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Апталық 1948 жылдың 20 сәуiрiнен шыға бастады
Ғалым МҰТАНОВ,
ҚазҰУ ректоры:
ҚҰРМЕТТІ РІПТЕСТЕР МЕН СТУДЕНТТЕР!
БАРШАҢЫЗДЫ ЖАҢА ОҚУ ЖЫЛЫНЫҢ
БАСТАЛУЫМЕН ШЫН ЖҮРЕКТЕН
ҚҰТТЫҚТАЙМЫН!

ҚазҰУ қалашығына
ҚОС БІРДЕЙ ТАРТУ

Биылғы жыл Қазақ елі үшін айтулы оқиғаларға
толы. Осы оқиғалардың негізгісі, әрине, ел Тәуелсіздігінің
25 жылдығы. Бұл жылы әсем қала Алматы 1000
жылдық мерейтойын тойлағалы отыр.
л-Фараби атындағы ҚазҰУ ел міріндегі осынау
маңызды оқиғалардың құрметіне орай жаңа оқу
жылын қос бірдей қуанышпен бастады. Білім күні
ашылған түлектердің «Мәңгілік ел» қақпасы мен
Дмитрий Баландин атындағы жаңа жүзу бассейні
крікті ҚазҰУ қалашығының сән-салтанатын
арттыра түскендей. Қара шаңырағымыздың білім мен
ғылым саласындағы жетістіктері де еселенуде. QS
халықаралық рейтингі бойынша ҚазҰУ ткен жылы
әлемнің 300 үздік университеті қатарында болса,
биыл 236-орынға ктеріліп, 250-топ үздіктер арасына
енді. Сйтіп Орталық Азиядағы теңдессіз кшбасшы
университет екендігін тағы да дәлелдеді. Университет
биыл да дәстүрлі түрде еліміздегі жоғары оқу орындары
арасында білім беру сапасы бойынша кш бастады.
Мемлекеттік білім беру гранттарының саны бойынша
да ҚазҰУ жылдағыдай алдыңғы орында.
ҚазҰУ танымалдылығының артуына талантты да
талапты жастарымыздың қосқан үлесі сүбелі. Жуырда
ғана барша Қазақстан жұрты жанкүйер болған Рио
Олимпиадасынан ҚазҰУ-дың үш бірдей студенті
олжамен оралды. ҚазҰУ спортшылары ел құрамасы
қоржынына үш медаль салып, мерейімізді асырды.
Құрметті ҚазҰУ ұжымы, елеулі жаңалықтармен
басталған жаңа оқу жылы баршамыз үшін табысты
болғай! Рухы берік, бірлігі бекем ҚазҰУ ұжымына
жаңа оқу жылында зор жетістіктер, шығармашылық
табыс, отбасыларыңызға амандық-саулық тілеймін!
ҚазҰУ табалдырығын алғаш аттаған студенттерге
сәттілік жолдас болсын! Білім алудан жалықпаңыздар,
талмай ізденіңіздер!
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ӘЛ-ФАРАБИ АТЫНДАҒЫ
ҚАЗҰУ
QS РЕЙТИНГІНДЕ
39 ОРЫНҒА КӨТЕРІЛДІ
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Әл-Фараби атындағы Қазақ
ұлттық университетінде
студенттер мен түлектердің
«Мәңгілік ел» қақпасы мен
Дмитрий Баландин атындағы
жаңа жүзу бассейнінің
ресми ашылу салтанаты
өтті. Шараға Алматы
қаласының әкімі Б.Байбек,
ҚазҰУ ректоры Ғ.Мұтанов,
Рио Олимпиадасының
чемпионы Д.Баландин, ЖОО
Түлектер қауымдастығының
президиум мүшелері,
оқытушылар мен студенттер,
қоғам және БАҚ өкілдері
қатысты.

Белгілі қоғам қайраткерлері, университеттің танымал
түлектері – ҚР Мәдениет және спорт министрлігінің
жауапты хатшысы Қ.Уәлиев, ақын О.Сүлейменов,
ҚР мемлекет қайраткерлері – К.Сағадиев пен
А.Арыстанбекова, «Forbes» шығарушысы А.Байтасов,
меценат Н.Смағұлов және басқалар кештің қадірлі
қонақтары болды.
«Алматы – біздің тәуелсіздігіміздің алтын бесігі. Бұл
– ел дамуының табысты жолын айқындаған маңызды
мемлекеттік шешімдер қабылданған қала. Алма қаласы
әрбір адамның жайлы мір сүруі үшін құрылған. Алматы
– жастық жалынның, жаңа инновациялардың қаласы.
Оның даму жолында әл-Фараби атындағы ҚазҰУдың алар орны ерекше, себебі біздің қаламыздың
әрбір үшінші студенті осы университетте білім алады.
Олар Елбасы Нұрсұлтан Назарбаевпен бірге қуатты
Қазақстанды құруға қатысуда. Салтанатты қақпа – бүгінгі
таңда біз түнде жарықтандырған қаланың 33-ші нысаны.

Бұл күн тарих еншісіне айналады, сонда біз түлектердің
жетістіктерімен мақтанатын боламыз», – деп Алматы
қаласының әкімі Бауыржан Байбек ҚазҰУ ұжымы мен
студенттерін құттықтады.
Ақын Олжас Сүлейменов: «Мен Сіздерді осынау
керемет архитектуралық туындының ашылуымен
құттықтаймын. ҚазҰУ қалашығының жалпы крінісімен
тамаша үйлесіп тұрған салтанатты қақпаның әсемдігі
кздің жауын алады. Бұл – жастар үшін білім әлеміне
апаратын алтын қақпа», – деп з әсерімен блісті.
Салтанатты қақпа Мемлекет басшысы, ұлт
кшбасшысы Нұрсұлтан бішұлы Назарбаевтың
«Мәңгілік ел» идеясын бейнелейтін және Алматы
қаласының тағы бір крікті мекеніне, білім мен
ғылымның символына айналатын ҚазҰУ қалашығы жаңа
архитектуралық кешенінің маңызды құрамдас блігі
болып табылады.
Жалғасы 3, 8-беттерде
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Казахский национальный университет им. аль-Фараби в очередной раз
продвинулся в мировом рейтинге и первым среди вузов Центральноазиатского региона и Казахстана вошел в топ 250 лучших вузов мира.

По итогам исследования авторитетного рейтингового агентства
World
University
Rankings
QS
(Великобритания) КазНУ им. альФараби вошел в топ 250 лучших
университетов мира заняв 236 место.

«АЛТЫН БЕЛГІ»

иегерлері грантсыз
қалмайды

Следует отметить, что только два вуза
из стран СНГ вошли в эту группу
- МГУ им. Ломоносова и КазНУ.
Тем самым, ведущий казахстанский
университет уверенно сохранил свое
лидерство в Центральной Азии и СНГ.

Успешному продвижению университета в международном рейтинге
способствовала комплексная структурная модернизация, проведенная
в соответствии с современными
требованиями. Внедрен процессный
менеджмент,
система
управления, ориентированная на
результат и рейтинговая оценка
труда. Разработаны и внедрены
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экспериментальные образовательные
программы,
соответствующие
высоким международным стандартам
и
прошедшие
международную
аккредитацию,
активно
ведется
научно-исследовательская
работа.
Каждая
третья
казахстанская
публикация в зарубежных рейтинговых научных журналах печатается
учеными КазНУ. На принципах
государственно-частного партнерства
завершен второй этап строительства
инфраструктуры университетского
кампуса, в рамках которого построены
уникальные объекты.
По рекомендации экспертов QS
опыт КазНУ изучается ведущими
университетами
мира.
Данный
показатель
является
прямым
доказательством высокой конкурентоспособности
университета
на
мировом рынке образования и науки.
КазНУ как ведущий центр науки,
образования и инноваций работает над
реализацией задач государственной
важности,
поставленных
Президентом страны Нурсултаном
Назарбаевым в Послании народу вхождение Казахстана в число 30-ти
самых развитых государств, а также
двух университетов в топ-200 лучших
вузов мира.
Соб. корр

ЫНТЫМАҚТАСТЫҚ

ҚазҰУ ҚР БжҒМ бастамасын
қолдап, университетте білім
алуды таңдаған «Алтын белгі»
иегерлеріне сапалы әрі тегін
білім беріп, армандарының
орындалуына жол ашады.
Университет басшылығының
шешімімен 10 талапкер зі
таңдаған мамандық бойынша
тегін білім алу мүмкіндігіне ие
болды.
Жыл сайын «Алтын белгі»
иегерлеріне
грант
тағайындау
ҚазҰУ-дың игі дәстүрлерінің біріне
айналған. Студенттерге материалдық
кмек крсету – университеттің
әлеуметтік
жауапкершілігінің
крсеткіші.
2016 жылы мемлекеттік білім
беру гранттарының саны бойынша
ҚазҰУ дәстүрлі түрде бірінші орынға
ие болды. Ұлттық университетте
бакалавриатта
3071
студент
мемлекеттік грант негізінде білім
алады. Олардың кбі – «Алтын
белгі», ерекше аттестат иегерлері,
халықаралық және республикалық
олимпиадалардың жеңімпаздары.
Дариға АМАНГЕЛДИЕВА

Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университетіне Орталық банк төрағасы Абдалла бен Сауда Аль-Тани басқарған
Катар мемлекетінің делегациясы іссапармен келді. Кездесуде ғылым және білім беру саласындағы екіжақты
ынтымақтастық жайы талқыланды.
Құрметті
делегация
құрамында
Қаржылық тұрақтылық департаментінің директоры, Орталық банк кеңсесінің
жетекшісі – Шейх Халед бен Сауд АльТани, Катар қаржы орталығының бас
директоры – Майкл Райн, осы елдің
несиелік бюросының бас директоры
– Абдалла Аль-Нуейми, «Масраф АльРаяан» банкінің атқарушы директоры –
Адель Мустафауи және т.б. болды.
Катар мемлекетінің Орталық банк
трағасы Абдалла бен Сауда АльТани әл-Фараби атындағы ҚазҰУдың жетістіктері мен даму қарқынын,
білім
беру
және
ғылыми-зерттеу

мүмкіндіктері деңгейін жоғары бағалады.
Ол әріптестік орнату үшін таңдаудың
ҚазҰУ-ға түсуі кездейсоқтық емес
екендігін атап тті. Университет ұлттық
рейтингте кшбасшы және әлемнің
үздік 300-топ университетінің қатарына
кіреді, ҚР Ұлттық банкімен, «Алматы
қаласы Аймақтық қаржы орталығы
академиясымен» және Париж
саудандірістік палатасымен НЕС (Франция)
исламдық
қаржыландыру
сұрақтары
бойынша белсенді жұмыс істеуде.
Бүгінгі таңда ҚазҰУ малайзиялық «Тун
Абдул Разак» және индиялық «Амити»
университеттерімен
бірге
исламдық

банкинг және қаржы саласында, сонымен
қатар қосдиплом бағдарламасы аясында
бірқатар жобаларды жүзеге асыруда.
Шейх Халед бен Сауд Аль-Тани
жоғары білікті мамандарды дайындау
мақсатында ҚазҰУ-мен ынтымақтастық
орнатуға ниет білдірді, сондай-ақ жаңа
білім беру бағдарламаларын даярлау және
енгізу, академиялық тәжірибе алмасуды
дамыту бойынша келісімге қол жеткізілді.
Тараптар инновациялық ғылыми-зерттеу
жобаларын жүзеге асыру үшін де күш
біріктіруге қызығушылықтарын танытты.
З ТІЛШІМІЗДЕН

Әл-Фараби атындағы ҚазҰУ беделді QS халықаралық рейтингінде 236-орыннан көрініп,
әлемнің үздік 250-топ университеті құрамына кірді

ЖА ЛЫН
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Жалғасы. Басы 1-бетте

ҚазҰУ қалашығына ҚОС БІРДЕЙ ТАРТУ
«ҚазҰУ
қалашығында
қақпаны
тұрғызу идеясы университет түлектерінің
қолдауымен
және
сол
азаматтардың
ерікті салымдары арқасында жүзеге асты.
Салтанатты қақпа отансүйгіштіктің, ел
тәуелсіздігінің ркендеуі мен нығаюының
терең мағынасын білдіреді. Ол Қазақстан
Тәуелсіздігінің 25 жылдығы мен Алматы
қаласының 1000 жылдық мерейтойына және
ҚазҰУ-дың халықаралық зор жетістіктерінің
құрметіне салынды», – деді ҚазҰУ ректоры
Ғалым Мұтанов.
Архитектуралық жоспарға сай ҚазҰУдың басты қақпасы университеттің орталық
аллеясының аумағын кмкеруші доға
тәріздес классикалық пропилейлер пішінінде
жасалған. Салтанатты қақпаның алдыңғы
жағы ұлттық нақыш пен ҚазҰУ символын
қолдану
арқылы
классикалық
үлгіде
әрленген. Пропилейлер де классикалық
ордерлік декормен безендірілген және
нысан антикалық дәуірдегі ғылым бастауын
бейнелейді.
Мерекелік кеш тағы бір айтулы оқиға
– жүзуден алғашқы Олимпиада чемпионы
Дмитрий Баландин атындағы жаңа 6
жолақты 25 метрлік жүзу бассейнінің ашылу
салтанатына ұласты. ҚазҰУ-дың жаңа спорт
кешені суды жылытатын және тазартатын ең
соңғы заманауи технологиялық құралдармен
жабдықталған. Сонымен қатар студенттердің
жайлылығы және жақсы нәтижелерге қол
жеткізулері үшін жаттығу және теннис залы,
демалыс орны, киім ілетін орын мен кең
әрі қолайлы киім ауыстыратын, жуынатын
блмелер бар.
Жүзу бассейнінде синхронды жүзуден
ҚазҰУ құрама командасы мен студенттерге
арналған жаттығулар, университетаралық
спорттық
жарыстар,
спортшыларды
аймақтық, ұлттық және халықаралық

жарыстарға дайындық шаралары ткізілетін
болады.
Осы ретте қала әкімі Бауыржан Байбек:
«Бүгінде Алматы қаласының спорттық
мірі 2017 жылғы Бүкіләлемдік қысқы
универсиаданы
ұйымдастырумен
және
ткізумен тығыз байланысты. Универсиада
мыңжылдық тарихы бар қаламыздың айтулы
оқиғаларының бірі болатынына сенімдімін.
Ал ҚазҰУ қалашығында ашылған жүзу
бассейні студенттік спорттың дамуы мен
халықаралық дәрежедегі спорт шеберлерін
дайындауға жаңа серпін береді», – деп атап
тті.
«ҚазҰУ з спортшыларымен және
олардың жоғары жетістіктерімен мақтанады.

Олардың кбі әлем және республика
чемпионаттарының,
Азиялық
және
Олимпиадалық ойындардың жүлдегерлері
мен
жеңімпаздары
болып
табылады.
2015 жылы Оңтүстік Кореяның Кванджу
қаласында ткен Бүкіләлемдік жазғы
универсиадада
ҚазҰУ
спортшылары
Қазақстан
құрамасы
қанжығасына
бұйырған 6 алтын медальдің бесеуін жеңіп
алды. Университет студенттерінің Лондон
Олимпиадасы ойындарындағы жеңістері
үлкен серпіліс болды, осы бұрын-соңды
болып крмеген табысты спортшылар Риоде-Жанейрода қайталады. Олар жеңіске
құлшынысты сақтай отырып, 2020 жылы
Токиода тетін Олимпиада ойындарында

РЕКТОРАТ

Басқарудағы өзгерiс – заман талабы
Еліміздің жетекші университеті
жаңа оқу жылын тың серпінмен
бастап кетті. Өзінің 82-ші оқу
жылын ҚазҰУ қалашығы жаңа
кескінмен қарсы алып отыр. Білім
күні ашылған студенттер мен
түлектердің «Мәңгілік ел» қақпасы
қалашықтың көркіне өзіндік сән
берсе, Рио Олимпиадасының
чемпионы, ҚазҰУ студенті
Д.Баландин атындағы бассейн
жастардың игілігіне берілді.
Кешегі өткен ректорат отырысы
да ұжым үшін жаңалықтарға
толы болғаны рас. Ректорат
құрылымын модернизациялау
мәселесі талқыланған жиынды
ҚазҰУ ректоры, академик Ғалым
Мұтанов ашты.
«Бүгін сіздерге университет қызметінің
әр бағыты бойынша жасақталған жаңа
құрылымдар
жнінде
ақпарат
берілетін
болады.
Университет
функционалды
басқарудан атқарымдық қағидатқа негізделген
басқару құрылымына аяқ басуда. Сондықтан
баршаңызды алда тұрған мақсатты іске асыру
үшін мұқият болуға шақырамын», – дей келе
университет басшысы бұл заман талап етіп
отырған згерістер екендігін жеткізді.
Мінбеге алғашқы боп шыққан бірінші
проректор
Мұхамбетқали
Бүркітбаев
университеттің жаңа құрылымын кпшілік
назарына ұсынды. ¢з хабарламасында ол
ҚазҰУ-дың нәтижеге бағытталған басқаруды

да жеңіске жетуге ынталы», – деді ректор
Ғалым Мұтанов.
Жаңа бассейнге алғашқы болып дене
шынықтыру және спорт кафдрасының
студенті
Дмитрий
Баландиннің
түсуі
салтанатты жиынның айтулы оқиғасына
айналды. Содан соң эстафетаны Олимпиада
чемпионы кубогына таласқан Алматы қаласы
балалар мен жасспірімдердің жүзуден спорт
мектебінің тәрбиеленушілері алды.
«Алматы қаласының әкімшілігіне және
бірегей әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық
университетіне крсетілген құрмет үшін
шексіз алғысымды білдіргім келеді. Менің
атыммен бассейн ашылады дегенді мен тіпті
армандаған емеспін. Студенттік кампустағы
жаңа бассейн спортшылар үшін жақсы
жаттығу базасына және жастар асығатын
орынға айналарына сенемін», – деді Рио
Олимпиадасының
чемпионы
Дмитрий
Баландин.
Айта кетерлігі, л-Фараби атындағы
ҚазҰУ қаланың архитектуралық және
стильдік кейпін кркейтуде, кркем әрлеу
мәселесінде Алматы қаласымен ортақ
саясатты ұстанады.
Студенттер мен түлектердің салтанатты
қақпасы – «Мәңгілік ел» идеясымен
біріктірілген бірегей құрылымның құрамдас
блігі. Оның негізгі композициялық желісі
қақпадан, әл-Фараби ескерткішінен, «Темір
қазық» монументі мен «Тайқазан» су бұрқағы
орналасқан алаңнан тұрады. Қалашық
аумағын кркейтуде университеттің орталық
алаңын «ткеннен болашаққа ғылым
жолы» қағидасымен салу жоспарланған.
Ал студенттік қалашық аумағында жүзу
бассейнінің ашылуы – бұл спорттың дамуына
ғана емес, сонымен қатар алматылықтардың
денсаулығына қосылған сүбелі үлес.
Айкерім КАМАЛДИНОВА

Курсанттар Қазақстан
Республикасының Қарулы
Күштердің қатарына кіре отырып,
Қазақстан халқы мен оның заңды
сайланған Президентіне ақтық
демі қалғанша адал болуға, өзінің
егемен мемлекетінің Конституциясы
мен зандарын қастерлеп сақтауға
салтанатты түрде ант берді.

КУРСАНТТАР
АНТ ҚАБЫЛДАДЫ

бірнеше жыл қатарынан ұстанып келе
жатқандығын тілге тиек ете отырып, з бағыты
бойынша згерістерге тоқталды. Жаңа құрылым
бойынша,
Халықаралық
ынтымақтастық
департаменті, кімшілік департаменті, жаңа
Стратегиялық даму орталығы, Ақпараттық
технологиялар мен инновациялық даму
институты,
сонымен
қатар
л-Фараби
кітапханасы, скери кафедра, Ситуациялық
басқару орталығы, Біліктілікті арттыру және
қосымша білім беру институты жұмысы тікелей
бірінші проректордың қадағалауында болады.
Ал департаменттер з ішінде басқармаларға

блінген.
Сондай-ақ жиында оқу жұмысы жніндегі
проректордың м.а. Асқар Хикметов, ғылымиинновациялық қызмет жніндегі проректор
Тілекқабыл Рамазанов, әлеуметтік даму
жніндегі проректор Шолпан Жаманбалаева,
экономикалық және ндірістік мәселелер
жніндегі проректор Бауыржан Қалжеков з
саласы бойынша жаңалықтармен блісіп, жаңа
құрылымдық жүйенің артықшылықтарын алға
тартты.
З ТІЛШІМІЗДЕН

скери қызметтің қыр-сырына қаныққан
әскери кафедра түлектері сапта жүру тәртібін
крсетті, қару-жарақпен саптық амалдар
мен қолма-қол ұрыс тәсілдерін орындап,
алған білімдерін кпшілікке паш етті.
«скери ант мәтіні қысқа болғанымен,
оның мәні мен маңызы аса терең, онда
елімізде еркін мір сүрудің, Отанды кздің
қарашығындай қорғаудың басты идеялары
нақты крсетілген», – деді әскери кафедра
басшысы, полковник Олег Ажимов.
Іс-шара ант беру рәсімінен кейін
кркем нерпаздар мен әскери оркестрдің
концертімен жалғасты.
Қара шаңырақта білім алып жатқан
студенттердің қосымша әскери мамандық
пен әскери шен алуға мүмкіндіктері бар
екендігін ерекше атап ткен жн. 2,5 жылда
курсанттар
оқу-жаттығу
жиындарында
теориялық білімдерін іс жүзінде сынап
кріп, жауынгерлік қару-жарақ пен әскери
техниканы қолдануды меңгереді. Бүгінде
ҚазҰУ-дың әскери кафедрасы 14 әскериесептік мамандық бойынша болашақ
запастағы офицерлерді даярлайды. 2015
жылдан бастап кафедра қыздарды да
қабылдай бастады.
Елдана ТОҚБАЙ
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ҚазҰУ білімде ғана емес,

ҚазҰУ – халықаралық спорт аренасында Қазақстан беделін
асқақтатқан ерен жүйрік спортшылар тобын тәрбиелеп
отырған жоғары оқу орны. Университет өз спортшыларымен
және олардың жоғары жетістіктерімен мақтанады.
Олардың көбі әлем және республика чемпионаттарының,
Азиялық және Олимпиадалық ойындардың жүлдегерлері
мен жеңімпаздары болып табылады.
2015 жылы Оңтүстік Кореяның Кванджу
қаласында ткен Бүкіләлемдік жазғы
универсиадада
ҚазҰУ
спортшылары
Қазақстан
құрамасы
қанжығасына
бұйырған 6 алтын медальдің бесеуін жеңіп
алған болатын. Осы жарыста Қазақстан

студенттеріміздің
бірі
–
Дмитрий
Баландин.
Ол
Рио-де-Жанейродағы
Олимпиада
ойындарында
«алтын»
жүлдені қанжығасына байлады. Дмитрий
ерлер арасында брасс әдісімен 200 метр
қашықтыққа жүзуден үздік крсеткішпен

Дмитрий Игоревич БАЛАНДИН
Суда жүзуші. Спорт шебері. Су спорты тарихындағы
Қазақстанның тұңғыш Олимпиада чемпионы.
1995 жылы 4 сәуірде Алматы қаласында туған.
Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университетінің
дене тәрбиесі және спорт кафедрасының IV курс
студенті.
Жаттықтырушысы: Алексей Казаков.
Ірі жетістіктері:
Олимпиада чемпионы (Рио де Жанейро, 2016), 200 м.
брасс;
Азия ойындарының үш дүркін чемпионы (Инчхон, 2014); 50
м., 100 м., 200 м. брасс;
Универсиада чемпионы (Кванджун, 2015), 100 м. брасс; Универсиаданың қола
жүлдегері (Кванджун, 2015), 50 м. брасс.
50, 100 және 200 метрде брасс әдісімен жүзуде Қазақстанның және Азияның
рекордшысы.
ІІ дәрежелі «Барыс» орденінің иегері.

құрамасы сапына 9 студенті енген ҚазҰУ
рекордтық нәтижеге ие болды. ¢йткені
Бүкіләлемдік
универсиада
тарихында
алғаш рет осындай клемдегі медальдарды
бір ЖОО студенттері жеңіп алған еді.
Университет студенттерінің Лондон
Олимпиадасы ойындарындағы жеңістері
де үлкен серпіліс әкелді, осы бұрын-соңды
болып крмеген табысты спортшылар
жуырда Рио-де-Жанейрода қайталады.
Риодағы
Олимпиада
ойындарына
қатысқан Қазақстан құрамасының сапында
ҚазҰУ-дың 17 студенті спорттың алты түрі:
жүзу, ауыр және жеңіл атлетика, дзюдо,
еркін және грек-рим күресі бойынша нер
крсетті.
Қара шаңырағымыз ҚазҰУ-дың ғана
емес, Отанымыздың намысын қорғап,
халықтың ыстық ықыласына бленген

жеңіске жетті. Бұл – қазақ спорты
тарихындағы Олимпиада ойындарында
жүзуден
алынған
алғашқы
алтын.
Чемпион атанған университет студентінің
құрметіне ҚазҰУ-да Дмитрий Баландин
атындағы бассейн ашылды. Халықаралық
деңгейдегі спорт шебері университеттің
аға оқытушылары, спорт шеберлері –
Андрей Хохлов пен Қуат Мақашевтардың
жетекшілігімен жаттығады.
Дмитрий спортқа құмар отбасында
дүниеге келген екен: оның әкесі Игорь
Юрьевич – жас кезден волейболмен,
ал, анасы Татьяна Петровна жасспірім
шағында конькимен жүгіру спортымен
айналысқан. Ата-анасы 8 жасар Диманы
жүзу спортына береді. Ол 2008–2012
жылдары Алматыдағы спорттағы дарынды
балаларға арналған мектеп-интернатта

оқиды. Қазақстан бойынша жүзуде алдына
қара салмаған Баландин, тіпті, бүкіл
құрлықта да зіне тең таппай, 2014 жылы
Азия ойындарында үш қашықтықта да
жеңімпаз болды.
Дегенмен, Риода алпауыт елдерден
келген ең үздік жүзгіштер оны қарсылас
санамады. 21 жасар Дима финалға ең соңғы
үміткер болып іліккен. Шеткі сегізінші
жолда жасындай жарқылдаған біздің
спортшы 2015 жылғы әлем чемпионы,
германиялық Марко Кох пен вицечемпион, америкалық Кевин Кордесті де
«су» қаптырып кетті. Дима 2 минут 07,46
секунд уақыт крсеткішімен жеңді. Одан
кейінгі екінші орынға 2 минут 07,53 секунд
крсеткішімен америкалық Джош Перно
жайғасты, үздік үштікті ресейлік Антон
Чупков (2 мин 07,70 сек) тұйықтады.
Шексіз
қошемет
пен
құрметке
бленген
спортшы
жанкүйерлермен
кездесу
барысында:
«Бізге
қолдау
крсеткендеріңізге
шын
жүректен
алғысымды
білдіремін.
Сіздердің
қолдауларыңызды біз қашанда сезініп
жүрдік. Мен үшін елімізді әлемге таныту,
кк Туды желбірету – асқан мәртебе», –
деп ризашылығын білдірді.
Алты құрлық бас қосқан аламанда
ҚазҰУ-дың заң факультетінің студенті
Елдос Сметов дзюдодан күміс жүлдені
қанжығасына
байлады.
Ол
Рио
Олимпиадасында
ерлер
арасындағы
дзюдодан 60 келіге дейінгі салмақта нер
крсетіп, Қазақстан қоржынына алғашқы
күміс медальді салған болатын. «Жеңісімді
Елбасымыз
Нұрсұлтан
Назарбаевқа
арнаймын. Осындай құрмет, қошеметпен

қарсы
алып
жатқандарыңыз
үшін
баршаңызға айтар алғысым шексіз. Бұл
жеңісті Ел Тәуелсіздігінің 25 жылдығына
тарту етемін!» – деді Елдос Сметов елге
табаны тиген тұста.
Қарапайым Сметовтар отбасында дзюдо
десе бәрі ішкен асын жерге қояды. Елдостың
екі ағасы да – Бақберген мен Жандос
та дзюдомен кәсіби түрде айналысқан.
Елдос ағаларына еріп, бес жасындаақ осы спортқа келген екен. Табанды,
дарынды жас спортшыға жаттықтырушы
Ахмет Жұмағұлов назар аударып, баптай
бастайды. Ақыры 2010 және 2011 жылдары
жастар арасындағы лем чемпионатында
Сметов Қазақстан жастар құрамасының
қоржынына алтын және қола медаль
тоғытты. 2015 жылы Астанада дзюдодан
әлем чемпионы атанды. Ал Риодағы ақтық
сында ресейлік Беслан Мудрановпен тең
түсті. Жеңімпаз тек қосымша уақытта
(golden score) анықталды.
¢з міріндегі тұңғыш Олимпиадасы
– Риодағы нәтижесіне қанағаттанған
тараздық тарлан енді Токиодағы жаһандық
жарыста топ жаруды армандайды. Рио
Олимпиадасында жасындай жарқыраған
қыздарымыздың
бірі
–
Эльмира
Сыздықова. Ол – лия Молдағұлова
атындағы спорттағы дарынды балаларға
арналған
Қарағанды
интернатының
түлегі. Спортқа ерте жастан ынтығыпты.
Бірақ, шағын ауылда бұл үшін мүлдем
жағдай болмаған. Сондықтан, жетінші
сыныпта
Эльмира
Қарағандыдағы
мамандандырылған оқу орнына аттаныпты.
Оның бірінші жаттықтырушысы Владимир
Старосельский ата-анасына жолығып,

Елдос Бақтыбайұлы СМЕТОВ
Дзюдошы. Халықаралық дәрежедегі спорт шебері.
Тараз қаласы.
1992 жылы 9 қыркүйекте Тараз қаласында туған.
Жаттықтырушысы: Ермек Иманбаев.
Ірі жетістіктері:
Олимпиада күміс жүлдегері (Рио де Жанейро, 2016), 60 кг;
Әлем чемпионы (Астана, 2015), 60 кг;
Азия ойындарының чемпионы (Инчхон, 2014), 60 кг;
Азияның қола жүлдегері (Бангкок, 2013), 60 кг.
«Парасат» орденінің иегері.

Білім күні университет факультеттерінде көшбасшылық дәрістер өтті
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КӨШБАСШЫ

Эльмира СЫЗДЫҚОВА
Балуан. Спорт шебері.
Қарағанды қаласы.
1992 жылы 5 ақпанда Солтүстік Қазақстан облысы
Айыртау ауда¬ны «Каменный брод» ауылында туған.
Әл-Фараби атындағы ҚазҰУ студенті
Жаттықтырушылары: Владимир Старосельский,
Владислав Сутормин.
Ірі жетістіктері:
Олимпиада қола жүлдегері (Рио де Жанейро, 2016), 69 кг;
Азия чемпионатының екі дүркін күміс жүлдегері (Доһа, 2015; Бангкок, 2016), 69 кг;
Азия чемпионатының қола жүлдегері (2014, Астана), 69 кг.
«Құрмет» орденінің иегері.

бұл қыздың болашақта олимпиялық
марапаттарға ие болатынын айтқан екен.
Риода Эльмира қола жүлдеге жұбаныш
сыны арқылы қол жеткізді: оның алғашқы
қарсыласы, Лондон Олимпиадасының
чемпионы ресейлік Наталья Воробьева
финалға ткен еді. Бұл Сыздықоваға
жарысты жалғастырып, қола жүлде үшін
бақ сынауына жол ашты. Эльмира бұл
мүмкіндікті орайымен пайдаланып, бірінші
айналымда
моңғолиялық
Очирбатын
Насанбурмааны қапы қалдырды. Екінші
сында египеттік Енас Ахметті жықты.
Жанкүйерлеріміз Сыздықованың үлкен
еңбекпен келген жеңісіне шын сүйсінді. 69
келі салмақта Олимпиаданың алтын медалі
жапондық Сара Досо иеленсе, екінші
орынға реселік Н.Воробьева ктерілген
еді. Эльмираның арқасында Олимпия
ойындарында биікке ктерілген тулар
арасына қазақтың кк байрағы да қосылды.
Туған
университет
қабырғасында
спортшылардың
құрметіне
арналған
салтанатты жиын тті. ҚазҰУ студенттері
спорттық
шеберліктерімен,
жеткен
жетістіктерімен университеттің елімізде
ғана емес, сонымен қатар халықаралық
аренадағы үздік оқу ордасы екенін тағы бір
дәлелдеді. Соңғы бес жыл клемінде ҚазҰУ
– еліміздегі студенттік спорттың теңдессіз
кшбасшысы. Университеттік «Саламатты
дене мәдениеті» қозғалысының аясында
ҚазҰУ-да спорттың 30-дан астам түрі
дамуда.

ҚАЗҰУ-ДЫҢ АЛТЫН
ШӘКІРТТЕРІ
ЕЛДОС СМЕТОВ ПЕН

ДМИТРИЙ БАЛАНДИНГЕ АРНАУ
Кие т нан Алатауды бөктері,
Жары к ні аспаннан н р төккені.
Елдос – елді ∆әм ¨азУ-ды студенті,
Белдескенде жауырыны тимес көк бөрі.
лы к нде жалап елді лы ісін,
Елі с йген «алтын басты» лысы.
Алты алашты мітіне татитын,
Алтын емес арты болды к місі!
Сын саатта таым ысып сын к тіп,
Бір мітке ол жеткіздік мы к тіп.
Алтын к нні аспанында алытап,
Алтын алды су астынан с гітіп.
Жеіс келді асататып ажап к н,
¨уан алаш! ¨уан елім азат к н!
Дмитрий алтын алды ж зуден,
Тарихында т ыш рет азаты!
Айа білеп арыстандай азуын,
Су астында жайын болып озуы.
К ллі әлемге Àн ранды тыдатты,
Бір марайды елі және ¨азУ-ы!
œзге жерде өгейсітпей елдігін,
Көк туыны желбіретіп тедігін.
Елдос л мен Дмитрий сый еткен,
Мәгі айтамыз, жеісі мен ерлігін!
Мар лан А¨АН

Материалды жазу барысында «Айқын» газетінің ақпараттары қолданылды

В КазНУ открылся новый 25-метровый плавательный бассейн с 6 дорожками имени
первого Олимпийского чемпиона по плаванию Дмитрия Баландина

МЕРЕЙТОЙ
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КӨРНЕКТІ ҒАЛЫМ
көшбасшылық дәріс оқыды
Білім күні еліміздің ең үздік
жоғары оқу орны – ҚазҰУда тарих ғылымдарының
докторы, профессор,
белгілі алаштанушы, ҰҒА
корреспондент-мүшесі Мәмбет
Құлжабайұлы Қойгелдиевтің
70 жас мерейтойы тойланып,
студенттерге арналған
көшбасшылық дәрісі өтті.
Мерекелік жиынды тарих, археология
және этнология факультетінің деканы
Меңдігүл Ноғайбаева құттықтау сзбен
ашты. Барша студенттерді жаңа оқу
жылының
басталуымен
құттықтаған
факультет басшысы биылғы жылдың
айтулы оқиғаларға толы екендігін атап
тті. Биыл ел Тәуелсіздігінің 25 жылдығы,
Алматы қаласының 1000 жылдығы, XX
ғасырдың басында орын алған Ұлт-азаттық
қозғалысқа 100 жыл, ұлтжанды қайраткер
лихан Бкейхановтың туғанына 150
жыл, Семей полигонының жабылғанына
да 25 жыл толып отыр. Сонымен қатар
Меңдігүл Сағатқызы бұл жылы белгілі
ғалым Мәмбет Қойгелдиевтің мерейлі 70
жастың тріне шыққандығын қуанышпен
жеткізді.
Мәмбет Құлжабайұлы Қойгелдиев
1946 жылы Шу ауданы Тле би ауылында
дүниеге келді. Ол Бішкектегі Қырғыз
мемлекеттік университетін тамамдап,
1971-2002 жылдар аралығында ҚазҰУда, Қазақстан КП ОК жанындағы
Партия тарихы институтында ғылымипедогогикалық жұмыстармен айналысқан.
Кейіннен ҚР ҰҒА Тарих және этнология
институтының
директоры
қызметін
атқарды. XX ғасырдың басындағы қазақ
халқының
қоғамдық-саяси
мірін
зерттеумен айналысқан ғалым Мәмбет
Құлжабайұлының саяси репрессия, қазақ
ұлт-азаттық қозғалысы тақырыптары
аясында
жазылған
400-ден
астам
жарияланымдары жарық крген. Ол
– Вена қаласындағы Халықаралық
университеттің Құрметті профессоры,

халықаралық Сократ және Бейбітшілік
сыйлықтарының
иегері,
Қызылорда
мемлекеттік университетінің Құрметті
профессоры, Қазақстан тарихшылары
қауымдастығының президенті. Мәмбет
Қойгелдиев тек қана Алаш қозғалысын
зерделеп қана
қоймай, ортағасырлық
тарихшы
Қадырғали
Қосымұлының
«Жылнамалар жинағын» зерттеп, оның
жазба дәстүрі тарихында алатын айрықша
орнын нақтылады. Ал, ұлтымыздың
қоғамдық-саяси міріне байланысты
ғалымның «Движение Алаш», «ЖетысуИссыккульская трагедия»,
«Байзак
Мамбетулы и его современники» және т.б
кптеген еңбектері бар.
¢зге еңбектерін санамаламағанда,
қазақ тарихындағы ең маңызды қоғамдық
ой-сана
қозғалысы,
ұлт-азаттық

қозғалыс – Алаш идеясы мен Алаш
қозғалысы екендігін зерделеп берген
ғалым з кезегінде білім мен ғылым
әлеміне аяқ басқан студенттерді алғашқы
қадамдарымен құттықтады. Ол білім
алушыларға
арналған
кшбасшылық
дәрісін «Тарих ғылымында «де-факто»
згеруі тиіс» деген тақырып аясында
рбітті. Ғалым тарихтың сонау терең
қойнауларында
жатқан
парақтарды
ақтарып, нақты дәлелдер мен айғақтарды
келтіре
сйледі.
«Болашағымыз
не болады?» деп шарқ ұрған зар
заман ақындарының, ғалым Шоқан
Уәлихановтың, Кенесары Қасымұлының,
Абай Құнанбаев пен зге де зиялы
қауым кілдерінің пікірлерін ортаға
салып, ел болашағының жарқын болуы
үшін білім де, ақыл-ой да, күш те керек

екендігін ұғындырды. Осы сауалға кезінде
тұщымды жауап қатып, жн сілтеген
Алаш қайраткерлері екендігіне баса назар
аударды. Крнекті ғалым студенттерге
тарихтың күрделі ғылым екендігін
түсіндіре отырып, дұрыс қорытылмаған
тарихтың адамзатқа пайдасы жоқ екендігін
айтты. Сондай-ақ, профессор студенттерге
Алаш қозғалысының қазақ халқы үшін
маңызы мен мәнін ұғындырып, оның
қазіргі бейбіт мірімізге септігін тигізген
бірден-бір қозғалыс екендігін жеткізді.
Жиында
тарих
ғылымдарының
докторы, профессор Талас Омарбекұлы сз
алып, студенттерді Мәмбет Қойгелдиевтің
еңбектерімен таныстырды. Ол Алаш
қозғалысы, Алаш партиясы, Алашорда
үкіметі мен жалпы Алаш атауы туралы сзді
з пікірімен дамыта түсті. Студенттерге
мол ақпарат берген профессордың
сзінен кейін алаштанушы ғалымды
мерейтойымен құттықтау үшін ортаға
профессор Берекет Кәрібаев шықты. Ол:
«Жай адамдар мір сүреді, ал, тұлғалар
халқына, қоғамға қызмет етеді. Мәмбет
Қойгелдиев – тұлға. Оны идеологиялық
күрескер деп атаймыз», – дей келе, айтулы
ғалымның тарих ғылымына сіңірген
лшеусіз еңбегін атап тті.
Маңызды
мағлұматтармен
қатар
болашақ мамандарға жан-жақты кеңес
берген, жастарды білімді болуға, Отанын,
елін, жерін сүюге үндеген ғалымның
тағылымды дәрісінен соң университет
басшылығы мен тарих, археология және
этнология факультетінің ұжымы мерейтой
иесін құттықтап, арнайы сый-сыяпат
крсетті.
Ұлжан ИБРАИМ
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СЕМЕЙ ПОЛИГОНЫНЫҢ ЖАБЫЛҒАНЫНА-25 ЖЫЛ

ВО ИМЯ МИРА

Нурсултан Назарбаев – главный инициатор крупнейших
интеграционных процессов на евразийском континенте, гарант
стабильности и безопасности.
Прошло 25 лет с момента закрытия
Семипалатинского ядерного полигона.
Сегодня казахстанский опыт борьбы за
безъядерный мир изучается во многих
странах мира.
Решение о закрытии Семипалатинского
ядерного полигона было принято в
сложной политической ситуации вопреки
позиции военно-промышленной элиты
СССР. На тот момент площадь полигона
составляла 18 300 кв.км. За 40 лет
испытаний всех видов ядерного оружия на
территории Семипалатинского полигона
было проведено 456 ядерных испытаний.
Закрытие полигона - был единственный
и последний случай в мировой истории
разоружения. Демонтаж ядерного арсенала
в Казахстане придали мощный импульс
глобальному антиядерному движению.
Именно 29 августа Генеральная Ассамблея
ООН провозгласила Международным
днем действий против ядерных испытаний.
Инициатива Нурсултана Назарбаева
о полном избавлении мира от ядерного
оружия к 2045 году нашла своих
сторонников. Глава государства не только
призывает к предотвращению войн, но
и предлагает механизм программных
действий по выявлению и искоренению
причин противостояния и конфликтов.
Его доклад «Мир. XXI век» приобрел статус
официального документа Генеральной
Ассамблеи и Совета Безопасности ООН,
что является ярким свидетельством
высокого авторитета Главы государства.
В
манифесте
Лидер
нации
предупреждает об опасности, которую
несут современные войны. Современная
масштабная война уже не будет возможна
без использования ядерного оружия, так
как многие государства успели нарастить
ядерный потенциал. По праву Манифест
можно считать новой точкой отсчета
движения к безъядерному миру и первым

шагом к расширению географии регионов,
свободных от оружия.
Путь мирного диалога и борьба
за безъядерный мир невозможны без
поддержки гражданского сообщества.
Необходимо
наглядно
показывать
преимущества
от
разоружения
и
быть примером. Казахстан в лице
Президента
Нурсултана
Назарбаева
является одним из основоположников
евразийской
интеграции,
прилагает
усилия по оздоровлению экономики и
международной ситуации, укреплению
глобальной и региональной безопасности.
Рост мирового авторитета Казахстана и
оказываемое доверие свидетельствует о
избрании страны непостоянным членом
Совета Безопасности ООН на 2017-2018
годы.
Призыв Президента находит все
более широкую поддержку в мировом
сообществе,
среди
коллектива
и
студенческой молодежи КазНУ им.
аль-Фараби. Преподавательский состав
КазНУ принимает самое активное участие
в разъяснении основных положений
Манифеста, а также свои первые
лекции посвящают истории создания
международного
движения
«НевадаСемей», внесшего вклад в развитие
идеалов за безъядерный мир. Ежегодно
кафедра теоретической и ядерной физики
КазНУ проводит встречи с ликвидаторами
последствий аварии на Чернобыльской
АЭС. Хорошей традицией стали регулярные
лекции Олжаса Сулейменова в стенах
университета. В свою очередь, студенты
КазНУ поддерживают добрые инициативы
видного общественного деятеля и готовы
донести его миротворческий посыл до
общественности.
Алия ТАУКЕНОВА,
кафедра теоретической и
ядерной физики
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ХХІ ғасыр көптеген саясаткерлердің, ғалымдар мен сарапшылардың
пікірінше, бейбітшілік ғасыры болады деп есептелінді. Дегенмен,
бұл қате пікір екені ғасырдың басында-ақ дәлелденді. АҚШ-қа
жасалған лаңкестердің шабуылы, ХХ ғасырдың екінші жартысында
қалыптасқан қауіпсіздік жүйесінің тиімсіздігін көрсетті. Жаңа қауіп
үшін шекаралар жойылды, қару тасымалдау, адам сату, есірткі өткізу
секілді бизнес түрлері жақсы пайда әкелді.

ҚАУІПСІЗДІК МАНИФЕСІ

Лаңкестік актілер адамдар бойында
қорқыныш ұялатты, сол үрей арқылы
террористер саяси процестерге ықпал ете
отыра, билікке қатысуды негізгі мақсат
ретінде қарастырды. Бүгінде ең үлкен қауіп
– лаңкестердің қолына атом қаруының
түсуі.
ҚР Президенті Н.. Назарбаев ядролық
қару қаупі жайлы соңғы 25 жыл бойы
айтып келеді. 25 жыл бұрын Елбасы
адамзат тарихында болмаған саяси қадамға
барды, Семей полигоны жабылды және
әлемнің атом қаруы потенциалы бойынша
4-орындағы жойқын қарудан здігінше
бас тартты. Қырғи-қабақ соғыстың
жалғасы болып жатқандай экономикалық
санкциялар,
әлемдік
державалар
арасындағы бір-біріне деген сенімсіздік,
ядролық қаруды таратпау жайлы келісімнің
тармақтарын орындамау, әр мемлекет
зінде ядролық қаруды иемденуге тырысу
секілді фактілер халықаралық қатынасты
тұрақтылыққа әкелмейді. ¢йткені, мұндай
әлемдік, ұлты, діні жоқ қауіп алдында әлем
күштері бірігіп, бірге тойтарыс беру керек.
Президент Н.. Назарбаев осы қауіптерді
ескере отыра, адамзат тарихының сотына
«ХХІ ғасыр: Соғыссыз әлем» атты
манифесін ұсынды. Манифест зекті
тармақтардан тұрады.
Біріншіден, Қазақстан секілді әр ел
зінің ядролық потенциалынан бас тарту.

Жерде, ккте және бейтарап сулар да,
Арктика да атом қаруларды орналастыруға
тыйым салу;
Екіншіден,
ядросыз
аймақтарды
кбейту;
Үшіншіден, әскери блоктардан бас
тартып, БҰҰ қамқорлығымен, бейбітшілік,
сенім
және
қауіпсіздік
жаһандық
мемлекеттер коалициясын құру;
Бұл ұсыныстар жүзеге асқан жағдайда,
кптеген жанжалдардың алдын алуға
болар еді. Қазақстанның бұл бастамаларды
ұсынуға толық моральды құқығы бар,
йткені Қазақстан – бірінші болып атом
қаруынан бас тартқан ел. Сонымен қатар,
биыл 29 тамызда Семей полигонының
жабылғанына 25 жыл толды. Бұл шешім
саяси билік үшін оңайға соққан жоқ. Бұл
шешім біздің елдің беделін асқақтатты.
Осы шешім арқылы біз әлемге зіміздің
бейбіт ниетімізді крсеттік.
л-Фараби
атындағы
ҚазҰУ
басшылығының бастамасымен 1-курсқа
түскен студенттер арасында түсіндіру
жұмыстары жүргізіліп, бұл құжаттың
жер бетіндегі қауіпсіздікті орнатудағы
маңызы айтылуда. Манифест саясаттану
мамандығының «Ядролық қауіпсіздікке»
арналған курсында да маңызды орын
алады. Сондықтан аталмыш мәселе
тңірегінде саясаттану және саяси
технологиялар кафедрасының студенттері
бас қосып, зара талқылап, әлеуметтік
желілерде манифестің негізгі идеяларын
жалпақ жұртқа тиімді тілмен жеткізу
жолдарын ұсынды.
Ең бастысы манифесте ктерілген
мәселелердің зекті екенін түсініп,
ядролық қарудың лаңкестер қолына
түспеуіне әр елдің әрбір тұрғыны ат
салысуы қажет!
Ермек СДІБЕКОВ,
саясаттанушы

ДЕНЬ ЗНАНИЙ И СТАРТА НОВОГО УЧЕБНОГО ГОДА
Праздник 1 сентября для
первокурсников колледжа и
учащихся профильной школы
КазНУ им. аль-Фараби начался
с торжественной линейки,
посвященной 25-летию
Независимости Республики
Казахстан. Вчерашние
школьники стали студентами
колледжа КазНУ.
«Сегодня
более
100
ребят
переступили порог колледжа. Активная
студенческая жизнь в колледже КазНУ
дают возможность молодежи получить
качественное образование и в полной
мере реализовать свой творческий
потенциал. Здесь создана благоприятная,
развивающая среда, основанная на
принципах духовности, креативности и
профессионализма», - поприветствовал
новых студентов декан факультета
довузовского
образования
Жаппасов
Ж.Е. Также директор профильной школы
Алпысбаева Д.И. поздравила студентов с
Днем знаний, пожелала успешной учебы,

новых открытий и достижений!
Качественная подготовка обучающихся
– главная образовательно-воспитательная
задача колледжа КазНУ. Наблюдается рост
поступления выпускников колледжа в
престижные отечественные и зарубежные

вузы. В колледже и профильной школе
КазНУ внедрены экспериментальнообразовательные
программы
и
осуществлен переход на кредитную систему
обучения. Используемая преемственность
образования, представляет собой систему

взаимодействия школы, колледжа, ВУЗа,
что позволяет получить качественное
образование. Показателями хороших
знаний учащихся колледжа становятся их
победы на Международных предметных
олимпиадах,
научно-практических
конференциях, различных конкурсах. Вот
уже на протяжении многих лет колледж
выпускает
специалистов,
которые
нашли свою нишу в профессиональной
деятельности. Это тысячи выпускников,
каждый
из
которых
имел
свою
неповторимую историю жизни
в
колледже, все они готовы покорять новые
вершины и добиваться побед.
Торжественная
линейка
сопровождалась концертной программой,
подготовленной студентами профильной
школы и колледжа. По доброй традиции
прозвенел первый звонок и начались
кураторские часы на тему «Я – патриот
своей страны». В рамках ориентационной
недели студенты первого курса получили
информацию об организации учебной и
воспитательной деятельности колледжа
КазНУ.
Райхан НУРКАНОВА,
директор колледжа, к.п.н., доцент

Делегация Государства Катар во главе с председателем Центрального банка
Абдалла бен Сауда Аль-Тани посетила КазНУ
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