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Апталық 1948 жылдың 20 сәуiрiнен шыға бастады
В соответствии с пунктом 3 Указа Президента РК от 5 февраля 2016 года
№190 «О проведении отчетных встреч с населением руководителей центральных
исполнительных органов, акимов, ректоров национальных высших учебных
заведений», 23 сентября 2016 года в 16.00 часов во Дворце студентов
им. О. Жолдасбекова состоится отчетная встреча ректора КазНУ им. аль-Фараби
академика Галыма Мутанова с населением. Предлагаем вашему вниманию тезисы
из отчета.

«О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КАЗАХСКОГО
НАЦИОНАЛЬНОГО УНИВЕРСИТЕТА
ИМ. АЛЬ-ФАРАБИ ЗА 2014-2015 ГОДЫ»

1 қыркүйек күні ҚазҰУ-дың филология және әлем
тілдері факультетінде университет табалдырығын
алғаш аттап отырған 1-курс студенттеріне
арналған көшбасшылар дәрісі өтті. Әл-Фараби
кітапханасында өткен бұл дәрісте білімге құмар
жалынды жастарға тағылымы мол ғибратты
мағлұматтар берілді.
Дәрісте ҚазҰУ-ды әр жылдары бітірген үздік түлектер
жылы лебіздерімен б лісіп, студенттік мірге деген
сағыныштарын жастықтың
қызықты оқиғаларымен
сабақтастырды.
К шбасшылар дәрісі факультет деканы, филология
ғылымдарының
докторы,
профессор
мірхан
бдиманұлының студенттерге арналған ізгі тілегімен
басталды. Факультет деканы дәріске қатысушылардың
дұрыс таңдау жасағанын
айтып, болашаққа азық
боларлық білім жинауларын,
білім мен тәрбиенің
ордасына айналған ҚазҰУ мірінің белсенді студенттері
болуларына шынайы тілектестігін білдірді.
Жалғасы 6-бетте

Еліміздің ең үздік жоғары оқу орны – әл-Фараби
атындағы Қазақ ұлттық университеті биыл
да студенттер қатарын толықтырып, білім
нәрімен сусындауға келген талапкерлерді
құшақ жая қарсы алды. Өткен аптада өткен жас
талапкерлерді студенттер қатарына қабылдауға
арналған дәстүрлі мерекелік кеш ерекше көңілкүйде өтті.

Университет в своей деятельности руководствуется
государственными нормативными актами, на основании
которых приняты внутри университетские нормативные
акты. Согласно Стратегии развития КазНУ им. альФараби до 2020 года определены основные направления
стратегического развития:
1. Повышение качества учебно-образовательной
деятельности.
2. Развитие и повышение качества научноисследовательской и инновационной деятельности.
3. Расширение международного сотрудничества.
4. Улучшение воспитательной и социальной работы,
вовлечение молодежи в социально-экономическое
развитие страны.
5. Развитие инфраструктуры и внедрение новейших
информационных технологий.
эффективности
финансово6. Повышение

экономической деятельности.
В КазНУ им. аль-Фараби реализуется собственная
Программа трансформации университета в современный
исследовательский вуз (университет мирового уровня)
«Al-Farabi university - smart city».
Программы трансформации проводится в несколько
этапов. На первом этапе в качестве инструмента
инновационного менеджмента был внедрен метод
«Управление ориентированное на результат» (УОР),
который основывается на связи систем индикативного
планирования и рейтингов. Внедрению этого метода
предшествовала большая работа по оптимизации
содержания учебных курсов и дисциплин, читаемых
на различных факультетах. В ходе реструктуризации
университета были укрупнены кафедры и расширены
возможности факультетов.

.Жолдасбеков атындағы Студенттер сарайының
алаңында ткен бұл кеш – кеше ғана мектеппен қош
айтысып, үлкен мірге қадам басқан 1-курс студентері
үшін қара шаңырақ ҚазҰУ-дағы алғашқы мереке.
Салтанатты рәсімнің басты кейіпкерлеріне айналған
олар жүздері бал-бұл жанып, мерекенің к ркін ашты.
Үздік университетте білім алатын талапты да талантты
жастардың қатарына биылғы жылы 3988 студент
қосылып отыр. Олардың ішінде 3071 мемлекеттік грант
иегері, 518 алтын белгі иегері мен 213 халықаралық және
республикалық олимпиада жеңімпаздары бар.
Мерекелік кештің шымылдығын ашқан «К к тудың
желбірегені» атты композиция ұлттық рух, жігер сыйлап,
бойға мақтаныш сезімін ұялатты. Рәміздеріміздің айбынын
асқақтатқан ерекше қойылым студенттердің есінде мәңгі
қалары с зсіз. Тәуелсіздігіміздің 25 жылдығы, әсем қала
Алматының 1000 жылдығымен тұспа-тұс келген бұл
мерекеде университетіміздің соңғы жылдардағы жеткен
жетістіктері мен бағындырған белестері насихатталды.
QS халықаралық рейтингі бойынша ҚазҰУ ткен жылы
әлемнің 300 үздік университеті қатарында болса, биыл
236-орынға к теріліп, 250-топ үздіктер арасына енді.

Продолжение на 3 стр.

Жалғасы 2-бетте

БYГIНГI САНДА:

НОУ-ХАУ РАЗРАБОТКИ В
НАНОЭНЕРГЕТИКЕ
2-стр.

ЖАҢАЛЫҚҚА ТОЛЫ
ЖАРҚЫН САПАР

6-бет

ЖЕЗ ҚОҢЫРАУ

7-бет

АҚПАРАТ

Ноу-хау разработки в НАНОЭНЕРГЕТИКЕ

2

Тіл – адамзат баласының ең басты
құндылықтарының бірі. Тіл – әрбір
елдің жаны.

АНА ТІЛДІҢ
АЙБЫНЫ
АСҚАҚ БОЛСЫН!

На факультете химии и химической
технологии прошел совместный IX
международный симпозиум «Физика
и химия углеродных материалов
– наноинженерия» и конференция
«Наноэнергетические материалы и
наноэнергетика». Основной задачей
мероприятия являлось создание
условий для развития долгосрочных
партнерских отношений между
научными коллективами стран СНГ,
Европейского Союза, Японии и США.

Организаторами выступили кафедра
химической физики и материаловедения
КазНУ, РГП «Институт проблем горения»
и Институт химической кинетики и
горения им. В.Воеводского Сибирского
отделения Российской академии наук.
Мероприятие прошло при финансовой
поддержке и участии Международного
научно-технического центра. Открывая
симпозиум,
организаторы
выразили
уверенность, что симпозиум должен
стать отправной точкой в решении
фундаментальных проблем и дать импульс
новым проектам в сфере наноинженерии.
Особый интерес у ученых вызвал
доклад о новых разработках КазНУ им.
аль-Фараби. В частности, о производстве
углеродного полотна или «леса». Данное
полотно уникально тем, что нанотрубки,
составляющие его основу, подобно
шелковым нитям, имеют меньшую
сопротивляемость. Они также являются
суперпроводниками
электрического
тока и в тоже время функционируют как
поглотители.
Профессор
Зулхаир
Мансуров,
видный
отечественный
ученый,
отметил, что большое участие в создании
«нанолеса» приняли молодые ученые
из Института проблем горения КазНУ
им. аль-Фараби. Стоит отметить, что
гибкие нагревательные элементы такого
рода могут найти применение для
изготовления подогреваемой одежды
для людей, находящихся в критических
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условиях для человеческого организма
(пониженная температура): спасатели,
военнослужащие, альпинисты, туристы и
даже космонавты!
Кроме того, данная технология могла
бы найти применение и в строительстве,
например, в виде «теплого пола».
«Особенность разработки заключается в
относительно невысокой себестоимости.
Технология
позволяет
получать
электропроводящий текстиль с заданными
характеристиками и свойствами», сказала одна из разработчиков, докторант
PhD Гаухар Смагулова.
На
данном
этапе
развития
казахстанской
горнодобывающей
отрасли особый интерес проявляется
к разработкам в области энергоемких
материалов. Работы докторантов КазНУ
Д. Байсеитова и Ш. Габдрашовой по
разработке газогенерирующих патронов,
работающих в режиме дефлаграционного
горения, вызвал значительный интерес
с точки зрения использования их в

строительстве дорог и метрополитена.
В
плане
решения
прикладных
задач представляли интерес работы
магистрантов
и
докторантов
по
нетрадиционному использованию нефти,
угля и других сырьевых источников
с получением продуктов нефте- и
углехимического синтеза.
Резолюцией
проведенного
мероприятия можно считать бесценный
опыт
приобретенный
молодыми
учеными, докторантами и магистрантами
КазНУ в рамках проведения дискуссии,
совещания,
передачи
опыта
от
известных ученых из зарубежных вузов.
Лучшие работы по итогам симпозиума
и конференции будут изданы в виде
расширенных тезисов и статей в журналах
«Горение и плазмохимия» и Eurasian
Chemico-Technological Journal.
А. УШУРОВ
М.И. ТУЛЕПОВ,
заведующий кафедрой химической
физики и материаловедения

Осы ретте 2016 жылдың 1924
қыркүйек
аралығында
Тәрбие
жұмысы
ж ніндегі
департаменттің
ұйымдастыруымен «Қазақстан халқының
Тілдер күні» мерекесіне орай Елбасының
«Үш тұғырлы» тіл саясатын қолдау,
ел Тәуелсіздігінің 25 жылдық тарихи
сахнасын жырлау негізінде, ана тілге
деген сүйіспеншілік пен зге тілге деген
сыйластықты
арттыру
мақсатында
әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық
университетінде жыл сайын дәстүрге
айналған жалпыуниверситеттік «Тілдер
апталығы» туде.
22
қыркүйек
–
Қазақстан
Республикасы халықтарының Тілдер
мерекесі. Еліміз егемендігін алғалы
мемлекеттік тіл мәртебесіне ие болған ана
тіліміз – қазақ тілі ркендеп келеді. Оған
ең бірінші Елбасымыз Н.. Назарбаевтың
елімізде жүргізіп отырған тілдік саясаты
ықпалын тигізуде.
«Ана тілің – арың бұл,
Ұятың боп тұр бетте.
зге тілдің бәрін біл,
з тіліңді құрметте!» – деп, Қадыр
Мырза ли айтпақшы, к п тіл білу
– нер, з тіліңді қадірлеу – парыз.
Сондықтан Тіл мерекесі – еліміздің
ең жарқын мерекелерінің бірі. Тілдер
апталығы аясында барлық факультеттер
мен кафедраларда тілді құрметтеу,
оның
маңызын
насихаттау,
әлем
тілдерінің қолданыс аясын кеңейтуге
бағытталған
мерекелік
іс-шаралар,
конференциялар мен әдеби-сазды кештер
ұйымдастырылады.
Тәрбие жұмысы жніндегі департамент

Жалғасы. Басы 1-бетте

Университет
басшысы
Ғалым
Мұтанұлының бастамасымен жүзеге асып
келе жатқан адамгершілік пен ізгілікке
шақыратын, рухани құндылыққа баулитын
«Айналаңды нұрландыр», «100 кітап»,
«Саламатты дене мәдениеті» жобалары
1-курс студенттеріне таныстырылып,
тағылымы мол қойылымдар ұсынылды.
Қалашықтың сән-салтанатын арттыра
түскен
түлектердің
«Мәңгілік
ел»
қақпасының бой к теруі және Рио
Олимпиадасының чемпионы Д.Баландин
атындағы жүзу бассейнінің ашылуы да
университетіміздің биік белесі екендігі
атап тілді. Студенттер қатарына қабылдау
кеші
университет
нерпаздарының
керемет
әндерімен,
«Бақыт»
би
ансамблінің әсем билерімен толықты.
Сондай-ақ
әлемде
теңдесі
жоқ
«Керемет»
студенттерге
қызмет
к рсету орталығы, Жас ғалымдар үйі,
диагностикалық медициналық орталық,
л-Фараби
кітапханасы
орналасқан
қалашығымызды және «Al-Farabi university – smart city», «Green Campus»
жобаларын дәріптейтін композициялар
университет
табалдырығын
аттаған
студенттердің еңсесін к теріп, болашаққа
деген жарқын к зқарастарын оятты.
ҚазҰУ студенттерінің жаратылыстану
бағытындағы
жетістіктерін,
ғылым

саласындағы
белестерін
таныту
мақсатында
к рсетілген
«Ғылым»
қойылымы баршаның назарын аударды.
ҚазҰУ тек ғылым мен білім ғана емес,

спортта да теңдессіз к шбасшы болып
табылады.
Рио
Олимпиадасының
чемпионы Дмитрий Баландин сахна
т ріне к к туды желбіретіп шығып, барша

жиылған қауымды бір серпілтіп тастады.
Ректор Ғалым Мұтанов з құттықтауында:
«Құрметті
студенттер!
Баршаңызды
жаңа оқу жылымен шын жүректен
құттықтаймын. Біздің университетімізге
биыл 3500-ден аса студент білім алғалы
келіп отыр. Ендігі кезекте барлығыңызды
университеттің
биік
мәртебесіне
лайықты болуға және еліміздің нағыз
патриоты болуға шақырамын. з білім
ордаларыңызды құрметтеп, болашақта
білікті маман ғана емес, саналы адам
болып қалыптасуларыңызды тілеймін», –
деп ыстық лебізін білдірді.
Кеш соңында 1-курс студенттеріне
ресми
түрде
«Студенттік
билет»
табысталды. Студенттер университеттің
бетке ұстар шәкірті болуға, оның
абыройын асқақтатуға, бәсекеге қабілетті
маман болуға ант етіп, «Гаудеамус» әнін
хормен шырқады. Мерекелік шара
дәстүрлі студенттер вальсімен жалғасып,
ҚазҰУ
нерпаздарының «Жасай бер,
ҚазҰУ-ым» әні қалашық аспанында
әуеледі. К ңілді мереке би кешіне ұласты.
Ұлжан ИБРАИМ
Жалғасы 8-беттіе

23 қыркүйек күні Ө. Жолдасбеков атындағы Студенттер сарайында
ҚазҰУ ректоры академик Ғалым Мұтановтың халыққа есеп беру кездесуі өтеді
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«О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КАЗАХСКОГО НАЦИОНАЛЬНОГО
УНИВЕРСИТЕТА ИМ. АЛЬ-ФАРАБИ ЗА 2014-2015 ГОДЫ»

Отвечая на вызовы настоящего
времени
(воздействие
финансовых,
экономических,
демографических
кризисов, неоднозначности нормативных
и законодательных актов в сфере высшего
образования и т.д.) КазНУ им. аль-Фараби
начал второй этап трансформации вуза,
который включает в себя:
-переход
от
функционального
менеджмента
на
инновационный
процессный менеджмент;
-модернизацию
структуры
университета
(реинжениринг)
с
целью ее оптимизации и повышения
эффективности
использования
внутренних ресурсов.
Функциональный
менеджмент
заставляет
сотрудников
хорошо
выполнять функции, но не ориентирует
их на достижение результата, которая
является мерой успеха деятельности вуза.
Цель процессного менеджмента в вузе –
планирование индикаторов деятельности
вуза на различных уровнях управления
и их достижение путем бесперебойных,
ритмичных
и
взаимосогласованных
действий владельцев бизнес-процессов
в соответствии с целями развития
университета.
В качестве инструмента управления
бизнес-процессами будет использовано
стратегическое
индикативное
планирование,
реализованное
на
основе концепции УОР. Это позволит
университету управлять результатами,
посредством ключевых индикаторов,
характеризующих результаты бизнеспроцессов. При этом показатели всех
бизнес-процессов
являются
целями
верхнего уровня, через реализацию
которых будет достигаться глобальная
цель вуза - войти в ТОР-200 университетов
мира по версии QS WUR.
Для мониторинга эффективности
использования
финансовых
и
материальных
активов
университета
будет создана специальная структура.
Особое
внимание
будет
уделяться
коммерциализация
наших
знаний.
Факультеты
и
кафедры
призваны
быть проводниками взаимодействия с
внешним миром, обеспечивая выход на

внешних потребителей, предоставляя
на рынок разнообразные коммерческие
образовательные услуги. Для этого при
факультетах и кафедрах будут создаваться
хозрасчетные структуры со своим субсчетом.
С целью привлечения наиболее
одаренных
и
подготовленных
обучающихся
ежегодно
проводится
Республиканская
Олимпиада
«АльФараби» и функционирует Виртуальная
академия для старшеклассников. В 2016
году в университет поступило более 500
обладателей знака «Алтын белгі».
Университетом проведена полная
модернизация учебных программ в
соответствии
с
образовательными
программами ТОР-100 университетов
мира, внедрена новая образовательная
технология
STEM-образование,
которая
способствует
подготовке
квалифицированных специалистов для
высокотехнологичных
направлений
производства. Более 90 процентов
программ
университета
успешно
аккредитованы
международными
аккредитационными агентствами ASIIN,
AQUIN, AQA, FIBAA. Ряду программ вуза
присвоен европейский знак качества.
В рамках реализации проекта по
созданию
инновационного
медикобиологического
кластера
открыт
медицинский
факультет.
Совместно
с
зарубежными
вузами-партнерами
университет запустил программу МВА по
деловому администрированию.
В
университете
реализуются
программы полиязычного обучения - 65
процентов специальностей бакалавриата,
магистратуры и докторантуры PhD
имеют отделения с английским языком
обучения.
КазНУ
единственный
университет, который реализует более 50
программ двойного диплома с ведущими
зарубежными вузами.
Университет
проводит
целенаправленную работу по повышению
квалификации
профессорскопреподавательского
состава
на
предприятиях-партнерах и на базе
международных центров.
Второй год успешно реализуется

проект по интеграции образования и
науки КазНУ им. аль-Фараби с десятью
НИИ Комитета науки МОН РК, в
рамках которого проводится совместная
подготовка научных кадров и совместные
научно- исследовательские работы.
С 2015 г. КазНУ им. аль-Фараби
приступил к подготовке специалистов
по
образовательным
программам
ГПИИР-2 по таким направлениям как:
промышленная химия, информационнокоммуникационные
технологии,
наноматериалы
и
нанотехнологии,
зеленая энергетика и другие для
удовлетворения потребности в кадрах
ключевых промышленных предприятий,
реализующих проекты республиканской и
региональных карт индустриализации.
Вместе с тем факультетам и кафедрам
предстоит
реализация
принципов
профессионально-ориентированного
обучения:
создание
учебноисследовательских площадок, кафедр
университета на крупных промышленных
предприятиях
и
привличение
преподавателей-практиков из реального
сектора
экономики,
внедрение
междисциплинарных
образовательных
программ с усиленным исследовательским
компонентом по направлениям.
На основе опыта мировых центров
Edx (MIT) и Coursera (Harvard) КазНУ

приступил к разработке и реализации
Массовых открытых онлайн курсов
(МООК),
распространение
которых
будет осуществляться через создаваемую
совместно
с
вузами-партнерами
Национальную платформу MOOK.kz.
При университете созданы центры
ведущих мировых компаний – «НР»,
«Самсунг», «Майкрософт», «Аutodesk»,
«Konica Minolta» и др., в которых
осуществляется
профессиональное
обучение и сертификация обучающихся и
преподавателей.
Особое внимание будет уделено
совершенствованию системы анализа
запросов рынка труда и потребностей
работодателей, транслированию их в
программы основного и дополнительного
образования.
Реализация принципов непрерывной
практической подготовки, интеграция
науки, образования и бизнеса способствует
успешному трудоустройству выпускников
КазНУ и их востребованности не
только в Казахстане, но и за рубежом.
Устойчивая репутация университета среди
работодателей и рост трудоустройства
свидетельствуют о конкурентоспособности
выпускников на рынке труда.
КазНУ
им.
аль-Фараби
один
из первых вузов Казахстана взял
активный курс на повышение научноинновационной
составляющей
деятельности университета и вхождение
в число мировых исследовательских
университетов. Концепция базируется на
тесной интеграции науки, образования
и
инновационного
производства.
Одновременно в свете трансформации
в исследовательский университет идет
и на формирование КазНУ в качестве
«точки роста» наукоемкой экономики
Казахстана.
Сегодня
университет
является интеллектуальной корпорацией,
в которой в соответствии с передовыми
мировыми аналогами для конвертации
результатов НИОКР в реальный сектор
экономики на основе кластерного подхода
выстроен эффективный технологический
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коридор «от генерирования идеи до ее
коммерциализации».
Так
за
2015
год
учеными
университета
выполнялись
около
500 научных проектов, общий объем
финансирования которых составил 4
млрд. 423 млн. тенге. Учеными получено
181 грант от международных фондов и
организаций.
Число
публикаций
ученых
университета в изданиях баз «Thomson Reuters» и «Scopus» достигло
400, а цитируемость научных статей
зарубежными учеными только за 2015 г.
выросла в полтора раза.
Показателем инновационности и
новаторства ученых и преподавателей
университета является получение ими в
2015 г. около 200 охранных документов
и 62 положительных решений и трех
охранных документа международного
уровня.
КазНУ им. аль-Фараби выделил
студентам 10% от суммы грантового
финансирования, что в 2015 г.
составило 409 млн. Тенге, тем самым
не
только
повысил
мотивацию
студентов
заниматься
наукой,
но и помог заработать на этом.
Зарождая уже сегодня в студентах
предпринимательские
инициативы
университет способствует реализации
их
бизнес-идей
через
создание
студенческих бизнес-инкубаторов. Это
делается для того чтобы молодые люди
будучи еще студентами задумывались
о создании своего рабочего места и в
будущем собственных инновационных
предприятий. В настоящее время
функционируют
14
студенческих
бизнес-инкубаторов, где инкубируются
75
студенческих
инновационных
проектов.
При этом, поддержка инновационной
составляющей
студентов
и
политика «от идеи до реализации»

приносит плоды. Так, на Инновационном
конвенте проекты студентов получили
гранты на сумму около 2 млн. тенге. А
в рамках фестиваля «Tech Garden Fest
2015» студентами получен грант на 5
млн. тенге. Свидетельством признания
на международном уровне научноисследовательской работы обучающихся
КазНУ является реализация студенческого

выступить ядром как региональной, так
и всей национальной инновационной
системы страны.
Примерами успешной коммерциализации разработок ученых служат: производственный участок ТОО «Бакырчикское
горнодобывающее
предприятие»
по
переработке
углерод-минеральных
шунгитовых пород производительностью

международного проекта UNIFORM.
Совместно с Токийским университетом
сконструированы и собраны научнотехнологические
наноспутники
«Аль-Фараби-1» и «Аль-Фараби-2» и
микроспутник «Аль-Фараби-3».
Запущены
такие
проекты
как
«Инновационный
Алматы»
и
международный IT-технопарк Альянса
университетов
Нового
Шелкового
пути по модели «Silicon Valley», на базе,
которого создан центр процессных
инноваций (Центр инжиниринга и
коммерциализации), закуплено и введено
в эксплуатацию высокотехнологичное
оборудование (современные ЧПУ станки
и 3-D принтеры). Все это позволит КазНУ

2 тыс. тонн в год (ВКО). Малое
инновационное предприятие по производству высококачественной, соответствующей
мировым
стандартам
продукции – биогумуса и кормовых
добавок из червей, используемых для
увеличения продуктивности рыб, сельскохозяйственных животных и птиц.
Планируется
создание
ареала
наукоёмких технологий, в том числе путем
реализации третьего этапа «ПИТ Алатау» с
формированием Научно-образовательного
и инновационного кластера. Дальнейшее
наращивание
потенциала, которого
будет осуществляться через строительство
инновационного и медико-биологического
кластеров.
Таким
образом,
выстроенная
эффективная
среда
для
генерации
инноваций,
интеграции
науки
образования
инновационного
производства
с
коммерциализацией
разработок позволит превратить КазНУ
в реальный хозяйствующий субъект
наукоемкой экономики страны.
Главная задача вуза – это не только
подготовка высококвалифицированных и
конкурентоспособных кадров для страны,
но и духовное воспитание молодежи как
граждан страны и мира.
Мы внедрили Кодекс корпоративной
культуры преподавателя и сотрудника
КазНУ, Кодекс чести студента, Положения
о преподавателе и студенте. На всех
факультетах работают Комиссии по этике.
Реализуется проект «Университет вне
коррупции».
На основе социального партнерства

мы первыми среди казахстанских вузов
создали Международный Клуб «Друзья
КазНУ», Совет работодателей, «Клуб
британских выпускников».
Впервые
в Казахстане университет совместно
с Ассоциацией выпускников учредил
эндаумент-фонд развития. Важная роль
отводится Совету аксакалов, профсоюзу
«Парасат»,
Комитету
молодежных
организаций, координирующему почти 100
студенческих объединений. В университете
возрожден институт кураторов-эдвайзеров,
обеспечивающий
эффективное
взаимодействие
преподавателей
и
студентов. Успешная практика КазНУ по
внедрению социального партнерства и
кураторской работы перенимается сегодня
другими вузами.
Реализуются
инновационные
проекты «Аl-Farabi university - smart city»,
«Айналаңды нұрландыр!», «100 кітап»,
«КазНУ – Гринкампус», «Культ здорового
тела», «Мен жастарға сенемін!», «Зеленый
мост через поколения».
Новый
качественный
уровень
научно-аналитического
сопровождения
воспитательной работы обеспечивают
Центр социологических исследований
и социального инжиниринга, Центр
религиоведческих
исследований
и
экспертиз, Центр правового воспитания,
Служба психологических технологий и
инноваций, Студенческая юридическая
клиника и многие другие.
Активно развиваются клубные формы
работы со студентами. За последние
пять лет доля студентов, вовлеченных
в их деятельность, возросла в 2,5 раза и
составляет сегодня почти 9 тыс. студентов.
КазНУ является бесспорным лидером
в студенческом спорте. Так, в летних
Олимпийских играх 2016 года в Рио-деЖанейро приняли участие 17 студентов
КазНУ. Впервые в истории Казахстана
студент Дмитрий Баландин завоевал титул
Олимпийского чемпиона в плавании.
Также наши студенты Ельдос Сметов и
Эльмира Сыздыкова стали серебряным и
бронзовым призерами.
В КазНУ разработан и внедрен
социальный пакет, благодаря которому
свыше 2 тыс. студентов из социальноуязвимых групп пользуются социальной
поддержкой в виде льгот и скидок в
оплате за учебу, адресной материальной
помощи,
предоставления
трудовых
рабочих мест, выделения талонов на
питание. Только за прошлый 2015-2016
учебный год привлечено 570 спонсорских
стипендий на общую сумму 116 337 925
тенге. За последние три года создано 270
новых рабочих мест, 127 сотрудников и
преподавателей университета получили
новые квартиры. В 3,5 раза возросло
количество студентов, трудоустраиваемых
в стенах университета на дополнительную
работу.

ҚазҰУ-да Корея Республикасының Қазақстандағы Бас Консулының арнайы дәрісі өтті
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Все вышеуказанные меры позволили
сформировать
мощную
духовнонравственную
и
интеллектуальную
платформу. Она стала основой «точки
роста» нового мировоззрения будущих
граждан страны и мира.
В то же время, необходимо усилить
работу по укреплению в студенческой
среде
ценностей
общенациональной
патриотической идеи «Мәңгілік ел».
Основными индикаторами этой работы
выступают повышение уровня духовнонравственной культуры, гражданской
идентичности
и
патриотизма
в
студенческой среде.
Патриотизм начинается с малого –
с любви к семье, уважения к друзьям,
желания обустроить свой дом, улицу,
общежитие,
университет.
Студенты
должны рационально использовать воду,
электричество, тепло, соблюдать порядок,
в общем, относиться к университету как к
родному дому.
Необходимо сформировать принцип
«нулевой терпимости» не только к
правонарушениям, но и к любым формам
обмана и нечестности – шпаргалкам,
списыванию. Патриотизм начинается с
гордости за достижения родной Almamater. Нам есть чем гордиться, и наши
успехи надо широко пропагандировать
не только в стенах университета, но
и в республике и за ее пределами.
Воспринимать заботы и успехи вуза как
собственные должен каждый из нас,
также как и нести ответственность за
результаты происходящих в университете
процессов. Только так мы сможем научить
наших выпускников чувствовать свою
гражданскую ответственность за будущее
страны и мира.
В соответствии со Стратегией развития
университета при разработке плана
финансово-хозяйственной деятельности,
вся работа финансово-производственного
направления была ориентирована на
стратегические
цели,
определенные
финансовыми показателями.
За 2015 год доходы университета
составили 16 млрд. 902 млн. 224 тыс. тенге.
По государственному заказу бюджетных
программ поступления составили 13 млрд.
558,7 млн. тенге. Доходы от внебюджетных

источников составили 3 млрд. 343 млн.
520 тыс. тенге. Фактические расходы в
2015 году составили 16 млрд. 572 млн. 842
тыс. тенге, из них обязательные расходы
(оплата труда, налоги, коммунальные и
хозяйственные расходы и пр.) составили 13
млрд. 674 млн. тенге. По сравнению с 2012
годом средняя заработная плата персонала
выросла более чем на 30% в пределах
утвержденного фонда оплаты труда.
Введены в эксплуатацию новые здания
Библиотеки
аль-Фараби,
общежития
для магистрантов и докторантов - «Дом
молодых ученых» и ЦОС «Керемет». В 2015
и 2016 году проведен капитальный ремонт
зданий общежитий, общей площадью
более 5 тыс. кв. метров. В 2016 году будут
сданы учебные корпуса и аудиторные блоки
механико-математического,
физикотехнического и химического факультетов,
общей площадью 48 561 кв. м., крытый
плавательный бассейн, которому уже
присвоено имя Олимпийского чемпиона
Д.И. Баландина, общей площадью 4 990 кв.
м.
Таким образом за 2015-2016 г.г.
университетом введено и планируется
ввести в эксплуатацию 85 822 кв.
метров (128 тыс. кв. м. с 2011 г.) зданий
и
сооружений
непосредственно
задействованных в учебном процессе.
В сравнении это 21 одноподъездных
панельных девятиэтажных жилых дома.
Всего с 1933 года по 23 сентября 2016 года
в КазНУ построено зданий и сооружений
общей площадью 353 тыс. кв. метров, то
есть за последние 5 лет общая площадь
зданий и сооружений была увеличена
более чем на 35 процентов.
КазНУ им. аль-Фараби имеет договоры
и соглашения о сотрудничестве с 322
университетами и научными центрами
из 46 стран мира. Университет является
Глобальным Хабом Программмы ООН
«Академическое влияние» по устойчивому
развитию
и
Региональным
Хабом
по устойчивому развитию в рамках
программы ЮНЕСКО – UNITWIN. В
этом году открыта кафедра ЮНЕСКО по
устойчивому развитию.
По мнению заместителя Генерального
секретаря ООН г-жи Кристины Гайяк
– «КазНУ им. аль-Фараби стал очень

важным партнером ООН в продвижении
идей
международной
организации».
КазНУ единственный в Центральной Азии
принят в Международный консорциум
университетов (WUC), сеть университетов
Глобальной инициативы Клинтона – Clinton Global Initiative University (CGI U),
организацию COMSATS, объединяющей 24
университета мира, Альянс университетов
стран Шелкового пути (Silk-road Universities Network) и его Совет директоров.
Университет
проводит
активную
работу по интернационализации всех
направлений своей деятельности: развивая
академическую мобильность; программы
двудипломного образования с ведущими
вузами мира; выполняя международные
научно-образовательных
проекты;
участвуя в крупных международных
научных форумах и т.д.
Вместе с тем, для повышения эффективности выделяемых финансовых средств
зарубежные командировки студентов и
профессорско-преподавательского
состава будут ориентированы на ТОР-200
университетов мира.
По результатам исследования известной
международной организации «Great Value
Colleges» КазНУ им. аль-Фараби вошел
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в число 50-ти самых технологически
развитых университетов мира, заняв в
рейтинге 31 место. Следует отметить,
что в рейтинге казахстанский вуз
является единственным представителем
не только стран-участниц СНГ, но и
Восточной и Центральной Европы, а
также наряду с Сингапуром и Японией
представляет весь Азиатский континент.
По
итогам
исследования
рейтингового
агентства
QS
(Великобритания), КазНУ им. альФараби в рейтинге QS первым среди
вузов Центральный Азии вошел в топ250 лучших университетов мира, заняв
236 место. В эту группу вошли всего
два вуза СНГ – КазНУ и МГУ им.
М.Ломоносова.
Лидер нации Н. Назарбаев поставил
задачу: «К 2020 году… не менее двух
высших учебных заведений будут
отмечены в рейтинге лучших мировых
университетов». Коллектив КазНУ
им. аль-Фараби и впредь приложит все
усилия для выполнения стратегических
планов по превращению Казахстана
в центр знаний мирового уровня и
вхождению страны в число 30-ти самых
развитых государств мира.

В рамках проекта «Айналаңды нұрландыр» студенты 1 и 2 курса специальности
«Психология» приняли участие в городском праздновании дня Семьи в Казахстане

ТƏЖІРИБЕ
Шетелдік ғылыми тәжірибеге бару
аясында көптеген жастар өзге елдердің
білім-ғылымымен қатар, мәдениетін,
салт-дәстүрін, менталитетін зерттеп,
зерделеп, елге жаңаша көзқараспен
келеді. Біз де осындай мүмкіндік туып,
Германияға тәжірибе жинақтау үшін
аттандық.

Оқудың алғашқы күнінде оқу орнына
жеткенше қаланың негізгі сәулетті жерлерімен
таныстық. Дюссельдорф қаласының зінде
к п функционалды Генрих Гейн атындағы
университет бар екен. Алдымен оқытушыпрофессорлар құрамымен, ондағы ғылыми
орталықпен таныстық. Сондай-ақ те үлкен
кітапхана бізді ерекше қызықтырды. Мұнда
кітапханада орын болмаса, қолына кітабын
алып дәлізде, еденде немесе тіптен к шеде
таза ауада тынбай оқып жатқан студенттерді
байқадық. Осында біз профессорлардың
дәрістеріне қатыстық.
Біз диссертациялық жұмыстың маңызды
б ліктеріне
тоқтала
отырып,
зімізді
толғандырған сұрақтарды қойдық. Ресей
мемлекетінің тумасы, алайда Германияда іс
атқарып жүрген профессор Пуков ядролық
реакторлардың
жұмысына
шолу
жасап,
экскурсия арқылы толық мағлұмат берді.
Теориялық тұрғыдан ғана емес, іс тәжірибе
жүзінде к ріп-білдік.
Сонымен қатар ол
диссертациялық
жобамызға
қосымша
кітапханадан
кей
материалдарды
алуға
ұсыныс жасай отырып, дипломдық жұмысты
қорғау кезінде згелердің қызығушылығын
арттырудың қыр-сырымен б лісті.
Т ртінші күні білімнің және ғылымның зге
де қырларымен таныстыру мақсатында біз Юлих
қаласындағы зерттеу орталығына бардық. Бұл
орталықтың басшысы – Нобель сыйлығының
лауреаты Петер Грюнберг. Мұнда негізінде
ақпараттық
технологиялар
саласындағы
материалдарды құрастырумен айналысады
екен. Сондай-ақ мұнда атомдық реакторлар
бар. Бастапқыда эксперименттік (тәжірибелік)
мақсатта құрастырылған. Десек те бізге
экскурсия барысында әзірге тек термоядролық
синтезде жоғары температуралы плазманы
ұстап тұратын Textor тороидалды (токомак)
құрылғысының жұмыс істеп тұрғанын к рсетті.
Сонымен қатар заттарды зерттеу үшін ядролық
б лшектерді арнайы үдеткіш құрылғысының
жұмыс жасау принципімен түсіндірді және де
реактордың құрылысын к рсетті.
Бұл орталықта психологиялық зерттеу
орталығы
мен
биологиялық
зерттеу
орталықтары да орналасқан.
Келесі күні Кельн қаласындағы Кельн
университетіне
аттандық.
Шамамен
біз
тұрған қаладан бір сағаттық жол екен. Кельн
университетінің негізі 1388 жылы қаланған.
Студенттер саны жағынан
мемлекетте
үшінші орынды иеленеді екен. Мұндағы
басты ерекешелік – студент жастардың басты
қозғалыс к лігі велосипед болып табылады. Оқу
орнында есте қалатын жерлер де те к п.
Дәріс залының к лемі үлкен әрі оқытушы
дәл ортада тұрып дәрісін оқиды. Ал орындықтар
айнала қоршалған. Университеттің бірінші
қабатында толықтай дерлік зерттеу залдары
орналасқан. Бірінші курстан бастап студенттерге
лабораториялық жұмыстарды жасатып, білімін
арттыруға мүмкіндік беретіні қуантты.
Шетелдік білімнің ерекшеленетін айқын бір
тұсы – кітапханаларында екеніне к з жеткіздік.
Мұнда материалдарды қаласаң электрондық
нұсқада немесе қолыңа алып оқуға мүмкіндік
бар, бастысы ешкім де кедергі келтірмейді,
тым шулы болып жатса, бір немесе екі адамдық
б лмелерге кіріп оқуды жалғастыруға болады.
Оқудан қол бос күндері қаланы араладық.
Қала шағын болса да те әдемі әрі таза.
Халықтың к п б лігі кешке Рейн зеніне қарай
ағылады екен. Қызыға отырып біз де Рейн
зеніне бардық. зеннің жағасында күннің
батуын тамашалау да ерекше шабыт берді.
Ерекше әсерімізбен елге оралдық.
Сәкен ШИНБУЛАТОВ,
Фариза НҰРШАЕВА
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Жалғасы. Басы 6-бетте

Бұл жиын «Жалын» баспасының
директоры,
қазақ
қауымына
аса
танымал қаламгер, «Құрмет», «Парасат»
ордендерінің
иегері,
Қазақстанның
еңбек сіңірген қайраткері, Халықаралық
«Алаш» сыйлығының лауреаты Бексұлтан
Нұржекеұлының тарихи айғақ пен тарихи
дәйектерге толы ғылыми мазмұны терең
дәрісімен ұштасты. Жазушы бұл лидерлік
дәрістің кітапханада тіп жатқандығын
құптай отырып, жастардың негелі мір
сүруінің қаруы кітап оқу және кітапхананы
күнделікті тұрағына айналдыруы екендігін
ерекше атап тті.
Сондай-ақ дәрісте «Қазақ әдебиеті»
газетінің бас редакторы, Халықаралық
«Алаш»
сыйлығының
лауреаты,
Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері
Жұмабай Шаштайұлы
с з алды. Ол
студенттік мірінің те қызық тұстары мен
естен кетпес жатақхана мірінің қызықты
естеліктерімен б лісіп, тыңдармандарды
әдемі әзілімен тәнті қылды.
Ал, «Асыл арна» телеарнасының бас
директоры, ақын, Мемлекеттік «Дарын»
жастар сыйлығының, Қазақстан жастар

одағы сыйлығының иегері, Қазақстанның
еңбек сіңірген қайраткері Мұхаметжан
Тазабеков имандылықтың алтын діңгегі
адами парасаттылық екенін салиқалы
да салмақты ойларымен айшықтады.
«Атаңның баласы болма, адамның
баласы бол», – деген хакім Абайдың
философиялық тұжырымымен ұштастыра
отырып,
отбасылық
тұлғадан
г рі
қоғамдық тұлға болудың маңыздылығын
мірлік мысалдармен саралап
тті.
Оның бүгінгі заман технология дәуірі
жастарының ақпараттық әлемде здеріне
қажетті білімді таңдай алуларын, ал
әлеумет
желілеріндегі
ақпараттар
тасқынының қажеті мен зиянын ажырата
білудің
маңыздылығын
дәйектеп
к рсетуі дәріске қатысушылардың үлкен
қызығушылығын тудырды. Студент кезде
таңдаған мамандығының әрбір қырын
меңгеруге уақытты к п б лудің, ешбір істі
кейінгі күнге қалдырып опық жемеудің
маңыздылығын да әдемі с з рнектерімен
шебер бейнелеп берді.
Жас білімгерлерімізге арналған шара
жалпы тіл білімі және еуропа тілдері

6

кафедрасының меңгерушісі, филология
ғылымдарының
докторы,
профессор
Мадиева Гүлмира Баянжанқызының,
орыс филологиясы және әлем әдебиеті
кафедрасының меңгерушісі, филология
ғылымдарының
докторы,
профессор
Жолдасбекова Баян мірбекқызының,
қазақ әдебиеті және әдебиет теориясы
кафедрасының меңгерушісі, филология
ғылымдарының
докторы,
профессор
Темірболат Алуа Берікбайқызының, қазақ
тіл білімі кафедрасының меңгерушісі,
филология ғылымдарының кандидаты,
доцент Ақымбек Съезд Шардарбекұлының
ғылыми-инновациялық жоғары деңгейдегі
дәріс үлгілерімен және жылы лебіздерімен
толықты.
Дәрістің есте қаларлық ерекше
тұстарының бірі – шет тілі кафедрасының
меңгерушісі, филология ғылымдарының
кандидаты, профессор Молдағалиева
Айжан Айдынғалиқызының
ағылшын
тіліндегі құттықтау с зін
дәріске
қатысушы бірінші курс студенттерінің
лезде с збе-с з аударуы болды. Бүгінгі
жастар бірнеше тіл білу деңгейлерінің
жоғары екенін дәлелдеді. Сонымен қатар
шетел филологиясы мен аударма ісі
кафедрасының меңгерушісі, филология
ғылымдарының
кандидаты,
доцент
Қарағойшиева Данель Алмабекқызының
ағылшын және неміс тілінде мүдірмей
дәріс оқуы «Жеті жұрттың тілін біл, жеті
түрлі ілім біл» деген бабалар с зінің айқын
дәлелі болды.
Филология
және
әлем
тілдері
оқытушы-профессорлар
құрамының
бірнеше тілді меңгергендігі, кәсіби
біліктіліктерінің
жоғары
екендігіне
дәріске қатысушы бірінші курс студенттері
шынайы тәнті болып, сапалы білім алып,
тәуелсіз Қазақ еліне қызмет ететіндеріне
сеніммен қарап, қанаттанып қайтты.
ҚазҰУ – білімнің қара шаңырағы!
ҚазҰУ – жарқын болашақ жаршысы!
К.К. КҮРКЕБАЕВ,
филология және әлем тілдері
факультеті деканының ғылымиинновациялық және халықаралық
ынтымақтастық жніндегі орынбасары

Журналистика факультетінде ғалым-ұстаз, фил.ғ.к., доцент Қ.Ә. Әбжановтың 70 жылдық мерейтойына
арналған «Қоғамдық медиа: бүгінгі болмысы және болашағы» атты ғылыми-тәжірибелік дөңгелек үстел өтті
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Абылайхан ҚУАНЫШЕВ
Батыс Қазақстан облысы Тайпақ
ауылында дүниеге келген. Мектеп
қабырғасынан бастап ақындыққа
бет бұрған. Республикалық жыр
мүшәйраларының жеңiмпазы.
Бүгінгі таңда ҚазҰУ-дың филология
және әдебиеттену факультетінің 1-курс
студенті.

МҰҢЛЫ АРУ
Тылсымы к п тағдырды үзбегендей
Кербез сұлу, кірбің бар сізде нендей?
Жадыраған жаныңыз жабығыпты
Бәлкім, сіз де ұнайсыз күзге мендей...
Машақатын тірліктің жалмап ішіп,
К ңіл мұңлы.
Сарғайған арман үсіп.
Пешенеңе шынымен орнықты ма
Қасіреті тағдырдың жалғанысып.
Күдігіңнің күрмеуі б лінбеген,
Соншалықты күрсінді к ңіл неден?
Жас жүректің түйсігін талқандайтын,
Қасіретшіл болған ба мір деген?!
Сыншыл тағдыр қаһарың жеткені ме?
Түсіріпсің қайғының к ктеміне.
Мұңлы аруым қалайша к ніп қойдың,
Тірліктің ойран салып кеткеніне.
мірдің тілегі-мұң,
Түнегі-сыз!
Қара бұлт та қирайды білемісіз?!
Тіршіліктің уына масайрама,
Бәлкім, сіз де біреудің жүрегісіз!
***
Жанарымды жасауратып жаңбырмен,
міріме қол бұлғадым сан күлген.
Арпалысқа түсудемін әлі күн
Жүрегіме сыймай жүрген тағдырмен.
Санам тіптен назды әуеннен сыңғырлап
Кейде отырам Айға асылған мұңды ұрлап.
Бір басыма бұйырары белгісіз,
Шайырларды шарпымаған құрғыр бақ.
Жұлдыздарға мұңымды айтып соры асқан
Жесір үннен жүнжіп кетті сол аспан.
17 жыл гейленіп тсін деп,
Пешенеге жазылған ба о бастан?
Құрсағынан қылғындырған з ұлын,
мір-маңғаз. Танытпайтын ез үнін.
Қара түннен күлімдейді әлі де,
Жұлдыздарға тамып кеткен сезімім.

Шұғыламды шытынаған масаурап.
Тым қашықтан кекетеді асау бақ.
Нәзіктікті байқамайды ешкім де,
Жүрегіме сіңіп кеткен жасаурап.
Жанарымды жылатып ап жаңбырмен,
Кездеріме іздеу салдым сан күлген.
Мен әлі де к п жыл ғұмыр кешемін,
Мейірімі маған қарсы тағдырмен.
ЭЛЕГИЯ
Жанарымнан құлағанда гүлсім мұң,
Күңіренген күзбен бірге күрсіндім.
Маңдайыма бұйырмаған тағдырым,
Шырмауында шырылдайды тылсымның.
ткермей-ақ піремдік белесін,
Торғай жырдың с ліне сұм себесің.
Тақсіретшіл толқындар кеп шайқайды,
Сәбиімнің салынбаған кемесін.
Мұң толғатып мақпал түннің лебінен,
Шер ішемін мұңлықтардың кегінен.
Бәрі тегіс тұрақсыз боп барады,
Жылу іздеп келген құстай елінен.
Жүрегіме ентелейді жымыстық,
Шайырларға бұйырмаған тыныштық.
К кірекке ұялаған күйік боп,
Мұң қосылған жалын ртім тым ыстық.
***
Сайқалдық. Тар к ше. Бекем бой.
Мазаны меңдетті мекерлі ой.
Тас мінез, тас бауыр тірліктің
Тас құндақ баласы екем ғой.
Тасырлау тарлықтан безінгем,
Табылмай жесірдің к зінде ем.
Мен деген талғажау толғақпын,
Тынысы - тым суық сезімнен.
ртендім ашудан налыған.
Кегіме құм септім дарымай.
Семіз деп сыйлаған сымақтар
Менен де арық-ай.
Мәйхана мұңдатты ішіп тым.
Мәйхана құрбаны үсіктің.

Мәйхана мен сынды зарықты
леңін тыңдаумен күшіктің.
Арсыздар ар жайлы аңсап тың,
Оларға бәрі де жаңсақ тым.
Бір намыс қорланса езгіде,
Бір намыс мәңгүрті мансаптың.
Қоғамның мұң тұнған күйі мұң,
Жатырын жастанды бұйығы үн.
лең де мен құсап леді
Адалдық жоғалтса биігін.
ЭЛЕГИЯ
Жесір Аспан.
лсіздік.
К ңіл-нала.
Түн сарқытын сезінді мір ғана.
Тағы нендей ғажапқа жол ашады
Қараңғыға к мілген к мір дала.
Сәл сыбдырдан сеземін АЖАЛ мұңын,
Жоламасын!
Болмай тұр мазам бүгін.
Онсызда мен барамын іздетпей-ақ
Арқалап ап жалғанның базарлығын.
К мескі ой.
Тыныштық.
Дала тұнық.
Айдың жүзін мұң басты.
Нала тұнып.
Ауырлықтан жанымды арылта алмай,
Тағы бүгін отырмын таң атырып.
Ағып түскен жарықтың сырын құшып.
Қара аспанмен жүремін құбылысып.
Қарбаласқан тірліктен жырақ кетіп,
Үнсіз түннің отырам мұңын ішіп.

К здерінен қастығын иіріп ед,
Сол себепті соқпайтын жиі жүрек.
Кейбіреудің қансасыр намысынан
Менің адал намысым биігірек!
Қадірі жоқ қызыл тіл қағытады,
Мән бермеймін сектер жалытады!
Кімнің адал, кімнің пәс екендігін
Тоқтамайтын уақыттар танытады.
Бір қылық жоқ намысқа бойында тән,
Құзғындармен болатын ойын қатаң.
Менің нағыз бағамды ешкім білмес,
Кезі келер бәрін де мойындатам
***
Ұқпады мені ұлы ғаламым,
Ұлыдан ұсақ іздеген.
Ұңғылай берсе, ұлып аламын,
Б ріге шатыс біз деген.
Қиқуға басып қатардағы да,
Қылмыңсып қылыш күйдірген.
Қағынып лсе қаһарларыма,
Қасқырдың қанын идірмен.
Сормаңдай сағым с кпеді ме екен,
Т ккені ме екен дауыл мұң?!
Қазанаттарша ткені ме екен,
Даңғаза, дүрлі дәуірдің?!
Солқылы сайрап санамыздағы,
Алқымнан алып ауыр үн.
Тектілік тайса бағамыз дағы
Бошалақ басар бауырын.
Іңірдің ішіп іріген асын,
Іркілдім ілік, айлаға.
Қағылез мұңнан шіріген басым
Соғылып кетті қайда да.

АДАЛДЫҚ
Кімдер кімге бермекші құтты гүлін?!
Бозқаңғырлар бірігіп ұтты бүгін.
Қасіретшіл құтырған құзғындардан
Жалғыз жүріп к рінер мықтылығым.
Татсам дағы тағдырдың тепкілігін,
Намыс үшін қайтпайды кектілігім.
Салқынғанды сабырлық танытатын
Артығырақ олардан тектілігім.

лгенше мір кінбе деген
кіртіп алып үнемі.
ксігің қысып тінбе менен,
Ақынмын жара жүрегі.
Күрсінген к ңіл бүйірлей т ккен
К з жасты күнде кептірдік.
Ақынға мүлде иілмей кеткен,
Маңғазсың сонша...
Эх, тірлік...

ҚОЛ ҰШЫН БЕР!
26 қыркүйек күні
әл-Фараби атындағы ҚазҰУ,
«LG Electronics Almaty Kazakhstan» компаниясы және
Алматы қаласы Қан орталығы бірлесіп,
«ҚОЛ ҰШЫН БЕР!» ұранымен
ДОНОР КҮНІН өткізеді
Уақыты: 10:00 – 15:00
Өтетін орны: «Керемет» студенттерге қызмет көрсету орталығы

25 сентября кафедра рекреационной географии и туризма и Спортивный клуб КазНУ
приглашают принять участие в восхождении на пик «Кумбель»

СОҢҒЫ БЕТ
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