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Апталық 1948 жылдың 20 сәуiрiнен шыға бастады

Күлімсіреп айналамызды
нұрландырайық!
Әл-Фараби атындағы ҚазҰУ-да 4-15 сәуір аралығына жоспарланған ІІІ халықаралық Фараби оқулары өтті.
Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университеті, Қазақстан Республикасы Ұлттық Ғылым академиясы,
Түркі мәдениеті халықаралық ұйымы (ТҮРКСОЙ), Философия, саясаттану және дінтану институттарының
ұйымдастыруымен ҚазҰУ-дың Әл-Фараби кітапханасында «Әл-Фараби және қазіргі заман» атты форумның
шымылдығы түрілді.

Өткен жұмада әл-Фараби атындағы ҚазҰУдың Ғылыми кітапханасында «Айналаңды
нұрландыр» әлеуметтік-инновациялық
жобасының 5 жылдығына арналған
салтанатты кеш өтті.
Ректор Ғ.М. Мұтанұлы: «Нұрландыру» дегеніміз –
біздің күнделікті өмірдегі мінез-құлқымыздың мейірімді,
тура және әділ болуы керектігін білдіреді, кез келген
жан өмірге қандай із қалдырамын деген ойды есте берік
ұстауы керек. Көреалмаушылық, қызғаншақтық бар
жерде еш даму болмайды. Аяқтан шалу, арызқойлық –
жақсы қасиеттер емес. Небір ізгі ниеттерді жастар бойына
қалыптастыру арқылы өркениетке қол жеткіземіз.
Өркениет арқылы, алған ілім-білімдерді жақсы іске
жұмсау, тәрбиеге ден қою арқылы елді, ұлтты дамытамыз.
Міне, «Айналаңды нұрландыр!» жобасының негізгі
діттегені де осы», – деп жобаның мақсатын айқындап
берген болатын.
Жалғасы 5-бетте

Форум қонақтары, алдымен, ҚазҰУ қалашығындағы
Әл-Фараби ұстаздың ескерткішіне тағзым етіп, гүл шоқтарын
қойды. Одан әрі жиын Әл-Фараби кітапханасында өткен
пленарлық мәжіліске ұласты. Шараны университет ректоры
Ғалым Мұтанұлы ашты. Ол: «Құрметті ІІІ халықаралық
Фараби оқуларының қатысушылары, әріптестер, қонақтар
және студенттер! Сіздерді әл-Фараби атындағы Қазақ
ұлттық университеті шаңырағында Фараби оқулары аясында
ұйымдастырылған «Әл-Фараби және қазіргі заман» атты
форумның ашылуымен шын жүректен құттықтаймын. ІІІ
Фараби оқулары Қазақстан Тәуелсіздігінің 25 жылдығына,
ЮНЕСКО жариялаған Қожа Aхмет Йассауи жылына
және де ТҮРКСОЙ жариялаған Жүсіп Баласағұнның 1000
жылдығына арналып отыр.
Құрметті әріптестер, егеменді дамудың 25 жылдығында
барша
қазақстандықтардың
қуанышына
ортақпын.
Осыған дейін ел болашағының іргетасын қалауда басты
құндылықтар қалыптасты. Қазақ халқының бақытты
ғұмыры және еліміздің тәуелсіз гүлденген мемлекет
ретінде әлем картасында мәңгілік өмір сүруі хақындағы
Елбасының «Мәңгілік Ел» – Ұлттық идеясына Шығыстың
ұлы ойшылдарының әділеттілік пен адамгершілік салтанат
құрған қоғамдық идеялары негіз болды. Бұл жобаның өз
жалғасын тауып, болашақта толық іске асатынына біз
сенімдіміз. Әбу Насыр Әл-Фараби – осы идеяның басында
тұрған ұлы ойшыл, ғұлама ғалым. Ғалым-энциклопедист
бүкіл адамзаттық ойлау мүмкіндігін әлемге паш етті», – деді.
Әл-Фараби бабамыздың өшпес мұраларын насихаттау
мақсатында ұйымдастырылып отырған форумда ҚР Ұлттық

Ғылым академиясының президенті, академик Мұрат
Жұрынов, Түркия Республикасы премьер-министрінің
кеңесшісі, фил.ғ.д. Бекір Қарлыға, Ислам мәдениеті және
серіктестігі ұйымының вице-президенті Aббас Хамиар,
Шаһид Беһешти университетінің ректоры Мұхаммад Меһди
Теһранчи және Кэмбридж университетінің Aзия және Таяу
Шығыс факультетінің деканы Чарльз Мелвилл құттықтау сөз
сөйледі. Шетел қонақтарының шынайы тілегін тыңдағаннан
кейін жиын қатысушылары ҚР ҰҒA корреспондентмүшесі, ф.ғ.д., профессор Әбсаттар қажы Дербісәлінің,
профессор, Шаһид Беһешти университеті, гуманитарлық
ғылымдар факультетінің деканы Aхмад Хатамидің, ҚР
ҰҒA корреспондент-мүшесі, фил.ғ.д., профессор, ҚР БҒМ
ҒК философия, саясаттану және дінтану институтының
бас ғылыми қызметкері Наталья Сейтахметованың,
қауымдастырылған профессор, Тегеран университеті
мәдениет және әлеуметтік ғылымдар институтының
директоры Хоссейн Мирзайдың баяндамасын тыңдап, Бекір
Қарлығаның «Әл-Фараби – өркениет философы» атты
таныстырылымын тамашалады.
«Aдамзаттың екінші ұстазы» атанған ұлы ойшылдың
құрметіне орай жүзеге асырылып отырған ғылыми шара
аясында қалыптасқан дәстүр бойынша он күн бойы
барлық факультеттерде түрлі бағыттағы іс-шаралар,
конференциялар, пікірталас алаңдары, жастардың ғылыми
форумы, жас ғалымдар мен зерттеушілердің инновациялық
жобалар байқауы өтті. Осы орайда ІІІ халықаралық
Фараби оқулары аясында өткен шаралардың негізгілерін
назарларыңызға ұсынамыз.

ҚР Тәуелсіздігінің 25 жылдығы және Алматы
қаласының 1000 жылдық мерейтойлары
қарсаңында әл-Фараби атындағы Қазақ
ұлттық университетінде жыл сайынғы
дәстүрмен түркітектес елдердің ортақ
мерекесі – Әз-Наурыз мейрамы кең
көлемде атап өтілді. Соңғы 5 жыл көлемінде
ҚазҰУ айтулы мерекені ҚР Сыртқы істер
министрлігі және оңтүстік астананың
елшілік бөлімдерімен біріге тойлап келеді.
Оқытушы-профессорлар құрамы және
студенттермен қатар жиынға 50-ден аса
шетелдік қонақтар қатысты. Оның ішінде
Қытай, АҚШ, Түркия, Иран, Испания,
Франция, ГФР, Корея, Индия және т.б.
мемлекеттер елшіліктерінің басшылары,
БҰҰ, ЭСКАТО, АӨЫСШК ұйымдары мен
шетелдік жетекші ЖОО-лар өкілдері болды.
Жаңару
мен
өркендеудің
мейрамы
Наурыз
бағдарламасы аясында шетелдік қонақтардың жыл сайын
ҚазҰУ-дың жаңа инфрақұрылымдық нысандарымен
танысуы бүгінде дәстүрге айналып отыр. Бұл жолы
әлемдік кеңістікте теңдесі жоқ «Керемет» студенттерге
қызмет көрсету орталығы шақырылған қонақтарға үлкен
әсер қалдырды. Қытай елінің Қазақстандағы бас консулы
Чжан Вей атап өткендей, «бір терезе» қағидасы бойынша
қызмет көрсететін осындай бірегей университеттік сервис
орталығының болуы көптеген әлемдік ЖОО-ларға үлгі».
Сондай-ақ ҚазҰУ қалашығында жаңадан бой көтеріп,
қолданысқа берілгелі отырған 25 метрлік жүзу бассейнінің
ғимараты таныстырылды.
Жалғасы 12-бетте

Жалғасы 6,7-беттерде

БYгiнгi санда:

ҚАЗҰУ –
ЖАҢА ЖІБЕК
ЖОЛЫНДА
2-бет

«Путь к успеху!» –
«Path to Success!»
KazNU
3-стр.

Служить Родине –
дело его чести

9-стр.

ақпарат
Ұлы Жібек жолының заманауи
тұрғыда қайта жандануы
Қытайдың Орталық Азиядағы
басты экономикалық серіктесі
болып табылатын Қазақстан
үшін зор мүмкіндіктерге
жол ашады. «Нұрлы жол»
мен «Ұлы Жібек жолы»
бағдарламаларының
синергиясы халықаралық
нарыққа шығуда теңдессіз
мүмкіндік туғызады,
инновациялар мен басқа да
ресурстарды тартудың қуатты
құралына айналады. Осынау
жаһандық халықаралық
бастаманы жүзеге асыру
аясында еліміздің жетекші
университеті – әл-Фараби
атындағы ҚазҰУ білім, ғылым
мен инновация саласындағы
ынтымақтастықты тереңдетуге
арналған бірқатар жаңа
жобалар ұсынып отыр.
Аспан
асты
елінің
жетекші
университеттерінің бірі – Пекиндік
шет тілдер университетінде алғаш рет
әлемнің басқа да тілдерімен қатар 73ші болып қазақ тілі оқытылатын болды.
Дипломатиялық кадрлар ұстаханасы
ретінде
әлемге
танылған
осынау
ежелгі қытай университетінде қазақ
тілінде оқыту негізінде маман даярлау

мақсатында қытайлық студенттердің
алғашқы тобы жасақталды. Әл-Фараби
атындағы ҚазҰУ оқу үдерісіне әдістемелік
нұсқау беріп отыратын болады, сондайақ университеттің білікті ұстаздарын
көмекке жібереді. Сый ретінде ҚазҰУ
делегациясы
қазақ
тіліндегі
оқуәдістемелік
материалдар,
сөздіктер
мен көркем әдебиеттерді
Қазақстан

орталығына ұсынды.
Қазақстандық ЖОО өкілдері Гонконг
политехникалық университетіне бару
аясында тағы бір маңызды келісімге қол
жеткізді. Университеттердің біріккен
күшімен Алматы қаласында толыққанды
ғылыми-білім
беру
инновациялық
хабы – «KazNU-PolyU» құзыреттілік
орталығы» құрылатын болады. Оған
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Гонконгтың жетекші университеттерін
тарту көзделуде. Аталмыш хаб білім мен
ғылым саласындағы инновациялық ілім
мен озық идеялардың трансферін жүзеге
асыру үшін жаңа тұғырнама болмақ.
Сондай-ақ Қытайға сапары барысында
ҚазҰУ делегациясы әлемнің 100 ЖООсын біріктірген Жаңа Жібек жолы
университеттері альянсы туы астында
Сиань қаласында өткен Word-Class
Universities Expo – әлемдік деңгейдегі
университеттер
көрмесіне
қатысты.
Белгілі болғандай, ертерек Xi ̓ an Jiaotong University-де Альянс президенттері
мен ректорларының жиналысы өтіп,
Сиань декларациясы қабылданған. Ал
ҚазҰУ ректоры Ғалым Мұтанов Жаңа
Жібек жолы университеттерінің альянсы
Атқарушы комитетінің вице-президенті
болып
сайланды.
ҚХР
төрағасы
Си Цзиньпин мен ҚР Президенті
Нұрсұлтан Назарбаевтың Silicon Valley үлгісі бойынша IT-технопаркін құру
туралы ортақ шешімін жүзеге асыру
ҚазҰУ-дың қытайлық әріптестермен
ынтымақтастығының маңызды нәтижесі
болып табылады. Қазіргі таңда әл-Фараби
атындағы ҚазҰУ-дың Суперкомпьютерлік
және бұлтты есептеу орталығы базасында
Жаңа Жібек жолы университеттері
альянсының халықаралық IT-технопаркін
қалыптастыру
бойынша
жұмыстар
жүргізілуде.
Өз тілшімізден

ректорат
АСЕАН создает в КазНУ региональный Хаб. Об этом информировали
в рамках визита в КазНУ Чрезвычайные и полномочные послы
Республики Индонезии и Социалистической Республики Вьетнам в
Республике Казахстан.

На встрече с руководством КазНУ
Чрезвычайный
и
Полномочный
посол
Республики Индонезии в Республике Казахстан
г-н Фостер Гултома отметил, что Казахстан
является центром Евразийского континента
и очень важным и привлекательным
направлением для стран АСЕАН. «Мы
заинтересованы в установлении плодотворного
взаимодействия с вузами Казахстана, особенно
с КазНУ им. аль-Фараби, который занимает
высокие международные позиции и обладает
огромным
научно-исследовательским
потенциалом.
Это
открывает
хорошие
возможности для усиления сотрудничества в
гуманитарных направлениях деятельности
– образовании, науке и культуре», – сказал
посол. В рамках двухстороннего партнерства
с КазНУ Индонезия намерена поддержать
организацию
стажировок
специалистоврегионоведов
и проведение совместных
научных исследований.
Предложение индонезийского дипломата
поддержала и посол Социалистической

Республики Вьетнам в РК, Председатель
Комитета АСЕАН в г. Астана г-жа Доан Тхи
Суан Хйен. Она подчеркнула, что создание
в КазНУ регионального образовательнонаучного центра по Юго-Восточной Азии
станет большим подспорьем для расширения
образовательных и научных проектов между
университетами Юго-Восточной Азии.
Ректор КазНУ, академик Галым Мутанов
выразил готовность к созданию регионального
образовательно-научного центра АСЕАН на
базе университета. В настоящее время в КазНУ
студенты из Юго-Восточного региона Азии
уже проходят обучение. Университет является
Глобальным хабом программы Академическое
влияние ООН по устойчивому развитию и
региональным хабом по устойчивому развитию
в рамках программы ЮНЕСКО-UNITWIN.
Имеется солидный опыт международного
сотрудничества в рамках, действующих в
университете, научно-исследовательских и
ресурсных центров НАТО, «Тюрксой» и других.
ПРЕСС-СЛУЖБА

Бірінші жартыжылдықтың есебі тыңдалды
Кешегі өткен Ғылыми кеңес және ректорат отырысында 2015 жылы
атқарылған жұмыстардың нәтижесі бойынша Математика және
механика ғылыми-зерттеу институты мен ҚазҰУ технопаркінің бөлім
директорлары есеп берді. Кезекті ректорат отырысын ҚазҰУ-дың
бірінші проректоры Мұхамбетқали Мырзабайұлы ашты.
Жиында алдымен мінбеге Математика
және
механика
ғылыми-зерттеу
институтының
директоры
Алматбек
Балғабекұлы
көтерілді.
«2015-2016
оқу жылының алғашқы семестрінде
математика-механика
ғылыми-зерттеу
институтына жеткілікті дәрежеде қаржы
бөлінді. Институтымызда 130-ға жуық
студенттік жобал қолға алынды. РМК
«Жалпы генетика және
цитология
институты», «Жоғары технологиялар
институты»
ЖШС,
«ҚазақстанБритан техникалық университеті» АҚ
сынды
мекемелермен
шаруашылық
бағытта келісімдерге отырып, тығыз
байланыста жұмыс атқарылды. Сонымен
қатар, институт қызметкерлері мен
студенттерінің ғылыми бағытта жазылған
мақала-монографиялары республикалық
және шетелдік басылымдарда жарық
көрді», - деп сөз бастады. Одан әрі
институт директоры А.Б. Қыдырбеков
300-ден
астам
қызметкері
бар
институттың қызметіне кеңінен тоқтала
отырып, институт базасында өткізілген
халықаралық конференция жұмыстары
мен өткен жылы іске қосылған жаңа
жобаларды таныстырды.
Келесі кезекте көпшілік алдына
өткен жылдың қорытындысы жөнінде
ҚазҰУ
қалашығындағы
технопарк
директоры Әмірхан Әділханұлы шығып
есеп берді. Ә.Ә. Темірбаев: «Өткен
бірінші жартыжылдықта университет
технопаркінде көптеген жаңа бастамалар
қолға алынып, ұжымға міндеттелген
жұмыстар жоғары деңгейде жүзеге
асырылды. Технопарктің имиджін көтеру
жұмыстары қарқынды түрде жүргізіліп,
нәтижесінде «ВК», «Facebook», «Twitter»
әлеуметтік желілерінен қолданушылармен
кері байланыс орнататын парақшалар іске
қосылды. «Ғарыштық технологиялар»,
«Қуат
үнемдеу
және
экологиялық

технологиялар», «Жаңа материалдар және
нанотехнологиялар», «Биомедицина және
биотехнология»,
«Физика-химиялық
технологиялар» сынды бағыттарда жаңа
жобалар өз жұмысын бастады. Сонымен
қатар студенттік бизнес-инкубаторлар
жылдағыдай белсенді жұмыс жасауда.
Бұл бізді қуантады», - дей келе, алдағы
жарты жылдықта атқарылуы тиіс жаңа
жоспарларымен бөлісіп өтті.
Күн тәртібіндегі негізгі мәселелерден
соң
ректорат
мүшелері
әкімшілік
департаментінің директоры Әбілқайыр
Әбіләкімұлының ректорат қаулыларының
орындалу барысын қадағалау туралы
ақпарын тыңдап, біліктілік мәселелері
жөнінде бас ғалым хатшы Ләззат
Маратқызының хабарламасына құлақ
қойды. Сонан соң БАҚ-тағы имидждік
басылымдар туралы университетіміздің
әлеуметтік даму жөніндегі проректоры
Шолпан Ерболқызының ақпарымен
таныс болды.
Аталмыш
жиында
«Қазақстан
актуарийлері»
қоғамының
басқарма
төрайымы
Ақжарқын
Өтеуқызының
құттықтауы мен механика-математика
факультетінің
деканы
Мақтағали
Әбдімәжітұлына ҚР актуарийлері оқыту
міндетті бағдарламасының 1-курсын
тыңдауға арналған сертификаты табыс
етіліп, университетті дамытуға қосқан
үлесі үшін ректор алғысымен және
«Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық
университетіне 80 жыл» мерейтойлық
медалімен
бірнеше
қызметкерлер
марапатталды. Сонымен қатар білім алуда
және спортта үздік нәтиже көрсеткен
бірнеше студенттерімізге факультет пен
кафедралар атынан арнайы шәкіртақылар
тағайындалды.
Қаламқас АМАНҚОСОВА

Ректор КазНУ Галым Мутанов избран вице-президентом Исполнительного комитета Альянса Университетов Нового Шелкового пути

информация
В Научной библиотеке КазНУ прошла традиционная ярмарка вакансий «Путь
к успеху!» – «Path to Success!», которая в этом году приурочена к третьему
международному Азиатско-Европейскому конгрессу бизнес инноваций
«Бизнес и образование – взаимодействие между Востоком и Западом».

Главная цель ярмарки – содействовать
трудоустройству
выпускников
КазНУ,
помочь им в формировании успешной
карьеры. Как отметил проректор по учебной
работе университета Дархан Ахмед-Заки,
несмотря на кризисный период, потребность
в высококвалифицированных кадрах только
растет. «Об этом свидетельствует тот факт,
что количество участвующих на ярмарке
работодателей в этом году больше чем в
прошлом и составило 167 компаний», – сказал
он.
В рамках ярмарки с участием работодателей
были проведены различные мастер-классы,
тренинги и семинары для соискателей.
По мнению организаторов, это будет
дополнительным инструментом и навыком
для студентов и выпускников университета
при трудоустройстве. Особенностью этого
года является организация мастер-классов
по основам предпринимательства совместно
с НПП «Атамекен» г. Алматы, электронного
бизнеса и многих других с ориентиром
на формирование бизнес инициатив у
Центр профессионального развития и
взаимодействия в г. Алматы, созданный
на базе КазНУ как партнерский проект
университета и British Council в рамках
межправительственной казахстанскобританской программы «Ньютон – АльФараби», провел тренинг на тему: «Подготовка
предложений и поиск финансирования для
исследовательских проектов».

Казахстанско-британское сотрудничество
Цель тренинга – формирование практических
навыков исследователей по подготовке и подаче
заявок на финансирование исследовательских
проектов. На семинаре присутствовали деканы и
преподаватели КазНУ, проректор Алматинской
Академии Экономики и Статистики Д.
М. Махамбетов, ученые и преподаватели
таких вузов, как: КазГАСА, Международной
Образовательной
Корпорации,
КазНМУ,
Университета Сулеймана Демиреля, UIB,
КИМЭП, КазУМОиМЯ им. Абылай хана,
КазНАУ, а также представители бизнес структур
– BNT Kazakhstan и BBA Ltd.
Семинар проводил британский эксперт,
профессор П. Куонтрик, имеющий 25-летний
опыт работы. Он поделился с участниками
тренинга «тонкостями» подачи гранатовых
заявок в Еврокомиссию, привел примеры
успешно поданных заявок на разные
виды
финансирования,
разъяснил:
кто
может подавать заявку? какие приоритеты
финансируются? какие статьи расходов
покрываются грантами ЕС? Участники, в свою
очередь, поделились собственным опытом и
рассказали о сложностях, возникающих при
составлении заявок.
В
результате
проведенного
семинара
участники узнали о разных видах грантов,
логической
диаграмме,
необходимых
составляющих
успешного
проектного
предложения, процессе отбора и оценки
заявок, а также получили ответы на возникшие
вопросы.
Диляра ВУДВОРД,
директор
Центра профессионального развития
и взаимодействия КазНУ

выпускников.
Ежегодно более 70 % выпускников КазНУ
трудоустраиваются в течение шести месяцев
после выпуска, так как в вузе большой спектр
образовательных программ по 81 специальности
– бакалавриат, 86 –магистратуры и 65 –
докторантуры, из них 30% – на английском
языке.
В
настоящее
время
анализ
рынка
трудоустройства выпускников вузов ведется
также со стороны МОН РК с помощью данных
из ГЦВП по пенсионным отчислениям. В
будущем для ранжирования вузов МОН РК
планирует отслеживать среднее значение
заработной платы выпускников за последние
10-12 месяцев после выпуска, согласно
принятой практике в США.
Трудосутройство выпускников в КазНУ
реализовано через комплекс мероприятий:
так на каждом факультете функционирует
Совет работодателей, осуществляется целевое
распределение выпускников по поступающим
заявкам
и
планам
от
предприятий,
приглашаются специалисты из индустрии

для чтения лекций и большое внимание
уделяется прохождению различных практик
обучающимися в компаниях. Координацию и
организацию данных мероприятий реализует
Центр карьеры и бизнеса КазНУ совместно с
деканами факультетов. В этом году КазНУ на
ярмарке презентовал новый инновационный
продукт – портал «Молодежь и карьера» – это
интерактивно-коммуникативная
площадка
для студентов и работодателей в целях поиска
работы и выстраивания своей будущей карьеры.
Выпускнику КазНУ присущи – мобильность,
серьезность
мотивации
к
профессии,
склонность к саморазвитию, трудолюбие,
навыки коммуникации и креативность. Одни
из таких будущих выпускников, побывавших
на ярмарке, студенты 4 курса ВШЭБ – Молдир
Шеримова и Аруна Аккозова. Они, как и
многие другие, уже смогли найти предложения
от нескольких компаний на позициям: аудитор
и бухгалтер.
Работодатели в целом высоко оценивают
компетенции и навыки выпускников КазНУ.
Как отметил
представитель дочерней
компании АО «НАК КазАтомПром» Даулетхан
Бейсеитов, ежегодно институт принимает на
работу 4 выпускников химического факультета
КазНУ. «Данная лаборатория занимается
научно-исследовательскими
работами
по
выщелачиванию урана и для таких работ
требуются молодые специалисты с хорошими
знаниями и высоким потенциалом. В этом плане
КазНУ может гордиться своими выпусниками»,
– поделился он своим мнением.
Работодатели КазНУ – ведущие предприятия
Казахстана
«НАК
«КазАтомПром»,
«КазТрансГаз», «Казахтелеком», «Казахстан
Инженеринг», Палата Предпринимателей г.
Алматы «Атамекен», «Фудмастер», «Филипп
Моррис Казахстан», Национальный банк
Казахстана, «Казкоммерцбанк», «Народный
банк Казахстана», «Сбербанк», «Хабар»
ежегодно трудоустраивают более 2 тыс.
выпускников, а также набирают на стажировки
более 3,5 тыс. студентов КазНУ.
В этом году содействие в организации
ярмарки вакансий оказали Акимат г. Алматы
и «HIPO» – одна из ведущих компаний по
трудоустройству
высокопрофессиональных
кадров на рынке труда Казахстана.
ПРЕСС-СЛУЖБА
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В начале текущего года
сотрудники музея университета
приняли участие в мастер-классе
«Современные интерактивные
инструменты в музейном деле»,
целью которого было освоение
на практике технологий создания
аудиоэкскурсий, квестов и
викторин.
Мастер-класс
проводился
под
руководством генерального директора
издательства И. Ю. Маматова по созданию
аудиогидов и финансировался Казахской
академией спорта и туризма (г. Алматы),
издательством «Маматов» (г. СанктПетербург).
Все участники получили коды доступа
к порталу izi.TRAVEL для размещения
текстов, видео, фото, аудиоматериалов по
музею и экспозициям. Результатом участия
в тренинге стала регистрация музея КазНУ
на международном портале izi.TRAVEL,
а также подготовка и размещение ряда
материалов о музее университета для
широкой аудитории портала, который
имеет более 2 млн. пользователей по
всему миру. Теперь пользователям портала
разных стран доступны фотоматериалы и
аннотации по следующим темам: «Галерея
университета», «Комплекс Аль-Фараби»,
«Комплекс Независимый Казахстан», «Зал
Славы», «Земля XXI века», «Генеральный
план развития университета» и коллаж
«Аl-Farabi university smart city».
Аудиогид доступен через приложение
IZI.travel для мобильных устройств на всех
современных платформах (ios, Android,
WindowsPhone). Кроме того, с ним можно
познакомиться и с помощью компьютера
по адресу: https://izi.travel/ru/1458-muzeykaznu-im-al-farabi/ru
Сотрудники музея университета

В КазНУ состоялась
международная научнометодическая конференция
«Программа «Флагман»: языковая
подготовка в формате уровневой
сертификации».
Уже второй учебный год государственный
образовательный проект США «Флагман»
позволяет американским студентам получить
полную возможность обучения и реального
повседневного общения на русском языке
в КазНУ. На факультете филологии и
мировых языков по входящей академической
мобильности
обучаются
студенты
из
Висконсина,
Калифорнии,
Орегона,
Пенсильвании и др.
«Мне
нравится
изучать
русскую
фразеологию. Это способствует осознанию
самобытности и богатства русской культуры.
В английской речи я не использую подобные
выражения, а в русском – очень часто. Мне
особенно нравится выражение «подобрать
ключик», что означает «найти подход к
человеку», ведь к каждому нужно подобрать
свой, особый ключик», – объяснил Коннор
Микилотти.
«Выбор КазНУ руководителями программы
«Флагман» достаточно очевиден: здесь работает
опытный
коллектив
квалифицированных
преподавателей-русистов, ученых с мировым
именем, имеющих теоретические, учебные и
методические работы по русскому языку», –
уверенно сказал Президент Американского
совета по международному образованию (ACCELS), профессор Дэн Дэвидсон.
«Реализация образовательной программы
«Флагман»
проходит
очень
успешно.
Американские студенты посещают лекции,
занимаются в учебной группе, слушают
спецкурсы
по
специальности
или
по
интересам,
ходят
на
производственную

практику», – отметил первый проректор КазНУ
Мухамбеткали Буркитбаев.
«Производственная практика студентовфлагманцев проходит в самых разных
учреждениях и организациях. Я проходила
практику в средней школе – преподавала
«Историю», и поняла, насколько ответственен
труд учителя. Хочу выразить благодарность
преподавателям КазНУ за те знания, которые
они нам дают», – сказала Мариса Ирвин.
«Американские студенты проводят уроки и
внеклассные мероприятия в школах, помогают
селекционерам в лесных хозяйствах, выполняют
научно-исследовательскую работу в НИИ
проблем экологии, биологии и биотехнологии,
работают в музеях, редакциях газет «Деловой
Казахстан» и «Литер», – отметила доктор
филологических наук, профессор КазНУ
Элеонора Сулейменова.
Также американские студенты программы
«Флагман» проявляют искренний интерес
к изучению казахского языка и казахской
культуры. Флагманцы понимают, что для
них это прекрасная возможность, которая
откроет им путь в большой мир тюркских

языков и тюркской культуры. На конференции
американские студенты исполнили песни на
казахском языке «Көзімнің қарасы» и «Сұлу
қыз».
Следует отметить, что ACCELS были
инициатором и создателем популярной
обучающей программы по казахскому языку
для англоговорящих: были созданы две серии
веб-курса из одиннадцати модулей – «Central
Asian News Broadcasts» и «Windows on Central
Asian Culture». Веб-курс постоянно обновляется
и совершенствуется. Благодаря этому веб-курсу
почти двадцать лет все желающие обучаются
казахскому языку бесплатно.
КазНУ высоко ценит усилия ACCELS
по поддержке казахского языка за рубежом
и учебно-материальному обеспечению его
изучения всеми, кому интересен казахский
язык и культура казахского народа. КазНУ
поддерживает политику трехъязычия среди
студенческой молодежи в современном
обществе и показывает успешное внедрение
трехъязычного образования.
А. КАМАЛДИНОВА

ҚазҰУ-да «Флагман» бағдарламасы: деңгейлік сертификация форматындағы тілдік дайындық» атты халықаралық конференция өтті

Alma mater
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Al-Farabi students and teachers of
English are delighted to have a wonderful opportunity to attend conversational
classes which our American friends
kindly volonteered to give.
They are: Jason Kopp, Director of Senim
Central Asia(public Fund). Alyssa Brown from
the State of Nebraska and Christy Gwartney
from the state of Florida, Isaac Tomlinson,
from the State of Georgia. Alyssa, Christy and
Isaak study Global Studies at LIB University
in the State of Virginia. Matt Lister from the
State of Oklahoma, a graduate of OB University in Oklahoma who studied Worldview and
Philosophy.
For both students and teachers participating in these conversation classes is an enjoyable
experience. It is a general truth that conversation classes with native speakers have a number
of benefits: their repertoire of vocabulary and
expressions is rich and dynamic. There is also
a chance to improve listening skills through
regular communication and to learn better
native-like pronunciation.
One important feature of our classes is that
our American friends are wonderful and dedi-

Architectural
Masterpiece of
the Nature
On the 26th of March, 2016 a group
of 26 people (teachers and students of
the Faculty and 12 American students
learning Russian) from the Faculty of
International Relations led by Professor
Musabekova Ulzhan Esenovna, Head
of Diplomatic Translation Department,
made the 12 hour journey from Almaty
to the Charyn Canyon, which is located at about 240 km east of Almaty.
The Charyn Canyon became “The Charyn
National Park” by an Act of the President of
the RK on February 23, 2004. It stretches for
about 154 km alongside the Charyn river, the
length of which is more than 393 km.
Following the Eastern direction for 2 km,
this route will take you to one of the Park’s
most famous panoramas as the Valley of
Castles. The sides of the Canyon are made
of rocks, cliffs, ridges, hills and valleys of different forms.
Almost all the members of our group tried
to climb and reach the highest point of the
ridge in the Valley of Castles, from where
you will really get a thrill of the beauty of the
Canyon under the morning sun! We were very
excited to watch the view when the colours
change with the changing light of the sun.
Some layers of rocks are black in colour, some
layers have a brilliant red or brown color.
Those American students who visited the
Grand Canyon in their country, were greatly
amazed by the resemblance of the Charyn
Canyon with the Grand Canyon.
About 20 km away from the Valley of Castles there is a Grove of a very rare species of
the Ash Tree that survived the Glacier Age.
The most celebrated inhabitants of the
Canyon are snakes, squirrels, marmots, beavers, wolves, different kinds of birds, including mountain eagles. I would say that it was a
fantastic trip! The Charyn Canyon should become one of Must Go places in Kazakhstan!
Maryash MAKISHEVA,
Associate Prof. of KazNU,
Faculty of International Relations

cated teachers and they provide a comfortable
environment for our students to gain speaking
practice. Many students complain that they
do not feel confident holding conversations
with native speakers, and these classes are an
excellent opportunity for them to build confidence and to get rid of the language barrier.
A pleasurable learning atmosphere, that Jason,
Alyssa, Christy, Isaak and Matt have managed

to create in clas, helps our students and teachers to acquire a good level of spoken fluency in
English which is the most important skill in any
language. They will also make good progress in
reading, listening, vocabulary and grammar.
We are endlessly grateful to our American
friends!
A.A. Muldagaliyeva

SCHOOL TEACHERS HAD A GREAT
OPPORTUNITY TO ENHANCE FOREIGN LANGUAGE TEACHING SKILLS!
The Translation Studies Center of the Foreign Philology and Translation Studies Department at the Faculty of Philology and World Languages initiated and promoted
the idea of conducting a set of lectures on foreign language teaching for secondary
school teachers from different regions of Kazakhstan and university colleagues.

The Director of the Translation Studies
Centre L. Musaly and the Head of the Foreign
Philology and Translation Studies Department
D. Karagoyshieva were in charge of the organization of seminars at the Institute of Advanced
Training of al-Farabi Kazakh National University.
The aim of seminars for school teachers and
university lecturers was to help them grow professionally, develop their foreign language competence and performance, and acquaint with
new trends and directions in various teaching
methods. It is well-known that it is rather difficult to share knowledge and experience with
students, if teachers cease to further advance
and progress through encouraging interest in
acquiring new knowledge, since, as an ancient
proverb says, “learning is like rowing upstream:
not to advance is to drop back” .
The themes of the seminars contributed to
implementing the goal of developing teachers’

pedagogical skills in ensuring quality instruction in the field of foreign language education. A team of teachers of the Department
of Foreign Philology and Translation Studies
(A. Sadykova, A. Valiyeva, T. Kolesnikova, I.
Orazbekova and T. Konyrbekova) shared their
knowledge and experience the workshop participants.
The seminars were a complete success due
to several reasons: first, the instructors presented information on interesting and problematic topics on a wide and diverse range of
subject areas using authentic material with the
help of audio-visual aids. The topics covered at
the seminars included the following material:
Teaching the Language of Media, Teaching
Listening, Linguocultural Aspect of Learning
English, Films in Language Learning, Literature Studies and Language, Teaching Speaking, History of Methods of Foreign Language
Teaching, Modern Methodology of Foreign

Language Teaching, Innovation Technologies
in Language Teaching.
Second, the team of the department teachers
conducting the lectures presented not only the
theoretical background but also the practical
section that gave a great opportunity for implementing the advanced methods into teaching
process.
The main outcome of the seminars is that
their participants developed and explored aspects of teaching methodology and techniques,
and learnt to assess and use a variety of teaching aids and resources. At the end of the course,
all participants received special certificates of
attendance.
The seminars were intensive and trainers
were very helpful and encouraging. It was fantastic because the teachers made friends and
have been really supportive of each other.
These courses are designed to be very flexible, and can be adapted to suit the specific
needs of school and high institution teachers.
The organizers are planning to have a tradition
of holding such kind of seminars regurlarly.
I. Orazbekova,
R. Tayeva,
A. Alimbayeva
Foreign Philology and
Translation Studies Department

Prepared by A.A. Muldagaliyeva

Darkhan Tuyenbayev has told about fixed the gravitational waves predicted by Einstein once

жоба
Жалғасы. Басы 1-бетте

Мейірімділік
пен
ізеттілік,
қайырымдылық
пен
кішіпейілділік
сынды адами асыл қасиеттерге жетелейтін
жобаның аясында факультеттер мен
кафедраларда
көптеген іс-шаралар
ұйымдастырылып, мерекелік жиындар
өткізіліп келеді.
5 жылдық мерейтойға орай 8 ақпаннан
23 сәуірге дейін кафедралар арасында
«Aйналаңды
нұрландыр»
жобасына
қатысты байқау жарияланған болатын.
Университет
студенттері
мен
оқытушылары түгел дерлік атсалысқан бұл
жобаның маңыздылығын айқындайтын
қорытынды кеш қара шаңырақ ҚазҰУ
өнерпаздарының
әуелеген
әнімен
басталды.
Құлақтан кіріп бойды алған әсем
әннен
кейін
ортаға
«Айналаңды
нұрландыр»
жобасы
аясында
«Ең
үздік эссе» байқауының жеңімпаздары
шықты.
Студенттер
университеттің
әрбір мүшесінің қағидасына айналған
«Айналаңды жақсылыққа өзгертем десең,
өзгерістерді ең алдымен өзіңнен баста!»
атты жалынды ұранның маңыздылығына
тағы да көз жеткізді. Жиылған қауым 5
жыл бұрын қалыптасқан «Айналаңды
нұрландыр»
жобасының
бастапқы
идеялары қалай пайда болғанын, оның
университет көлемінде таралу жолдарын,
қазіргі уақытта осы жоба аясында оқу орны
қандай жетістіктерге жетіп, көрсеткен
нәтижелерін
үлкен
экран
арқылы
тамашалады. Сондай-ақ ҚазҰУ-да білім
алып жатқан американдық студенттердің
ұлы Абайдың «Көзімнің қарасы» әнін
қазақ тілінде орындауы кешке өзіндік
мән берді. Осы орайда, американдық
студенттердің біздің ҚазҰУ-ды таңдауы, 2
жылдан бері олардың білім алумен қатар,
қазақ халқының тарихы мен мәдениетіне
ерекше назар аударуы көңіл қуантарлық
жайт екенін айта кету керек.
«Айналаңды нұрландыр» жобасының
басты
мақсаты
болып
табылатын
«Смарт университет» құру тақырыбына
байланысты таңдалған үздік жұмыстар да
назардан тыс қалған жоқ. Айта кетелік,
университеттік «Әл-Фараби атындағы
ҚазҰУ-дың ең үздік смарт-бөлімше
жобасы» байқауында «смарт-департамент»
бөлімі бойынша Мамықова Жаңыл
Жұманғалиқызы үздік жұмыс авторы
деп танылса, «смарт-факультет» жобасы
бойынша өздерінің баяндамаларын оқыған
заң факультетінің деканы Дәулет Лайқыұлы
Байдельдинов пен география және
табиғатты пайдалану факультетінің деканы
Виталий Григорьевич Сальников болды.
«Смарт-студенттік үй» аталымы бойынша
химия және химиялық технологиялар
факультетінің студенті Алина Темергалиева

мен механика-математика факультетінің
1-курс магистранты Берік Мағжан да
өз жобаларын жоғары деңгейде қорғап
шыққан болатын. Талқылаудың келесі
кезегінде
Экономика
және
бизнес
жоғары мектебінің 4-курс студенті,
Баллон үдерісі бойынша студенттік
кеңесінің төрайымы Үміт Тасболатова
«Смарт студент» жобасын ұсынды.
Ал,
механика-математика
факультетінің
1-курс магистранты Тәуке Абдрахманов
«Сабаққа келу журналының мобильді
жүктемесі» туралы тұсаукесер жұмысын
таныстырса, аталған факультеттің 1-курс
магистранттары – Еркежан Шоқанқызы
мен Балжан Тұрарбек «Информбюро Smart
Helper Student» тақырыбында жобаларын
сәтті қорғап шықты. Байқаудың үздік
жұмыстарын таныстыру бөлімін механикаматематика факультетінің магистранттары
Айгерім Жайтемирова мен Еламан
Бекболатов «Умный пазл карьеры» атты
жобаларымен қорытындылады. Студенттік

вокал үйірмесі мүшелері орындаған «Смарт
сити» әні жиынның көркін қыздырды.
Сөз кезегін алған университет ректоры
Ғалым Мұтанов жеңімпаздарды құттықтап,
марапаттау рәсіміне көшті. «Әл-Фараби
атындағы ҚазҰУ-дың ең үздік смартбөлімше» байқауына белсенді қатысқаны
үшін заң факультеті, филология және
әлем тілдері факультеті, география және
табиғатты пайдалану факультеті, жалпы
тіл білімі және еуропа тілдері кафедрасы,
философия кафедрасы, сонымен қатар,
мемлкеттік және құқық теориясы мен
тарихы, конституциялық және әкімшілік
құқық кафедрасы, жалпы және қолданбалы
психология
кафедрасы,
ақпараттық
технологиялар
және
инновациялық
даму
кафедрасы
марапатталды.
Жоғарыда аталған студенттер де марапат
қағазының иегерлері атанды. «Айналаңды
нұрландыр» жобасы бойынша кафедралар
арасында өткен фестивальдің «Ең үздік
ұйымдастырушысы»
номинациясы
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бойынша жеңімпаз атанған шет тілдері
кафедрасы, орыс филологиясы және әлем
әдебиеті кафедрасы, қытайтану кафедрасы,
сонымен қоса жоғарғы оқу орнына дейінгі
факультетінің тілді және жалпы білім беру
кафедрасы мен қазақ тіл білімі кафедралары
болды.
Жобаның
маңыздылығын
студенттердің санасына сіңірту мақсатында
ұйымдастырылған «Ең үздік студенттік
эссе» номинациясы бойынша физикатехникалық факультетінің студенті Айзат
Абдула, осы факультеттен Асан Досполов,
шығыстану
факультетінің
студенті
Акдидар Сұлтанова, аталған факультеттің
студенттері Аида Алимбетова және Роза
Ұлан, география және табиғатты пайдалану
факультетінің студенті Гаухар Оспанбекова
үздік деп танылды. Салтанатты жиын
соңында барлық қатысушылар мен
ҚазҰУ өнерпаздары бірге «Айналаңды
нұрландыр» әнін шырқады.
Ұлжан ИБРАИМОВА

В Пекинском университете иностранных языков осуществлен первый набор китайских студентов для изучения казахского языка

фараби оқулары аясында
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«ЖАСЫЛ КӨПІР – ҰРПАҚТАН-ҰРПАҚҚА» ЖОБАСЫ АЛҒА БАСУДА
ҚазҰУ-да мемлекет басшысы Н.Ә. Назарбаевтың «ХХI ғасырдағы
тұрақты дамудың ғаламдық энергоэкологиялық стратегиясы»
мен «Жасыл көпір» бастамасын жүзеге асыруды қолдауға
арналған «Жасыл көпір ұрпақтан-ұрпаққа» атты V Халықаралық
студенттік форумы өтті.
География және табиғатты пайдалану факультетінің тұрақты даму бойынша
ЮНЕСКО кафедрасы және жастар ұйымдарының комитеті ұйымдастырған іс-шараның
негізгі мақсаты – студенттер мен жас ғалымдарды «жасыл экономика» үрдісін дамытуға
қатыстыру, тұрақты дамуды қамтамасыз ететін және экологиялық бастамаларды орындау
саласындағы студенттік ұйымдармен тәжірибе алмасу, қарым-қатынасты нығайту.
Халықаралық институттар мен ұйымдардың, соның ішінде ЮНЕСКО, ЕҚЫҰ
(ОБСЕ), Алматы қаласы әкімдігі, Қазақ-неміс университеті, «жасыл» экономика мен
экологияның аспектілерін дамытатын «Car@wan» желісі өкілдерінің форум жұмысына
асқан қызығушылық танытқандары анық байқалды. Баяндамашылар, студенттер мен
жас ғалымдар Қазақстанның, Ресейдің, Венгрия мен Египеттің 36 университетінен келіп,
экологияның барлық маңызды аспектілерін, экологиялық қауіпсіздікті, Қазақстанның
жасыл экономикасын сөз етті.
Аталмыш іс-шарада үш өзекті бағыт бойынша жұмыс жасалды: «Тұрақты даму
үшін әлеуметтік жобаларды алға бастыру және студенттерде экологиялық мәдениеттің
қалыптасу мәселесі»; «Тұрақты даму және жасыл экономика мәнмәтініндегі «ерекше
қорғалатын табиғи аймақтар»; «Жасыл» экономикаға өту: білімнің, ғылымның және
өндірістің өзара әрекеттестігі».
Форумның жабылуында резолюция ұсынылып, «Жандану әлемі» қоғамдық қоры
үздік жұмыстарға сыйлықтар тапсырды.
Р.В. ЯЩЕНКО,
тұрақты даму бойынша ЮНЕСКО кафедрасының меңгерушісі

ЖҮСІП БАЛАСАҒҰН ЕҢБЕКТЕРІ – ТҮРКІ ЕЛДЕРІНЕ ОРТАҚ МИРАС
Әл-Фараби атындағы ҚазҰУ-да ІІІ Халықаралық Фараби оқулары
аясында ұлы ойшыл, ғалым және ақын Жүсіп Баласағұнның
1000 жылдық мерейтойына орай «Жүсіп Баласағұн
шығармашылығының түркі әлемі мәдениетіне қосқан үлесі»
атты ғылыми-теориялық конференция өтті.
Жүсіп Баласағұн еңбектерін насихаттауды мақсат еткен шараны университетіміздің
ректоры Ғалым Мұтанұлы ашты: «Жүсіп Баласағұнның шығармашылық мұралары тіл,
әдебиет, тарих, заң, мемлекеттік басқару жүйесі, пәлсапа, космология, гносеология,
этика салаларын қамтиды. Сондықтан оның «Құтты білік» поэмасы әлем әдебиетінің
ғажайып туындысы болып есептеледі. Ұлы ойшыл оқу мен білім кез келген мемлекет пен
қоғам дамуының негізі екендігіне, мемлекеттік басқару жүйесі мен қоғамдық қатынастар
білім мен ғылымның таралуына сай дамитындығына сенді. Оның билеуші және саяси
элита білімді болған сайын мемлекет пен қоғам өркендей түседі деген идеясы бүгінгі
күні де өзектілігін жойған жоқ. Жүсіп Баласағұнның заң мен ғылымды дұрыс қолдану
арқылы қайырымды, кемел билеуші жасау туралы идеясы Әбу Насыр әл-Фарабидің
қайырымды қала туралы идеясымен ұштасады», – деді. Сөз соңында ҚазҰУ ректоры
2016 жылды «Жүсіп Баласағұн жылы» деп жариялаған ТҮРКСОЙ Халықаралық түркі
мәдениеті ұйымының Бас хатшысы Дүйсен Қорабайұлына ерекше алғысын білдірді.
Конференцияға Халықаралық түркі мәдениеті ұйымының (ТҮРКСОЙ) Бас хатшысы
Дүйсен Қайсенов қатысып, жиылған қауымға арнап сөз сөйледі. Ол: «Биылғы жылы
түркі тектес мемлекеттер, соның ішінде Қазақстан өз Тәуелсіздігінің 25 жылдығын
тойлағалы отыр. Ширек ғасыр бұрын азаттыққа қол жеткізген түркі тілдес мемлекеттер
мәдениетінің дамуына зор үлес қосқан ұлы ойшыл Жүсіп Баласағұн – рухани мәдениеттің
әлемдік деңгейдегі ірі тұлғасы. Ол – түркі дүниесінің ойшылы әрі сөз зергері.

Осы ТҮРКСОЙ ұйымы Қазақстан, Түркия, Қытай сынды елдерде Жүсіп
Баласағұнның 1000 жылдығына орай бірқатар шаралар өткізуді жоспарлап отыр.
Баласағұнның мың жылдығына арналған жиынның әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық
университетінде өтіп отырғанында үлкен мән бар, өйткені соңғы жылдары университет
түркі құндылықтарын зерттеуге белсене кірісіп, түркі тілдес елдермен терең қарымқатынас орнатты. Олай болса, осы сәтті пайдаланып баршаңызды атаулы мерекемен
құттықтап, алдағы уақытта толағай табыстар тілеймін. Осы орайда бүгінгі тарихи
жиынды ұйымдастырып, ұлы тұлғаның рухын асқақтатқан университет ректоры Ғалым
Мұтанұлына және өзге де қонақтарға ТҮРКСОЙ ұйымы атынан алғыс айтамын»,– деп
жылы лебізін жеткізді.
Әлемдік ғылымның дамуына үлес қосқан ойшылдың мыңжылдығына орай
ұйымдастырылған шарада Түркия Республикасының Aлматы қаласындағы Бас
консулы Рыза Қаған Йылмаз бен Қырғыз Республикасының Aлматы қаласындағы
консулы Гүлнұр Нарматова сынды шетелдік қонақтар да құттықтауларын жеткізді.
Одан әрі шара қонақтары жиынға қатысушы ғалымдардың баяндамаларын тыңдады.
Конференцияда фил.ғ,д., профессор, Баку мемлекеттік университеті түркі әдебиетінің
тарихы кафедрасының меңгерушісі Рамиз Aскеров – «Құтты білік» шығармасының
Әзірбайжанда зерттелуі»; т.ғ.д., профессор, әл-Фараби атындағы ҚазҰУ оқытушысы
Уахит Хамзаұлы – «Жүсіп Баласағұнның кіндік қаны қазақ жерінде тамған»; РҺD,
профессор, Гази университеті, ТУРКИЯТ түркі халықтарын зерттеу орталығының
директоры Хюлия Касапоглу – «Түркі халықтары мәдениетінің тарихы және «Құтадғу
біліг»; фил.ғ.д., академик, Қырғыз Республикасының Ұлттық академиясының вицепрезиденті Aбылдажан Aкматалиев – «Жүсіп Баласағұн және жаңа қырғыз әдебиеті»;
фил.ғ.д., профессор, әл-Фараби атындағы ҚазҰУ оқытушысы Берікбай Сағындықұлы
– «Құтадғу біліг» ¬ – оғыз-қыпшақ тілінде жазылған ескерткіш»; т.ғ.к., РҒA УҒО Тарих,
тіл, әдебиеті институындағы Ежелгі әдебиет бөлімінің меңгерушісі Aхат Салихов –
«Aхмет Заки Валиди Тоған тапқан «Құтты білік» еңбегінің Наманған тізімі туралы» атты
баяндамаларын оқыды.
ҚазҰУ мен халықаралық ТҮРКСОЙ ұйымы бірлесе ұйымдастырған шара одан әрі
Жүсіп Баласағұн шығармаларын талдау мақсатында ұйымдастырылған пікірталаспен
жалғасты.
Қаламқас АМАНҚОСОВА

ҚазҰУ-да АСЕАН елдерінің өңірлік хабы құрылады

фараби оқулары аясында
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ӘЛИХАН БӨКЕЙХАНОВТЫҢ 150 ЖЫЛДЫҒЫ ЮНЕСКО КӨЛЕМІНДЕ ТОЙЛАНУДА
15 сәуір күні әл-Фараби
атындағы Қазақ ұлттық
университетінде «Әлихан
Бөкейханов және Алаш
мұрасы» атты ғылымитәжірибелік конференция
өтті. Іс-шара қазақтың және
бүкіл түркі халықтарының
көрнекті қоғам және саясат
қайраткері, «Алаш» ұлтазаттық қозғалысының
негізін қалаушы және
көшбасшысы Әлихан
Бөкейхановтың туғанына
150 жыл толуына орай
ұйымдастырылды.
Конференция жұмысына
ҚР Мемлекеттік хатшысы
Г.Н. Әбдіқалықова, Алматы
қаласының әкімі Б.Қ. Байбек,
Парламент Сенатының
депутаты, Қазақстан
Жазушылар одағының
төрағасы Н.М. Оразалин, және
ғылым, білім, мәдениет
қайраткерлері қатысты.
Жиынды ашқан ҚазҰУ ректоры Ғалым
Мұтанов Әлихан Бөкейхановтың азаматтық
ұстанымы мен өмірлік мақсаты Тәуелсіз
Қазақ мемлекетін құру болғандығына ерекше
тоқталды. «ХХ ғасырдың басындағы қазақ
тарихын зерттеген Оксфорд және Сорбонна
университетінің профессорлары Әлихан
Бөкейханов бастаған Алаш қозғалысының
қайраткерлері күрескен тарихи кезеңге
«Мәдени ренессанс дәуірі» деген баға берген.
Әлихан Бөкейханов, Сұлтанмахмұт ақынша
айтсақ, «Қазақ үшін жүрек майын шам
қылған» ұлт қайраткері. Кезінде Әлихан
Нұрмұхамедұлы: «Алған білімін өз халқының
өмірімен бірлестіре алған адам ғана бақытты,
оның жиған білімі баянды», – деген келелі
ой айтқан еді. Олай болса сол білікті білімді
орнықтырар еліміздегі көшбасшы білім
ордасы – әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық
университеті осындай ұлы тойдың басықасында болу мәртебесіне ие болып отыр»,
– деп конференция жұмысына сәттілік

тілеп, құттықтау сөз кезегін ҚР Мемлекеттік
хатшысы Гүлшара Наушақызына берді.
Гүлшара Әбдіқалықова өзінің алғы
сөзінде көрнекті қоғам және мемлекет
қайраткері, ғалым, журналист және этнограф
Әлихан Бөкейханов өзінің бар саналы
ғұмырын қазақ халқының азаттығы мен
дамуына арнағанын атап өтті. «Ол «Алаш»
ұлт-азаттық қозғалысының басшылығына
келіп, ұлттық мемлекетті қайта жаңғырту
қажеттілігі идеясының негізін қалап,
мақсатқа жету жолдары мен негізгі
міндеттерді айқындады. Ә. Бөкейхановтың
кезінде қазақтың ұлт ретінде сақталып
қалуын, оның ары қарай дамуы мен гүлденуін
қамтамасыз ету мақсатындағы іс-әрекеттері

ұлттық тарих шежіресіне алтын әріптермен
жазылды. Бұл «Алаш» қозғалысы мен оның
көшбасшысының ұлт тарихындағы рөлін
айқындайды», – деді.
Конференция барысында «Алаш» ұлтазаттық қозғалысы мұрасын тарату мен
қалың көпшілікке дәріптеуге бағытталған
баяндамалар оқылып, еліміздің тәуелсіздік
алуына өлшеусіз үлес қосқан қозғалыс
көшбасшыларының ерен еңбектері сөз
болды. Ғалымдардың пікірінше, Президент
алға тартқан «Мәңгiлiк Ел» идеясы
«Алаштың» негізгі ұстанымы – қазақ
бостандығымен тығыз үндесіп жатыр.
Ә. Бөкейханов Абылай хан мен Кенесары
ханның мақсаттары мен ұлы істерін ұлт

«ФАРАБИ ӘЛЕМІ» – ҒЫЛЫМҒА ЖОЛ
Әл-Фараби атындағы Қазақ
ұлттық университетінде
ІІІ «Фараби оқулары»
аясында студенттер мен
жас ғалымдардың «Фараби
әлемі» халықаралық
ғылыми конференциясы
өтті. Дәстүрге айналған
шараға қатысушылар
саны жыл санап
артып келеді. Биылғы
конференция жұмысына
АҚШ, Германия, Түркия,
Үндістан, Жапония және
ТМД елдерінен 250-ден аса
жас ғалым, Қазақстанның
өзге де жоғары оқу орындарынан 970 студент пен ҚазҰУ-дың жас
зерттеушілері қатысты.
Конференция барысында барлығы 100-ден аса секциялар жұмыс жасап, 6215 қатысушының
баяндамасы тыңдалды. Бұл Қазақстан жастарының ғылымға деген қызығушылығы мен
ғылыми ортадағы белсенділігінің артқандығын көрсетеді.
ҚазҰУ-да студенттік инновациялық жобалардың бизнес-инкубаторын қолдау игі дәстүрге
айналған. Биыл аталмыш байқауға 84 инновациялық жоба қатысуға өтініш білдірген. Оның
ішінде 34 жоба жасыл экономиканы қолдауға бағытталған. Іс-шараның ресми бөліміне дейін
университет басшылығы студенттердің ең үздік инновациялық жобалар көрмесін аралады.
Осы орайда Экономика және бизнес жоғары мектебінің 3-курс студенті Ерғали Нұрхалиевтің
мөлдір экономикаға бағытталған «QR Kazakhstan» жобасын ерекше атап өткен жөн. Себебі бұл
жоба университет басшылығы тарапынан үлкен қызығушылық тудырып, алдағы уақытта «AlFarabi smart city» бағдарламасына енгізіледі деп жоспарланды.
Жыл сайын конференцияның салтанатты жабылу рәсімінде университеттің белді ғалымдары
студенттерге актілік дәріс оқиды. Бұл мәртебелі міндетті биыл университеттің әлеуметтік даму
жөніндегі проректоры Шолпан Жаманбалаева атқарды. «Қазіргі Қазақстанның жастары –
жаңғырудың басты ресурсы» атты тақырыпта дәріс оқыған Шолпан Ерболқызы Қазақстан
жастарының әлеуметтік жағдайы мен олардың қоғамдағы рөліне баса назар аударды. Ол: «1015 жылдан кейін ел басқаратын тұлғалардың бүгінгі позициясына байланысты елдің ертеңгі
бейнесі қалыптасады. Сондықтан Қазақстан жастарының әлеуеті – ең өзекті мәселелердің
бірі», – деп атап өтті. Актілік дәріс студенттер арасында қызу талқыға түсіп, ойларын ортаға
салуға және өздерін қызықтырған сұрақтарға жауап алуға мүмкіндік берді.
Салтанатты жиын соңында жеңімпаздарға дипломдар мен арнайы сыйлықтар табысталды.
Елдана ТОҚБАЙ

тарихының жаңа ғасырындағы лайықты
жалғастырушысы болды. Ол патшалық
Ресей уақытында да, Кеңес үкіметі кезінде де
қазақтардың еркіндігі үшін күресті. Үш рет
жазаға тартылып, 1937 жылы ату жазасына
кесілді. Тек жарты ғасыр өткеннен кейін ғана
жазықсыз жаладан ақталды.
Ә.Бөкейхановтың озық ойлы идеялары
оны Еуропа мен Азияның көрнекті саяси
қайраткерлерімен бір деңгейге қойды.
Сондай-ақ бүгінде оның 150 жылдық
тойы ЮНЕСКО көлемінде тойланып
жатқандығын атап өту керек.
Конференция
барысында
«Алаш»
қозғалысы туралы деректі фильм көрсетіліп,
Әлихан Бөкейханов шығармашылығы мен
«Алаш» қозғалысы туралы кітап көрмесі
мен белгілі публицист, демократ жазушы
Мұхамеджан Сералин негізін қалаған
«Айқап» журналының жалғасы болып
саналатын жаңарған басылымның тұсаукесер
рәсімі өтті.
Айта кетейік, алғаш 1911 жылы
жарық көрген қоғамдық-саяси, әдебикөркем «Айқап» журналы
1915 жылы
цензураға байланысты жабылып қалған еді.
Мұхамеджан Сералиннің редакторлығымен
88
саны
жарық
көрді.
Журналда
С.Торайғыровтың,
С.Сейфуллиннің,
С.Дөнентаевтың,
Б.Майлиннің
және
басқалардың
мақалалары
жарияланды.
Журнал қазақ кедейлерінің мүдделерін
қорғап, халықты оқу-білімге, дамуға үндеді.
Қазақ прозасының, драматургиясының,
әдеби сынының, сондай-ақ әдеби тілінің
қалыптасуында үлкен рөл атқарды.
2012 жылдың шілде айынан бастап
жазушы-қайраткер Қоғабай Сәрсекеевтің
ұйымдастыруымен журналдың жалғасы
ретінде тіркеліп, редакторлығымен 10 нөмірі
жарық көрді.
2016 жылдың сәуір айында журнал
ҚР ИДМ Байланыс, ақпараттандыру және
ақпарат комитетінде қайта тіркеліп, Ғалым
Мұтанұлының бастамасымен әл-Фараби
атындағы Қазақ ұлттық университетінің
құрылтайшылығымен шығарыла бастады.

«ФАРАБИ ОҚУЛАРЫ» қорытындыланды
Әл-Фараби атындағы ҚазҰУ-да
жыл сайынғы дәстүрмен кең
көлемде өткізілетін шаралардың
бірі – ІІІ Халықаралық «Фараби
оқулары» өз деңгейінде өтті.
Шығыс ойшылы әл-Фарабидің сан
ғасырға
бергісіз
мұраларын
зерттеп,
беймәлім тұстарын зерделеуде аталмыш
жобаның орны ерекше. 2016 жылы өткізілген
кезекті «Фараби оқулары» университетіміз
үшін тағы да ғылым мен білімнің жаңа
сатыларын, инновациялық дамудың өзге
бағыттарын, мол мүмкіндерін айқара ашты.
15 сәуір күні оқу ордамызда ІІІ
Халықаралық
«Фараби
оқуларын»
қорытындылау және жоба жөнінде жауапты тұлғалардың есебін тыңдау үшін
арнайы жиын ұйымдастырылды. Жиында университет проректорлары,
факультет декандары, кафедра меңгерушілері, ұстаздар, т.б. қызметкерлер шара
қорытындысы бойынша есеп беріп, ұсыныс-пікірлерін жеткізді.
Жиын соңында «Фараби оқулары» аясында өткізілген ҚазҰУ-дың
үздік жас ғалымы байқауының жеңімпаздары «үздік жас ғалым» ретінде
танылып, университеттің мерейтойлық медалімен марапатталды. Байқау
комиссиясының шешімі бойынша физика-техникалық факультетінің аға
оқытушылары – А.К. Бекбаев, В.Ю. Максимов, Р.У. Машеева; химия және
химиялық технологиялар факультетінің оқытушылары – Н.Т. Смағұлова,
Ж.А. Нұрпейісова, К.К. Құдайбергенов, Н.А. Товма; халықаралық қатынастар
факультетінің оқытушысы, РһD докторы К.Ж. Алтаева; механика-математика
факультетінің оқытушысы Т.С. Иманқұлов; қоғамдық денсаулық сақтау
жоғары мектебі, медицина факультетінің оқытушысы А.Т. Тоқпанова; биология
және биотехнология факультетінің оқытушысы Ы. Әлібек; география және
табиғатты пайдалану факультетінің оқытушысы Ө.Ж. Тәукебаев; жоғары оқу
орнына дейінгі дайындық факультетінің оқытушысы, фил.ғ.д. А.Е. Сәденова;
филология және әлем тілдері факультетінің оқытушысы О.А. Валикова; заң
факультетінің доценті Б.Р.Таубаев сынды ұстаздарымыз «үздік жас ғалым»
атағын иемденді.

В КазНУ прошли III Международные фарабиевские чтения

мерейтой

Ұстаз мерейі
Аяулы ұстаз, белгілі ғалым, б.ғ.д., профессор, жаратылыстану ғылымдарының
академигі Ажар Ахметқызы Жұбанова биыл мерейтойлық жасқа толып отыр.

Ол 1941 жылы 5 сәуірде Ақтөбе
қаласында дүниеге келді. 1964 жылы
М.В.Ломоносов
атындағы
Мәскеу
мемлекеттік университетінде биологиятопырақтану факультетінің «Өсімдіктер
физиологиясы» мамандығын тәмамдап,
алғашқы
қызметін
1964-1966
ж.ж.
С.М.Киров
атындағы
ҚазМУ-дың
биология факультетіндегі «Өсімдіктер
физиологиясы
мен
биохимиясы»
кафедрасында аға зертханашылықтан
бастаған. 1966-1975 ж.ж. – онкология және
ҚР ДМ радиология ҒЗИ-да ісіктердің
биохимиясы зертханасында кіші ғылыми
қызметкері бола жүріп, 1974 ж. АМН КСРО
Экспериментальді
және
клиникалық
онкология институтында «онкология»
мамандығы бойынша «Некоторые стороны
липидного обмена при дисгормональных
опухолях» тақырыбында кандидаттық
диссертациясын қорғаған. Ол 1975 жылдан
бастап АЗВИ-дің биохимия кафедрасында
доцент қызметін атқарып, ал 1986 жылдың
1 қаңтарынан әл-Фараби атындағы Қазақ
ұлттық университетінің микробиология
кафедрасындағы еңбек жолы басталды.
1995
жылы
«микробиология»
мамандығы
бойынша
«Управление
ростом и метаболической активностью
иммобилизованных
клеток
микро
организмов» тақырыбында доктор
лық
диссертациясын
қорғап,
оқытушыға
1996 жылы профессор ғылыми атағы
берілген. 1996 – 2001 ж.ж. микробиология
кафедрасының
профессоры
және
университетіміздің Ғылыми Кеңесінің
хатшысы қызметін қоса атқарып, 2000
– 2001 ж.ж. –биология факультетінің
деканы, 2001 – 2009 ж.ж. – микробиология
кафедрасының меңгерушісі болды.
Профессор
Ажар
Жұбанованың
Қазақстандағы жоғары білімді қайта құруда
еңбегі зор. «Биотехнология», «Экология»
және «Медико-биологиялық іс» типтік
бағдарламаларын сараптауда жаңа оқыту
әдісін енгізуге атсалысып, орыс және қазақ
тілінде әдістемелік оқыту құралдарын,
Ядролық физика институтымен бірігіп
жүргізілген «Экологиялық дүрбелеңнен
кейінгі
топырақ
биоремедиациясы»
курсының
бағдарламаларын
жазды.
Ол кісінің кемеңгерлігімен ҚР-ның
6
патентімен
дәлелденген
этанол,
сүт
қышқылы,
микроорганизмдердің
иммобилизденген клеткалары көмегімен
ферменттелген сусындар алу әдістері,
топырақ және су биоремедиациясы мен
экологиялық мониторингі технологиясы,
ЖШС «Химпромсервис-Актобе» полигон-

жинақтаушысында қатты қалдықтарды
зиянсыздандыру және жою бойынша
әдістемесі
іске
асырылып,
мұнай
тотықтырушы бактериялар арқылы темір
жолының ұсақталған тас қабатын мұнай
өнімдерінен тазалау жұмыстары жүргізілді.
2000 жылдан бастап А.А. Жұбанованың
бастауымен микробиология кафедрасында
жаңа бағыт — фотобиотехнология дамып
келеді. Өндірістік қалдық ағын суларды
тазалаудың әдістері жүзеге асырылып,
спирулина микробалдырының негізінде
тауықтардың
жұмыртқа
басуы
мен
балапандардың өсуін жеделдететін ББҚ
ойлап табылды. «Спирулина лайф»
препараты ҚР-ның Денсаулық сақтау
министрлігінде тіркелген. Соңғы жылдары
ұстаздың
бастамасымен
әл-Фараби
атындағы ҚазҰУ-дың (З.А. Мансұров)
Жану мәселелері институтында жоғары
температурамен
өңделген
өсімдік
тектес
өнімнен
иммобилизденген
биокатализаторлар,
наноқұрылымды
карбонизденген материалдар негізінде
биосорбенттер
мен
биопрепараттар
алынды.
ҚР ҒҰА, ҚР БҒМ
және т.б.
мекемелердің
қаржыландыруымен
жүргізілетін ғылыми жобаларға қатысудың
нәтижесі бойынша оның басқаруымен
20 кандидаттық, 5 докторлық және 3 PhD
диссертациялары қорғалып, 300-ден астам
еңбек басып шығарылды. Бүгінгі таңда ол
кісінің жетекшілігімен ҚР-ның Денсаулық
сақтау
министрлігінің
қолдауымен
Ұлттық
биотехнология
орталығының
қаржыландыруымен 2 ғылыми жоба жүзеге
асырылуда.
Профессор А.А. Жұбанова көптеген
жылдар бойы биология ғылымдарының
Эксперттік кеңесінің төрайымы, ҚР
БҒМ ЖАК Президиумының мүшесі, ҚР
БҒМ ҰБО ҒТК мүшесі, биологиялық
тұрғыдағы «Биотехнология. Теория и
практика» (ҚР БҒМ ҰБО) республикалық
ғылыми журналының, “Science of Central
Asia”(Kazakhstan)
журналының,
“J. of Biology and Chemistry” (KazNU)
журналдарының редколлегия мүшесі,
«Molecular and
Biological Machine»
монографияларды
басып
шығаруға
дайындайтын «Springer – Verlag GmbH Berlin Heidelberg» баспасының редакциялық
кеңесінің мүшесі болып табылады.
2006 жылы ЖАК ұсынуымен ғылым
мен білім жолындағы зор еңбегі үшін
А.А.Жұбанова БжҒМ атынан «Қазақстан
Республикасының білім беру ісінің
құрметті қызметкері» төсбелгісінің, «ЖООның үздік оқытушысы» (2007 ж.) атағының,
2008 жылы тағайындалған «Астананың
10 жылдығы» төсбелгісінің, 2009 жылы
ҚазҰУ-дың 75 жылдық мерейтойына орай
Үлкен күміс медалінің және «Құрмет»
орденінің иегері.
Бүгінгі таңда тамаша отбасын құрып,
балалары мен немерелерін тәрбиелеп
отырған ұлағатты ұстаз, білім-ғылым
саласының майталманы Ажар Ахметқызын
мерейтойымен факультет ұжымы, оның
ішінде биотехнология кафедрасы шын
жүректен құттықтайды. Сіздің отбасыңызға
береке, деніңізге саулық, жұмысыңызға
табыс тілейміз! Мерейтойыңыз құтты
болсын!
А.С. ҚЫСТАУБАЕВА,
биотехнология кафедрасының
меңгерушісі, б.ғ.к., доцент
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Жүйрік уақыттың ұшқыр қанаты мағыналы ғұмырдың бір биігі –
70 жасқа алып жетті. Осы кемелдікке тың жігер, қайратты еңбек арқылы
жеткен кафедрамыздың бөлім меңгерушісі, профессор Сапарбеков Мұрат
Кәкімжанұлы бүгінде жетпіс жастың белесіне шықты.

Мұрат Кәкімжанұлы
Павлодар
облысы, Ақсу қаласында дүниеге келді.
Семей мемлекеттік институтын 1970
жылы бітірген соң, әскер қатарына
шақырылып,
дәрігер-бактериолог
ретінде әскери борышын өтеді.
1972 жылы Ленинград қаласында
ғылыми-зерттеу институтына «жалпы
эпидемиология және кибернетика»
саласы бойынша аспирантураға түсіп,
кандидаттық диссертациясын қорғады.
Мұрат
Кәкімжанұлының
ғылыми
еңбек жолы 1976 жылдан басталды.
Қазақ ғылыми-зерттеу институтының
эпидемиология,
микробиология
және
жұқпалы
аурулар
(қазіргі
уақытта гигиена және эпидемиология
ғылыми орталығы) ғылыми-зерттеу
институтында кіші ғылыми қызметкер,
сосын эпидемиология бөлімшесінің аға
ғылыми қызметкері болып еңбек етті.
2002 жылы
АҚТҚ жұқпасы,
паразитология және трансмиссивті
вирустық
жұқпалар
бойынша
эпидемиология
зертханасының
меңгеру
шісі,
ғылым
бойынша
директор орынбасары болды. 1999
жылы
Қазақстанда ЖИТС/АҚТҚ
мәселесі бойынша эпидемиология
мамандығынан
докторлық
диссертация қорғады. Эпидемиология,
вирусология, гигиена, иммунология
мамандықтарынан
кандидаттық,
докторлық диссертацияларды қорғау
бойынша гигиена және эпидемиология
ғылыми орталығы маңында құрылған
халықаралық біріккен диссертациялық
кеңес
төрағасының
орынбасары,
ғылыми хатшысы болып қызмет етті.
1983 жылдан бастап Алматы,
Жамбыл
облыстарында
бас
эпидемиолог,
меңгерушінің
орынбасары
болды.
Дизентерия,
іш сүзегі, жедел ішек жұқпалары,
вирустық жұқпалар,
гепатиттер,
АҚТҚ
жұқпасы,
гемморрагиялық
қызба жұқпаларының эпидемиялық
ошағында жүргізілген
эпидемияға
қарсы алдын алу шараларына белсенді
қатысты.
2006 жылдан бастап қазіргі уақытқа
дейін Қазақстанның медициналық
білім беру мекемелерінде оқытушылық
еңбегін атқаруда. Алматы қаласындағы
дәрігерлердің
білімін
жетілдіру
институтында
эпидемиология
бөлімінің меңгерушісі,
ақпараттық
технологиялар мен дәлелді медицина
бөлімінің
меңгерушісі, қоғамдық
денсаулық
сақтаудың
жоғарғы
мектебінде
эпидемиология және
тұтынушылар
құқығын
қорғауды
ұйымдастыру бойынша
бөлімнің
меңгерушісі қызметін атқарды.
2015 жылдың желтоқсан айынан
бастап Әл-Фараби атындағы ҚазҰУда жаңадан ашылған медициналық
факультет – Қоғамдық денсаулық
сақтаудың
жоғары
мектебінде
эпидемиология
және
гигиена
кафедрасының бөлім меңгерушісі
болып қызмет етуде.
Профессор М.К. Сапарбеков –
Қазақстанның белгілі эпидемиологы,
256 ғылыми жұмыстың авторы. 18

медицина ғылымының кандидатын,
«Қоғамдық
денсаулық
сақтау»,
«Медико-профилактикалық
іс»
бойынша
15
магистр,
медикопрофилактикалық мамандық бойынша
5 менеджер, 1 PhD даярлап шығарды.
Мұрат Кәкімжанұлының еңбегі
жоғары бағаланып, «Ерен еңбегі үшін»
медалімен, «Денсаулық сақтау ісінің
үздігі» төсбелгісімен, ҚР Денсаулық
сақтау
министрлігінің
құрмет
грамоталарымен, Николай Рерихтің
күміс медалімен марапатталды.
Мұрат Кәкімжанұлы жұқпалы
аурулардың алдын алу бойынша ДДҰ,
ЮНЕЙДС, БҰҰ тарапынан Франция,
Англия,
Германия,
Нидерланд,
Швейцария, Латвия, АҚШ, Ресей
Федерациясы, Қырғызстан, Өзбекстан,
Тәжікстан, Белоруссия, Әзірбайжан
мемлекеттерінде
жүргізілген
халықаралық
симпозиум
мен
конференцияларға қатысып, әлемдік
деңгейде танылды.
Алжир мемлекетінде
іскерлік
сапармен жұмыс істеген жылдары
сараптамашы эпидемиолог ретінде
тырысқақ, іш сүзегі, шистосомоз,
малярия жұқпаларын жою кезіндегі
жүргізілген жұмыстарға қатысты. ЕльАснамда жер сілкінісінің салдарын
жоюға қатысып, СССР Кеңес үкіметі
мен Алжир мемлекетінен алғыспен
марапатталды.
Ғылыми
тәжірибесі
зор,
еңбексүйгіш, айналасындағы адамдарға
үлкен құрметпен, жауапкершілікпен
қарайтын Мұрат Кәкімжанұлы бүгінде
әріптестері мен медицина саласындағы
қызметкерлер арасында үлкен беделге
ие.
Биік
асуларды
бағындарған
ғалымды
әл-Фараби
атындағы
ҚазҰУ
медициналық
факультеті
– Қоғамдық денсаулық сақтаудың
жоғары мектебінің гигиена және
эпидемиология
кафедрасының
ұжымы атынан мерейлі 70 жасымен
шын жүректен құттықтай отырып,
зор денсаулық, қажымас қайрат, жаңа
шығармашылық табыстар тілейміз!
М.Т. АДИЛОВА,
Қоғамдық денсаулық сақтаудың
жоғары мектебі, эпидемиология және
гигиена кафедрасының аға оқытушысы

ҚазҰУ «Айқап» журналының шығарылымын қолға алды

Юбилей
21 апреля руководителю службы
безопасности Центра безопасности
и оперативного реагирования КазНУ
Ерназару Хамидулловичу Ишанову
исполнилось 50 лет.
Е. Х. Ишанов родился он в заповедных
местах Зерендинского района Кокшетауской
области. С самого детства отличался от
сверстников своими способностями к
точным наукам. Поступив после средней
школы на первый курс Омского высшего
общевойскового командного училища и
свободно без усилий решая сразу несколько
вариантов
контрольных
по
высшей
математике, неоднократно удивлял своих
преподавателей. Дело в том, что к этому
времени от уже имел диплом об окончании
Всесоюзной математической школы МГУ
им. М. Ломоносова.
Успешно закончив обучение в военном
училище, он приступает к исполнению
офицерских командирских обязанностей в
войсках. К слову, в процессе службы ему еще
неоднократно посчастливится повышать
свою квалификацию, в том числе, обучаясь
на очном отделении Военной академий им.
М. Фрунзе.
Ерназар Хамидуллович имеет боевой опыт
прохождения службы в Демократической
Республике Афганистан. И там, в боевой
обстановке, он умел удивить командиров
и сослуживцев своими неординарными
навыками и умениями. Однажды он, приняв
должность командира мотострелкового
взвода молодым лейтенантом, только
закончившим училище, узнал от своего
командира роты о том, что одна из его боевых
машин пехоты получила повреждение
двигателя в боевых столкновениях с
«душманами».
Двигателю
требовался
квалифицированный капитальный ремонт
в
условиях
стационарной
ремонтновосстановительной части. Несмотря на это,
молодой офицер, взяв с собой нескольких
механиков-водителей, в течение нескольких
дней сумел в полевых условиях, не имея
никаких приспособлений, своими руками
демонтировать двигатель, перебрать его и
восстановить боевую машину, что считалось

жарқын бейне
Кеше ғана арамызда жайраңдап,
жарқылдап жүрген, бүгін көңіл
төрінде азаматтық келбеті
сақталған, жүрегімізде жылы жүзі
мен ісі, сөзі жатталған, жанына
жақын тартып, ағалық ақылын
айтып шапағатын тигізген тұлғасы
асқақ, мәдениеті биік ғалым, ұстаз,
жайсаң азамат, танымал психолог,
психология ғылымдарының
докторы, профессор Жақыпов
Сатыбалды Мұқатайұлының
есімі қазақ психологиясының
қалыптасуымен салалас.
Уақыт парақтарын сусылдата жауып,
жалынды,
жалаулы
жылдар
жылыстап
артта қалды. Өмір белестерінің сол бір көк
жиегіне көз жүгіртсем, сағым жылдар сағын
ышпен елестейді. Ғылым жолында ағай
бізді нақтылыққа, ғылыми тұжырым, түйін
жасауға, көпсөзділіктен аулақ болуға, зерттеген
тақырыбыңды дендеп игеруге үйретті. Диссер
тациямның алғашқы тарауын жазып алып
барғанымда құр сөздер мен болжам түрінде
айтылған
пікір,
жорамалдарды
сызып
тастады. «Сенің зерттеп жүрген тақырыбыңды
сенен артық кім біледі? Ғылыми пікірлерің,
қорытынды тұжырымдарың дәлелді нақты болу
керек. Ғылымда «ақсақал айтты, шал айтты»
деген болмайды», – деді. Осы сөзді барлық
шәкірті естіген шығармыз.
Дегенмен, бір қарағанда психология ұғымы
баршаға танымал және қандай да бір мағыналы
қиындықтармен байланысты емес көрінеді.
Бірақ психологияны ғылыми тұрғыдан зерттеп
қарағанда, ол – күрделі жан қуаттарының
заңдылықтарын ашумен айналысатын, адамдар
механизмінің қатынасын талдайтын білім
саласы. Мұнай білімді анықтап ғылым ретінде

абсолютно невозможным. Когда со стороны
оврага, куда были эвакуированы подбитые
БМП, вдруг неожиданно для всей роты
раздался звук заведенного двигателя, все
увидели усталого улыбающегося командира
взвода в замасленной одежде, и всем стало
ясно, какой офицер прибыл в роту для
дальнейшего прохождения службы.
Е. Х. Ишанов за время службы в
должностях от командира взвода до
командира
мотострелковой
бригады
зарекомендовал себя зрелым командиром,
настоящим профессионалом военного дела,
неоднократно проявлял свои знания и опыт,
а также незаурядные смекалку и фантазию
при организации учений, в том числе
международных, проводившихся на высоком
организационном уровне. Проходил службу
на высоких руководящих должностях в
Центральном
аппарате
Министерства
обороны
РК,
достойно
выполнял
обязанности
заместителя
начальника
Главного штаба – начальника оперативного
управления Главкомата Сухопутных войск
РК, планируя применение и организовывая
работу подчиненных сил и штабов всех
военных округов Сухопутных войск страны.
За усердие и старание он награжден боевыми
орденами и медалями.
После службы в армии он не растворяется
среди массы военных пенсионеров, успешно
работает на руководящих должностях
народного хозяйства РК: директором завода,
который сам в этой должности построил
от начала до выпуска готовой продукции,
руководителем региональными центрами
пенсионного фонда "Коргау", директором
ТОО.
С 2011 года по настоящее время
успешно трудится в КазНУ на различных
должностях: от преподавателя до начальника
военной кафедры, руководителя службы
безопасности Центра безопасности и
оперативного реагирования. На всех участках
работы показывает прекрасные результаты,
пользуется заслуженным авторитетом среди
руководства университета и своих коллег.
Военная
кафедра
университета
под руководством полковника запаса

Е. Х. Ишанова принимала активное участие
в общественной жизни университета,
занимала ведущие места на традиционных
общеуниверситетских
спартакиадах
"Здоровье", радовала всех своими номерами
художественной
самодеятельности,
демонстрировала фантазию и артистичность
своих сотрудников при проведении любых
тематических мероприятий, организации
и проведении торжественных церемоний
выпуска студентов, прошедших военную
подготовку. Благодаря его стараниям,
на протяжении многих лет военная
кафедра является лучшей среди военных
кафедр вузов РК. И сегодня, в должности
руководителя
службы
безопасности,
стремится использовать весь свой служебный
и жизненный опыт для обеспечения
безопасности и создания нормальных уловий
для работы всего коллектива передового
университета страны. За свой неустанный

ЕСІМІ ЕЛ ЕСІНДЕ

дәлелдеуге және ұлттық психологияның
ерекшеліктерін түсіндіруге үлкен мектеп керек.
Міне, осы тұста
біздің психологиялық
мектептеріміздің маңызы зор. Менің әңгімем
ҚазҰУ-дың психологиялық ғылыми мектебі
өз бастауын 1947 жылы университет ректоры,
академик Т. Тәжібаевтің бастамасымен ҚазМУдың филология факультеті жанындағы логика
және психология бөлімінің ашылуынан алады.
1949 жылы психология бойынша аспирантура
ашылды. 1952 жылы ҚазМУ-дың Ғылыми
кеңесінің мәжілісінде психология бойынша
психология
ғылымдарының
кандидаты
ғылыми дәрежесін алуда тұңғыш диссертация
қорғалды. «Қазақ мектептерінің бастауыш
класс оқушыларында орыс тілінде сөйлеуді
қалыптастыру психологиясы туралы» атты
тақырыптағы диссертацияны Елеш Суфиев

жазған болатын.
1953 жылы психология және логика бөлімі
жабылғаннан кейін, психологтарды даярлау 1988
жылы қайта жанданды. 2000 жылдың басында
әл-Фараби атындағы ҚазҰУ-да психологтарды
дайындауда бір жалпы профилді кафедраның
орнына екі мамандандырылған психологияның
кафедрасын ашу туралы мәселе көтерілді.
2000 жылдың 14 сәуірінен бастап психология
ғылымдарының докторы, профессор Н.А.
Логинованың
жетекшілігімен
жалпы
психология кафедрасымен бірге психология
ғылымдарының докторы, профессор С.М.
Жақыповтың жетекшілігімен этнопсихология
және педагогикалық психология кафедрасы
қызмет атқарды. Осы екі кафедраның негізінде
2001 жылы Қазақстан тарихында алғаш рет
докторлық диссертацияны қорғау бойынша
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труд неоднократно поощрялся ректором
университета.
В повседневной жизни скромен, вместе
с тем очень общителен и доброжелателен
с окружающими его людьми. Прекрасный
семьянин, воспитывает сына и дочь.
От имени многочисленных друзей
и сослуживцев, коллег и студентов
поздравляем
Ерназара
Хамидулловича
Ишанова с юбилеем и желаем ему здоровья,
счастья, успехов и благополучия! Все
мы уверены в том, что большой багаж
специальных знаний, навыков и умений, а
также его энергия и опыт послужать залогом
дальнейшего развития нашей страны.
К. У. МАШЕКЕНОВ,
директор Центра безопасности
и оперативного реагирования,
полковник запаса
мамандандырылған диссертациялық кеңес
құрылды. Диссертациялық кеңестің төрағасы
С.М.Жақыпов, ғылыми хатшы Н.А. Логинова
тағайындалды. 4 жыл ішінде Диссертациялық
кеңесте 3 докторлық диссертация (Ким А.М.,
Жарықбаев Қ.Б., Бердібаева С.Қ.) және 40-қа
жуық кандидаттық диссертациялар қорғалды.
Ал С.М. Жақыповтың басшылығымен 2009
жылдан бастап екі кафедра бірігіп, жалпы
және этникалық психология кафедрасы
құрылды. Мұнда 8 психология ғылымдарының
докторы, 4 PhD докторы, 20-дан астам ғылым
кандидаттары жұмыс істейді.
ҚазҰУ психологиялық ғылыми мектебінің
қалыптасу бастамасын 3 негізгі фактімен
көрсетуге болады: 1) мамандандырылған
психологиялық кафедраның ашылуы; 2)
психология бойынша диссертациялық кеңестің
құрылуы; 3) аспирантурамен қатар психология
бойынша докторантураның ашылуы.
Қазақстандағы психология
ғылымында
мектептер өте аз, солардың ішінде профессор
Жақыпов Сатыбалды Мұқатайұлы мектебінің
орны бөлек.
Біз бүгінде Жақыповтың шәкірттеріміз деп
мақтанамыз. Ол – 3 монография, 18 оқу құралы,
отызға жуық оқу-әдістемелік құралы және
350-ден астам ғылыми мақалалардың авторы.
«Жоғары оқу орындарының үздік оқытушысы»
номинациясының
жеңімпазы.
Қазақстан
психологтарының
ұлттық
қауымдастығы
Хабаршысының бас редакторы болды. Оның
жетекшілігімен 2 гранттық жоба және 44
кандидаттық, 4 PhD, 8 докторлық диссертация
қорғалған.
Қазақстандағы
психология ғылымының
дамуы мен өркендеуіне өзіндік үлес қосқан
ғалым-ұстаз,
психология
ғылымының
докторы, профессор Жақыпов Сатыбалды
Мұқатайұлының жарқын бейнесін өмір бойы
жанымызда ұстаймыз!
Нұргүл ТОҚСАНБАЕВА,
псих.ғ.д., профессор

Два новых вектора работы: Сианьский транспортный университет и
Политехнический университет Гонконга

тыныс
Қазіргі уақытта білім беру мен
ғылымды тоғыса дамытуда,
бәсекелестікке қабілетті мамандар
даярлауда халықаралық деңгейге
көтеріліп келе жатқан әл-Фараби
атындағы ҚазҰУ білім берудегі тың
бағдарламаларды, оқытудың жаңа
технологиялары мен өркениеттің
тиімді тәсілдерін меңгеруді басты
міндеттерінің бірі ретінде күн
тәртібіне шығарған. Осы бағытта
көптеген істер атқарылуда.
Солардың бір көрінісі – 16 наурызда
тарих, археология және этнология
факультетінде дүниежүзі тарихы,
тарихнама және деректану
кафедрасының ұйымдастыруымен
ғылыми семинардың өткізілуі.
Семинар
«Мұрағаттану,
құжаттар
жүргізу және құжаттамалық қамтамасыз
ету» мамандығы бойынша білім беру
бағдарламасы шеңберінде жұмыс беруші
мекемемен заманауи өзекті мәселелерді
бірлесе отырып шешу мақсатын қойды.
Ғылыми басқосу барысында республикада
бірегей
архивтанушы,
құжаттанушы
мамандарды даярлайтын ҚазҰУ мен
Қазақстан Республикасы Президенті
архивінің
өкілдері
мамандықты
халықаралық аккредитациялаудан өткізу,
кәсіби стандарт қалыптастыру, білім
алушылардың тәжірибеден өтуі, жұмыспен
қамтылуы мәселелерін талқылады.
Кафедра
меңгерушісі,
профессор
Қалқаман Жұмағұлов ғылыми семинарда
көтеріліп отырған негізгі мәселелерге
тоқталып
өтті.
Факультет
деканы
Арман Жұмаділ ҚазҰУ-дың білім беру
бағдарламаларындағы басты бағыттардың
бірі жұмыс берушімен тығыз байланыс
орнату екендігін, осы орайда атқарылып
жатқан шараларға тоқталды. Бұдан

ҒЫЛЫМИ БАСҚОСУ

кейін сөз алған ҚР Президенті архиві
директорының
орынбасары
Қайрат
Әлімғазинов ҚазҰУ-дағы архивтанушы
мамандардың
бәсекеге
қабілетті
мамандарды даярлаудағы жетістіктерін
атай отырып, өз ұсыныстарын білдірді.
Бітіруші түлектердің теориялық білімі
терең, тәжірибелерінің жеткіліксіздігіне
назар аударды. Тәжірибеге бағытталған
білімді
ол
семинар,
практикалық
сабақтарда,
өзіндік
жұмыстарды
орындауда қалыптастырудың қажеттілігін
айтты.
Президент архивінің жас мамандарды
даярлауға бет бұрғандығының бір мысалы
ретінде үстіміздегі жылдың 8 сәуірінде
студенттер
мен
магистранттардың
арасында олимпиада өткізіліп, жеңімпаз
атанғандарға қызметке тұруға септесетін
сертификатттардың
берілетіндігінен

құлаққағыс етті. Қ.Ш.Әлімғазиновтың
сөзін архивтің әкімшілік және қоғамдық
байланыс басқармасының бастығы Гүзел
Дараева
жалғастырып,
архивтанушы
түлектердің
мемлекеттік
қызметке
қабылдануына қатысты байқау туралы
айтып берді.
Семинар
жұмысына
қатысқан
университеттің мансап және бизнес
орталығының директоры Б.Ж. Сапаров
студенттер тәжірибеге барғанда ұйымдар
мен мекемелердің оларға қызығушылық
таныта бермейтіндігін көлденең тартты.
Оқу үдерісіне және оқытуға жұмыс
берушінің көзқарасы әзірше формалды
деген пікір айтты. Болашақ мамандарды
сертификаттауды тұңғыш рет болатын
шара ретінде жоғары бағалап, архив
қызметкерлерінің бастамасын қолдады.
Болашақта жол картасын ұйымдастыруды
ұсынды.
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Сондай-ақ шара барысында белгілі
ғалым Талас Омарбеков архивтердің соңғы
уақыттарға дейін жабық мекеме ретінде
жұмыс істеп келгендігін ашық айтып,
«Ендігі кезекте архивтердің қызметін
түбегейлі өзгерту қажет. Қазақстанда
архивтанушы мамандарды даярлайтын
бірден бір жоғары оқу орны – Қазақ
ұлттық университеті, соның ішінде тарих,
археология және этнология факультеті,
дүниежүзі тарихы, тарихнама және
деректану кафедрасы да өз қызметінің
бағыттарын, оқу бағдарламаларын заман
талаптарына сәйкес қалыптастыру керек»,
– деп ой түйсе, профессор Т.Ә. Төлебаев
заман талаптарына сәйкес архивтер
онлайн курстар ұйымдастырса, нұр үстіне
нұр болар еді деген пікірін білдірді.
Тарих ғылымдарының докторы Г.Ә.
Сексен
баева
болашақ
архивтанушы
маман өзінің кәсіби қызметінде ұсақтүйек істердің, мәселен, істерді тігу, түптеу,
желімдеу, қию және т.б. міндетті түрде
атқарылатындығын, оларды ескермеу
үлкен қателіктерге әкелетіндігін, тіпті
мұндай шаруаны атқармайтындардың
архивтанушы
бола
алмайтындығын
қынжыла айтты. Сондықтан да тәжірибеге
барған
уақытта
осындай
шаруалар
тапсырылса, оларды тиянақты әрі ұқыпты,
жауапкершілікпен
атқару
қажеттігін
ескертті.
Осылайша
кафедраның
заманауи
талаптарға сәйкес мамандар даярлаудағы
асқаралы міндеттерінің бірі аясында
маңызды пікір алмасу орын алып,
болашақта атқарылатын істер анықталды.
О.Х. МҰХАТОВА,
т.ғ.д., профессор

Первое в новом году, мероприятие Школы молодого преподавателя
кафедры педагогики и образовательного менеджмента мы решили
посвятить практической демонстрации возможных, практически
не сложных в организационном плане, инновационных форм
проведения учебных занятий. К участию в мероприятии с
удовольствием присоединились педагоги трех кафедр: психологии,
социологии и политологии.
Семинар-тренинг
прошел
под
лозунгом
«Инновационность
приемов
должна
усиливать
воспитательный потенциал занятия».
В ходе мероприятия использовался
проблемно-деятельностный
подход,
проходила
видео-демонстрация
реального хода практических занятий
в различных студенческих группах
специальностей
«Педагогика
и
психология», «Социальная педагогика
и самопознание». Присутствующие
молодые преподаватели, вооружившись
раздаточным материалом, «попробовали
на себе» некоторые из нестандартных
форм проведения семинарских занятий,
тренинговых упражнений. Аудиторию
активизировали
содержательные
аудио-презентации,
обсуждение
видеосюжетов,
проведение
живой
дискуссии о возможности применения
инновационных средств в современной
аудитории,
организованные
докладчиком, к.пед. наук, доцентом
кафедры З. М. Садвакасовой.
Презентованные формы и методы
работы со студентами не сложны в
применении, они хорошо развивают
не только логику и креативность,

но и социальную ответственность,
ненавязчиво формируя у обучающихся
такие важные личностные качества,
как:
чуткость,
внимательность,
настойчивость, решительность, чувство
собственного достоинства.
По сути, состоялся практический
тренинг по использованию в учебновоспитательном процессе эффективных
упражнений, развивающих у молодых
педагогов
интерес
к
активному
внедрению
новых,
нетривиальных
форм и методов решения практических
задач,
интенсификации
процесса
обучения. Мы всерьез рассчитываем
на дальнейшее расширение круга
энтузиастов интерактивной работы
и приглашаем принять участие в
последующей деятельности школы
молодого
преподавателя
кафедры
педагогики
и
образовательного
менеджмента,
преподавателей
родственных кафедр из других вузов г.
Алматы.
С. М. ПУЗИКОВА,
д.пед.н., профессор,
руководитель Школы
молодого преподавателя

ҚазҰУ-дың филология және әлем тілдері факультетінде «Әдеби
жүздесу» клубының ұйымдастыруымен Қазақстанның халық
жазушысы, ҚР Мемлекеттік сыйлығының лауреаты Қабдеш
Жұмаділовпен «Дарабоз қаламгер» атты шығармашылық кездесу өтті.
Әдеби жүздесуге жиналған көпшілік қауым жазушының халық тарихының шежіресі,
дәуір шындығының айнасы бола білген шығармалары туралы айтқан әңгімелерін
тыңдады. Арасында студенттер жазушы шығармаларынан алған әсерлерімен бөлісіп,
өздерін толғандырған сұрақтарды қойды.
Жазушы өзі білім алып, түлеп ұшқан білімнің қарашаңырағы ҚазҰУ-дың әркез ыстық
екендігін айтып: «Халықпен кездесуден қашқан адам –халықтың ықыласынан қашқан
адам», – деп ағынан жарылды.
Сөз кезегін алған профессор Қ.Қ. Мәдібаева Қабдеш Жұмаділовтің шығармаларының
қазақ әдебиетінде алатын орны ерекше, маңызы жоғары екендігін айтты. Жазушыны
80 жылдығымен құттықтап, осы кеш сол мерейтойдың бастамасы болсын деген тілекниетін білдірді.
Қаламгер мен жас оқырмандардың жылы сыр-сұхбатына айналған бұл әдеби
жүздесуде студенттер Қ.Жұмаділовтің шығармаларынан көріністер қойып, кешті
қызықтыра түсті. Тамаша әндер де айтылды, би де биленді, жас ақындар арнау өлеңдерін
де оқыды. Өнер көрсеткен студенттер марапат қағаздары мен жазушы қолтаңбасы
қойылған «Академиктің көз жасы» атты кітабын Қ.Жұмаділовтің өз қолынан алу
құрметіне ие болды. Әдеби жүздесу соңы жазушымен естелік суретке түсуге ұласты.
Сәлима ҚАЛҚАБАЕВА,
доцент;
Жансұлу АМАНЖАНОВА,
студент

«Шығыс пен Батыс арасындағы өзара әрекеттестік» атты ІІІ Азия-Еуропа бизнес инновациялар конгресі

жас тар беті
Әл-Фараби атындағы ҚазҰУда Қазақстан Республикасы
Тәуелсіздігінің 25 жылдығына
арналған дәстүрлі
«Студенттік көктем – 2016»
көркемөнерпаздар байқауы
өз мәресіне жетті. Ғылым мен
білім бәсекелерінде үздік ҚазҰУ
студенттері өнер аламанында
да мықты екенін тағы бір
дәлелдеді. Екі мыңнан аса
өнерпаз бақ сынаған байқауға
өнер жұлдыздары қазылық
етіп, үш кезең бойынша
жеңімпаздарды анықтаған
болатын. Аталмыш өнер
сынында студенттер «Аспапта
ойнау шеберлігі», «Ән», «Би»,
«Авторлық шығарма» секілді
өнер түрлерінен сайысқа
түсті. Кезекті өнер бәсекесінің
нәтижесі бойынша 31 наурыз
күні Ө. Жолдасбеков атындағы
Студенттер сарайында
жеңімпаздарды марапаттау
салтанаты өтті.
Мерекелік
кешті
ҚазҰУ-дың
әлеуметтік даму жөніндегі проректоры
Жаманбалаева
Шолпан
Ерболқызы
құттықтау сөзбен ашты. Ол: «әл-Фараби
атындағы Қазақ ұлттық университетінің
ректоры атынан барлық қатысушыларды
және жеңімпаздарды құттықтауға рұқсат
етіңіздер! Бұл байқау – студенттер
өміріндегі ең жарқын, ең танымал әрі
маңызды шара. Біздің университет
студенттері әрқашан шығармашылығымен
және барлық саладағы белсенділігімен
ерекшеленіп келеді. Біз шәкірттеріміздің
ғылым мен білімдегі, спорт пен өнердегі
жетістіктерімен әрқашан мақтанамыз.
Алдағы уақытта да барлықтарыңызға
шығармашылық табыс пен жаңа жеңістер
тілеймін!» – деп жиналған қауым мен
байқау қатысушыларына шынайы лебізін
жеткізді.
Бір айға созылған өнер бәсекесінің
қорытындысы бойынша жалпы есепте
факультеттер арасында үшінші орынды
тарих, археология және этнология
факультеті
мен
физика-техникалық
факультеті иеленді. Ал, география және
табиғатты пайдалану,
халықаралық
қатынастар, химия және химиялық
технологиялар, ЖОО-ға дейінгі білім беру
факультеттері екінші орынға табан тіреді.
Механика-математика, филология және
әлем тілдері факультеттерінің студенттері
бұл сында үздік нәтиже көрсетіп, бірінші
орынды
қанжығаларына
байлады.
Жеңімпаз атанған факультеттерге ректор
дипломы мен арнайы сыйлықтар табыс
етілді. Одан әрі «Студенттік көктем —
2016» байқауының жүлдегерлері жекежеке марапатталып, кеш өнерпаздардың
қатысуымен
ұйымдастырылған
галаконцертке ұласты.
Үш кезеңнен сүрінбей өтіп, үздік
деп танылған студенттер өз өнерлерін
паш етті. Ең алғаш болып сахнаға
Айжан Әзірбаева шығып, «Фараби саз»
оркестрінің
сүйемелдеуімен
«Туған
жерім тамаша» әнін орындады. Ғажайып
әннің легін шабыты шалқардай жас
ақындардың
патриоттық
өлеңдері
жалғады.
Ақынжанды
студенттердің
қанатты өлеңдерінен соң, георафия
және табиғатты пайдалану факультетінің
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орындауындағы қазақ биі көрермендерді
шынайы әсерге бөлеп, Ахмет Қазтайдың
орындауындағы Б.Тілеухановтың «Елім
менің» әні Отанға деген сүйіспеншілікті
одан әрі арттыра түсті. Ал бір топ
қобызшы арулардың орындауындағы
«Япур-ай»
композициясы
қалың
көрерменді әсем сезімге еліктіре білді.
Химия және химиялық технологиялар
факультетінің студенттерінен құралған
бишілер тобы грузин биін нақышына

келтіре орындап, тарих факультетінің
студенттері кәріс биімен ерекше көзге
түсті. Шығыстану, химия және химиялық
технологиялар, география және табиғатты
пайдалану, тарих және археология
факультеті студенттерінің орындауындағы
заманауи би жиылған көрерменді селт
еткізбей қоймады. Физика-техникалық
факультетінің
студенттері
Аңсаған
Манасов пен Гүлзат Төребай «Бір
үйдің баласындай» әнін залға жиналған

студенттермен біріге орындады. Сонан
соң механика-математика факультетінің
бірнеше студенттерімен жас әнші Малика
Есмұхамбетова
«Өмір-бәйге»
әніне
флешмоб ұйымдастырды. Мыңнан тұлпар,
жүзден жүйрік талантты жастарымыз өнер
көрсеткен гала-концертте жеңімпаздар
бірігіп, «Тәуелсіз Қазақстаным» әнімен
кешті аяқтады.
Қаламқас АМАНҚОСОВА

Под эгидой 25-летия Независимости Казахстана и 1000-летия города Алматы состоялось традиционное празднование Наурыз-мейрамы
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наурыз

№13 (1606) 26 сәуір 2016 жыл

Жалғасы. Басы 1-бетте

Тұрғызылған ғимарат құрылысы мемлекеттік
жекеменшік әріптестік негізінде іске асырылған
және жуық арада бұл бассейнде университет
студенттері ғана емес, қала тұрғындары да жүзе
алатын болады.
Ырыс пен ынтымақтың жаршысына
айналған мерекеге орай 25 киіз үй тігіліп,
жиылған көпшілікке ұлттық тағамдармен
көмкерілген ақ дастарқан жайылды. Мерекелік
шараны ҚазҰУ ректоры Ғалым Мұтанов ашты.
Ол: «Бүгінде Наурыз – ұлтымыздың осы күнге
дейін жеткен сындарлы жетістіктері, қуанышты
жеңістерімен үндескен мереке. Достық пен
келісім, сенім мен түсіністік басты ұстанымы
болған қазақ елін көркейткен Елбасымыздың
еңбегінің арқасында жаңа жылды жаңа
жетістіктермен, жарқын болашаққа деген

ҚҰРЫЛТАЙШЫ:

Әл-Фараби атындағы
Қазақ ұлттық
университетiнiң
ректораты

сеніммен қарсы алып отырмыз», – деп сөз
бастап, жиылған көпшілікке жүрекжарды
тілегін жеткізді. Елшілік бөлімдердің атынан
Қазақстандағы АҚШ-тың Бас консулы Марк
Муди шығып, университет ұжымын және барша
қазақстандықтарды қазақ тілінде құттықтады.
Кештің
құрметтің
қонақтарының
бірі «Ақжол» Қазақстан демократиялық
партиясының төрағасы, ҚР Парламентінің
депутаты Перуашев Азат Тұрлыбекұлы да
құттықтау тілегін жолдап, университет ректоры
Ғалым Мұтанұлына еліміздің өркендеуіне
қосқан үлесі үшін «Қазақ хандығына 550 жыл»
медалін тақты.
Сондай-ақ
мереке
қарсаңында
ұйымдастырылған
«Тазалық
апталығы»
байқауында «Үздік оқу ғимараты» номинациясы

РЕДАКЦИЯ АЛҚАСЫ:

бойынша I орынды тарих, археология және
этнология факультеті, II орынды химия
және химиялық технология факультеті, III
орынды журналистика факультеті иеленсе,
«Ең үздік студенттер үйі» номинациясы
бойынша І орынды №8 механика-математика
факультетінің студенттер үйі, ІІ орынды №15
журналистика факультетінің студенттер үйі,
ІІІ орынды №7 биология және биотехнология
факультеті және №5 физика-техникалық
факультетінің студенттер үйі өзара бөлісті. Ал
«Ең үздік құрылымдық бөлімше» номинациясы
бойынша «Қазақ университеті» баспа үйі
үздік деп танылса, «Ең үздік факультет»
номинациясы бойынша философия және
саясаттану факультеті жеңімпаз атанды.
ҚазҰУ студенттері мен көркемөнерпаздар

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:
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үйірмелері мүшелерінің ұйымдастыруымен ұлы
мерекені әспеттейтін «Бәйтерек», «Самұрық»,
«Күн», «Жақсылық пен жамандық», «Жердің
оянуы», «Жеті дәннің туылуы», «Жібек жолы»,
«Алматыға 1000 жыл» атты музыкалықтеатрландырылған көріністер көз қуантты.
Студенттік «Бақыт» би ансамблі мың бұрала би
билесе, вокал үйірмесінің мүшелері әуелетіп ән
шырқады.
Университет басшылығы мен мейрамның
құрметті қонақтары бірігіп, еліміз бен өзге
мемлекеттер арасындағы достық қарымқатынас
ұлғая
берсін
деген
ниетпен
қалашықтағы «Бейбітшілік бағына» ағаш
көшеттерін отырғызды.
ӨЗ ТІЛШІМІЗДЕН

Бағасы келiсiм бойынша.
Таралымы 1000 дана
Тапсырыс: №248
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.

