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13 қыркүйек күні World University Rankings QS 
(Ұлыбритания) әлемдік жоғары оқу орындарының 
рейтингін ресми түрде хабарлады. QS WUR беделді 
рейтингтік агенттігінің зерттеу қорытындылары 
бойынша, әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық 
университеті 236-орыннан көрініп, Орталық Азия 
аймағы мен Қазақстан жоғары оқу орындары 
арасында  алғашқы болып әлемнің 250 үздік 
университеті қатарына енді.

ҚАЗҰУ ТРИУМФЫ

8-бет

БӘСЕКЕГЕ ҚАБІЛЕТТІ 
БІЛІМ ОРДАСЫ

Кезекті ректорат отырысы осындай жағымды 
жаңалықпен басталды. ҚазҰУ-дың бірінші проректоры 
Мұхамбетқали Мырзабайұлы үлкен ұжымды оқу 
ордасының жеңісімен тағы да құттықтап, айтулы 
жетістіктің қыр-сырымен таныстырды. 

Университет жұмысын бағалауда халықаралық 
рейтингтік агенттік негізгі алты бағыт бойынша сараптама 
жасайды. Ең бірінші, жоғары оқу орнының академиялық 
беделі. Бұл тармақ бойынша бағалау 100 %-дың 40%-ын 
құрайды. Содан соң 100 %-дың 10%-ын оқу ордасының 
жұмыс берушілер арасындағы беделі қарастырады. 20%-ы 
студенттер мен оқытушы-профессорлық құрам санының 
ара салмағы, тағы да 20%-ы дәйекс�з индексі, қалған 10% 
шетелдік студенттер мен оқытушылар үлесінде.

ПЕРВАЯ МЕЖДУНАРОДНАЯ 
ЛЕТНЯЯ ШКОЛА 

В рамках научно-исследовательского проекта 
«Культурологическая модель вхождения 
Казахстана в тридцатку развитых стран мира: 
проблемы интеграции и культурной коммуникации» 
прошла Первая международная летняя школа по 
этнокультурологии с участием делегации ученых из 
Болгарии. Школа была организована факультетом 
философии и политологии совместно с Институтом 
повышения квалификации и дополнительного 
образования.

Программа международной летней школы «Учебно-
ознакомительная практика: казахская культура» была 
направлена на формирование положительного имиджа 
Казахстана, знакомство с казахской культурой,  а также 
на расширение академических, научных, культурных 
связей между Казахстаном и Болгарией. Приветствуя 
участников школы, первый проректор КазНУ имени аль-
Фараби Мухамбеткали Буркитбаев поблагодарил гостей 
за интерес к казахской культуре и выразил надежду, что 
данный проект найдет свое достойное продолжение.

В работе школы приняли участие казахстанские 
эксперты и специалисты, работающие в области 
культурной антропологии, этнологии, этнографии, 
культурологии, этнопедагогики, клинической и 
социальной психологии, туризма, молодые ученые, 
учителя школ, социальные работники. 

Продолжение на 5-стр.

ҚАЗАҚСТАН-КАТАР 
ҒЫЛЫМИ-БІЛІМ БЕРУ ОРТАЛЫҒЫ АШЫЛМАҚ

ҚазҰУ ректоры Ғалым Мұтанов Катар мемлекетінің Доха қаласына жұмыс сапарымен барып, 
білім министрі Мұхаммед әл-Хаммадимен жүздесті. Кездесу барысында ҚазҰУ мен Катардың 
жоғары оқу орындары арасындағы серіктестік мәселелері талқыланды. 

Іссапар аясында Катар университетінің 
президенті Хасан Дерхаммен кездесу барысында 
академиялық ұтқырлық, бірлескен ғылыми-зерттеу 
жұмыстарын ұйымдастыру және тағылымдамадан 
�ту мәселелері бойынша тікелей әріптестік орнату 
тақырыбында әңгіме �рбіді. Жақын арада екі жақ 
әл-Фараби атындағы ҚазҰУ негізінде Қазақстан-
Катар ғылыми-білім беру орталығын ашу хақында 
�зара ынтымақтастық туралы келісімге қол қоюға 
уағдаласты. 

Сондай-ақ, Ғалым Мұтанов халықаралық 
танымал «Qatar Foundation» қорының құрамына 
кіретін Шейх Хамад бен Халиф атындағы 
университет пен «Carnegie Mellon» университеті 
нысандарын аралады. Аталмыш оқу ордалары 
мен қор басшылығы �здері басқарып отырған 
мекеменің қызметімен таныстырып, әл-Фараби 
атындағы ҚазҰУ-мен әріптестік орнатуға ниетті 
екендерін жеткізді. Хамад бен Халиф атындағы 
университет президенті Ахмад Хасна исламдық 
қаржыландыру мен аударма ісі салаларында 
ҚазҰУ-мен бірлесе отырып, білікті маман даярлау 
туралы айтса, Катар университетінің президенті 

Хасан Дерхам университетпен бірлескен ғылыми-
инновациялық ортақ жобалар әзірлеп, Катар 
қорының қаржыландыруына ұсыну мүмкіндіктерін 
қарастыруға дайын екендігін білдірді. Кездесуде 
ислам �ркениетін, араб тілі мен әдебиетін, 
мәдениетін, тарихын ғылыми тұрғыда зерттеу, 
исламдық білім беру саласында білікті мамандар 
дайындау және жаңа ғылыми инновациялық 
бағыттарда ортақ жобалар әзірлеу, Катар 
университеттерінің профессорларын ҚазҰУ-ға 
шақыру мәселелері де с�з болды. 

ҚазҰУ-ға бұған дейін әріптестік орнату 
мақсатында Орталық банк т�рағасы Абдалла бен 
Сауда �л-Тани басқарған Катар мемлекетінің 
делегациясы іссапармен келгенін ерекше атап 
�туге болады. Ол ҚазҰУ-дың жетістіктері мен 
даму қарқынын, білім беру және ғылыми-
зерттеу мүмкіндіктерін жоғары бағалады. Кездесу 
барысында исламдық банкинг пен қаржыландыруды 
дамытудағы әріптестік мәселесіне баса назар 
аударылған болатын.

 �З ТІЛШІМІЗДЕН
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Ректор КазНУ Галым Мутанов побывал с рабочим визитом в городе Доха Государства Катар, 
где встретился с министром образования Мухаммедом Аль-Хаммади 

РЕКТОРАТ Жалғасы. Басы 1-беттеМЕРЕКЕСІ 
МОЛ ЖЫЛ!

Қазақстан халқы үшін биыл ерекше 
жыл. Еліміздің Тәуелсіздік алғанына 
25 жыл, Отанымыздың үшінші 
астанасы болған сүйікті Алматымызға 
1000 жыл, Рио Олимпиадасында 
спортшыларымыздың жеткен 
жетістіктері халқымызды бүкіл әлемге 
паш етті. Бұл – тарихта алтын әріппен 
жазылып, ұрпағымыздың есінде мәңгі 
қалатын тарихи оқиғалар. Осындай 
қуанышты сәттерге мақтанышпен 
қарай отырып, біздің университетімізде 
де ауыз толтырып айтарлықтай 
жаңалықтар бар екенін айтқым келеді. 

Биылғы жаңа 2016-2017 оқу 
жылында әл-Фараби атындағы ҚазҰУ 
түлектері, студенттері мен ұстаздарының 
қатысуымен «Мәңгілік ел» қақпасы және 
Олимпиада чемпионы Дмитрий Баландин 
атындағы жүзу бассейнінің ашылу 
салтанаты �тті. Ерекше атап �терлігі, 
ҚазҰУ QS халықаралық рейтингінде 
бір жыл ішінде 39 орынға к�теріліп, 
236-орыннан к�рінді. Бұл – зор жетістік. 
Университет әлемдік білім кеңістігінде 
бәсекеге қабілеттілігін тағы да дәлелдеді. 
�рине, осындай ауқымды шаралардың 
іске асуы университет ректоры, академик 
Ғ.М. Мұтановтың жоғары басқарушылық 
қабілеті арқасында деп білеміз. Соңғы 
бес-алты жылдан бері университетіміздің 
оқу жүйесі, ғылыми жұмыстары, 
экономикалық және �ндірістік жаңа 
технологиялары жағынан да қол жеткен 
табыстары к�п. Бұл ретте ұжымымыздың 
біліктілігі, ауызбіршілігі, басқару 
жүйесінің инновациялық жолдарын 
қолдана отырып, ең соңғы нәтижеге 
жетуге бағыт-бағдарды жасай алуы зор р�л 
атқарып отырғаны даусыз. Университет 
ұстаздары мен ғылыми қызметкерлерінің 
рейтингін к�теру арқылы халықаралық 
деңгейдегі университет рейтингін 
нықтай түсу – міндет. Алдымызда әлі де 
игерілмеген асулар тұр. Бір жағадан бас, 
бір жеңнен қол шығара білетін ұжымды 
біріктіруші ректорымыз барда оларды да 
еңсеріп, жаңа табыстарға жететінімізге 
сенімдіміз! Жаңа оқу жылы табысты және 
берекелі болғай!

С.Т. Т�ЛЕУХАНОВ
биофизика және биомедицина 

кафедрасының меңгерушісі, профессор

Қазақ білімінің қара шаңырағы 
5 жылдың ішінде 154 сатыға жоғары 
к�теріліп, дамудың даңғыл жолына 
бет алды. Халықаралық рейтингте 
университеттің табысты алға жылжуына 
заманауи талаптарға сай жүргізілген 
кешенді құрылымдық жаңарту ықпал 
етті. Нәтижеге бағытталған процестік 
менеджмент, басқару жүйесі және еңбекті 
рейтингтік бағалау енгізілді. Сондай-
ақ, жоғары әлемдік талаптарға сай әрі 
халықаралық аккредитациядан �ткен 
эксперименттік білім беру бағдарламалары 
дайындалды және енгізілді, ғылыми-
зерттеу жұмыстары  белсенді жүргізілуде.

Шетелдік рейтингілік ғылыми 
журналдарда жарияланған қазақстандық 
әрбір үшінші мақала ҚазҰУ ғалымдарына 
тиесілі. Мемлекеттік-жеке серіктестік 
қағидалары негізінде бірегей нысандар 
салынып, университет кампусының 
инфрақұрылымдық құрылыстарының 
екінші кезеңі аяқталды.

QS сарапшыларының ұсыныстары 
бойынша ҚазҰУ тәжірибесі әлемдегі 
үздік университеттерде зерттелуде. Бұл 
к�рсеткіш – әлемдік білім мен ғылым 
нарығында бәсекелестікке қабілеттіліктің 
айқын дәлелі.

ҚазҰУ ғылым, білім беру және 
инновациялық жетекші орталық 
ретінде Ел Президенті Нұрсұлтан 
Назарбаевтың халыққа Жолдауында 
айтылған Қазақстанның ең дамыған 30 
елдің қатарына кіруі және екі ЖОО-
ның әлемнің 200 үздік топ университеті 
құрамына енуі ж�ніндегі мемлекеттік 
маңызы зор тапсырмаларды жүзеге асыру 
мақсатында жұмыс істеуде.

Айта кетерлігі, Қазақстандағы БҰҰ 
Қоғамдық ақпарат департаментінің 
директоры Властимил Самек ҚазҰУ 
ұжымын құттықтауға арнайы келді.

Күн тәртібінде университеттегі 
электронды құжат айналымын 

модернизациялау мәселесі 
де қарастырылды. �кімшілік 
департаментінің директоры �білқайыр 
�убәкіровтің баяндамасына сәйкес, 
алдағы уақытта университеттің белгілі 
бір құжаттар легі тек электронды түрге 
к�шеді. Жоба толықтай қолданысқа енген 
кезде электронды қызмет түрлерінің 
саны артып, студенттерді шетелге 
жіберу, сонымен қатар оқытушы-
профессорлық құрамның, кафедралар 
мен факультеттердің жылдық есеп беру 
үдерісі жеңілдейді.

«Электронды құжат айналымын 
модернизациялау ең алдымен 
факультеттерді дербес компьютермен 
қамтамасыз ету мәселесін реттеуді қажет 

етеді. Бүгінде барлық факультеттерде 1473 
компьютердің 935-і толық жұмыс істейді», 
– деді �білқайыр �біләкімұлы. Бүгінде 
ректораттың құрылымдық б�лімдері 50%, 
ал факультеттер 41% құжатты электронды 
құжат айналымына енгізуге дайын. 

Сондай-ақ Ғылыми кеңестің 
отырысында «Ғылым ордасы» 
ҒЗИ-мен бірлескен магистратура 
және докторантураның білім беру 
бағдарламалары контингентінің 
қалыптасуы мен типтік оқу 
бағдарламалары туралы баяндамалар 
оқылып, күн тәртібіндегі �зге де �зекті 
мәселелер талқыланды.

Елдана ТОҚБАЙ

 ВЫСОКАЯ СТЕПЕНЬ ДОВЕРИЯ
«Выражаю Вам и всему коллективу 

КазНУ благодарность и глубокую 
признательность за вклад в решение 
глобальных проблем. Университет 
достойно справляется с возложенной на 
него задачей, возглавляя глобальный хаб 
по устойчивому развитию», – говорится в 
письме Раму Дамодаран.

Инициатива международной автори-
тетной организации объединяет свыше 
тысячи ведущих высших учебных 
заведений и исследовательских центров 
из 120 стран мира. КазНУ использует 
образовательную среду как инструмент 
решения глобальных проблем, проводит 
большую работу по продвижению 
принципов и инициатив ООН и 
ЮНЕСКО, объединяя потенциал ученых 
и студенческой молодежи университетов 
мира.

«Генеральный секретарь ООН Пан 
Ги Мун высоко оценивает деятельность 
КазНУ, его интеллектуальный вклад в 
работу организации и решение вызовов 
тысячелетия. Университет демонстрирует 
пример целенаправленной работы по 

проблемам устойчивого развития и 
«зеленой» экономики. С тех пор, как 
КазНУ присоединился к программе ООН 
«Академическое влияние», университет 
активно реализует ряд глобальных, 
региональных и национальных инициатив 
международной организации», – отметил 
руководитель программы ООН.

Так, например, КазНУ единственный 
из вузов СНГ был удостоен чести 
проведения секции на всемирном саммите 
ООН «RIO+20» в Бразилии и выступить с 
проектом «Зеленый мост через поколения» 
в поддержку инициатив Президента 
Н. Назарбаева. В 2014 году в рамках 
Астанинского экономического форума 
университет выступил организатором 
III-го форума Азиатских университетов 
«Евразийское разнообразие и роль 
университетов для устойчивого 
развития». Совместно с Колумбийским 
университетом осуществляется 
международная программа MDP «Global 
Classroom» по устойчивому развитию. 
Сегодня КазНУ успешно реализует такие 
проекты, как: «Al-Farabi university smart 

city», Model UN «New Silk Way», «Зеленый 
мост», «Азиатско-Европейский Конгресс 
Бизнес-Инноваций» и многие другие. 

Кроме того, в КазНУ открыты 
две кафедры ЮНЕСКО: первая – 
по журналистике и коммуникации, 
осуществляющая крупные проекты в 
сфере развития СМИ, журналистики 
и медиаобразования, вторая – по 
устойчивому развитию на факультете 
географии и природопользования.

Профессор Дамодаран отмечает, 
что лидирующие позиции КазНУ 
в международном рейтинге QS, 
плодотворная деятельность во главе 
хаба, «воплощение научной теории на 
практике, интеллектуальная и социальная 
ответственность университета» позволили 
принять решение о продлении статуса 
университета как глобального хаба 
по устойчивому развитию программы 
«Академическое влияние» до 2018 года, 
что, несомненно, является свидетельством 
высокой степени доверия ООН.

Соб. корр.

На имя ректора 
КазНУ им. 
аль-Фараби 
Галыма Мутанова 
поступило письмо 
от руководителя 
программы ООН 
«Академическое 
влияние» - UNAI 
Раму Дамодаран. 
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ҚазҰУ ректоры атына БҰҰ UNAI «Академиялық ықпал» бағдарламасының жетекшісі 
Раму Дамодараннан алғыс хат келді

ВИЗИТ ДЕПУТАТАЦелью визита стало знакомство 
с научно-технологическими 
проектами, разрабатываемыми 
студентами в рамках реализации 
Государственной программы 
индустриально-инновационного 
развития (ГПИИР-2). Следует 
отметить, что КазНУ принимает 
активное участие в подготовке 
инженерно-технических кадров 
по специальностям «Химическая 
технология неорганических 
веществ», «Информационные 
системы» и осуществляет научные 
исследования в сфере техники 
и технологий в соответствии с 
международными стандартами и 
потребностями ГПИИР.

В рамках рабочего визита 
депутат осмотрела лаборатории 
КазНУ, оснащенные современным 
оборудованием. Молодые ученые 
продемонстрировали ряд научно-
исследовательских проектов, среди 
которых универсальная программная 
система конечно-элементного анализа 
ANSYS. Она используется в сфере 
автоматических инженерных расчётов.

«Система ANSYS позволяет студентам 
КазНУ решать линейные и нелинейные 
задачи механики деформируемого твёрдого 
тела и механики конструкций. Благодаря 
кадровому потенциалу и современному 
оборудованию наши  проекты интересны 
производителям и востребованы ими», – 
отметила функциональные особенности 
ANSYS доцент кафедры математического 
и компьютерного моделирования Оксана 
Каруна.

Особенный интерес депутат проявила 
к агропроекту «под ключ» доктора 
технических наук Бауыржана Белгибаева. 
Проект направлен на коммерциализацию 
производства автоматизированных 
модульных мини-теплиц с удалённым 
управлением для круглогодичного 
выращивания экологически чистой 
плодовоовощной продукции в домашних 
условиях. Доктор показал выращенные 
овощи в одной из таких теплиц. «Очень 
важно, что проект малобюджетный и его 
можно повсеместно внедрять для развития 
сельского хозяйства. Он выгоден для 
малого и среднего бизнеса, а также для 
АПК республики», – отметила Светлана 
Бычкова. 

Светлана Федоровна также 
познакомилась с проектами иностранных 
студентов, приехавших в КазНУ по 
программе IAESTE – Ассоциации 
по обмену студентов технических 
специальностей. Молодые ученые из 
Польши, Южной Кореи и Испании 
работают над конструированием 
моделей наноспутников для сбора 
частотных данных на орбите. «В своей 
работе мы используем специальные 
сенсоры и программное обеспечение, 
предоставленные университетом. Это 
наша первая стажировка и мы надеемся 
продолжить следующую также в КазНУ», 
– сказал студент южнокорейского 

университета Донгук Ким Сан Янг.
Депутат поблагодарила молодых ученых 

за плодотворную работу, весомый вклад 
в развитие науки и выразила готовность 
оказывать поддержку в реализации 
студенческих проектов. «В КазНУ 
созданы благоприятные условия для 
развития и функционирования различных 
форм научного творчества. Я рада, что 
одаренная и талантливая молодежь 
университета полностью привлечена к 
научно-исследовательской работе», – 
отметила Светлана Федоровна

Анвар УШУРОВ

«ГОД КНИГИ – 
2017»

В рамках празднования 25-летия 
Независимости Республики 
Казахстан кафедра редакторско-
издательского и дизайнерского 
искусства факультета 
журналистики КазНУ им. аль-
Фараби провела круглый стол 
«Год Книги – 2017». Мероприятие 
было посвящено состоянию 
и перспективам подготовки 
квалицированных кадров для 
сферы книгоиздательства.

Повестка дня круглого стола была обозначена 
из необходимости акцентировать внимание 
государственных ведомств, практиков и ученых 
на роли книги и возможностях профильных 
кафедр в обеспечении широкой пропаганды 
чтения национальной литературы, а также 
необходимостью привлечения прогрессивной 
молодежи к обсуждаемой проблеме. 

С этой целью, в рамках социально 
значимых проектов по устойчивому    развитию   
программы ООН «Academic Impact», кафедра 
редакторско-издательского и дизайнерского 
искусства выступила с инициативой объявить 
в Казахстане 2017 год «Годом Книги». 
Международный проект нацелен на выработку 
нового формата культуры чтения и воспитания 
патриотически настроенной молодежи, а также 
создание коммуникативной площадки в сферах 
книгоиздательства, книжного дизайна.

В работе круглого стола участие приняли 
представители крупнейших издательств 
города Алматы, академического сообщества, 
преподаватели и студенты университета, а 
также СМИ.

Руководство и сотрудники Корпорации 
«Атамура», издательского дома КазНУ «Қазақ 
университеті» поделились опытом работы 
и своим видением современной ситуации в 
сфере книгоиздательства. Эксперты обсудили 
вопросы расширения сфер сотрудничества с 
работодателями, организации непрерывной 
практики для студентов.

Кафедра редакторско-издательского и 
дизайнерского искусства

Âñòðå÷à ñ îëèìïèéöåì!

Студент КазНУ, первый олимпийский 
чемпион Казахстана по плаванию, 
победитель Олимпиады в Рио-
де-Жанейро Дмитрий Баландин 
встретился с курсантами 
военной кафедры Казахского 
национального университета имени 
аль-Фараби.

Олимпийский чемпион ознакомился 
с учебно-материальной базой военной 
кафедры, посетил занятия по военной 
истории, технической, огневой подготовке 
и устройству зенитных комплексов. 
В стрелковом тире военной кафедры 
Дмитрий Баландин на отлично выполнил 
упражнения по стрельбе из автомата и 
пистолета.

Начальник военной кафедры КазНУ 
полковник Олег Ажимов отметил, 

что олимпийская награда Дмитрия 
Баландина настоящий подарок к 25-летию 
Независимости Республики Казахстан.

«Эта победа достигнута в виде спорта, в 
котором нашу страну не считали серьезным 
соперником. Золотая медаль Дмитрия 
дает уверенность всем казахстанцам, 
что трудолюбие и любовь к своему делу 
обязательно принесут успех каждому! Это 
яркий пример для нашей молодежи, как 
нужно достигать поставленных целей, как 
нужно бороться не только в спорте, но и в 
жизни», – сказал полковник Олег Ажимов.

В свою очередь, студент КазНУ им. 
аль-Фараби, пловец Дмитрий Баландин 
сказал, что гордится Казахстаном и 
его Вооруженными Силами. Особую 
признательность олимпийский чемпион 
выразил военнослужащим, благодаря 
ратному труду которых обеспечивается 
наша независимость, пожелал удачи 

и успехов в учебе курсантам военной 
кафедры КазНУ! 

«Мы гордимся, что именно студент 
Казахского национального университета 
им. аль-Фараби завоевал золотую медаль 
на Олимпийских играх. Талант и упорный 
труд принесли большой успех», – сказала 
курсант военной кафедры КазНУ Елена 
Моругова.

В завершении встречи полковник 
Олег Ажимов от имени студентов и 
коллектива военной кафедры КазНУ 
имени аль-Фараби вручил Дмитрию 
Баландину памятные подарки и пожелал 
ему дальнейших успехов в спорте во славу 
Родины – Республики Казахстан!

Эльнара БЕЙСЕТБАЕВА, 
начальник военно-патриотического и

 оборонно-массового отдела 
военной кафедры 
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KazNU al-Farabi jointly with the National Research Nuclear University «MEPhI» launched an educational 
project «Comprehensive Internet - it’s simple»

Prepared by A.A. MULDAGALIYEVA

We are proud of our country!

25
The year 2016 is a special year for the citizens of our countr. On the 16th 
of December we all will celebrate the 25th anniversary of our Indepen-
dence. Now our country is an independent, peace-loving, politically stable 
country integrated into global world. 

During the years of independence we have 
made an incredible breakthrough in the his-
torical development. Thanks to wide-ranging 
social, political and economic reforms our 
country has reached great achievements in 
economy,  industry, innovation development, 
health, education, sports and in social and cul-
tural  life. 

Kazakhstan, the 9th largest  country in the 
world, possesses vast lands.  Our people have 
a long and fascinating history going back to 
thousands of years. It is thanks to the wisdom 
and heroic feat of our ancestors that we have 
immense steppes, plains, deserts, forests, riv-
ers, lakes and mountains. They bequeathed not 
only the vast territory rich in mineral resources 
but also unique culture, tolerance, strong spirit 
and courage.   

In his address to the people of Kazakhstan 
in November 11, 2014 our President Nursultan 
Nazarbayev said: We are united by our national 
idea – Mangilik El (Eternal Nation), mak-
ing its way to the independent development of 
“Nurly Zhol”. To follow this path we need to 
work hard, and to unite our efforts on the way 

to a brighter future. The idea of “Mangilik Yel” 
has very deep roots. The unity of people has 
been the lifetime dream of our great ancestors.  
This means that our national idea, just as the 
roots of our nationhood, originates from  our 
ancient history.

 The idea of “Mangilik El” is a unifying 
force and an inexhaustible source of energy. 
It is the basis for not only the “Kazakhstan 
2050” Strategy, but also the strong ideological 
foundation of Kazakhstan’s Statehood in the 
21st century! The idea of “Mangilik El” is the 
source of a new Kazakhstan Patriotism. It is a 
great moral principle for the entire society of 
Kazakhstan.

The future of every nation and humanity 
is totally dependent on the young generation.  
Youth are the backbone of every country.  It 
is our strong belief that our young people will 
grow up to be patriotic and strong spirited citi-
zens of the Republic of Kazakhstan, who will 
do their utmost to help the country to be better 
and build a stronger future. 

What does it mean to be patriotic?
It means remembering our historical past, 

being proud of our today’s achievements and 
working hard to make a signifi cant contribu-
tion to the further development of our country. 
It is safeguarding and protecting our national 
culture, values and traditions and passing them 
on to the younger generation.

Patriotism is supporting and being respon-
sible for your family, your community and all 
levels of government with your willingness to 
work, to volunteer, to pay your share of taxes 
and obey the law.  It is understanding the im-

portance of our family, ancestors and  younger 
generation. It is being responsible for what we 
do every day of our life and doing our duties, 
missions and tasks in any given position. It is 
doing our best to achieve our goal and getting 
best fruits of our labour! 

It is being proud of our country and making 
it a good  place for all people to live in! Abra-
ham Lincoln, one of greatest American Presi-
dents, said: “I like to see a man proud of the 
place in which he lives. I like to see a man so 
that his place will be  proud of him”.

A.A.Muldagaliyeva

Golden Gate to the 
WORLD OF SCIENCE

A monumental Triumphal Arch was erected at the entrance to the University along 
Timiryazev Street. The idea of building the arch belongs to our rector G. Mutanov 
and Association of university graduates, who have supported the idea and  made 
voluntary fi nancial contributions. 

In his opening speech G.Mutanov said “The Triumphal Arch embodies patriotism, prosperity 
and strengthening of the country's independence. It was erected in honor of 25 years of indepen-
dence of Kazakhstan, the 1000th anniversary of the city of Almaty and the highest international 
achievements of al-Farabi university.”  The Triumphal Arch is a decorative component of the new 
architectural KazGUGrad complex. It symbolizes the national idea of the Head of State, Leader 
of the Nation Nursultan Nazarbayev "Mangilik El", which will be another hallmark of the city of 
Almaty, the symbol of science and education.

We were delighted to attend an opening ceremony of the Triumphal Arch on September 1st, 
2016. It was a grandiose opening ceremony with the participation of honoured guests. We were 
happy to greet outstanding poet and political fi gure Olzhas Suleymenov, Almaty City Mayor 
Baurzhan Baybek, famous graduates of our university and others. In his opening speech Olzhas 
Suleymenov called the arch “Golden Gate to the World of Science”.

A triumphal Arch also adds  special architectural beauty and uniqueness to Almaty city envi-
ronment.

G.T.Okusheva

University is as good as University is as good as 
its students

My finest moment!
I have earned baccalaureate degree from Kazakh Women’s  Teacher Training Univer-

sity.  But it has always been my life time dream to study at al-Farabi University. This year 
my dream has come true. Today I am really happy to continue my studies here. Al-Farabi 
University is well known for providing high quality education to its students and I believe 
that after two years on completing my master program I will become a knowledgeable  
specialist in  chemistry science and fi nd a good job.   

Makpal Bertayeva,
 Chemistry Faculty master student

It was happy news …
It was happy news that our university is in the 236th position among 800 top universi-

ties of the world! I have earned baccalaureate degree from al-Farabi University this year 
and I am continuing my education in the master courses at the faculty of Chemistry and 
Chemical Technology.I am looking forward to acquiring a profound knowledge and be-
coming a highly competitive specialist. And also I’d like to work here and make my signifi -
cant contribution to the further development of my university. 

Laura Kuanyshbek, 
Cemistry faculty master student.

I believe …
As well as my classmates I am delighted to continue my studies as a master course 

student at al-Farabi University. The university professors are committed to equip students 
with profound knowledge, productive research and scholarly achievement. I believe that 
during studies I’ll be able to develop my skills and probably reveal some of my hidden 
talents and on graduating from the university  apply them in my pedagogical carrier. What 
is most attractive in our university master program is the program of academic mobility. I 
would like to use the opportunity of this program to visit universities abroad, to listen to 
the lectures of foreign professors, share my ideas with students and broaden my knowledge 
about the world. For that I should take pains to learn English.

Karlygash Makhanova,
 Chemistry Faculty master student.

A L M A  M A T E R
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ҚазҰУ-да «Наноинженерия – көміртекті материалдардың химиясы мен физикасы» атты IX халықаралық 

симпозиум мен «Наноэнергетикалық материалдар мен наноэнергетика» атты халықаралық конференция өтуде

Продолжение. Начало на 1 стр.

Становление и развитие 
направления «механика 
жидкости и газа» на механико-
математическом факультете 
КазНУ, да и в Казахстане 
в целом, тесно связаны с 
именем доктора технических 
наук, профессора Шахбаза 
Алимгиреевича Ершина.  

Закончив физико-математический 
факультет КазГУ в 1953 году, Шахбаз 
Алимгиреевич всю свою жизнь посвятил 
научной деятельности. В 1972 году ректор  
КазГУ  Умирбек Джолдасбеков пригласил 
Ершина из КазНИИ энергетики на 
кафедру профессором.  При содействии 
руководства Шахбаз Алимгиреевич начал 
создавать школу гидроаэромехаников 
в университете. Вокруг него быстро 
образовалась и начала расти группа 
аспирантов и молодых ученых.  Он очаровал 
только начинающих заниматься наукой 
молодых людей своей демократичностью, 
открытостью, чрезвычайной научной 
добросовестностью и терпеливостью.

Отличительной чертой исследований, 
проводимых гидромеханиками кафедры, 
привитой Шахбаз Алимгиреевичем, 
была тесная связь фундаментальных 
исследований с прикладными задачами, 
математики - с физикой. Один из 
выдающихся математиков Казахстана 
Шалтай Смагулов любил повторять, что 
«…Н.Н.Яненко (академик, тогда директор 
ИТПМ СО АН, один из основоположников 
прикладной математики в СССР) нам 
часто говорил, что «за постановками задач 
езжайте к Ершину, у него всегда много 
интересных идей». 

Шахбаз Алимгиреевич является одним 
из создателей аэродинамической теории 
газового факела. Установленные им 

законы развития дисперсии позволили 
разработать эффективные методы 
инженерного расчета горелочных 
устройств. Он автор математических 
моделей газодинамики камер сгорания в 
современных транспортных двигателях, 
является создателем теории каналовых 
течений с проницаемыми перегородками. 
Им выполнены работы по гидравлике 
водосбросов, расчету теплового и 
напряженного состояния плотины 
Бухтарминской ГЭС. Профессор 
руководил исследованиями сдвиговых 
напряжений в селевых потоках. Его проект 
восстановления Аральского моря в 1993 
г. был удостоен премии Министерства 
экологии и биоресурсов Республики 
Казахстан.

Шахбаз Алимгиреевичем и 
его учениками были проведены 
большие работы по изучению износа 
внутрипромысловых труб, вскрыт 
механизм эрозии нефтепровода, 

получивший название "ручейкового 
эффекта". Предложен и разработан 
термомеханический способ извлечения 
амбарной нефти и очистки территории 
этих месторождений от загрязнения 
нефтью. 

Профессор со своей командой 
молодых ученых впервые установил 
существование свободных вихрей 
Тейлора-Гертлера, раскрыл механизм 
их возбуждения, развил аналитическую 
теорию концентрированных вихрей, 
позволяющую подробно исследовать 
законы эволюции и характер перемещения 
кольцевых вихрей в различных режимах их 
развития.

Ш.А. Ершин - один из энтузиастов 
использования ветровой энергии в 
республике. Им предложена новая версия 
карусельной ветротурбины - Бидарье. 

Профессор в образовательном процессе 
придерживался главного принципа 
университетского образования – 

единства науки и образования. Помимо 
активной научной деятельности, он 
проводил большую организационную 
работу: благодаря его настойчивости в 
университете были открыты и успешно 
функционировали диссертационные 
советы по теплофизике и механике 
жидкостей, газа и плазмы. По его 
инициативе в 1978 г. была создана кафедра 
механики сплошной среды, которой он 
руководил с момента ее организации.  
Под его руководством защищены 29 
кандидатских диссертаций, пятеро его 
учеников стали докторами наук. Шахбаз 
Алимгереевич создал крупную школу 
гидромеханики, которую успешно 
развивают его многочисленные ученики, 
успешно работающие не только  в ВУЗах 
и и научно-исследовательских институтах 
Казахстана, но и в Польше, Украине, 
Канаде.

Шахбаз Алимгереевич имеет 
замечательный послужной список, 
который свидетельствует о том, что 
им внесен огромный вклад в развитие 
механики в стране. Его отношение к науке 
и преподавательской деятельности должно 
быть примером для преподавателей 
кафедры, университета, всех ученых 
Казахстана.

От имени всего коллектива кафедры 
механики КазНУ им. аль-Фараби сердечно 
поздравляем Шахбаза Алимгиреевича 
Ершина с 90-летием и желаем здоровья, 
счастья и благополучия Вам и вашей семье! 

Айдархан КАЛТАЕВ,

 профессор кафедры механики;

Зауре РАКИШЕВА,

заведующая кафедрой механики 

ПЕРВАЯ МЕЖДУНАРОДНАЯ ЛЕТНЯЯ ШКОЛА 
В рамках теоретического модуля 

международной школы состоялся круглый 
стол на тему «Современная клиническая 
психология в Казахстане: проблемы и 
перспективы», а также конференция 
«Идея «Мәңгілік ел»: пути формирования 
казахстанского патриотизма и 
сохранения духовных ценностей». На 
дискуссионных площадках эксперты 
обсудили вопросы семейных ценностей 
современной казахстанской молодежи; 
межконфессиональные и межэтнические 
отношения, особенности распространения 
ислама в Казахстане. Также прошли 
параллельные панели с представителями 
цыганского культурного центра «Рома» 
и болгарского этнокультурного центра 
«Злата», с лидерами городского и 
университетского профсоюза «Парасат» и 
Председателем Национального профсоюза 
Высшего образования и науки» Республики 
Болгария Вълчевой Лиляной. 

Руководители болгарской делегации - 
директор Центра «БГ-Предтечи» Виолета 
Добичина и  профессор Софийского 
университета им. Святого Климента 
Охридского Ирина Колева высоко 
оценили достижения и темпы развития 
КазНУ, отметив лидирующие позиции в 

международном рейтинге QS World Univer-
sity Rankings. 

«Вхождение в топ-250 престижного 
рейтинга стало результатом 
целенаправленной и успешной работы 
коллектива университета по повышению 
международной известности.  КазНУ 
уверенно сохраняет свое лидерство в 
Центральной Азии и СНГ», - отметила 
профессор Виолета Добичина. Также гости 
были восхищены открытием Триумфальной 
арки студентов и выпускников «Мәңгілік 
ел» и  плавательного бассейна им. Дмитрия 
Баландина.

В рамках практического модуля был 

разработан маршрут «По городам Великого 
Шелкового пути -Тараз, Шымкент, 
Отрар, Туркестан». Делегация посетила 
исторические памятники - Петроглифы 
Тамгалы, Унгуртас и др.

В период своего пребывания участники 
и слушатели летней школы посетили 
музеи КазНУ, Национальный Музей РК, 
Государственный музей им. Кастеева, 
Музей народных и национальных 
инструментов, где был прослушан 
специальный курс: «Казахские народные 
инструменты: традиции и современность». 
Старшим преподавателем Альджановой 
Н.К. были проведены обзорные экскурсии 

по музеям РГП «Ғылым ордасы». 
За все время пребывания зарубежных 

гостей были созданы комфортные условия 
для погружения в казахскую культуру. 
Участники программы познакомились и 
отведали блюда казахской национальной 
кухни, научились печь баурсаки, посетили 
этнографический аул «Гунны», катались 
верхом на лошадях. Также были проведены 
мастер-классы по войлоковалянию и 
гончарному искусству.

В завершении школы участники 
получили удостоверения Института 
повышения квалификации КазНУ им. аль-
Фараби и памятные сувениры. 

Участники первой международной 
летней школы «Казахская культура» по 
этнокультурологии выразили огромную 
благодарность коллегам КазНУ им. аль-
Фараби в реализации программы, уехав 
полных новых идей и с намерениями 
успешно продолжать двустороннее 
сотрудничество между Казахстаном и 
Болгарией. 

Бекжан МЕЙРБАЕВ,
заместитель декана

факультета философии и политологии

Ю Б И Л Е Й
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16 сентября для первокурсников КазНУ пройдет посвящение в ряды студентов

ҚàçҰÓ-ûì, ìåí ñàғàí ғàøûқïûí!ҚàçҰÓ-ûì, ìåí ñàғàí ғàøûқïûí!ҚàçҰÓ-ûì, ìåí ñàғàí ғàøûқïûí!ҚàçҰÓ-ûì, ìåí ñàғàí ғàøûқïûí!

Əл-Фараби атындағы ҚазҰУ-ға түсу – менің асқақ арманым 
болатын. Бүгінгі таңда мен сол арманыма қол жеткіздім. 
Ата-анамның, ұстаздарымның үмітін ақтап, ару қала 
Алматыдағы өзім таңдаған бірегей білім ордасына оқуға түстім. 

Алып шаһар Алматыға аттанарда мені және ата-анамды баспана 
жайы, жатақхананың жай-күйі  к�п толғандырды. Жатақхана барша 
студентке жете бермеуі де мүмкін ғой. Бірақ ҚазҰУ қалашығына аяқ 
басып, университетке келген бойда бар қорқынышымыз сейілді. 
Университет бізді құшақ жая қарсы алды. Биыл оқуға түскен жастар 
еш қиындықсыз бәрінен бұрын  жатақханаға орналастырылды. 
Ал жатақханалар қандай керемет! К�рікті қалашықпен үйлескен 
жатақханалардың сыртқы к�рінісіне ішкі жағдайы сай. Студенттерге 
құт мекен болған үйлердің табалдырығын аттаған сәттен бастап бауыр 
баса бастайсың. Мұнтаздай тазалық, бәрі жаңа – к�ргенде к�з қуанып, 
жаныңа жайлылық орнайды. Алаңсыз білім алуға барлық жағдай 
қарастырылған. Заманға сай Wi-Fi жүйесі, таза әрі кең б�лмелер, ас үй, 
душ, т�сек-орын мен қажетті жиһаздар, оқу залы, демалатын орын –  
бәрі-бәрі түгел.

Студенттерге жасалған жағдайды к�ргенде ата-анам да қатты 
қуанды. Бірге ҚазҰУ қалашығын араладық. Жатақханаға орналасып 
алған соң, сыртқа шықтық. Мұндағы таза ауа мен әсем табиғат к�з 
тұндырады. Айнала жап-жасыл, аспанмен тілдескен ағаштар, алыстан 

қалашықты бауырына алған асқар таулар мен мұндалайды. Кішкене 
жүріп, біз «Керемет» студенттерге қызмет к�рсету орталығына келдік. 
Мұнда оқу барысына қатысты б�лімдермен қатар, әлеуметтік дүкен, 
асхана, банк б�лімшелері, нотариус, сұлулық салоны, кір жуатын орын, 
т.б. күнделікті �мірге қажеттінің бәрі бар екен. «Кереметпен» қапсарлас 
Тамақтандыру комбинаты, Жастар интернет орталығы, сәл жүрсеңіз 
спорт кешені, жүзу бассейні мен стадион орналасқан. Сәл т�менде – 
Шығыстың ұлы ойшылы әл-Фараби бабамыздың атындағы салтанаты 
жарасқан үлкен әрі жаңа кітапхана.  Ал әл-Фараби бабамыздың 
ескерткіші қалашықтың т�рінде асқақтап тұр. Оның айналасында 
бас ғимарат, оқу ғимараттары, °. Жолдасбеков атындағы Студенттер 
сарайы қоршай орын тепкен.

Міне, менің студенттік қалашығым! Қайнаған жастық мекені, 
алдағы студенттік �мірімнің б�лшегі. Мен ҚазҰУ-мен мақтанамын. 
Оның даңқты мәртебесіне лайықты шәкірт боламын! ҚазҰУ-ым, мен 
саған ғашықпын! 

Ұлжан ЛАЙЫҚ,
журналистика факультетінің 1-курс студенті

Тамсандырған қалашық
Міне, мен �зім армандаған оқу орнының табалдырығын 

аттадым. Елімізге ғана емес, әлемге кеңінен танымал 
әл-Фараби атындағы ҚазҰУ-дың студенті атандым. Дәл 
қазіргі сезімімді с�збен айтып жеткізу қиын. Бойымды 
шаттық билеп, кеудемді шексіз қуаныш кернейді. 

Келген бойда біз университеттің �зімізге деген зор қамқорлығын 
сезіндік. Біз, барша 1-курс студенттері алдымен еш кедергісіз жайлы 
жатақханаларға орналастық. 

Қалашықта қаз қатар орналасқан жатақханалардың сырты ғана 
емес, іші де әсем екен.  Таза, жарық әрі кең б�лмелер,  әрбір студентке 
арналған т�сек-орын, шкаф, жиһаз, теледидар тамашалайтын демалыс 
орны, компьютерлік сынып, оқу залы, ас үй – мұнда бәрі бар. Қазіргі 
жастардың �мірі тікелей интернетпен байланысты екендігі даусыз. 
Сондықтан бізді жатақханалардың  Wi-Fi  жүйесіне қосылғандығы 
қуантты. 

Жанға жайлы мекенде студенттерге қызмет к�рсететін бірегей 
«Керемет» орталығы да бар екен. Орталықта оқу барысына байланысты 
барлық қызметтер, анықтамалар, әлеуметтік дүкен, асхана, банк, 
сұлулық салоны, т.б. орындардың жұмысы ұтымды ойластырылғын. 
Одан б�лек  Орталық Азиядағы теңдесі жоқ үлкен кітапхана, музей, 
Тамақтандыру комбинаты, Жастар интернет орталығы, °. Жолдасбеков 
атындағы Студенттер сарайы, ең ірі спорттық кешен, жүзу бассейні мен 

стадион да студент игілігі үшін жұмыс істеуде. 
Мен осындай ертегі мекеннің тұрғыны болғаныма қуанамын. Ата-

анам, бауырларымның да мен үшін к�ңілдері тоқ. Себебі, қалашық 
аумағынан шықпай-ақ �зіңе керекті дүниенің бәрін де табуға болады. 
Тұманбай ақын «Сені, КазГУ, жақсы к�рдім �згеше» деп жырлағандай, 
санаулы күндер �тсе де мен ҚазҰУ-ды �зімше жақсы к�ріп үлгердім. 
ҚазҰУ-да оқу мен үшін зор мақтаныш әрі үлкен жауапкершілік. Мен 
сенімді ақтауға, сапалы білім алуға бар күшімді саламын. Жайнай бер, 
�ркендей бер, ҚазҰУ-ым! 

Айсана ЖҰМАНОВА,
механика-математика факультетінің 1-курс студенті

СӘЛЕМ, 
СТУДЕНТТЕР ҮЙІ!

Жаңа оқу жылы да басталды. 
ҚазҰУ қалашығы  өз  студенттерімен 

қауышты. Әсіресе, тағы бір жаңа толқын 
университет табалдырығынан аттады. 
Алыс аймақтан келгендері Студенттер 

үйіне қоныстанды. Студенттік өмірдің 
қызығы мен шыжығы мол тіршілігі де 
басталып кетті. Ендеше, Студенттер 

үйіндегі өмірден үзік сырлар, төмендегі 
пікірлер алаңында...

Т�ленді ОРАЗБАЕВ,
№8 Студенттер үйінің 
қауіпсіздік қызметкері:

–Қауіпсіздік - басты мәселе. Тыныш, 
тәртіпті Студенттер үйінде ғана, дұрыс 
мәдениет, білім мен �нер қалыптасады. 
Студенттердің  тиісті құжаттарын к�рсетіп 
кіруі, бір-бірінің тыныштығын бұзбауы, 
жалпы ішкі тәртіптің дұрыс орындалуын 
қадағалау  - біздің міндетіміз. Мұнда барлық 
қауіпсіздік қарастырылған, әсіресе бейне 
камерлармен жүйелі түрде жұмыс жасаймыз. 
Қазіргі уақытта тәртіп бұзу оқиғасы тіркелген 
жоқ.

Камила �ЗИ,
№6 Студенттер үйінің тұрғыны,
1-курс студенті:

–Ең бірінші келгенде куратор-
эдвайзеріміздің: “Сендер енді ҚазҰУ студенті 
атандыңдар. Ал бұл - үлкен мақтаныш!” - 
деп айтқан с�зі маған қатты ұнады, ерекше 
рух сыйлады. Ал жатақханаға кірген сәттен 
бастап нағыз ұйымшылдықтың, бірлестіктің, 
бірліктің бар екенін к�рдім. Жастар бір-
біріне к�мектеседі, жақсылығын асырып, 
жамандығын жасырады.  °мірге тәрбиелейді. 
Алда университет ұйымдастыратын түрлі 
шаралар к�п екен, соларға қатысып, �зімізді 
жан-жақты к�рсеткіміз келеді.

Арафат САРУАР,
№15 Студенттер үйінің тұрғыны, 
2-курс студенті:

–К�рген-білгенді жаңа толқынға 
үйрету, оларды университет қалашығымен 
таныстырып шығу  жоғарғы курс 
студенттерінің міндеті ретінде саналады. 
Осы жылғы түлектерді қалашық аумағында 
орналасқан спорттық секциялармен, жаңа 
нысандармен, студенттік ұйымдармен 
таныстырып, белсенді болуларына 
атсалысудамыз. Олардың бойынан үйренуге 
деген құлшыныс байқалады.

Аида ТАҒАЙБЕК,
№1 Студенттер үйінің тұрғыны, 
1-курс студенті:

–ҚазҰУ - аса танымал, білімі мықты, 
беделді университет. Мен физика-техникалық 
факультетте білім аламын. Факультетімді 
мақтан тұтамын. Бізді университетке келе 
салысымен, барлығымызды №1 Студенттер 
үйіне орналастырды. Мұнда барлық қажетті 
жағдай жасалған. Асхана, душ, оқу залы 
студенттердің еншісінде. Осы студенттер 
үйіне орналасқаным үшін басшылыққа 
шексіз ризашылығымды білдіремін.

Дайындаған: 
Досжан БАЛАБЕКҰЛЫ
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Биыл ҚазҰУ мен «Ғылым ордасы» ҒЗИ-мен бірлескен магистратура және 
докторантураның білім беру бағдарламаларына 79 адам оқуға қабылданды

Дастан ҚАСТАЙ

Алматы облысы Сарқан ауданы Қарауылт�бе 
ауылында дүниеге келген. �леңдері алғаш «Ақ 
желкен», «Ұлан» басылымдарында жарық 
к�рген. Қазіргі уақытта ол ҚазҰУ-дың  
журналистика факультетінде білім алуда.

Жатқа оп-оңай қия аламысың?
Машақатыңның мүлкі к�п.
Жаралғандаймын ұялау үшін,
Жанарыңдағы күлкі боп!

Кертартпа келген қазіргі үніңді,
Жанаса, шіркін, шарпып от.
Сезе алармысың әзірлігімді,
Қабақтан түссем тамшы боп.

Қаңтардың келсе қытымыр лебі,
Кесірің к�мбіс – от қою.
Ажарың болсам кірпігіңдегі,
Оралмайтыным, қоп-қою!.. 

Сезімің билеп санада сынған,
Алға баспайды неге ісім,
Аяқпен аттап ар ағашынан,
Аяңдап келем сен үшін!

***
Қолшатыр ән –
Жалғыздығын қалдырып аспанына,
Таппағандай тылсымнан басқа мұра.
Жаңбыр болып т�гілді толастамай,
Тоңазыған тағдырдан жас жаныма!

Толқын к�ңіл осыдан тыншымайды ә?
Жаңбырменен түссе де жыр, сұм-айла.
�лде біреу тигізіп маңдайыма,
Мамық -тамшы үшін мұң, құн сұрай ма?

Қызғанудан аулақпын таң шығар бұл,
Таңнан ғана тілекте ән шығар бір.
Ақ параққа батырып түсіп жатқан –
Мұң қосамын �зімше тамшыға әрбір!
Мейірімі т�гілген мың ғасырға,

Жаңбыр менің серігім, мұңдасым да.
Қайғы-бағын түсінбес ешкім бірақ,
мың бір тамшы �ріп жүр бір басымда.

Бақытсыз ба бұлт-әнші боздасын мың,
Қорқынышын xәлімнің қозғасын мұң.
Алматыда тоқтамай жауған н�сер,
Тырнағына татымас к�з жасымның!.. 

***

Сезімнің саған деген құлқы күшті,
Басымнан бақытымның бұлты ығысты.
Жанарыңнан ыршыған ыстық жалын –
Жанымды түртіп ұшты!
Жүргенімде –
Құмар күндер құнымды езіп мүлде,
Шашам кімге мұңымды, сезіп күлме?
Дал-дал болған шағымда оятам деп,
�лде �зің кезіктің бе?
�сер етпес түссе жасын маған
Түндер к�п-ақ, қарашықтан қап-қара жас 
ұрлаған.
Жүрегімнің түбінде сен жатырсың
сырлар бүгіп аралдай ашылмаған!

***
Ізгі амалды арқалап xақтан бұрып,
(жатса да жаттар күліп)
«сан амалды жарыттық!» Отан десіп,
Жасамай мақтан қуып!

Қадірсіздер �рсе де құшақ қарып,
Қара қазан қайнаса күш ақтарып.
Кесір с�зге кесеапат 
күл шашатын,
Бара жатса жігіттер ұсақталып!
Тектілікке т�ре етер – тірлікте ада,
Бастысы – бірлік қана... 
Тұрысы үлгі, жанымда, шуағы үлгі,
Үйреткен қуануды,
Биік к�рем бәрінен журфагымды,
Содан кейін –
°р мінезді, БАТЫСТЫҚ бір аруды...

           ТАБЫЛДЫМЕН ҚАУЫШУ

Мен бүгін Табылды к�рдім,
Ол тірі, 
расында да �лгенімен,
Ол барда жатақ сәнді, к�рме кілең!
Құшақтап отырды да гитарасын
Б�леді әсем әнге б�лмені кең!

�н салғанда ол –
Дүрмектер дүниеде қабылысып,
Жас жүрек күлге айналған жанып-ысып.
Отаудың айтылмаған таңы ұзарып,
К�ріспеген ғашықтар сағынысып...
Бара жатты...
Қара жала жапқанмен сот әр қандай,
Таңданыс бар, күн кешкен қатар жандай.
Гитараңды алдыңда әуелеттің
баспаған нотаң қалмай!

Басып �тіп �ткелді, қырқаны да,
Асқақ түстің к�п күткен сын тағына
Мен сүйетін �зіңнің әуендерің –
Қауышты кеп қайтадан журфагына.

Күдік те к�п қалмады к�ш іргесі,
«Менің жаным, гитарам, досым», –деші.
5-те тұрып 15-ке қайта келген,
Табылдының аумайтын к�шірмесі!

Аты ұнауда, әніңнің заты ұнауда,
Ақын жылап, тамшыға батып аула.
Жатқан шығар бір аунап Табылды да,
разы болып біздерге Атырауда!

Күллі мұсылман қауымының 
ерекше атап өтетін 
мейрамдарының бірі – Құрбан 
айт. Үш күнге созылатын 
ең қасиетті мерекедегі 
мұсылмандардың негізгі 
міндеттерінің бірі – Аллаһқа 
арнап құрбандық шалып, 
мал сою. Сондықтан да 
осы мейрамды механика-
математика факультетінің 
студенттері 6 және 8 Студенттер 
үйлерінде бір отбасының 
балаларындай атап өтті. 

Бұл күні құрбан шалынып, әр қабатта 

дастархан жайылды. Қыздар жағы бауырсақ, 

шелпек пісіріп, жайма нан дайындап 

�нерлерін к�рсетті. Студенттердің �здері 

ошаққа даярлаған бешбармақ пен палау 

мерекенің сәнін кіргізді. Студенттердің 

қуанышына механика-математика 

факультеті деканының тәрбие ж�ніндегі 

орынбасары С.А. Давлетова мен куратор-

эдвайзерлердің қатысуы студенттерге 

қуаныш сыйлады. Оқытушылар  

мұсылманға тән тазалық, ұқыптылық, 

сабырлық сияқты қасиеттерге тоқтала 

отырып, студенттер ата-аналарының 

арманын орындап, мүмкіншіліктерін 

пайдаланып, білімдерін жетілдірулері 

керек екенін айтты. 

Сондай-ақ, «Нұр-Мүбарак» универ-

сите тінің оқытушысы кездесуге келіп, 

�з тілегін білдірді. «Уақыт алтыннан 

да қымбат» деген с�здің мағынасы 

зор екендігін түсіндіріп, студенттер 

уақыттарын дұрыс пайдалануы қажет 

екендігіне тоқталып, ой-�рістерін түйінді 

ойларға жетелеп, уақыттың қадірін біліп, 

бос уақыттарын тиімді істерге жұмсауға 

шақырды. �бу Насыр әл-Фарабидің 

«Адамға ең бірінші білім емес, тәрбие 

беру керек. Тәрбиесіз берілген білім – 

адамзаттың қас жауы, ол келешекте адам 

�міріне опат әкеледі» деген с�здерінің 

мағынасын ашып, студенттер мінез-

құлықтарын қадағалау қажеттілігін айтты. 

�сіресе, бірінші курс студенттері �здерінің 

мінезіне, әр айтылған с�здеріне к�ңіл 

б�лу керектігін түсіндірді. Студенттер 

�здерін қызықтырған сұрақтарды қойып, 

тұшымды жауап алды. Студенттер 

құрбан айтқа қатысу арқылы уақыттың 

маңызы жайында білді, �зіндік пікір 

қалыптастырды, ой б�лісіп, с�здік 

қорларын молайтты, тіл байлықтарын 

арттырып, уақыттың қадірін түсінді. 

Студенттер үйінде �ткен бұл шараның 

маңызы зор болды. Құрбат айт мүбарак 

болсын!
Ж.Х. ЖҮНІСОВА,

дифференциалдық теңдеулер және 
басқару теориясы кафедрасының 

профессоры 
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Студенческое сотрудничество
КазНУ посетила делегация 
Чешской и Словацкой 
Республик во главе с экс-
советником премьер-министра 
Чехии, известным журналистом 
Матиашем Зрно. 

Целью визита стали расширение 
совместных социальных и научных 
проектов среди молодежных организаций 
университетов, а также сотрудничество в 
научно-образовательной сфере в рамках 
программы «Erasmus Plus».

«Благодаря совместным усилиям и 
неисчерпаемому творческому потенциалу 
студентов, наши университеты способны 
реализовать актуальные международные 
проекты. В КазНУ созданы все условия 
для успешной учебы и активной жизни 
студентов. За последние три года 
количество студентов, вовлеченных в 
деятельность кружков, возросло в 2,5 
раза, что составляет сегодня более 10 
тыс. студентов. Сегодня в университете 
функционирует более 300 клубов и 
кружков, направленных на развитие 
творческого и интеллектуального 
потенциала», - отметил первый проректор 
Мухамбеткали Буркитбаев.

Делегация высоко оценила достижения 
и темпы развития КазНУ им. аль-Фараби, 
отметила высокий уровень лидерских 
качеств студенческой молодежи КазНУ, 
а также их уровень образовательного и 
научно-исследовательского потенциала.

Особенный интерес зарубежные гости 
проявили к новаторским подходам вуза 
в реализации международных проектов 

ЕСЕП БЕРУ 
КЕЗДЕСУІ
ҚР Президентінің 

2016 жылғы 
5 ақпандағы «Орталық 

атқарушы органдар 
басшыларының, 

әкімдердің, ұлттық 
жоғары оқу орындары 

ректорларының 
халыққа есеп беру 
кездесулерін өткізу 

туралы» №190 
Жарлығының 

3 тармағына сәйкес, 
2016 жылдың 

23 қыркүйегінде 
сағат 15.00-де 

Ө. Жолдасбеков 
атындағы Студенттер 

сарайында әл-Фараби 
атындағы ҚазҰУ 

ректоры академик 
Ғалым Мұтановтың 
есеп беру кездесуі 

өтеді. 

Ұйымдастыру комитеті 

с участием студенческой молодежи и 
презентации о деятельности Ассамблеи 
народа Казахстана.

«Ассамблея, скрепившая интересы 
всех этносов, представляет собой 
уникальную модель межэтнического 
и межконфессионального согласия. 
Опыт Казахстана в обеспечении мира 
и политической стабильности должен 
быть использован многими странами 
мира», - сказал Генеральный секретарь 
Христианско-демократической органи-
зации молодежи Лукаш Янэчек.

«КазНУ является площадкой для 
активной молодежи, чьи креативные идеи 
находят отражение в решении многих задач 
по устойчивому развитию, в таких как 

модель ООН «New Silk Way», платформы 
«G-global» и «Green Bridge», - отметила 
рассказывая об участии в международных 
проектах студентов КазНУ докторант 
факультета международных отношений 
Гаухар Нурша.

В завершение встречи молодежный 
актив организовал для студентов Чехии и 
Словакии экскурсию по кампусу КазНУ. 
Зарубежные гости ознакомились с 
работой Центра обслуживания студентов 
«Керемет», самой крупной в Центральной 
Азии научной библиотекой, музеем аль-
Фараби, спортивным комплексом и 
другими объектами инфраструктуры.

 Соб.корр.

Мерекелік кеш жақында ғана бой 

к�терген студенттер мен түлектердің 

«Мәңгілік ел» қақпасының алдында �тті. 

Студенттер �здері оқитын оқу ордасын 

жақсы к�рсеткішімен құттықтап, 

«ТРИУМФ» с�зі бейнеленген флешмоб 

ҚазҰУ
 триумфы

Биыл ҚазҰУ әлемдік 

QS рейтингісі бойынша 

275-орыннан 236-орынға 

к�терілді. Бұл ұжымдық 

жеңіс болғандықтан 

ҚазҰУ әкімшілігі 

барша студенттер мен 

қызметкерлерге мерекелік 

к�ңіл-күй сыйлады.

ұйымдастырды. Іс-шарада бірінші 

проректор Мұхамбетқали Мырзабайұлы 

с�з алып, барша қазұулықтарды айтулы 

жеңісімен құттықтады.

Жүйелі қайта құруды ойдағыдай жүзеге 

асырған ҚазҰУ әлемдік университет 

рейтингінде жыл �ткен сайын жоғары 

орыннан к�рініп келеді. �йгілі QS 

(Ұлыбритания) халықаралық рейтинг 

агенттігінің 2016 жылы жариялаған зерттеу 

қорытындысына сәйкес, әл-Фараби 

атындағы Қазақ ұлттық университеті 

әлемнің 800 үздік  университеті арасында 

236-орынды иемденіп, ең үздік 250 

университет қатарына қосылды.

Дариға АМАНКЕЛДИЕВА


