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ТӨЛ 
МЕРЕКЕЛЕРІҢІЗБЕН,
ЖУРНАЛИСТЕР!

Кезекті ректорат мәжілісінде алдағы 
оқу жылына байланысты бакалавриат, 
магистратура және докторантура білім 
беру бағдарламаларына білім алушыларды 
қабылдау жоспары туралы оқу жөніндегі 
проректор А. Хикметовтің баяндамасы 
тыңдалды.

Жалғасы 2-бетте

КазНУ им. аль-Фараби единственный из вузов Центральной Азии вошел в топ-210 среди лучших вузов 
мира в международном рейтинге QS «World University Rankings». Продвинувшись вперед еще на 13 
позиций, он занял 207 место. Только два университета на постсоветском пространстве вошли в эту 
группу - КазНУ и МГУ им. Ломоносова (РФ).

Апталық 1948 жылдың 20 сәуiрiнен шыға бастады
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ҚАЗҰУ ҒАЛЫМДАРЫНЫҢ

ЖЕТІСТІГІ

instagram.com/KAZNU_FARABI

Әл-Фараби атындағы ҚазҰУ-да V Халықаралық 
йога күні кең көлемде аталып өтті.  

QS является одним из авторитетных и влиятельных, 
признаваемых всеми странами международным агентством, 
которое на протяжении многих лет проводит глобальный 
рейтинг лучших высших учебных заведений мира. Первые три 
места в рейтинге занимают вузы из США – Массачусетский 
технологический институт, Стэнфордский и Гарвардский 
университеты соответственно.

КазНУ как ведущий университет страны целенаправленно 
работает над реализацией важной государственной задачи, 
поставленной Первым Президентом страны – Елбасы 
Нурсултаном Назарбаевым – войти в топ-200 лучших вузов 
мира. За последние пять лет университет продвинулся в рейтинге 
«QS WUR» на более чем 400 позиций. В мировой практике ни 
один вуз не добивался такой динамики роста! По рекомендации 

экспертов QS опыт КазНУ изучается ведущими университетами 
мира. Данный показатель является убедительным 
доказательством его высокой конкурентоспособности на 
мировом рынке образования и науки.

Следует отметить, что по итогам предметного рейтинга «QS 
WUR by Subject» КазНУ первым среди университетов стран 
СНГ вошел в группу 51-100 лучших вузов мира. Всего в данный 
рейтинг вошли шесть специальностей ведущего казахстанского 
вуза.

Учитывая возрастающую роль КазНУ в глобальном 
научно-образовательном пространстве, QS решил провести 
международный форум в Казахстане. 

 Былтырғы жылдың көрсеткіштерімен салыстырмалы 
түрде сараптама жасап, биылдан бастап әр оқу 
бағдарламаларына грант бөлініп, қабылдау комиссиясы 
бакалавр мен магистратураның жұмысы бірге 
атқарылады. Ал, докторантура бөлек қабылдайды. 
Сонымен қатар, шет тілін меңгергендер үшін ағылшын 
тілінде оқытылатын топтарға да талапкерлерді қабылдау 
жұмыстары жүргізіледі. 

Келесі қаралған тақырып QS WUR-2019 рейтингісінде 
әл-Фараби атындағы ҚазҰУ-дың көрсеткіштері туралы 
бірінші проректор М.Бүркітбаевтың хабарламасы 
болды. QS 1620 университетті сараптама жасап, ҚазҰУ-
дың қандай сатылар бойынша 2015 жылдан бастап 
2019 жыл аралығындағы алға ілгерілегенін атап айтты. 
QS WUR рейтінгінде ғылыми нәтижелілікті жақсарту 
мақсатында арнайы жоспар жасап, жол картасын ұсыну 
тапсырылды. 

Білім ордасында өз біліктіліктерімен танылған 
ұстаздар қауымы арасында үш оқытушы  Ханатбек 
Хомпыш, Жанар Қалкөзова, Нұрсұлу Ахтаева мәжілісте  
бір ауыздан қауымдастырылған профессор (доцент) 
дәрежесіне ие болды. 

Еңлік АҚЖІГІТ
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ҚазҰУ QS «World University Rankings» халықаралық рейтингісінде әлемнің үздік топ-210 

университтердің қатарына кіріп, 207 орынды иеленді

QYSQA-NUSQAПродолжение. Начало на 2 стр.

V ramkah programmy «Rýhanı jańǵyrý» ı státı 
Elbasy «Sem graneı Velıkoı stepı» Kazahskım 
nasıonálnym ýnıversıtetom ım. ál-Farabı 
sovmestno s Mejdýnarodnym sentrom kúltýrnyh 
ıssledovanı «Medar» (Týrsıa) snát dokýmentálnyı 
fılm «Al-Farabı – myslıtel sıvılızasıı». V ches 
1150-letıa so dná rojdenıa velıkogo myslıtelá 
Vostoka, kotoroe býdet otmechátsá v 2020 
godý pod egıdoı ÚNESKO, v KazNÝ sostoıalsá 
premernyı pokaz dokýmentálnoı kartıny na 
kazahskom ázyke.
      V nem prınálı ýchastıe vedýshıe ýchenye-
farabıevedy, deıatelı kúltýry ı ıskýsstva, kınovedy, 
prepodavatelı, stýdenty, a takje predstavıtelı 
Generálnogo Konsúlstva Týreskoı Respýblıkı v RK ı 
mass-medıa.  

Kak otmetıl v programmnoı státe «Sem graneı 
Velıkoı stepı» Elbasy Nýrsýltan Nazarbaev, Velıkaıa 
step dala chelovechestvý vydaıýshıhsá deıateleı, sredı 
kotoryh ı velıkı ýchenyı Al-Farabı. Dokýmentálnyı 
fılm prızvan sodeıstvovát popýlárızasıı tvorcheskogo 
nasledıa fılosofa ı ego rolı v ıstorıı chelovecheskoı 
sıvılızasıı.

Fılm sostoıt ız treh chasteı, v kotoryh vpervye 
pokazany sennye ıstorıcheskıe svedenıa ı fakty ız jıznı 
Al-Farabı. Abý Nasyr Mýhammed Ibn Mýhammed 
ıbn Ýzlag ıbn Tarhan ál-Farabı at-Týrkı – tak 
zvýchıt polnoe ımá vsemırno ızvestnogo ýchenogo, 
ensıklopedısta. On rodılsá v 870 godý v gorodıshe 
Oksyz, nepodaleký ot goroda Otrar, ávlávshegosá 
odnım ız vajnyh sentrov Velıkogo Shelkovogo pýtı.

Fılm povestvýet ob etapah stanovlenıa ı dostıjenıah 
ýchenogo.

Dokýmentálnyı fılm ávláetsá vtorym krýpnym 
mejdýnarodnym proektom s ýchastıem KazNÝ. Pervyı 
fılm «Al-Farabı – vtoroı ýchıtel» byl podgotovlen 
sovmestno s gollandskımı kınodokýmentalıstamı, 
pokazan v Evrope ı v efıre nasıonálnogo televıdenıa 
Kazahstana. V nastoıashee vremá ıdet rabota nad 
tretım kınoproektom. Provedeny semkı v Kazahstane, 
Týrsıı ı Egıpte, v skorom vremenı onı proıdýt v 
Iordanıı, Sırıı ı drýgıh stranah, gde jıl ı tvorıl Al-
Farabı.

***

Ál-Farabı atyndaǵy QazUÝ-da ýnıversıtetterdiń 
áleýmettik jaýapkershiligi jelisi (USRN) aıasynda 
«Zertteý, tájirıbe jáne bilim berý áleýmettik 
jumystaǵy áleýmettik ádildilik jáne alýan 
túrlilik» atty halyqaralyq jazǵy mektep ótti. 
Onda Gonkoń polıtehnıkalyq ýnıversıteti, Saımon 
Freızer ýnıversıteti (Kanada), Pretorı ýnıversıteti 
(Ońtústik Afrıka) jáne QazUÝ stýdentteri 
qatysty. Sondaı-aq, Qazaqstannyń aımaqtyq 
ýnıversıtetteriniń stýdentteri de oqýǵa múmkindik 
aldy.

QazUÝ 2019 jyly Manchester (Ulybrıtanıa), Pekın 
(QHR), Gonkoń polıtehnıkalyq t.b. ýnıversıtetterdi 
biriktiretin (USRN) ýnıversıtetterdiń áleýmettik 
jaýapkershilik jelisine múshe boldy.

Jazǵy mekteptiń negizgi maqsaty – áleýmettik 
jumys tájirıbesindegi ártúrlilik pen aıyrmashylyqtardy 
kúsheıtýmen baılanysty bilim men daǵdylardy 
qalyptastyrýǵa járdemdesý, adam quqyqtaryn, 
áleýmettik jáne ekonomıkalyq ádilettilikti ilgeriletý, 
sondaı-aq qoǵamdaǵy beıbitshilik etıkasyn taratý jáne 
qoǵamdaǵy zorlyq-zombylyqty boldyrmaý. QazUÝ-
dyń áleýmettaný jáne áleýmettik jumys kafedrasy 
QR Tuńǵysh Prezıdenti – Ult Kóshbasshysy qorynyń 
qoldaýymen jazǵy mektep qatysýshylaryna AQSh, 
Irlandıa jáne Qazaqstan sarapshylarynyń dáristeri, 
semınarlary men trenıngterin qamtıtyn bes kúndik 
baǵdarlama daıyndady.

Mekteptiń resmı ashylýynda ál-Farabı atyndaǵy 
QazUÝ-dyń prorektory, professor Sholpan 
Jamanbalaeva stýdentterge jergilikti qoǵamdastyqtyń 
qoǵamdyq ómirine belsene aralasýy úshin 
ýnıversıtetterdiń jaǵdaı jasaýynyń mańyzdylyǵyn 
atap ótti. Bul olarǵa óz bilimderin, qundylyqtaryn, 
senimderin tájirıbege júzinde iske asyrýǵa múmkindik 
beredi. Sol arqyly ýnıversıtetter bir ýaqytta óz 
stýdentterin tabysty oqytyp, úlken qoǵamdyq 
máselelerdi sheshýge kómektesedi.

***
 

Kafedra Dálnego Vostoka KazNÝ ım. ál-Farabı 
sovmestno s Sentrom obrazovanıa ı Nasıonálnym 
ınstıtýtom ıstorııKoreı,  prı podderjke 
Genkonsúlstva Koreı  v Almaty organızovala 
konkýrs na znanıe ıstorıı etoı samobytnoı strany.

V proshlom godý konkýrs prohodıl v SShA (Los-
Anjeles). V 2019-m etoı chestı byl ýdostoen vedýshı 
výz Kazahstana - KazNÝ. V sostázanıah na znanıe 
ıstorıı Koreı prınálı ýchastıe 399 stýdentov výzov, 
kollejeı ı ýchenıkov obsheobrazovatelnyh shkol 
Kazahstana.

Konkýrsanty otdelenıa koreevedenıa 
KazNÝ prodemonstrıroval vysokı ýroven 
vladenıa predmetom. Sotrýdnıchestvo s novym 
pravıtelstvennym ýchrejdenıem Koreı stanet vajnym 
etapom v razvıtıı koreevedenıa Kazahstana. Dırektor 
Sentra obrazovanıa prı Posólstve Koreı Nam Hón 
Ý vyrazıl blagodarnos za vysokı ýroven organızasıı 
kafedre Dálnego Vostoka.

***

Fılosofıa jáne saıasattaný fakúltetiniń dintaný 
jáne mádenıettaný kafedrasynda «Ortalyq Azıa» 
halyqaralyq jazǵy mektebi óz jumysyn bastady.

Sharaǵa Shvesarıa Sıýrıh ýnıversıtetiniń professory, 
mádenı antropolog Peter Fınkeniń bastaýymen 
51 adam qatysýda. Jazǵy mektep aıasynda Azıa 
halyqtarynyń mádenıeti, tarıhy, tili, antropologıasy 
boıynsha professor Peter Fınke dáris oqydy. Kezekte 
qazirgi Qytaıdy zertteý ortalyǵynyń dırektory Nábıjan 
Muqamethanuly «Qytaı jáne Ortalyq Azıa» atty dárisi 
barysynda Qytaı men Orta Azıa baılanystarynyń 
erte ǵasyrdan búgingi zamanaýı kezeńge deıingi 
damý tarıhy, bolashaq perspektıvalary jáne sheteldik 
áriptesterdiń Qazaqstanǵa yqpaly boıynsha birqatar 
saýaldarǵa jaýap berdi. Halyqaralyq jazǵy mektep 
tyńdaýshylarynyń mádenı baǵdarlamalary Horgos 
Qytaı jáne Qazaqstan shekaraaralyq yntymaqtastyq 
halyqaralyq ortalyǵynda, Tashkent, Buhara, 
Samarqand, Bıshkek jáne Ýlanbator qalalaryndaǵy 
tarıhı mádenı eskertkishterinde jalǵasady. Halyqaralyq 
jazǵy mektep jumysy 10 maýsymǵa deıin jalǵasatyn 
bolady.

Мероприятие мирового уровня «К 
совершенству на основе гармоний 
человеческого наследия и высоких технологий» 
пройдет на базе КазНУ в сентябре 2019 года, 
что является показателем высокого авторитета 
не только университета, но и всей системы 
высшего образования Казахстана.

КазНУ демонстрирует высокую динамику 
продвижения и в других авторитетных 
международных рейтингах. Так, по результатам 
исследования Британского агентства «Times 
Higher Education» КазНУ первым в Центральной 
Азии вошел в число лучших вузов мира. В 

глобальном рейтинге самых экологичных 
университетов «UI Green Metric Ranking of 
World Universities» занял 172 место, в рейтинге 
Европейской научно-промышленной палаты 
получил оценку «АА» и причислен к ведущим 
европейским вузам. По итогам исследования 
известной международной организации «Great 
Value Colleges» (США) университет занял 31 
место среди технологически развитых вузов.

Важным фактором успешного 
продвижения КазНУ в рейтингах стала 
масштабная структурная модернизация, 
высокая эффективность менеджмента, 

ориентированного на результат и интенсивное 
развитие уникальной инфраструктуры, которая 
за последние пять лет выросла почти на 50%.

Мировая узнаваемость университета связана с 
расширением международного сотрудничества 
и развитием интернационализации, а 
также с активной деятельностью КазНУ 
как Глобального хаба программы ООН 
«Академическое влияние» по устойчивому 
развитию.

Соб. корр.

Әл-Фараби атындағы ҚазҰУ Орталық Азия ЖОО-ларынан жалғыз 
болып QS «World University Rankings» халықаралық рейтингісінде 
207 орынды бағындырды. Бұл топқа посткеңестік аймақтан тек екі 
университет: ҚазҰУ және Ломоносов атындағы Мәскеу мемлекеттік 
университеті (РФ) енді. Осыған орай университетте арнайы флешмоб 
ұйымдастырылды. 

Әр факультет декандары мен оқытушы-

профессорлар құрамы университетті жаңа 

жетістігімен шын жүректен құттықтап, 

ізгі тілектерін арнады. Флешмоб 

«Мәңгілік ел» қақпасының алдындағы 

алаңда ұйымдастырылып, «QS 207» деген 

жазуды құрады. ҚазҰУ-дың белгілі белесті 

бағындыруымен барша қызметкерлері мен 

студенттері де жүрек жарды лебіздерін 

білдірді.

«Мен қара шаңырақ ҚазҰУ-дың 

осындай биіктен көрініп, білім ошақтары 

арасында көш бастап келе жатқанына өте 

қатты қуаныштымын. Әр факультеттің 

өзіндік орны мен тарихы бар, бірі 

екіншісінің орнын баса алмайды және 

факультеттердің түлеп шыққан түлектері 

еліміздің әр саласында, шетелдерде 

қайталанбас маман иелері болып қызмет 

атқарады. ҚазҰУ-ға әрқашан тек алда 

болып, болашақ мамандарға ғылым 

мен білім нәрін бойына сіңіре берсін 

деп тілеймін»,– деді ҚазҰУ оқытушысы 

Ұ.Шанбаева. 

Еңлік АҚЖІГІТ
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Исследование ученых КазНУ опубликовано в престижном научном журнале 
«Trends in Environmental Analytical Chemistry»

Әл-Фараби атындағы ҚазҰУ-дың физика-химиялық зерттеу 
және талдау әдістері орталығы қызметкерлерінің мақаласы 
халықаралық танымал Trends in Environmental Analytical Chemistry 
ғылыми журналына жарияланды.

Аталмыш мақала А. Жақыпбекова, 

Н.Байматова және Б. Кенесовтың бірлесіп 

жасаған еңбектерінің нәтижесі. «A critical 

review of vacuum-assisted headspace solid-phase 

microextraction for environmental analysis» 

(«Экологиялық талдауға арналған вакууммен 

қамтамасыз етілген бассейннің қатты фазалық 

микоэкстракциясының сыни шолуы») 

атты мақаланың Web of Science деректер 

базасында индекстелетін аналитикалық химия 

саласындағы ең күшті журналдардың ішінде 

бірінші ширекке кіретін  және 4,462 импакт-

факторына ие болған Trends in Environmental 

Analytical Chemistry халықаралық ғылыми 

журналында жарық көруі үлкен жетістік болып 

саналады. Мақаланың толық нұсқасын 2019 

жылдың 25 маусымына дейін https://authors.

elsevier.com/a/1Z1Wg7tSG5vfDe сілтемесінен 

оқуға  болады.

Жарияланған шолу экологиялық талдау 

үшін парофаздық вакуумды қатты фазалы 

микоэкстракция (Вак-ПТМФЭ) әдісін 

қолданудың негізгі жетістіктері мен 

мәселелеріне және  перспективаларына 

арналған. Экологиялық сараптаманың үлгісін 

дайындауда ең танымал және перспективті 

әдістерінің бірі болып табылатын ПТМФЭ-мен 

салыстырғанда, Вак-ПТМФЭ сынамаларды 

дайындау процесін едәуір қиындатпай, 

суда және топырақ үлгілеріндегі ұшпа және 

орташа ұшпа органикалық қосылыстарға 

арналған анықтау шектеулерін төмендетеді. 

Шолуда зерттеу әдісінің теориялық негіздері, 

талдаудың негізгі параметрлерінің әсері мен 

оңтайлылығы көрсетілген. Вак-ПТМФЭ 

әдісін дамыту үшін оны автоматтандыру өте 

маңызды, сондай-ақ жаңа әдістерді әзірлеу 

процесінде компьютерлік модельдеуді қолдану 

қажет екендігі көрсетілген.

Мақала «Жасыл» экологиялық мониторингтің 

экономикалық әдістерін, материалдар мен 

жабдықтарды әзірлеу» жобасы бойынша ҚР 

Білім және ғылым министрлігінің қолдауымен 

әл-Фараби атындағы ҚазҰУ-дың  география 

және табиғатты пайдалану факультетінде PhD 

докторантураға арналған оқу бағдарламасы 

аясында дайындалды.

Өз тілшімізден

В Алматы проходит Летняя школа 
«Роль США в современном мире 
в контексте американистики 
в Казахстане и Центральной 
Азии», организованная 
факультетом международных 
отношений (ФМО) КазНУ 
им. аль-Фараби, Ресурсным 
центром американских и 
демократических исследований 
и Студенческой ассоциации 
американистов при поддержке 
Посольства США в РК.

Целью Летней школы является 
выработка оригинальных учебных планов 
и образовательных программ по внешней 
и внутренней политике США, а также 
подготовка научных статей и рекомендаций в 
области американистики.

В церемонии открытия школы приняли 
участие Ланс Эриксон - представитель 
департамента по культуре Посольства США в 
РК, Брэнда Флаганен - профессор Дэвидсон 
колледжа, заместитель декана ФМО Думан 
Жекенов, координаторы программы, 

профессоры Фатима Кукеева и Куралай 
Байзакова.

Слушателями Летней школы стали 
магистранты, докторанты и молодые 
преподаватели из университетов Казахстана, 
Узбекистана, Кыргызстана и Таджикистана, 
занимающиеся исследованиями в области 
американистики.

Лекции и практические занятия проводили 
известные профессора, эксперты и молодые 
исследователи в области международных 
отношений, мировой экономики и истории 
из казахстанских вузов, научных институтов и 
центров.

В качестве основного лектора была 
приглашена профессор Брэнда Флагенен, 
известный специалист в области культуры 
США, которая ознакомила участников школы 

с новейшими направлениями изучения и 
преподавания американистики в университетах 
США.

Координатором проекта является Фатима 
Кукеева - доктор исторических наук, 
директор Ресурсного центра американских 
и демократических исследований при 
КазНУ. Формат Летней школы выбран 
организаторами не случайно. Такая школа, как 
форма дополнительного обучения, объединяя 
усилия и интеллектуальный потенциал 
молодых представителей, дает им возможность 
ознакомиться с передовым опытом научной 
деятельности, способствует активизации 
исследовательской деятельности и повышению 
уровня образования.

Соб. корр.

Ученые КазНУ совместно с бельгийскими коллегами выиграли 
грант фонда NATO «Science for Peace and Security (SPS)», 
финансирующего проекты, направленные на улучшение 
экологической безопасности.

По результатам конкурса «Science for 
Peace and Security» проект «Разработка 
биосорбентов для очистки токсичных 
газов», который реализуют ученые 
Института проблем горения и факультета 
химии и химической технологии КазНУ 
им. аль-Фараби во главе с профессором 
З.А. Мансуровым совместно с группой 
исследователей Королевской Военной 
Академии Бельгии под руководством 
профессора Питера Людовика, получил 
грант программы NATO.

Ранее ученые КазНУ в лаборатории 
углеродных наноматериалов и 
нанобиотехнологии Института проблем 
горения под руководством кандидата 
химических наук А.Р. Керимкуловой 
и доктора PhD С. Азат разработали 
технологию получения гранулированных 
сорбентов. Были получены опытные 
партии образцов универсального средства, 
предназначенного для сорбции широкого 
спектра токсичных газов. Проект 
«Разработка биосорбентов для очистки 
токсичных газов» является логическим 
продолжением этих исследований.

Программа SPS, поддерживаемая 
гражданским бюджетом NATO, 
развивает сотрудничество посредством 
четырех установленных механизмов 
предоставления грантов: многолетних 
исследовательских проектов, семинаров 
по углубленным исследованиям, курсов 

и институтов повышения квалификации. 
Проектные предложения должны 
затрагивать хотя бы один из ключевых 
приоритетов SPS и иметь четкую связь 
с безопасностью. Заявки проходят 
тщательный отбор, всестороннюю оценку 
и рецензирование. Они должны получить 
независимые экспертные рекомендации 
на предмет их научной ценности и 
воздействия на безопасность.

З. МАНСУРОВ,
д.х.н., профессор, 

А. КЕРИМКУЛОВА,
к.х.н., и.о. доцента кафедры

химической физики и
материаловедения  



4№25 (1734) 25 маусым 2019 жыл

ҚазҰУ ғалымдары бельгиялық әріптестерімен NATO қорының «Science for Peace and Security» грантына ие болды

ALMA MATER
Тарих ғылымдарының 
докторы, Дүниежүзі 
тарихы, тарихнама және 
деректану кафедрасының 
профессоры, РНИЦ 
директоры, ҚР ҰҒА құрметті 
академигі Қалқаман 
Жұмағұлов «Ұлы Даланың 
тарихы мен мәдениеті» 
мемлекеттік бағдарламасы 
аясында Рим (Италия) 
қаласында іскерлік 
сапармен болып қайтты.

Сапар  барысында профессор Сирек кездесе-

тін деректерге, оның ішінде құпия мұрағаттық 

материалдармен жұмыс істеуге үлкен назар 

аударды. Олар Дешті Қыпшақ, Алтын Орда 

тарихы, Ұлы Жібек жолындағы Батыс пен 

Шығыстың бірігуі бойынша жаңа деректерді 

анықтады. Атап айтар болсақ, Рим папалары, 

моңғол билеушілері, Алтын Орда хандары, 

Персия аумағындағы Ильханов хаттары. Латын 

тіліндегі бұл сирек кездесетін манускриптар 

Қазақстан, Түркі әлемі және Орталық Азия 

тарихына жаңа тыныс беруі мүмкін.

La Sapienza Universita di Roma 

университетінің тарих, антропология және дін 

департаментінде Fabio Grassi және Gaetano 

Lettieri профессорларымен бірге Қазақстан мен 

Италияның жоғары оқу орындары арасында 2015 

жылдан бастап жұмыс істейтін қос дипломның 

халықаралық бағдарламасы бойынша 

магистрлер мен студенттерді практикалық 

даярлау мәселелері талқыланды. Сондай-ақ 

академиялық ұтқырлықты кеңейту бойынша 

алдағы қадамдарға байланысты, профессор-

оқытушылар құрамы мен студенттердің 

халықаралық конференциялар мен ғылыми 

тағылымдамаларға қатысу мәселелері 

қарастырылды.

КазНУ им. аль-
Фараби установил 
партнерские отношения 
с 47 университетами и 
организациями Южной Кореи, 
с которыми были подписаны 
более 52 двухсторонних 
соглашений. Сотрудничество 
между странами охватывает 
масштабные инвестиционные 
проекты, взаимодействие в 
области культуры и науки. 

Это сотрудничество включает 
широкий спектр направлений: обмен 
студентами и преподавателями, 
реализация совместных научных 
проектов, приглашение профессоров, 
руководство PhD-докторантами. С целью 
трансферта инновационных технологий 
и коммерциализации результатов научно-
исследовательской деятельности в 
КазНУ уже реализованы два крупнейших 
в РК инвестиционных проекта: 
«Медико-биологический кластер» и 
«Инновационный кластер инжиниринга и 
наукоемких технологий».

Развитие «Медико-биологического 
кластера» было реализовано в рамках 
международного консорциума 
со стратегическими партнерами: 
Университетом Ёнсе, клиниками группы 
Северанс (Сенчен и Каннам). Первый 
этап реализации данного проекта был 
завершен открытием в декабре 2014 года 
Международного Диагностического 
Центра при КазНУ, аналогов которому на 
территории стран СНГ на сегодняшний 
день нет.

В рамках формирования современной 
инновационной инфраструктуры 
«Кластера инжиниринга и наукоемких 
технологий КазНУ» по принципу 
научно-технического коридора создан 
Международный инновационно-
производственный консорциум «R&IID», 
в деятельность которого вовлечены 
крупнейшие научно-технологические 
университеты и учреждения Кореи, 
такие как Ульсанский университет 
(корпоративный университет 
Hyundai), Университет Кеменг, Фонд 

и н д у с т р и а л ь н о - а к а д е м и ч е с к о г о 
сотрудничества университета Дангук и 
Кеменг, Ассоциация горнодобывающей 
промышленности Кореи, «TisoneCo., 
LTD», «HSnKArchitecture&Engineering», 
«SungwooEngineering&ArchitectCo.», 
HonginTechCo, LTD, технопарк «Пусан», 
BCTechCо, Центр технологий переработки 
углеродных ресурсов (KIGAM).

К вводу объектов в эксплуатацию 
планируется также наладить долгосрочное 
сотрудничество с 20-ю крупнейшими 
производственными компаниями Южной 
Кореи, в том числе с транснациональными.

Так, в ходе государственного визита 
в Казахстан президента Республики 
Корея Мун Чже Ин состоялась встреча 
с руководителями общественных 
организаций и представителями корейской 
диаспоры. 

Весьма плодотворной была встреча 
с президентом Корейского научно-
технического общества «Кахак», 
заведующим кафедрой КазНУ профессором 

Г.А. Муном. В 2018 году университетом 
был издан уникальный инновационный 
учебник «История и философия науки», 
созданный междисциплинарным 
коллективом по инициативе профессора, 
являющегося также одним из крупнейших 
специалистов в мире по интерполимерным 
комплексам. 

Тот факт, что издание учебника по 
философии было инициировано одним из 
признанных в научном мире казахстанских 
химиков, далеко не случаен. Научная 
среда и наука как таковая за последние 20 
лет претерпели качественные изменения. 
Их не всегда успевают отслеживать 
специалисты в области классических 
постсоветских философских школ. Так, 
в существующих программах по истории 
и философии науки (которая является 
обязательной дисциплиной для всех 
специальностей магистратуры в РК) 
практически отсутствует философское 
осмысление таких новых научных 
направлений, как искусственный 

интеллект, создание квазиобилогических 
систем, новые инфокоммуникационные 
технологии.

Однако, именно они определяют лицо 
современного быстро меняющегося мира. 
Более того, гонка вооружений, под знаком 

которой прошла большая часть 
ХХ века, сейчас возрождается 
в новом качестве. Это требует 
нового синтеза наук на основе 
философского осмысления, 
причем необходимо 
подчеркнуть, что это – не некое 
отвлеченное умствование, 
но настоятельное требование 
практики. А именно, 
создание новых систем 
искусственного интеллекта 
в состоянии кардинально 
изменить геополитическую 
карту мира, точно так же 
как это не так давно сделало 
вполне определенное научно-
техническое достижение 
– создание ядерного и 
термоядерного оружия. 
Чтобы проанализировать 

последствия и выработать 
соответствующие прогнозы, как минимум, 
требуется теснейшее сотрудничество между 
политологами, специалистами в области 
инфокоммуникационных технологий, 
философами и экономистами. Но, для 
этого необходима соответствующая 
платформа, которой может быть только 
философия. 

Одним из главных тезисов данного 
учебника является фундаментальное 
понимание того, что обновление 
науки, ее философской основы должно 
осуществляться в интересах всего 
человечества, все народы здесь должны 
быть равноправны. Этот тезис в полной 
мере поддерживается и политическими и 
бизнес-элитами Южной Кореи.

П. УРКИМБАЕВА, 
доцент кафедры химии и технологии 

органических веществ,
природных соединений и полимеров                              

Кездесу барысында Қалқаман Жұмағұлов 

Орталық Азия мен Қазақстанның ерте және 

орта ғасырлық тарихының негізгі мәселелеріне 

тоқталып, еліміздің қазіргі тарихы бойынша 

қойылған сұрақтарға жауап берді.

Сапар барысында ҚазҰУ профессоры 

Қазақстанның Италиядағы Елшілігіне 

шақырылды. ҚР-дың Италия 

Республикасындағы Төтенше және Өкілетті 

Елшісі Сергей Нұртаев университеттердің 

жемісті өзара іс-қимылына үлкен көңіл бөліп, 

екі елдің білімі мен ғылымын дамытуда табыстар 

тіледі. "Қазақстанның Италиядағы Елшілігі 

алдағы уақытта да Қазақстан мен Италияның 

мәдени-гуманитарлық серіктестігі үшін осы 

байланыстарды кеңейтуге ықпал етеді", – деп 

атап өтті Сергей Нұртаев.

Елші ҚазҰУ-дың ұжымы мен Қалқаман 

Тұрсынұлына жоғары оқу орындары арасындағы 

ынтымақтастықты дамытуға қосқан жеке үлесі 

үшін алғысын білдіріп, қазақстандық ғалымға 

салтанатты түрде алғыс хат табыс етті.

Өз тілшімізден
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Преподаватели и студенты Шанхайского университета политики и права (КНР) приняли активное участие в 

Летней школе, организованной КазНУ

ǴYLYM
Формирование молодого 
поколения происходит 
сегодня в условиях 
быстро меняющегося 
мира. Использование 
многофункциональных 
возможностей компьютерной 
техники при подготовке 
молодых специалистов делает 
образовательный процесс в 
вузе интересным и доступным.

В обучении курса информационно-

коммуникационных технологий  в КазНУ им. 

аль-Фараби рассматривается тема технологии 

Блокчейна. На современном этапе жизнь 

человека связана с новыми технологиями, 

информацией, деньгами и многочисленными 

бумагами. Для достижения тех или иных задач 

приходится привлекать многочисленных 

посредников. Задача Блокчейна — 

исправить проблему, которая связана со 

значительными материальными (оплачиваемые 

посреднические услуги) и временными 

затратами (бумажная и прочая волокита при 

оформлении документации). 

Суть технологии — в распределенном 

хранении информации, касающейся любых 

жизненных вопросов. К примеру, цепь 

Блокчейн может хранить данные о транзакциях 

и о том, кто, кому и в каком объеме перевел 

деньги. Транзакция – банковская операция 

по переводу денежных средств для какой-

либо цели.  Применительно к криптовалюте, 

Блокчейн является оплотом финансовой мощи 

Биткоина.

Выпускники университета, изучающие 

этот курс, должны освоить основные понятия 

Блокчейна на базе компьютерной подготовки. 

Широта использования полученных 

знаний и практических навыков в высшей 

школе охватывает практически все сферы 

профессиональной деятельности будущего 

специалиста. Изучение темы обусловлено 

факторами высоких темпов роста парка 

персональных компьютеров, применяемых 

в самых разных сферах деятельности, 

расширение круга пользователей, увеличение 

объемов информации различного назначения и 

принадлежности. 

В Казахстане созданы несколько 

консорциумов, где многие национальные банки 

обсуждают правила взаимодействия. Блокчейн 

позволяет иметь первоисточник данных тех 

или иных изменений в жизни человека. Где 

учился, какие налоги платил, когда переходил 

на работу, какие штрафы выписывались, 

истории болезни. Сценариев множество. 

Эти данные будут храниться не в каком-то 

конкретном ведомстве и компьютере, а в сети 

по принципу торрентов, но в легитимном поле. 

Блокчейн олицетворяет прозрачность сделок 

(привет тендеры), невозможность скрыть или 

изменить информацию. Кто будет иметь доступ 

к этим данным? Какая сфера будет внедрять эту 

технологию, у той и будет доступ.

АО «Казахтелеком» изучает технологию 

blockchain, как новый вид услуг. Технология 

может быть применена как для улучшения 

бизнессреды, так и деятельности бизнеса. Она  

даст возможность существенно избавиться от 

бюрократических проблем в работе госорганов. 

Это связано с тем, что blockchain имеет функцию 

хранить в своей электронной базе данных всю 

информацию о каждом элементе сети. 

Задача заключается в том, чтобы подготовить 

высококвалифицированных специалистов, 

которые уверенно могут ориентироваться 

в современных условиях стремительного 

развития информационных технологий.

Научная библиотека вошла в историю 

веб-сайтов Казахстана как одна из первых 

разместивших свой электронный каталог в 

Интернете. Помимо большого количества 

бумажных книг есть отдельный зал с 

электронными книгами, что расширяет 

возможности студентов. А также специальный 

зал, обустроенный компьютерами, где студенты 

в свободное время могут позаниматься. 

В КазНУ активно реализуется научно-

инновационный проект «Al-Farabi university 

smart city», в основе которого лежит учение 

великого мыслителя аль-Фараби об идеальном 

городе. 

Реализация новой модели университета 

позволит на основе синергии технологических 

и духовно-нравственных концептов продемонс-

триро вать инновационные подходы к развитию 

современного общества. 

«Умные университеты – залог создания 

интеллектуальной нации, основа Smart-городов 

нашей страны, которые в итоге создадут Smart-

Казахстан 

Т. ХАКИМОВА, 

Н. БАЙМУЛДИНА,

доценты кафедры информатики 

Ел іргесі бекіп, тәуелсіздік 
тұғырына қонғаннан кейін 
бұрынғы жабық кеңістік 
ашылып, сырт елге көз тігіп, 
мәдени, әдеби, экономикалық 
және т.б. байланыстар орнап, 
ауыс-түйіс басталды. Сол 
кездері бірқатар шетелдерде 
болып қайтқан жайым бар 
еді. Нью-Йорктегі Колумбия 
университетін, Прагадағы 
Карлов университетін, 
Париждегі Сорбонна 
университеттері сияқты алып 
оқу орындарын көру бақытына 
ие болғанымды мақтаныш 
етемін. 

Батыс, Еуропа елдерінің білім ошақтары 

- байырдан маман дайындап, оқу үдерісінің 

негізін берік етіп қалап алған ордалар. Аталмыш 

университеттердің іргесі ежелден қаланған.

Мысалы, Сорбоннаның тарихы XII ғасырға 

дейін басталған,  Париж университеті  бірнеше 

шіркеу мектептерінің біріктіріліп, Еуропадағы 

алғашқы университеттер ашыла бастаған кезде 

пайда болды. Бастапқыда ол 4 факультетке ие 

болды: еркін өнер, канондық құқық, медицина 

және теология. XIII ғасырда университет 

Еуропадағы ең ірі оқу орынының бірі болды. 

1229-1231ж. ереуілден кейін университет 

жергілікті өзін-өзі басқару құқығын алды, 

тікелей Рим папасына берілді. 1257 жылы теолог 

Роберт де Сорбон конфессиялық колледжді 

Парижде аз қамсыздандырылған балалар 

үшін ашады. 1554 жылы колледж Сорбонна 

деп аталып, біртіндеп Париж университетінің 

теологиялық факультетімен біріктіріледі. 

XVII ғасырда Сорбонна атауы бүкіл Париж 

университетіне таралды.Білім ордасының 

қаржылық жағын арнайы лауазымды тұлғалар 

басқарды. 1790 жылдан 1807 жылға дейін 

Сорбонна колледжі діни мектеп ретінде өмір 

сүрді. 1808 жылы Наполеонның бұйрығы 

бойынша, оның ғимараттары Париж 

университетінің қарамағына берілді.

Білім беру сапасы жағынан еуропалық 

үздіктер қатарындағы аталған университеттер 

12-13 ғасырларда пайда болғандықтан, 

ғимараттары өте көне. Ал ҚазҰУ-дың 

ғимараттары заманауи әрі жаңа, әсем болып 

үйлестірілген. 

Парижде «Елисей даласы» деп аталатын 

ұзындығы 1915 метр, көлденеңі 71 метр болатын 

көше бар. Ол – француздардың ұлы қолбасшысы 

Наполенның жеңісіне арналған триумфальды 

аркаға барып тірелетін орталық көше. 

Салыстыру деген философиялық категориямен 

қарайтын болсақ, ҚазҰУ -дың білім қақпасынан 

басталатын аллея сол Елисей даласынан артық 

болмаса еш кем емес. Батыстық та, шығыстық 

та стильді қамтыған безендіру, көгалдандыру 

жұмыстырының нәтижелері тамаша әсерге 

бөлейтіні анық. Шығыс жақтан шауып келе 

жатқан бір табын арғымақтың бейнелері кең 

даламыздың символы іспетті. Раушан гүлдері 

көмкеріп тұрған аллеяны жарқыраған шамдар 

тіптен асқақтандырып жіберген. Жылдан жылға 

жайнай түскен ҚазҰУ алаңы көз тойғысыз 

түрленуде. Мұның өзі шәкірттер үшін  рухани 

үрдіс сыйлары анық.

Ал, білім деңгейіне келетін болсақ, 

оқу орнының алдына қойып отырған 

бірқатар мақсаттарының бірі де, бірегейі 

де – әлемнің «Топ 200» жетекші ғылыми-

зерттеу университеттер құрамына ену. Яғни, 

классикалық ұлттық университеттен әлемдік 

деңгейдегі зерттеу университетіне айналу. 

Мұндай әлемдік деңгейде танымал оқу ордасы 

болудың болашағы зор. Қазіргі сандық 

технология заманында келешектің дамуы 

инновациялық бағытқа  тәуелді екендігін 

айқындап берген құжат – мемлекет басшысы 

Н.Назарбаевтың «Болашаққа бағдар: рухани 

жаңғыру» атты мақаласы екені мәлім. Осыған 

орай Қазақстанның әлемнің дамыған 30 

елінің қатарына енуі де білім мен ғылымға, 

иннновацияға негізделеді. Елдегі білім мен 

ғылымның дамуының қозғаушы күшіне 

айналып отырған оқу орындарының бірі 

ретінде Қазақ ұлттық университеті мемлекеттің 

экономикасын дамытатын  ғылым салаларына 

баса көңіл бөлуді мақсат етіп отыр.

Қазіргі уақытта әлемдік ғылыми мектеп 

ҚазҰУ-да жалғасын тауып,  ғылымда лайықты 

орын алып отыр. Әлемдік дәрежедегі 

университет деңгейіне жету ендігі мақсат 

болып отырғаны – сол үшін тер төгіп жүрген 

ғалымдар мен көмекші құрам қызметкерлерінің 

еңбектерінен және жаңашыл, талапшыл 

ғалым, академик Ғалым Мұтанұлы Мұтановтай 

басшының ұжым алдына қойған  талаптарынан 

да байқалады.  Дүние жүзі білімгерлерін 

табындырып отырған білім ордаларымен иық 

тірестіру орасан еңбектің жемісі. 1934 жылы 

іргесі қаланған, биыл 85-ке келіп отырған білім 

ордасының жетістіктерін әлі талай салыстырып, 

жемісті де, жеңісті қадамдарын үлгі ететін 

күндер алыс болмағай...

Клара ҚАБЫЛҒАЗИНА,

журналистика факультетінің профессор м.а.



6№25 (1734) 25 маусым 2019 жыл

ҚазҰУ-дың Студенттер құрылыс жасағында 150 студент тұрмыстық-шаруашылық және 

құрылыс жұмыстарын атқаруда

28 маусым – Байланыс және ақпарат қызметкерлерінің күні

Соңғы онжылдықта жасөспірімдер кітапханасының әлеуметтік рөлі, 
оның қызметі мен бағыттары қатты өзгерістерге ұшырауда. Атап 
айтсам, кітапхана бағыттарының ішінде, әсіресе библиографиялық 
қызметі әлеуметтік-мәдени және технологиялық факторларға 
байланысты неғұрлым инновациялық сипатқа ие болып жатыр. 

Бүгінгі күні жастардың 
әлеуметтік үдерістерге белсенді 
қатысуы жасөспірімдер мен балалар 
кітапханаларының жалпы және кәсіби 
білімге деген қызығушылығын оятып, 
жастардың шығармашылыққа назар 
аударуына көмектеседі. Жасөспірімдер 
кітапханаларының қазіргі даму 
тенденциялары қарама-қайшы деп 
танылуда.  Біріншіден, кітапханалардың 
біркелкі орналаспауы (бір өңірлерде 
балалар мен жасөспірімдер кітапханалары 
жабылып немесе балалар кітапханасы 
ғылыми кітапханалармен біріктіріледі, 
басқаларында–ОКЖ және әмбебап ҰБ 
жаңа құрылымдық бөлімшелері ретінде 
ашылады), жеткіліксіз қаржыландыру, 
жастарды қызықтыратын мәселелер 
бойынша қорларды жинақтау, сондай-
ақ техникалық жарақтандырудың төмен 
деңгейі себеп болып отыр. Екіншіден, 
балалар мен жасөспірімдер кітапханалары 
жаңа ақпараттық технологияларды 
меңгерумен, кәсіби сананың өзгеруімен, 
өткен тәжірибені қайта бағалаумен, кәсіби 
инновациялық шығармашылықтың 
өзектілігімен және басқа да факторлармен 
байланысты кітапхана саласының 
қарқынды дамуына енгізілген деп 
қарастырылып жатыр. 

Жастарға заманауи кітапханалық-
библиографиялық қызмет көрсету 
мәселесі дәстүрлі және инновациялық 
әдістермен қызмет көрсету формаларының 
үйлесуімен сипатталады. Жасөспірімдер 
кітапханаларындағы библиографиялық 
процестерді автоматтандыру, оларды 
интернетке қосу, электрондық 
библиографиялық ресурстарды 
қалыптастыру мен библиографиялық 
қызмет көрсетуді қарқындатуға мүмкіндік 
беруде. Бүгінгі таңда жасөспірімдер 

кітапханаларының библиографиялық 
қызметін шынайы оңтайландыруды 
инновация қамтамасыз етеді. Сонымен 
қатар,  инновациялық библиографиялық 
қызмет жасөспірімдер мен балалар 
кітапханаларын белгілі бір өңір мен елдің 
қалыптасатын бірыңғай ақпараттық 
кеңістігіне қосатын бірден-бір құрал 
болып табылып отыр.

Қазіргі таңда жасөспірімдер 
мен балалар кітапханаларының 
инновациялық библиографиялық іс-
тәжірибесі теориялық деңгейде жүйелі 
зерттеліп, толық жинақталмаған. Сол 
себепті де балалар мен  жасөспірімдер 
кітапханаларының библиографиялық 
қызметін жаңартудың жағымсыз 
жақтарын болдырмау үшін инновациялық 
библиографиялық қызмет мәнінің 
теориялық аспектілерін жан-жақты 
зерттеп, оны іске асырудағы ерекшелігін 
бөліп көрсету керек.  Сонымен қатар, 
инновациялық библиографиялық 
қызметтің мазмұнын жинақтап, оны 
құрылымдау, оған ұйымдастырушылық 
жағдайлардың әсерін анықтау, оның 
тиімділігін бағалау жолдарын табу қажет. 
Инновациялық библиографиялық 
қызметтің мәні мен ұйымдастырушылық 
аспектілерін ашу арқылы біз 
жасөспірімдер мен балалар кітапханасы 
жағдайын анықтай аламыз. Осылайша, 
библиографиялық қызметті дамытуға 
бағытталған әлем кітапханаларындағы 
қызметтер мен бағыттарды өз елімізге 
тәжірибе жүзінде іске асыруымызға 
болады деп есептеймін. 

Марал ШИНЖИРХАН, 
тарих, археология және этнология 

факультетінің 4-курс студенті

Заманның қай ғасыры болмасын бағасы таразыда өлшенбес құндылық  
бар. Ол – білім. Адасқанда жол көрсетер,  қараңғыда жарық болатында  осы.  
Қай мемлекеттің білім сапасы мықты болса, сол елдің  болашағы да баянды 
болмақ.  Тәуелсіздіктің тізгіні қолымызға тигеніне ширек ғасыр болса 
да, еліміздегі білім саласы уақытпен таласа дамып келеді.  Қазақстанды 
дамыған елдер қатарына кіргізетін, терезесін тең ететін де – білім. Кез 
келген кісенді кілтсіз ашатын –  қуатты қару. Әу бастан білімнің күшіне сене   
білген бабаларымыз «білекті бірді жығады, білімді мыңды жығады», – деп 
оқу-ағарту  ісіне көп назар аударған.  

Азаттық алғаннан бері елімізде білімді, 
дарынды,  жалынды жастарды тәрбиелеу  
Елбасымыздың күн тәртібінен түскен емес. 
Кез келген оқу-ағарту саласына қолдау 
көрсетуден еш жалыққан емес.  «Терең 
білім тәуелсіздігіміздің тірегі, ақыл-ой 
азаттығымыздың алдаспаны»,–деп білімнің 
маңызын ұғындырып келеді. 

Мемлекетте білім сапасын жақсарту 
талантты, талапты ұстаз дайындаумен қатар, 
оқу ордасы да зор маңызға ие. Шеберлігіне 
шаң жұқтырмас маман дайындай білетін оқу 
ордалары елімізде баршылық. Солардың ішінде  
бірі де бірегейі  талай  дарабозды ұясынан баптап 
ұшырған әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық 
университеті. 1934 жылы іргетасы қаланған 
оқу ордасы 85 жыл бойы  білім саласына 
айтарлықтай зор үлес қосумен келеді.   Сапалы 
білім берумен қатар білікті маман дайындауда  
еліміздегі ғана емес, орта Азия елдерінде де 
алдыңғы қатарлы білім ордасы. Сонымен 
қатар, оқу орны аясында білімді жастарға 
қолдау көрсету үшін бар жағдай жасақталған. 
«Айналаңды нұрландыр» жобасы аясында 

«ҚазҰУ студенті оқуға міндетті 100 кітап», 
«Жасыл қалашық»,     «Әдемі дене мәдениеті» 
сияқты көптеген жобалар жүзеге асырылып 
келеді. Бүгінде  еліміздегі білімнің алтын 
ордасына айналған ҚазҰУ-дан ұшқан әрбір 
түлек еліміздің өркендеуі үшін толассыз еңбек 
етумен келеді. Кез - келген саланың шеберін 
дайындау ұстасынан басталады. Осы орайда өз 
кәсібінің майталманын дайындауда қажырлы 
үлес қосып келе жатқан ұстаздардың еңбегін 
елемей кетуге болмас. Осындай білім мен  
шеберлікті тең ұштастырған оқу  ордасының  
дарынды жастары тұрғанда еліміздің болашағы 
баянды боларына сенбеске еш негіз жоқ. 
Адамзат баласына берілген  тозбайтын, тот 
баспайтын қымбат игілікті иелену дұрыс 
оқу орнын таңдаудан басталады.  Жаңашыл 
ғасырда  Ұлы даланың ендігі тізгіні парасаты 
пайымды жастардың қолында. Өркениетті 
еліміздің болашағын   білімді жастармен бірге 
жарқын қылайық. 

Айнаш ЕСЕКЕЕВА, 
заң факультетінің аға оқытушысы

28 маусым – елімізде 
бұқаралық ақпарат құралдары 
қызметкерлерінің, сонымен бірге 
байланыс саласы мамандарының 
кәсіби мерекесі.

Осынау мереке, алғашында 10 мамырда атап 
өтіліп келді. Себебі 1870 жылы дәл осы күні 
қазақ тіліндегі алғашқы басылым – «Түркістан 
уәлаяты» газетінің алғашқы саны жарық 
көрген еді. 1997 жылы бұл дата өзгертіліп, 
журналистердің кәсіби мерекесі БАҚ туралы 
қазақстандық алғашқы заң шыққан күн 28 
маусымға белгіленді. Ол «Баспа және өзге де 
бұқаралық ақпарат құралдары туралы» ҚазКСР 
Заңы деп аталды. Сол жылдан бастап тілшілер 
мерекесі маусымның соңғы жексенбісінде 
атап өтіліп келді. 2011 жылдың қазанында 
Қазақстан Республикасының Президенті 
Нұрсұлтан Назарбаев еліміздегі кәсіби және 
басқа да мерекелер тізімінің жаңа редакциясын 
мақұлдады. Оған сәйкес, 28 маусым 
Байланыс және бұқаралық ақпарат құралдары 
қызметкерлері күні болып бекітілді.

Журналистика – жауапкершілігі жоғары 
жанкешті сала. Сондықтан, әр жазған 
ақпараттан – мақалаға дейін салмақпен 
қараймыз.

Уақыт философиясына үңілсек, ақпараттың 
жылдам көнеленуі байқалады. Бұл дегеніміз–

сағат, тіпті минут, секунд сайын ақпаратты 
жаңартып отыру керектігі. Бірақ, біз барынша 
жаңа ғасырдың жылдамдығына бейімделіп 
келеміз. Уақыт талабына бейімделу дұрыс та 
шығар, бірақ желдей ескен жедел ақпарат 

та адамға аздық етеді. Сондықтан, оқырман 
байыпты, салмақты, салиқалы, зерттелген 
материалдарды іздеп оқиды. Бұқаралық 
ақпарат құралының қай саласы болса да, өз 
маңызы, айтары, пайымы, жеткізу жолы бар. 

Журналистер – уақытпен санаса бермейтін 
халық. Мерекелік күні де, демалыс күні 
дамылсыз қызмет етуге тура келетін сәттер жиі 
кездеседі. Халықтың қамын күйттеп, мәселе 
көтереді, ал өздері туралы ешкім жаза бермейді. 
Сондықтан да, ел есінде – елеусіз қалып қоятын 
мамандық иелерін қай уақытта да марапаттауға 
тұрарлық екенін айтқымыз келеді. 

Біз еліміздегі теле-радио, газет-журнал, 
веб-сайттарда жұмыс жасап жүрген барша 
әріптестерімізді және қасиетті қарашаңырақ 
ҚазҰУ-дың Баспасөз қызметі мен "Қазақ 
университеті" газеті ұжымын және 
журналистика факультетінің оқытушы-
профессорлар құрамын осынау айтулы төл 
мерекемен шын жүректен құттықтаймыз. 
Қаламдарыңыз қарымды, еңбектеріңіз жемісті 
болсын! Шаңырақтарыңыздан шаттық, 
жүздеріңізден күлкі кетпесін! Мереке құтты 
болсын, әріптестер!

Досжан БАЛАБЕКҰЛЫ,
«Қазақ университеті» газетінің 

Бас редакторы
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В ЦОС «Керемет» прошла акция «Будь в тренде! Цифровизируйся!» по самостоятельному 

получению госуслуг через приложение «Telegram» 

   JASTAR BETI

Экономическое и социальное 
процветание, безопасность страны  
напрямую зависят от знаний 
и интеллектуальных ресурсов 
молодого поколения. Молодёжь 
независимого Казахстана 
является главным его достоянием, 
потенциалом и будущим. Это 
поколение, которое знает,чего 
хочет и куда ей стремиться.

В целях вовлечения в процессы социальной 

модернизаций страны студенты 1 курса 

исторического и географического факультетов 

провели мероприятие на тему: «Мен жастарға 

сенемін!» С докладом выступила Макпал 

Мухаммедова, которая считает, что участие 

в подобном патриотическом фестивале - это 

праздник для каждого студента КазНУ. 

«Легко ли быть молодым в современном 

казахстанском обществе? Легко. Для нас 

создаются все условия. К нашему мнению 

прислушиваются. Мы - двигатели прогресса! 

Я вижу будущее Казахстана без ссор и 

конфликтов. Казахстан - наш дом, а значит 

нам должно быть в нём уютно. И задача 

живущих в нем людей - создавать хорошую 

атмосферу, ведь всё в наших руках!» - отметил 

в своем выступлении студент географического 

факультета Серик Динмухаммед. Также он 

рассказал о том, что во Дворце студентов 

состоялся форум студентов, посвящённый 

году молодёжи РК, в котором приняли участие 

больше 2000 студентов и представителей 

молодёжных организаций. 

Немаловажно отметить выступление 

Аяулым Лукпановой: «А кто знает логотип 

года молодёжи? Он утвержден в Казахстане 

и авторы объяснили, что это стая журавлей, 

которая символизирует вечную молодость, 

счастье и удачу. Особый смысл в цветовой 

гамме: красный цвет символизирует любовь, 

смелость, труд, жёлтый цвет - позитивную 

энергетику, праздник, солнце, голубой - 

творческий потенциал и дружелюбие, синий 

– благодарность, оранжевый - символ опоры, 

стабильности, радости». 

С заключительным словом выступила 

старший преподаватель кафедры филологии и 

мировой литературы А.М. Байгушикова. Она 

поблагодарила студентов за активное участие 

и отметила, что забота о мире и согласии 

включает в себя формирование всесторонне 

развитого, культурного, патриотического 

поколения с высоким чувством любви и 

преданности Родине.  XXI век – это эпоха 

не только глобальных вызовов, но и время 

молодых, энергичных и талантливых людей. 

Главное в жизни - это знания, высокий 

профессионализм и преданность Родине. У 

молодежи большой потенциал сил, энергии, 

творчества. Поэтому важно направить всё это 

на осуществление главной цели в жизни.      

К. КУНАПИЯЕВА,

А. БАЙГУШИКОВА,

кафедра русской филологии и 

мировой литературы

В рамках статьи Елбасы «Семь граней Великой степи» студенты факультета 
истории, археологии и этнологии КазНУ им. аль-Фараби побывали в 
увлекательных экспедициях по древним историческим памятникам 
Казахстана.

Шиликтинские курганы, величественный 

Тарбагатай, древний Баласагун, колыбель 

тюрков Алтай, Ботайская культура – за время 

прохождения практики молодые археологи 

показали настоящий труд будущей профессии 

и умение адаптироваться к любым природным 

условиям. 

Студенты приняли участие в раскопках 

исторических памятников, практиковались 

в изучении методики археологических 

исследований. С целью ознакомления с 

ювелирным искусством ранних кочевников 

состоялись уникальные экспедиции к 

памятникам Елеке-сазы, Бесоба, Иссык.

«Наша земля, без преувеличения, стала 

местом, откуда происходят многие предметы 

материальной культуры. Многое из того, без 

чего просто немыслима жизнь современного 

общества – было в свое время изобретено в 

наших краях» - говорится в статье Елбасы. 

Практиканты побывали и в некогда знаменитом 

городище Великого Шелкового пути – древнем 

Баласагуне. Особой ценностью всех этих мест 

является историко-культурный ландшафт, 

образованный гармоничным воздействием 

природы и многовековой деятельности 

человека, которые нашли отражение в 

характере исторических памятников.

Как отметил старший преподаватель 

кафедры археологии, этнологии и музеологии 

Самат Сапатаев, в ходе эксперимента 

в археологическом комплексе «Рахат», 

расположенном в Енбекшиказахском районе 

Алматинкой области, были проведены 

раскопки кургана раннего железного века и 

тюркского периода.

По словам участников экспедиций, поездка 

позволила воочию увидеть старинные 

находки, то, откуда берет свое начало 

наша история. Особенно понравилась 

возможность проживания вне города, на 

природе, исследование науки таким образом. 

Благодаря приобретенному опыту, студенты 

смогут продолжить научную деятельность в 

магистратуре и докторантуре, определиться с 

выбором тем курсовых и дипломных работ.

Несмотря на разные климатические 

условия, когда приходилось работать и в 

солнце, и в сильный ветер, ребята показали 

свою стойкость и преданность профессии. 

Они научились готовить на всю команду, жить 

вместе в палатках и тренировать выносливость.

Практика помогла студентам обновить 

теоретические знания по археологии, 

расширить их по пунктам, затронутым в 

статье «Семь граней Великой степи», и 

познакомиться с интересными артефактами 

истории Казахстана для продвижения их в 

будущем. 

Соб. корр.

Он бір жыл бойы мектеп қабырғасында оқып, еңбектеніп, соның жемісіне 
ҚазҰУ-да оқу деген бақытқа ие болдық. ҚазҰУ-мен үшін болашақ миллион 
мүмкіндіктердің алғашқы баспалдығы.

Еліміздегі іргелі оқу орындарының 
бірі – Әл-Фараби атындағы Қазақ 
ұлттық университеті. Биыл біздің осы 
оқу ордасына келуімізбен тұспа-тұс, қара 
шаңырақ оқу ордасының құрылғанына 85 
жыл толды.

Университетіміз құрылған күннен 
бастап Қазақстанның әлеуметтік-саяси 
өміріне және экономикасына зор үлес 
қосып келеді. Бүгінде ҚазҰУ халықаралық 
ғылым және білім беру кеңістігінде 
өзінің лайықты орнын алып, жоғары 
білім саласындағы әлемдік көшбасшы 
университеттің біріне айналды. 
Ғылыми әлеуетті дамыту – бәсекеге 
қабілетті елдер қатарына апарар басты 
баспалдақтың бірі. Елбасының отандық 
жоғары оқу орындары мен ғылыми-
зерттеу ұйымдарының алдына ғылыми 
әлеуетті арттыру мәселесін қойып отыр. 
ҚазҰУ – сапалы білім берумен қатар, 
іргелі ғылымды дамытуға да үлкен үлес 
қосып келе жатқан жоғары оқу орны.

Бұл жер білімге ашылар қақапамен 
қоса, керемет ғажайыптарға толы 
сиқырлы мекен. Университетіміз 
білім сапасы бойынша елдегі ең үздік 
университет. Өз ішінен 16 бағытпен 
сарапталған 16 факльтет білімді де саналы 

жас ұрпақты тәрбиелеуде. Елдің дамыған 
30 елінің қатарына қосылуы үшін өскелең 
жас ұрпақтың білім сапасы ең маңызды 
болмақ.

85 жылдық тарихы бар әл-Фараби 
атындағы Қазақ ұлттық университеті 
– еліміздің қоғамдық өмірі мен білім, 
ғылым, жалпы оқу ағарту саласының 
қалыптасуы мен дамуы кезеңдерінің 
куәгері. Университет – ұлағатты 
ұстаздардың даналығы мен жастардың 
жалынды істерін, білім мен ғылымға 
деген ізденісі мен құштарлығын бойына 
сіңірген, таусылмас білім ордасы. Қасиетті 
қарашаңырақ тарихының әрбір кірпіші 
оның белгілі ғалымдары, оқытушылары 
мен студент жастарының творчестволық 
талмас қайраты мен күнделікті еңбегінің 
арқасында қаланған оқу ордасы.

ҚазҰУ – білім мен болашаққа жол 
ашар, дарындылар мекені.

Ақбота АЛПЫСБАЕВА, 

   медицина және қоғамдық денсаулық 

сақтау жоғары мектебі 1 курс студенті;

 Гүлназ ҚАЙРАҚБАЕВА, 

аға-оқытушы
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Салтанатты мерекеде ҚазҰУ 
ректоры Ғалым Мұтанов, Үндістанның 
Қазақстандағы Төтенше және Өкілетті 
Елшісі Прабхат Кумар, БҰҰ Қоғамдық 
ақпарат департаментінің өкілі Властимил 
Самек, "Масимов сауықтыру орталығы" 
ЖШС Бас директоры – Иманмади 
Қалелхан және де Мәсімовтер әулетінен  
Айдын Сүлеймен шараның құрметті қонағы 
болды. Сондай-ақ Қазақстандағы йога 
орталықтарының өкілдері, оқытушылар 
мен студенттер және де қала тұрғындары 
қатысты. Сонымен қатар аталмыш 
шарада қоғам қайраткері, Қазақстан 
йога қауымдастығының құрушысы және 
президенті болған  Қажымқан Мәсімовтің 
де есімі ерекше аталып өтті.

Салтанатты шара Үндістанның шам жағу 
дәстүрінен бастау алып, Қазақстанның 
үздік нұсқаушылары йоганың әр түрлі 
элементтерін, қимыл қозғалыстарын 
көрсетіп, «Чандра намаскар» – «Айға 
сәлемдесу» атты тәжірибелік сабақтар 
өткізумен сабақтасты. 177-ден астам 
елде орындалып жатқан йога жалпы 
хаттамасына байланысты йоганың ерекше 
элементтері жиналған көпшілік пен бірге  
орындалды. 

Сонымен қатар шара барысында сөз алған 
Үндістанның Қазақстандағы Төтенше және 
Өкілетті Елшісі Прабхат Кумар жиналған 
барша қауымға өз алғысын білдірді. «Йога 
– ежелгі үнді дәстүрінің  баға жетпес сыйы. 
Ұстамдылық пен үйлесімділік, табиғатпен 
біртұтаста болуға талпыну адамның тәнін 
ғана емес  сонымен қатар жанын да емдейді. 
Қазақстанда  йоганың күн санап дамуына 
байланысты, биыл Үндістан елшілігі 
Қазақстан қалаларында түрлі іс-шаралар 
ұйымдастырылуда. Осы орайда ҚазҰУ 
басшылығына аталмыш шараға белсенді 
үлес қосып жатқаны үшін ерекше алғыс 
айтқым келеді», – деді елші.

ҚазҰУ ректоры барша жиналған 
қауымды V Халықаралық йога күнімен 
құттықтады. «Адамзаттың тәні мен жанын 
үйлесімділікте ұстап тұруға бағыт-бағдар 

беретін  шаралардың қоғамымызда күн 
санап дамуы, бүгінгі ұрпақтың салауатты 
өмір салтын ұстаудағы белсенділігі мен 
тән мен жаны үйлесімділік тапқан тұлға 
болып қалыптасып келе жатқандығының 
белгісі. Осы орайда қоғам қайраткері, 
елімізге алғашқылардың бірі болып  йоганы 
дәріптеуші дара да дана тұлға Қажымқан 
Мәсімовтың аталмыш саладағы ерен 
еңбегін ерекше атап өткім келеді. Осыған 
байланысты ҚазҰУ-да алдағы уақытта 
Қажымқан Мәсімов атындағы йога залы 
ашылатынын айтқым келеді. Өйткені ер 
есімі мен ерен еңбегі әрдайымда ел есінде 
болып, келер ұрпаққа үлгі болуы тиіс»,– 
деді Ғалым Мұтанов.

Перизат ЖАРЫЛҚАСЫНОВА,
саясаттану және саяси технологиялар

кафедрасының 2-курс магистранты 

2014 жылғы 

11 желтоқсандағы 

қарарға сәйкес БҰҰ 

Бас Ассамблеясы 

21 маусымды 

Халықаралық йога 

күні деп жариялады. 

Жалпы йога – тән 

мен ақылдың және 

рухтың өзара үйлесім 

табуына бағыттайтын 

жаттығулар мен 

практикалар жиыны. 

Бүгінде бұл салаға 

елімізде қызығушылы 

пен сұраныс артқан.

Жалғасы. Басы 1 -бетте


