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Апталық 1948 жылдың 20 сәуiрiнен шыға бастады

Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университетінде жыл сайынғы дәстүр бойынша Түлектер күні атап
өтілді. ҚазҰУ-дың барша түлектеріне арналған салтанатты шара Қазақстан Республикасының 25 жылдығы
мен Алматы қаласының 1000 жылдық мерейтойына арналды.

Библиотечный фонд Института Конфуция при
КазНУ пополнился уникальным выпуском учебного
пособия на китайском языке «Аль-Фараби и
современность».

Казахстан является стратегическим партнером Китая
в реализации глобального проекта «Один пояс – один
путь». Свою лепту в этот процесс вносят и университеты,
как точки роста новой инновационной экономики,
основанной на знаниях. Важным направлением работы
КазНУ является деятельность в качестве Хаба по
Центральной Азии Альянса университетов Шелкового
пути.
Недавно в КазНУ состоялся Консультативный Совет
Институтов Конфуция совместно с Ланьчжоуским
университетом.
В
четырехстороннем
заседании
Консультативного Совета участие приняли Делегации
КазНУ, Ланьчжоуского университета, Ташкентского
государственного
института
Востоковедения,
Тбилисского Свободного университета.
Продолжение на 3 стр.

Барша ҚазҰУ түлектері күнін тойлау мерекесіне
орай оқытушылар, студенттер мен ҚазҰУ түлектерінің
қоғамдастығы студенттік кампус аумағында «Мәңгілік
Ел» сәулет кешенін құру идеясын ұсынды. Мереке
басында аталмыш кешеннің негізгі композициялық
құрылымы – «Мәңгілік ел» студенттер мен түлектер
триумфальды қақпасы, «Темірқазық» монументалды
композициясы және субұрқағы бар «Тайқазан»
алаңының таныстырылымы тті. Алдағы уақытта
бұл жоба бітірушілердің ортасында ерікті жарналар
салу негізінде жүзеге асатын болады. Жиылған
қауымды аталмыш жобалармен таныстырған Түлектер
қауымдастығының атқарушы директоры Күлғазира
Нұранқызы Меценаттардың құрмет тақтасының тұсауын
кесті. Сонымен қатар түлектер Шығыстың ұлы ойшылы
бу-Насыр әл-Фараби ескерткіші мен академик .А.
Жолдасбеков монументіне құрметпен гүл шоқтарын
қойды.
Түлектер күніне арналған мерекелік жиында сз
бастаған әл-Фараби атындағы ҚазҰУ ректоры Ғалым
Мұтанұлы: «р университет жұмысының крсеткіші
– түлектері. Түлектерінің еңбек жолындағы үздік
жетістіктері – университет үшін зор мақтаныш. Осы
орайда ҚазҰУ түлектері қоғамның барлық саласында
белсенді еңбек етіп, алдыңғы қатардан крініп жүр. з
ісінің шебері атанып, туған университетінің дәрежесін
ктеріп жүрген барша түлектерімізге үлкен алғысымды
жеткіземін», – дей келе, 2016 жылғы жас түлектерге
ақ жол тіледі. Сонымен қатар ректор университеттің
дамуына айрықша үлес қосқаны үшін «әл-Фараби
атындағы ҚазҰУ-ға 80 жыл» мерейтойлық медалімен
бірқатар түлектерді марапаттады. Олардың қатарында
геология-топырақтану факультетінің 1954 жылғы түлегі

Н.. Калимолдаев, белгілі драматург, журналист 1971
жылғы түлек С.Б. Балғабаев, химия факультетінің 1986
жылғы түлегі Д.Ж. Нүкетаева, химия факультетінің 1981
жылғы түлегі З.Г. Катранова және заң факультетінің 1981
жылғы түлегі Б.С. Рахимов болды.
Мерекелік кеште Қазақстан Республикасы Жоғарғы
сотының трағасы, ҚазҰУ Түлектер қауымдастығының
президенті, з.ғ.д., профессор, заң факультетінің 1981
жылғы түлегі Қайрат бдіразақұлына сз берілді.
Қ.Мәми: «л-Фараби атындағы ҚазҰУ-да жыл сайын
мамыр айының соңғы сенбісінде атап тілетін есте
қаларлық ерекше мейрам бар. Ол – Түлектер күні! Бүгінгі
кездесуге келген баршаңызды, университет басшылығы
мен ұстаздарды, түлектер мен студенттерді атаулы
мерекемен шын жүректен құттықтаймын. Бұл күні
жиналғанның бәрі бірін-бірі кріп, тілдесіп қана қоймай,
қайта оралмас студенттік жылдардың естеліктерін еске
алудың тамаша мүмкіндігіне ие болады. Біз ҚазҰУ-мен,
ҚазҰУ түлектерімен мақтана аламыз деп сеніммен айта
аламын. Осы жылғы бітіруші әрбір жас түлек аға буыннан
үлгі алуы қажет. Қасиетті қара шаңырақ қабырғасында
алған білімін ел игілігіне жұмсау – әрбір түлектің міндеті»,
– деп сз бастап, одан әрі Түлектер қауымдастығының
біржылдық жұмысын қорытындылады. Сонымен қатар ол
алда жасалатын жобалармен таныстыра отырып, сахнаға
белгілі ақын, ҚазҰУ түлегі Олжас Сүлейменовті шақырды.
Университет басшылығы даңқты түлегін «Қазақстанның
Еңбек ері» атағын иеленуімен құттықтай отырып,
«ҚазҰУ-дың № 1 белді түлегі» медалімен марапаттады.
Сондай-ақ Олжас Омарұлы Түлектер қауымдастығының
атынан үздік студенттерге шәкіртақылар табыстап, білім
жолында сәттілік тіледі.

Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық
университетінде жуырда VIII «Келешекпен
байланыс» медиа конгресі өтті. Оның жұмысына
Түркия, Қырғызстан, Түркіменстан, Әзірбайжан,
Тәжікстан, Грузия, Македония, Косово, Румыния,
Болгария, Қырым (Украина), Татарстан,
Қарақалпақ (Өзбекстан), Керкүк (Ирак), Шығыс
Түркістан (Қытай), Ауғанстан, Ресей т.б. елдерден
80-ге жуық түркітілдес жас журналистер
қатысты. Аталмыш шара аясында «Босқындар»
тақырыбымен журналистердің фотосуреттер
көрмесінің ашылу салтанаты өтті.
Жыл
сайын
әлемнің
түкпір-түпкірінде
тіп
келген ауқымды шара биыл Қазақстан, Қырғызстан
мемлекеттерінде
жалғасын
тапты.
Конгрестің
басты мақсаты – түркі елдеріндегі журналистердің
ынтымақтастығын арттырып, кәсіби тұрғыда серіктестікті
нығайту. Осы орайда, әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық
университетінің ректоры академик Ғалым Мұтанов
түбі бір түркінің рухани және тарихи құндылықтарын
бірігіп насихаттау, түркітілдес БАҚ арасында жедел
ақпарат алмасу, т.б. ортақ мақсат-мүддені кздейтін жаңа
жобаларды алдағы уақытта жүзеге асыру керектігін айта
келіп, «Еліміздің ақпарат кеңістігінің ккжиегі күн сайын
арта түсуде. Сол кеңістікке талпынған бүгінгі жиынға
қатысып отырған жастардың құлшынысы мен ұмтылысы
да кңілге жылылық ұялатуда. Болашақтарын сз нері
әлемімен байланыстыруды мақсат тұтқан сондай жастар
жыл сайын аталмыш конгрестің ақпараттық кеңістігінде
шеберліктерін шыңдауға мүмкіндік алуда.

Жалғасы 8-бетте

Жалғасы 4-бетте

БYГIНГI САНДА:
АШЫҚ ОНЛАЙН КУРСТАРЫ –
БАРШАҒА ҚОЛЖЕТІМДІ
2-бет

256 СЕРТИФИКАТОВ
HEWLETT-PACKARD
ДЛЯ КАЗНУ
3-стр.

ИНДИЙСКИЕ
КАДЕТЫ В КАЗНУ
4-стр.
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КазНУ им. аль-Фараби является единственным из вузов СНГ, ставший
членом авторитетной международной межправительственной
организации «COMSATS» (Комиссия по науке и технологиям в целях
устойчивого развития на Юге).

Решение о вступлении казахстанского
вуза в состав организации было принято
на заседании Координационного совета
в г. Коломбо (Шри Ланка) в 2015 г.
Этому предшествовал всесторонний и
скрупулезный анализ научно-образовательного потенциала КазНУ со стороны
международных
экспертов
«COMSATS», которые, посетив университет,
дали высокую оценку уровню его
научно-инновационного
развития.
Членство
в
«COMSATS»
дает
возможность
КазНУ
участвовать
в
международных
научных
и
образовательных проектах в таких
областях, как: информационные и
коммуникационные
технологии,
нанотехнологии и новые материалы,
возобновляемые источники энергии,
изменение
климата
и
охрана
окружающей среды, биотехнология и др.

В этом же году, 17-19 мая, в г.
Исламабаде
(Пакистан)
состоялось
очередное заседание Координационного
совета,
где был
заслушан
отчет
КазНУ о проделанной работе за год.
Результаты научно-образовательной и
инновационной деятельности КазНУ
были высоко оценены экспертами
международного
уровня.
Также
особо
отмечено,
что
университет
известен как центр передового опыта,
имеющий
международную
известность
и
выполняющий
большую
работу, возглавляя глобальный Хаб
программы
ООН
«Академическое
влияние» по устойчивому развитию.
Сегодня КазНУ входит в число
наиболее высокотехнологичных вузов
мира, что доказывает правильность
выбранного им курса на трансформацию
в
исследовательский
университет
мирового уровня. КазНУ – крупнейший
научный
и
образовательный
вуз
страны, объединяющий 8 НИИ, более
30 центров и лабораторий научнотехнического
и
гуманитарного
направлений. Большая доля научных
исследований, финансируемых государством, осуществляется в стенах
КазНУ, 10% этих средств направляется

на

поддержку
молодых
ученых.
Разработки ученых университета
внедряются в производство, а научные
работы публикуются в высокорейтинговых
изданиях, входящих в базу данных “Scopus” и “Thomson Reuters”. КазНУ –
первый и единственный в Казахстане
вуз, который международным агентством
“Thomson Reuters” был награжден
специальным дипломом “За выдающиеся
достижения
в
области
науки”.
Следует отметить, что сегодня
КазНУ уже конкурирует с ведущими
университетами мира. По результатам
исследования авторитетного рейтингового
агентства QS прошлого года университет
первым из вузов Центральной Азии
вошел в топ-300 и занимает 275 место
в числе 800 самых лучших вузов мира.
Организация «COMSATS», образованная в 1994 году, объединяет 25 стран
Азии, Африки и Латинской Америки,
штаб-квартира которой расположена в
г. Исламабаде (Пакистан). Реализация
международных
проектов
«COMSATS» осуществляется под эгидой
и при непосредственной поддержке
таких
известных
международных
организаций, как ЮНЕСКО, ИСЕСКО,
Организация исламского сотрудничества,
Организация индустриального развития
ООН, Исламский банк развития и др.
ПРЕСС-СЛУЖБА

РЕКТОРАТ

Кеше өткен Ғылыми кеңес және
ректорат отырысында PhDдокторанттардың 2015 жылғы
қорғау нәтижелері мен биылғы
PhD-докторанттардың қорғауға
дайындықтары және жаппай
ашық онлайн курстарды дайындау,
ұйымдастыру жайы талқыланып,
университетімізде 28 мамыр күні
кең көлемде атап өтілген Түлектер
күнінің нәтижелері сөз болды.
Аталмыш отырысты ҚазҰУ ректоры
Ғалым Мұтанұлы ашты.
Университет басшылығы мен оқытушыпрофессорлар құрамы қатысқан жиында
алғашқылардың
бірі
болып
ғылыми
мамандарды
дайындау
және
аттестау
блімінің басшысы Л.Ы. Сыздықова шығып,
PhD-докторанттардың 2015 жылғы қорғау
нәтижелері мен PhD-докторанттардың 2016
жылғы жұмыстарын қорғауға дайындықтары
туралы
хабарлама
оқыды.
Ләйлә
Ыбырашқызы: «2014 жылмен салыстырғанда
ткен
жылғы
PhD-докторанттардың
қорғау нәтижелері әлдеқайда жоғары. 2015
жылдың қорытындысы бойынша, алғашқы
үштікке механика-математика, химия және
химиялық технологиялар, Экономика және
бизнес жоғары мектебі еніп отыр. Осы тұста
Экономика және бизнес жоғары мектебі
100%-дық крсеткішпен жұмысқа ерекше
белсенділік танытты. зге де факультеттер
здеріне
жүктелген
меженің
70%-дан
астамын толықтай орындады», – деп, одан
әрі 2016 жылғы PhD-докторанттардың бітіру

На юридическом факультете в рамках
проекта «Освети мир вокруг себя» прошла
встреча с учащимися средней школы
№48 г. Алматы. Целью мероприятия
является создание положительного образа
университета и факультета, формирование
представления о направлениях их
деятельности.
Преподаватели юридического факультета
рассказали
школьникам
о
системе
обучения в КазНУ, провели экскурсию
по юридическому факультету.
Ребятам
был продемонстрирован зал судебных
заседаний и лаборатория трасологических
исследований. Преподаватели кафедр кратко
разъяснили ребятам порядок, процедуру
и
особенности уголовного судебного
разбирательства в РК. Школьники также
посетили Научную библиотеку университета
и музей выдающегося мыслителя Востока
Абу Насра аль-Фараби.
С.Б. ДҮЗБАЕВА,
преподаватель кафедры уголовного права,
уголовного процесса и криминалистики
***
Философия және саясаттану факультетінің
№9 Студенттер үйінде Кіші Фараби
академиясының ұйымдастыруымен
«Гринкампуc» жобасы аясында
«Болашақтың энергиясы (EХPO-2017)»
атты дңгелек үстел тті.
Шараның басты мақсаты – 1851 жылдан
бастау алып келе жатқан Бүкіләлемдік
крмелер тарихы мен 2017 жылы Қазақстан
Республикасында тетін ЭКСПО крмесінің
біздің еліміз үшін қажеттілігі мен маңызы
туралы ақпарат беру.
Дңгелек үстелде, алдымен, философия
мамандығының студенттері «Экспо 2017»
жобасының Қазақстан үшін берер пайдасы
мен жобаның жеті бағытын ашып крсететін
таныстырылым жасап, сз сйледі. ЕХРО2017 крмесінің «Болашақтың энергиясы»
тақырыбы ең үздік әлемдік энергияны сақтау
технологиясын
пайдалануға
мүмкіндік
береді. Сондай-ақ крме елдің ндірістік
қуаты мен ғылыми базасын технологиялық
жаңғырту және экономиканы жүйелі
әртараптандыру үшін қуатты серпін беретіні
анық. Осындай шаралар студенттердің
ой-рісінің жан-жақты дамуына ықпал
ететініне сеніміміз мол.
ПІРІМБЕК СҮЛЕЙМЕНОВ,
философия кафедрасының доценті
***

жұмыстарын қорғауға дайындық деңгейі
жнінде толықтай айтып тті.
Ректорат мүшелерін PhD-докторанттардың
қорғау нәтижелерімен құлағдар еткеннен
кейін жаппай ашық онлайн курстарды
дайындау және ұйымдастыру жұмыстары
жнінде хабарлау үшін мінбеге Қашықтықтан
оқыту
институтының
директоры
Е.С.
лімжанов ктерілді. Ол з сзінде: «Жаппай
ашық онлайн курстары кп қатысушыларға
орайластырылып
жасақталған.
Курсқа
интернетке қосылу мүмкіндігі бар кез келген
ниет білдіруші қатыса алады. Қатысушыдан
біліктілік категориялары талап етілмейді және
әрбір қолданушыға курс базасына жүктелген
ақпараттар тегін таратылады. Сонымен
қатар, кез келген қатысушы жасақталған
жоба ішіндегі белгілі бір курстарға ақылы
түрде қатысып, арнайы сертификат алу
мүмкіндігіне ие. Мұндай онлайн курстары
қазіргі таңда әлемнің кптеген ғылымбілімі ркендеген мемлекеттерінде жүзеге

асырылуда. Біздің елімізде ЖОО-лар арасында
ең алғашқылардың бірі болып ҚазҰУ қолғалы
алып отыр», – деп айта келе, одан әрі осыған
дейін жоба тңірегінде атқарылған істермен
таныстырды. Сонымен қатар алға қойылған
жаңа қадамдар мен жоспарларға шолу жасап
тті.
Күн тәртібіндегі басты мәселелер реті
белгілі болғаннан кейін біліктілік мәселелері –
профессор ғылыми атағына ұсыну туралы бас
ғалым хатшы Ләззат Маратқызы мен 28 мамыр
күні ткізілген Түлектер күні нәтижесі жнінде
әлеуметтік даму жніндегі проректор Шолпан
Ерболқызының ақпарлары тыңдалды.
Сондай-ақ
мамыр
айының
соңғы
дүйсенбісінде ткізілген Ғылыми кеңес
және ректорат отырысында журналистика,
химия және химиялық технологиялар, тарих,
археология және этнология факультетінің
студенттеріне
арнайы
шәкіратқылар
тағайындалды.
Қаламқас АМАНҚОСОВА

В КазНУ прошел «День выпускников»

Преподаватели кафедры иностранных
языков провели воспитательное мероприятие
в рамках проекта «100 книг», посвященное
обсуждению повести американского писателя
Джека Лондона: «Белый клык». Студенты
приняли активное участие в дискуссии по
обсуждению произведения. Повесть была
переведена на многие языки мира, а дискуссия
прошла на немецком и английском языках.
Благодаря проекту «100 книг» у студентов
повысился интерес к изучению иностранных
языков, они значительно улучшили свои
коммуникативные навыки и преодолели
языковой барьер. И самое главное, участие в
этих мероприятиях обогащает их внутренний
духовный мир, помогает им сформировать
четкую нравственную позицию и развивать
культурные ценности.
Е.И. ЛУГОВСКАЯ,
ст. преподаватель
кафедры иностранных языков
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Биология және биотехнология факультеті
биоалуантүрлілік және биоресурстар
кафедрасының докторанттары 28 мамыр
– Түлектер күніне орай биотехнология
алаңында шырша көшеттерін отырғызды.

Продолжение. Начало на 1 стр.
Одним из важных направлений
работы
Институтов
Конфуция
является
расширение
возможностей
сотрудничества между университетамипартнерами. Благодаря тесному контакту
с Ланьчжоуским университетом, сегодня
КазНУ осуществляет академический обмен
студентами, подготовку специалистов по
программе двудипломного образования,
ученые и преподаватели принимают
участие
в
научных
конференциях,
осуществляют совместные проекты.
«Сегодня мы с китайскими коллегами
представляем
результат
одного
совместного проекта, целью которого
является
распространение
наследия
Великого мыслителя Востока Абу Насра
аль-Фараби.
Библиотечный
фонд
Института
пополнился
уникальным
выпуском учебного пособия на китайском
языке «Аль-Фараби и современность»,
– сказал первый проректор КазНУ
Мухамбеткали Буркитбаев.
«Мы
намерены
расширить
сотрудничество в образовательной и
научной сфере, придать новый импульс
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многостороннему
сотрудничеству
наших стран», – отметил проректор
Ланьчжоуского университета Пан Бау
Тиен.
Успешная деятельность Института
Конфуция
при КазНУ, который
является ведущим центром подготовки
высококвалифицированных специалистов
по китайскому языку в Республике

Казахстан, – это результат многолетнего
сотрудничества и совместных усилий
Казахского национального университета и
Ланьчжоуского университета.
На встрече стороны единогласно
поддержали
предложение
совместно
организовать Летнюю языковую школу в
КазНУ.
Айкерим КАМАЛДИНОВА

Игі
шараға
қатысқан
кафедра
меңгерушілері мен факультет оқытушылары
докторанттардың
қадамын
қолдап, бұл отырғызылған ағаштардың
болашақта кбейіп, ҚазҰУ қалашығының
гүлдене түсуіне үлес қосатынын атап тті.
Шара
ұйымдастырушысы
1-курс
докторанты Айбек Қапланбекұлы: «Бұл
жобаның мақсаты – туған университетіміз
ҚазҰУ-ды жасылдандыру, екіншіден,
естелік ретінде артымыздан сіп келе
жатқан жастарға мұра қалдыру. Біз бітіріп
кетсек те, осы отырғызған ағаштарымыз
кптеген жылдар бойы сіп неді,
айналасындағы
адамдарға
қызмет
етеді деген оймен шыршаларымызды
отырғыздық», – деді.
Келешекте бұл биотехнология алаңы
кішігірім
аллеяға
айналады
деген
сенімдеміз. Ал, біз, болашақ ҚазҰУ
түлектері докторанттар бастаған іс-шараны
з тарапымыздан жалғастыруға тиіспіз деп
ойлаймын. Себебі, табиғатқа қамқорлық
жасау – баршамыздың міндетіміз!
Арайлым МҰХАМЕДИЯРҚЫЗЫ,
журналистика факультетінің
2-курс студенті

23 мамырда Оңтүстік-Орал
мемлекеттік университетінің
алаңында «Мәңгі өлмейтін полк – тыл
батырлары: Ресей мен Қазақстан
– ортақ Ұлы Жеңіс» тақырыбында
дөңгелек үстел өтті.

На механико-математическом факультете КазНУ в 2013 году ректором КазНУ
Галымом Мутановым и Директором департамента растущих рынков компании
Hewlett-Packard (HP) Вольфгангом Виттмером был подписан Меморандум о
взаимопонимании.
«Еуразиялық достастық» әлеуметтікэкономикалық даму қоры, ОңтүстікОрал мемлекеттік университеті, «Азамат»
қазақ қоғамдық орталығы, л-Фараби
атындағы ҚазҰУ-дың ұйымдастыруымен
ткен дңгелек үстелде әр елдерден келген
ғалымдар з ойларын ортаға салды. Жиын
қатысушылары Ұлы Жеңістің Қазақстан
мен Ресейге, жалпы ТМД елдеріне ортақ
екендігін алға тартты. Ұлы Отан соғысы
мен Ұлы Жеңістің жиі насихатталуынан
скелең ұрпақтың азат болуға ұмтылып
сетіндігі айтылды.
«Еуразиялық достастық» қорының
сарапшысы,
тарих
ғылымдарының
докторы Игорь Вячеславович Сибиряков
з сзінде Қазақстан майданның мықты
арсеналына
айналғандығын,
елдің
Еуропа блігінен Қазақстан қалаларында
220-ға
жуық
қорғаныс
мекемелері
ұйымдастырылғанын атап тті.
Халықаралық деңгейде ткен бұл
дңгелек үстелге әл-Фараби атындағы
ҚазҰУ профессоры, тарих ғылымдарының
докторы Ләйла Сейсембекқызы Ахметова
қатысып, тыл жұмысшыларының ұлы
ерліктері туралы тарихи естелікті сақтау
жнінде баяндама оқыды.
Бұл естелік Ресей мен Қазақстан
халқын ұлттық ерекшеліктеріне, сенімі
мен жасына қарамастан біріктіретіні
сзсіз. Сондай-ақ бұл шара ТМД елдері
мен жақын шет елдер арасындағы
байланыстың берік болуына әсер етеді.
Елназ КАПАРОВА,
Студенттік баспасз орталығы

Согласно меморандуму в КазНУ
функционирует
Центр
HP,
целью
которого является подготовка высококвалифицированных
специалистов,
совершенствование знаний и навыков
студентов и преподавателей с использованием современных программ обучения
на базе технологий HP. Центр оснащен
оборудованием и программным обеспечением последнего поколения, предоставленным компанией HP.
На сегодняшний день компания
HP является мировым лидером среди
IT-компаний и предоставляет полное
портфолио IT-продуктов: устройства
печати
и
обработки
изображений,
персональные компьютеры, ноутбуки,
программное обеспечение, сервисные
услуги,
консалтинговые
услуги
по
построению цельных и защищенных ITинфраструктур и облачных решений.
Одной из задач центра является
подготовка специалистов по программам
обучения, предоставляемым компанией
HP, в том числе программой HP Ac-

credited Technical Associate (ATA) – HP
Аккредитованный технический специалист. В современной бизнес-среде
работодатели ищут сотрудников с деловой
хваткой и набором IT-знаний и навыков,
которые позволяют построить полностью
законченные решения для заказчика.
Сертификация
HP
ATA
позволяет
студентам и молодым специалистам
получить полный набор знаний, которые
помогут в будущем найти работу в малом
и среднем бизнесе.
Сертификация HP ATA охватывает
такие сегменты IT-сферы, как: Connected Devices (Подключенные устройства);
Networks (Компьютерные сети); Servers
and Storage (Серверы и системы хранения
данных); Cloud (Облачные решения).
Сертификация HP ATA готовит
слушателей к карьере в таких ITдолжностях, как IT-специалисты и сетевые
администраторы, системные инженеры,
системные администраторы, специалисты
по построению сетевых, серверных
и облачных решений, специалисты
технической поддержки.
Первая группа обучающихся по
программе HP ATA прошла обучение
в 2014 году, в результате 15 слушателей
получили сертификаты международного
образца от компании HP. Начиная с осени
2015 года на механико-математическом
факультете КазНУ были созданы новые
учебные группы. Все учебно-методические
материалы
были
предоставлены
компанией HP на английском языке.
Таким образом, для усвоения материала,
помимо базовых знаний и навыков в
области информационных технологий,

необходимо было владеть и техническим
английским
языком.
Материалы
программы
освещали
следующие
темы: разработка и внедрение решений
для мобильных устройств, установка
и конфигурация сетевых решений,
построение проводных и беспроводных
сетевых решений, администрирование
и устранение технических проблем,
разработка
и
внедрение
облачных
решений.
Для успешной подготовки групп
к
сертификации
центром
были
организованы
регулярные
занятия,
проводились тесты, пробные экзамены.
Активность работы групп возросла
весной, стимулом для слушателей стало
получение сертификата международного
образца. С апреля 2016 года докторанты
кафедры информатики начали первыми
проходить сертификационные тесты.
Оказалось, что получить сертификат
совсем не просто. Приходилось снова
возвращаться к учебному материалу,
совместно с преподавателями обсуждать
сложные вопросы. Упорство, настрой
на достижение результата дало свои
плоды. На сегодняшний день обучение
и успешную сертификацию прошли 256
слушателей, в числе которых студенты,
магистранты, докторанты, преподаватели
механико-математического факультета,
департамента
информационных
технологий КазНУ.
Полученные в центре базовые знания
и практические навыки предоставляют
возможность для дальнейшего роста в
IT-сфере, которые помогут будущим
специалистам быть востребованными на
рынке труда.

«COMSATS» ұйымы үйлестіру кеңесінің кезекті отырысында
ҚазҰУ-дың біржылдық жұмысының қорытындысы тыңдалды

М. МАНСУРОВА,
доцент, к.ф.-м.н.

ТƏЖІРИБЕ

Недавно военную кафедру КазНУ
посетила делегация кадетов
Национального Кадетского Корпуса
Республики Индия. Визит прошел
в соответствии с Меморандумом о
сотрудничестве между Казахским
национальным университетом
и Национальным Кадетским
Корпусом.
Программа визита была насыщена
официальными, учебно-познавательными
и культурными мероприятиями. В ходе
встречи Первый проректор КазНУ
М.М. Буркитбаев рассказал о истории,
достижениях и перспективах развития
университета как флагмана высшей
школы Казахстана. Индийская делегация
ознакомилась с некоторыми обьектами
университета
–
музеем,
Научной
библиотекой и Центром обслуживания
студентов "Керемет".
При посещении кадетами военной
кафедры КазНУ начальник кафедры
полковник О.В. Ажимов ознакомил
с подготовкой студентов на военных
кафедрах вузов Казахстана, историей
военной кафедры старейшего вуза страны.
Члены делегации осмотрели учебноматериальную базу кафедры, ознакомились

с открытым к 24-й годовщине создания
Вооруженных Сил РК кабинетом военнопатриотического воспитания и именными
аудиториями народных батыров Казахстана
Б. Момышулы
и С. Нурмагамбетова.
С интересом были организованы и
проведены занятия на учебных тренажерах
БМП-2, ПЗРК, интерактивном лазерном
тире, в учебных аудиториях по тактической
подготовке, военной топографии и
военной истории.

Ярким событием визита явилось
посещение кадетами специализированного
лицея
"Арыстан".
Руководитель
лицея, доктор педагогических наук,
действительный член Академии военных
наук РК генерал-майор в отставке С.С.
Тауланов показал индийской делегации
значимые объекты лицея. В ходе встречи,
лицеисты выступили с концертными
номерами, продемонстрировали строевые
приемы с оружием. Интересно и
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эмоционально прошли состязания между
индийскими кадетами и лицеистами
по плаванию, баскетболу, шахматам и
стрельбе.
Насыщенной и интересной была
культурная программа визита, кадеты
посетили Центральный государственный
музей, парк им. Первого Президента РК,
Парк им. 28-героев Панфиловцев, крупные
торговые центры Алматы, возложили
цветы к монументу Независимости РК и
памятнику Махатма Ганди.
В завершение визита был проведен
круглый стол, в ходе которого начальник
военной кафедры КазНУ полковник О.В.
Ажимов подвел итоги встречи и выразил
уверенность в дальнейшем сотрудничестве.
В свою очередь, руководитель индийской
делегации полковник Кирпал Сингх
высказал
сердечную
благодарность
руководству
военной
кафедры
и всем организаторам мероприятий.
Каждому члену индийской делегации
были вручены памятные подарки с
государственной символикой Республики
Казахстан, логотипами КазНУ и военной
кафедры.
Э.А. БЕЙСЕТБАЕВА,
начальник отдела военнопатриотической и оборонномассовой работы военной кафедры

Жалғасы. Басы 1-бетте

Университеттегі «Айналаңды
нұрландыр» жобасы – ізгі
бастамалардың бірі. Осы жоба
аясында күні кеше «Қазақ тілі
мен әдебиеті» мамандығының
екінші топ студенттері Қазақ
әдебиетінің тарихы мен әдебиет
теориясы кафедрасы ұстаздарының
қолдауымен қаламыздағы арнайы
мамандандырылған «Жанұя»
балалар кешеніне барып, көмек
қолын созып қайтты.
Студенттер балалардың компъютерлік
сыныптарын жабдықтауға кмек болсын
деп, біршама құлаққаптар үлестірді.
Сонымен қоса, сол жерде аяғы қатты
жараланған бір қызға емделуіне қаржылай
кмек берілді. Балалардың қуаныш
үйірілген жүздерін кргенде еріксіз кзге
жас келеді екен. Балалар үйінің басшылығы
алғысын молынан білдіріп жатты. «ҚазҰУ»,
«филология факультетіненбіз» дегенімізде,
«О, қандай жақсы! ҚазҰУ бізге кп келіп
тұрады. Соның ішінде филологтар – біздің
досымыз!» – деген жауап алғанда бәріміз
бір қуанып қалдық. Филология және
әлем тілдері факультетінде ізгі жандардың
кптігіне қуандық. Жүрегінде тамшыдай
мейірімнің блшегі бар әр азамат осындай
сауапты істер жасауға ынтық тұратынына
күмәніміз
жоқ. Іштей бәріміз «мына
балалардың бәрі ата-анасын тауып,
бақытты болса екен» деп тілеп қайттық.
Жетім крсек қашанда жебеп жүрейік,
ағайын! Себебі сәбидің бәрі бақытты болу
үшін жаралған!
Шоқан ШОРТАНБАЕВ,
аға оқытушы;
Айдын ТИЛЛАБЕК,
2-курс студенті

Мұны жақсы үрдіс деп қабылдауға
болады. Себебі, мұндай басқосулар
дарынды жастардың бағын ашуға септігін
тигізері анық», – деді.
Ал, Түркия мемлекетінің Алматыдағы
Бас консулы Рыза Қаған Йылмаз
осындай іс-шаралардың екі ел арасындағы ынтымақтастықты одан әрі
нығайтатындығын атап тті. Телевидение
және радио Жоғары Кеңесінің (RTÜK)
трағасы, профессор Ильхан Йерликая
мырза «Келешекпен байланыс» медиа
конгресі барысында түркі тілдес елдердің
білім, ғылым, мәдениетін насихаттау үшін
ҚазҰУ-мен бірлесе отырып, ортақ медиа
платформа құру туралы мәмілеге келгенін
айтты. Оның пікірінше, дүние жүзінде
бо¬лып жатқан түрлі оқиғаларға шынайы
баға беріп, сол жайында дұрыс қоғамдық
пікір қалыптастыратын БАҚ кілдерінің
рлі мен алар орны ерекше. Сондықтан
түркі тілдес елдердің ынтымақтастығын
күшейту
керек.
ткізіліп
отырған
конгресс, әсіресе, жас журналистер үшін
үлкен мектеп екенін атап тті. Университет
тарапынан журналистика факультетінің
деканы Сағатбек Медеубекұлы конгрестің
маңыздылығын атай отырып, зі басқарып
отырған факультеттің ткені мен бүгіні
туралы баяндама жасады.
Шара соңында сз алған, түрік елінде
докторантурада оқып жатқан жерлесіміз
Гүлнәр Нәбиева екі ел арасындағы білім
саласындағы біраз мәліметтерге тоқтала
отырып, сегізінші жыл қатарынан тіп
жатқан конгрестің
жұмысы жайлы
баяндады. «Келешекпен байланыс» медиа
конгресі идеясын жарыққа шығарудағы

мақсат – сз құдіретін бағалап, з
болашағын осы әлемнің биігінен круге
талпынған
бауырлас елге дұрыс жол
нұсқап, бағыт беру екендігін айтты.
Конгреске қатысып отырған делегация
мүшелері, оның ішінде болашақ жас
журналистердің жаңаны білуге деген
құлшынысы анық байқалды. Олардың з
ісінің шебері болуға деген ұмтылыстары
жан-жақты қолдау табуда. Белгілі бір
кәсіби деңгейге ктерілу үшін ізденіс,
содан кейін, әрине, тәжірибе керек десек,
конгрестің згешелігі – мұнда әр жас
журналист зінің қабілетін байқатып қана
қоймайды, ел аралап тәжірибе алмасуға,

оқытушылардың ақыл-кеңесін тыңдап,
шеберлігін шыңдауға мүмкіндік алады.
Олар з идеялары мен ой-пікірлерін
жария етіп қана қоймай, кәсіби деңгейде
жүзеге асыруға машықтанады. Сондықтан
мұндай игілігі мол кездесулер жастар
үшін аса қажет. Шараға мұрындық болып
отырған бас ұйымдастырушы – Түркия
мемлекетінің Телевидение және радио
Жоғары Кеңесінің (RTÜK) де кздеген
мақсаты осы. Кездесуден соң Түркия
жастары з елінде баспасз, теле және
радиода арнайы материалдар дайындайтын
болады.
¢З ТІЛШІМІЗДЕН

Олжас Сулейменов награжден медалью КазНУ
под номером ОДИН - «Выдающийся выпускник»

ЖАРҚЫН БЕЙНЕ
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2016 год для географической общественности Казахстана отмечен особым
событием – 100-летним юбилеем со дня рождения одного из выдающихся
отечественных ученых, доктора географических наук, профессора, участника
ВОВ М.Ж. Жандаева.

ҚР ҰҒА академигі, биология
ғылымдарының докторы,
профессор, ҚазҰУ-дың гистология
және цитология кафедрасын көп
жылдар бойы басқарған, Ұлы Отан
соғысының ардагері, үлкен ғалым,
ұстаз Төлеген Мәсенұлы Мәсенов
туралы естелік ұсынушылар – сол
кісінің шәкірттері.
Ең алғаш біз Тлеген Мәсенұлы жайында
3-курс студенті болып жүрген шағымызда біздің
биология факультетіміздің қарт қызметкері
Антонина Ивановна Максимовадан естідік.
Ол Тлеген Мәсенұлы жайында те жылы
шырайда әңгімесін бастады, әсіресе, оның
еңбекқор, мақсатына ұмтылған табанды адам
ретінде тамсана айтып отыратын.
1930 жылдардың аяғында факультетте
ұстаздар қауымы жеткіліксіз болды, сол
уақыттарда
Тлеген
Масенұлы
4-курс
студенті бола тұра, 2-3 курс студенттеріне
салыстырмалы морфологиядан практикум
жүргізді. Табанды да қабілетті студентті Арал
теңізінің биоресурсын зерттеген ғалымдар
ССРО-ның
Ғылым
академиясының
экспедициясына қатысу үшін шақырады.
Экспедиция жұмыстарына Мәскеу мен
Ленинградтан кптеген ірі ғалымдар қатысты,
бұл әрине енді ғылымда з жолын бастап келе
жатқан жас жігітке кп кмегін тигізді. Ол
кейінгі жылдары да табиғатқа экспедицияға
кп шығып, жануарлар дүниесін жақсы білетін
болды.
Айта кету керек, ол жылдары ҚазҰУ-да
Алматыға алдыңғы ғылыми орталықтары
бар елдерден кшіп келген кптеген белді де

беделді ғалымдар жұмыс істеді. Олар Тлеген
Мәсенұлының профессор, ғалым ретінде
қалыптасуына белсенді ықпал жасады.
сіресе, Тлеген Мәсеновтің КСРО академигі
Б.А.
Домбровскиймен
араласуы
оның
шығармашылық жолында үлкен із қалдырды,
ол мірінің соңына дейін зінің ұстазы
жайында үлкен құрметпен айтып отыратын.
Сондықтан
болу
керек,
биодинамика
жайындағы Т.Мәсеновтің негізгі ойлары
ұстазының еңбектеріне рухани жағынан
жақын болып келеді.
Т. Мәсенов ғалым, педагог және адам ретінде
қандай болды? Бұл сұраққа жауап іздейтін
болсақ, сырттай қарағанда сабырлы, мейірімді,
қарапайым кісі, бірақ кейде ол эмоциональды
және темпераментті болып кететін. Ол бізді
зінің тыңдаушысының ойын дәл түсініп,
нақты жауап беруімен таңқалдыратын. Ол
барлығын есте сақтайтын, тіпті біреудің
айтқан сзін де, биологиялық теориялар
мен концепциялардың мағынасын, үлкен
клемдегі материалдарды да ұмытпайтын.
Ол күнделікті қара жұмыстан қашпайтын,
кп және табанды жұмыс жасайтын адам
болған. Біз онымен Алматы ет комбинатында
гибридті шошқа тұқымының органынан
материал алғанымыз есімде. Біз жақсы
физикалық формадағы студент бола тұрсақ
та, үзіліссіз, түстік ішпей демалыссыз
жұмыс істегеннен кешке таман арқа мен
саусақтарымыз қатты ауырып қатып қалғандай
болатын. Ал Т.Мәсенов болса,
ол кезде
жасы елуден асқан, біздің жанымызда тыптыныш, шаршауды білмей, жұмысын жасап
отыратын. Ол те кп оқыған және әртүрлі
ғылыми семинарларға қатысуды жақсы
кретін. Бұның барлығы оның кең ойлау
қабілеттілігін анықтап, ғылыми мақалалар
мен баяндамалардың мәнін тез қағып
алуына септігін тигізді. Сзсіз, ол, әсіресе,
салыстырмалы морфологияның қыр сырын
те жақсы білетін ірі биолог ғалым болды.
мірінің соңғы онжылдықтарында ол
экспериментті зерттеулермен аз айналысып,
негізінен
зінің
кпжылдық
еңбегінің
нәтижелерін жүйелеп айтып отырды. Педагог
пен жетекші ретінде ол зінің қаталдылығы
және
талапшылдығымен
ерекшеленетін.
леуметтік жағынан да белсенді адам
болды, комиссия мүшесі болып, партбюро
жұмыстарына, ғылыми кеңестерге белсенді
қатысатын.
Оның кптеген жеке қасиеттері күмәнсіз
оны ерекшелеп, құрметпен мойындатуға
лайық болатын.
С.Т. НҰРТАЗИН,
Қ.¦. САПАРОВ
биоалуантүрлілік және биоресурстар
кафедрасының профессорлары

Біздің әрқайсымыз өмір жолымызда қалай дамимыз, адамдық және кәсіби
дамуымызда қандай бағытты таңдап аламыз деген сұрақты алға қоятынымыз
мәлім. Ал, жетілуімізге әсер ететін және бізді жандандыра түсетін, өмірге де
құлшынысымызды арттыратын адамды кездестіру – үлкен бақыт. Біздің ғылыми
еңбек жолымызда ұстаз болған заң ғылымдарының докторы, доцент Ирина
Викторовна Амирханова дәл сондай жан болды. Өкінішке қарай, бұл сымбатты
да ақылды, жоғары сауатты заңгер маманның өмірі қысқа болды. Дегенмен, ол –
артына өшпес із қалдырған, есімі заңгерлер арасында мәңгі сақталатын тұлға.

Амирханова Ирина Викторовна кптеген
жылдар бойы ҚазҰУ-дың азаматтық
және кәсіпкерлік құқық кафедрасын
басқарды.
Оның
басшылығымен
кафедра кптеген жетістіктерге жетті.
Ирина Викторовна заңгер мамандығын
алушыларға «Кәсіпкерлік құқық» курсын
енгізді және ол – бүгінгі күнге дейін
жоғары мамандандырылған заңгерлер үшін
дайындық негізін құрайтын пәндердің
бірі. Сонымен қатар білім беру пәндерінің
зге де курстары ңделді және бүгінде
зінің зектілігімен Қазақстанның түкпіртүкпіріндегі оқу орындарында зектілігін
жоғалтқан жоқ.

Ирина Викторовнаның қазіргі құқықтық
ғылымның дамуына қосқан ғылыми
еңбегі туралы айта берсең, түбі тұңғиық.
Оның еңбектерінен күнделікті мірде
цивилистердің ойы мен талқылауындағы
сұрақтарына жауап табуға болады. Ғалым
күрделі сұрақтарға жай шешімдер таба
отырып, оны қарапайым тұлғаның
түсінуіне мүмкіндік беретіндей тілмен
жеткізе алатын. Сондықтан да шығар,
Ирина Викторовнаның кеңесін алуға жанжақтан ұсыныс жасайтын.
Заң
ғылымдарының
докторы,
профессор Юрий Григорьевич Басиннің

Заслуженный деятель науки Казахской
ССР Мукатай Жандаевич Жандаев является
ярким
представителем
Созидателей
ХХ столетия. Его жизнь – пример
многогранной научной, педагогической и
общественной деятельности, каждый этап
которой отмечался новыми творческими
достижениями.
К 100-летнему юбилею М.Ж. Жандаева в серии «негелі мір» издана
книга «Мукатай Жандаев». В ней
опубликованы избранные научные труды
ученого, его очерки о детстве, службе
в рядах Советской Армии и участии
в ВОВ, а также статьи коллег, друзей,
единомышленников, учеников и родных
о научной, педагогической, общественной
деятельности патриарха казахстанской
географии.
В честь юбилея в КазНУ прошла
международная
научно-практическая
конференция – VIII Жандаевские чтения
«Природные и социально-экономические
географические системы Центральной
Азии».
В
ней
приняли
участие
представители
геолого-географической
и
биологической
общественности
Казахстана, России, Украины.
Программа конференции включала две
части: первая – презентация книг «Мукатай
Жандаев» и «Назира Ахматуллина». Первый
проректор КазНУ М.М. Буркитбаев в
торжественной обстановке предоставил
слово для презентации книг профессору
А.Г. Кошим, а о Назире Ахматуллине,
академике НАН РК, супруге (сейчас вдове)
Мукатая Жандаевича, декану факультета
биологии и биотехнологии Б.К. Заядану.
Высокая оценка научных, педагогических,
общественных достижений в адрес М.Ж.
Жандаева и Н.Б. Ахматуллиной прозвучала
в выступлениях директора Института
географии А.Р. Медеу, академика НАН РК
И.О. Байтулина, академика, председателя
отделения биологии и медицины НАН
РК
Ж.А. Арзыкулова, профессора

оқушысы бола отырып, Ирина Викторовна
да ғылыми және педагогикалық кадрларды
дайындады және олардың кпшілігі
тәжірибелік қызметтің әртүрлі аясында
баға жетпес қызметкерлер
санатында.
Бүгінгі күні де әл-Фараби атындағы ҚазҰУдың азаматтық құқық және азаматтық
іс жүргізу, еңбек құқығы кафедрасында
ғылыми жетекшінің шәкірттері қызмет етіп
жүр. Ирина Викторовнаның тірі кезінде
ңдеген идеялары кафедраның ғылыми
қызметінде жалғасын табуда. «Құқықтану»
мамандығы – нақты талаптарға сай згеріп
отыратын мамандық. Дегенмен, Ирина
Викторовна қызметінің нәтижелері мен
ңдеулері – уақытынан бұрын жасалған,
білім беру және ғылыми қызметте
пайдалануға мүмкіндік беретін зерттеулер.
Биыл заң ғылымдарының докторы,
доцент Амирханова Ирина Викторовна
50 жасқа толар еді. Ғалым туралы естелік
ретінде
азаматтық
құқықты
білуге
студенттер арасында байқау жарияланды.
Бұл байқау болашақ заңгерлердің жан-

Т.М. Шалахметовой,
профессора С.А.
Кусаинова.
Вторая часть – пленарное заседание.
Бурное
обсуждение
вызвал
доклад
доцента кафедры физической географии
и экологии Тюменского государственного
университета,
чл.-корр.
Российской
экологической академии Е.Ю. Ликутова.
Затем были заслушаны доклады на
трех секциях: «Творческое наследие
М.Ж. Жандаева и развитие его идей в
современной географии»; «Современные
проблемы в геодезии»; «Мониторинг
природных ресурсов и рекреационные
системы».
По
итогам
конференции
ее
участники
рекомендовали
развивать:
геоморфологическую школу М.Ж.Жандаева,
результаты
его
научных
геоморфологических исследований, а
также поставить на регулярную основу
сотрудничество с научными школами
вузов ближнего и дальнего зарубежья по
геоморфологии,
ландшафтоведению,
картографии, геодезии.
Л.К. ВЕСЕЛОВА;
Х.М. КАСЫМКАНОВА
жақты дамуы, зінің ойын еркін жеткізуі,
дарынды шешендік сз алысы, з
позициясын қағаз бетінде және әртүрлі
тапсырмаларды орындау
барысында
қабілетін шыңдауына бағытталды. Қазіргі
кездегі үш тілді дамыту тенденциясы
– доктор Амирханованың прерогативі.
Сондықтан байқау үш тілде: қазақ, орыс
және ағылшын тілінде ткізілді. Нәтиже
крсеткендей,
Амирханова
Ирина
Викторовна құрастырған тапсырмалар жас
ұрпақтың қызығушылығын тудырды.
Қысқа,
бірақ жарқын мір сүрген
Амирханова Ирина Викторовна артына
жаңа ғылыми нәтижелерге деген үлкен
шабыт қалдырды. Адам тірі болады,
егерде ол кісі туралы естеліктер болса,
Амирханова Ирина Викторовна туралы
естелік кптеген жылдар бойы есімізде
сақталады.
С.Р. ЕРМУХАМЕТОВА,
азаматтық құқық және азаматтық
іс жүргізу, еңбек құқығы кафедрасының
доцент м.а. з.ғ.к.;
А.С. ДОСЖАНОВА,
азаматтық құқық және азаматтық
іс жүргізу, еңбек құқығы кафедрасының
доцент м.а. з.ғ.к

ҚазҰУ-да Ланьчжоу университетінің қатысуымен Конфуций институттарының
консультативті кеңесі өтті

БІЗДІҢ ТҮЛЕК

Артына өшпес із, құнды ғылыми
мұра қалдырған, қазақ тіл білімінің
майталмандары – профессор Хасан
Кәрімұлы Мұхамбет биыл 85 жасқа,
профессор Айтбай Айғабылұлы 80
жасқа келіпті.

ткен аптада қос ғалымның
ғылымдағы мұрасын, қалдырған іздерін
жаңғырту мақсатында
л-Фараби
кітапханасында «Қазақ тіл білімі:
лингвистикалық парадигмалар және
лингводидактика» атты республикалық
ғылыми-әдістемелік
конференция
болып тті. Филология және әлем
тілдері факультетінің қазақ тіл білімі
кафедрасы ұйымдастырған шарада
қазақ тіл біліміндегі жаңа ғылыми
бағыттар, қазақ тілін оқытудағы
инновациялық
бағдар,
олардың
тиімділігі жайлы зекті мәселелер
талқыланып,
ғылыми
талдаулар
жасалды.
Конференция аясында профессор
Х.Кәрімұлының 85 жылдығына арналған «Құс жолындай жосылған ғибратты
ғұмыр» атты естелік кітаптың және
профессор А. Айғабылұлының бұрын
жарияланбаған еңбектер жинағының
тұсаукесері ткізілді. Х. Кәрімұлының
85 жылдығына арналған естелік
кітапта
жерлестерінің,
қызметтес
әріптестерінің,
шәкірттерінің,
туған-туыстарының
профессордың
мірі мен шығармашылығы туралы,
ғылыми еңбектері туралы мақалалары қамтылған. Ал профессор
А.Айғабылұлының бұрын жарияланбаған еңбектер жинағына «Мақсаттар»
повесімен қатар қазақ тіл білімінің
зекті мәселелерін қамтыған ғылыми
еңбектері мен мақалалары енгізілді.
Қос ғалымның ғылымдағы негесі мен
мірі туралы әріптестері мен шәкірттері
жүрек жарды тілектерін білдіріп, қазақ
тіл біліміндегі ғылыми еңбектеріне
талдау
жасап
тті.
Ғалымдарға
арналған
конференцияның
бірге
туіне уақыт сәйкестігімен қатар, қазақ
тіл білімінің жаңа салаларының бірі
–морфонологияның
қалыптасуына
үлес қосып, негізін қалаған еңбектері
сабақтастық тапқандай болды.
Конференцияға
қонақ
ретінде
қатысқан Хасан Кәрімұлының жары
Шарипа лиқызы ғалымның ғұмыр
бойы жинап келген кітапханасын
ҚазҰУ-дың л-Фараби кітапханасына
сыйға тартты. Кітапхана қоры 500
кітаппен толықты. Оның ішінде қазіргі
күні сирек кездесетін кітаптар мен
сздіктер де бар. Кітапхана ашылған
уақытта А. Айғабылұлының жары
Мария Мейірманқызы да профессор
кітапханасынан 250-ден аса кітапты
осы білім ордасына сыйлаған еді. Қос
ғалымның мол мұрасы скелең ұрпаққа
мірлік азық болары сзсіз.
Н.ЕГІЗБАЕВА,
Ж.САТКЕНОВА,
қазақ тіл білімі кафедрасының
оқытушылары
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В этом году свои встречи выпускники вуза разных лет проводят и в стенах
юридического факультета. В числе выпуска 1976 года есть мой очень хороший
товарищ, коллега, прекрасный и чрезвычайно скромный, порядочный и
честный человек, известный в стране правозащитник и авторитетный ученый
Жумабек Дюсешевич Бусурманов.
Жумабек Дюсешевич – доктор
юридических наук, профессор, академик
Академии юридических наук РК. Он
является обладателем гранта МОН РК
«Лучший преподаватель вуза» в РК за 2008
год, «Почетный работник образования
Республики Казахстан». УМС МОН РК по
группе специальностей «Право» признан
«Лучшим доцентом 2010 года». В ученом
кругу страны и стран дальнего и ближнего
зарубежья Ж.Д. Бусурманов очень
известный человек, к мнению которого
проявляют значительное внимание. Это
связано с его авторской научной теорией в
области прав человека.
Его биография довольно своеобразна.
В 1994 году Глава государства назначил
его секретарем Комиссии по правам
человека при Президенте Республики
Казахстан, приравненный к статусу
заведующего отделом Администрации
Главы государства. Активная жизненная
позиция Ж.Д. Бусурманова была замечена
руководством страны и он был назначен
первым
заместителем
председателя
указанной Комиссии, а также членом
Комиссии
по
помилованию
при
Президенте Республики Казахстан. После
переноса столицы в г. Астану Указом Главы
государства Ж.Д. Бусурманов был назначен
членом Конституционного Совета страны,
что, по сути дела, означает признание его

высоких профессиональных качеств как
ученого-юриста.
Вместе с тем Ж.Д. Бусурманов
много и усиленно занимался научными
исследованиями, что вывело его на
публичную защиту диссертации на
соискание ученой степени доктора
юридических наук на тему: «Права человека
в постсоветском государстве: вопросы
теории и практики обеспечения». Была
опубликована монография «Евразийская
концепция прав человека. Новый взгляд
на проблему». Это первое научное
исследование в юридической науке,
посвященное практической реализации
идеи Главы государства – Лидера Нации
о евразийстве. Единое экономическое
пространство,
Таможенный
союз,
Евразийский экономический союз, а также
евразийская концепция прав человека, т.е.
взгляд на права человека через призму
евразийца, это все кирпичики, из которых
формируется
новый
интегративный
проект 21 века.
Все это позволяет говорить о
том, что уважаемый профессор Ж.Д.
Бусурманов идет в ногу со временем,
горизонты его научных взглядов имеют
большие перспективы, т.к. евразийская
идея
становится
привлекательной
для многих стран Европы и Азии. На
юбилейной сессии ООН в 2015 году

Президент РК Н.А. Назарбаев не зря
отмечал, что проблемы глобализации,
новые вызовы современности могут быть
преодолены только лишь совместными
объединенными усилиями стран Большой
Евразии, т.е. Европейского союза и
Евразийского экономического союза.
Буквально на днях, 23 мая, Ж.Д.
Бусурманов был награжден Министром
образования и науки страны знаком «За
успехи в развитии науки Республики
Казахстан». Поздравляю своего коллегу
с очередным признанием его научного
вклада в науку Казахстана, желаю
ему новых достижений в научноисследовательской деятельности, которой
Ж.Д. Бусурманов занимается уже 40 лет.
А.С. ИБРАЕВА,
доктор юридических наук,
профессор

На базе Обсерватории ННПООЦ
«Бобек» прошло Республиканское
научное соревнование
школьников по астрономии и
физике космоса им. Т. Омарова,
посвященное 55-летию со дня
полета первого космонавта
Юрия Гагарина в космос.
В соревновании приняли участие
120 человек – будущие астрономы и
космонавты. Это – учащиеся 7-10 классов
и руководители команд из 11 областей
Казахстана, городов Астаны и Алматы,
из числа победителей слетов, конкурсов
по астрономическому и космическому
направлениям,
занимающихся
в
астрономических,
космических
кружках общеобразовательных школ
и
организаций
дополнительного
образования
Казахстана,
а
также
участники
республиканских
астрономических практикумов.
В рамках соревнования прошли:
конкурс научных проектов по астрономии
и физике космоса, олимпиада по
астрономии и физике космоса. В
программу соревнования были включены
интересные экскурсии.
Республиканское
научное
соревнование школьников по астрономии и

физике космоса им. Т. Омарова, по отзывам
руководителей команд и участников
соревнования, прошло с большим
успехом. Все выступающие отметили, что
такие масштабные научные мероприятия
в области космического образования
для школьников всего Казахстана стали
возможными только благодаря личному
участию Первой Леди страны Сары
Алпысовны Назарбаевой, по инициативе
которой в 2009 году в Национальном
научно-практическом
образовательном
и оздоровительном центре «Бобек»
г. Алматы была открыта уникальная

детская обсерватория, ставшая центром
космического образования страны. За
эти годы на базе обсерватории проведены
около 30 республиканских мероприятий,
команды
школьников
Казахстана
принимали участие в международных
астрономических конкурсах и получили
89 дипломов по различным номинациям.
Успехи и возможности обсерватории также
отмечены и на международном уровне.
Н.А. БЕЙСЕН,
профессор КТиЯФ

Состоялась презентация макета архитектурного комплекса - триумфальной арки студентов и выпускников
«Мәңгілік Ел», монументальной композиции «Темірқазық», а также площади с фонтаном «Тайқазан»

ЖАРНАМА
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Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университеті оқытушы-профессорлар құрамы мен
қызметкерлерінің бос жұмыс орындарына байқау жариялайды
БИОЛОГИЯ Ж¦НЕ БИОТЕХНОЛОГИЯ
ФАКУЛЬТЕТІ – 19
1. Биоалуантүрлілік және биоресурстар кафедрасы:
кафедра меңгерушісі — 1; профессор —1; доцент —2.
2. Биотехнология кафедрасы: профессор — 3; доцент — 3.
3. Биофизика және биомедицина кафедрасы: кафедра
меңгерушісі — 1; профессор —1; доцент — 2;
оқытушы —1.
4. Молекулалық биология және генетика кафедрасы:
кафедра меңгерушісі — 1; профессор — 1; доцент — 2.
ШЫҒЫСТАНУ ФАКУЛЬТЕТІ – 22
1. ТҮРІКСОЙ кафедрасы: кафедра меңгерушісі —1;
профессор — 1; доцент —3; аға оқытушы — 2.
2. Қиыр Шығыс кафедрасы: профессор — 2; доцент — 3;
аға оқытушы —3.
3. Қытайтану кафедрасы: профессор — 1; доцент — 1;
аға оқытушы — 3.
4. Таяу Шығыс және Оңтүстік Азия кафедрасы:
профессор — 1; доцент —1.
ГЕОГРАФИЯ Ж¦НЕ ТАБИҒАТТЫ ПАЙДАЛАНУ
ФАКУЛЬТЕТІ – 28
1. География, жерге орналастыру және кадастр кафедрасы:
профессор — 1; доцент — 1; аға оқытушы — 4 (ғылыми
дәрежесі), аға оқытушы — 5 (ғылыми дәрежесіз);
оқытушы —2.
2. Картография және геоинформатика кафедрасы:
кафедра меңгерушісі — 1; профессор —1, доцент — 1; аға
оқытушы — 1 (ғылыми дәрежесі бар);
3. Тұрақты даму бойынша ЮНЕСКО кафедрасы:
кафедра меңгерушісі — 1; профессор —1; доцент —1; аға
оқытушы — 2 (ғылыми дәрежесі бар); оқытушы — 2.
4. Метерология және гидрология кафедрасы:
профессор —1; доцент — 1.
5. Рекрециялық география және туризм кафедрасы:
профессор — 1; доцент — 1.
ТАРИХ, АРХЕОЛОГИЯ Ж¦НЕ ЭТНОЛОГИЯ
ФАКУЛЬТЕТІ —18
1. Археология, этнология және музеология кафедрасы:
профессор— 2; аға оқытушы — 2; доцент — 5.
2. Дүние жүзі тарихы, тарихнама және деректану
кафедрасы: кафедра меңгерушісі — 1; профессор — 1;
оқытушы — 2.
3. Қазақстан тарихы кафедрасы: кафедра меңгерушісі —1;
профессор – 1; доцент —3.
ХАЛЫҚАРАЛЫҚ ҚАТЫНАСТАР ФАКУЛЬТЕТІ — 22
1. Халықаралық қатынастар және әлемдік экономика
кафедрасы: профессор — 1, доцент — 7.
2. Дипломатиялық аударма кафедрасы: кафедра
меңгерушісі — 1(шет тілі білімімен); доцент — 3; аға
оқытушы (ағылшын тілі) — 1; аға оқытушы (француз
тілі) — 1; аға оқытушы (испан тілі) – 1.
3.Халықаралық құқық кафедрасы: профессор — 2;
доцент — 5.
ЖУРНАЛИСТИКА ФАКУЛЬТЕТІ — 24
1. Баспагерлік-редакторлық және дизайнерлік нер
кафедрасы:
кафедра меңгерушісі —1; профессор — 1; доцент — 1; аға
оқытушы — 2.
2. Баспасз және электронды бұқаралық ақпарат
құралдары кафедрасы: профессор – 3; доцент – 3; аға
оқытушы – 5; оқытушы – 1.
3. ЮНЕСКО, халықаралық журналистика және қоғаммен
байлансы кафедрасы: профессор – 1, доцент – 3, аға
оқытушы – 3.
МЕХАНИКА - МАТЕМАТИКА ФАКУЛЬТЕТІ – 61
1. Механика кафедрасы: кафедра меңгерушісі – 1;
профессор – 3; доцент – 2, аға оқытушы – 4.
2. Дифференциалдық теңдеулер және басқару теориясы
кафедрасы:
кафедра меңгерушісі –1, профессор – 3, доцент – 3.
3. Информатика кафедрасы: кафедра меңгерушісі – 1;
профессор – 4; доцент – 5
4. Іргелі математика кафедрасы: кафедра меңгерушісі –1;
профессор – 2;

доцент – 3; аға оқытушы – 5; оқытушы – 3.
5.Математикалық және компьютерлік үлгілеу кафедрасы:
кафедра меңгерушісі – 1; профессор – 3; доцент – 3;
аға оқытушы – 3 (ағылшын тілін меңгерген маман);
оқытушы – 2 (ағылшын тілін меңгерген маман).
6. Ақпараттық жүйелер кафедрасы: профессор – 4; доцент
– 5.
ФИЗИКА-ТЕХНИКАЛЫҚ ФАКУЛЬТЕТ – 24
1. Плазма физикасы және компьютерлік физика
кафедрасы: кафедра меңгерушісі – 1; профессор – 1;
доцент – 2.
2. Қатты дене және бейсызық физика кафедрасы: кафедра
меңгерушісі – 1; профессор – 2; доцент – 3; аға оқытушы
– 2.
3.Теориялық және ядролық физика кафедрасы: профессор
– 2; доцент – 3; аға оқытушы – 1.
4.Жылу физикасы және техникалық физика кафедрасы:
кафедра меңгерушісі – 1; профессор – 1; доцент – 4.
ХИМИЯ Ж¦НЕ ХИМИЯЛЫҚ ТЕХНОЛОГИЯ
ФАКУЛЬТЕТІ – 29
1. Жалпы және бейорганикалық химия кафедрасы:
кафедра меңгерушісі – 1; профессор – 1; доцент – 1.
2. Физикалық химия, катализ және мұнай химиясы
кафедрасы: профессор – 2; доцент – 2.
3. Химиялық физика және материалтану кафедрасы:
профессор – 2; доцент – 3; аға оқытушы – 2.
4. Органикалық заттар, табиғи қосылыстар және
полимерлер химиясы мен технологиясы кафедрасы:
профессор – 2; доцент – 4.
5.Аналитикалық, коллоидтық және сирек элементтер
химиясы мен технологиясы кафедрасы: профессор – 2;
доцент – 5; аға оқытушы – 2.
ФИЛОЛОГИЯ Ж¦НЕ ¦ЛЕМ ТІЛДЕРІ
ФАКУЛЬТЕТІ – 48
1.Қазақ тіл білімі кафедрасы: кафедра меңгерушісі – 1;
профессор – 1; доцент – 3; аға оқытушы – 2.
2.Шетел филологиясы және аударма ісі кафедрасы:
кафедра меңгерушісі – 1(ағылшын тілі білімімен);
профессор – 2; доцент – 3; аға оқытушы – 2; оқытушы
– 1.
3. Қазақ әдебиеті және әдебиет теориясы кафедрасы:
кафедра меңгерушісі – 1; профессор – 1; доцент
– 2 (соның ішінде 1 ағылшын тілін меңгерген
әдебиеттанушы); аға оқытушы – 7 (соның ішінде 1
ағылшын тілін меңгерген әдебиеттанушы).
4. Жалпы тіл білімі және европа тілдері кафедрасы:
кафедра меңгерушісі – 1 (ағылшын тілі білімімен);
профессор – 1; доцент – 4; аға оқытушы – 6 (соның
ішінде 4 ағылшын тілін меңгерген маман).
5. Шет тілі кафедрасы: доцент – 1; аға оқытушы – 2.
6. Орыс филологиясы, орыс және әлем әдебиеті
кафедрасы: профессор – 2; доцент – 4.
ФИЛОСОФИЯ Ж¦НЕ САЯСАТТАНУ
ФАКУЛЬТЕТІ – 45
1.Педагогика және білім беру менеджменті кафедрасы:
кафедра меңгерушісі – 1; профессор – 2; доцент – 2; аға
оқытушы – 2; оқытушы – 3.
2.Жалпы және қолданбалы психология кафедрасы:
кафедра меңгерушісі – 1; профессор – 3; доцент – 1; аға
оқытушы – 3.
3.Дінтану және мәдениеттану кафедрасы: профессор – 3;
доцент – 1; аға оқытушы – 1; оқытушы – 2.
4.¦леуметтану және әлеуметтік жұмыс кафедрасы:
профессор – 1; доцент – 2; аға оқытушы – 2; оқытушы
– 1.
5.Саясаттану және саяси технологиялар кафедрасы:
профессор – 1; доцент – 3; оқытушы – 1.
6.Философия кафедрасы: профессор – 3; доцент – 3; аға
оқытушы – 3.
ЗАҢ ФАКУЛЬТЕТІ – 10
1.Кеден, қаржы және экологиялық құқық кафедрасы:
кафедра меңгерушісі – 1; аға оқытушы – 2.
2.Азаматтық құқық және азаматтық іс жүргізу, еңбек
құқығы кафедрасы: профессор – 1; доцент – 1.
3.Қылмыстық құқық және қылмыстық іс жүргізу,

криминалистика кафедрасы: профессор – 1; доцент – 2.
4.Мемлекет және құқық теориясы мен тарихы,
конституциялық және әкімшілік құқық кафедрасы:
профессор – 1; доцент – 1.
ЭКОНОМИКА Ж¦НЕ БИЗНЕС
ЖОҒАРЫ МЕКТЕБІ – 62
1.Экономика кафедрасы: кафедра меңгерушісі – 1;
профессор – 4; доцент – 3; аға оқытушы – 3.
2.Есеп және аудит кафедрасы: кафедра меңгерушісі – 1;
профессор – 3; доцент – 8; аға оқытушы – 3.
3.Қаржы кафедрасы: кафедра меңгерушісі – 1.
4.Менеджмент және маркетинг кафедрасы: кафедра
меңгерушісі – 1; профессор – 4; доцент – 8; аға
оқытушы – 17; оқытушы – 5.
МЕДИЦИНА ФАКУЛЬТЕТІ –
ҚОҒАМДЫҚ ДЕНСАУЛЫҚ САҚТАУ ЖОҒАРЫ
МЕКТЕБІ – 21
1.Биостатистика және дәлелдеу медицинасы кафедрасы:
кафедра меңгерушісі – 1; профессор – 1; доцент – 2; аға
оқытушы – 2.
2. Эпидемиология және гигиена кафедрасы: кафедра
меңгерушісі – 1; профессор – 1; доцент – 3; аға оқытушы
– 3.
3. Денсаулық сақтау саясаты және оны ұйымдастыру
кафедрасы: кафедра меңгерушісі – 1; аға оқытушысы – 5.
4. Дене шынықтыру және спорт кафедрасы: кафедра
меңгерушісі – 1.
ЖОҒАРЫ ОҚУ ОРНЫНА ДЕЙІНГІ БІЛІМ БЕРУ
ФАКУЛЬТЕТІ – 20
1.Тілдік және жалпы білім беру кафедрасы: кафедра
меңгерушісі – 1(ағылшын тілі білімімен); профессор – 1;
доцент – 5; аға оқытушы – 4.
2.Жоғары оқу орнына дейінгі дайындық кафедрасы:
кафедра меңгерушісі – 1; доцент – 1; аға оқытушы – 7
(ғылыми дәрежесі бар).
¦Л-ФАРАБИ КІТАПХАНАСЫ – 2
Библиограф (ағылшын тілін меңгерген) – 2
Жалпы: 455.
ҚҰЖАТТАРДЫ ҚАБЫЛДАУ МЕРЗІМІ
2016 жылдың маусым айының 24 жұлдызына дейін
(қоса алғанда)
Қажетті құжаттардың тізімі:
1.Университет ректорының атына тініш;
2.Кадрларды тіркеу жніндегі жеке іс парағы;
3.мірбаян;
4.Нотариалды расталған жоғары білім, академиялық
және ғылыми дәрежесін растайтын дипломдарының
кшірмесі;
5.Ғылыми атағын растайтын аттестат кшірмесі;
6.Ғылыми еңбектерінің тізімі (болған жағдайда);
7.Анкета;
8.Соңғы жұмыс орнынан мінездеме;
9.Біліктілікті арттыру сертификаттарының кшірмесі
(болған жағдайда);
10. Жеке медициналық кітапша (№086 медициналық
анықтама), флюорожазба.
11.л-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университетінің
Академиялық саясаты бойынша тест тапсырғаны туралы
анықтама (www.kaznu.kz).
СОНДАЙ-АҚ БОС ОРЫНДАР Ж¢НІНДЕГІ ЖОҒАРЫДАҒЫ
ХАБАРЛАНДЫРУ «ЕГЕМЕН ҚАЗАҚСТАН» Ж¦НЕ
«КАЗАХСТАНСКАЯ ПРАВДА» ГАЗЕТТЕРІНІҢ 2016 ЖЫЛҒЫ
24 МАМЫРДАҒЫ САНДАРЫНДА ЖАРИЯЛАНДЫ.

Бос орындарға іріктелетін мамандар оқулары тиіс
пәндер тізімі сайттың басты бетінде «жылдам
сілтемелер» блігінде ұсынылған: www.kaznu.kz ,
«Жылдам сілтемелер» /Профессор-оқытушылар
құрамының байқауы» http://www.kaznu.kz/ru/17937/page
ҚҰЖАТТАР КЕЛЕСІ МЕКЕН-ЖАЙДА ҚАБЫЛДАНАДЫ:
Алматы қаласы, әл-Фараби даңғылы, 71,
ҚазҰУ, ректорат
(№703, 704 блмелер);
9.00-дан 18.00-ге дейін.
(Кадр және мұрағат істері басқармасы)
Анықтама телефондары:
8 (727) 377 35 35, 377 33 30 (ішкі 11-71, 11-73),
факс – 377 33 44.

2 маусым күні Пьер және Мари Кюри университетінің профессоры
Джордж Каласпен кездесу өтеді
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Жалғасы. Басы 1-бетте

Кездесу
барысында
түлектер
атынан зге де үздік студенттерге
және кафедраларға бағалы сыйлықтар
тапсырылып, кпшілік назарына альмаматер жетістіктері туралы арнайы фильм
ұсынылды. Жиынның ресми блімі
аяқталған соң, шараға қатысушылар
ҚазҰУ студенттері дайындаған мерекелік
гала-концертті тамашалады. рі қарай
дәстүр бойынша
салтанатты кездесу
факультеттерде жалғасын тапты. Түлектер
з факультеттерін аралап, оқытушылармен
және студенттермен кездесіп, сұхбаттасты.
Бір күнге созылған Түлектер күнін
керемет нотада қорытындылаған бал

ҚҰРЫЛТАЙШЫ:

Əл-Фараби атындағы
Қазақ ұлттық
университетiнiң
ректораты

бітірушілердің кңілін бір серпілтіп
тастады. Бүгінде елімізде жастардың
қатысуымен ұйымдастырылатын кештерде
вальс билеу үлкен танымдылыққа ие
болып келеді. Университет студенттерінен
құралған дебютанттар полонез биін билеп,
артынан Вена вальсімен кпшілікті
тамсандырды.
«Бүгін сіздер шын мәнінде үлкен
мірдің табалдырығын аттағалы тұрсыздар.
Біз сіздерге тек сапалы білім беріп қана
қоймай, сонымен қатар әрқайсыңыздың
бойыңызға азаматтық қасиеттерді сіңіре
білдік деп ойлаймыз.
Бүгін қоштасу кеші. Алайда біз

РЕДАКЦИЯ АЛҚАСЫ:

сіздермен қоштаспаймыз. Сіздер үшін
ҚазҰУ есігі әрдайым ашық. Университет
бітірушілерге арнап тиімді «Түлектер
карточкасын» жасады. Аталмыш карта
университет бітірушілеріне алдағы уақытта
оқу ордасының бірегей л-Фараби
кітапханасымен, «Керемет» студенттерге
қызмет крсету орталығымен, жақында
ашылатын жүзу бассейні қызметтерін
еш кедергісіз пайдалануға мүмкіндік
береді», – деді ҚазҰУ ректоры, академик
Ғалым Мұтанұлы. Құттықтау сз соңында
университет басшысы студенттік жылдарда
белсенділік танытқан оқу озаттарын алғыс
хаттармен марапаттады.
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Газет 1994 жылдың 7 ақпанында Қазақстан Республикасының Баспасөз жəне бұқаралық ақпарат министрлiгiнде
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Қара шаңырақтың Түлектер күніне
қызу дайындықпен қатысқан, күні ертең
здерінің бітіру жұмыстарын қорғап,
дипломдарын қолға ұстағалы тұрған
биылғы бітірушілер үшін бұл кеш ерекше
толқумен тті. Бұл кеш бітіруші түлектер
жадында мәңгі сақталары сзсіз.
Түлектерді құттықтау үшін қазақ
эстрадасының жарық жұлдызы Млдір
уелбекова арнайы келіп, салтанатты
жиын соңы жастардың би кешіне ұласты.
Қаламқас АМАНҚОСОВА,
Елдана ТОҚБАЙ

Бағасы келiсiм бойынша.
Таралымы 1000 дана
Тапсырыс: №332
Жарияланған мақаладағы автор пiкiрi редакцияның
көзқарасын бiлдiрмейдi.
Редакцияға түскен қолжазба қайта рылмайды, үш
компьютерлiк беттен асатын материалдар қабылданбайды.
«Қазақ университетiне» жарияланған мақала көшiрiлiп
басылса, сiлтеме жасалуы мiндеттi.
Жарнама мəтініне жарнама беруші жауапты.

