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Апталық 1948 жылдың 20 сәуiрiнен шыға бастады

Делегации ведущих вузов России – Томского политехнического университета, Московского физикотехнического института и Московского политехнического университета со специальным визитом
прибыли в Казахский национальный университет имени аль-Фараби. Следуя рекомендациям экспертов
международного рейтингового агентства QS, члены делегаций ознакомились с передовым опытом
КазНУ, стремительное вхождение которого в топ-250 лучших университетов мира расценивается
сегодня как яркий феномен прорывного развития в сфере высшего образования и науки.

Российские ученые с большим интересом ознакомились
с открытыми в университете научно-образовательными
лабораториями ведущих мировых компаний Samsung, HewlettPackard, Cisco, Konika Minolta, Fujitsu, технологическим
парком, Центром зеленых технологий, Центром обслуживания
студентов «Керемет» и Центром ситуационного управления.
«Для нас большая честь сегодня быть в вашем вузе, который
является самым динамично развивающимся университетом на
пространстве СНГ. Вне сомнения, КазНУ – это университет
мирового уровня! Я восхищен новыми разработками, которые
находятся на самом передовом мировом уровне, развитием
материально-технической, научной инфраструктурой, умением
находить точки роста. Готовы у вас учиться и сотрудничать», –
с воодушевлением отметил ректор Томского политехнического
университета Петр Чубик. В свою очередь ректор КазНУ им.
аль-Фараби подчеркнул, что расширение международного
партнерства на основе коллаборации вузов является одним из
стратегических направлений деятельности КазНУ. «Достижение
конкретных договоренностей с ведущими российскими
вузами позволит совместно решать многие вопросы в области
кадров в интересах России и Казахстана», – сказал академик
Галым Мутанов. К слову, примером такого сотрудничества с

российскими вузами можно назвать реализацию программы
двойных магистерских дипломов КазНУ и ТПУ, первый выпуск
которой состоялся уже в этом году.
Учитывая большой опыт двух университетов, стороны
договорились наращивать темпы сотрудничества в научной
сфере, расширять спектр магистерского направления по
программе ядерной медицины, физической медицины,
технологии космического материаловедения. КазНУ и ТПУ
заключили соглашение о совместном внедрении и испытаний
разработанных учеными КазНУ им. аль-Фараби технологий по
переработке бериллисодержащего сырья.
С 1 сентября 2017 года стартует проект совместной
подготовки
специалистов
физико-технического
и
математического профиля по магистерской программе двойного
диплома между Московским физико-техническим институтом
и КазНУ им. аль-Фараби. МФТИ и КазНУ планируют
также начать подготовку специалистов для Тянь-Шаньской
высокогорной научной станции. Соглашение о реализации
программы двойных дипломов по направлениям подготовки
«Реклама и связи с общественностью», «Журналистики»,
«Издательское дело», «Дизайн» было достигнуто
и с
Московским политехническим университетом.

Білім беру сапасын қамтамасыздандыру
(БСҚА) тәуелсіз қазақстандық агенттігінің
рейтингі бойынша ҚазҰУ алдыңғы орында.
Көпбейінді ЖОО рейтингінің қорытындысы
бойынша Қазақстанның жетекші оқу орны −
әл-Фараби атындағы ҚазҰУ биылғы жылы да
біріншілік қатарын сақтап қалды.
Л.Н. Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университеті,
М. Әуе
зов атын
дағы Оңтүстік Қазақстан мемлекеттік
университеті, Е.А. Бөкетов атындағы Қарағанды мемлекеттік
университеті, С.Торайғыров атындағы Павлодар мемлекеттік
университеті жоғары дәрежелі бестікті құрап тұр.
Атап өту керек, БСҚА Ұлттық рейтингі үш құрастырушы
сауалдамадан тұрады. Бірінші сауалнама студенттер
контингенті мен құрамын, олардың білім нәтижелерін,
профессорлық-оқытушылар құрамы қызметінің сапасын,
ЖОО-ның
ғылыми
және
инновациялық
қызметін,
халықаралық ынтымақтастығын қамтитын академиялық
статистикалық индикаторлар мен критерийлерді, сонымен
бірге, ғаламтордағы ақпараттық көрсеткіштерді ұсынады.
Екінші сауалнама ЖОО сарапшыларының алдында ЖООның мәртебесін көрсетсе, үшінші сауалнама жұмыс берушілер
алдында ЖОО-ның мәртебесін бағамдайды.
Өз тілшімізден

Очередное заседание ректората Казахского
национального университета имени аль-Фараби
началось с приятных моментов. Отличной
новостью для коллектива КазНУ стала победа
сборной команды КазНУ по баскетболу, которая
выиграла «бронзовый кубок» и юбилейную
медаль на международном турнире среди вузов
в Гонконге.
Первый вопрос повестки дня был посвящен обсуждению
академической репутации. Первый проректор Мухамбеткали
Буркитбаев подробно описал пути определения академической
репутации и популярные пути его улучшения. Также члены
ректората были проинформированы об источниках сбора
экспертных оценок и их влияние на конечный результат. В
этой связи, было предложено создать онлайн - базу данных
потенциальных экспертов и имиджевых материалов по
областям наук, а также своевременно информировать экспертов
и поддерживать обратную связь.
О мерах по повышению репутации вуза среди
работодателей озвучил проректор по учебной работе Аскар
Хикметов. При обсуждении мероприятия по продвижению
узнаваемости вуза были указаны конкретные механизмы и
инструменты для успешной реализации обозначенной задачи.
Для результативной работы по трудоустроиству выпускников
проректор предложил привлечь работодателей на этапе
разработки образовательной программы.
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РЕКТОРАТ
А также проводить курсы повышения
квалификации, взаимодействовать с рабо
то
дателями, сотрудничать с центром занятости
города Алматы и чаще проводить масштабные
ярмарки вакансий. С целью повышения
репутации
вуза
был
озвучен
проект
постановления для деканов факультетов и
Департаменту по академическим вопросам,
где один из пунктов касался разработки
детальной дорожной карты.
О мерах по повышению цитируемости по
областям науки рассказал проректор по научноинновационной деятельности Т.С. Рамазанов.
Он представил сведения о количестве
публикаций авторов КазНУ им. аль-Фараби по
базе данных Scopus за 2012-2016 гг. Так, в 2016
году общее количество публикаций ученых
КазНУ составило 14787. Проректор по научноинновационной деятельности предложил
расcмотреть возможность премирования ППС
за цитируемость статей по базе данных Scopus,
а профессорско-преподавательскому составу
и сотрудникам естественнонаучных кафедр
сфокусироваться на опубликовании статей в
журналах с высоким показателем SJR.
Структуру по улучшению контента webсайта университета представила проректор
по
социальному
развитию
Шолпан
Джаманбалаева. В выступлении проректор
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Туризм мамандары үшін ҚазҰУ
Технопаркінде Дүниежүзілік туризм форумы
(World Tourism Forum Lucerne) тұсаукесері
өтті. Форум, тәжірибелі менеджерлер мен жас
таланттар арасындағы инновациялық идеялар,
туризм бизнесінде өз жолын бастап мемлекеттік
және жеке секторлар, сондай-ақ туристік
қызмет, жаңа инновациялық және дәстүрлі
салалардың озық тәжірибесін беру негізінде
бірегей тұжырымдамасын жүзеге асырады.
Форум
қорытындысы бойынша ӘлФараби атындағы Қазақ ұлттық университеті
«Young Talents» бағдарламасына қосылды,
және өзара түсіністік туралы меморандумға
қол қойылды, студенттік форумы-2019
инновациялық жобалар конкурсына, сондайақ «ойлау орталығы» – беделді халықаралық
қазылар алқасына қатысу құқығына ие болды.
М. ЕСЕНОВ,
география және табиғатты пайдалану
факультетінің оқытушысы

акцентировала внимание аудитории на
необходимости усилении работы сайта
университета и перехода его в будущем на
новый уровень, соответствующий всем
требованиям новейших разработок.
Также на заседании были озвучены имена
преподавателей, которым было присвоено
звания профессора. Их удостоились доктор
экономических наук Рамзан Джаншанло,
кандидат
Таттигул
Картаева,
доктор

политических наук Гулмира Султанбаева,
доктор филологических наук Айнакуль
Туманова, доктор химических наук Тлеутай
Абильдин, доктор педагогических наук Айгуль
Булатбаева, кандидат исторических наук
Наталья Ем, кандидат исторических наук
Мендигул Ногайбаева, доктор философии
Кадыржан Смагулов и кандидат исторических
наук Назия Тасилова.
Соб. корр.

Әл-Фараби атындағы Қазақ
ұлттық университетінде
Қазақстан Республикасының
Білім және ғылым
министрлігінің, Халықаралық
бағдарламалар орталығы мен
әл-Фараби атындағы ҚазҰУ-дың
ұйымдастыруымен «International
Education Fair 2017» атты екі
күндік халықаралық білім беру
көрмесі өтті. Оған АҚШ, Еуропа,
ТМД елдерінің шетелдік 100
жоғары оқу орны мен Қазақстан
және Орталық Азияның 50-ден
астам жоғары оқу орындары мен
білім беру агенттіктері атсалысты.
Аталған көрме ғылым және білім беру
үдерістері
саласында
мемлекетаралық
ынтымақтастықты
кеңейтуге
мүмкіндік
беріп, студенттер арасында академиялық
ұтқырлықты
арттыратын
халықаралық
деңгейдегі
маңызды
диалогтық
алаңға
айналды.
Германияның
Академиялық
алмасулар қызметі ақпараттық орталығының
(DAAD) бағдарламалар жөніндегі менеджері
Филипп Семеновтың айтуынша, қазіргі
уақытта жоғары оқу орнының барлық
талаптарына сәйкес келсе, қазақстандық әрбір
студент Германияның кез-келген 380 жоғары
оқу орнына түсуіне және тегін білім алуына
мүмкіндігі бар. Себебі, үкімет тарапынан
шетелдік студенттерге арнайы гранттар
мен шәкіртақылық бағдарламалар бөлінеді.
Франция, Австрия, Чехияның мемлекеттік
жоғары оқу орындарында және Еуропада
тегін оқуларына болады. Сонымен қатар,
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***
В КазНУ прошла Летняя школа
"Конфликты и вызовы в Центральной Азии,
исходя из региональной и трансрегиональной
перспективы", которая организована в
сотрудничестве Казахского национального
университета им. аль-Фараби и Марбургского
университета им. Филиппа (Германия).
В работе Летней школы приняли участие
30 студентов из Казахстана, Германии и
Кыргызстана.
Учебно-образовательный
процесс
по
модульной
программе
обеспечивают
десять
профессоров
и
преподавателей Марбургского университета,
Казахстанско-Немецкого
университета,
Американского университета в Центральной
Азии и КазНУ.
Участники международной Летней школы
ознакомились с новым инструментарием
и понятийным аппаратом западной науки,
позволяющими
проводить
прикладные
исследования
конфликтов
и
выявлять
конфликтный потенциал в Центральной
Азии. На основе результатов Летней
школы
планируется
институциализация
Центральноазиатских
исследований
в
Германии при Марбургском университете.
***

үкіметаралық келісім аясында Венгрия, Қытай,
Латвия, Польша, Словакия, Беларусь, Украина
үкіметінің гранты бойынша қазақстандық
студенттерге бакалавриат, магистратура және
докторантурада білім алуына мүмкіндік туып
отыр.
Осы
жылы
халықаралық
көрме
жұмысының аясында қазақстандық 12 жоғары
оқу орны академиялық ұтқырлық және
қосдипломдық бағдарлама бойынша шетелдік
университеттермен ынтымақтастық туралы
меморандумға қол қойды. Қосдипломдық
білім беру заманауи трендтердің бірі болып

табылады, осы орайда көрмеге қатысқан
шетелдік жоғары оқу орындарының басым
бөлігі бағдарламаны ұсынды.
Атап
өту
керек,
Қазақстанның
жетекші жоғары оқу орны – әл-Фараби
атындағы ҚазҰУ сұраныстағы білім беру
бағдарламаларын жүзеге асыра отырып, қос
дипломдық білім беру бойынша әлемнің
көптеген
беделді
университеттерімен
табысты ынтымақтастық қарым-қатынас
орнатып келеді. Олардың ішінде Колумбия
университеті, Сарбонна Париж Дидро
университеті, Univeraiti Tun Abdul Razak
(Малайзия), М. Ломоносов атындағы ММУ,
МХҚМИ, Осаки университеті, Лотарингия
ұлттық политехникалық институты (INPL)
Ханьянг университеті (Оңтүстік Корея),
Нанси университеті (Франция) және т.б. оқу
орындары бар.
Қазақстандық
талапкерлер
мен
студенттер білім беру келешегіне жол ашып,
бәсекеге қабілеттіліктерін арттыруға мүмкіндік
берген
көрме
ұйымдастырушыларына
ризашылықтарын білдіріп, көрмеге үлкен
қызығушылық танытты. Деректер бойынша
екі күн ішінде көрмеге 6 мыңнан астам адам
қатысқан.
Гүл БАЯНДИНА

Білім мен ғылымның қара шаңырағы
болып табылатын ҚазҰУ-да студенттер
мен оқытушылар арасында үлкен қолдау
тауып отырған «Айналаңды нұрландыр»
жобасы аясында география және табиғатты
пайдалану факультетінің, картография
және геоинформатика кафедрасының 3 курс
студенттері қаламыздағы №7 арнайы түзету
мектеп-интернатының оқушыларымен кездесіп,
қайырымдылық іс-шарасын өткізді.
Студенттер оқушылармен жылы қарымқатынас орнатып, түрлі қызықты ойындар
ойнатып, олардың білім алуға деген ынтасын
арттырып, өздеріне қарап бой түзеулеріне
ықпал етіп, қамқорлық жасады. Іс-шара
соңында оларға өздері даярлаған сыйлықтарын
беріп, оқушылар мен ұстаздардың алғыстарын
алды.
***
Кезекті ректорат мәжілісінде университет
фототілшісі Марат Жүнісбековке «Жаңа
қазақстандық патриотизм» жобасын жүзеге
асыруға қосқан үлесі үшін байланыс және
ақпараттандыру саласы қызметі мерекесінің
құрметіне «Бауыржан Момышұлы – 100 жыл»
мерейтойлық медалі табысталды.
Мерекелік медальді «Төле би» қоғамдық
қорының директоры, «Жаңа қазақстандық
патриотизм»
жобасының
үйлестірушісі
Оралжан Масатбаев тапсырды.

В КазНУ пройдет встреча заместителя председателя Агентства РК по делам государственной службы и
противодействию коррупции Алика Шпекбаева с ППС и студентами
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Ғылым мен мәдениет
тарихын зерттеушілерді
таңдай қақтырып үлгірген
жиырма бірінші ғасырдың
ғылым мен технологиядағы
әсерлі жаңалықсыз өтпейтін
әр күні өткен замандардың
баппен жылжыған ондаған
жылдарымен барабар десек,
әсірелеп айтқандығымыз емес.
Техникалық ілгерілеу нәтижелері
арқасында адамның көмегінсіз
жұмыс істейтін алып зауыттар
пайда болды, құлтемірлер
өндірісті қойып, кісі күтіміне де
араласа бастады. Алдымыздағы
бес-он жылда қазіргі бухгалтер,
жүргізуші, репортер, аудармашы,
тіпті даяшы сынды қабырғалы
мамандықтардың орнын әмбебап
роботтар басатын түрі бар.
Бұл жетістіктердің барлығының отаны
батыс өркениеті болып табылады. «Өнер-білім
бар жұрттар» өнегесін жас ұрпақ санасына
сіңіру, болашақ іргетасын бүгіннен қалауЕлбасымыз Нұрсұлтан Назарбаевтың көреген
саясатының басты бағдары. Біздің мақсатымыз
айқын, бағытымыз белгілі, ол – әлемдегі ең
дамыған 30 елдің қатарына қосылу, деп атап
өткен еді мемлекет Басшысы. Мақсатқа жету
үшін біздің санамыз ісімізден озып жүруі,
яғни одан бұрын жаңғырып отыруы тиіс.
Бұл саяси және экономикалық жаңғыруларды толықтырып қана қоймай, олардың
өзегіне айналады. Рухани жаңғыру тек бүгін
басталатын жұмыс емес. Тәуелсіздік кезеңінде
бұл бағытта бірнеше ауқымды іс атқарылды.
Мәселен, 2004 жылы «Мәдени мұра»
бағдарламасы аясында Қазақстан аумағындағы
тарихи-мәдени ескерткіштер мен нысандар
жаңғыртылды. 2013 жылы «Халық-тарих
толқынында» бағдарламасы арқылы әлемнің ең
белді архивтерінен төл тарихымызға қатысты
құжаттар жүйелі түрде жиналып, зерттелді.
Енді осы әзірлемелер негізінде ауқымды да
іргелі жұмыстар басталғалы отыр.
Мемлекет басшысы біздің ойлағанымыз
орындалу үшін мұның өзі жеткіліксіз, деп
атап көрсетті. Күллі жер жүзі көз алдымызда
өзгеруде. Әлемде бағыты әлі бұлыңғыр, жаңа
тарихи кезең басталды. Күн санап өзгеріп
жатқан дүбірлі дүниеде сана-сезіміміз бен
дүниетанымымызға
әбден
сіңіп
қалған
таптаурын қағидалардан арылмасақ, көш
басындағы елдермен тереземізді теңеп, иық

түйістіру мүмкін емес. Өзгеру үшін өзімізді
мықтап қолға алып, заман ағымына икемделу
арқылы жаңа дәуірдің жағымды жақтарын
бойға сіңіруіміз керек. Жаңғырған қоғамның
өзінің тамыры тарихының тереңінен бастау
алатын рухани коды болады. Жаңа тұрпатты
жаңғырудың ең басты шарты-сол ұлттық
кодыңды сақтай білу. Онсыз жаңғыру
дегеніңіздің құр жаңғырыққа айналуы опоңай. Бірақ, ұлттық кодымды сақтаймын деп
бойыңдағы жақсы мен жаманның бәрін, яғни
болашаққа сенімді нығайтып, алға бастайтын
қасиеттерді де, кежегесі кері тартып тұратын,
аяқтан шалатын әдеттерді де ұлттық сананың
аясында сүрлеп қоюға болмайтыны айдан
анық. Жаңғыру атаулы бұрынғыдай тарихи
тәжірибе мен ұлттық дәстүрлерге шекеден
қарамауға тиіс. Керісінше, замана сынынан
сүрінбей өткен озық дәстүрлерді табысты
жаңғырудың
маңызды
алғышарттарына
айналдыра білу қажет. Егер жаңғыру елдің
ұлттық-рухани тамырынан нәр ала алмаса,
ол адасуға бастайды, деп атап өткен болатын
Елбасы.
Расында да, болашақта ұлттың табысты
болуы оның табиғи байлығымен емес,

адамдарының бәсекелік қабілетімен айқын
далады. Сондықтан, әрбір қазақстандық,
сол арқылы тұтас ұлт ХХІ ғасырға лайықты
қасиеттерге ие болуы керек. Мысалы,
компьютерлік сауаттылық, шет тілдерін білу,
мәдени ашықтық сияқты факторлар әркімнің
алға басуына сөзсіз қажетті алғышарттардың
санатында.
Сол
себепті,
«Цифрлы
Қазақстан», «Үш тілде білім беру», «Мәдени
және конфессияаралық келісім» сияқты
бағдарламалар – ұлтымызды, яғни барша
қазақстандықтарды ХХІ ғасырдың талаптарына
даярлаудың қамы. Қоғамдық сана жаңғырудың
негізгі қағидаларын қалыптастыруды ғана емес,
сонымен бірге, біздің заман сынағына лайықты
төтеп беруімізге қажетті нақты жобаларды
жүзеге асыруымызды да талап етеді. Оның ең
бастысы - қазақ тілін біртіндеп латын әліпбиіне
көшіру
жұмыстарын
бастау.
Президент
Нұрсұлтан Назарбаев 2012 жылғы желтоқсан
айында
жария
еткен
«Қазақстан-2050»
Стратегиясында «2025 жылдан бастап латын
әліпбиіне көшуге кірісу керектігін» мәлімдеген
болатын. Бұл – сол кезден барлық салаларда біз
латын қаріпіне көшуді бастау, дегенді білдіреді.

Картография және
геоинформатика кафедрасы
«Геодезия және картография»
мамандығының
1 курс студенттері
Мемлекет басшысы
Н.Ә. Назарбаевтың
«Болашаққа бағдар: рухани
жаңғыру» атты мақаласын
оқып, танысты.
Елбасымыз қазіргі заманғы технологиялық
ортаның, коммуникацияның, сондай-ақ, ХХІ
ғасырдағы ғылыми және білім беру процесінің
ерекшеліктеріне байланысты латын әліпбиіне
көшудің терең логикасы бар туралы айтылған.
Әрине, жаңа әліпбиге бейімделу кезеңінде
белгілі бір уақыт кириллица алфавиті де
қолданыла тұратыны да айтылды. Бұл латын
әліпбиіне көшу туралы көтерілген мәселе,
барлық қазақстандықтар үшін, әсіресе қазіргі
жастар мен болашақ ұрпаққа жоғары сапалы
білім алуға мүмкіндік жасалынатын жоба
екеніне сенімдіміз.

Яғни, 2025 жылға қарай іс қағаздарын, мерзімді
баспасөзді, оқулықтарды, бәрін де латын
әліпбиімен басып шығарылуы керек. Ол кезең
де таяп қалды, сондықтан уақыт ұттырмай, бұл
жұмыс осы бастан қолға алынуы тиіс. Үкімет
қазақ тілін латын әліпбиіне көшірудің нақты
кестесін жасап жатыр. Латыншаға көшудің
логикасы қазіргі заманғы технологиялық
ортаның,
коммуникацияның,
сондай-ақ,
ХХІ ғасырдағы ғылыми және білім беру
процесінің
ерекшеліктеріне
байланысты.
Осы орайда ұлттық ғылым мен білімнің қара
шаңырағы - әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық
университетінің ғалымдары қоғамдық және
гуманитарлық ғылымдар бойынша «Жаңа
гуманитарлық білім. Қазақ тіліндегі 100 жаңа
оқулық» жобасын, сондай-ақ «Туған жер»,
«Туған ел» бағдарламаларын жүзеге асыру
жөніндегі нақты ұсыныстар әзірлеп, тәжірибе
жүзінде електен өткізуге кірісті. Осынау
ауқымды жұмыстың нәтижесін көп кешікпей
көретін боламыз.
Жетпісбай БЕКБОЛАТҰЛЫ,
баспагерлік-редакторлық және дизайнерлік
өнер кафедрасының меңгерушісі

түрде мемлекеттік деңгейде қорғалатынын
айтты.
Ел басының мақаласында алдағы жылдарда
қолға алу қажет болатын бірнеше күрделі
мәселелер еліміздің дамуы мен өрлеуі үшін
өте қажетті, ертеңімізге бағыт бағдар беретін,
болашақта елеулі үлкен өзгерістер
мен
жаңалықтар әкелетін игі бастама.
Білімді дамытуға, заманауи әлемдегі бәсекеге
қабілеттілікті дамытуға, туған елін құрметтеуге,
отанының нағыз патриоты болуына жетелей
тіні
не, жасампаз халқымыздың жарқын
болашағын айқындайтын ұлы жоба. Елбасының
идеяларын бәріміз бірге жұмыла көтеріп, жүзеге
асырсақ, біз сонда ғана алдыңғы қатарлы
дамыған елдермен бірге боламыз!

Ел басының мақаласында бұдан басқа да
мәселелер айтылды. Еліміздің ана тілі, тарихы,

ұлттық дәстүрі мен құндылықтар, ұлт үшін
құнды тарихи-мәдени мұраларымызды ресми

Р.О. ТУРАПОВА,
картография және геоинформатика
кафедрасының аға оқытушысы

ҚазҰУ-да «Өнегелі өмір» сериясымен қоғам қайраткері Нұрлан Оразалинге
арналған кітаптың тұсаукесері өтті

БІЛІМ
Студенты Казахского
национального университета
им. аль-Фараби прошли
семестровое обучение в
Словацкой Республике. Учащиеся
факультета филологии и мировых
языков, кафедры языкознания
и европейских языков по
специальности «Лингвистика»
КазНУ им. аль-Фараби получили
знания в университете
Константина Философа в Нитре
по программе академической
мобильности Министерства
образования и науки РК.
Эта программа – одна из стратегических
направлений развития КазНУ им. аль-Фараби.
В настоящее время отечественный флагман
образования успешно реализует программы
внешней
и
внутренней
академической
мобильности, благодаря которым за 120 дней
обучения в 2016 году порядка 15 казахстанских
студентов смогли пополнить багаж знаний, а
кое-кто даже применить свои навыки на деле.
Причем, воспользоваться такой возможностью
смогли учащиеся лишь с высоким уровнем
успеваемости
и
свободно
владеющие
английским языком.
Казахстанские студенты смогли прибли
зиться к истории Словакии и открыли для
себя интересные факты об образовательном
учреждении, в стенах которого провели 4 месяца.
Университет им. Константина Философа в

Нитре носит имя выдающейся личности в
истории Нитры и Словакии - Константина
Философа (Святого Кирилла, 827 - 869). ВУЗ
постоянно модифицируется, как и полагается
современному европейскому университету, в
котором преобладают наука, духовные качества,
высокий профессионализм, педагогическое
мастерство, открытая коммуникация и богатый
выбор программ обучения на всех трёх ступенях.
Ведущий университет готовит студентов
по широкому спектру профессий: педагоги
дошкольных
учреждений,
преподаватели
базовой, средней и высшей школ, специалисты
для культурных учреждений, политологи,

специалисты по маркетингу, менеджеры по
туризму, переводчики, журналисты, богословы,
этнологи, археологи, историки, музееведы,
физики, информатики, психологи, геммологи,
медперсонал, социальные работники и многие
другие.
Университет им. Константина Философа
в Нитре шестой по величине университет
в Словакии, который предлагает обучение
исключительно
по
аккредитованным
программам в дневной или заочной форме.
Обучение
по
программам
бакалавриата
стандартно продолжается 3 года, по программам
магистратуры
–
2
года.
Стандартная
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продолжительность обучения в аспирантуре в
дневной форме – 3 года, в заочной - максимум
5 лет.
Обучение в пределах одного учебного
года разделено на два семестра. Учебный
год начинается 1 сентября календарного
года и заканчивается 31 августа следующего
календарного года.
Университетское образование основано на
Европейской системе трансфера кредитов (European Credit Transfer System), гарантирующей
совместимость с ведущими образовательными
учреждениями
Европы
и
позволяющей
реализовывать мобильность студентов между
университетами во всём Евросоюзе. На каждой
из ступеней обучения студент может выбрать
в рамках своей программы обучения учебные
предметы по интересам из широкого спектра,
предлагаемого его кафедрой, факультетом, а
также другими вузами Словакии. Так он может
активно участвовать в создании собственной
учебной
программы,
её
оптимальном
профилировании и индивидуальном темпе.
Университет предлагает также программы
непрерывного образования.
Студенты КазНУ рады возможности посе
тить ведущий европейский ВУЗ и получить
бесценный опыт в сфере лингвистики.
Гульназ МАНСУРОВА

СҰХБАТ
Әл-Фараби атындағы ҚазҰУ химия
факультетінің түлегі В.В. Хуторянский
бүгінде Ұлыбританияда еңбек етуде.
Қазіргі таңда химия саласында
әлемдік беделге ие болған ғалым
жуырда Алматы қаласында
Корольдік инженерлік академия
(Ұлыбритания) мен әл-Фараби
атындағы Қазақ ұлттық университеті
арасындағы ынтымақтастық аясында
«Антимикробтық белсенділігі бар
гидрогельді таңғыштарды алуға
арналған радиациялық технологияны
құру» жобасы бойынша өтіп жатқан
халықаралық семинардың жұмысына
қатысуға келген В.В. Хуторянский
химия және химиялық технология
факультетінде студенттер мен
магистрлер, РhD докторанттарға дәріс
оқып, кеңес берді. Әлемдік деңгейде
табысқа жеткен жас ғалымның
өмірлік тәжірибесі студенттерімізге
қажет болар деген оймен оны әңгімеге
тартқан едік.

ҚЫСҚАША АНЫҚТАМА
Виталий Викторович Хуторянский 1975
жылы Алматы қаласында дүниеге келген.
Әл-Фараби атындағы ҚазҰУ-дың химия
факультетінің бакалавриатын (1996 ж.) және
магистратурасын (1998 ж.) үздік бітірген. 2000
жылы осында кандидаттық диссертациясын
қорғаған. Гидрофильді полимерлер және
олардың қолданылуы бойынша еңбектерін
әлем мойындаған жас ғалым. Оған дәлел:
фармацевтика мен медицина бойынша импакт
факторы жоғары журналдарда 135-ке жуық
ғылыми мақалалары жарық көрген. Хирш
бойынша индексі – 33. Арнайы шақырумен
әлемдегі жиырмадан астам мемлекеттерде
болып, ғылыми баяндамалар жасаған. Iournal of
Pharmaceutical Sciences
және т.б.
журналдарының редакциялық алқа мүшесі.
Қазіргі уақытта Рейдинг фармация мектебінде
(Ұлыбритания) профессор қызметін атқаруда.
2012 ж. «Биомедицинада қолдануға арналған
материалдарды алуда қосқан үлесі үшін»
Ұлыбритания химиялық индустриясының және
корольдің химиялық қоғамының «McBain»
медалінің лауреаты атанды.

Виталий Викторович, химия ғылымына деген
қызығушылығыңыз алғаш қалай басталған еді?
Мен Алматы қаласындағы №134 мектепгимназиясында оқыдым. Мектепте химия
пәнінен О.В. Семенченко деген ғажап ұстаз
сабақ беретін. Оқушылардың дені қиын сабақ
деп есептеп, онша көңіл бөле бермейтін химия
пәнін ол кісінің жақсы түсіндіріп, қызықты
өткізетіні соншалықты, осы пәнге ерекше
қызығатын болдым. Тіпті, сол кездері өзіміз
тұратын пәтеріміздің жуынатын бөлмесін
химиялық зертханаға айналдырып алғаным
да есімде. Сол жерде жиі-жиі түрлі химиялық
тәжірибелер жасайтынмын.
-Сіздің осындай үлкен табыстарға қол
жеткізуіңізде ҚазҰУ-дегі ұстаздарыңыздың да
еңбегі бар болар?
-Әрине, не нәрсенің де жақсы болмағы
іргетасынан ғой. Университеттің бірінші
курсында оқып жүргенде ең қиын деп
есептелетін
тақырып - Менделеевтің
периодтық жүйесін х.ғ.д., профессор Ғалия
Сапағазиқызы Қуанышева жүргізді. Ол кісі
дәрістерін логикалық жағынан оңтайлы
құратындықтан студенттер сабақты жеңіл
игеріп, есіне жақсы сақтап қалатын. Сонымен
бірге үшінші курста физикалық химия пәнінен
дәріс берген Әлия Қапанқызы Оспанованың

жүйелі құрылған дәрістері мен семинарлары
да өте қызықты болатын. Өйткені ұстазымыз
сабақты әр студенттің санасына кіретіндей етіп
ынты-шынтысымен түсіндіретін еді. Ал кафедра
меңгерушісі, х.ғ.д., профессор Зәуре Сағиқызы
Нұркеева тек талантты ұстаз ғана емес, мықты
ұйымдастырушы да болды. Ол кісінің жұмысты
өте жақсы ұйымдастыруының арқасында
кафедрада мықты тәртіп болатын, ал тәртіп
қашанда жақсы нәтиженің кепілі. Ғылыми
жұмыстар үшін өте қажетті, аса қымбат тұратын
шетелдік приборлардың кафедраға әкелінуіне
де Зәуре Сағиқызы үлкен еңбек сіңірді. Біздің
студент кезіміздің өзінде жоғары молекулалық
қосылыстар курсы бойынша жалпы практикум
жақсы қойылған еді. Зәуре Сағиқызы дарынды
жастарға көп қолдау көрсететін. Менің алғаш
рет Польшаға баруыма да сол кісі көмектесті.
-ҚазҰУ-де, өзіңіз жұмыс жасағаннан бергі
уақытта болған қандай өзгерістерді байқадыңыз?
-Химия
және
химиялық
технология
факультетіндегі зертханаларда, алдымен, жаңа
қондырғылар көзіме түсті. «Наноорталықтың»
ашылуы, болашақта университет ғылыми
жетістіктерге жол ашады деп ойлаймын. Оқу
үдерісі бойынша да батыстық жүйе сезіледі,
мысалы «универ» жүйесі, дәріс оқуға ыңғайлы
әртүрлі аудио-видео қондырғылар, сонымен

бірге жаңадан енгізілген рейтингтік жүйе
бойынша дифференцияланған қосымша төлем,
осының бәрі, менің ойымша дұрыс шешілген
мәселелер.
Сонымен
бірге
айта
кететін
жайт,
оқытушылардың педагогикалық жүктемесі
батыспен
салыстырғанда,
өте
жоғары.
Мен қызмет атқаратын Рейдинг фармация
мектебінде ассациаланған профессор 130150 сағ. жүктемемен істейді. Жаңа ғимаратқа
көшуіне
байланысты
ғылыми-зерттеу
зертханаларының
саны
да
бұрынғымен
салыстырғанда азайып кетіпті.
Әлбетте, мен органикалық заттар, табиғи
қосылыстар және полимерлер химиясы
мен технологиясы кафедрасы мен Рейдинг
фармация
мектебі
арасындағы
ғылыми
ынтымақтастықтың жалғасып келе жатқанына
қуаныштымын, осыған байланысты Корольдік
инженерлік Академия мен Британ Кеңесі
қаржылайтын жаңа бағдарламалар жүзеге асуда.
-Біздің студенттерімізге қандай ақыл-кеңес
айтасыз, олардың қандай мүмкіндіктері бар?
-Ең бірінші, жұмыс барысында басым,
маңызды мәселелерді қойып үйрену керек. Тек
ұстаздары не айтар екен деп күтіп отырмай,
өздігінен жұмыс істеуге дағдылану маңызды.
Ал егер ғылыммен айналысамын десе, онда
еңбексүйгіш, ғылыми қызығушылық, ойлау
қабілеті барынша икемді болуы керек.
Тағы бір айтайын дегенім, өзім осы жерде
жұмыс істеп кеткен кезбен салыстырғанда қазір
студенттерге көптеген мүмкіндіктердің жасалып
жатқанын байқадым. Қазір магистранттардың
барлығына мемлекет есебінен шетелдегі
ғылыми орталықтарда стажировкадан өтіп
келуге толық жағдай жасалған екен. Түсіне
білген адамға бұл деген өте үлкен мүмкіндік. Тек
магистранттарымыз осы мүмкіндіктерді тиімді
пайдалана алса екен.
Сұхбаттасқан, Перизат ҮРКІМБАЕВА,
органикалық заттар, табиғи қосылыстар мен
полимерлер химиясы кафедрасы

В КазНУ прошла встреча первого проректора Мухамбеткали Буркитбаева
с делегацией университета Манчестер
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ДЕНЬ РАБОТНИКОВ СВЯЗИ И ИНФОРМАЦИИ
В КазНУ им. аль-Фараби прошла
Международная научнометодическая конференция на
тему «Издательское искусство
и печать ХХІ века: процесс
глобализации и национальные
особенности».
Конференция
была
приурочена
к
130-летию первой казахской журналистки,
публициста, психолога, педагога-просветителя
и общественного деятеля Назипы Кулжановой
(1887 – 1934). Роль информирования в
современном обществе велика, что лишний раз
заставляет нас обернуться к истокам печатной
публицистики столетием ранее. Гендерная
журналистика, обращенная к актуальным
вопросам социализации женщин, вопросы
здравоохранения и образования поднимались
Назипой Кулжановой, которую высоко ценили
лидеры Алаш – А. Байтурсынов, А. Букейханов,
М. Жумабаев, С. Садвокасов и многие другие.
В 1920 году Назипа Кулжанова становится
членом Комиссии Наркомпроса Казахской
автономии по подготовке учебников, книг. Она
принимала участие в подготовке казахской
азбуки. Яркой звездой среди подруг и соратниц
стала Назипа Кулжанова, автор дидактических
трудов: «Традиционное воспитание в школе»,
«Воспитание матери и ребенка», их тематика
актуальна и сейчас. Она советовалась с Сакеном
Сейфуллиным,
Беимбетом
Майлиным,
Мухтаром Ауэзовым, Сабитом Мукановым,
Габитом Мусреповым и др.
Известный поэт Султанмахмут Торайгыров
посвятил
Назипе
Кулжановой
поэму
«Знакомство», в которой подчеркнул грани
ее Личности: честность, женственность,
отзывчивость и деловитость. «Последнее
качество, отметил поэт, отсутствует даже у
многих мужчин». Человек интересной судьбы,
энергичная подвижница, Назипа Кулжанова
известна как педагог-ученый и переводчик.
Благодаря ей произведения Абая, Ибрая
зазвучали на русском языке. А казахи узнали
в ее переводе произведения Льва Толстого,
Максима Горького, Александра Куприна,
Владимира Короленко и др. В исполнении

Назипы польский композитор Александр
Затаевич переложил на ноты песни «Плач
Кадыра», «Гайни-ау, саулем», др.
Только
ранний уход фактически уберег ее от массовых
репрессий, начавшихся в 1937 году… Невольно
вспоминается уроженка Северного Казахстана,
на рубеже ХХ века получившая высшее
зарубежное образование Умсын Жусипкызы,
которая закладывала основы начального
образования для девочек среди казахов… О
ней писал Магжан в эссе «Акан серэ», Сабит
Муканов в «Школе жизни».
Спикеры конференции обратили внимание
на плеяду казахских девушек и женщин, активно
включившихся в решение государственных
и общественных проблемных вопросов в
начале ХХ века – Назипа Кулжанова, Сара
Есова, Алма Оразбаева, Шолпан Иманбаева,
Аккагаз Досщанова и др. Журналистам ныне
следует перенимать у них гражданственность,

настойчивость, грамотность. Профессор Н.Т.
Шынгысова поделилась сведениями о том, как
чтят в Турции память о первых журналисткахженщинах, эту традицию следует перенять и
нам.
Форум был инициирован кафедрой
издательско-редакторского и дизайнерского
искусства факультета журналистики КазНУ
им. аль-Фараби (зав.кафедрой – профессор Ж.
Бекболатулы) и ТОО «Қазақ газеттері» (к.ф.н.
Ж. Кенжалин). Вниманию собравшихся была
представлена экспозиция, подготовленная
сотрудниками Научной библиотеки, в которой
нашли отражение публикации Назипы в
журнале «Айқап», первых национальных СМИ,
исследовательские материалы о ней.
В работе конференции приняли участие
ученые-исследователи
творчества
Н.
Кулжановой, земляки Н.С. Кулжановой,
студенты и молодые ученые, преподаватели.
Научная
библиотека
университета
пополнилась новыми книгами – их передали
в дар авторы исследований об Алаш и Н.
Кулжановой. Впервые учреждена именная
стипендия Назипы Кулжановой, которой
будут поощрять лучших студенток факультетов
журналистики
(спонсоры
специально
приехавшие на форум из Костанайской области
предприниматели Ж. Хамзин и Б. Абыкаев).
Еще многое предстоит изучить в творческом
наследии Назипы Кулжановой; ведь ее труды
ждут молодых исследователей в архивных
фондах ЦГА РК, отделах редких книг и рукописей
Казахстана и зарубежных, частных архивах.
Не удается пока найти следы ее единственной
дочери и внуков… Социально-гуманитарный
блок среднего и высшего образования может
и
должен
пополниться
методическими
находками Назипы Кулжановой и ее соратниц.
Опередившая время, заглядывавшая далеко
вперед, она продолжает светить нам, словно
рано угасшая звезда…
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Издательство «Қазақ
университеті» выпустило в
свет книгу, посвященную
видному государственному и
общественному деятелю, доктору
технических наук, профессору,
академику НАН РК, МИА и НИА
РК, Лауреату государственной
премии РК, президенту
«АКА групп», председателю
попечительского совета фонда
«Мунайшы», президенту фонда
Совет мира и согласия РК Аскару
Алтынбековичу Кулибаеву.

Данное
издание
является специальным
выпус
ком
в
попу
лярной книжной серии
«Өнегелі өмір», изда
ваемой
Казахским
национальным
уни
вер
ситетом им. альФараби под руко
вод
ством ректора КазНУ
им. аль-Фараби Г.М.
Мутанова с 2011 года.
В книге нашли
отражение архивные и автобиографические
материалы о жизни и деятельности А. Кулибаева,
статьи,
выступления,
воспоминания,
фотографии разных лет. Особый интерес у
читателя вызовет глава, которая охватывает
период детства, юношества, где представлены
короткие заметки, рассказы и воспоминания о
родителях, родном крае, о детях и внуках Аскара
Кулибаева. В книге также можно прочитать
теплые пожелания и воспоминания друзей,
соратников и коллег, которые работали вместе с
Аскаром Кулибаевым, стихи о герое книги.
Издание предназначено для широкого
круга читателей и, особенно, молодежи, для
которой жизненный путь Аскара Кулибаева
является ярким примером для подражания.

Гюльнар МУКАНОВА,
к.и.н., доцент КазНУ им. аль-Фараби

Соб. корр.

ҚҰРЫЛТАЙ
Таяуда дүние жүзі қазақстарының
кезекті V құрылтайы өтті. Бұл
құрылтайға дүние жүзінің 39
мемлекетінен делегациялар
қатысты. Ең көп делегаттар
көршілес Қытай, Өзбекстан,
Ресей мемлекеттерінен келсе,
алыстағы қазақтар аз тұратын
мемлекеттерден тиісінше аз
делегаттар қатысты. Дүние жүзі
қазақтары қауымдастығының
төрағасы, Елбасы Қазақстан
Республикасының Президенті
Нұрсултан Әбішұлы Назарбаевтың
осы құрылтай жиналысында
сөйлеген сөзі, ой –пікірі,
ұлтжанды ұсыныстары кімді болса
да толғандырады, ұлтқа деген
жанашырлық, қамқорлықтың
айқын көрінісі Елбасының сөзінде
жатыр.
Қазақ халқы өз тарихында жер жүзіндегі
Біріккен
Ұлттар
Ұйымына
мүше
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мемлекеттің бірі болса да, өз тарихында көп
қиындықтарды, бодандықты, ашаршылықты
жерінен, өз жерінен өзі үркіп қашқан
қуғыншылықты көрді. Сол үшін де ел аузында
«мың өліп, мың тірілген қазақ» деген ғұлама
нақыл сөз қалды. Шет елдерге кеткен қазақ
жұрты амалсыздан, бас сауғалап кеткені тарихи
шындық. Қазақстан елі егемендік алғалы
бері мемлекеттің негізгі саясаты сыртқа ауып
кеткен қандастарымызды елге қайтару болып

отыр. Егемендік алғалы шет елдерде жүрген 1
миллионнан астам қандастарымыз өз Отанына
қайтып оралды. Бүгінде олар Қазақстанды
көркейтуге, дамытуға өз үлестерін қосып жатыр.
Елге келген қандастарымыздың арасынан
ерен еңбегімен танылған небір қайраткерлер,
ғалымдар, ақын-жазушылар бар. Олармен
өз отандастары мақтанады. Ал осы жылы
өткен қазақтардың бесінші құрылтайында
Елбасы керемет мәні терең ойлы ұлтқа деген
қамқорлықты көрсеткен ұлы пікірлерін ортаға
салды. Өз сөзінде Президент «қазақтың бір
ғана Отаны бар, ол Қазақстан» - деген сөзі
қандай салиқалы. Елін, жерін басына қара бұлт
орнаған кезде тастап, шет ауып кеткен қазақтар
басқа елдерде де өз еңбекқорлығымен, ақылпарасатымен, адами жақсы қасиеттерімен көзге
түсті, өмір сүрді, мақсатына жетті. Бірақ, атабаба туған, өскен жерге елге не жетеді, шеттегі
ағайындардың да арманы, мақсаты мынадай
жеке ел болып дүние жүзіне жақсы жақтарымен
таныла бастаған өз еліне оралу, мәңгілік қазақ
мемлекетін өркендетуге үлес қосу болып отыр.
Осы тұрғыда Елбасы Президент Н.Ә. Назарбаев
келем деген қазаққа есік ашық, елге келем
дегендерге барлық жағдай жасалатындығын
айтты.
Осы
мәселемен,
яғни
сырттағы
қандастарымызды елге келуге жағдайын
жасайтын,
реттейтін
мәселелерімен
айналысуды Үкіметке жүктейтінін мәлімдеді.
Сонымен бірге Елбасы, шет елде тұратын
барлық қазақ жұртының өкілдеріне өз сәлемін

арнайы жолдап, ұлттық дәстүрімізді одан әрі
асқақтатты.
Әрине, заңгер ретінде, ұстаз ретінде
Елбасының
тебірене
сөйлеген
сөзі,
қандастарымызға деген қамқорлығы кімді
болса да терең тебірентеді, сан-қилы ойға
жүгіртеді. Қазақстанда Президент Елбасы біреу,
халқы оған тіреу болуы керек. Осы айтылған
ұлы ұсыныстарды бұлжытпай, жүзеге асыру
үшін көптеген құқықтық нормалар қабылдау
қажет. Ең негізгі мәселе – қандастарымыздың
елге оралуымен белгілі бір мемлекеттік ұйым
(министрлік) тікелей айналысуы, мемлекеттің
осы мәселедегі саясатын бағдарлап, жүзеге
асыруы қажет. Конституция бойынша, біз
құқықтық мемлекетпіз. Осыған орай көшіп
келу, оларды қоныстандыру, көшіп келген
жерлестерге көмек беру, жұмысқа орналастыру,
оқыту, мамандық беру мәселелерінің бәрі
де
нормативтік-құқықтық
актілерімен
реттелуі тиіс. Президент өз сөзінде шетелде
тұратын ағайындардың балаларын оқыту
үшін, жыл сайынғы мемлекеттік квота 2 есе
өсетіндігін айтты. Бұл отандастарға деген
зор қамқорлықтың көрінісі. Әл-Фараби
атындағы Қазақ ұлттық университеті білім,
ғылым саласында дүние жүзіне әйгілі оқу
орны. Шетелден келген қандастарымызға
зор қамқорлық көрсетудің де үлгісін осы
университет көп жыл бойы көрсетіп келеді.
Ендеше шеттен келген отандастарымызға біздің
оқу орнының да есігі әрқашан ашық.
Жалпы алғанда, шетелден қазақтардың

елге оралуы тек Қазақстанның туын биіктете
түсері айқын. Еліміз толысса, білімді, еңбекқор
азаматтар көбейсе, мемлекетіміздің тұғыры
биіктей беретіні сөзсіз.
Ендеше, өз ата қонысына келгендерге зор
қошеметпен, құрметпен қарайық!
Арықбай АҒЫБАЕВ,
заң ғылымдарының докторы,
әл-Фараби атындағы ҚазҰҰ-дың профессоры,
ҚР еңбек сіңірген қайраткері,
ҚР жоғарғы мектеп Ұлттық Ғылым
Академиясының академигі

ҚазҰУ-да «Аймақтық және трансаймақтық перспективасындағы
Орталық Азиядағы қауіптер мен қақтығыстар» атты жазғы мектебі өтті

ШАРА
Коллектив Центра
психологических технологий и
инноваций при КазНУ им. альФараби сегодня динамично и
эффективно осуществляет свою
деятельность.
За короткий срок существования команда
ведущих экспертов Казахстана в области
фундаментальной и прикладной психологии,
разработали и внедрила новые психологические
технологии (методики, тренинги, семинары,
программы), стимулирующие повышение
самоэффективности личности и коллектива
в разных сферах жизни (образование,
здравоохранение,
производство,
спорт,
реклама и мн. др.). В Центре психологических
технологий
и
инноваций
сегодня
проводятся психологические мероприятия
республиканского уровня, и в 2016-2017
учебном году были проведены Летние и
Зимние Психологические школы, участниками
которых стали более 500 психологов, педагогов,
студентов из всех регионов Казахстана.
Значимое место в работе Центра имеет работа
со студентами по обучению совладающему
поведению, связанному с формированием
Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық
университеті филология және әлем
тілдері факультеті шетел филологиясы
және аударма ісі кафедрасында
«Айналаңды нұрландыр» жобасы
аясында АҚШ-тың Висконсин
штатының аймағында орналасқан
Мадисон зерттеу университетінің
профессоры, әдіскер славист Карен
Эванс Ромэйн «Көптілді ортада шетел
тілдерін оқытудың қазіргі заманғы
әдістері «Contemprary methods of foreign language teaching in polylingual environment» атты тақырыпта ағылшын
тілінде дәріс оқыды.

Профессор
Карен ЭвансРомэйн дәріс
інің
мақсаты
т ы ңд а рм а н 
дарды қазіргі таңдағы шетел тілдерін оқыту
әдістерімен таныстыру, әлем қолданысына
еніп жатқан тың жаңалықтардан хабардар
ету, тәжірибе алмасу және бірлесе отырып
өзге тілдерді жедел үйренуге бағытталған оқуәдістемелік құралдар жазу болып табылады.
Дәріс курсына тіл мұғалімдері, сонымен
қатар университет оқытушылары да қатысты.
Курста оқылған дәрістер заман талабына
сай, қызықты әрі мазмұнды болды. Шетел
филологиясы және аударма ісі кафедрасының
білікті де, тәжірибелі мамандары мен қатысушы
тыңдармандар сұрақтар қойып, орыс және
ағылшын тілдерін оқытудың жаңа әдістерін
ортаға салып, өз тәжірибелерімен бөлісті.
Сонымен қатар дәріске Қазақ менеджмент
экономика және болжау институтының
профессоры PhD докторы Г.Ж. Смагулова
және қазақ тіл білімі кафедрасының ғылымиинновациялық жұмыс және халықаралық
ынтымақтастық
жөніндегі
кафедра
меңгерушісінің орынбасары PhD докторы Ү.Ғ.
Анесовалар қатысты.
Курстың соңғы күні профессор Карен
Эванс Ромэйн өзінің әдістеме саласындағы
тәжірибесін қорытындылап, әр тыңдарманға
курстың Certificate of Attendance куәлігін өз
қолымен табыс етті.
Р.М. ТАЕВА,
шетел филологиясы және
аударма ісі кафедрасының
оқытушыcы, ф.ғ.к., доцент

экономического
сознания,
стратегиями
преодоления
жизненных
трудностей
и
созависимого поведения.
В
Центре
работают
настоящие
профессионалы,
доктора
и
кандидаты
психологических наук, опытные практики,
являющиеся также авторами учебников,

Центр эстетического воспитания
«Гармония» организован с целью
развития нравственно-эстетической
культуры студентов, приобщения их
к разнообразной художественноэстетической деятельности,
направленной на формирование
у них способности полноценно
воспринимать и правильно понимать
прекрасное в искусстве и в жизни.
Деятельность Центра направлена на реализацию
накопленного
воспитательного
потенциала
ученых, ППС и обучающихся кафедры педагогики
и образовательного менеджмента, факультета
философии и политологии.
Сегодня Центр предоставляет услуги по
повышению квалификации преподавателей вузов

Известно, что окончание вуза и
получение диплома магистра ещё
не означает, что начинающий
преподаватель уже является
профессионалом. Ему предстоит
пройти определенный путь
профессионального становления,
первоначальной частью которого
является период адаптации, или,
как ещё говорят, «вживания»
в профессию. Молодой
специалист, начинающий
свой профессиональный путь,
испытывает затруднения,
проблемы из-за отсутствия
необходимого опыта. С целью
оказания методической
помощи начинающим молодым
специалистам, выпускникам
магистратуры, на кафедре
создана Школа молодого
преподавателя. Целью Школы
молодого преподавателя
является организация и создание
условий для профессионального
роста начинающих
преподавателей, формирование
у них высоких профессиональных
идеалов, потребностей в
постоянном саморазвитии и
самосовершенствовании.

монографий, учебных пособий, по которым
занимаются студенты ВУЗов нашей страны.
Они реализуют новые технологии и практикоориентированные программы для психологов,
преподавателей, студентов, родителей, врачей
и всех желающих, представляющие разные
школы и направления отечественной и
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мировой психологии.
Сотрудниками
Центра
разработаны
авторские технологии в сфере психологической
диагностики,
консультирования,
психологической терапии с учётом этнических,
региональных
особенностей,
которые
внедрены в процесс обучения студентовпсихологов и в практическую деятельность.
В Центре сегодня можно получить
компетентную консультацию психолога по
личным,
семейным,
профессиональным
вопросам,
повысить
квалификацию
и
уровень знаний в работе, общении с детьми,
коллегами или родителями, стать более
коммуникабельным благодаря эффективным
психологическим техникам и методикам.
Также можно принять участие в интересных
психологических исследованиях, получить
заряд позитива и повысить свой личный
потенциал. Двери Центра для Вас всегда
открыты!
Ф.С .ТАШИМОВА,
директор Центра психологических
технологий и инноваций
д.психол.н., профессор

и учителей школ по организации и проведению
воспитательной
работы,
консультации
по
психологическим проблемам детей и подростков,
консультации по раннему развитию детей. Также
предусмотрены специализированные курсы по
организации
и
проведению
индивидуальных
занятий игре на фортепиано и домбре, организация
индивидуальных и групповых занятий со студентами,
преподавателями по спортивным бальным танцам.
В Центр часто проводятся выездные курсы
для кураторов-эдвайзеров. Одна из них была
проведена для преподавателей ЖГУ им. Жансугурова
по повышению квалификации по современным
технологиям организации воспитательной работы в
вузе.
Преподаватели
факультета
философии
и
политологии,
факультета
востоковедения
участвовали на занятиях по спортивным бальным
танцам.

Иностранные студенты подготовительного
факультета, а также студенты и магистранты
факультета философии и политологии посещали
занятия игре на фортепиано и достигли хороших
результатов.
Сегодня деятельность Центра направлена
на
приобщение
студенческой
молодежи
к
национальной культуре и музыкальному наследию
Казахстана, повышение нравственно-эстетической
культуры, формирование здорового образа жизни,
ответственности, умения работать в команде.

В
основе
работы
Школы
лежит
профессионально-личностное
развитие
и саморазвитие молодого преподавателя,
способного выходить за пределы устоявшихся
стандартов деятельности, самостоятельно
осуществлять
инновационные
процессы
творчества в самом широком смысле.
Одним из основных условий успешности
функционирования
Школы
является
решение
фундаментальной
задачи
комплексной подготовки педагога на основе
компетентностного подхода.
В начале учебного года в состав «Школы
молодого преподавателя» кафедры вошли 11
молодых преподавателей со стажем работы
в вузе от 0 до 5 лет. Молодому специалисту
необходима
постоянная
товарищеская
помощь.
За
молодыми
специалистами
закреплены
преподаватели-наставники,
из числа опытных профессоров и доцентов
кафедры. Наставничество – один из
эффективных методов адаптации выпускников
магистратуры, решивших посвятить себя в
будущем научно-педагогической деятельности.
Задача наставника – помочь молодому
преподавателю реализовать себя, развить
личностные качества, коммуникативные и
управленческие умения. Наставник должен
обладать
высокими
профессиональными
качествами,
коммуникативными
способностями, пользоваться авторитетом на
кафедре. Работа наставника рассматривается
как одно из ответственнейших общественных
поручений.

Работа школы молодого преподавателя
ведётся
в
соответствии
с
планом,
утверждённым на заседании кафедры. С
начала текущего учебного года в рамках
Школы
молодого
преподавателя
были
проведены
такие
мероприятия,
как
знакомство, разъяснение целей, задач и
методики разработки УМКД и силлабусов
(ст.преподаватель А.Г. Жумагазиева); беседы
с молодыми преподавателями о проблемноориентированном
подходе
в
практике
преподавания в высшей школе (д.э.н.,
профессор Д.А. Кунанбаева); о проектноориентированном
подходе
в
практике
преподавания в высшей школе (к.э.н., доцент
Т.С. Сокира); о приемах установления контакта
со слушателями, привлечение и удержание
(д.э.н., профессор Г.Н. Сансызбаева); о методах
управления
эмоциональным
состоянием
во время занятий ( д.э.н., профессор А.Н.
Тургенбаева).
В течение учебного года регулярно
на кафедре проводятся индивидуальные
консультации молодых преподавателей. Они
получают конкретные советы по интересующим
их вопросам не только от наставника, но
также от заведующего кафедры и других
опытных преподавателей. Открытые занятия,
которые проводят преподаватели по разным
дисциплинам, дают молодёжи возможность
увидеть на практике особенности разнообразия
форм и методов работы на занятиях.

Бекжан МЕЙРБАЕВ,
зам. декана факультета философии и
политологии по научно-инновационной деятельности и
международным связям,
кандидат философских наук, доцент

Ж.О. ТУМБАЙ,
руководитель ШМП кафедры, к.э.н.,доцент

В КазНУ прошел форум «Один пояс – один путь»

ЖАЛЫН
В рамках проекта «Сто книг»
руководителями кружка «English
Drama Club» ежегодно проводятся
спектакли на английском языке
силами студентов кафедры
иностранной филологии и
переводческого дела факультета
филологии и мировых языков.

На этот раз это
были Хроники Нар
нии Клайва Стейплза
Льюиса
(жанр
«Фэнтези», литера
турная
сказка).
Спектакль
прошел
на высоком уровне, несмотря на то, что наши
студенты вовсе не профессиональные актеры,
к тому же многие мужские роли исполняли
прекрасные девушки. Студенты постарались
передать всю атмосферу пьесы, вжились в
роли, и у них это замечательно получилось.
В постановке участвовали студенты всех
курсов: с первого по четвертый. К слову, это
был последний спектакль, поставленный
нашими четверокурсниками. Перед нами
выступали: режиссеры Адина Аулетова,
Жандарбек Нурханов и магистранты Гульдана
Несипбай (Лев Аслан) Зарина Мусалимова, а
также студенты (Сьюзан Певенси и Мистер
Тумнус),
Куандык Нуржан (Гинарбрик),
Айым Орысбаева (Эдмунд Певенси) – Майя
Жандаулетова (Волк Могрим).
Будем ждать следующую постановку в
новом семестре. Надеемся, что младшие курсы
последуют примеру старших и поставят не
менее впечатляющий спектакль. «English drama
club» – это не просто клуб английского языка
и театра, а также большая англоязычная семья.
Участие в такого рода мероприятиях
помогает студентам освоить лексику и
произношение изучаемого языка, что является
одним из эффективных методов.
Т.П. КОЛЕСНИКОВА,
преподаватель кафедры иностранной
филологии и переводческого дела,
руководитель кружка «English Drama»
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Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық
университетінде Жастар ұйымдары
Комитетінің отырысында студенттер
Астана қаласының Халықаралық
әуежайына Елбасының есімін беру
жайын талқылады. Біздің тәуелсіз
мемлекетімізді құрудағы Елбасының
ерен еңбегіне лайықты баға беретін,
барлық қазақстандықтар үшін елеулі
оқиғаны жастар зор қуанышпен әрі
құлшыныспен қабылдады.

Тәуелсіздік жылдары Қазақстанның саясат,
экономика, әлеуметтік салада қол жеткізген
жетістіктері мен табыстарын біз Нұрсұлтан
Әбішұлының есімімен байланыстырамыз.
Елбасының арқасында Қазақстан тұрақтылық
пен келісімнің, бейбітшіліктің үлгісі болып
табылып, әлемге танымал әрі бәсекеге
қабілетті мемлекет болды. Оның қолдауының
нәтижесінде біздің арман-мақсаттарымыз
жүзеге
асуда.
Мемлекет
басшысының
бастамасымен он мыңдаған жастар «Болашақ»
бірегей бағдарламасы аясында әлемнің жетекші
оқу орындарында білім алуға мүмкіндік алды.
«Диломмен ауылға!», «Жасыл ел», «Жастар
Жуырда география және
табиғатты пайдалану факультетінің
география, жерге орналастыру
және кадастр кафедрасының
оқытушылары Сұлушаш
Абдыгалиева және Ақерке
Бектұрғанова ұйымдастырған
"Жерге орналастыру
мамандығының қазіргі кезеңі,
өткеншағы мен болашағы" атты
дөңгелек үстел болып өтті.

Дөңгелек
үстел
барысында
жерге
орналастыру
мамандығының
студенттері
алты тарапқа бөлініп, жерге орналастырушы

тәжірибесі», «Серпін», «Жастардың кадрлық
резерві», «Жастар – Отанға!», «Сәтті қадам»
сияқты ірі жобалардың арқасында жас буын
үшін өмірлік маңызды мәселелер шешілуде.
Олардың барлығы қазақстандық жастардың
жаңа стандарттарға сәйкес, білім мен кәсіби
мансапта да бәсекеге қабілетті болуы үшін
бағытталған. Бүгінде жастар ел өмірінің барлық
саласына атсалысып жүр, ал олардың өзінөзі ойдағыдай жетілдіруіне барлық жағдай
жасалуда.
Біз Қазақстан халқы, оның ішінде
жастар өз Президентінің еңбегін жоғары
бағалайтынымызды,
оның
стратегиялық

курсы шеңберінде одан да көп біріккендігімізді
барлық халықаралық бірлестіктерге көрсету өте
маңызды деп есептейміз. Біздің Президентіміз
жастарға, әлемді жақсы жаққа өзгертуге
міндетті әрі қабілетті қоғамның күші ретінде
көп көңіл бөлуде. Және біз бұл жоғары сенімді
ақтау үшін Тәуелсіз Қазақстанның гүлдену
жолында бар біліміміз бен күш-жігерімізді
салып өз тарапымыздан барлық мүмкіншілікті
жасаймыз.
Айсұлу ЕРНИЯЗОВА,
ҚазҰУ-дың Жастар ұйымдары
комитетінің төрайымы

мамандардың қоғамдағы рөлі мен маңызын
жан-жақты қарастырды. Қаралған мәселелерге
тоқталар болсақ, олар: жердің эрозияға
ұшырауы, экологиялық мәселелер, жер нарығы
мәселелері, ауылшаруашылығы мақсатындағы
шаруашылықтарға жер бөліп беру мәселесі,
тағы сол секілді бірсыпыра әлеуметтік саладағы
өзекті болып тұрған тақырыптарын қамтып,
Қазақстанның ішкі жағдайларына талдау
жасады.
Бас қосудың негізгі мақсаты – студенттердің
жеке ой-пікірін тыңдап, маңызды мәселелерді

кеңінен талқылау болатын. Сондай-ақ, бұл
шара арқылы студенттерге өз мамандығының
мәнін жете түсініп, жан-жақты дамып, терең
білімге ұмтылуына ықпал ету еді. Әрбір студент
өз ойын айтып, болашақта елге қызмет жасап
оның өркендеуіне мейлінше атсалысатынын
жеткізді.
Мұхаметжан СҰЛТАНОВ,
жерге орналастыру мамандығының
1-курс студенті

ПАМЯТКА

Основными причинами возникновения
пожаров в быту являются:
- неосторожное обращение с огнем;
-использование неисправных самодельных
электронагревательных
приборов
и
эксплуатации электрооборудования;
-неисправность печей (дымоходов) и
нарушение правил пожарной безопасности
при эксплуатации печного отопления.
Уважаемые граждане, обслуживающий
персонал, студенты!
ВО ИЗБЕЖАНИЕ ВОЗНИКНОВЕНИЯ
ПОЖАРА СОБЛЮДАЙТЕ ПРАВИЛА
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ:
1.
Следите
за
исправностью
электропроводки, выключателей и розеток.
2. Держите электрические приборы, плиты
в исправном состоянии, на несгораемых
подставках, подальше от штор, мебели и
горючих материалов.
3. Не допускайте включения в одну сеть
несколько электроприборов, это проводит к
перегрузке электросети.
4.Не
используйте
самодельные
электронагревательные
приборы,
некалиброванные плавкие вставки (жучки)

11. Не закрывайте электролампы и другие
светильники бумагой и тканями.
12.
Не
загромождайте
мебелью,
оборудованием
и
другими
горючими
материалами (горючими жидкостями) балконы
(лоджии), а также эвакуационные выходы и
лестницы.
13. Не устраивайте склады горючих
материалов в подвалах и цокольных этажах,
если вход в них не изолирован от общих
лестничных клеток.
14. При малейшем запахе газа на кухне или
в квартире не зажигайте свет, не используйте
открытый огонь – немедленно проветрите
помещения, закройте газовый кран и вызовите
газовую службу или службу спасения.
Помните, что пожар легче предупредить,
чем потушить!
или другие самодельные аппараты защиты от
перегрузки и короткого замыкания.
5. Не используйте обогреватели для сушки
белья, не используйте для обогрева газовые
плиты.
6. Уходя из дома, убедитесь, что все газовое
и электрическое оборудование выключено.
7. Не курите в постели, не выбрасывайте

окурки с балконов и лоджий.
8.
Не
допускайте
бесконтрольное
оставление на плите готовящейся пищи.
9. Храните спички и зажигательные
приборы в местах, недоступных для детей. Не
оставляйте детей одних без присмотра.
10. Никогда не оставляйте без присмотра
включенные электроприборы.

ПРИ ВОЗНИКНОВЕНИИ ПОЖАРА
НЕМЕДЛЕННО ЗВОНИТЕ ПО ТЕЛЕФОНУ
«101» ЛИБО «112»
ЧЕТКО СООБЩИТЕ, ЧТО ГОРИТ,
АДРЕС И СВОЮ ФАМИЛИЮ.
Н.С. ЕЛЕБЕКОВ,
инженер ОЧС
Алмалинского района ДЧС г. Алматы
старший лейтенант гражданской защиты

В КазНУ научно-образовательный центр "ХАНКУК" кафедры Дальнего Востока объявляет
дополнительный набор на курсы корейского языка для всех желающих

СОҢҒЫ БЕТ

№22 (1656) 27 маусым 2017 жыл

ҚазҰУ-да "Сұңқар" студенттер
мен магистранттар
кәсіподағының "Айналаңды
нұрландыр" жобасы аясында
биыл алтыншы жыл қатарынан
факультеттер арасында "Ең үздік
студенттік топ-2017" жобасы өтті.
Биыл бұл жобаға 11 факультет іріктеліп,
бес факультет қана ақтық мәреге дейін жетті.
Бірнеше ай жүргізілген "Ең үздік студенттік топ
- 2017" университеттік байқауының қорытынды
нәтижелері шығып, финалдық бәсекеге
жолдама алған жеңімпаздар анықталды. Шара
ұйымдастырушыларының айтуынша, мұндай
байқау студенттер арасында ауызбіршілікті,
топтық іс-қимылдарды арттырып, берекебірлікке,
өнерге,
әрі
бірегей
білімге
шақыратындығын айтады.
Сонымен, жүлделі 3-орын – философия
және саясаттану факультеті,
2-орын - химия және химиялық технология
факультеті;
1- орын - филология және әлем тілдері
факультетіне бұйырды.
Тарих,
археология
және
этнология
және география және табиғатты пайдалану
факультетінің үздік топтары кинотеатрға тегін
жолдама алса, 3-орын иегерлері философия

Әл-Фараби атындағы Қазақ
ұлттық университетінің
философия және саясаттану
факультетінде саясаттану
және саяси технологиялар
кафедрасының «Патриот»
студенттік үйірмесі мен
педагогика және білім беру
менеджменті кафедрасының
ұйымдастыруымен үлкен
тәрбиелік мәні бар кездесу
өткізілді.

және
саясаттану
факультеті
мерекелік
концертке, химия және химиялық технология
факультеті "Ыстықкөл" спорттық-сауықтыру
лагеріне ал 1-орын иегерлері филология және

әлем тілдері факультетінің студенттері Астана
қаласында өтіп жатқан "Халықаралық ЕХРО
2017" көрмесіне жолдама алды.
Досжан БАЛАБЕКҰЛЫ

наши сборные показали хороший результат.
На прошлогоднем Кубке Азии наша женская
сборная заняла 2-е место.
Наши девушки провели две игры
группового этапа против сборных команд

Египта и Испании, в итоге они выиграли
сборную команду Египта.

В городе Чэнду (Китай) стартовал
Кубок Мира по баскетболу 3х3
до 18-ти лет. В соревнованиях
участвуют по 20 команд из 37
стран в категориях юношей и
девушек.
Кубок Мира продлится до 2 июля. В
нашей подгруппе такие сборные команды как:
Испания, Франция (двухкратные чемпионы
прошлых двух Кубком Мира по баскетболу
3х3), Египет и Сингапур.
В состав сборной команды Казахстана
вошли две студентки 1-го курса медицинского
факультета КазНУ им. аль-Фараби Мубаракова
Раиля и Байболекова Мадина. Они были в
составе сборной и в прошлом году. Напомним,
что в прошлом году Кубок Мира по баскетболу
3х3 до 18-ти лет проходил в городе Астана, где

ҚҰРЫЛТАЙШЫ:

Әл-Фараби атындағы
Қазақ ұлттық
университетiнiң
ректораты
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тiркелiп, № 1242 куәлігi берiлген

Кездесудің тақырыбы «Бейбіт заманның
батырлары» деп аталды. Батырлар тек соғыста
ғана танылатыны бізге мәлім. Дегенмен, бейбіт
заманда да небір ерліктер жасалады. Жаудан беті
қайтпайтын, оттан да, судан да тайынбайтын
талай батырлар бар. Өмір мен өлім қатар келген
қас-қағым сәтте әрбір адамның бойында
болатын қорқынышты жеңіп, жанкешті
әрекеттерге барған талай ержүрек азаматтар
біздің арамызда жүр. Күнделікті уақытта біз
оларды байқамаймыз, көрмейміз. Көптеген
жастар батырларды кинодан, кітаптан немесе
комикстерден іздейді, ал өзіміздің жаужүрек
ұлдарымызды бағалай алмаймыз.
Кездесудің басты мақсаты студенттерге
бейбіт замандағы батырларды таныстыру
және олардың ерліктерін жас ұрпаққа үлгі
ретінде көрсету. Осыған орай кездесуге
2016 жылы 18 шілдеде Алматы қаласында
болған терактіде ерліктерін көрсете білген
бейбіт заманның батырлары ІІМ қызметкері
подполковник Ғани Нуриманов пен полиция
старшинасы Аян Ғалиевтің жұбайлары мен
балаларын және әріптестері келді. Кездесудің
қонақтары ІІМ қызметкері подполковник
Ғани Нуримановтың жұбайы Гүлмира Қасен,
баласы Санжар Айтбаев, полиция старшинасы
Аян Ғалиевтің жұбайы Анар Асанова мен қызы
Амина Ғалиева және олардың әріптестері
полиция капитаны Кадырбай Дуйсенов пен
аға лейтенант, полиция қызметкері Альфия
Айдынова болды.
Кездесуді философия және саясаттану
факультетінің деканы ф.ғ.д., профессор Ә.Р.
Масалимова ашты. Өзінің сөзінде қазіргі
жастар үшін аталған кездесудің маңыздылығын
атап өтті және ұрпақ тәрбиелеуде рухани
жаңғырудың
үлгісі
ретінде
аталған
кездесулердің тәжірибелік тұрғыдан алғанда
өте тиімді екенін айқындады.
Келген қонақтардың тарапынан да
жас ұрпақ тәрбиелеуге қатысты патриотизм,
ерлік, азаматтық жауапкершілік және өз
мамандығын сүю туралы игі сөздер айтылды.
Сонымен қатар, Аян Ғалиевтің жұбайы Анар
Асанова мен Ғани Нуримановтың жұбайы
Гүлмира Қасен жолдастары туралы ой бөлісті
және де Ғани Нуримановтың баласы Санжар
Айтбаев әкесінің ерлігін өз құрбыларына айтып
берді. Аталған азаматтардың бейбіт заман
батырлары екендігін және олардың азаматтық
тыныштықты қорғау барысында жасаған
ерліктері жас ұрпақтардың санасында қалса
екен деп тілек білдірді.
А.А. КЕҢЕСОВ,
философия және саясаттану
факультетінің аға куратор-эдвайзері
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