық
қызметінің қысқаша очеркі»,
С. Қорабаевтың «Еліне елеулі
Елеукенов» атты естеліктерімен
қатар, З. Қабдоловтың «Талап
пен тағдыр», Ә. Асқаровтың
«Аса қадірлі Шериаздан аға!», К.
Салықовтың «Қадірлі Шаке!», Т.
Молдағалиевтің «Іні жүрегінен»
атты әр жылдары жазылған
мақалалары мен хаттары енген.
Тағылымы мол, ғибраты зор
«Өнегелі өмір» сериясының бұл
жолғы санының да оқырман
жүрегінен
орын
алатынына
сеніміміз мол.
Жұлдыз ӘБІЛ

2

Күн тәртібіне көшкен тұста, алдымен
мінбеге оқу жұмысы жөніндегі проректор
Дархан Ахмед-Заки көтерілді. Ол өз
хабарламасында 2015-2016 оқу жылына
дайындық: білім беру бағдарламалары
туралы баяндады. Білім беру қызметін
ұсынушы ретінде университет нарық
талабын зерттейді. Бұл ретте проректор
ҚазҰУ-дың басым тұстарына тоқталды.
Олар: имидж, ОПҚ, инфрақұрылым,

табысты түлектер, шетелдік ЖОО-лармен
байланыс, мамандықтардың алуандығы,
мазмұн мен оқу түрін анықтаудағы
академиялық еркіндік. Сонымен қатар
Дархан Жұмақанұлы ҚазҰУ контингенті,
2015-2019
жылдарға
аранлған
университеттің даму бағдарламасы, жаңа
лицензиялар алу, қос дипломдық білім
беру бағдарламалары және оқу ісіндегі
өзге де өзекті мәселелерге тоқталып өтті.
Ректорат мүшелері өз ойларын ортаға
салып, ұсыныстарын жеткізді.

Халықаралық
қатынастар
және
шығыстану
факультетінде
«Жанашырлыққа – жан риза» атты
қайырымдылық
жәрмеңкесі
өтті.
Студенттер мен оқытушылар жәрмеңкеге
белсене ат салысты. Қайырымдылық
мақсатында ұйымдастырылған шараның
жоғары деңгейде өтуіне факультет
студенттері, оқытушыларымен қоса,
басқа факультет студенттері де қатысты.
Жәрмеңкеден түскен барлық ақша
балалар үйіне көмекке жұмсалды.
Пірімбек СҮЛЕЙМЕНОВ,
философия кафедрасының доценті
***
Адам тұлға болып қалыптасу үшін оған
жан-жақтылық қажет. Өзі қай салада
болмасын қазақтың көрнекті өкілдерін
білуге,
шығармаларымен
танысуға
міндетті деп білемін. Осы тұрғыда
факультетімізде поэзия падишасы Фариза
Оңғарсыноваға арналған «Дос іздеп
келем» атты поэзиялық кеш өткізілді.
«Теориялық және ядролық физика»
кафедрасының ұйымдастыруымен болған
бұл кеш көңілге ой салардай әсерлі болды.
Көпшілік қауым ақынның өлеңдерімен
жақсы таныс. Сол себепті, өткізілген бұл
іс-шара өз мақсатын толықтай орындай
алды. Себебі, келген қонақтардың
барлығы үңіліп тыңдап, тіпті, ақынның
кей өлеңдерінде көздеріне жас алды.
Сырға, мұңға, қуаныш пен шаттық та
кездесетін ақын өлеңдерін мақтамасқа
болмас. Кеште оқылған өлеңдердің
ішінен «Керек емес», «Дос іздеп келем»,
«Өлең» атты ақынның туындылары
көпшіліктің есінде мәңгі сақталып қалды.
Ақын өлеңдерінің берер тәрбиелік мәні
өте зор. Бір өлеңдері адамды жақсылыққа,
сабырлылыққа, достыққа, адалдыққа
шақырса, енді бір өлеңдері жағымпаздық,
өтірік айту, бос уәде беруден аулақ болуға
жол сілтейді.
Арайлым МҰРАТҚЫЗЫ,
физика-техникалық факультетінің
1-курс студенті

Өз тілшімізден

ҚР Білім және ғылым министрі А. Сәрінжіповтың қатысуымен Ұлттық студенттік лига
«Көктем – күз – 2015» футбол ойындарының салтанатты ашылу рәсімі өтті
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Жалғасы. Басы 1-бетте

Қазақстандық жазушы Р. Сейсенбаев
философтың заманауи Қазақстанға әсері
туралы айтты. «Фараби оқулары ҚазҰУ
студенттері мен жастар үшін маңызды рөл
атқарады. Әл-Фарабиді Аристотельден
кейінгі екінші ұстаз деп бекер атамаған.
Оның еңбектері ешқашан өз маңызын
жоғалтпайды, олар Қазақстанның болашақ
ұрпағы үшін өткеннің жол сілтеушісі
болып қала береді», – деді жазушы.

3

««Атакент» сауда-көрме орталығында «Ұлы
Жібек Жолымен» VIII Халықаралық кітап
және полиграфия көрме-жәрмеңкесі өтті.

Форумның тағы бір ерекшелігі, ол
Абай халықаралық клубы мен ҚазҰУдағы «Әл-Фараби» орталығы бірлесе
дайындаған бірнеше кітаптар сериясының,
әл-Фараби шығармаларының жинағының:
«Добродетельный город», «Книга о
музыке», «Аль-Фараби и современность»,
«Аль-Фараби
библиографический
указатель», «Книга о разуме», «The Book of
Mind», «Әл-Фараби және қазіргі заман»,
«Бақыт туралы кітап» және т.б. тұсаукесері

Әл-Фараби
атындағы
ҚазҰУ-да 7-17 сәуір
аралығында
«Әл-Фараби және
қазіргі заман» атты
ІI Халықаралық
Фараби форумы
өтуде. Форум
Әбу Насыр әлФарабидің 1145 жылдығына, Қазақ хандығының 550 жылдығына,
Қазақстан халқы ассамблеясының 20 жылдығына, Ұлы Жеңістің 70
жылдығына арналып отыр. Университетте Халықаралық Фараби
оқуларын өткізу дәстүрі өткен жылы басталған болатын. Фараби
оқуларында ғылыми-білім беру, әлеуметтік-мәдени және қоғамның
өзге де өзекті даму мәселелері ашық алаңда талқыланады.

болды. Көпшілік назарына «Al Farabi, the
second master» (the Dutch TV channel NPO2)
деректі фильмінің көрсетілімі ұсынылды.
Сонымен қатар, форум қонақтары мен
қатысушылары Орталық Азиядағы жоғары
оқу орындары кітапханалары арасындағы
ең ірі университет ғимаратында орналасқан
әл-Фараби ғылыми кітапханасындағы
әл-Фараби мұражай экспозицияларымен
танысты.
Дәстүр бойынша форумда отандық
және шетелдік ғалымдар ғылым, білім
беру, қоғамдық және халықаралық
қызметтегі сіңірген еңбегі үшін «ӘлФараби» алтын төсбелгісімен Түркия
премьер-министрінің бас кеңесшісі Бекір
Қарлығаны және Роллан Сейсенбаевты
марапаттады.
«Әл-Фараби
атындағы
ҚазҰУ-ға 80 жыл» медалі ТҮРІКСОЙ-дағы
Қазақстан Республикасының Мәдениет
және спорт министрлігінің өкілі Мәлік
Отарбаевқа, Финляндия академиясының
профессоры Василиус Сирос және Түркия
білім беру министрлігінің өкілі Ибрахим
Акгюнге табыс етілді.
Фараби оқулары жұмысын студенттің
«Фараби әлемі», инновациялық жобалар
мен студенттік бизнес-инкубатор байқауы,
ғылыми семинарлар мен басқа іс-шаралар
жалғастыруда.
БАСПАСӨЗ ҚЫЗМЕТІ

Шарада
көрме
қонақтарына,
қатысушыларға, саясаткерлер мен қоғам
қайраткерлеріне, алдыңғы қатарлы баспалар
мен кітапханаларға және т.б. «Кітап мәдениетіне
қосқан зор үлесі үшін» атты медальмен
марапаттау рәсімі орын алды. Осындай
марапатқа университетіміздің аға оқытушысы
Бақыт Оқанқызы Әсембаева ие болды.
Бақыт Әсембаева – ұзақ жылдары бойы
баспа ісі және дизайн кафедрасында аға
оқытушылық қызмет істеп, сан мыңдаған жас
түлекті осы қыры мен сыры көп мамандыққа
баулып, тәрбиелеп шығарған ұстаз. Биылғы
көрмеде ұлағатты ұстаздың еңбегі ақталып,
зор құрметпен үздіктердің қатарынан көрініп,
арнайы медальға ие болды. Шәкірттері
және әріптестері тарапынан ұстазды осы
қуанышымен шын жүректен құттықтаймыз!

Қоңыр МҰХАТАЕВА,
баспа ісі және дизайн кафедрасының доценті

С 1966 года начала развиваться казахстанская мультипликация. Уже в 1967
году пришел первый успех мультфильм Амена Хайдарова «Почему у ласточки
хвост рожками?» сразу облетел 48 стран, получив заслуженное признание на
кинофестивалях в Москве и в США, завоевав приз «Бронзовый Праксиноскоп»
на Международном фестивале мультипликационных фильмов в Нью-Йорке.
Недавно не стало выдающегося мастера анимации А.А. Хайдарова – основателя
мультипликации в Казахстане, который всю свою жизнь посвятил развитию
мультипликации в республике, создав уникальные картины, целый ряд
анимационных фильмов, но его дело продолжают его ученики.

Один из первых последователейучеников мультипликационной школы
А.А. Хайдарова в Казахстане – Жакен
Даненов, рассказал на встрече со
студентами КазНУ им. аль-Фараби о
работе мультипликаторов Казахстана, о
том, как он пришел в мультипликацию,
закончив
ВГИК,
как
готовятся
анимационные фильмы в Казахстане,
требующие
мастерства,
таланта,
трудолюбия, терпения и одержимости.
С 2009 года начался новый этап в
развитии
отечественной
анимации:
стали создаваться анимационные студии,
объединения в Алмате, Астане, Шимкенте,
государство стало выделять средства
на этот вид искусства, анимационное
объединение киностудии «Казахфильм»
оснастилось современным оборудованием
и в настоящее время ежегодно выходит по
5-7 анимационных фильмов.
В
Телерадиокомплексе
КазНУ
им.М.К. Барманкулова состоялся показ
короткометражных и анимационных

фильмов
Жакена
Даненова,
среди
которых – «Жеруйик», «Оттан жаралган»,
«Тимур мен Айдахар», «Мактаншак
кыз», «Толагай», «Кошкар мен теке»,
«Балакайлар мен божекейлер». Все они
вызвали живой отклик студенческой
аудитории. Всем было интересно узнать,
что один 10 минутный мультфильм
готовится девять месяцев, над созданием
которого работают 10-12 специалистов
(художники, режиссеры, программисты и
др.), готовя свыше 15 тыс. рисунков.
Много нового и познавательного
студенты узнали о творчестве мастера
анимации Ж. Даненова, и теперь с особым
вниманием будут следить за развитием
анимации в нашей стране, а возможно,
кто-то из них станет создателем этого
сложного, но очень интересного вида
искусства.
С.Х. БАРЛЫБАЕВА,
д.и.н., профессор
факультета журналистики

II Международные Фарабиевские чтения открыл форум «Аль-Фараби и
современность», в котором приняли участие зарубежные и отечественные ученые
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The Phenomenon of al-Farabi
Truly great and diverse is the Turkic World ! The
Turkic mind has always aspired to understand the world
around. To-day we can proudly assert that our nation is
famous not only for its glorious worriers- batyrs, formidable and powerful rulers but also by talented poets,
outstanding scientists who left their mark in the world
science.
One of the most outstanding scientists in Turkic history was the man whose full name sounds as Abu Nasr
Mukhamed ibn Mukhamed ibn Uzlack al-Farabi at-Turki, short Abu Nasr al-Farabi. He was born to the family of
a military chief Mukhamed.The place of his birth was the
district of the city Farabi( lately known as Otrar).
To fully comprehend the legacy of al-Farabi it will
be right to shortly dwell on the history of the city Farab. Written records about city Farab is found in ancient
Chinese manuscripts and in the works by Klaudy Ptolomay. Judging by archeological research Farab was the city
located in Otrar oasis near Syrdarya’s confluence with
Arys river. Farab’s true prosperity is associated with the
development of the Great Silk Way which lay from the
boders of China to the Near East and Europe and passed
through the land of Turks. The City Farab had achieved
its eminence in the epoch of “The Islam Renaissance”
in IX-XII centuries when it became a trade, scientific
and cultural center. .The true diamond of Farab was the
unique library which contained valuable manuscripts
from all over the world and which according to the evidence of contemporaries was the second in its richness to
Alexander Library.
***
The phenomenon of al-Farabi is in the fact that the
spectrum of his scientific and creative interests was extremely broad. He left a rich heritage of 160 scientific
works and made profound contribution into various areas of human knowledge: mathematics, philology, chemistry, biology, astronomy, philosophy, medicine, logics,
sociology, politics, law, ethics and others. The value of
his works lies not only in the fact that they were a breakthrough in many disciplines but because he skillfully synthesized various areas of science in the name of man. It
was his personal belief and his deep assurance that science should serve the practical purposes of the society.
His tractates “About the Opinions of the Citizens of
a Virtuous City”, “The Pearls of Wisdom”, “A Big Book
of Music” brought him a wide fame in the enlightened
world. In his fundamental tractate “On Classification
of Sciences” he made an attempt to systematize the huge
field of scientific knowledge. With time al-Farabi becomes a highly worshiped authority in scientific thinking
and is considered as the “Second Teacher” whereas Aristotle was referred as the “First teacher”

The project “Brighten the corner where you
are” is being implemented in the course
of 4 years. From the very first day it was
warmly welcomed by the University community. It has sparked the enthusiasm of
both teachers and students. From year to
year the interest in the realization of the
project has been steadily increasing and
now it has won a wide popularity at the University.
The ultimate goal of the project is teaching “civic
education”(воспитание гражданственности), that affect
people’s beliefs, commitments, capabilities, and actions as prospective members of the society, family, and caring for, nurturing, and educating one's children, accepting responsibility for
the consequences of one's actions, adhering to moral principles,
considering the rights and interests of others, and behaving in a
civil manner.
The project is being carried out in different forms. This

perfection he needs many things that he cannot deliver by
himself. In order to acquire those things he needs some
kind of a community of people who can provide him with
what he is in want of. That is why only through the union
of many people helping each other can a person attain
the perfection to which he is designed by nature”.
***
In that epoch the city Baghdad was not only the
center of scientific thought of the Muslim world but of
the world over. Al-Farabi’s Baghdad period of Life was
very productive. Here side by side with the outstanding
thinkers of his time as Abu-Bishr Matta ben-Iunus and
Iukhana ibn Khailan he engrossed himself in the study
of scientific and cultural achievements of the countries of
the Old World-China,India,Europe, and,of-course, the
Muslim countries. He translated the forgotten by Europe Aristotle’s works, the works by Plato, Euclid, Halen,
Porphiry and many other Ancient Greek authors. What
is most important al-Farabi provided his translations
with his commentaries, which made them much easier
for comprehension. After centuries European scientists
of the epoch of Renaissance widely used al-Farabi’s
translations and commentaries when studying the works
of ancient Greek philosophers which often had been lost
by that time. It is also known that particularly thanks to
al-Farabi’s translations could great scientist Abu Ali Ibn
Cina comprehend Aristotle’s “Metaphysics”. Al-Farabi’s commentaries and translations take a special place
in his heritage. Not only did they promote understanding
between scientists of East and West, but they breathed
***
new life into classic scientific creations, making them
Extremely interesting are al-Farabi’s views on state available and in demand.
management. In his works he insists that science should
***
serve as a natural satellite in solution of state matters.
Religion, undoubtedly, playing its due part in social life
Nowadays the great Turkic scientist al-Farabi is imshould promote the development of science and ensure mortalized in the name of the largest university of Karational solution of social problems. Philosophy should zakhstan- al-Farabi Kazakh National University and
be a reliable companion of rulers and serve as a stabilizing street names of cities. There are his monuments in Alfactor in a polyconfessional state. In his works “Aphorisms maty and Turkestan. There is a novel by A.Alimzhanov
of the Statesman”, “Civil Politics”, “The Book about War “The Return of a Teacher”(1979). In 2007 the governand Peace”, he presented his ideas about the qualities ments of Kazakhstan and Sirya signed an agreement on
that state rulers should possess. A state ruler besides com- building of al-Farabi Mausoleum and Historical-Culture
petencies and power should be endowed with lofty moral center in Damask.
The richest and varied legacy of al-Farabi as a sciand spiritual qualities. He should unite the twelve innate
natural qualities within him.He should possess a keen and entific researcher and spiritual teacher has not been fully
intuitive mind,feel love for learning and cognition, hate studied, there remains a vast field of research for future
lies,have a proud heart and cherish honor,love justice and generations.
To day al-Farabi’s teachings should serve Turkic
hate injustice and tyranny, be fair to his people, be resolute in what he considers necessary, be bold, brave, not people as the brightest example of the pursuit of knowlknow fear and cowardice. In a righteously ruled city, ac- edge and progress, retaining high moral values and civil
cording to al-Farabi, its every citizen can achieve high- responsibility.
est perfection and prosperity thanks to his abilities and
A.R. MASALIMOVA
industry not by his birth but by his right. “ A Virtuous
City is the union of people striving to help each other
Dean of the Faculty of Philosophy
to achieve happiness. By nature everyone is arranged so
and Political Sciences
that to provide his own existence and attain the highest

year at the initiative of
rector of the University
Galim Mutanov it is being realized in the form
of a festival, organized by
the University department
for educational work and
language
departments.
The festival program includes different cultural
events and activities-performances, essay, poem
and story contests .
I am happy to report
that the “Brighten the
corner…” festival was a great success at the faculty of Philology, Literature and World Languages. It was a popular event that
drew participation from many. I would say that all language departments have demonstrated amazing creativity and resourcefulness. Festival performances were conducted under various
names but the one thing that united them all was that they were

aimed at teaching students the eternal values: “What is right and
what is important in life”.
The festival performance programs included sketches,
songs, poems, playing dombra,guitar,games and many other
items.
The festival was a platform to the students and teachers
of the Faculty of Philology,Literature and World Laguages to
demonstrate their remarkable capabilities and talent . The
names of the festival events reflected the main philosophic ideas
of the “Brighten the corner where you are” movement:”The
citizens of the Virtuous City”( Chair of Foreign Philology and
General Lingustics, department head- MadiyevaG.B.) ; “Passion for Life”(Chair of Foreign Language for Humanities, dep.
head- Aisultanova K), “The Warmth of the Heart”(Chair of
Kazakh Philology,dep.head-Akynbek S.);”Sparkle,Sparkle!
Always and everywhere!”(Chair of the Russian Language and
Literature, Dzholdasbekova B). All the festive events were educating and inspiring! The Festival was a tremendous success!

12th of april is day of science workers

B.K. ISSABAYEVA,
G.T.OKUSHEVA

ТҰЛҒА
1956 жылы ҚазМУ-дың физикаматематика
факультетіне
математика
мамандығы бойынша оқуға түстім. Осыдан
бір жыл бұрын ғана қазақ бөлімі ашылған
еді.
1941-1945
жылдарғы
Ұлы
Отан
соғысы кезінде ауыл мектептері жабылып
қалғандықтан, соғыстан кейін ауыларалық
бастауыш, жетіжылдық мектептер ашылды.
Қазақстан бойынша жалпы білім беретін
орта мектептің аттестатын алып, жоғары
оқу орнына
түсу науқаны 1955-1956
жылдардан басталған.
Студенттік
өміріміз
ҚазМУ-дың
Әйтеке би көшесіндегі қазіргі Францияның
Сорбонна университетінің
филиалы
орналасқан ғимараттың аудиторияларында
басталды. Қазақ бөлімінде дәрістер мен
тәжірибелік сабақтар жартылай орыс
тілінде жүргізілді.
Біздің бақытымызға орай, жоғары
математиканың
іргетасы
болып
келетін пәндерді доценттер – Х.И.
Ибрашев (жоғары алгебра), М.Я. Ятаев
(математикалық талдау), С.А. Аяпбергенов
(жоғары геометрия) қазақша оқыды.
Олар ғылыми-педагогикалық қызметті
Ұлы Отан соғысынан бұрын бастап,
соғыстан кейін қайта жалғастырған аса
тәжірибелі, адамгершілігі зор кісілер еді.
Ауыл жастарына айтатын ақыл-кеңестері
терең мағыналы әрі жан-жақты болатын.
Ұстаздардың кеңестері негізінде жастарға
артар зор сенімдері де жататын. Қазақстан
ғылымы болашағының кілті ертең сіздердің
қолдарыңызда болады дейтін олар.
Әр
ұстаздың
студент
есінде

сақталатын ерекше бейнесі болады. Хасен
Ибрашевтың жоғары алгебра пәнінен
оқыған алғашқы дәрісі есімде. Дәрісханаға
келісті, бітімді, парасатты кейіппен кірген
ұстаз алгебраның негізгі белгілеулерін
тақтаға мәнерлеп жаза бастады. Тақтаның
алдындағы әрлі-берлі жүрісінен соғыста
алған жарақаттың ізі байқалады. Ол андасанда жылы жүзбен аудиторияға қарап
қоятын. Ешқандай артық сөз айтпайтын.
Тәртіпке ерекше көңіл бөлетін Хасен
ұстазымыз 1957 жылы декан болғаннан
кейін математика мамандығының қазақ
бөлімінде оқу процесі жандана бастады.
Екінші курстың бірінші семестрінде
орыс тілі пәні шет тілі пәнімен
алмастырылды. Бұл өзгеріс қазақ бөлімін
бітірушілерге кейін аспирантураға түсуге
жол ашты. Дәрістерін орыс және қазақ
тілдерінде бірдей оқитын жас ғылым
кандидаттары – Ж.Ш. Юсупов пен Б.С.
Жаңбырбаев факультетке шақырылды.
Ж.Ш. Юсупов Ленинград (қазіргі
Санкт-Петербург)
университетінің
ректоры, академик А.Д. Александровтың
геометрия мектебінің түлегі еді. Б.С.
Жаңбырбаев ағамыз Ломоносов атындағы
Мәскеу университетінің ықтималдық
теория кафедрасының негізін қалаған
академик А.Н. Колмогоровтың шәкірті
болатын.
Ал студенттер арасында ҚазМУден кейін Кеңес одағының ғылыми
орталықтарына
аспирантураға
оқуға
шамамыз жете ме деген көзқарастар
пайда бола бастады. Сонымен қатар
математиктер физиктерден бөлініп, жеке
отау тікті. Жаңа кафедралар ашылып, онда
математиканың заманауи бағыттарындағы
курстар оқытыла бастады.
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«Ұстаздық еткен жалықпас, үйретуден балаға» деп хәкім Абай
айтпақшы, білімнің кілтін тереңнен іздеп, шәкірттерінің арманына
қанат жалғайтын, қолтығынан демеп, өзіндегі барды өскелең
ұрпаққа дарытатын, бар жақсыны тілейтін мейірбан жан ұстаз
емес пе?! Міне, сондай жандардың бірі де бірегейі – Жидегүл
Хасен
Ибрашевич
факультеттің Әбдіжәділқызы. 3 сәуірде журналистика факультетінде ұлағатты
әкімшілік
жүйесіне
және
оқу- ұстаздың мерейтойы аталып өтті.
тәрбие
жұмыстарына
белсенді
ұйымдастырушыларды таңдай білетін.
Факультет деканының оқу жұмысы
бойынша
орынбасары
қызметіне
тағайындалған соң И.Х. Ни осы қызметті
ұзақ уақыт атқарып, кейінірек кешкі
физика-математика факультетінің деканы
болды. Қазіргі кезде В.Х. Ни – ҚазҰУдың
Ақсақалдар
кеңесінің
мүшесі.
Факультеттегі Студенттік кеңесті басқарған
В.Р. Хачатуров, А.Е. Есентүгеловтер кейін
ғылым докторлары болып, Мәскеудің,
Қазақстанның ғылыми орталықтарын
басқарды.
Факультеттегі
ғалымдар
құрамы
академик К.П. Персидскийдің ғылыми
мектебінің
шәкірттерінен
тұратын.
Ұстаздар корпусында Ғ.Н. Бағаутдинов,
В.А. Сапа, А.З. Закарин, Ж.Б. Бейсалиев
сияқты есімі белгілі ғылым-білім және
соғыс ардагерлері жұмыс істейтін. Оларсыз
факультетте патриоттық тақырыптағы ісшаралар өтпейтін. Студенттер жауынгер
ұстаздарына соғыс кезіндегі армандары,
1988 жылы ҚазҰУ-дың журналистика радиосының үздік төсбелгісімен марапатталды.
сұрапыл соғыстың зардабынан үзілген
тәмамдаған ол еңбек жолын алғаш Бүгінгі дөңгелек үстелді ұйымдастырушылар
нәзік сезімдері туралы сұрақтар қоятын. факультетін
Қазақ радиосынан бастады. 1989 жылдан қатарында Қайыржан Серікқожин атындағы
Олардың
жауаптары
ақын
Қасым бастап Қазақ радиосының тікелей эфирдегі жас зерттеушілер, Марат Барманқұлов атындағы
Аманжоловтың өлеңіндегі: “Күркіреп «Тәулік тынысы» бағдарламасының жүргізуші- телезертхана үйірмелері бар екендігі, осы
болса, 1998 жылдан бастап Хабар шараның Темірбек Қожакеев атындағы дәріс
күндей, өтті ғой соғыс. Айқайлап ән сап таба комментаторы
радиосы ақпарат бөлімінің бас редакторының залында өтіп жатқандығы маған ерекше әсер
алмай жүрмін, Қайда екен, қайда, дариға, орынбасары қызметін атқарды. Бүгінде Жидегүл етті. Кеше ғана қасымызда жүрген тау-тұлға
сол қыз?” деген жолдарға сабақтас келетін. Әбдіжәділқызы еліміздегі белді университет профессорлар бүгін жоқ. Уақыт озады, дәстүр
Х.И. Ибрашев Оралдың пединститутында ҚазҰУ-дың журналистика факультетінде дәріс жалғасады. Бұл – өмір заңдылығы. Олар
Өз ісінің майталманы талай жасты соңдарынан өшпес із қалдырды. Сондай ғалымжоғары математика пәнінен сабақ беріп береді.
қанатының астына алып, білгенін үйретті, оқытушы, журналист ізбасарлардың бірі бүгінгі
жүрген кезінде, майданға шақырылыпты.
өнегесін көрсетуде. Қазіргі таңда көгілдір мерейтой иесі филология ғылымдарының
Декан қызметін атқарған кезеңде Хасен экраннан бой көрсетіп, байыппен сөйлеп, кандидаты, доцент – Жидегүл Әбдіжәділқызы
пікір айтатын тележурналистер осы деп толық сеніммен айтуға болады», – деді.
Ибрашевичке
Қазақстан салиқалы
Жидегүл Әбдіжәділқызының дәрісін тыңдаған
Сондай-ақ ұлағатты ұстаздың қуанышын
математикасының болашақ шәкірттері.
бөлісуге жиналған шәкірттері мен әріптестері
Ұстазды
ұлықтаған
шараға
Қазақ кештің
өтуіне
бір
кісідей
атсалысып
конструкторы миссиясын
радиосының журналистері, студенттер мен ұйымшылдықты,
ауызбіршілікті
көрсете
атқаруға тура келді.
оқытушылар қатысты. Жиынды журналистика білді. Қиындығы мен қызығы қатар жүретін
Ғылым
әлемінде факультетінің деканы Сағатбек Медеубекұлы журналистика саласының майталманының әр
1950-1960
жылдарда ашып, Жидегүл Әбдіжәділқызына жылы сөзін көкейге түйіп, дәрісін тыңдаған бақытты
білдірді. Сонымен қатар профессор студенттердің қатарынан екенімді мақтан тұта
б а ғ д а р л а м а м е н лебізін
Бауыржан Жақып: «Жидегүл қарындасымызды отырып, мен де ұстазыма қажымас қайрат,
б а с қ а р ы л а т ы н 80-жылдардан бастап білемін. Ел алдында жасымас жігер, ерен еңбек, шығармашылық
электрондық есептеу пайда шешен сөйлеп, өз ойын тайсалмай еркін табыс пен шалқар шабыт тілеймін. Мерейіңіз
Бүгінде 30-дан аса авторлық әрқашан үстем болып, шаңырағыңыз тек
болды.
Машиналардың жеткізеді.
мақаласы Қазақ радиосының алтын қорында шаттыққа кенелсін!
математика
әдістерін сақтаулы. Қазақстан Журналистер одағы
Жұлдыз ӘБІЛ
өндірісте кең қолдануға сыйлығының 2 мәрте лауреаты атанып, Қазақ
жол
ашылды.
Осыған
орай Кеңес Одағының ірі
ғылыми орталықтарымен
тығыз байланыстар жасау
қажеттігі туындады. 1959
жылы факультетте есептеу кафедрасы
ашылып, оның жанынан электрондық
Мамандыққа баулу үрдісінде ҚазҰУ мен «Ұлан» балалар мен жасөспірімдерге
есептеу зертханасы ашылды.
Жаңа
кафедраның
4-курс арналған республикалық газеті арасында кейінгі жылдары шығармашылық
достық мектебі қалыптасқан болатын. ҚазҰУ-дың журналистика
студенттері келісімшарт негізінде бір факультетінде білім алғысы келетін жастарды шығармашылық тұрғыдан
айлық өндірістік тәжірибені Мәскеу дайындауда «Ұлан» газеті қыруар еңбек атқарып отыр. «Журналист болғың
университетінің есептеу орталығында, келе ме?» деп аталатын форумды өткізу аясында газет қызметкерлері
Өзбек ғылым академиясының кибернетика болашақ журналистердің еңбектерін сараптайды. Бұл шара биыл жетінші
институтында
және Қазақ ғылым рет өткізіліп отыр.
академиясының есептеу зертханаларында
өтіп, программист дағдысын игере бастады.
Бәйгеге
ұсынылған
тақырыптар «Ұланның» жас тілшісі деген құрметті
Механика-математика факультеті мен бойынша хаттар легі редакция қоржынына атаққа ие болды.
Жеңімпаздарға арнайы дипломдар мен
Кеңес Одағының Ғылым академиясының түседі. Өз көзқарастарын, ойларын жеткізе
Новосібірдегі математикалық бағыттағы білген болашақ қаламгерлер жеңімпаз сыйлықтар тапсыруға «Ұлан» газетінің
Мысалы, өткен жылғы байқауда бас редакторы Жұлдыз Әбілда, «Ақиқат»
институттары арасында ұзақ мерзімді атанады.
еліміздің әр түкпірінен 15 талапкер жеңіс журналының бас редакторы Аманхан
келісімшарттар
жасалды.
Соның мәресіне жетіп, арнайы дипломдармен Әлім
және факультеттің оқытушынәтижесінде 1963 жылдан бастап академия марапатталған еді. Жыл сайынғы форумды профессорлары шақырылды. Болашақ
қалашығында докторлық, кандидаттық ұйымдастыру мен жүргізу тізгінін сол шәкірттерге
телестудия,
радиостудия
диссертацияларды қорғау жоспарлы шараға бәйге жеңімпаздары алып, белсенділік және университет баспасы жұмыстары
айналды. Математиканың жаңа бағыттары танытулары да дәстүрге айналған. Биыл көрсетілді. Күн сайынғы үлкен үзілісте
30 наурыз – 1 сәуір аралығында әл- 25 минут көлемінде студиядан тікелей
бойынша дәріс беретін мамандардың да
Фараби атындағы ҚазҰУ журналистика эфирге шығудың сәтін тамашалаған
көбеюі ҚазМУ-да қолданбалы математика факультеті Баспасөз және электронды талапкерлердің
көкіректеріндегі
атты екінші факультет ашуға мүмкіндік БАҚ кафедрасының «Мобильді репортер» журналист болсам деген арманның
дәстүрлі асқақтай түскені анық еді. Студенттік әлберді. Қазақстан математиктері шетелдік серпінді жобасы аясында
VII «Жас тілшілер» форумы және II Фараби радиосының тікелей эфир тізгінін
аренаға шыға бастады.
Майданнан оралғаннан кейін барлық «Жас репортер» шоу-кейс фестивалі, ІІ еркін ұстауға әбден дағдыланған Думан
«Медиалэнд» интеллектуалды белсенділік Смақ тыңдармандармен ашық, табиғи
күш-қуатын
талантты
жастардың күндері өтті. Республикалық мектеп түрде, еркін байланысудың үлгісін болашақ
жарқырап көрінуіне ықпал жасаған ұстаз- оқушылары арасында өткен «Журналист журналистерге көрсете алды.
декан
Х. Ибрашев: – Ғылымның ел болғың келе ме?», «Жас репортер», «Әл«Мамандықтың жаманы жоқ, бірақ,
алдындағы қарызы мен парызы салмақты, Фараби мұрасы», «Ұлы жеңіске тағзым» мұның кез келгеніне икемділік қажет.
байқаулары қорытындысы бойынша ең Бұл – жай күнелту, тамақ асыраудың ғана
– деген сөздерді жиі айтатын.
жұмыстардың таныстырылымы, жолы емес, үлкен өнерді, зор шеберлікті
Терең мағыналы осы нақыл сөздер үздік
жеңімпаздарды
дипломдармен
және қажет ететін нәрсе», – деп Ж. Аймауытов
бүгінге дейін өзектілігін жойған жоқ.
бағалы сыйлықтармен марапаттау рәсімі айтқандай, талапкердің үлкен өнер биігінен
болды.
көрінуіне жол ашу – уақыт талабы.
С.С. ОСПАНОВ,
Жазира Әлібекова (№9 мектептің
Клара ҚАБЫЛҒАЗИНА,
ф.-м. ғ.д., экономика 7-сынып оқушысы. Атырау облысы,
ф.ғ.к., журналистика факультетінің
кафедрасының профессоры, Қызылқоға ауданы, Сағыз селосы) мен
Жұртбай
(Астанадағы
ассоциир профессоры
Ақсақалдар кеңесінің мүшесі Күнікей
66-мектеп-лицейдің 6-сынып оқушысы)

В КазНУ подведены итоги республиканской предметной олимпиады
«Аль-Фараби» среди казахстанских школьников
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Өз заманының
кумиріне айналған ақын
РОБЕРТ РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
– АТЫ ӘЙГІЛІ АҚЫН,
АУДАРМАШЫ, ЛЕНИН
КОМСОМОЛЫ МЕН КСРОНЫҢ МЕМЛЕКЕТТІК
CЫЙЛЫҒЫНЫҢ ЛАУРЕАТЫ.
1932 ЖЫЛЫ ДҮНИЕ ЕСІГІН
АШҚАН АЛТАЙ ӨҢІРІНІҢ
ТУМАСЫ. 1943 ЖЫЛЫ
ӘСКЕРИ-МУЗЫКАЛЫҚ
МЕКТЕПТЕ ТӘЛІМ АЛҒАН.
1950 ЖЫЛЫ ПЕТРОЗАВОДСК
ҚАЛАСЫНАН РОБЕРТ
ӨЛЕҢДЕРІ АЛҒАШ РЕТ «НА
РУБЕЖЕ» ДЕГЕН АТПЕН
ЖИНАҚ БОЛЫП ШЫҒАДЫ.

Сол
жылы
Рождественский
М. Горький атындағы Әдебиет
институтына оқуға түсуге бақ сынайды,
алайда бұл талпынысы сәтсіздікке
ұшырайды. Бір жылдай Петрозаводск
мемлекеттік
университетінде
тарих-филология бөлімінде оқиды.
1951 жылы жолы болып, Әдебиет
институтының
табалдырығын
аттайды. 1955 жылы жас ақынның
«Көктем жалаулары» атты кітабы баспа
бетін көреді. Араға бір жыл салып,
қаламгердің «Махаббатым менің» атты
поэмасы жарияланады. Осы жылы
Роберт Алтай өңірінде практикадан
өту
барысында
консерватория

студенті Александр Флярковскиймен
танысып, екеуі бірігіп «Сенің терезең»
атты өлең жазады. 1972 жылы Роберт
Рождественский Ленин комсомолы
сыйлығының,
ал
1979
жылы
Мемлекеттік премия иегері атанады.
Өзінің дарынды замандастары Евгений
Евтушенко, Андрей Вознесенский,
Белла Ахмадулинамен бірге Роберт
Рождественский
өз
заманының
кумиріне айналды . “Алпысыншы
жылғылардың” поэтикалық кештеріне
халық мыңдап жиналатын. Роберт
Рождественский өзінің нәзік сырлы,
ойлы да отты поэзиясымен кеңінен
танылды. Оның қаламынан туған

ТИШИНА

ЗДРАВСТВУЙ! КОГО Я ВИЖУ!

В траве — тишина,
Тишина
В траве — тишина,
в камыше — тишина,
в лесу — тишина.
Так тихо,
что стыдно глаза распахнуть
и на землю ступить.
Так тихо,
что страшно.
Так тихо,
что ноет спина.
Так тихо,
что слово любое сказать —
все равно, что убить.
Визжащий,
орущий,
разболтанный мир
заболел тишиной.
Лежит он —
спеленут крест-накрест
ее покрывалом тугим.
Так тихо,
как будто все птицы
покинули землю,
одна за одной.
Как будто все люди
оставили землю
один за другим.
Как будто земля превратилась
в беззвучный
музей тишины.
Так тихо,
что музыку надо, как чье-то
лицо,
вспоминать,
Так тихо,
что даже тишайшие мысли
далёко
слышны.
Так тихо,
что хочется заново
жизнь
начинать.
Так тихо...

-Здравствуй! Кого я вижу!
Больно глазам!
Прямо, как в сказке: вдруг, посреди
зимы - летнее чудо!
Вот и не верь чудесам...
-Здравствуй! Действительно, вот и
встретились мы...
-Дай мне очухаться!
До сих пор не пойму:
Вышел из дома, а ты навстречу идешь!
А помнишь, какое солнце было в
Крыму?
-Помню. Теперь мне больше нравится
дождь...
-Я же тебе написать обещал...
Но, знаешь, не смог.
Сперва заболел, а потом навалились
дела...
Ты понимаешь: работа. Падаю с ног.
-Я понимаю. Я писем и не ждала.
-А помнишь, как я сердолики тебе
искал?
И рано утром ромашки бросал в окно...
Помнишь, как мы смеялись у синих
скал?
-Помню. Сейчас это и вправду смешно.
-А помнишь, как мы на базаре купили
айву?
Как шли по дороге, а рядом бежал
ручей...
Послушай, как ты живешь,
-Да так и живу.
-А помнишь?..
-Помню...
Только не знаю - зачем...

әрбір өлеңнің тілі жатық, ақынның
айтар сөзі ойға қонымды, жүрекке
жетімді болды. Ақынның терең
мағыналы өлеңдерінде адам өмірінің
мәні, ерлік, елдік, махаббат тәрізді
мәселелер жан-жақты қамтылған.
Р. Рождественский – көптеген
ырғақты, әуезді, сазды танымал
өлеңдердің
авторы.
Қаламгер
шығармашылығында
махаббат
лирикасы үлкен орынға ие. Оның
махаббат жайлы туындылары драмалық
қақтығыстар
мен
шиеленістерге
толы. Роберт Рождественский халық
арасында құрмет пен ерекше ілтипатқа
ие. Сонымен қатар ол өз заманының
саяси тұлғалары, саясаткерлерімен
де терезесі тең дәрежеде қарымқатынаста болды. Саясаткерлермен
әңгіме барысында, мәртебесі биік
ақиық ақын үнемі әдебиет мүддесін
жақтайтын. Пиғылы мен ары таза,
ниеті түзу, жүрегі жұмсақ ақынның
жырлары мен поэмалары асқақ
биік туындылар болып табылады.
Роберт Рождественскийдің көптеген
шығармаларының ішінде ерекше
ұнайтындары
мыналар:
“Байкал
балладасы”, “Махаббат жаңғырығы”,
“1944 жыл”, “Концерт”, “Матрешка”,
“Бәрі
махаббаттан
басталады”,
“Ностальгия”, “Әке мен бала”,
“Ақын суреті”, “Мен және біз”,
“Марк Шагал”, “Ауа райы болжамы”,
“Өмір”, “Дауыс”, “Таң” және тағы
басқалары.
Роберт Рождественский өлеңдеріне
тән қасиет – басты мәселелерді
қарапайым, жеңіл тілмен жеткізу.

Роберт Рождественскийдің “Сәт”
(“Мгновение”) өлеңі – рухы биік
туынды.
Көрермендердің
сүйікті
киноларының
біріне
айналған
“Семнадцать мнгновений весны”
әскери фильміндегі басты “Cәт”
өлеңнің
сөзін
жазған
Роберт
Рожденственский екенін бірі білсе,
бірі білмес. Адам өмірінің өзгеруі
не оның жіптей үзілуі бір сәтте, қас
қағым сәтте болып жатады. Бүгін бар
да, ертең жоқ алдамшы, жалған дүние.
Автордың айтуы бойынша, ерте
ме, кеш пе, шындық түптің түбінде
үстемдік құрады. Адам өмірінде талай
оқиғалар орын алады, сәттің де түртүрі кездеседі: қиын сәт, шешуші
сәт, көптен күткен сәт, қоштасар сәт,
жүздесер сәт, қуанышты, шаттыққа
толы сәт. Қазақ халқының салтсанасында қалыптасқан мына тұрақты
сөздер мен тіркестер “cәт” сөзімен
байланысты. “Әр нәрсенің сәті бар”;
“Тек сәтін салсын!”; “Сәті түсті”; “Іске
сәт!”; “Сәт сағат”; “Сәт сапар болсын!”
т.б. Ақынның пікіріне сүйенсек,
белгілі бір сәтті не кезеңді сарғая
күтіп отырудың қажеті шамалы, тек
негізгі міндеттерің мен парыздарыңды
жадыңнан шығармай, адал, ақ
ниетіңмен өмір кешсең болғаны. Сол
кезде өткенің үшін өкінбейсің де,
ұялып, намыстанбайсың да. Автордың
айтпағы осы болар.
Әсемжан ЖАПАРОВА,
аударма теориясы және әдіснамасы
кафедрасының аға оқытушысы

Мгновения
Роберта Рождественского
Поэт Роберт Рождественский - это целая эпоха
в русской советской поэзии. В своих стихах он смог
рассказать о великой стране России, о героях и простых
людях, о грандиозных свершениях и делах малых.
И все у Рождественского получалось удивительно
талантливо и искренно. В автобиографии он писал:
“Поэт всегда говорит в стихах о себе, о своих мыслях
и о своих чувствах. Даже когда он пишет о космосе”.
Роберт Рождественский был не слишком
многословен. С помощью коротких предложений
он создает не историю, а образы, которые будут
уникальны в воображении каждого читателя. Он
использует множество эпитетов, при этом описание
преобладает над действием. Это предает некую
красочность и живость представляемым картинам.
Все фразы утвердительные. Никакой тени сомнения.
Вера в свою внутреннюю идеологию побеждает
естественные внутренние противоречия.
Я бы хотела рассказать, про одно из самых моих
любимых стихотворений. Мало кто знает о том,
что слова к заглавной песне фильма «Семнадцать
мгновений весны» под названием «Мгновения» были
написаны Рождественским. Собственно говоря, это
произведение появилось несколько раньше, и автор не
подозревал, что вскоре вся необъятная страна будет его
цитировать. Да и смысл в так популярные ныне строки
вкладывался совершенно иной. Но так случилось, что
именно это произведение, смогло наиболее полно
передать настроение фильма и стать его «визитной
карточкой». Действительно, жизнь разведчика состоит
из мгновений, которые впоследствии складываются
в целостную картину. Однако в тот момент, когда
рождались строки этого произведения, их автор думал
не о великих подвигах, а о скоротечности человеческой
жизни.
Важным этапом в его творчестве, стала первая поэма
Р. И. Рождественского «Моя любовь» (1955), которая
принесла автору известность, прежде всего среди
молодежи. Демократичность мнений, колоритность

в изображении мещанского быта и в то же время
предельная откровенность в постановке социальных
и нравственных вопросов, переплетенных здесь
воедино, сделали все эти качества созвучным времени.
Поэма вызвала и много критических замечаний.
Слово поэта становится более многозначным.
Рождественский тоньше чувствует подвижность
смыслового значения слова. Он старается отыскать
в слове нераскрытый смысл, разрушая привычные
ассоциации, стершиеся от частого употребления и
потерявшие первоначальную свежесть.
Расцвет
творчества
поэта
пришелся
на
послевоенные годы, когда за одно необдуманное
слово можно было стать жертвой репрессий. Между
тем Рождественскому удалось не только выжить, но и
стать культовой фигурой в советской поэзии. Но какую
цену за это пришлось заплатить, знает один лишь
поэт. Поэтому он отмечает, что «мгновенья раздают
– кому позор, кому бесславье, а кому бессмертие»,
намекая на то, что многие его коллеги ради славы
пошли на предательство своих друзей и близких.
Автор не сомневается, что рано или поздно правда
все же восторжествует, и поступки людей, создающих
историю, получат объективную оценку. Но при этом
он отмечает, что для принятия тех или иных решений
и в прошлом, и в настоящем, и в будущем требуются
всего лишь мгновения.
Стихотворение состоит из 34 строк. Произведение
астрофическое, то есть без разделения на строфы.
Размер данного стиха: трехстопный пеон. Стопа
трехсложная с ударением на втором слоге. Рифма в
этом произведении является смешанной.
Поэзия Роберта Рождественского слишком яркое
явление, чтобы не находилось желающих так или
иначе бросить тень на его творчество.
Асылай ТАЛБАЕВА,
студентка 3 курса факультета филологии,
литературоведения и мировых языков

Бетті жүргізген әл-Фараби кітапханасының кітапханашы-менеджері Жұлдыз МАНАПБАЕВА

ҚазҰУ-дың 1-курс студенті Д. Сайдағали бокстан өткен
халықаралық турнирде алтын медальға ие болды

ЖАС ТАР БЕТІ
ЭССЕ

«Өмір» деген кең ауқымды ұғым бар. Осы ұғымның
ішіне дүниедегі барлық жақсылық та, жамандық
та, адамгершілік, ізгілік, инабаттылық осы бос
кеңестіктің ішінде қалқып жүреді. Бұл ұғымның барлығы
да күннің сәулесі сияқты әр адамға әртүрлі қонады.
Біреуге жақсылық, біреуге жамандық, тағы біреуге
адамгершілік, ізгілік, ал біреуге зұлымдық пен жауыздық
сияқты әртүрлі жақсылы-жаманды қасиеттер адам
бойынан орын алады. Адам бойынан табылатын нұрлы
қасиеттердің барлығы күн сәулесінің жылуынан да
артық жылу сыйлайды. Тәні жаураған адамды күн сәулесі
жылытса, жаны жаураған адамдарды сол жанындағы
жаны жайсаң адамдардың жүректен шыққан жылы
сөзі ғана жылыта алады. Адамға бақытты болу үшін
әуелі не керек?
Біріншіден, бақытты орта керек. Ол ортаның
бақытты болуы үшін, айналасын нұрландыру үшін, ең
алдымен, өзіңдегі ізгі қасиеттерді айналаңа шаша білу
қажет. Өзің өмір сүріп жүрген орта қуанса қуанып,
қайғырса қайғысынан арылта білу қасиеттері әр адам
бойынан табылса, сонда ғана бақытты қоғам жасай
алуға болады.
Екіншіден, еңбек. Адамды өсіретін еңбек. Еңбек
жайында айтылған нақыл сөздер мен мақал-мәтелдер
қазақ қоғамында көп. Соның бірі Абай Құнанбаевтың
нақыл сөзіне тоқтала кетсек. «Еңбек етсең ерінбей,
тояды қарның тіленбей» – еңбектің наны тәтті
екенін сол заманның өзінде-ақ дәл тура нақтылықпен

айтып кеткен. Сонда ғана адам баласы айналасын
нұрға бөлей алады. Әрине, ойлауға оңай, айтуға жеңіл.
Өкінішке орай, бұл қасиеттің барлығы адам бойынан
бірдей табыла бермейді. Бірдей табылмауының себебі
обасыдан алған тәрбиесіне байланысты. Осы тұрғыда
мына бір сөздің мағынасына тоқтала кетсек: «Тал
шыбықты қалай баптап өсірсең, ол солай қарай
өседі». Расында, ұрпақтарымыздың дұрыс өсуі де,
бұрыс өсуі де өзіміздің қолымызда. Кейде адамдар қу
күйбең тіршіліктің соңынан кетіп, тәрбиеге дұрыс
көңіл бөлмей жатамыз. Ұрпақтарымызға дұрыс жан
жылуын сыйлап, мөлдір ақыл бұлағымен сусындандыра
алмайтын кездеріміз көп болып жатады. Бойына жақсы
қасиеттерді сіңіре алмаған ұрпағымыз кейін өскен соң
айналасына қалай тәрбие бере алады. Міне, осындай
қателіктің арқасында бақытсыз қоғам пайда болады.
Егер де ұрпақтарымыздың бойында үлкенге деген
құрмет, кішіге деген ізет қалыптассын десек, о баста
дұрыс тәлім-тәрбие, ақыл-кеңес беріп, өмірге деген
дұрыс көзқарас қалыптастыра білуіміз керек.
...Қазақстан қоғамын ізгілендіретін, адамгершілікпен
нұрландыратын,
бақуатты
қоғам
құратын
ұрпақтарымыз көп болғай!

Шайх НҰРСҰЛТАН,
Таяу және Орта Шығыс кафедрасының
2-курс студенті

Бақуатты ел дегеніміз қандай ел?
Бұл бақуатты елдің азаматы болғысы келетін
әрбір жанның көкейіндегі сұрақ.
Адам баласы жалпы мәселені, яғни күллі
адамзатқа ортақ мәселені ойлайтын дәрежеге
жеткенде ғана, жеке мәселенің әлдеқайда жеңіл
екенін ұғынады. Дегенмен, жалпы проблемаларды
құрайтын да сол жеке индивидтік мәселелер
деп ойлаймын. Дәл сол индивидтік мәселелердің
бастауы да – адам.
Кез келген кісіге түсінікті болу үшін бақуатты
елдің шеңберін бақуатты отбасыға тарылтып
қарап көрейік. Отбасы мүшелері жеке-жеке
өз шаруаларымен жүрсе, бір-бірінің көңіліне
мүлдем қарамаса, пікірлері қызықтырмаса,
арадағы ауызбіршілік жоғалады, сыйластық
сезімі бәсеңдейді. Уақыт өте жағдай күрделенеді,
әркімнің жеке позициясы дұрыс көрінеді. Дәл ондай
ситуациялы ортада береке болмайтыны анық. Ал,
бірлік пен бейбітшілік, байлық пен қуаттылық
жақсылық бар жерде ғана өнеді. Отбасының әрбір
мүшесі бір-біріне мейірімді, әрдайым көмектесуге
ықтиярлы, үлкені кішісіне дархандықпен, ал
кішісі даралықпен қараған шаңырақ қана шынайы
бақаттың дәмін сезінеді. Сипаттап отырған
Жуырда дінтану және мәдениеттану
кафедрасының ұйымдастыруымен ҚР Мәдениет
және спорт министрлігі Дін істері комитетінің
«Дін мәселелері жөніндегі ғылыми-зерттеу
және талдау орталығының» директоры Айнұр
Әбдірәсілқызымен кездесу өтті. Жиынға Алматы
қаласы Білім басқармасының өкілі, ҚР Білім беру
ісінің үздігі, тарих ғылымдарының кандидаты
Қ.Қ. Кұнапина, Дінтану және мәдениеттану
кафедрасының меңгерушісі А.Д. Құрманалиева,
кафедраның оқытушы профессорлар құрамы,
студенттер
және
Алматы
қаласының
мектептерінде дінтану пәнінен сабақ беретін
ұстаздар қатысты.

КЕЛЕЛІ КЕЗДЕСУ
Бұл жиында дінтану пәнінің мектептерде
оқытылу мәселесі және дінтанулық ағартушылық
жұмыстары
жайы
кеңінен
талқыланды.
Ең
алдымен, А. Әбдірәсілқызы Дін істері комитеті
тарапынан атқарылып жатқан іс-шаралар және
дінтанулық білім берудің қазіргі жай-күйі төңірегінде
жиылған көпшілікке баяндап өтті. Бұдан соң А.
Әбдірәсілқызына, ҚР Білім беру ісінің үздігі Қ.
Кұнапина және жиынға қатысып отырған мектеп
ұстаздары
дінтануды
мектептерде
оқытудың
қалыптасқан мәселелерін шешуге бағытталған өз
ұсыныс-пікірлерін білдірді. Ал ҚазҰУ студенттері Дін
істері комитетінен келген маманға дінтанушылардың
жұмыспен қамтылуы және қоғамдағы діни мәселелер
төңірегінде сұрақтар қойып, тиісінше жауаптарын
алды. Сондай-ақ аталған мәжілісте бірқатар студенттер
дінтанулық білім беру ісіне қатысты өздерінің
тұжырымды әрі мәнді ұсыныстарын білдірді. Жиын
соңында құрметті қонақ осы мәжілісті ұйымдастырған
Дінтану және мәдениеттану кафедрасының ұжымына
алғысын білдіріп, айтылған ұсыныс-пікірлерді жұмыс
барысында ескеретінін сөзге тиек етті. Дінтану
саласына қатысты мамандардың басын бір ортаға
тоғыстырған және осы саладағы түйткілді мәселелерді
бірлесіп талқылауға жол ашқан бұл жиынның мәнмаңызы ерекше болды.
Елнұр ӘСКЕНҰЛЫ,
философия және саясаттану факультетінің
4-курс студенті

отбасының ұрпағы ғана көріп өскен мейірімді
айналасына, қоршаған ортаға сыйлай алады. Дәл
сондай ұрпағы бар қоғамды бақуатты дер едім.
Мейірім бар жерде жақсылық бар, жақсылық бар
жерде бірлік бар, бірлік бар жерде бейбітшілік
бар, бейбітшілік бар жерде өнімді іс бар, өнімді
іс бар жерде даму бар, қарқынды даму бар жерде
мәңгілік бар.
Қазақ елін бақуатты деп толықтай сеніммен
айта аламын. Қазақстандай 130-дан астам ұлт
өкілдерін бір шаңырақ астына жинап отырған
ел қалай бақуатты емес?! Ұлттар арасындағы
татулық пен бейбітшілік қазағымның кеңдігін,
кішіпейіл халық екенін көрсетеді. Яғни қазақ
табиғи байлығымен ғана бақуатты емес, рухани
адамгершілік жағынан да бақуатты. Бақуатты
сөзінің астарында терең мағына жатыр... Мен
қазағымның болашақ жас ұрпағы ретінде осындай
бақуатты елде өмір сүріп жатқаныма қуанамын,
мақтан тұтамын. «Қазақпын» деп абыроймен
айтамын!
Нұрсұлтан ОРАЗҒАЛИЕВ,
философия және саясаттану факультеті

Ел Президенті Нұрсұлтан Назарбаев
Қазақстан
халқы
ассамблеясын
құру
идеясын алғаш рет 1992 жылы Тәуелсіздіктің
бірінші жылдығына арналған республика
халықтарының форумында айтты.
Ассамблеяның мақсаты – қазақстандық
патриотизм, Қазақстан халқының азаматтық
және рухани-мәдени ортақтығы негізінде
қазақстандық біркелкілікті
және бәсекеге
қабілетті
ұлтты
қалыптастыру
үдерісі
республикадағы
этносаралық
келісімді
қамтамасыз ету. Елбасы 2015 жылды Қазақстан
халқы ассамблеясының жылы деп жариялады.
Әл-Фараби
атындағы
Қазақ
ұлттық
университетінің
филология,
әдебиеттану
және әлем тілдері факультетінің «Аударма ісі»
мамандығында өзге ұлт өкілдері, соның ішінде
Қытай, Өзбекстан, Корея, Монғолия елінен
келген студенттер оқиды.
Жақында
К.Байсейітова
атындағы
музыкалық мектепте «Нұр Отан» партиясы
Бостандық аудандық филиалында Қазақстан
халқы ассамблеясының 20 жылдығына орай
«Бірлік» атты әр ұлттың әндері арасындағы
байқау ұйымдастырылды. Байқаудың шартында
16-25 жас аралығындағы қатысушылар алдымен
қазақтың халық әнін және өз тілінде ән
орындауы тиіс болды.
Байқау
қорытындысы
бойынша
факультеттің «Аударма ісі» мамандығының
4-курс студенті Валерия Хмелевская қазақ
тілінде «Туған жер», орыс тілінде «Мотелек»
өлеңін нақышына келтіре шырқап, байқауда
I орынды иеленді. Валерия өткен жылда да
осындай аудандық, қалалық байқауларға
қатысып, жүлделі орындарды иеленген. Биыл
да жоғарыдан көріне білді. Оқуға да аса талапты
шәкіртімізді жеңісімен құттықтаймыз!
Э.К. БЕКТУРОВА,
филология, әдебиеттану және әлем тілдері
факультетінің аға эдвайзері
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ТАБЫСТЫ КЕЛЕШЕККЕ
ЖАРҚЫН БАҒДАР
Тәуелсіздік – басты құндылық. Құнын
ештеңемен өлшеуге келмейтін сол
ұғымды түсіну мен ұтымды тірлік
жасау жастар қолынан келеді. Біз
сол мақсатта тәуелсіз ел іргесінің
берік болуы үшін белсенді, берекелі,
байыпты жұмыс жүргізуіміз керек.
Еліміздің белсенді жастарының
басын қосқан “Нұр Отан” партиясы
жанындағы “Жас Отан” Жастар
қанатының ІІІ кезектен тыс съезі
“Қазақстан-2050” Стратегиясын
іске асырудағы жастардың рөлін
талқылап, “Жас Отан” Жастар
қанатының 2020 жылға дейінгі
бағдарламасын қабылдады.
Жарқын болашақ – жалынды жастардың қолында
деп білемін. Себебі, біз, жастар – қоғамның маңызды
бөлшегіміз. Бабаларымыздың негізгі арманы мен
тілегі де ұрпағының бейбіт өмірі мен сол ұрпақтың
саналы-сапалы болғандығы еді. Ата-бабамыз аңсаған,
жете алмаған, тәуелсіздіктің таңын бүгінгі бейбіт өмір
ұрпағы, яғни біз көріп келеміз. Бізді шаттық заман,
бейбіт өмірге жеткізген ең басты алтын арқаудың
бір тобы – кешегі өткен батыр бабаларымыз. Олар
ұлт бірлігін, ел намысын қорғады. Тәуелсіздік
туы көгімізде желбіреген тұстан бастап-ақ жас
ұрпаққа айрықша мән беріліп, жағдай жан-жақты
жасалып келеді. Мысалға, нақты атап өтетін болсақ,
толыққанды білім алуға барлық жағдай жасалған.
Оның бірі – «Болашақ» халықаралық стипендиясы.
Әлемнің алдыңғы қатарлы жоғары оқу орындарында
білім алу мүмкіндігін иемденген бүгінгі жастарда
шынымен де арман жоқ шығар. Жас азаматтар мен
жас отбасыларды жеңілдікті ипотекалық несиелеу, жас
мамандарды еңбек нарығында жұмыспен қамтамасыз
ету, ауыл жастарына берілетін көпсалалы квота,
ауылға барған жастарға жасалатын көмектер, жетім
балаларға және мүгедек жандарға көрсетілетін көмек
түрлерін атап өтуге болады. Қазақстан Республикасы
Президенті Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтың «Нұрлы
жол – болашаққа бастар жол» атты Қазақстан халқына
Жолдауында: «Мемлекеттік жастар саясаты жастарға
еліміздің толыққанды азаматы болуға жақсы мүмкіндік
беруі тиіс. Ол жастар өмірдегі өзінің жеке табысын
іздей отырып, жақындары, өз халқы және Отаны үшін
жағдай туғызатын азаматтар болуы тиіс. Мен біздің
жастарға сенемін!» – деген болатын. Сонымен қатар,
Елбасымыз: «Мен сіздерді, бүгінгі жастар, ерекше
ұрпақ екендеріңізді қайталаудан жалықпаймын. Сіздер
тәуелсіз Қазақстанда өмірге келдіңіздер және сонда
ержетіп келесіздер. Сіздердің жастық шақтарыңыздың
уақыты – біздің еліміздің көтерілу және гүлдену
уақыты. Сіздер осы жетістіктер рухын және табысқа
деген ұмтылушылықты бойларыңызға сіңірдіңіздер»
деп біздерге әрқашан айтып жүр. Ел жастарының
алдына айқын мақсат-міндеттер қойылып, өскелең
ұрпаққа үлкен жауапкершілік жүктеліп отыр.
Осы тұста, 9-10 сәуір күндері Астана төрінде
Елбасының қатысуымен өткен жиын жастар үшін
берері мол форум болды. Жауапкершілікті талап
ететін, болашаққа міндеттер жоспарланатын съездің
салмағы басым. Астана бізді осы съезд күндері ерекше
қарсы алды. Болашақтың қаласы сондай жарқын,
ғажайып мекен. Ол ертеңге деген асқақ үміт пен үлкен

жетістіктерге жетуімізге қол бұлғап, қарсы алып,
бізге ақ көңілін жеткізіп тұрғандай-ақ. Сәулеті мен
дәулеті жарасқан қалада сәуірдің тоғызы күні өткен
"Жас Отан" Жастар қанатының ІІІ кезектен тыс съезі
біршама іске бағыт беріп, айқын жол ашты. "Жас
Отан" Жастар қанатының атқарушы хатшысы Нұрлан
Сыдықовпен өткен үлкен съезде еліміздің түкпіртүкпірінен келген "Жас Отан" Жастар қанатының
атқарушы хатшылары есеп берді. Ең бастысы бұл
жолы "Жас Отан" Жастар қанатының Орталық кеңесі
жаңа құраммен толықты. Кеңестің жаңа мүшелері 1,5
миллион адамның мүддесіне өкілдік етеді. Сол құрамға
енгенім үшін өзімді бақытты сезініп, маған аса үлкен
жауапкершілік артқанын жасыра алмаймын.
Ал, келесі күні өткен "Елбасымен бірге – жаңа
жеңістерге" атты Елбасы Н.Назарбаевтың қатысуымен
өткен жастар форумы бізге үлкен серпін берді.
Жастардың ең қуатты қозғаушы күші бас қосқан
жиында Елбасының тіклей қатысуы біз үшін үлкен
мәртебе болғаны сөзсіз. Елбасы бізге үлкен сенім
білдіре отырып, басты міндеттерді атап өтті. Бағыт
беріп, келешекке шығар жолымызды көрсетті.
Білімдінің қолында қашан да алтын шырақ
болатындай, біліммен ғана биікке өрлей аламыз.
Сапалы білім мен тәлімді тәрбие беріп отырған қара
шаңырағымызға алғыс айта отырып, келешекте күшжігерімізді еліміздің өркендеуі жолында жұмсасақ,
биікке өрлегеніміз сол болар.
Қазірдің
өзінде
университетімізде
өзім
басшылық жасап отырған "Сұңқар" студенттер
кәсіподағы" қоғамдық бірлестігінде атқарып жатқан
жұмыстарымыз баршылық. Басымдықты студенттің
игілігіне арнаймыз. Жас толқынның мәселелерін
шеше отырып, үлкен шараларды бірлесе атқаруға жол
бастап келеміз. Ұлттығымызды ұран етіп, "Мәңгілік
ел" идеясын мақсат тұтып, мерейлі даталарымызды
атап өтіп, ұлттық құндылықтарымызды құнттай білу
– бүгінгі біздің басты ұстанымымыздың төрінде. Ұлт
үшін ауқымды шаралардың орындалуы маңызды.
Үндеуде айтылған жұмыстар бойынша қазірдің өзінде
"Сұңқар" студенттер кәсіподағы өз жұмыстарын бастап
кетті. Елбасының сенімі – жастар, ендігі сенім үдесінен
шыға білу – біз үшін үлкен сын!

Айдана СЫДЫҚОВА,
ЭжБЖМ магистранты,
"Сұңқар" студенттер кәсіподағы"
қоғамдық бірлестігінің төрайымы

ЖҰЛДЫЗБЕН ЖҮЗДЕСУ
3 сәуір философия және саясаттану факультетінің студенттері мен
магистранттары үшін бір естелік болып қалды. Бұған қазақ жыраулық
дәстүрінің XXI ғасырға жетуі мен дамуына өзіндік үлес қосып келе жатқан
Өмірқұл Айниязовпен кездесу негізгі себеп болды.

Өмірқұл Айниязов – «Серпер» жастар
сыйлығының
лауреаты,
Қазақстанның
мәдениет қайраткері. Көпшілік тыңдарманға
танымал «Ақтанкерейдің термесі», Жиенбай
жыраудың «Қыздар-ай, халық әні «Ақжайнақ»,
Бейбіт Оралұлының «Елім-ай», Тұрмағанбеттің
«Ел үшін туған ер болсаң» термелерімен аты
танымал. Кездесудің форматы сұхбаттасу
ретінде
таңдалғандықтан
студенттердің
көкейлерінде жүрген сұрақтарын тікелей
қойып, нақты жауап алуға мүмкіндіктері болды.
Аталмыш жиынға студент жастар мен

магистранттар, сонымен қатар ұстаздар да
қатысты. Мәдени сұхбат алаңында талқыланған
негізгі сұрақтардың дені қазақ мәдениетінің
қайнар көзі дәстүрлі ән мен эстрадалық ән,
дәстүрлі әннің ұлттық рухты тәрбиелеудегі
орны, қазіргі қазақ эстрадасының жай-күйі мен
даму болашағы және әншінің өзінің келешектегі
жоспарлары турасында болды.
«Айналаңды нұрландыр» жобасы аясында
«Жұлдызбен жүздесу» атты мерекелік ісшара жас шәкірттердің болашақ өмір жолына
керекті қызықты ақпараттар бере білді. Қазіргі
Қазақстан эстрадасының жарық жұлдызы
Өмірқұл Айниязовпен болған кездесу ерекше
әсер қалдырды. Әнші орындаған қонақ кәде
ретіндегі екі шығарманы да көпшілік жан
тебірентерлік күйде қабылдады.
Әлия ӨМІРБЕКҚЫЗЫ
филос.ғ.к., дінтану және мәдениеттану
кафедрасының доценті
Шоқан ЖҮСІПБЕКОВ,
«мәдениеттану» мамандығының 1-курс
магистранты

Преподаватели и студенты КазНУ приняли активное
участие в общегородском субботнике
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Также слова напутствия участникам
игр выразил ректор КазНУ Г. Мутанов: «Для
нас большая честь, что игры проводятся
именно на базе нашего университета, так как
для проведения такого крупномасштабного
мероприятия и развития спорта в целом у нас
созданы все необходимые условия. Этому
свидетельсвует то, что студенты КазНУ
несколько лет подряд являются победителями
спартакиад,
одиннадцать
студентов

Қалалық сенбілікке ҚазҰУ
студенттері мен оқытушылары,
қалашық тұрғындары
жұмылдырылды. Нәтижесінде көше
бойындағы қоқыстар шығарылып,
ғимарат нысандарының алдындағы
ағаш түптері әктеліп, сырланды.
Қаламызды көгалдандырумен қоса
абаттандыру, қоршаған ортамызды
ластамай табиғат ана берген сыйды
қастерлеп, оның аса маңыздылығы
мен жауапкершілігін сезіне
білуіміз шарт. Алдағы күндері қара
шаңырағымызда өтетін наурыз
мерекесіне орай ұйымдастырылған
бұл шараның басты мақсаты да осы
болса керек. Көгілдір көктем келіп,
жер аяғы кеңіген сәтте студенттердің
ғана емес, ҚазҰУ ұжымының бірлесіп
атқарған бұл әрекеті құптарлық іс.

Табиғат адам үшін жаратылған, ал адам
оның иесі болып табылады. Сондықтан
да Жаратушымыз берген мұндай сыйды
қашанда
бағалай
білгеніміз
абзал.
Асылында біз табиғат ресурстарын жөнсіз
пайдаланып, қоршаған ортамызды күлқоқыстармен, түрлі тұрмыстық заттармен
ластап жатқанымыз табиғат-анаға жасалған
қиянат емес пе? Сенбілік аясында Хамит
Ерғали атындағы жағалауды тазалаған
журналистика
факультетінің
2-курс
студенті Айнұр Махамбетова: «Сенбілік
шарасы жиі-жиі ұйымдастырылап тұрса,
қаламызда экологиялық проблемалар
болмас еді», – деген пікір айтты. Ал
баспа ісі және дизайн кафедрасының аға
оқытушысы Ақмөлдір Тілепберген: –
«Жұмыла көтерген жүк жеңіл» дейді қазақ.
Осындай шараларда қаламыздың көркеюі
мен өркендеп өсу жолында бірлесіп жұмыс
атқарар болсақ, қала тазалығына бейжай қарамайтын болсақ, ортақ үйіміздің
әсемденуіне әрбіріміз титтей де болса өз
үлесімізді қосар болсақ, Отанымызға,
туған жерге, елге деген махаббатымызды
арттыра түсеміз», – дейді.
Иә, экологиялық мәселелерді шешу,
ең алдымен, адамның өзінің өзгеруінен
басталатынын ескерсек, табиғаттың –
сұлулықтың қайнар көзі екенін естен
шығармағанымыз жөн.
Жұлдыз ӘБІЛ

ҚҰРЫЛТАЙШЫ:

Әл-Фараби атындағы
Қазақ ұлттық
университетiнiң
ректораты

университета приняли участие в олимпийских
играх в Лондоне, а наша студентка Светлана
Подобедова завоевала золотую медаль на этой
Олимпиаде. Поэтому ждем от вас хороших игр
и высоких побед».
От имени президента Международной
федерации студенческого спорта (ФИСУ)
К.Гальена участников игр поприветствовал
президент Зимних Всемирных универсиад
Милан Августин: «Футзал имеет большую

историю в ФИСУ. Предстоящий чемпионат
мира среди студентов по этому виду спорта
пройдет в 2016 году в Гояне (Бразилия). И я
уверен, что победители студенческой лиги
достойно представят свою национальную
федерацию университетского спорта на этих
соревнованиях. Благодарю главу МОН РК
Аслана Саринжипова за инициативу создания
Национальной лиги Казахстана и развитие
этого красивого вида спорта».
Первыми в матче группового турнира
Национальной
студенческой
лиги-2015
сыграли команды «Арлан» КазНУ им.альФараби и «Политех» КазНТУ им. К. Сатпаева.

Захватывающий матч закончился со счетом
5:2 в пользу команды КазНУ. Мероприятие
своими выступлениями также украсили
участники группы «Мистерия» и командыпобедительницы
«Фестиваля
аэробики»
студенток КазНУ: «Бокс-аэробика», «Бахадур»,
«Фиерия».
Меморандум о создании Национальной
студенческой лиги был подписан 12 мая 2014
года между МОН РК и Федерацией футбола
Казахстана в целях пропаганды здорового
образа жизни, развития массового спорта и
популяризации футбола среди молодежи.
Акмарал КУАНЫШЕВА

СТУДЕНТ ПЕРВОГО КУРСА ФАКУЛЬТЕТА БИОЛОГИИ И БИОТЕХНОЛОГИИ КАЗНУ
Д.САЙДАГАЛИ ВЫИГРАЛ ЗОЛОТУЮ МЕДАЛЬ НА XIV МЕЖДУНАРОДНОМ ТУРНИРЕ
ПО БОКСУ СРЕДИ МОЛОДЕЖИ. СОРЕВНОВАНИЕ, ПОСВЯЩЕННОЕ ПАМЯТИ
ОЛИМПИЙСКОГО ЧЕМПИОНА БЕКЗАТА САТТАРХАНОВА, ПРОХОДИЛО С 30 МАРТА ПО
4 АПРЕЛЯ В Г. ТУРКЕСТАН.

В XIV международном турнире по
боксу среди молодежи приняли участие
и поборолись за медали 200 мастеров
кожаной перчатки со всех регионов
республики и восьми стран мира.
Студент КазНУ Демежан Сайдагали не
только завоевал золотую медаль в весовой
категории до 64 кг, но и автоматически
стал «Мастером спорта Республики
Казахстан». По регламенту турнира это
звание было присвоено всем казахстанцам
– победителям молодежного турнира.
По словам Демежана ему победа
далась нелегко. «В четвертьфинале я

РЕДАКЦИЯ АЛҚАСЫ:
Бас редактор м.а.: Әйгерім ӘЛІМБЕКОВА
Жауапты хатшы – Дариға АМАНКЕЛДИЕВА
Тілшілер: Еңлік АҚЖІГІТ, Ақмарал ҚУАНЫШЕВА
Дизайнер – Досжан БАЛАБЕКҰЛЫ
Корректорлар: Гүлмира БЕКБЕРДИЕВА, Әйгерім ИМАНҒАЛИЕВА

Газет 1994 жылдың 7 ақпанында Қазақстан Республикасының Баспасөз және бұқаралық ақпарат министрлiгiнде
тiркелiп, № 1242 куәлігi берiлген

отправил
спортсмена
из
Узбекистана в нокдаун, бой
был не сложным. Потом был
тяжелый
полуфинальный
поединок с боксером из
Шымкента. А в финале я
победил спортсмена из Тараза,
это был самый тяжелый бой за
всю мою карьеру, но я все-таки
взял золото», – поделился
впечатлениями победитель.
Это
уже
не
первое
призовое
место
боксера
Демежана Сайдагали. Так, два
года подряд он становился
сначала бронзовым призером,
ну а потом и серебряным
призером чемпионата РК
по боксу среди молодежи.
Спортсмен родился в г.
Алматы и представляет свой
город на всех соревнованиях
внутри
страны.
Боксер
тренируется под руководством
заслуженного
тренера
РК и доцента кафедры
физвоспитания
и
спорта
КазНУ Бахыта Байкулбаева.
«Демежан
многого
добился
на
молодежных
соревнованиях,
он
продолжает постоянно прогрессировать,
и мы уже готовим его к выступлениям
во взрослых турнирах. Впереди у нас
Чемпионат Казахстана по боксу», –
отметил тренер.
Поздравляем Демежана Сайдагали и
его тренера Бахыта Байкулбаева с победой
и желаем боксеру удачи в дальнейших
соревнованиях!
Рустем АБРАЕВ

МЕКЕНЖАЙЫ:
050040, Алматы қ., әл-Фараби даңғылы, 71,
ректорат, 11-қабат, №1104 бөлме.
Байланыс телефоны:
377-33-30, iшкi: 11-94,
тiкелей: 377-31-48.
Электронды мекенжай:

kazuniver-gazeti@mail.ru

Газет редакцияның компьютер орталығында терiлiп,
беттелдi. “Бизнес-Информ“ баспаханасында басылды
Тел:.2-93-09-09

Тәуелсіздігіміздің алғашқы
жылдарынан бастап қолға алынған
– құқықты мемлекет құру, құқықты
реформаны жүзеге асыру ісіне БАҚ
құралдарының өкілдері де бел шеше
кірісті. Көптеген қаламгерлер құқық
қорғау саласы қызметкерлерімен
тығыз байланыста жұмыс
жүргізуге тырысты. Бірақ осынау
жауапкершілігі жеті батпан
тақырыпты қаузап жазып келе
жатқан журналистер әзірге
саусақпен санарлықтай ғана.
Жуырда «Құқықты журналистика негіздері»
пәні бойынша семинар-тренинг өткізген
белгілі құқықтанушы журналист, «Қылмыс
хикаялары»
–«Криминальные
истории»
журналының Бас редакторы, «Заң газетінің»
бөлім редакторы Елеусіз Мұратов прокурор
наразылығы негізінде сын мақала жазудың қырсырын өзі бастан өткерген оқиғалар негізінде
әңгімеледі. Ол кісі сот тақырыбына қалам
тартудың ерекшеліктері мен қиындықтарына
да тоқталды. Адам тағдырына араша түсуге бел
буған журналист алдымен заң тетіктерін терең
түсінумен қоса, әділдіктің ақ туын жығып алмау
үшін әрбір құбылысты салқын сана таразысына
салып, оны бірнеше мәрте жүрек сүзгісінен
өткізе білу қажеттігін еске салды, көптеген
мысалдар келтірді.
Қазақстандағы құқықты журналистиканың
іргетасын қалауға біраз тер төгіп, енді құқықты
журналистиканың теориясы мен практикасын
ғылыми айналысқа түсіруге кіріскен әріптесі
Серік Жұмабекұлының ұстаздық жолындағы
еңбегіне сәттілік тіледі.
– Бұдан үш жыл бұрын журналистика
факультетіндегі көп үйірмелердің бірі ретінде
дүниеге келген «Құқықты журналистика»
бүгінде типтік бағдарлама бойынша оқытылатын
негізгі пәндердің қатарына
қосылғанына
бәріміз қуаныштымыз», – деп сөзін аяқтаған Е.
Мұратов «100 доллар» атты хикаялар жинағына
қолтаңбалар жазып берді.
Эленора ӘЗІРЖАНОВА,
журналистика факультетінің
3-курс студенті

Бағасы келiсiм бойынша.
Таралымы 1000 дана
Тапсырыс №327
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.

