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МЫ РИСУЕМ 
ДЕТСТВО

ХІІ Астана экономикалық форумы аясында 
әл-Фараби атындағы ҚазҰУ Хамад бин Халифа 
университеті (Катар), «Астана» халықаралық 
қаржы орталығымен бірлесе (АХҚО) исламдық 
қаржы саласындағы әріптестікке бағытталған 
өзара түсіністік туралы үш жақты меморандумға 
қол қойды.

Апталық 1948 жылдың 20 сәуiрiнен шыға бастады

facebook.com/KazakhNationalUniversity vk.com/kazuniversity instagram.com/KAZNU_FARABI

Әл-Фараби атындағы ҚазҰУ-да «Елбасы. Жастар. Жасампаздық» атты ҚР Тұңғыш Президенті 
кітапханасының жылжымалы ақпараттық-имидждік жобасының салтанатты ашылуы болып 
өтті. Оған мемлекет және қоғам қайраткерлері, белгілі ғалымдар, студенттер мен университет 
оқытушылары қатысты.  

МЫЗҒЫМАС
ЫНТЫМАҚТАСТЫҚ

«ЕЛБАСЫ. ЖАСТАР. ЖАСАМПАЗДЫҚ» ЖОБАСЫ АШЫЛДЫ

Шара аясында ҚазҰУ ректоры, академик Ғалым 

Мұтанов және Елбасы кітапханасының директоры, 

саяси ғылымдарының докторы �мірхан Рақымжанов 

алғы с�з с�йледі. Жылжымалы ақпараттық-

имидждік жоба Елбасының жасампаздық-

шығармашылық идеялары мен бастамаларын 

танымал етуге, кең жұртшылықты к�рсетуге және 

бірегей қорларды насихаттауға, экскурсияларды 

ұйымдастыру әдістерін дамытуға бағытталып, ҚР 

Тұңғыш президенті Н. Назарбаевтың �мірі және 

қызметімен таныстырады.

Шара аясында ҚазҰУ алаңында Мемлекеттік 

күзет Президенттік оркестрі және ҚР Мемлекеттік 

күзет қызметінің құрметті қарауыл ротасы плац-

концерт бағдарламасымен �нер к�рсетті.

«Елбасы. Жастар. Жасампаздық.» жобасы 

аясында шара қонақтары мен студенттерге 

ҚазҰУ кітапханасында «Жастар – ұлт тірегі» атты 

ауқымды к�рме ұйымдастырылды. Онда Елбасы 

кітапханасының мұрағат, мұражай және кітап 

қорынан алынған материалдар қойылды. Студенттер 

мен қонақтар Елбасының кездесулердегі тезистері 

мен қолжазбаларын, мемлекет және халықаралық 

ұйымдар басшыларымен жеке хат алысуларын, 

дипломатиялық сыйлықтарды және осы сынды 

бірегей сирек кездесетін мұрағаттық материалдарды 

тамашалады.

А. Рахымжанов айтып �ткендей, к�шпелі 

экскурсиялар Қазақстанның к�птеген облыстарында 

және шетелде �ткізіледі. Олар халыққа Елбасының 

�мірбаянынан қызықты фактілермен, мұрағаттық 

құжаттармен және Тұңғыш Президенттің қызметі 

туралы фотоматериалдармен танысуға мүмкіндік 

береді, сондай-ақ Тәуелсіз Қазақстанның алғашқы 

қалыптасу қадамдары туралы да сыр шертеді. Айта 

кету керек, к�шпелі экскурсиялар мұражайда сирек 

қойылатын экспонаттарды к�руге және сүрлеуге 

мүмкіндік береді.

Шара соңында ҚазҰУ студенттері мен 

оқытушыларына жаһандық және аймақтық 

контекстегі жастар саясаты, Қазақстанның жастар 

саясаты стратегиясы тақырыбында панельдік 

дәріс �тті. Аудиторияның сұрақтарына жауап бере 

отырып, Елбасы кітапханасының директоры, саяси 

ғылымдарының докторы, профессор �мірхан 

Рахымжанов Елбасы феномені – �скелең ұрпаққа 

адамгершілік бағыт беретініне де баса назар аударды. 

Сонымен қатар, дәріс барысында Елбасы туралы 

«Уақытпен сайланған» деректі фильмі к�рсетілді.

�з тілшімізден

ҮШ ЖАҚТЫ МЕМОРАНДУМ

Меморандумға қол қою рәсіміне АХҚО Басқарушысы Қайрат 

Келімбетов, Хамад бин Халифа университетінің президенті 

Ахмад Хасна және әл-Фараби атындағы ҚазҰУ ректоры Ғалым 

Мұтанов қатысты.

Бұл қадам әлемде қарқынды дамып келе жатқан исламдық 

қаржы саласының тек Қазақстанда ғана емес, сонымен қатар 

Орталық Азияда да қанат жаюына үлкен мүмкіндіктер береді. 

Ынтымақтастық жергілікті кадрлардың кәсібилігі мен бәсекеге 

қабілеттілігін арттыру мақсатында үздіксіз дамуға, сондай-ақ 

оқытушылар мен студенттер арасында академиялық алмасуға 

бағытталған. Басты мақсат – исламдық қаржы бойынша 

бірлескен білім беру мен ғылыми-зерттеу бастамаларын 

қалыптастыру мен дамытуға арналады.

КАЗНУ – ЧЕМПИОН 
УНИВЕРСИАДЫ

КазНУ им. аль-Фараби по итогам 
промежуточных результатов досрочно 
стал Чемпионом Х Летней юбилейной 
Универсиады – 2019.

Спортсмены университета продемонстрировали 

великолепные результаты в соревновании, которое 

стартовало 3 апреля и завершится 10 июня. В общем 

командном зачете они с большим отрывом вырвались 

вперед, опередив соперников, представляющих 60 

высших учебных заведений Казахстана.

Всего на Универсиаде представлено 37 видов спорта, 

студенты КазНУ принимают участие в 30 из них. 

На сегодняшний день в копилке вуза 12  золотых, 6 

серебряных и 3  бронзовые общекомандных медали. До 

конца соревнований спортсмены намерены получить 

высшие награды еще по 9 видам спорта.

Соб. корр.
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В КазНУ прошла церемония открытия информационно-имиджевого проекта Библиотеки 
Первого президента РК «Елбасы. Молодость. Созидание»

QYSQA-NUSQAЖалғасы. Басы 1-бетте

Ál-Farabı atyndaǵy QazUÝ-dyń Ekonomıka 
jáne bıznes joǵary mektebi Ortalyq Azıalyq 
jarnama qaýymdastyǵymen birlesip, 
«Menejment jáne marketıń» kafedrasynyń 
uıymdastyrýymen «Tıimdi kommýnıkasıalyq 
kompanıalardyń negizgi medıa-arnalary» 
taqyrybynda respýblıkalyq oqý semınaryn 
ótkizdi.

Oqytý semınarynyń maqsaty stýdentter 
men oqytýshylardy áleýetti jumys berýshiler 
uıymdarynda qoldanylatyn zamanaýı medıa-
tehnologıalarmen tanystyrý boldy. Semınarda 
Qazaqstandaǵy eń tıimdi baılanys kompanıalarynyń 
ókilderi boldy. Olar óz tehnologıalarymen, 
aqparattarymen jáne tájirıbesimen bólisti: Dana 
Dáýlenbaeva - Ortalyqtyń atqarýshy dırektory, 
Azıalyq jarnama qaýymdastyǵy; Aıman Kapanova 
- Media DDB Openiees medıa-dırektory; Alına 
Tursynova - Universal Mc Cann Kazakhstan bas 
dırektory (Coca-Cola medıa agenttigi) jáne Marına 
Býzýbaeva - TV Media Digital kompanıasynyń 
dırektory (Qazaqstandaǵy GazPromMedia 
Digital kompanıasynyń resmı seriktesi, Google 
kompanıasynyń sertıfıkattalǵan seriktesi). 
Trenıngtik semınar iskerlik jáne múddeli ortada 
ótkizildi, stýdentter men muǵalimderden oń nátıje 
berdi. Qatysýshylar spıkerlerdiń joǵary deńgeıin 
jáne olar usynǵan aqparattyń mańyzdylyǵyn atap 
ótti. Semınar áleýetti jumys berýshilermen uzaq 
merzimdi qarym-qatynastar úshin negiz qalady. 
Memorandýmǵa qol qoıý nıeti boldy.

Ekonomıka jáne bıznes joǵary mektebi

***

Marketıń, logıstıka jáne memlekettik jáne 
jergilikti basqarýdyń 80-ge jýyq stýdenti 
qatysqan «Tıimdi kommýnıkasıalyq 
kompanıalardyń negizgi medıa-arnalary» atty 
respýblıkalyq semınar-trenıń sheńberinde 
vıktorına ótkizildi.

Vıktorınanyń jeńimpazdary «Qazaqstandyq 
logıstıka» kafedrasynyń 3 kýrs stýdentteri 
Ádilbek Araılym, Qýatbekova Aıaýlym jáne 
Saıatjanova Ásel boldy. Ortalyq Azıalyq jarnama 
qaýymdastyǵynyń atqarýshy dırektory Dana 
Dáýlenbaeva jeńimpazdarǵa sertıfıkattardy 
saltanatty túrde tabys etti. Kýálik ıeleri kelesi 
Ortalyq Azıa deńgeıinde ótetin medıa-semınarǵa 
shaqyrýdy kútýde.

***

«Qazaqstan: zamanaýı álem jáne dástúrler» 
atty halyqaralyq jazǵy mektep óz jumysyn 
bastady.

Baǵdarlama konsepsıasy – qazaq mádenıeti 
erekshelikterin onyń tarıhı damý úderisinde 
tanysyp, zerttep, Qazaqstan jáne Bolgarıa 
elderi arasynda akademıalyq, ǵylymı, mádenı 
baılanystardy odan ári nyǵaıtý maqsatynda ońtaıly 
orta qalyptastyrý arqyly Qazaqstan jáne qazaq 
mádenıeti týraly jaǵymdy ımıj qalyptastyrý.

Jazǵy mektepti ashqan professor Alıa Masalımova 
ál-Farabı atyndaǵy QazUÝ-dyń QS-ǵy orny, 
QS Stars halyqaralyq ýnıversıtetter reıtıngileri, 
«Akademıalyq yqpal» BUU baǵdarlamasy 
boıynsha jetistikter, «Al-Farabi smart university», 
«Ýnıversıtet 4.0» konsepsıalary, «Qaıyrymdy qala 
azamattaryn qalyptastyrý», «Rýhanı jańǵyrý» 
jobalarynyń halyqaralyq deńgeıde oryndalý 
barysymen tanystyrdy. Kezdesýde geografıa jáne 
tabıǵat paıdalaný fakúlteti dekany, professor Vıtalı 
Sálnıkov, bıologıa jáne bıotehnologıa fakúlteti 
dekany Zaıadan Bolathan jáne fakúltterdiń 
ǵylymı-ınnovasıalyq qyzmet, halyqaralyq 
yntymaqtastyq boıynsha orynbasarlary, fılosofıa 
jáne saıasattaný fakúltetiniń oqytýshylary men qos 
dıplom baǵdarlamasy boıynsha bilim alyp jatqan 
magıstranttar qatysty.

Jazǵy mektep sheńberinde 21 mamyrda “Europe 
and Asia: Cultural Diplomacy and Geopolitics 
of the EU” qos dıplomdyq baǵdarlama boıynsha 
magıstranttaryń dıssertasıalyq jumystary qorǵalady.

Baspasóz qyzmeti

АХҚО басқарушысы Қайрат Келімбетов 

меморандумның барлық тараптар үшін 

маңыздылығына баса назар аудара отырып, 

қазіргі таңда ерекше сұранысқа ие исламдық 

қаржы саласында білікті мамандар даярлауға 

ниет білдірді. «Исламдық қаржыландыру – 

әлемдік нарықта белсенді дамып келе жатқан 

ислам экономикасының бір б�лігі. АХҚО-

да ислам қаржыларын дамыту үшін қолайлы 

экожүйе құрылған және осы бағыт АХҚО-

ның негізгі басымдықтарының бірі болып 

табылады» – деді Қайрат Келімбетов.

Хамад Бин Халифа университетінің 

президенті Ахмад Хасна кез келген елдің 

әлеуметтік-экономикалық дамуындағы 

университеттердің р�лін ерекше атап �тті. �з 

с�зінде ол «Заманауи экономикалық мәселелер 

бір елдің шегінен асып, жаһандық сипат алуда. 

Сондықтан мұндай қиындықтарды оңай 

еңсеріп, университеттер, қаржы орталықтары 

және бизнес-орта арасында тиімді әріптестік 

құрамыз десек, дарынды жастарға қолдау 

к�рсету керек» –деп түйіндеді.

�л-Фараби атындағы ҚазҰУ ректоры Ғалым 

Мұтанов триумвират қатысушыларының 

арасындағы жемісті жұмыс ҚазҰУ негізінде 

құрылған посткеңестік елдер арасындағы 

бірегей Исламдық қаржы орталығы арқылы 

жалғасын табатынын жеткізді. Сондай-ақ 

шариғат талаптарын ескере отырып жұмыс 

істеуге қабілетті сапалы кадрлар даярлау 

мақсатында мамандарды сертификаттық 

оқыту мен бірлескен ғылыми-зерттеу қызметін 

күшейту жоспарланған.

ҚазҰУ еліміздің жетекші университеті 

ретінде исламдық қаржы бойынша білім қорын 

ұлттық деңгейде де, Орталық Азия аймағында 

да нығайтып, кеңінен таратуға мүдделі.

�з тілшімізден

РЕКТОРАТ

В церемонии открытия приняли участие 
ректор КазНУ Галымкаир Мутанов, президент 
Университета Хамад Бин Халифа доктор 
Ахмад Хасна, заместитель председателя 
Правления МФЦА Ернур Рысмагамбетов, 
представители финансовых институтов, 
преподаватели и студенты. 

Уникальный Центр, оснащенный 
новейшей техникой и современным 
программным обеспечением, будет проводить 
обучение навыкам биржевого трейдинга, 
основам фундаментального и технического 
анализа, финансовой инженерии. Также будет 
возможность практического инвестирования 
денежных средств в желаемый рыночный 
сегмент и сотрудничества с крупнейшими 
биржами. Центр станет научно-
образовательным кластером по исламским 
финансам.

В ходе мероприятия состоялся круглый 
стол на тему «Открываем возможности 
исламских финансов в Казахстане». Выступая, 
ректор КазНУ отметил, что подготовка 
высококвалифицированных кадров 
является одним из основных факторов роста 
инновационной экономики, и трехстороннее 
партнерство, которое  официально закреплено 
в рамках Астанинского Экономического 

Форума, безусловно, создаст фундамент для 
успешного и плодотворного сотрудничества.

«Партнерство с передовым вузом 
Казахстана является для нас большой честью. 
Считаю глубоко символичным то, открытие 
центра состоялось в священный месяц 
Рамадан. КазНУ – наш лучший партнер в 
продвижении исламского финансирования. 
Наша общая задача – развивать отношения, 
основанные на успехе и процветании. С 
радостью жду момента, когда мы поздравим 
наших первых выпускников», - сказал в 
приветственном слове доктор Ахмад Хасна. 

Вуз ставит перед собой цель 
мультипликации знаний по исламским 
финансам как на национальном уровне, так 
и в международном масштабе. Повышение 
теоретической и практической финансовой 
граммотности по исламским финансам на 
базе университета будет способствовать 
активизации исламского банковского 
сектора, а так же увеличению числа субъектов 
биржевого трейдинга исламскими ценными 
бумагами.

Соб. корр.

Проект реализован в сотрудничестве КазНУ им. аль-Фараби с 
Международным финансовым центром Астана (МФЦА) и Катарским 
Университетом Хамад Бин Халифа. 

Кезекті  ректорат  мәжілсінде 
дәстүрге сай алғыр студенттер мен  
оқытушы проффесссор құрамының 
үздіктері  марапатталып,  
күнтәртібіндегі өзекті мәселелер 
талқыланды.  

Атап айтар болсақ Академиялық мәселелер 
ж�ніндегі департаменттің директоры Таңсұлу 
Мұхитдинова 2018-2019 оқу жылының жазғы 
емтихан сессиясының қорытындылары 
және жазғы семестрге дайындығы туралы 
хабарламасын оқыды. Сонымен қатар 
факультет декандарына 10.06.2019 ж. дейін 
жазғы семестрде қайта оқуға білім алушыларды 
уақытылы тіркеуді қамтамасыз ету; Үлгеріміне 
талдау жүргізу және факультеттердің 
ғылыми кеңестерінің отырысында сессия 
қорытындыларын талқылауды ұйымдастыру; 
К�п қарыздары бар мамандықтар бойынша 
үлгерімді арттыру ж�ніндегі іс-шаралар 
жоспарын әзірлеу; Стипендияны тағайындау 
туралы бұйрықтарды уақтылы шығаруды 
қамтамасыз ету; Студент офисімен бірге 
білім алушыларды грантқа ауыстыру үшін 
ҚР БҒМ-ге құжаттарды уақытылы ұсынуды 
ұйымдастыру; Сессияны �ткізу ережесін 2 
және одан да к�п рет бұзған білім алушыларды 
басқа жоғары оқу орындарына ауыстыруды 
мен оқудан шығаруды ұйымдастыру; 
Сессияны ұйымдастырудағы кемшіліктерге 
талдау жүргізу, жауапты тұлғаларға жазалау 
шараларын қолдану туралы айтылды.

Бірінші проректор Мұхамбетқали  
Бүркітбаев ОПҚ, кафедра меңгерушілері 
мен декандардың бос жұмыс орындарына 
жарияланған байқауда қанша бос жұмыс 
орыны ұсынылғандығын хабарлады. Аталмыш 
байқауда 325 бос жұмыс орны ұсынылған;  
6-декан, 30-декан орынбасары, 38-кафедра 
меңгерушілері, 2-директор (ҚМЗ), 5- 
директор орынбасары (ҚМЗ), 30-профессор, 
58-доценттер, 135-аға оқытушы, 21- 
оқытушылар.

Сондай-ақ ректорат мәжілісінде 2019 ҚР 
жоғары оқу орындарының  ЖОО ПОҚ бас 
рейтингі к�рсеткішіндегі –135 оқытушының 
– 69 (51,1%) �л-Фараби атындағы ПОҚ-
на тиесілі екендігі айтылды. Бұл дегеніміз 
оқытушы профессор құрамының ерең 
еңбегінің ерекше бағалануымен қатар 
университетімізде шынында да ұлағатты 
ұстаздардың білім беріп жатқандығының 
дәлелі. 

Перизат ЖАРЫЛҚАСЫНОВА 
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КазНУ и  Китайская Академия наук создадут совместный научный центр 
в области химии

Таллин технологиялық 
университетінің 
профессоры, ғылым 
философиясының белгілі 
өкілі, Скопус базасына 
кіретін «Acta Baltica 
Historiae et Philosophiae 
Scientiarum» ғылыми 
журналының бас 
редакторы, философия 
және саясаттану 
факультеті философия 
кафедрасының визит-
профессоры Пеетер 
Муурсепп әл-Фараби 
атындағы Қазақ ұлттық 
университетіндегі 
қызметін табысты 
аяқтады.

К�ктемгі семестр барысында ол «Қазіргі 

заманғы жаһандық �ркениет: әлеуметтік-

философиялық талдау» пәнінен ағылшын 

тілінде дәрістер оқып, кафедра мен факультет 

профессорларына, бакалаврларына, 

магистранттары мен докторанттарына 

ғылыми-теориялық және ғылыми-

әдістемелік семинарлар �ткізді, рейтингі 

жоғары журналдарда жариялауға бірнеше 

мақала дайындап, университеттің және 

Алматы қаласының ғылыми және қоғамдық 

шараларына белсене қатысты. Пеетер 

Муурсепп  VI Фараби оқуларында баяндама 

жасап, «Ұлы Даланың ұлы ойшылдары» 

секциясының модераторы болды және әл-

Фарабидің философиялық мұрасын зерттеуге 

арналған ғылыми жоба дайындады.

Факультет пен кафедра университетіміздегі 

мінсіз де жемісті қызметі үшін Пеетер 

Муурсеппке ризашылығын білдіреді 

және профессормен ынтымақтастықты 

жалғастыруды жоспарлап отыр.

Философия кафедрасы

Әл-Фараби атындағы ҚaзҰУ Қытай Ғылым Академиясының 
академиктерімен кездесті.         

«Дәрілік �сімдіктердің орталығының» 

шақыруымен әл-Фараби атындағы Қaзaқ 

ұлттық университетіне Қытай Халық 

Республикасының делегациясы келді. Yue 

JIAN - MIN (Shanghai Institute of Materia 

Medica, Institute, Chinese Academy of Sciences, 

China), AJIAIKEBAIER AISA (Xinjiang 

Technical Institute of Physics and Chemistry, 

Chinese Academy of Sciences), TU YONG - 

QIANG (Lanzhou University, China), Қытай 

ғылым Академиясының академиктерін ҚазҰУ-

дың бірінші проректорі  М.Бүркітбаев, химия 

және химиялық технология факультетінің 

деканы С.Ташибеков, биология және 

биотехнология факультетінің деканы Б.Заядан, 

«Дәрілік �сімдіктер орталығының» директоры 

Жеңіс Жанар, органикалық заттар, табиғи 

қосылыстар мен полимерлер химиясы және 

технологиясы кафедрасының меңгерушісі 

Г.Мун қарсы алды.

Кездесу барысында «Дәрілік �сімдіктер 

орталығымен» болашақ ынтымақтастық 

мәселесі талқыланды. Қытайдан инвестиция 

б�ліну арқылы ғылыми-білім беру орталығын 

құру туралы шешім қабылданды. Орталықтың 

халықаралық жобаларды іске асыруына 

атсалысуы туралы шешім қабылданды. 

Бірінші проректор М. Бүркітбаев жаңа 

ғылыми-білім беру орталығының ашылу 

мерзімін 2019 жылдың қазан айына белгіледі.  

Сонымен қатар, табиғи қосылыстар химиясы 

саласындағы әлемнің жетекші ғалымдарының 

қатысуымен халықаралық конференция �ткізу 

туралы шешім қабылданды.

Жиналыстан кейін Академик Yue JIAN 

- MIN химия және химиялық технология 

факультетінде «Дәрілік �сімдіктерден 

алынған табиғи �німдердің химиясы және 

биоактивтілігі» атты дәріс оқыды.

Баспас�з қызметі

Әулие Климент Охридский атындағы Софиялық университет ҚазҰУ-
мен білім саласында әріптестікті нығайтуға ниетті. Бұл туралы 
ҚазҰУ басшылығы Болгария Республикасынан келген делегация 
құрамымен кездесу кезінде айтылды.

Ректор Ғалым Мұтанов делегация 

құрамын ҚазҰУ қызметімен егжей-тегжейлі 

таныстырып, университетіміз бүгінде 

Еуропаның к�птеген ЖОО-ларымен берік 

байланыс орнатқандығын атап �тті.

«2015 жылы ҚазҰУ Охридский атындағы 

Софиялық университетімен бірлесе білім 

беру бағдарламасын әзірлеген. Биылғы жылы 

осы аталған бағдарлама аясында ҚазҰУ 

магистранттары диссертациялық жұмыстарын 

қорғап шықты. Қос университеттің 

ұйымдастыруымен «Қазақстан: заманауи әлем 

және дәстүрлер» атты халықаралық жазғы 

мектеп жұмыс жасап жатыр. Бұл �з кезегінде 

қос мемлекет арасында академиялық, ғылыми, 

мәдени байланыстарды одан әрі нығайту 

мақсатында оңтайлы орта қалыптастыру 

арқылы Қазақстан және қазақ мәдениеті 

туралы жағымды имидж қалыптастыруға 

бағытталған»,–деді философия және 

саясаттану факультетінің деканы Алия 

Масалимова.

�з кезегінде Охридский атындағы Софиялық 

университеттің �кілі Мария Стойчева София 

университетінің басты бағыттарын атап, 

болашақта Орталық Азиядағы жетекші 

жоғары оқу орны саналатын ҚазҰУ-мен 

ынтымақтастық қарым-қатынас орнатуға 

үлкен қызығушылық танытты. Кездесу 

аясында тараптар алдағы уақытта к�птеген 

бағыттар бойынша ынтымақтастық қарым-

қатынас орнату турасын талқылады. Атап айтар 

болсақ, қосдиплом, тәлімгерлердің білімін 

шыңдау, бірлескен ғылыми жобалар жасау, 

әртүрлі бағдарламалар әзірлеу, тәжірибе алмасу 

бағыттары бойынша білім, ғылым саласын 

заманауи талаптарға сай дамыту мәселесіне 

ерекше мән берді.

�з тілшімізден

Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университетіне Біріккен Араб 
әмірлігі Дипломатиялық академиясының профессоры Мухамад 
Олимат іссапармен келді. Ол АҚШ-тың Таяу Шығыс және Солтүстік 
Африкадағы сыртқы саяси зерттеулеріне, Қытайдың Таяу Шығыс пен 
Орталық Азия елдерімен қарым-қатынастарына маманданған.

Кездесуге декандар мен декан 

орынбасарлары, кафедра меңгерушілері, 

философия және саясаттану, шығыстану және 

халықаралық қатынастар кафедраларының 

оқытушылары, магистранттар мен 

докторанттар қатысты.

Философия және саясаттану факультетінің 

деканы, профессор �лия Масалимова 

мәртебелі қонақты университеттің іс-

шаралары, жетістіктерімен таныстырып, 

практикалық тәжірибесі мол, білімі мен 

тарихы терең факультеттерге бағытталған 

мамандықтардың маңыздылығын атап 

�тті. Кездесу барысында Дипломатиялық 

академиямен ынтымақтастық мәселелері мен 

келешегі талқыланып, академиялық ұтқырлық, 

бірлескен білім беру бағдарламалары мен 

ғылыми жобаларды іске асыру к�зделді.

Профессор қатысушыларды �зінің зерттеу 

жұмыстарының бағыттарымен таныстырды. 

БА� ғалымдарының Орталық Азия елдерін 

зерттеуге қызығушылығын, сондай-ақ, алдағы 

жылдары мамандандырылған мамандарға 

қажет арнайы ғылыми орталықтарды 

құру жоспарланып отырғандығын 

жеткізді. Профессор �з с�зінде Қазақстан 

Республикасының БА�-дегі Елшілігі �те 

белсенді және еңбектерінің жемісті болғанын, 

елшілік р�лінің халықаралық қатынастарды 

орнатуда маңызды р�л атқаратындығын 

ерекше атап �тті.

Мухамад Олимат Дипломатиялық 

академияда шетел азаматтарына, соның ішінде 

Қазақстан азаматтарының да оқу мүмкіндіктері 

бар екенін, қазіргі уақытта осы бағдарлама 

бойынша Қазақстанның 5 студенті оқып 

жатқандығын жеткізді.

Кездесу барысында Мухамад Олимат 

Дипломатиялық академияда оқу және ғылыми 

тағылымдамадан �ту туралы магистранттардың 

және докторанттардың сұрақтарына жауап 

берді.

Философия және саясаттану факультеті 

Дінтану және мәдениеттану кафедрасы құрметті 

қонақты �л-Фараби ғылыми кітапханасы 

және мұражайының экспозицияларымен 

таныстырып, кампус-турын ұйымдастырды.

 Философия және саясаттану факультеті
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The Conference entitled «Kazakhstan-2050 Strategy: Universities as the Drivers for Society 
Modernization» was held at KazNU

ALMA MATER

It looks like we need to update our 
viewpoints on women’s education. 
We have just discussed the article 
on “Providing Access for the Most 
Vulnerable” published in “Bostonia”, 
Winter-Spring 2019, p. 80. Then the 
Director of al-Farabi KazNU Data 
Processing Center, Dr. Zh. Mamykova 
called to ask us for assistance: she 
was in charge of hosting the Polish 
delegation that would meet the 
faculty and students on the topic of 
women’s education and participation 
in research before the worldwide or 
European Forum on the same subject 
to be later, in November 2019. So 
two teachers of the Department of 
Molecular Biology and Genetics, 
Dr. A.I. Zhussupova and Dr. G.A. 
Shalakhmetova, have responded 
expressing their interest in attending 
that would-be meeting to be held 
today in the Red Hall of the Faculty 
for Mechanics and Math.

 Getting back to the article in “Bostonia”, Mrs. 
Lisa Williams has saved the lives of 230 girls and 
14 boys by implementing extensive rehabilitation 
programs that she initiated in 1999 to prevent 
women’s susceptibility to violence and criminal 
injustice. In 2005-2005 Lisa Williams succeeded in 
founding residential facilities for victims of sexual 
traffi cking supplied with a special vocational training 
program. Now Lisa Williams is busy with organizing 
the funding of higher education scholarships for 
young women in extreme need. According to 
“Bostonia”, her opinion has vastly changed in 
relation of effective and lasting impact to most 
vulnerable layers of our society. As for the visit of the 
Polish delegation in front of the international forum 
on women’s education in Poland this November, we 
should confess that this issue goes beyond simple 
human parity and equal rights. In our opinion, 
women’s higher education and getting involved in 
research means nowadays growing social security, 
decreasing beggary, risk of the crime, participation 
of women in criminal cases, reduced chance for 
the drug abuse, harassment, kidnapping as many 
other hot issues sadly being encountered both by 
the Western and Eastern societies. In short, safer life 
means free admission of the women to education 
and research.

Needless to note that there may be related 
objections from side of the men adherent to their 
own tradition opinion. However, there may be 
exclusions: in the Kazakh society women have had 
more freedom since ancient past comparing to 
neighboring communities thanks to wisdom of the 
men. Nonetheless, rather declarative claims for 
equal opportunities or gender parity are becoming 
a powerful tool towards solving as local and 
international problems. Together with providing 
food and fi nancial support to people and countries 
in need it is critical to promote women’s education, 
rehabilitation and vocational training programs 
nationally, regionally and internationally. No doubt 
that KazNU as the hearth of al-Farabi ideas on 
a smart city and virtuous citizens would develop 
such programs through the University 4.0 model 
advanced by the Rector Galymkhaiyr M. Mutanov, 
via modern trends in communication technologies, 
language exchange, engineering, robotics, space 
exploration, natural sciences, life sciences, and 
humanities. Please, visit www.kaznu.kz website!

                                                                                         
Kulziya K. Shulembayeva and

 Zaure G. Aytasheva 

The Department of Foreign 
Languages of  al-Farabi Kazakh 
National University has held a 
traditional event called “Brighten 
the corner where you are!-2019” This 
year English teaching staff of Law 
School were responsible for handling   
such a notable  and special event.

“The Brighten the  Corner around you” spirit 

stands for the idea that every one of us is called on 

to do his best on any task so that we may obtain the 

highest outcome, does his best in a given duty, and 

develops his maximum potential in order to realize 

the highest vision that person can accomplish.

At present time Al-Farabi KasNU is  

implementing a new  model "Smart University" 

which is based on the teachings of the great thinker 

Al-Farabi about  a virtuous city .  “Smart university" 

model is a new image and reputation of quality of 

our university where teaching staff and students work 

together towards the same global goal:  to create 

an intellectual nation with strong knowledge and   

skills in the fi eld of  economics, science, culture, 

that  will keep our graduates always demanded and 

competitive in the world market.

 This year  “ Ainalangdy Nurlandir-2019”   was 

dedicated to the celebration of the 85th jubilee of our 

university. In its nearly one century history, al-Farabi 

University of   has remained dedicated to creating 

an academic home for the young generation of the 

Republic of Kazakhstan. Now we are proud that 

al-Farabi KazNU  ranks 220th in the international 

QS World University Ranking and one of the top 50 

most technologically advanced universities in the 

world according to the international organization 

Great Value Colleges and the top 200 "green" 

universities in the UI Green Metric Ranking of 

World Universities. 

“Brighten the Corner…” event was a great 

success! We have seen this from the performances of 

our students from all faculties and from the reaction 

of the audience.  our We thank and wish best of 

luck to all of our talented students who surprised us 

with their diverse capabilities apart from academic 

excellence. Namely Esbolat Marzhan with her song 

"Kazakhstanim alga",  Saduakasova Dilnaz who read 

a poem written by M. Makataev "Ush Bakitim", 

Nurgalym Malika and Tolegen Ayazhan with 

English song "Price Tag". We  also thank students 

Sadubek Ernur, Kamalova Gulfan, and Bekzat for 

their song  in German language and for creating 

special  atmosphere which we believe entertained all 

audience with their infl ammatory performance. 

  We believe that such events strongly contribute  

to fostering in young people's minds a sense of 

patriotism, awareness of belonging to the big nation 

of  heroic people and responsibility  for the future 

of their Motherland. Most importantly these kinds 

of events may have a huge impact on  students' 

desire  to learn foreign languages. Thus, "Ainalangdy 

Nurlandir" is the contribution of  al-Farabi KazNU 

to the civil and spiritual and moral education of 

young people!

A.TILEGENOVA, 

Foreign language department teacher;

A.MULDAGALIYEVA, 

Foreign language department docent

Abykenova Nassikhat and 
Amanbaeva Farida are master 
students of one of the leading 
national universities in the country 
Abai Kazakh National Pedagogical 
University, majoring in specialty 
“Translation studies”,  had a scientifi c  
internship in  February 2019  at 
Al- Farabi Kazakh national university.

Their internship program included defi ning  the 

theme of their master dissertation, discussion of the 

methods  of doing research over  their dissertation 

topics , work with literature, getting consultation 

from professors and since, they are future teachers, 

attend English classes conducted by department 

teachers. 

The internship training started with the round 

table discussion of the scientifi c signifi cance of  

Abykenova Nassikhat’s and Alimbayeva Farida’s   

research problem, the hypothesis they put forward, 

what kind of contribution their fi ndings will make 

in the fi eld of  “Translation studies”. Both of them 

work over very interesting   topics: «Linguocultural 

and stylistic peculiarities of translation of children’s 

poetry into English (based on the translation of the 

works by M.Alimbayev)» and «Features of direct 

and indirect translations of M.Auezov’s works».  

The participants of the round table discussion   

exchanged their opinions on the problems of a 

national mentality which has always been one of 

the key aspects of direct and indirect translation 

problem. On  completion of the internship time  

Abykenova  Nassikhat and Amanbayeva Farida gave 

an internship  training report on the work done . 

Their report ended with Thank you speech:  

“We are happy  to have internship  at Al-Farabi 

Kazakh National University which is the top 

university in our country and  the  220th  among 

the top  world universities according to QS rating 

agency.  We have gained  an unforgettable and 

exciting experience. First of all, we were enchanted 

by the university campus, by the whole university 

atmosphere which contributes to learning and 

acquiring quality education. We have benefi ted a 

lot from our internship training. We attended the  

lectures and seminars given by  professors of the 

Faculty of Philology and World Languages who are 

really talented and gifted scholars.It was an exciting 

experience to get acquainted with the  professors 

and staff of the department.  We have benefi ted 

a lot from attending lectures given by professors  

Dadebayed Z.H., Tarakov A., Musaly L., Kazybek 

G., Seydenova S. and Esenbekov T. who are famous 

for their  works in Kazakh philology and problems of 

Translation studies. We have enriched our knowledge 

and we have enriched our life! It was a wonderful 

time to make friends with al-Farabi university 

master students. Internship is a great way to gain 

fruitful experience and practice collaboration.We are 

greatful to our supervisors, department head Danel 

Almasbekovna, master students who helped us to 

have useful time in the walls of al-Farabi university. 

Thank you very much!”    

Assel BAIELI, 

docent at the Department of Foreign Philology and 

Translation Studies

Prepared by A.A. MULDAGALIYEVA
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КазНУ с лекциями посетил профессор Дипломатической Академии ОАЭ Мухамад Олимат

История Семипалатинского 
ядерного «очага» и разрушительных 
последствий его эксплуатации 
для мирных жителей в советское 
время, в год 30-летия с момента 
его официального закрытия, 
по Указу Первого президента 
Республики Казахстан, Елбасы 
Н.А.Назарбаева, вновь прозвучала 
10 апреля 2019 года, в премьерной 
постановке пьесы «Жан дауысы» 
(«Крик души») на сцене театра 
«Абай» в городе Семей ВКО. 

Автор пьесы – уроженец этой 

многострадальной земли, ныне - доктор 

филологических наук, профессор КазНУ им. 

аль-Фараби, заместитель председателя Союза 

писателей РК, известный поэт и публицист 

Бауыржан Жакып. С его слов, замысел 

произведения (вначале - поэмы) зародился 

именно в 1989 году, настолько сильно было 

потрясение от открывшихся тогда сведений о 

полигоне, - и с тех пор поэма, признается он, 

еще пишется и дополняется. 

Премьерный показ драмы осуществила 

труппа Северо-Казахстанского музыкально-

драматического театра им. С. Муканова, 

который также был открыт с участием Елбасы 

в торжественной обстановке в 2000 году в 

Петропавловске. За без малого два десятилетия 

театр достиг хорошего уровня, отсюда 

стартовала отечественная «звездочка» - лауреат 

Каннского фестиваля за лучшую женскую роль, 

Самал Еслямова («Айка»), другие дарования. 

Руководитель театра Биржан Жалгасбаев 

отмечает очень теплую реакцию зала в Семее, 

ведь им пьеса о родной земле, вышедшая 

из-под пера земляка, дорога вдвойне. Мы 

пожелали автору новых творческих удач, а 

артистам – вдохновения и таких необходимых, 

душевных аплодисментов. Репертуарная 

афиша для жителей и гостей Семея весьма 

интересна: в исполнении северян их вниманию 

предстивлены еще две пьесы: Магжана 

Жумабаева «Вина Шолпан» и Мухтара Ауэзова 

«Карагоз». Художественный руководитель 

театра из СКО Ф. Молдагали. Достойный 

репертуар. Браво!!!

Гюльнар МУКАНОВА,

кандидат исторических наук, 

и.о.профессора 

Сегодня получить образование 
не является проблемой, так как 
даже сельские граждане вполне 
могут поступить в престижный 
вуз и стать квалифицированными 
специалистами. 

КазНУ им. аль-Фараби первым в республике 
и странах СНГ перешел на трехступенчатую 
систему подготовки специалистов «бакалавр–
магистр–доктор философии PhD». Но 
сложность заключается в том, что после 
окончания университета, получив диплом, 
не каждый выпускник находит работу по 
специальности, поэтому идет туда, где возьмут. 
И чаще всего происходит такая ситуация, что 
большинство выпускников престижных вузов, 
имея за спиной не одно высшее образование, 
работают не по своему профилю. Проблема 
с выбором профессии, специальности стояла 
всегда. В 2017 году был проведен социальный 
опрос среди абитуриентов и студентов 
нескольких вузов Алматы с целью выявления 
предрасположенности к той или иной 
специальности. В итоге результат показал, 
что большинство ребят уже точно знают, кем 
хотят быть в будущем: 40% проявили интерес к 
точным наукам и иностранным языкам, 30% - к 
гуманитарным специальностям, остальные - к 
творческим специальностям.

Тем не менее, согласно статистике, около 
60% выпускников вузов не трудоустроено либо 
работают не по своему профилю. Очевидно, 
причинами такого положения могут быть 
недостаточность знаний в сфере выбранной 
профессии, высокая конкуренция на рынке 
труда молодежи, отсутствие критического 
мышления у претендентов. 

Меры, которые помогли бы разрешению 
вышеуказанной проблемы, включают: а) 
Проведение социального опроса среди 
молодежи (студенты 1 курса, абитуриенты), б) 
Информационный доступ путем социальных 
сетей, в) Проведение семинаров, мастер-
классов и тренингов ведущими экспертами в 
данной области среди студентов и школьников 
выпускных классов, г) Организация спецкурсов 
по специальности. 

К примеру, КазНУ решает данную 
проблему посредством действующего на базе 
университета Центра по трудоустройству 
и карьеры выпускников, помогающего 
студентам вуза с выбором места работы в 

крупных иностранных компаниях, частных 
организациях, банках. Данный центр является 
связующим звеном между предприятиями, 
профилирующими кафедрами, выпускниками 
и администрацией вуза, способствует 
формированию необходимых компетенций 
выпускников. 

Кафедра Менеджмента и маркетинга, 
на которой сосредоточена команда 
высокопрофессиональных преподавателей, 
насчитывающая 11 докторов наук, 23 
кандидата наук, 2 PhD, играет важную 
роль в вышеприведенной цепочке по 
подготовке высококлассных специалистов 
управленческого профиля. На ней ведется 
активная научно-исследовательская работа по 
различным направлениям теории и практики 
управления с привлечением магистрантов и 
докторантов. Так, на данный момент коллектив 
кафедры разрабатывает фундаментальный 
проект на тему «Модернизация рынка труда как 
составная часть механизма реализации третьей 
модернизации Казахстана: теоретические 
и прикладные проблемы и перспективы их 
решения». С целью распространения опыта 
и знаний ведущих зарубежных профессоров 
среди студентов в текущем 2018-2019 учебном 
году кафедра организовала лекции таких 
зарубежных профессоров, как И.Н. Дубина из 
России, Ю.И. Толуев из Германии, Т.Медени 
из Турции. Лекции профессоров были 
посвящены актуальным темам «Теории игр», 

Бүгінде Орталық сайлау 
комиссиясы Қазақстан 
Республикасы Президенті 
лауазымына кезектен тыс сайлауға 
президенттікке  кандидат  ретінде 
тіркеуге ұсынылғандардың тізімін 
бекітті. Қазақстан Республикасы  
Орталық Сайлау комиссиясы өзінің 
арнайы қаулысымен Қазақстан 
Республикасы Президентінің 
кезектен тыс сайлауды дайындау 
және өткізу  жөніндегі негізгі 
іс-шараларының күнтізбелік  
жоспарды бекітіп, баспасөзде 
жарияланды.

Орталық Сайлау Комиссиясы Республика 
аумағында сайлау туралы заңдарды дәл 
және бірыңғай қолданылуына  ең жоғарғы 
заңдылық қадағалауды мүлтіксіз жүзеге 
асырылатындығын мәлімдейді. Осылайша 
Қазақстан Республикасында кезектен тыс 
президент сайлауын �ткізудің Қазақстан 
Республикасы Конституциясына, Сайлау 
туралы конституциялық заңға және сайлау 
ж�ніндегі �зге де нормативтік құқықтық 
актілерге сай �ткізілуіне толық алғы шарттар, 
заңдылық негіздер жасалды.

Азаматтардың ең маңызды саяси 
құқықтарының бірі олардың сайлау құқығын 
жүзеге асыруы болып табылады.

Қазақстан Республикасының Конституциясы 
бойынша Президентті сайлау жалпыға бірдей, 
тең, т�те сайлау құқығы негізінде жасырын 
дауыс беру арқылы �ткізіледі. Сайлауға, 
сайлануға, республикалық референдумға  тек 
қана сот іс-әрекетке қабілетсіз деп танылған 
азаматтар, сондай-ақ сот үкімі бойынша 
бас бостандығынан айыру орындарында 
отырғандар ғана қатыспайды. Сайлауда 
дауыс жасырын беріледі. Республикалық 
Конституциясы бойынша сайлаушылардың �з 
еркін білдіруіне бақылау жасауға жол берілмейді. 
Мұндай әрекеттер заң бойынша, оның ішінде 
қылмыстық құқықықтық нормалар арқылы да 
жазаланады (ҚК-тің 150 – бабы).

Дауыс беру құпиялығын бұзуға: 
сайлаушының дауыс беру бюллетенін арнаулы 
б�лмеде толтыруына кедергі жасау; сайлауды, 
рефендумды арнайы жабдықталмаған 
кабиналарда �ткізу; дауыс берушіні анықтау 
үшін сайлау бюллетеніне белгі қою; тағы сол 
сияқты сайлауды �ткізу заңына қайшы әрекеттер 
жатады. Қылмыс құрамы формальдық. Осы 
жоғарыда к�рсетілген әрекеттердің біреуін 
істемеу қылмыстың аяқталғанын білдіреді.

Егер жоғарыдағы іс-әрекеттер электрондық  
сайлау жүйесінің белгіленген тәртібін бұзу 
арқылы жасалса, онда қылмыстық жауаптылық 

ҚК-нің 151-бабының 2 б�лігі бойынша 
сараланады.

Осы бапта к�рсетілген қылмыс субъективтік 
жағынан алғанда тікелей қасақаналықпен 
жасалады. Кінәлі адам, Қылмыстық Кодекстің 
151-бабының 1 және 2 б�лігінде к�рсетілген 
заңсыз әрекеттердің кез келгенін заңсыз 
жасайтынын сезеді және соларды жүзеге 
асыруды тілейді.

Арықбай АҒЫБАЕВ,
 заң ғылымдарының докторы, профессор, 
Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері

«Имитационное моделирование логистических 
процессов», «Ключевые проблемы управления 
проектами, технологиями и инновациями». 
Кафедра обладает огромным образовательным, 
научным, духовно-воспитательным, 
инновационным потенциалом, который 
эффективно и в соответствии с самыми 
современными подходами используется 
для подготовки специалистов высшей 
квалификации. На сегодня кафедра 
«Менеджмент и маркетинг» одна из ведущих 
на факультете, скооперировав воедино 
востребованные специальности, занимается 
направлением и подготовкой будущих 
выпускников новой формации,  поддержкой 
связи с ними посредством различных 
мероприятий, программ непрерывного 
образования, онлайновых услуг, а также 
специальных мероприятий для выпускников.

В современных условиях конкуренто-
способные вузы заботятся o трудоустройстве 
выпускников, поскольку это является 
ключевым показателем деятельности вуза. Как 
отметил Елбасы на съезде партии «Нур Отан»:  
«Оценкой качества работы вузов должно стать 
трудоустройство их выпускников».

А. ТУРГИНБАЕВА,
 д.э.н., профессор

кафедры менеджмента и маркетинга
М. СУЮНЧАЛИЕВА,

 докторант
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«Парасат» кәсіподағы 1 маусым - Балалар күніне мереке ұйымдастырды

Жуырда механика-математика 

факультетінің Ө.А. Жолдасбеков 

атындағы үлкен мәжіліс залында 

Қазақстан Республикасының 

ғылым, техника және білім 

беру саласындағы Мемлекеттік 

сыйлығының лауреаты, ҚР ИА 

академигі, физика-математика 

ғылымдарының докторы, 

профессор Шалтай Смағұлұлы 

Смағұловтың 70 жылдығына 

арналған «Өнегелі өмір» 

сериясында жарық көрген  

«Смағұлов Шалтай» атты кітаптың 

тұсаукесер рәсімі өтті. 

Алқалы жиынның шымылдығын бірінші 

болып с�з алған әл-Фараби атындағы 

ҚазҰУ-дың оқу ісі ж�ніндегі проректоры 

А.Қ. Хикметов ашты. Ол шараның �туіне 

себепкер болған есептеу математикасы мен 

дифференциалдық теңдеулер теориясы 

саласының ірі маманы, 120-дан артық 

ғылыми жұмыстың, соның ішінде есептеу 

және қолданбалы математика бойынша ең 

�зекті мәселе бойынша 8 монографияның 

авторы академик Шалтай Смағұловтың 

аса к�рнекті ғалым, педагог, білім беру 

мен ғылым салаларының талантты 

ұйымдастырушы екенін атап к�рсетті және 

бұдан былай мехматтағы ауқымды дәріс 

б�лмелерінің біріне ұстаз-ғалымның есімі 

берілгені туралы үлкен қуанышты хабарды 

жеткізді. С�зінің соңында жиналған жұртты 

Ш.Смағұловтың елге сіңірген ерен еңбегімен 

және �негелі �мірбаянымен таныстыру 

үшін с�з тізгінін механика-математика 

факультетінің деканы Д.Б. Жәкебаевқа 

ұстатты. 

Ғалымның ұлағатты ғұмырнамасы 

туралы факультет басшысының мазмұнды 

баяндамасынан кейін Ш.Смағұловтың 

к�зін к�рген, бірге қызмет жасаған ҚР 

ҰҒА академиктері, физика-математика 

ғылымдарының докторлары, профессорлар 

�телбаев Мұқтарбай �телбайұлы мен Уалиев 

Ғахип Уалиұлы,  Абай атындағы ҚазҰПУ 

ректоры, педагогика ғылымдарының 

докторы, профессор Балықбаев Тахир 

Оспанұлы ғалым және дана ұстаз жайлы 

есте қалғандарымен б�лісті. Естелік 

айтқан әріптестері жас та болса академик 

Ш.Смағұловты «қолданбалы математика» 

саласының лидері деп есептейді, оның 

демнің арасында жұмыс тындыратын, 

жылдам, энергиясы жойқын адам 

болғанын, ал академик-ағасы М.�телбаев 

�зінің математика саласындағы к�птеген 

жетістіктерінің басты себепкері Ш.Смағұлов 

екендігін жария етті.

Рухы асқақ азамат жайлы естеліктер 

легін оның курстасы, физика-математика 

ғылымдарының кандидаты, доцент 

�білқайыров Оңдасын �тегенұлы, бауыры 

Толегенов Шалқыбай Молдаханұлы, асыл 

жары Ортанбаева Қалимаш Демеуқызы 

жалғастырып, академиктің шәкірті, физика-

математика ғылымдарының докторы Болат 

Рысбайұлы ғалымның таңдамалы ғылыми 

еңбектеріне шолу жасады.

Жиында шара қарсаңында арнайы 

ҚР Мемлекеттік сыйлығының лауреаты, 

ҚР ҰИА академигі, ф.-м.ғ.д., профессор, 

Шалтай Смағұлұлы Смағұловтың 70 

жылдығына арналып «Математика және 

математикалық моделдеу» тақырыбы 

бойынша �ткізілген олимпиада нәтижелері 

жарияланды. 

Ғылыми сайысқа Механика-математика 

және Ақпараттық технологиялар 

факультеттерінің 34 студенті қатысқанымен, 

тек «математикалық және компьютерлік 

моделдеу», «механика» мамандықтарын 

игеріп жатқан білімгерлер ғана жеңіс 

тұғырынан к�ріне білді. Бірінші орынды 

3 курс суденті Мақұлбек Асылан иеленсе, 

екінші орынды осу курста оқитын Сабирова 

Юлия мен �теғалиев Асылхан б�лісті. Ал 

тағайындалған жүлделі үшінші орынға 

аталған мамандықтың 3 курс студенті 

Молдабек Азамат, 2 курс студенттері Толеков 

Бекзат («механика» мамандығы) пен Чакенов 

Ернұр  («математикалық және компьютерлік 

моделдеу» мамандығы) лайық деп танылды. 

Сайыс жеңімпаздарын Ш.Смағұловтың 

бауыры Т�легенов Балқыбай Молдаханұлы 

құттықтап, марқұм мерейтой иесінің әулеті 

атынан ақшалай және құнды сыйлықтар 

тапсырды. 

�рі қарай «Тағдыр желісі» сериясына 

енген Шалтай Смағұловтың �мір жолы 

жайлы деректі фильм к�рсетілді. Жиынға 

қатысқан профессор Ш.Смағұловтан 

білім нәрін алған, тәлім-тәрбиесін 

к�ріп, ғылым жолына түскен шәкірттері 

болып табылатын механика-математика 

факультетінің түлектері ұстаздарының есімі 

жаңадан берілген дәріс аудиториясы  қажет 

ететін ж�ндеу жұмыстары мен оны әрлеп-

к�ркемдеуді �з міндеттеріне алды. Ұрпақ 

жалғасы, ұлағатты ұстаздарға деген құрмет-

сый деген осы шығар. 

Кітаптың тұсаукесер рәсімі ғалымның 

мерейтойына арналған ҚР ҰҒА академиктері, 

физика-математика ғылымдарының 

докторлары, профессорлар Мұқтарбай 

�телбаев мен Тынысбек Кәлменов (екеуі де 

математика және математикалық моделдеу 

институты),  Ақпараттық және есептеу 

техникасы институтының бас директоры, 

ҚР ҰҒА академигі, физика-математика 

ғылымдарының докторы, профессор Мақсат 

Қалимолдаев Нұрәділұлы, Халықаралық 

Бизнес университетінің президенті, техника 

ғылымдарының докторы, профессор  Ахмед-

Заки Дархан Жұмақанұлы жасаған Ғылыми 

конференция-семинардың пленарлық 

баяндамаларымен аяқталды. 

Үзіліс кезінде ғалымның отбасы, 

демеуші шәкірттері мен әріптестерінің 

қолдауымен жиналған жұртқа шара 

кейіпкерін еске алуға арналған ас берілді. 

Ас кезінде де Ш.Смағұловтың к�зін к�рген, 

мектепте оқытқан және парталас отырған, 

университетте бірге оқыған, одан дәріс алған 

шешендер с�з алып, ұлтының мақтанышына 

айналған ірі тұлға, арқалы азаматтың �негелі 

�мірін тілге тиек етті.

К�рнекті педагог-ғалым, профессор 

Ш.Смағұловтың құрметіне арналған 

«Математика және математикалық 

моделдеу» атты осы ғылыми конференция-

семинар түстен кейін де жалғасын тауып, 

онымен әріптес ғылым докторлары 

мен кандидаттарының �зекті және тың 

тақырыптарға құрылған тағы да 8 баяндамасы 

тыңдалып, қызу талқыланды.

Д. Ж�КЕБАЕВ, 
 механика-математика 
факультетінің деканы;

Б. �БЕНОВ, 
 аға оқытушы.

31 мая исполняется 80 лет 
замечательному педагогу, 
заслужен ному работнику 
Высшей школы, профессору 
Гульжаннет Валихановой. Около 

40 лет она трудилась на кафедре 

физиологии и биохимии растений 

старшим преподавателем, доцентом, 

заведующей.

Гульжаннет Валиханова родилась в 

Ташкенте в 1939 году. В 1961 году окончила 

биологический факультет Казахского 

государственного университета им. 

аль-Фараби и поступила в аспирантуру 

кафедры физиологии и биохимии растений 

Ленинградского государственного 

университета им. А.А. Жданова. В 1966 году 

защитила кандидатскую диссертацию, после 

чего работала в лаборатории биохимии 

члена-корреспондента АН КазССР Л. 

К. Клышева. В 1998 году решением ВАК 

получила академическое звание профессора. 

В 1989-1990 годах заведовала кафедрой 

физиологии и биохимии растений. 

Валиханова – автор более 90 научных 

и учебно-методических трудов, в том 

числе учебника, учебных пособий, русско-

казахского толкового словаря терминов 

по биотехнологии растений, учебно-

методических пособий, тестов, типовых 

учебных Программ. В 1995 году ее учебник 

«Биотехнология растений» стал победителем 

в конкурсе учебной и учебно-методической 

литературы Фонда Сорос-Казахстан и 

МО РК, в 1996 году 1000 экземпляров 

были изданы за счет Фонда и бесплатно 

распределены по вузам страны в качестве 

учебного гранта.  В 2001 году учебник был 

переведен на казахский язык и издан в 

издательстве «Қазақ университеті» под 

названием «�сімдіктер биотехнологиясы». 

О высоком качестве и востребованности 

этих учебников свидетельствует то, что 

они постоянно переиздаются по заказу 

университетов.

Активно занимаясь учебно-методической 

работой, Валиханова внесла крупный 

вклад в преподавание биотехнологии 

в Казахстане. Являлась председателем 

секции биотехнологии Республиканского 

учебно-методического объединения, 

активным членом авторской группы по 

разработке государственных обязательных 

образовательных стандартов. В течение 

многих лет - членом и председателем учебно-

методической организации факультета, 

разрабатывала рабочие учебные планы на 

биологическом факультете по специальности 

«Биотехнология».  

В настоящее время Гульжаннет Валиханова 

находится на заслуженном отдыхе. 

Несмотря на это, она продолжает работу по 

дополнению, обновлению и переизданию 

учебников по просьбе издательств, а также 

пишет новые книги. 

Коллектив биологического факультета 

и кафедры биотехнологии сердечно 

поздравляет Гульжаннет Жансултановну с 

юбилеем, благодарит за ее плодотворный 

труд и большой вклад в высшее образование 

страны,   выражает глубокое уважение как 

к высокообразованному ученому, высоко 

интеллигентному человеку и Педагогу с 

большой буквы,  желает крепкого здоровья, 

счастья, процветания и дальнейших 

творческих успехов ей и ее близким!  

С уважением, 

коллектив факультета биологии и 

биотехнологии, кафедры

биотехнологии, студенты.

MEREITOI
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JASTAR BETI

ҚазҰУ-да «Ең үздік студенттік топ – 2019» байқауының ақтық сайысы 
мәресіне жетті. Гранд финалдық инновациялық жобаларды қорғау кезеңінде 
әр топ Елбасымыздың «Рухани жаңғыру» бағдарламасы және «2019 жыл – 
Жастар жылының» аясында жобаларын ұсынды. 2012 жылдан бері бастау 
ал¬ған жоба студенттердің белсенді азаматтық ұстанымын қалыптастыру, 
үздік студенттер тобын шығару және ынталандандыру мақсатында жүргізіліп 
келеді. 

Осы жылы 6 факультеттен ең үздік 6 топ 
гранд финалдық кезеңге қатысты. Үш айға 
созылған дода студенттердің уақыттарын 
қызықты әрі пайдалы іске жұмсауына 
септігін тигізді. Студенттердің жалпы оқу 
үлгерімі, ғылыми, мәдени және қоғамдық 
шаралардағы белсенділігі, �зін-�зі басқарудағы 
ұйымдастырушылық қабілеттері сыналатын 
дода бұл жылы да дәстүрлі түрде «Сұңқар» 
студенттер мен магистранттар кәсіподағының 
ұйымдастыруымен жоғары деңгейде �ткізілді. 
Конкурстың т�рт деңгейінде: студенттік 
топтар таныстырылды, «Талайға арман 
болған, талайды қанат қақтырған  ҚазҰУ» 
атауындағы бейнероликтерімен сыналды және 
топтар  интеллектуалдық  қабілеттіліктерін 
к�рсетті, инновациялық жобаларын қорғады. 
Сонымен қатар, «Айналаңды нұрландыр» және 
«Алма-Қала» акциялары т�ңірегінде ҚазҰУ 
қалашығында к�шеттер отырғызуға атсалысты. 
Ақтық сында Физика-техникалық факультеті 
– «Face камера», Ақпараттық технологиялар 
факультеті – «Smart жатақхана», Шығыстану 
факультеті – «Equality» зағип жандарға 
тіл үйрету курсы, Химия және химиялық 
технология факультеті – «Табиғи газ метаннан 
каталитикалық жолмен таза сутегіні алу», 
Биология және биотехнология факультеті 
– «Биогумус», Журналистика факультеті – 
«Diploma project» сынды жобалар ұсынды.   

Дәстүрге айналған «Ең үздік студенттік 
топ – 2019» жобасының нәтижесінде жүлделі 
үшінші орын алған Физика-техникалық 
факультеті, «Жылу энергетикасы - 227» тобы 
Шарын шатқалына жолдама алса, екінші 

орынды иеленген Шығыстану факультетінің 
«Шетел филологиясы: корей тілі» 
мамандығының студенттеріне «Ыстықк�л» 
спорттық-сауықтыру орталығына жолдама 
бұйырды. Бірінші орынға ие болған Химия 
және химиялық технология  факультетінің 
«Химия-201» тобы әл-Фараби атындағы 
ҚазҰУ-дың үздік тобы атанып, Нұр-Сұлтан 
қаласына жолдама алды. Сонымен қатар, 
«Ең үздік студенттік топ» жобасының «Ең 
үздік студент» номинациясына ие болған 
Биология және биотехнология факультеті, 
«Биотехнология-17» тобының студенті 
Ембергенов Нуратдин «Сұңқар» студенттер 
мен магистранттар кәсіподағының «85 
жылдыққа 85 қайырымды іс» жобасы бойынша 
«Үммет жастары» қоғамдық-қайырымдылық 
қорының демеушілігімен ноутбукке ие болса, 
«Ең үздік староста» номинациясына ие болған 
Журналистика факультеті, «PR-101» тобының 
студенті Гүлбану Ерғазықызы Дубай қаласына 
жолдама алды.

Университетіміздің ректоры, академик 
Ғалым Мұтанұлының қолдауымен �ткен 
жобаның финалдық кезеңі Алматы қаласы 
белсенді жастары мен ҚазҰУ оқытушы-
профессорлар құрамының к�зқарасы 
бойынша жоғары деңгейде �ткендігін дәлелдей 
түсті. Жарқын жоба алдағы ағымда студент 
жастардың тың идеялары нәтижесінде жандана 
түспек.

Нұрсәуле ИДАЯТ,
биология және биотехнология факультетінің 

3 курс студенті

Жуырда ректорат мәжілісінде республикамыздағы ең үздік «Сұңқар» 
студенттер мен магистранттар кәсіподағының 20 жылдығына орай 
студенттерді қолдау мақсатында ұйымдастырылған «Сұңқар стипендиясы - 
2019» жобасының жеңімпаздарына арнайы сертификат табысталды.

Студенттер игілігі үшін 2016 жылдан бері 
ұйымдастырылып келе жатқан жарқын 
жоба - «Сұңқар стипендиясына» биыл 
«Сұңқар» студенттер мен магистранттар 
кәсіподағының 20 жылдығына байланысты  
университетіміздегі оқуда үздік, қоғамдық 
жұмыстарға белсенді 20 студент лайық 
деп танылды. Бір айға созылған байқау 
студенттердің әлеуметтік жағдайларына 
басты назар салынуымен қатар, халықаралық, 
республикалық деңгейдегі жобалардың 
жеңімпаздары, университетіміздің белсенді 
және оқу үлгерімі жоғары студенттер болуына  
�з алдына басты талаптар қойған болатын. 
Жоба нәтижесінде 2019 жылғы «Сұңқар 
стипендиясы» жобасының жеңімпаздары: 
�кежан Кеңесов (Тарих, археология және 
этнология, 4 курс), Назым Сәбит (Ақпараттық 
технологиялар, 4 курс), Мейіржан Қалиев 
(Философия және саясаттану, 4 курс), 
Ақниет Қамбар (География және табиғатты 
пайдалану, 3 курс), Фариза Рай (Шығыстану, 
2 курс), Жұлдыз Қайыпжан (Халықаралық 
қатынастар, 4 курс), Динара �білдаева 
(Медицина, 3 курс), Бақдаулет Нуридин  
(Физика-техникалық, 3 курс), Ақерке 
Байгарина (Механика-математика, 3 курс), 
Қарлығаш Сапаралы (Химия және химиялық 
технологиялар, 4 курс), Жарқынай �нафияева 
(Филология және әлем тілдері,  2 курс), Үміт 
Рамазан (Экономика және Бизнес Жоғары 
мектебі, 2 курс), Нұрсәуле Идаят (Биология 
және биотехнология, 3 курс), Кумыс Тулеева 
(Журналистика, 3 курс), Ақтоты Б�лекова 
(Филология және әлем тілдері, 3 курс), 
Жайсан Набидуллин (Физика-техникалық, 4 

курс), Бекзат Сұлтан (Механика-математика, 
2 курс), Мадихан Мағжанов (Заң факультеті, 
3 курс), Назым Самет  (Журналистика, 3 
курс), Ақмарал Нұржан (Биология және 
биотехнология, 3 курс). 

Мәжілісте студенттер арасынан с�з алған 
�кежан Бақытұлы �з с�зінде: «Менің даму 
жолымда әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық 
университетінің қолдауы мен ұсынған 
мүмкіндігі зор болды. Осы орайда университет 
ректоры Ғалым Мұтанұлына және «Сұңқар» 
кәсіподағына алғысым шексіз. Қара 
шаңырақта алған білімім мен тәжірибемнің 
нәтижесін ел дамуына арнауға уәде беремін»,– 
деп университет студенттерінің ризашылығы 
мен мақсат-жоспарларын жеткізді.

Марапаттаулар соңында «Сұңқар» 
студенттер мен магистранттар кәсіподағының 
студент-жастарды қолдауға жол тартқан 
игі жобасына университет ректоры Ғалым 
Мұтанұлы жоғары баға беріп, «Сұңқар» 
студенттер мен магистранттар кәсіподағының 
алдағы ағымдық жұмыстарына сәттілік тіледі. 
Студенттер жанашыры атауына нәтижелі 
жұмыстарымен ие болған  кәсіподақтың 
студент-жастарды қолдауға бағытталған 
жобалары кезекті оқу жылдарында да 
жаңашылдықтың жарқын үлгісін к�рсете 
берері с�зсіз.

Нұрсәуле ИДАЯТ,
биология және биотехнология факультетінің 

3 курс студенті

В Алматы состоялась XVII Международная студенческая PR-конференция 
«Сиреневый PRорыв  «Digital PR для digital поколения!».

Ежегодно студенты специальности 
«Связь с общественностью» вузов страны 
представляют на суд профессионального жюри 
свои проекты, в которых пытаются решить 
важные проблемы экономики, социума, 
бизнеса. Именно с победы на этом конкурсе 
у многих выпускников начиналась карьера в 
коммуникационной сфере: ребят заметили и 
пригласили на работу. 

В последние годы в конкурсе появилась 
фишка – задания на одну секцию дают не 
заранее, а всем прошедшим отбор командам 
прямо во время конкурса. В течение нескольких 
минут студенты готовят кейс с учетом всех 
принципов PR и существующих возможностей, 
а потом презентуют свое решение. В этом 

году практическая секция была посвящена 
25-летию Казахстанского пресс-клуба. За эти 
годы он стал флагманом развития и поддержки 
связей с общественностью в стране. Поэтому 
предлагалось найти креативные способы 
продвижения знаменательной даты. В ходе 
жаркой борьбы победа досталась команде 
студентов КазНУ, в которой участвовали 
Салтанат Мажитова, Ануар Магзумов, Жанерке 
Тлеу, Дана Шауленова, которые получили 
ценные подарки и бесценный опыт.

А. РОЖКОВ,

к.филол. наук,

руководитель проекта
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Әл-Фараби атындағы ҚазҰУ  
мен Үндістан Республикасының 
кадет корпусының арасындағы 
ынтымақтастық туралы 
меморандумға сәйкес, 
13-17 мамыр аралығында
кадеттер делегациясының 
әл-Фараби атындағы ҚазҰУ-дың 
әскери кафедрадасына
сапары өтті.

Үндістер делегациясының алғашқы сапарын 

�л-Фараби атындағы ҚазҰУ-дың бірінші 

проректоры М.М. Бүркітбаев қабылдап, 

Қазақстанның алдыңғы қатарлы – әл-Фараби 

атындағы ҚазҰУ-дың тарихын, жетістіктері 

мен заманауи �мірі туралы баяндады.

�скери кафедраға қатысу барысында Үнді 

кадеттер кафедраның оқу-материалдық 

базасымен танысты, оқу-жаттығу жиындарына 

қатысып, «�л-Фараби атындағы ҚазҰУ-дың 

әскери кафедрасының 85 жылдығы» атты 

дәріс тыңдады. Дәріс барысында әскери 

кафедра меңгерушісі, запастағы полковник 

О.В.Ажимов әскери кафедра туралы, 

бітірушілердің жетістіктері және еліміздегі 

запастағы офицерлерді оқыту жүйесі туралы 

әңгімеледі.

«�скери журналистика» және «�скери 

психология» мамандықтары бойынша 

әскери кафедрада оқитын студенттер әскери 

психология және әскери журналистика 

негіздерінде кадеттерге арналған шебер-сынақ 

�ткізді.

Үнді делегациясының сапары басқа да 

оқиғаларға толы болды. Кафедра студенттері 

Шығыстану факультетінің студенттерімен 

кездесіп, кітапхана мен университет 

мұражайымен, «Керемет» орталығымен 

танысып, «Б�бек» Ұлттық орталығына барды. 

Сапардың соңында д�ңгелек үстел 

�тті, оған әл-Фараби атындағы ҚазҰУ-

дың әскери кафедрасының меңгерушісі 

запастағы полковник О.В.Ажимов 

делегацияның барлық мүшелеріне сыйлықтар 

табыс етті және Қазақстан мен Үндістан 

халықтарының достығын нығайту үшін одан 

әрі ынтымақтастық пен �зара қарым-қатынас 

қажет деп �з ойын жеткізді.

Үнді делегациясының басшысы, полковник 

Пандей Шириш әл-Фараби атындағы ҚазҰУ 

басшылығына және университеттің әскери 

кафедрасына жылы қабылдап, маңызды 

кездесулері үшін Ұлттық Кадет корпусының 

атынан алғыс айтып, әскери кафедрада оқитын 

студенттерді Үндістан Республикасының 

тәуелсіздік мерекесінің тойлауына шақырды.

�скери кафедра

25 мая 2019 года в рамках 
мероприятий, приуроченных к 
празднованию 85-летнего юбилея 
КазНУ им. аль-Фараби, на кафедре 
уголовного права, уголовного 
процесса и криминалистики 
состоялось торжественное 
открытие аудитории имени 
Байтасова Газиза Абдибековича, 
погибшего при исполнении 
служебных обязанностей.

Инициаторами открытия именной аудитории 
выступили МВД РК, Департамент полиции 
Жамбылской области в лице начальника 
Департамента полиции, полковника Оразалиева 
Армана Молдияровича, при содействии 
Департамента полиции города Алматы. 

Цель мероприятия - отдать дань памяти 
и уважения погибшему сотруднику 
правоохранительных органов, выпускнику 
КазНУ. 

За время службы Газиз Байтасов неоднократно 
поощрялся руководством ДП за умелые действия 
при задержании преступников и хорошие 
показатели в работе. В ноябре 2011 года в Таразе 
при задержании особо опасного террориста, 
посеявшего панику среди населения, капитан 
полиции Байтасов героически погиб.

Указом Елбасы Газизу Байтасову присвоено 
звание «Халық қаһарманы»  посмертно. У здания 
Департамента полиции в честь героя установлен 
бюст, а на Обелиске Славы, посвященном 
погибшим сотрудникам полиции Жамбылской 
области, высечено его доблестное имя.

Ш. МАЛИКОВА, 
доцент кафедры уголовного права, 

уголовного процесса и криминалистики; 
А. ШАРИПОВА, 

доцент кафедры уголовного права, 
уголовного процесса и криминалистики 

Профсоюз «Парасат» работников КазНУ им. аль-Фараби организовал в День 
защиты детей яркие праздничные мероприятия.

Солнечным утром первого дня лета военная 
кафедра украсилась красочными баннерами, 
разноцветными воздушными шарами, 
флажками и цветами! Открыли праздник 
начальник военной кафедры КазНУ полковник 
Олег Ажимов и председатель профсоюза 
«Парасат» Талгат Мекебаев. 

Студенты выступили перед детьми 
с интересной концертной программой, 
исполнили детские песни, представили 
юмористические номера. Украшением 
праздника стали выступления аниматоров с 
представлением о мире сказок. 

Для детей были организованы 
занимательные конкурсы «Рисунок на 
асфальте», «Меткий стрелок», «Угадай 
сказку». В интерактивном лазерном тире 
детям старших возрастов представилась 
возможность стрельбы из различных видов 
стрелкового оружия. Большой интерес у гостей 
вызвали выставка образцов оружия, тренажеры 
стрелков-зенитчиков и механиков водителей 
БМП. Никто не остался без подарка. Каждый 
участник получил грамоту и памятный приз.

Продолжились праздничные мероприятия 
во Дворце студентов. Здесь дети окунулись 

в самую настоящую сказку. Интерактивная 
постановка «Ожившие игрушки» не оставила 
равнодушным никого. Вместе с героями 
спектакля юные зрители переживали все 
события доброй истории, танцевали, пели, 
громко хлопали в ладоши!

Завершился праздник занимательными и 
увлекательными экскурсиями в зоологический 
музей факультета биологии и биотехнологии и 
библиотеку им. аль-Фараби.

Диляра САГАДИ


