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Апталық 1948 жылдың 20 сәуiрiнен шыға бастады

«Қазақ халқы қашан да дарындарға кенде емес. Ел ішінде ғалым да, ойшыл да, кемеңгер де, өнерпаз
да жеткілікті. Алайда, ғалым көп те, қайраткер аз. Талантты көп те, тұлға аз. Қашан да асылдардың аз
болатыны, сирек кездесетіні табиғи заңдылық емес пе?! Тұрсынбек Кәкішұлы – осындай санаулылар
санатындағы асыл тұлғалардың бірі де бірегейі деп ойлаймын», – деп жазған болатын ҚазҰУ ректоры
Ғалым Мұтанов әдебиет сыншысы туралы естелігінде. Тұрсынбек Кәкішұлының есімі алты алашқа етене
таныс. Әдебиет майдангерінің мерейін еселеп, ұлықтау – қазаққа парыз. Осы орайда қарашаңырақ әлФараби атындағы ҚазҰУ-да көрнекті әдебиетші ғалым, Қазақстан Жазушылар одағының С.Сейфуллин
атындағы сыйлығының иегері, Халықаралық жоғары мектеп ғылым академиясының құрметті
академигі, Халықаралық Айтматов академиясының академигі, «Парасат» орденінің иегері, Қазақ елінің
еңбек сіңірген қайраткері Тұрсынбек Кәкішевтің 90 жылдығы аталып өтті.

ХХІ ғасыр – шынайы демократия ғасыры.
Ал демократияның ең тамаша жетістігі
– кез келген алшақтықты, қақтығысты,
өзара түсініспеушілікті бейбіт жолмен,
салиқалы дипломатия арқылы шеше білу.
Өз кезегінде дипломатияның жемісті болуы
дипломаттар немесе тараптар арасындағы
сенім деңгейіне байланысты. Ал дәл
осы «сенім» деп аталатын нәзік дүниенің
қалыптасуында сенім шаралары мен өзара
ынтымақтастықтың маңызы зор. Ендеше,
демократияның қаншалықты нәтижелі
болмағы сенім шараларының қаншалықты
парасатты жүргізілгендігіне тікелей тәуелді.
Жалғасы 3-бетте

ЭВОЛЮЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ –
ШАНС НАЦИИ НА ПРОЦВЕТАНИЕ
В статье Главы государства Н.А. Назарбаева
«Взгляд в будущее: модернизация
общественного сознания» особо подчеркнуто,
что именно эволюционное развитие дает нации
шанс на процветание. При этом особенно
важны уроки истории, чтобы не попасть в
исторический капкан.

Белгілі ғалымды еске алуға арналған шара филология және
әлем тілдері факультетінде Тұрсынбек Кәкішев атындағы
дәрісхананың ашылуынан басталды. Салтанатты рәсімде
алғашқы болып сөз алған Қазақстан Жазушылар одағының
төрағасы Нұрлан Оразалин: «Бүгінгі 90 жылдықтың ұлы жиыны
студенттер білім алатын, болашағын анықтайтын, халықтың,
елдің тарихын таразыға салатын дәрісхана дейтін киелі бөлмеден
басталуы аса орынды. Сондай дәрісхананың бірін әл-Фараби
атындағы Қазақ ұлттық университетінде Тұрсекеңнін атына
берілуі біздер үшін, замандастары үшін, шәкірттері үшін ерекше
қуанышты, тарихи жағдай болып отыр», – деп жүрекжарды
ниетін жеткізді. Сондай-ақ, ҚР Ұлттық Ғылым академиясының
академигі, филология ғылымдарының докторы, профессор
Әбдісаттар Дербісәлі ғалымның азаматтық және қайраткерлік
қызметіне деген ерекше құрметін жеткізіп, есте қалған жарқын
сәттерімен бөлісті.
Әдебиетші ғалымдар, қоғам қайраткерлерінің басын қосқан
айтулы шара «Профессор Т.Кәкішұлы және әдебиет тарихының
өзекті мәселелері» тақырыбындағы ғылыми-тәжірибелік
конференцияға ұласты.
Алқалы жиынды ашқан ҚазҰУ-дың бірінші проректоры
Мұхамбетқали Бүркітбаев ұлттың біртуар перзентінің
университет
өміріндегі,
қазақ
ғылымындағы
орнын
айшықтап өтті. Өз сөзінде ол: «Ғалымның сексен бес жасқа

толу мерейтойына орай әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық
университетінің «Өнегелі өмір» сериясымен Тұрсынбек
Кәкішевке арналған кітап жарық көрген болатын.
Университетіміздің осы сериясына арқау болған тұлғалар
қатарына ғылыми жұртшылық тарапынан мойындалған, іргелі
ғылыми жетістіктерге жеткен ірі ғалымдар ғана іріктелініп
алынатынын ескерсек, Тұрсынбек Кәкішұлы осы топтың
алдыңғы легінде тұр», – деп пікір білдірді.
Ғалым ҚазҰУ қабырғасында өмірінің соңына дейін табан
аудармай қызмет етіп, көптеген шәкірт тәрбиеледі, ғылыми
нәтижелерін қолданысқа енгізді. 1990 жылы «Қазақ әдебиетінің
тарихы мен сыны» кафедрасын ұйымдастырып, оған өзі
жетекшілік етті. Филология факультетіне ол енгізген «Қазақ
әдебиеті сыны» пәні еліміздің бүкіл жоғары оқу орындарының
тіл-әдебиет мамандығы бойынша барша студенттері оқитын
пәнге айналды. Ұлттық сын өнерінің жанрлық қалыптасуында
Т.Кәкішевтің орны биік, классикалық деңгейге көтерілуінде
төккен тері, еткен еңбегі мол. Қазақ әдебиетінде өзінше өрнек
салған ғалымның ғылымдағы ғұмыры да өнегелі өмірмен
өрілген. Қарағанды мемлекеттік университетінің профессоры,
филология ғылымдарының докторы Жандос Смағұлдың
баяндауынша, қазақ қоғамының әдеби-мәдени даму үдерісінде
әдебиетшінің болмысы бөлек.
Жалғасы 3-бетте

Как известно из истории, XX век принёс серьёзный сдвиг
в мировоззрении в результате изменений в экономике,
политике, идеологии, культуре, науке, технике и медицине.
Но в то, же время XX век – век революционных потрясений,
во многом ставших трагическими для казахского народа. В
этом году исполнятся 100 лет октябрьской революции 1917
года. В СССР этот день был самой главной датой в истории
советского государства. День ВОСР – Великой октябрьской
социалистической революции праздновался повсеместно.
В современной исторической литературе этот день
характеризуется как октябрьский переворот.
Итог революций XX века – остановлен естественный
путь национального развития, навязаны чуждые формы
общественного устройства. Выдающиеся лидеры казахского
народа,
представители
казахской
демократической
интеллигенции начала XX века были репрессированы без
суда и следствия. В результате волюнтаристской политики
большевистского режима
разразился страшный голод в
мирное время, был нанесен непоправимый демографический
урон казахскому этносу.
Целью
советского
партийного
руководства
было
формирование «homo soveticus» – советского человека,
приведшее к социальному истощению, угрозе языку и культуре,
самобытности народов СССР, в том числе и казахскому.
Гонка вооружений, ракетно-ядерная гонка в рамках
противостояния Советского Союза и Соединённых Штатов
в период холодной войны превратили Казахстан в полигон
ядерных испытаний. Территория Семипалатинского полигона
превратилась в зону экологического бедствия, серьезный урон
экологии принесло освоение целинных и залежных земель.
Не отрицая положительных моментов в истории XX века,
Глава нашего государства отметил в статье, что: «определенная
модернизация произошла, но это была модернизация
территории, а не нации».
Продолжение на 6 стр.
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ФАКУЛЬТЕТ ТЫНЫСЫ

Первый проректор КазНУ
им. аль-Фараби Мухамбеткали
Буркитбаев встретился
с делегацией из Южной
Кореи, в составе которой
приехали руководители
клиники Кангнам Северанс
университета Ёнсе и
международных
медицинских центров.
Следует отметить, что в рамках подписан
ных ранее соглашений корейские ученые
и профессора сегодня активно принимают
участие в программе подготовки медицинских
кадров для Казахстана на базе КазНУ. Ими
проводятся лекции и мастер-классы, где
слушатели обучаются новейшим технологиям
и инновациям в области здравоохранения.
Двухстороннее сотрудничество позволяет
казахстанским преподавателям и студентам
повышать
квалификацию,
проходить
стажировки и практику на базе корейских
медицинских кафедр и лабораторий при
корейских университетах.
В ходе встречи стороны отметили
положительную динамику сотрудничества

университетов двух стран в области медицины.
Как известно, в декабре 2014 г. на базе КазНУ в
ЦОС «Керемет» совместно с клиникой Кангнам
Северанс был открыт диагностический центр,
который оснащен современным медицинским
оборудованием. В центре используются новые
медицинские технологии (телемедицины)
для дистанционного консультирования и
диагностики пациентов.

Во
время
встречи
представители
южнокорейской
делегации
подчеркнули
о
заинтересованности
в
расширении
сотрудничества. В скором времени для
специалистов и медицинских работников
в КазНУ будет проведен ряд семинаров и
тренингов.
Пресс-служба

М.Т.РАЙМБЕКОВА,
Р.С.МЫРЗАБЕКОВА
***
ҚазҰУ-дың
шығыстану
факультетінде
«Шағатай тіліндегі мәтіндерді оқу және зерттеу
әдістері» тақырыбында халықаралық ғылымитәжірибелік семинар өтуде.
Шараны факультеттің Түрксой орталығы,
ҚР БҒМ ҒК «Ғылым ордасы» РМК Орталық
ғылыми
кітапханасы
мен
Қазақстан
Мұсылмандар діни басқармасына қарасты
Имамдардың білімін жетілдіру институты
бірлесіп ұйымдастырды.
Аталмыш семинар Қазақстан Республикасы
мен Түркия Республикасы арасындағы
дипломатиялық қарым-қатынастың орнауына
25 жыл толуына орай және ҚР Президенті,
Елбасы Н.Ә.Назарбаевтың Қазақстан халқына
арнаған «Болашаққа бағдар: рухани жаңғыру»
атты мақаласы аясында шағатай тіліндегі
қолжазбалар мен сирек басылымдарды оқыпзерттеу мәселелеріне бағытталды.
Шара барысында Мақсұт Шафиғи,
Ислам Жеменей және т.б. бірнеше отандық
белгілі қолжазба зерттеуші мамандар дәріс
беріп, ұзақ жылғы тәжірибелерімен бөлісуде.
Сондай-ақ, семинарды өткізуге Жумһуриет
университетінің (Түркия, Сиуас) профессоры,
қолжазбалар маманы Билал Южел мырза
арнайы келді. Профессор ұзақ жылдардан бері
хорезм, қыпшақ, шағатай және ескі анадолы,
осман тіліндегі қолжазбаларды зерттеумен,
сонымен қатар осы салада мақалалармен қатар
ғылыми еңбектер жариялаумен айналысып
келеді.
Шығыстану факультеті

РЕКТОРАТ

Кезекті ректорат отырысы
дәстүрлі түрде шәкіртақы
табыстау рәсімімен басталды.
Жиынға арнайы келген Posco
Daewoo Corporation Kazkhstan директоры Лим Че Хен
Қиыр Шығыс кафедрасының
үздік 15 студентіне демеулік
шәкіртақы табыстады.
Ректорат мәжілісіндегі алғашқы баян
дамада 2017-2018 оқу жылы күзгі семестріндегі
аралық бақылау қорытындысы сөз болды.
Академиялық
мәселелер
жөніндегі
департамент директоры Таңсұлу Мұхитдинова
білім алушы студенттер, магистранттар мен
докторанттарға жекелей тоқталып, олардың
ағымдағы оқу жылының күзгі семестріндегі
үлгерім көрсеткіштері жайлы кеңінен мәлімет
берді.
Бүгінгі күні университетте білім алушылар
контингенті бойынша студенттер саны 15438-ді
құраса, магистранттар мен докторанттар саны
– 3372. Т.Мұхитдинованың хабарламасына
сәйкес,
бірінші
аралық
бақылауда

Жуырда ҚР Ұлттық кітапханасында қалалық
Жастар кеңесінің ұйымдастыруымен Алматы
қаласының кітапханалар күніне орай «Кітапхана
– өнер, білім ордасы» атты жас мамандардың
кәсіби фестивалі болып өтті. Шараға ҚазҰУ-дың
тарих, археология және этнология факультеті,
дүние жүзі тарихы, тарихнама және деректану
кафедрасының «Кітапхана ісі» мамандығының
4-курс студенттері қатысып, жоғары білім
деңгейлерін көрсетті.
Фестиваль мақсаты – жас мамандардың
біліктілігін
арттыру,
сонымен
қатар
кітапханалық дәстүрді дамыту, мамандыққа
деген қызығушылықтарын оятып, білімдерін
жетілдіру.
Жас мамандардың кәсіби фестивалі
төрт кезеңде жүргізілді. «Кітапхана ісі»
мамандығының
студенттері
әл-Фараби
атындағы ҚазҰУ кітапханасының жетістіктері
мен жаңа технологиялық ерекшеліктерін
бейнеролик арқылы көрсетіп, кітапхананың
болашағы жайлы креативті көзқарастарын
ортаға салды. Болашақ кітапханашылар
зияткерлік сайыста жоғары білім деңгейін
көрсетіп, зияткерлік сайыс қорытындысы
бойынша алғыс хатпен марапатталды.

***
1-курстың
студенттері,
магистранттары
мен докторанттарына қарағанда, 2-курс
білімгерлері жоғары нәтиже көрсеткен.
Баяндамасында ол магистранттардың күн
өткен сайын кемелденіп келе жатқандығын
айтты. Сондай-ақ, хабарлама соңында
Т.Мұхитдинова қаулы жобасын ұсынып,
аралық бақылау, Midterm тізімдемесінің
уақытылы жабылуын қамтамасыз ету, жаңадан
келген оқытушыларға аралық және қорытынды
бақылауда «Универ» жүйесінде балдың қойылу
тәртібін түсіндіру үшін нұсқама жүргізу жайын
алға тартты.
Мәжіліс барысында университет ғалым
дарының 2017 жылғы технологияларды
коммерциализациялау,
гранттық
және
бағдарламалы-нысаналы
қаржыландыру
байқауларына қатысуы да сөз болды.
Мінбеге көтерілген Ғылым және инновация
жөніндегі департамент директоры Серік
Мұхамбетжановтың сөзінше, ғалымдар аталған
жылы байқауда барынша белсенділік танытқан.

Оның ішінде жас ғалымдарды да айрықша
атап өтуге болады. «ҚазҰУ ғалымдары 2017
жылы гранттық қаржыландыруға жарияланған
5 байқауға атсалысқан. Осы орайда 523 өтінім
беріліп, олардың 30-ы технологияларды
коммерциализациялауға, 495-і негізгі және
қолданбалы зерттеулер жүргізуге бағытталған»,
– деді ол өз сөзінде. Сондай-ақ ол «Ғылым
қоры» АҚ байқауы бойынша 1 млрд. 570 млн
соманы құрайтын 8 жоба құпталғандығын тілге
тиек етті.
ҚазҰУ әлемдік білім мен ғылым кеңісті
гінде де өз биігін сақтап келеді. Оқу орны
жоғары бәсекеге қабілеттілігін тағы бір мәрте
растағандығын Еуропа және Орталық Азия
дамушы елдерінің QS WUR рейтингісінің
нәтижесі туралы өз ақпарында Стратегиялық
даму орталығы директорының орынбасары
Ерлан Түргенбаев айтты. Сонымен қатар
мәжілісте күн тәртібіндегі өзге де мәселелер
талқыланып, оқытушы-профессорлар құрамы
өз пікірлерін ортаға салды.
Жазерке ҚАРАТАЕВА

27 қазан күні ҚазҰУ-да адам құқығы
мәселесіне арналған «Еуропалық Одақтың
шағын моделі» атты студенттік интерактивті
басқарушылық
ойыны
өткізіледі.
Шара
Еуропалық Одақтың Қазақстандағы өкілеттілігі
мен
ҚазҰУ-дың
Еуропалық
ақпараттық
орталығымен бірлесе ұйымдастырылып отыр.
Бұл ойынға қатысушы ҚазҰУ халықаралық
қатынастар факультетінің және Қазақ-неміс
университетінің 30-дан астам студенттері
Еуропалық одаққа мүше мемлекеттердің
және Қазақстан Республикасының ресми
өкілдері ретінде дипломатиялық алаңға
шығады. Қатысушылар адам құқығын қорғау
мәселесіндегі ынтымақтастық, әлеуметтік
қауіпсіздік, денсаулық сақтау, білім беру,
мәдениет, спорт және туризм мәселелері
бойынша пікір таластырады.
Интерактивті басқару ойыны аясында
Қазақстан Республикасындағы Еуропалық
Одақтың Елшісі Траян Христеаның, ҚазҰУдың бірінші проректоры Мұхамбетқали
Бүркітбаевтың және ҚазҰУ Еуропалық
ақпараттық орталығының директоры Құралай
Байзақованың қатысуымен баспасөз брифингі
өтеді.
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АШЫҚ ЕСІК КҮНДЕРІ
Әл-Фараби атындағы Қазақ
ұлттық университеті білім беру
грантының саны бойынша
биыл да еліміздің жоғары оқу
орындары арасында абсолюттік
көшбасшы болды. Төрт мыңнын
астам мектеп түлектері ҚазҰУ-ға
грантпен оқуға түсті, олардың
елеулі бөлігі – «Алтын белгі»
иегерлері, халықаралық және
республикалық олимпиадалардың
жеңімпаздары.

Вторая декада октября
для факультета истории,
археологии и этнологии
проходит насыщенно.
Факультет посетили
зарубежные специалисты
из США и России в
сфере архивного дела
и документационного
обеспечения. Для факультета,
который готовит специалистов
в этой области, данные
встречи были очень
полезными не только
для студентов, но и для
преподавателей.
На прошедшей встрече с заместителем
операционного директора из Национального
управления архивов и документации США
Крис Нейлором, студенты узнали о новых
методах работы и получили ответы на многие
вопросы.
В рамках конференции после встречи
прошел мастер-класс от Криса Нейлора
на тему «Управление документацией в
США:
нормативно-правовые
аспекты
федерального правительства».
В начале мастер-класса им было
подчеркнуто, что на данный момент
проблемы архивных учреждений довольно
близки, это и нехватка помещений для
хранения документов, и перевод их в
электронный формат. В своем выступлении
он рассказал о деятельности NARA, о

структуре, нормативно-правовой базе, и о
взаимодействии с федеральными органами.
Как отметил лектор, многие моменты в
организации работы с документами схожи,
но также прослеживаются и различия. В
качестве примера можно взять обеспечение
сохранности, если в РК совокупность
документов подшивается и составляется
дело, то в США одно дело оформляется
одним листным документом. Таким образом,
Крис Нейлор отметил, что у обеих стран
есть чему поучиться друг у друга, и был рад
активной заинтересованности со стороны
участников.
По окончанию слушатели получили
специальные сертификаты.

Жалғасы. Басы 1-бетте

Жалғасы. Басы 1-бетте

Т. Кәкішев азғана жыл ішінде «Қазақ
әдебиетінің тарихы мен сыны» кафедрасы
жанынан «Қазақ фольклоры және әдебиет
тарихы» ғылыми лабораториясын құрып, оның
құрамды бір бөлігі «Қазақ диаспорасының
рухани әлемі» тобы шет елдегі қазақтардың
фольклорлық, этнографиялық, музыкалық,
материалдық байлықтарын зерттей бастады. Ол
Монғолия мен Ирандағы қазақ диаспораларына
барған экспедицияларды басқарып, «Монғолия
қазақтары» деген жинақты Дүниежүзілік
қазақтары қауымдастығына басып шығаруға
ұсынған бірден-бір адам. Әдебиетшінің шетел
қазақтарына деген ерекше ілтипаты мен
қамқорлығын Түркиядан арнайы келген түркі
жұртына белгілі ғалым Әбдіуақап Қара тілге
тиек етті. Оның айтуынша, Т. Кәкішевтің
адамгершілігі мен кісілігі, адалдығы мен
адамдығы бір төбе болса, ұлтын сүйер ұрпақ,
саналы шәкірт тәрбиелеудегі жолы өзгеше.
Әбдіуақап Қара ғалым жайлы естеліктерден
сыр шерте келе, «Сіз шәкірттеріңізді қалай
таңдайсыз?»
деген
сұраққа
Тұрсынбек
Кәкішұлының: «Мен 60-70 балға оқыған
тентек балаларды ұнатамын» деп жауап
бергендігін еске алды. «Өйткені, олар өмірдің
қиындықтарын көрген, өмірге бейімделген
болады.
Ғылым
зеректілікпен
қатар
сабырлылықты, төзімділікті де қажет етеді», –
деп айтқан екен ұстаз.
Талантты тұлғаның есімі, еңбегі ел есінде,
шәкірттерінің жадында қалды. Ол тәрбиелеп
өсірген шәкірттер бүгінде ғалым, ұстаз, алды
Алаш ақсақалдары атанып отыр. Әйтсе де,
Тұрсынбек Кәкішевтің адамдық тұлғасының
орны ешқашан толмасы анық. Ал оның ізгілік,
дархандық, адамдық асыл қасиеттері − бір
кітап, – десті жиналған қауым.
Жазерке ҚАРАТАЕВА

Осы тақырыпты арқау еткен ауқымды
шара – жуырда ҚазҰУ қабырғасында
«Азиядағы өзара ықпалдастық және сенім
шаралары жөніндегі кеңес: қауіпсіздік пен
ынтымақтастық жолындағы 25 жыл» деген
тақырыппен аталмыш ұйымның 25 жылдығына
орай
халықаралық
ғылыми-тәжірибелік
конференция болып өтті.
20-дан астам Дипломатиялық корпус
өкілдері мен халықаралық ұйымдардың
басшылары,
ғылыми
орталықтар
мен
университет профессорлары белсенді қатысқан
конференция Қазақстан Республикасының
БҰҰ жанындағы тұңғыш тұрақты өкілі,
Қазақстан Республикасының экс-министрі,
тарих ғылымдарының докторы, профессор
А. Арыстанбекованың бастамасымен жоғары
деңгейде ұйымдастырылды.
Азиядағы өзара ықпалдастық және сенім
шаралары жөніндегі кеңес (АӨСШК) –
аймақтағы қауіпсіздік, тұрақтылық және
бейбітшілікті қамтамасыз етудегі көпжақты
ықпалдылыққа
дағдылануға
бағытталған
серіктестікті нығайтудың бірегей форумы.
Өзінің 25 жылдық өтілінде АӨСШК беделді
халықаралық ұйымға айналды. Қатысушы

Также 13 октября успешно прошла
конференция с заместителем ВНИИДАД
Натальей Суровцевой. Обсуждались вопросы
об электронных документах, которые
актуальны на сей день. Были затронуты темы
о программных обеспечениях, используемых
в архивах, о деятельности бизнес-архивов, о
рисках перевода документов в электронный
формат, об изменениях и дополнениях,
которые собираются внести в нормативные
акты.
Следует отметить, что прошедшие
встречи добавили незаменимый опыт в
копилку факультета.
Ст.преп. А.Т. СУЙНОВА,
магистрант А.САГИНБАЕВА

мемлекеттері жер шарының жартысынан көбін
құрайтын 26 мемлекет болып табылады.
Сонымен қатар, кеңесті құру идеясын
(АӨСШК) бірінші рет 1992 жылы БҰҰ Бас
Ассамблеясының 47-сессиясында Қазақстан
Республикасының Президенті Н.Ә.Назарбаев
ұсынғанын және Қазақстанның маңызды
сыртқы саяси бастамасы болып табылатынын
атап өтуіміз керек.
Азия құрлығы – жаңа замандағы әлемдік
сахнада аса маңызды және қарқынды дамып
келе жатқан, сонымен қатар адамзат дамуының
болашақ кеңістігі ретінде мойындалып
отырған құрлық. Осы құрлықта бейбіт өмір
сүргісі келетін әрбір қозғалыс иелерінің
арасында сенім шараларын арттыру –
ғаламдық деңгейдегі аса маңызды дүние. Осы
тұрғыдан алғанда әл-Фараби атындағы ҚазҰҰ
бастамасымен өткізілген бұл конференцияда
өзара ынтымақтастық пен сенім шараларын
арттыру мақсатындағы әрекеттер шынайы
жетістіктерге жол ашып берері сөзсіз.
Айта кетерлігі, әл-Фараби атындағы
Қазақ
ұлттық
университеті
Қазақстан
университеттері арасында Біріккен ұлттар
ұйымының
«Академиялық
ықпалдастық»

ҚазҰУ әлемнің ең үздік университеттері
рейтингінде
250-топ
ЖОО
құрамында.
ТМД елдері арасынан бұл топқа тек ғана –
Ломоносов атындағы ММУ мен әл-Фараби
атындағы ҚазҰУ кірді.
Бұл университет бағындырған белестердің
бір парасы ғана. Осындай ҚазҰУ жетістіктерін
насихаттау, сонымен қатар Қарулы Күштердің
мәртебесін көтеру және Әскери кафедрадағы
оқу белсенділігін арттыру мақсатында қазан
айы бойы университеттің бірінші курс
студенттері үшін Ашық есік күндері өткізілуде.
Қазан айының алғашқы екі аптасында
әскери
кафедраға
оқытушылар
мен
эдвайзерлердің жетекшілігімен 800-ден аса
студенттер келіп кетті. Кездесуде әскери
кафедра бастығы полковник Олег Әжімов
бірінші курс студенттеріне арнап әскери
кафедраның тарихы жөнінде және әскери
кафедраға түсу тәртібі туралы сөз сөйледі.
Студенттер
оқу-материалдық
базамен,
арнайы
жабдықталған
дәрісханалармен
танысты, лазерлі тирде атыс қаруынан оқу
жаттығуларын орындады.
Шараға
қатысқан
бірінші
курс
студенттерінің
басым
көпшілігі
әскери
кафедрада оқуға ниет білдірді.
Әскери кафедра

бағдарламасының жалғыз қатысушысы болып
табылады.
ҚазҰУ – Қазақстан Республикасының
Президенті Нұрсұлтан Назарбаевтың «Жасыл
көпір» және «G-Global» бастамаларын қолдау
үшін
«РИО+20»
жаһандық
саммитінде
секциясын ашқан ТМД-дағы жалғыз оқу орны.
Әл-Фараби
атындағы
ҚазҰУ
екі
халықаралық желі – Шанхай ынтымақтастық
ұйымының (USOS) университеті және Тәуелсіз
мемлекеттер достастығы (ТМД) Ашық желі
университеттері
консорциумы
аясында
белсенді қызмет атқарады.
Бұл бастамалар әл-Фараби атындағы ҚазҰУ
атқарып жатқан шаралардың бір парасы ғана.
Аталған шаралардың барлығы мақаламызға
арқау болып отырған «сенім шараларын»
күшейту бағытындағы көзге көріне бермейтін,
жемісін де мәуелі ағаш тәрізді бірнеше
жылдардан кейін ұзақ та сапалы беретін
бастамалар екендігін атап айтқымыз келеді.
Думан ЖЕКЕНОВ,
PhD доктор, халықаралық қатынастар
факультеті деканының орынбасары

ҚазҰУ «Жандану әлемі» қорының қолдауымен ҚР Тұңғыш Президенті күніне арналған
«Мен жастарға сенемін!» атты студент жастардың бесінші патриоттық форумын өткізеді

A L M A M AT E R
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At al-Farabi University!
Education is the key to be successful in life. It is a challenge we all experience in life. Acquisition of
good education requires perseverence, hard work, zeal, responsibility, discipline, patience, curiosity and
many other qualities. Education is the building block to a better future. Functioning in society effectively
means understanding how to act, behave, operate, take, and work. Education helps you understand life, its
importance's, values, and benefits.
If you want to survive in today's world you need to get a quality education. If you learn to think and work
independently, try hard to master the fundamentals of your speciality, surely, you will be able to find your
way in this turbulent world and achieve success!

YOU ARE VERY WELCOME, OUR FRESHMEN!

This academic year we have more first year students at the Faculty of Oriental Studies, compared to the
previous years; they may all be different, being from all over the Republic of Kazakhstan. We are happy to
have students from the People’s Republic of China. All of them are enthusiastic as well as thrilled to be
named al-Farabi University student.
As a rule on the first week in our English class our students write compositions about themselves, about
their families, plans for their future, dreams… Very often they write about how they have taken the decision
on their future profession and the University to study at. Here we give some very interesting passages from
their compositions:

«Study at KazNU was my dream all my life. This
university is the best university in Kazakhstan. Education here at the highest level… I am so happy, because I
admitted to KazNU. Nothing would be better».
Altynai QAIRATQYZY
Many students have mentioned their family and
friends, who supported them in finding the right way
to higher education:
«I couldn’t find more suitable University that can
meet my interests in speciality. And I chose this university, because I’ve heard a lot about it, especially from
my dad who graduated from KazNU about 30 years
ago. So now I’m happy with my decision».
Aigerim ADILGAZINOVA
«KazNU is one of the best universities in Central
Asia. It’s known for its perfect education, wide range
of specialities, and good location for students, who
come here from different parts of Kazakhstan to get the
higher education diploma. The university has a huge
quantity of connections with universities abroad, and
it also has a high reputation in an International educational space. I feel proud and honoured to become a
part of this place… For sure, I will work hard, do my
best and do everything to become a worthy student for
this amazing university».
Madina ASSAYEVA
«A University should be a place of light, of liberty,
and learning. – Benjamin Disraeli.
In order to enter Al-Farabi Kazakh National University, I had to work hard, because it is one of the most
prestigious universities in our country, and every year
competition for admission is very high. Preparation for
exams took a lot of time and efforts, but fortunately,
everything turned out very well, and I was happy and
proud of myself, when I saw my name on the list… The
university is like a small town. It has its own territory,
keeps special rules, following its traditions… Here I got
acquainted with remarkable teachers and classmates…
I like relationship between students and teachers. Respect for each other is in the first place».
Diana NIGMETOVA
For our international students from China, AlFarabi KazNU is not just an institution to study, but
also a linguistic and cultural organization that they
chose among many others:
«My name is Su Jiahin. I am from China… I have

an aunt, she is my mom’s friend. She told me, there is
a very good university in Almaty. So I decided to come
here».
Su JIAHIN
«My name is Bai Jiahui. I’m form China… I like
this country and people. My uncle… suggested me to
study here, to learn Russian and Kazak… The people
are very friendly. I like this place».
Bai JIAHUI
Many students say that the social life is a very important part of their life:

«I think that this university can give me everything
what I want. KazNU is my choice and choice of my
family, too. I dreamed about it for four years… My
mother dreamed about these days for many years. I’m
glad I met her hopes. And I’m proud of being a student
of KazNU».
Aiym SERIKKAZY
«A lot of my friends used to study here, and they
say only positive things about the university program…
I was looking for well-experienced professors, and I
found them here».
Anya YUGAY

Everyone is certain that this is the best university
to study at:
«I know that students of KazNU [alumni – A.Sh.]
are outstanding persons and I want to be a good specialist, too. KazNU is included in top 236 the best universities of the world».
Diana ILYAS
«As we know, Kazakh National University is one
of the most strong and famous universities in the world.
And I know that this university will give me the strongest education».
Aruzhan ROMANOVA
«Also KazNU has more opportunities, they are: big
library, sport hall, exchange programs, two diploma
program, etc».
Zahra SAADAT
«I am confident that I will become one of the best
students with my ever-excellent performance in study
and high ability as well».
Altynay SHUPENOVA
We can only say «You are very welcome, our dear
freshmen! Your journey to knowledge starts here, at AlFarabi Kazakh National University!»
Asel SHAYAKHMET,
the Foreign Languages Department

«KazNU is a big university, so it has a great amount
of students. For me, it’s one of the most important
things. For example, new meetings, joining social
clubs, university events, parties».
Dana KAMALOVA
«…it’s the best university in Kazakhstan. There are
a lot of interesting events».
Mikail KELESHOGLY
Here are our freshmen telling us about their
dreams, which came true, and sharing their plans for
the future:
«KazNU can give me a solid foundation for my
career… in KazNU we have highly qualified teachers
who give us knowledge every day. I am so glad to be a
student of Kazakh National University and to study at
university of my dream».
Nargiz AMERKULOVA

Prepared by A.A. MULDAGALIYEVA

Conference «Past and Present of Koreans of Kazakhstan» dedicated to the 80th anniversary of the
Korean people's residence in Kazakhstan was held in KazNU

ЮБИЛЕЙ

В июле 2017 года исполнилось
90 лет доктору педагогических
и психологических наук,
профессору, Заслуженному
деятелю науки и техники
Республики Казахстан,
действительному члену
Международной академии
акмеологических наук,
Почетному члену Академии
педагогических наук и
Национальной академии наук
РК, научному руководителю
Учебно-исследовательского
центра этнопсихологии и
этнопедагогики им. академика
Т.Т. Тажибаева, научному
редактору и председателю
редакционной коллегии
Республиканского научнотеоретического и прикладного
журнала «Психология в школе
Мектептегі психология»,
профессору кафедры общей
и прикладной психологии
факультета философии и
политологии КазНУ им. альФараби, Кубигулу Бозаевичу
Жарикбаеву, видному ученому,
специалисту в области
этнической психологии и
педагогики, истории казахской
психологии, психологии
обучения и воспитания.
Наверное, нет ни одного психолога и
педагога в нашей стране, который не знал
бы Кубигула Бозаевича, этого неутомимого
ученого,
скрупулёзного
исследователя,
патриота своей страны, идейного вдохновителя,
организатора, просветителя и популяризатора
психологической науки. Не одно поколение
казахстанских специалистов выросло, слушая
его лекции, читая его учебники и статьи. Вот
уже почти 70 лет он вносит свой вклад в развитие
отечественной психологической науки.
С его именем связана история становления
и развития казахстанской психологической
школы: открытие отделения психологии
и самостоятельной кафедры психологии в
КазГУ (1988 г.), открытие кафедры педа
гогической и этнической психологии и при
ней Диссертационного совета по защите док
торских диссертаций при КазНУ им. альФараби, открытие Центра этнопедагогики и
этно
психологии им. Т.Т. Тажибаева, которым
он руководил долгие годы. Профессор К.Жа
рикбаев является идейным вдохновителем
и организатором созданного три года назад
Республиканского общественного объединения
«Казахское психологическое общество».
Родился Кубигул Бозаевич в 1927 году в
Алгинском районе Актюбинской области.
Имеет богатый и интересный жизненный путь.
В 17 лет поступает в Актюбинский госу
дарственный учительский институт, в котором
учится с 1944 по 1946 годы.
Свою трудовую педагогическую дея
тельность К.Б. Жарикбаев начинает в 1946
году в Алгинской казахской средней школе
старшим вожатым и учителем казахского языка
и литературы.
Проработав в школе год, в 1947 году
поступает в Казахский государственный
университет им. С.М. Кирова на отделение
логики и психологии, которое успешно
оканчивает в 1951 году.
С 1951 по 1958 год работает преподавателем
психологии
в
Кызылординском
госу
дарственном пединституте им. Н.В. Гоголя.

В период с 1958 по 1977 годы К.Б. Жарикбаев
трудится в Шымкентском педагогическом
институте сначала старшим преподавателем,
позже исполняющим обязанности доцента
кафедры педагогики и психологии, а с 1974 года
заведующим этой кафедрой.
В процессе преподавания в вузе Кубигул
Бозаевич занимается научными изысканиями и
понимает, что необходимо учиться дальше. Так,
с 1961 по 1967 годы он становится аспирантом
при кафедрах психологии сначала МГУ им.
М.В. Ломоносова, потом МГПИ им. В. Ленина.
За годы обучения в аспирантуре в
ведущих вузах Москвы, Кубигулу Бозаевичу
посчастливилось видеть, слушать, общаться
и получать научные советы у корифеев
советской психологии, таких как: Б.Г. Ананьев,
Н.Добрынин,
П.Зинченко,
А.Леонтьев,
Б.Ломов, А. Лурия и др.
Большую роль в становлении К.Б.
Жарикбаева как ученого сыграл его научный
руководитель – академик Российской академии
образования, доктор психологических наук,
профессор Артур Владимирович Петровский.
Общение с ним в течение более 40 лет явилось
особым событием в его научной биографии и
стимулом в плодотворной работе по разработке
проблем истории психологии.
Так,
в
1967
году
он
защищает
кандидатскую диссертацию на тему «Развитие
психологической мысли в Казахстане» и
вскоре получает ученую степень кандидата
психологических наук.
С 1977 года К.Б. Жарикбаев связывает свою
научно-педагогическую дятельность с КазГУ
им. С.М. Кирова.
В период с 1977 по 1980 годы он работает
в должности доцента кафедры педагогики
и психологии, с 1980 по 1983 гг. исполняет
обязанности заведующего этой кафедрой,
а с 1983 года становится ее заведующим, на
которой работает до 1987 года.
В 1982 году К.Б. Жарикбаев защищает
докторскую диссертацию на тему «Развитие
педагогической мысли в дооктябрьском
Казахстане» в Киевском государственном
пединституте им. М. Горького.
В 1983 году К.Б. Жарикбаеву присваивается
ученая степень доктора педагогических наук.
Более 60 лет Кубигул Бозаевич бессменно
трудится в вузах нашей Республики и вместе
со своими коллегами ведет большую научноорганизационную работу по развитию и

консолидации психолого-педагогических сил
Казахстана, активно занимается общественной
работой. Так, в 1969-1978 гг. был членом научнометодического совета по психологии УМО
университетов страны, в 1983-1991 гг. – членом
Центрального Совета Общества психологов
СССР. Профессор К.Б. Жарикбаев принял
активное участие в работе 3-го (Киев, 1968), 4-го
(Тбилиси, 1971), 5-го, 6-го и 7-го (Москва, 1977,
1983, 1989) съездов Общества психологов СССР,
на которых выступал с докладами о положении
психологической науки в Казахстане.
В период с 1983 по 2003 годы
профессор К.Жарикбаев является членом
диссертационного
Совета
по
защите
кандидатских и докторских диссертаций по
педагогике и психологии при КазНПУ им.
Абая и КазНУ им. аль-Фараби, председателем
Алматинской
областной
ассоциации
«Ұлттық тәлім-тәрбие» (1991). С 1998 года –
директор учебно-исследовательского центра
по этнопедагогике и этнопсихологии им.
академика Т.Т. Тажибаева, открытого при
КазНУ им. аль-Фараби. В 2014 году Кубигул
Бозаевич становится инициатором создания,
идейным вдохновителем и организатором
Республиканского общественного объединения
«Казахское психологическое общество».
Будучи доктором педагогических наук,
профессор К.Б. Жарикбаев не останавливается
на достигнутом, и в 2003 г. в КазНУ им. альФараби защищает диссертацию на соискание
ученой степени доктора психологических
наук на тему «Становление основ научной
психологии в Казахстане (история и этапы
развития в XX в.)».
В настоящее время Кубигул Бозаевич
продолжает работать и является профессором
кафедры общей и прикладной психологии
факультета
философии
и
политологии
КазНУ им. аль-Фараби. Он осуществляет
руководство магистерских и докторских
диссретаций, выступает на республиканских
и международных научных конференциях,
круглых столах. Активно публикуется в научной
и общественной печати.
За время своей научно-педагогической
деятельности профессор К.Б. Жарикбаев
подготовил целую плеяду казахстанских ученых.
Под его руководством защищены 4 докторских
и 17 кандидатских диссертаций, 1 докторская
диссертация PhD, более 15 магистерских
диссертаций. Выступил оппонентом огромного
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числа диссертационных работ по психологии и
педагогике на русском и казахском языках.
Профессор К.Б. Жарикбаев – автор более
1000 научных работ, включая статьи, а также
учебники, учебные и учебно-методические
пособия, ряда монографий, таких как: «Развитие
психологической мысли в Казахстане» (1968),
«Отцовский завет - полезный совет» (1980),
«Сокровища памяти» (1991), «История казахской
психологии» (1996), «Этнопсихология» (1998),
«Психологические воззрения Ж. Аймауытова»
(2000), «Психологические взгляды X.Дос
мухамедова» (2008), «Этнопсихологические
основы национального воспитания» (2005) и др.
Более 60-ти книг изданы им под единоличным
авторством.
В период с 1953 по 2017 годы им
опубликовано более 1200 статей в газетах и
журналах страны.
Следует
особо
отметить
высокую
публикационную
активность
профессора,
причинами которой являются несколько
моментов: его неравнодушие к проблемам
отечественной науки и образования, обучения
и воспитания, о которых он пишет на
страницах средств массовой информации; он
в совершенстве владеет казахским и русским
языками, что позволяет свободно выражать
свою мысль на любом языке; он в равной
степени доступно и понятно пишет как для
ученых и специалистов, так и для широкой
общественности.
К.Б. Жарикбаев имеет правительственные
награды и почетные грамоты: медаль
«За доблестный труд» (1970), Грамота от
Президиума Верховного Совета КазССР (1975),
Почетные грамоты от КазГУ им. С.М. Кирова
(1980-1984); нагрудный знак от Министра
высшего образования СССР «За выдающиеся
успехи в труде» (1984); Почетная грамота от ЦК
ЛКСМ Казахстана (1986); звание и нагрудный
знак «Заслуженный деятель науки и техники
Республики Казахстан» (1998) и др.
Кубигул Бозаевич – ученый с большой
буквы, патриот своей страны и своей науки,
человек-легенда, обладающий феноменальной
памятью,
прямолинейным
характером,
честностью
и
принципиальностью,
находящийся в вечном поиске, отличающийся
высокой трудоспособностью, болеющий и
ратующий за любимую науку. Ему не чуждо
простое, человеческое – он умеет веселиться,
получать от жизни удовольствие. Он в хорошей
физической и психологической форме.
Кубигул Бозаевич – примерный семьянин,
уважающий и оберегающий свою супругу
Апияз, любящий отец и дедушка. Воспитал
трех дочерей и двух сыновей. Старшая дочь
Маржан пошла по стопам отца – доктор
психологических наук, профессор. Средняя
дочь Алия – преподаватель английского языка.
Младшая дочь Бакыт – специалист в области
естественных наук. Старший сын Максат –
полковник полиции. Второй сын Айбат – доктор
философских наук. Супруга Апияз почти 50 лет
проработала учителем в системе образования. У
профессора 10 внуков и 1 правнук.
Он – многогранная, сильная и творческая
личность, реализовавшая себя в любимом
деле под названием «служение ее Величеству
Психологии»!
Мы гордимся, что имеем возможность
работать и общаться с этим замечательным и
удивительным человеком!
Автор этих строк и коллектив кафедры
общей и прикладной психологии искренне
поздравляют Кубигула Бозаевича со славным
юбилеем и желают ему здоровья, долгих лет
жизни, семейного счастья, новых творческих
идей и проектов, мирового научного признания!
М.П. КАБАКОВА,
и.о. профессора кафедры общей и
прикладной психологии

30-31 қазан күндері «Алаш» партиясы мен «Алашорда» үкіметінің 100 жылдығына арналған
«Ғасырлар тоғысындағы Алаш идеялары» атты халықаралық ғылыми-теориялық конференция өтеді

МОДЕРНИЗАЦИЯ ОБЩЕСТВЕННОГО СОЗНАНИЯ
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Мұғалім болу ең оңай, ең
қарапайым жұмыс болып
көрінгенімен, ұстаз болу
кез келгеннің қолынан келе
бермейді. Мектеп табалдырығын
аттаған сәттен бастап «ұстаз»
ұғымын киелі санадық. Мектепті
екінші үйіміз десек, ұстазды
екінші анамыз деп ұғындық.
Алтын ұямен қоштасып, атаанамыздан алшақ кеткен
кезімізде тағы да ұстаздың
қамқорлығын сезіндік.
Алғашқы
кезде
университеттегі
мұғалімдердің бәрі маған қатал болып
көрінетін. Тек берген тапсырманы орындап,
тиісті бағамды алып, ұстаздармен «студент пен
мұғалім» болып қана сөйлесетін едім. Уақыт өте
келе ұлағатты ұстаздарымыздың білікті маман
ғана емес, тәлімі мол өмірлік тәрбиеші екенін
сезіндік. Олардың ішінде өмірлік кеңестерімен
бөлісіп, өзіне жақын тартқан бір мұғалім
болды. Ол – Гүлнұр Худайбердина. «Бір әріп
үйреткенге қырық жыл сәлем бер» демекші,
талай шәкірттің жүрегіне жол тапқан Гүлнұр

апайыма алғысымды осылай жеткізейін деп
ойладым.
Гүлнұр Худайбердина – әл-Фараби атындағы
Қазақ ұлттық университеті заң факультетінің
аға оқытушысы. Ұзақ жылдар бойы ұстаздық
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еткен, білім беруде өзінің айшықты еңбегімен
дараланған Гүлнұр Худайбердина жайлы
ерекше ілтипатпен айтуға болады. Ғибратты
ғұмырының көп бөлігін шәкірт тәрбиелеуге
арнап келеді. Ол тек сабақ беріп қана қоймай,
кураторлық топ алып, студенттермен жеке
жұмыс істегенді, олармен қызықты уақыт
өткізгенді жақсы көреді.
Оны Гүлнұр апайымыздың өз сөздерімен
жеткізейін: «Егер мүмкіндік болса, ешқандай
университетке, факультетке бөлмей барлық
студенттермен бірдей жұмыс жасағым келеді.
Әрбіріңнің өмірден өз орындарыңды тауып,
жақсы адам, жақсы маман болғандарыңды
қалаймын. Екі сағат сабағымды өтіп,
тапсырманы қабылдап, тиісті бағаларыңды
қойып шығып кетсем болады, әрине. Алайда
мен жай ғана мұғалім емес, «нағыз ұстаз»
болғым келеді. Қолымнан келсе, кез келген
қиындықта сендерге көмектесуге тырысамын».
Осыдан-ақ
оның
мейірімділігін,
даналығын, шәкірттеріне деген үлкен жүрегін
көруге болады. Гүлнұр апайдың бұл сөздері

«университеттегі ұстаздардың бәрі – қатал»
деп жүрген менің балалық ойларымды жоққа
шығарды.
Біздің топпен осылай сөйлесіп, бір
көргеннен жақын тартса, кураторлық тобына
қалай қарайды екен деген ой келді. Олардың да
пікірін білгенді жөн көрдім.
Топ старостасы Ерәділ: «Студент атанып,
университетке келгенімізге бір ай ғана болды.
Бағымызға қарай, кураторымыз – өте жақсы
кісі. Келген күнімізден бастап, бар білгенімен
бөлісіп, көп уақытын бізге арнап жүр. Гүлнұр
апайдай ұстаздар ілуде біреу ғана», – деп пікір
білдірді.
Апай туралы достары да, шәкірттері де
оның ерекше қамқорлығын, нағыз ұстазға
тән мейірімділігін айтады. Ұстаздың ұлы есім,
ұлағатты есім екендігіне дәлел болатын Гүлнұр
апай сияқты нағыз ұстаздардан білім алып
жатқан біздер бақыттымыз.

инициативы Казахстана – доказательство
выбора эволюционного пути развития.
Формирование ценностных ориентаций
современной
молодёжи,
как
самой
динамичной части общества, является одной
из важнейших проблем молодёжной политики
по осуществлению духовно-нравственного,
патриотического воспитания казахстанской
молодежи.
Таким образом можно сказать, что
революция больше не является «локомотивом»
истории.
Эволюция – один из элементов теории
модернизации,
несущая
изменения,
которые обеспечивают гармоничную, не
конфронтационную
передачу
опыта
и
улучшения с возможностью для адаптации
среды,
преемственности
поколений
и
минимизацию нанесения ущерба.
Казахстан сегодня в числе самых передовых
стран мира по доле бюджетных расходов
на образование. В Казахстане реализация
Программы «Рухани жангыру» по модернизации
общественного сознания включает в себя
несколько
подпрограмм.
Подпрограмма
«Тәрбие және білім» нацелена на развитие
национальной системы воспитания и обучения
для формирования всесторонне и гармонично

развитой личности на основе казахстанского
патриотизма и общечеловеческих ценностей.
Второе направление – «Рухани қазына»,
которое
предполагает
формирование
общенационального
патриотизма
через
возрождение интереса и уважения к традициям,
истории и культуре своей земли. Третья
подпрограмма – «Атамекен» – направлена
на укрепление у казахстанцев гражданской
активности и чувства ответственности за
судьбу малой родины. И четвертое направление
– «Ақпарат толқыны» – предусматривает
информирование о ходе реализации программы
и общественного мониторинга реализуемых
проектов.
Программная статья Президента – это
мощный ресурс для начала повсеместной
исследовательской
и
организационнопрактической,
образовательной,
консолидирующей работы, чтобы нация,
которая состоялась по духу, еще сильнее
крепила единство и воплощала его в
материальном, ощутимом измерении.

Ақмоншақ ЖОРАБАЙ,
ҚазҰУ студенті

Продолжение. Начало на 1 стр.

В период обретения Независимости
Казахстану удалось избежать революционных
потрясений. В то время как соседние
государства, входившие некогда в состав СССР,
потрясали «цветные революции», последствия
которых были не менее катастрофичными, чем
в 1917 году.
Как отметил Елбасы, эпоха революций
не прошла: «Они сильно изменились по
форме и содержанию. Изменился и характер
революций.
Они
обретают
отчетливую
национальную, религиозную, культурную или
сепаратистскую окраску. Но в подавляющем
большинстве случаев все кончается насилием и
экономическим крахом».
В
XXI
веке,
в
так
называемую
эпоху
глобализации,
возникают
свои
вызовы:
технологические
инновации,
терроризм и экстремизм, миграционные
и мультикультурные сдвиги, антагонизм
и ксенофобия, кризис глобализации и
глобальное неравенство.
«Поэтому серьезное переосмысление того,
что происходит в мире, – это часть огромной
мировоззренческой, идеологической работы,
которую должны провести и общество в целом,
и политические партии и движения, и система
образования.
Именно эволюционное развитие как
принцип идеологии должно быть одним из
ориентиров и на личностном, индивидуальном
уровне для каждого казахстанца», - подчеркнул
Н.А. Назарбаев.
Современные мировые процессы зарождают
современные глобальные мегатренды –
определяющие
основные
направления
эволюции современного мира.
Глобализация – формирование глобального
общества или мирового сообщества, с
уплотнением
глобальных
взаимосвязей,
усложнением их структуры, с возрастанием

степени взаимозависимости стран и народов,
более относительными границами между
центром и периферией.
Общий экономический рост, возрастание
численности и плотности народонаселения,
экономическая, политическая и военная
конкуренция между странами; увеличение
численности политических, экономических
и иных субъектов, действующих на мировой
сцене, быстрым развитием науки и техники и
др. приводят к ускорению темпов социального
развития.
Создание региональных подсистем и
интеграционных процессов, является одним
из наиболее характерных проявлений в сфере
современных международных отношений,
образующим мега тренд – регионализацию.
Складываются новые формы участия
в
политике,
именуемые
«электронной
демократией»,
«сетевой
демократией»,
«кибердемократией». Формируются новые
механизмы государственного управления под
названием «электронное правительство» –
мега тренд «сетевое пространство».
На международной арене появляется
ряд новых ключевых игроков, в лице
негосударственных акторов, НПО и ТНК.
Увеличивается
роль
негосударственных
факторов.
Полицентризация мировой системы –
увеличение числа ведущих мировых держав
с
постепенным
ростом
политического,
экономического и военного потенциалов
КНР, Индии, России, Турции, Бразилии и ряда
других стран.
Наращивают свои масштабы глобальные
миграционные потоки – возникают новые
факторы нестабильности.
Новый
международный
порядок
находится на стадии его становления и
закрепления. К сожалению, возникают
угрозы непосредственно мирному развитию
международных отношений между рядом
стран.
Мировые тенденции меняют мироздание,
происходит своего рода смена эпох, что дает
Казахстану уникальную возможность выйти
на совершенно новый уровень развития.
Задача обновления сегодня стоит перед
всеми государствами планеты, как и перед
Казахстаном, отмечает Нурсултан Назарбаев.
Цель Астанинского процесса – завершение
гражданской войны в Сирии. Мирные

С.К. УДЕРБАЕВА ,
доцент кафедры истории Казахстана

Женская сборная КазНУ стала победителем IX летней Универсиады РК по пляжному волейболу
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Игілік Сабина Аманжанқызы
«ӨЗГЕ ЕМЕС,
ӨЗІМ АЙТАМ ӨЗ ЖАЙЫМДА»
Қарағанды облысы Жаңаарқа ауданында
2000 жылы 9 ақпанда дүниеге келдім. 2006
жылы Ж.Сəдуақасов атындағы орта мектептің
табалдырығын аттадым. Мектепте үздік оқып,
биыл «Алтын белгімен» бітірдім. Мектеп
қабырғасында барлық пəндерді,
әсіресе қазақ тілі мен əдебиеті пəнін
ерекше сүйіп оқитынмын.
Əдебиетке деген құштарлық менің
журналистика, филология саласына деген
қызығушылығымды оятты. Осы мамандықты
таңдап, еліміздің ең беделді оқу орны – әлФараби атындағы ҚазҰУ-дың филология жəне
əлем тілдері факультетінің студенті атандым.
Бұл – мен үшін үлкен
мақтаныш əрі зор қуаныш!
Жалпы, кішкентай күнімнен өлең шығарып,
мақала жазғанды ұнатамын. «Айгөлек» балалар журналы мен «Ұлан»
жасөспірімдер газетіне үнемі өлеңдерім мен мақалаларымды жіберіп тұрамын.
Поэзия, əсіреcе Мұқағали поэзиясы жаныма ерекше жақын. Болашақта қаламы
қарымды журналист əрі филогог-ғалым болып, еліміздің рухани əлеуетінің
дамуына өз үлесімді қосқым келеді. Бір сөзбен айтқанда, арманым асқақ,
мақсатым мығым болса,
алынбайтын асу жоқ екеніне сенімдімін!

ЖЫР АЛЫБЫ - ЖАМБЫЛ
Армысың, жыр алыбы – Жамбыл ақын!
Өлеңнен інжу-маржан жаудыратын.
Жаныңа сусын іздеп сусағанда
Жырыменен шөліңді қандыратын.
Армысың, тұлпар ақын тау тұлғалы!
Дауысың қыран құстай саңқылдады.Күмбірлетіп
күміс жыр төккеніңде
Найзағайдай аспанда жарқылдады.
Жырларың атқылаған жанартаудай
Тұра алмас естіген жан тағат алмай.
Өлең дейтін құдірет биігінде
Сен тұрасың асқақтап Алатаудай.
Қызыл тілден у мен бал тамызатын
Жасын жырмен сел-нөсер ағызатын
Асқар таудай ардақты Жамбыл бабам –
Ақындардың ақыны – нағыз ақын
Ұстаз тұттың пірім деп Сүйінбайды,
Кез келгенге бұл бақыт бұйырмайды.
Құйындаған дауылдай жырларыңның
Құдіретіне қай ақын сыйынбайды?!
Жаралдың қасиетті өлең үшін
Өлеңге өршіл ақын керегі шын.
Өз заманын бұлбұлша жырлап өткен
Жиырмасыншы ғасырдың Гомерісің.

Физика-техникалық факультеті жылуфизика және
техникалық физика кафедрасының ұйымдастыруымен
1-курс студенттері арасында «Студенттік өмірімнің
алғашқы күндері» атты эссе байқауы өткізілді.
Байқаудың басты мақсаты – киелі қара шаңыраққа
енді ғана қадам басқан студенттердің алғашқы
сезімдеріне, жүрек толқытарлық сәттеріне куә болып,
студенттердің жан-жақтылығын бағдарлау болатын.
Үштұғырлы тіл саясатын насихаттау мақсатында
өткен шарада студенттер үлкен белсенділік танытты.
Бұл жастардың бойындағы ұлттық патриотизмнің
жоғары екендігін көрсетті. Шығармалар қазақ,
орыс, ағылшын тілінде жазылып, көркемдеп жеткізу
шеберлігі жоғары деңгейдегі жұмыс иелері арнайы
мақтау қағаздарымен марапатталды.
Атап айтар болсақ, қазақ тілінде – «Радиотехника,
электроника және телекоммуникациялар» маман
дығының 1-курс студенті Данияр Тоқтарбаевтың,
орыс тілінде – «Техникалық физика» мамандығы
студенті Анжелика Потапченконың эссесі үздік
деп танылды. Сонымен қатар «Стандарттау және
сертификаттау» мамандығының студенті Ардақ
Амангелдина, «Радиотехника, электроника және
телекоммуникациялар» мамандығының студенттері
– Сымбат Парымбекова, Назерке Жақсылықовалар
тіл мәртебесін жоғары бағалап, өз ойларын анық
жеткізгендігі мен белсенділіктері үшін арнаулы
мадаққа ие болды.
Рахат БАҚЫТЖАН,
жылуфизика және техникалық физика
кафедрасының оқытушысы

МҰҚАҒАЛИҒА
Жыр аңсаған әр көңілге нұр құйып,
Мәңгі өлмейтін өлеңі бар тұңғиық.
Бір өзіңсің аспанменен таласқан
Хаңтәңірі секілденген бір биік.
Өмір-өзен өлеңменен өрілген,
Өршіл өлең ақ нөсердей төгілген
Сенің бейнең өзгелерден ерекше
Біздер үшін асқар тау боп көрінген.
Жүректегі жалын оты басылмай,
Жарқылдадың көк аспанда жасындай
Қасиетті өлең үшін жаралған
Нағыз ақын болар, сірә, осындай!
Ақын едің жыр жазуға тынбаған,
Нәзік сезім, жүрек сырын жырлаған.
Жырларыңды дала естіп, өзен-көл,
Мөлдір бұлақ, мүлгіген тау тыңдаған.
Өтсе дағы талай жылдар жаңғырып,
Шын ақынның өлмейтіні – заңдылық.
Қасиетті қара өлеңнің киесі,
Ұмытылмас ұлы есімің мәңгілік!
ТӘУЕЛСІЗДІККЕ АРНАУ!
Уа,азаттық, арманымның айғағы,
Буырқанған ар-намысым бойдағы.
Белгісіндей өзің берген теңдіктің
Желбіресін қазағымның байрағы!

Мақтанышпен айтар әркез өз елім
Тәуелсіздік! Неткен ұлы сөз едің!
Нұрлы күннің шуағына бөледің
Өртке толған қазағымның өзегін.
Талай тарих қанға бояп даламды,
Ат жалында күн кештірдің бабамды.
Бүгін, міне, қасіретті сол жылдар
Азаттықтың ақ таңы боп оралды.
Өшпей өрті өр кеудесін кернеген,
Ар-намысын ешбір жауға бермеген.
Асқақ рухты батырлары елімнің
Сенім оты жүрегінде сөнбеген.
Наурызбай мен Бөгенбайым айбатты,
Қабанбайдай қайсарым бар, қайратты.
Жауға шапқан, ауған аттан ұрыста
Ұран тастап, бабаларым байрақты.
Басы бүтін бар қазақты бауыр дер,
Рухы биік, белі бекем жалынды ер,
Асқақ елдің азаттығын аңсаған
Исатай мен Махамбеттер жауынгер.
Қасіреті, қайғы-мұңы азаптың
Қасиетін қайыстырып қажап мың.
Оқты қару, отты жаумен айқасқан
Кенесары – соңғы ханы қазақтың.

Қаныменен келген бізге талайдың,
Азаттығым, сенсің шуақ, арайлым.
Тәуеп етіп, Тәуелсіздік, мен сені
Тәңір берген бақытыма балаймын!
ҰСТАЗДАРЫМА АРНАУ!
Нұр шұғылаң сәуле шашып жаныма
Алып-ұшып, келдім сені сағына
Міне, бүгін аттамақпыз бір қадам
Артқа тастап бір сыныпта тағы да.
Аңғармаппыз уақыт зырлап өткенін
Ұстаздардың білім нәрін еккенін.
Қанша жылдар сусындатқан біліммен
Мен өзіңе қарыздармын, мектебім!
Қолыма алғаш келгенімде гүл алып,
Шықтың өзің қарсы алдымнан қуанып.
Күлімдеген нұрға толы келбетің
Әлі күнге көз алдымда тұр анық.
Білім нәрін төккен көңіл, санама
Сен болмасаң менің бағым жана ма?
Бар білгенін шәкіртіне үйреткен
Сенен артық жақын жан жоқ балаға.
Келбетінен күн шуағы шашылған
Ұстаз деген біздер үшін асыл жан.
Ұстаз деген біздерге есік тәрізді
Бала шақтан болашаққа ашылған.

Желтоқсанда талай жастың жанары
Ұшқын атып, лаулап от боп жанады.
Қайрат, Ербол, Ләззаттардың ерлігі
Өшпестей боп есте мәңгі қалады.

Қадір тұтып, құрметтейміз сені шын
Орның бөлек әрқашанда мен үшін!
Көңіліме шуақ төккен, ұстазым
Көре берші еңбегіңнің жемісін.

Аянбаған арманы үшін аңсаған,
Міне, осындай ерлеріме тамсанам.
Тәуелсіздік тұғырына жеткізген
Боздақтарым, қарыздармын мен саған.

Өтсе дағы талай жылдар жаңғырып,
Есіміңді жүрерміз біз ән қылып.
Жүректерден өшпесі анық ешқашан
Ұстаз деген ұлы есімің мәңгілік!

написано не мало книг, научных публикаций, но
тем не менее полигон недостаточно исследован. Мы
думаем, что молодежь сумеет успешно продолжить
исследования в данной области.
От
имени
представителей
молодежной
организации «Невада-Семей» КазНУ имени альФараби выступили студенты 4 курса специальности
«Экология» Мадина Мулюкова, Салтанат Жумабай.
Студенты уверены, что самыми актуальными
сейчас стали именно экологические вопросы. «Цель
нашей организации – объединение молодежи всего
Казахстана для решения экологических проблем,
связанных с последствиями испытания ядерного
оружия»,– Мадина Мулюкова.
В работе круглого стола приняли участие
заместитель
председателя
международного
антиядерного
движения
«Невада-Семей»
Эфим Зуслин, ответственный секретарь МАД
«Невада-Семей» Алия Бекмагамбетова, ветераны

антиядерного движения, представители молодежной
организации «Невада-Семей» КазНУ им. альФараби.
В ходе круглого стола заместитель председателя
международного антиядерного движения «НевадаСемей» Э. Зуслин сказал, что МАД «Невада-Семей»
смогло остановить ядерные взрывы не только в
Казахстане, но и во всем мире. «Мы рады, что новое
поколение ставит себе глобальные цели – добиться
прекращения наращивания ядерного оружия и жить
в мире, свободном от него».
Мы верим, что сможем внести достойный вклад
в достижении тех благородных целей, которые
были заложены изначально данным движением,
с тем, чтобы мы и наши потомки жили в мирном
безопасном и экологически устойчивом Казахстане.
Г.Б.ТАНАБЕКОВА,
руководитель молодежной организации
«Невада-Семей» КазНУ

Молодежь КазНУ им. альФараби при поддержке ректора
Галымкаира Мутанова 1 ноября
2016 г. создал молодежную
организацию антиядерного
движения «Невада-Семей».
В рамках деятельности молодежной организации
был разработан план, который направлен на
продвижение идей движения «Невада-Семей», с
целью объединения молодежи всего Казахстана
для решения экологических проблем, связанных с
последствиями испытания ядерного оружия.
Согласно разработанному плану, активисты
молодежной
организации
совместно
с
Международным антиядерным движением «НевадаСемей» 19 октября отметили день последного взрыва
на казахстанской земле, организовав круглый стол
на тему «Финальный взрыв на Семипалатинском
полигоне».
В
ходе
круглого
стола
были
рассмотрены вопросы о взрывах Семипалатинского
испытательного ядерного полигона, результатах
организации
движения
«Невада-Семей»,
достигнутых на протяжении более 25 лет.
С
приветственными
словами
выступили
заместитель декана факультета географии и
природопользования КазНУ им. аль-Фараби Санат
Тугельбаев, заместитель заведующего кафедрой
ЮНЕСКО по устойчивому развитию Гульдана
Минжанова. О Семипалатинском полигоне было

ҚазҰУ-дың спорт кешенінде «Ер Жәнібек» халықаралық қоғамдық қорының ұйымдастыруымен
шағын футболдан дәстүрлі «ER JANIBEK CUP-2017» халықаралық турнирі өтті
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Коллектив колледжа КазНУ
им. аль-Фараби в целях повышения
корпоративной культуры и в
рамках проектов КазНУ «Культ
здорового тела», «Тур выходного
дня» организовал тимбилдинг на
зоне отдыха Ауыл Тау.
Любой
коллектив
обязан
своими
успехами работающим в нем сотрудникам, их
профессионализму, творческому потенциалу,
а также взаимопониманию и способности
совместно решать возникающие проблемы. С
задачей по превращению трудового коллектива
в цельную, эффективную команду великолепно
справляется совместное проведение досуга на
природе. Динамичный и активный отдых для
педагогического состава колледжа – это своего
рода отличные инвестиции в человеческий
фактор. Поэтому многие коллективы стараются
использовать современные методы и средства
работы с педагогами. Одним из таких методов
является проведение тимбилдинга.
Для укрепления корпоративного духа
коллектив колледжа провел незабываемые
выходные дни в уникальном экологически
чистом
и
необыкновенно
живописном
природном уголке предгорья Заилийского
Алатау, в устье реки Шамолган – семейнооздоровительной зоне отдыха. Гармоничное
сочетание
современной
инфраструктуры
и девственной природы, живописных гор,

альпийских лугов – изюминка этого места.
Этот комплекс был задуман и создан с любовью
к природе этого края и для людей, которые
ценят ее чистоту и стремятся к гармоничному
здоровому отдыху.
Хочется отметить, что наш выезд состоялся

в самую красивую и живописную пору года.
Нельзя не восхищаться той красотой, которую
нам дарит осенняя природа, сводя с ума вихрем
разноцветных листьев. Как красиво осенью за
городом! Иногда просто слов не хватает описать
все это великолепие. Мы любовались обилием

Байқау
қорытындысы
журналистика
факультетінің
фойесінде
жарияланып,
үздік
жұмыстар
көрмеге
қойылды.
Факультет деканы Сағатбек Медеубекұлы
қатысушылардың
шығармашылығына
оң
баға беріп, университеттің имидждік келбетін
қалыптастыруға қосқан үлестеріне алғысын
білдіріп, сәттілік тіледі. Байқау жеңімпаздары

химия
және
химиялық
технология
факультетінің студенті Бекбол Нұрадинов,
журналистика
факультетінің
студенттері
– Ақнұр Қалмағанбетова, Жанерке Ахмет,
Жасұлан Наурызалиев арнайы сыйлықпен
марапатталды. Жүлделі 3-орынды халықаралық
қатынастар факультетінің студенті Жұлдыз
Қайпжан, 2-орынды заң факультетінің
студенті Нұрай Қожақова, физика-техникалық
факультетінің студенті Томирис Тұрарбаева,
1-орынды
журналистика
факультетінің
студенті Күнту Арынбек иеленді.
Жеңімпаздарды марапаттау үшін Nikon
компаниясының
маркетинг
жөніндегі
бас маманы Зарина Плотникова арнайы
келіп, сый-сияпат жасады. Сонымен қатар
жүлдегерлерге
фотография
бойынша
курсқа тегін жолдама берді. Аталған байқау
жастардың шығармашылық қабілетін шыңдап,
болашаққа деген сенімдерін арттыра түсті.
Жастар қалашығындағы қайнаған тіршілікті
объективке сыйғызған талапты жастардың
өнері өрлей берсін демекпіз!

Күнту Арынбектің бірінші орынға
ие болған фотосуреті

ҚҰРЫЛТАЙШЫ:

Әл-Фараби атындағы
Қазақ ұлттық
университетiнiң
ректораты

красок, радовались последнему привету от
теплого времени года: бабьему лету. Эта граница
между летом и осенью по-особенному яркая и
заметная. Она будто впитала в себя наиболее
яркие и теплые краски, соединила тепло и
яркость лета с медлительностью и уютом осени.
Солнце, чистейший воздух – первые
источники здоровья. Чарующая красота этих
мест, экскурсия, песни, танцы, конкурсы –
всего было с избытком. Вдали от городской
суеты нашего мегаполиса мы смогли обратить
взоры на окружающие нас дары, созданные
самой природой, обрести гармонию души и
тела, ощутить душевный покой.
Благодаря проектам КазНУ им. альФараби «Культ здорового тела», «Тур выходного
дня», при поддержке профсоюза работников
«Парасат» и департамента производственного
обеспечения для хорошего корпоративного
тура нам было достаточно одного выходного
дня, а положительные результаты будут
проявляться не один месяц!
Посещение живописного места стало для
нас отличным времяпровождением и активным
отдыхом! Надеемся, что этот тимбилдинг
станет продолжением хорошей традиции,
направленной на укрепление корпоративного
духа и сплоченности преподавателей колледжа.
Р. НУРКАНОВА,
к.п.н., доцент, директор колледжа

Қазақтар «Төріңнен қарт кетпесін»
деп тілеген халық. Жасы үлкенге
құрмет ету, қарттың бүгілген
беліне сүйеу болу – біздің
ата дәстүріміз. Өмір оты ерте
өшірілмесе, адам баласының
қартаюы табиғи заңдылық.
Қарттардың тілегі – ел амандығы,
жұрт тыныштығы. Олар бүгінгісін
ғана ойламайды, өткен өмір
жолын зерделеп, алдын болжауға
тырысады. Қарттар – кісіліктің
төресі.

Әл-Фараби атындағы
ҚазҰУ-дың журналистика
факультетінде «Фотоөнер»
қоғамдық бірлестігінің
ұйытқы болуымен
«Әл-Фараби университеті –
NIKON объективінде» атты фото
байқау ұйымдастырылды.
Іс-шараға Қазақстандағы Nikon өкілдігі,
Әл-Фараби телерадио кешені қолдау көрсетті.
Бір апта бойы университет қабырғасында
өткен байқаудың алғашқы кезеңінде барлық
факультеттен 15 фотограф таңдалып алынды.
Алғашқы күні іріктелген студенттер Nikon
өкілдігі маманы Юрий Бибиков пен белгілі
фотожурналист
Асылхан
Әбдірайымның
шеберлік сабақтарын тыңдады. Фото өнерге
қызыққан қатысушыларға жас фотографтар
Досжан Балабекұлы мен Айбек Келімбетов
кеңес берді. Қатысушылар университет
өмірінен шынайы көріністер түсіріп, оқу
орнының бір күндік шежіресін көпшілікке
ұсынды.
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Осы
орайда
биология
және
биотехнология факультетінің молекулалық
биология және генетика кафедрасында
жыл сайын дәстүрге айналған 1 қазан –
Қарттар күніне арналған мереке бар. Бұл
күні біз бір кездері ұстаз болған, бүгінде
зейнеттегі ақсақалдарды шақырып, арнайы
кеш өткіземіз. Мақсат – сол кісілердің
ерен еңбегін жастарға насихаттау, ұрпақ
сабақтастығын жалғастыру.
Тәлімі мол осындай кеш биыл да
ұйымдастырылды. Қарттар бүгінгі таңда
жылдам дамып, сәт сайын өзгеріп отырған
қоғам туралы толғады. Жастарға артылып
отырған жүктің аз еместігін тілге тиек етті.
Тығырықтан шығудың жалғыз жолы ретінде
білімді ұрпақ тәрбиелеуді ұсынды. Бүгінгі
жастардың бақытына орай, қазір тегін білім
алып, ғылыммен шұғылданып, идея бөлісіп,
оны жүзеге асыруға толық мүмкіндік
жасалғанын да айтып өтті. «Жақсы білім
шексіз мүмкіндіктер ашады. Әрине, ол үшін
көп күш салу керек», – деп жастарға ақылкеңес берді.
Өсіп келе жатқан жастарға тәрбие
берудің бірден бір қайнар көзі осындай
кештер жалғасын таба берсе, нұр үстіне нұр
болар еді. Кешке келген қарттар жастық
шақтарын еске алса, студенттер олардың
мейірімге, тағылымға толы әңгімелері мен
баталарына риза болып тарқасты.
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