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Апталық 1948 жылдың 20 сәуiрiнен шыға бастады

Әл-Фараби атындағы ҚазҰУ-да Халықаралық Абай клубының және «AMANAT» әдеби
жорналының 15 жылдығына арналған салтанатты шара өтті.

Ғылыми кеңес мүшелері кезекті ректорат
отырысында күн тәртібіндегі мәселелерді
талқыламас бұрын ректораттың жаңа мүшесі,
Стратегиялық даму орталығының директоры Ян
Садлакпен танысты.
Ян Садлак – саясат, менеджмент және жоғары
білімді басқару бойынша әлем мойындаған сарапшы,
IREG Академиялық саралау және басымдық бойынша
халықаралық обсерватория президенті. Сонымен қатар,
жоғары білім және әлеуметтік саясат саласындағы
жетекші журналдардың бірі «Higher Education Management» редакциялық кеңесінің, ҚР ҰҒА мүшесі және
ҚазҰУ-дың құрметті докторы.
Танысу жағымды жаңалықпен жалғасты. Қиыр
Шығыс кафедрасы ұжымының қажырлы еңбегінің
арқасында университет 2016-2017 оқу жылдары ҚазҰУда жапонтануды дамыту мақсатындағы Халықаралық
жапон қорының және Орталық Азия жапонтанушылары
арасында семинар ткізуге бағытталған Toshiba
халықаралық қорының гранттарына ие болды. Сондайақ шығыстану, халықаралық қатынастар, филология
және әлем тілдері факультеті мен Экономика және
бизнес жоғары мектебінің 11 студентіне халықаралық
шәкіртақылар табысталды.
Жалғасы 2-бетте

Жазушылардың шығармашылық кеші Абай әдеби
клубының құрылтайшысы Роллан Сейсенбаевтың
70 жылдық мерейтойымен тұспа-тұс келді. Шараға
отандық және шетелдік ақын-жазушылар, белгілі қоғам
қайраткерлері, ғалымдар, ұстаздар мен студенттер
қатысты.
ҚазҰУ ректоры, академик Ғалым Мұтанов құттықтау
сзінде атап ткеніндей, халықаралық Абай клубы мен
«Аманат» әдеби журналы Қазақстанның әлемдік бренды
болып табылады.
«Бүгінде қазақ жазушысы Роллан Сейсенбаевтың клубы
заманауи авторлардың, әлем әдебиеті классиктерінің
және таңдамалы басылымдардың бірегей 200 томын
шығарып, кпшілік оқырмандарға ұсынуда. Біздің қоғам
үшін бұл скелең ұрпақ тәрбиелеудегі үздік үлгі болып
табылады.
Қазақстан Республикасының Президенті
Нұрсұлтан Назарбаев айтқандай, «біздің бүгініміз бен
болашағымызға құнды дүние бере алатын қазыналы
кітаптар қорын жасау – жоғары талапты қажет ететін ең
жауапты міндет», – деп атап тті Ғалым Мұтанов.
Шара аясында «Менің жүз кітабым» сериясы
басылымының таңдаулы жобасының тұсаукесері тті.
Сондай-ақ, л-Фараби кітапханасында ұйымдастырылған
крмеде дүниежүзінің белгілі классиктері мен заманауи
ақын-жазушылардың кітаптары қойылды.

Абай және Шәкәрім сияқты қазақ ақындары мен
ойшылдарының ұрпағы Роллан Сейсенбаев әлемдік
әдебиет пен қазақ классиктерінің рухани мұрасын, ұлы
ақын-жазушылардың шығармаларын кеңінен таратуды
мақсат тұтады. Сздің қас шебері болып танылған
тұлға Лондонда Абай үйі мен Еуропада Қазақстанның
кркемнер орталығын ашты.
Сондай-ақ Роллан Шакенұлы әл-Фараби атындағы
ҚазҰУ
жанындағы
лем
халықтары
әдебиеті
институтының және халықаралық Абай клубының
директоры болып табылады. Институттың бағыт-бағдары
– елдің мәдени мірін дамыту, қазақ тілін ркендету және
шетелдік баспалармен қарым-қатынасты нығайту. Мұнда
студенттер мен қонақтар үшін белгілі қазақстандық және
шетелдік ақын-жазушылармен болатын әдеби кештер
мен кездесулер ұдайы ткізіледі.
Роллан Сейсенбаев үлкен ұжымның шетелдерде қазақ
елі мен университет мәртебесін ктеретін ірі кілі екендігі
ҚазҰУ үшін үлкен мақтаныш.
Роллан Сейсенбаев
– Дүниежүзілік нер және
мәдениет академиясының (Сан-Франциско) академигі,
Мотовундық халықаралық баспагерлер тобының мүшесі,
кптеген республикалық, халықаралық марапаттар мен
әлемдік мәдениетке қосқан үлесі үшін берілген әдеби
сыйлықтардың иегері.

ҚР Тәуелсіздігінің 25 жылдығы және Алматы
қаласының 1000 жылдығына арналған дәстүрлі
«1-курс таланттары» көркемөнерпаздар байқауы
биыл да өз деңгейінде өтіп, көпшілікті бір
серпілтіп тастады.
Кркемнерпаздар
байқауының
мақсаты
–
жалынды жастардың бойындағы отты шірмеу, нерге,
шығармашылыққа деген қызығушылықтарын арттыру
және сахна құдіретін түсінулеріне ықпал ету. Бұл –
жастардың бойындағы жалынын, жігерін, талантымен
ұштасқан нерін крсететін, әнге елітіп, күйге блеп,
бимен әрлеп зіне баурап алып кететін жүзден жүйрік,
мыңнан тұлпарларды баптайтын байқау.
Биылғы жылы байқауға 800-ден аса нерлі жастар
қатысты. Олардың ең үздіктері
гала-концертте
марапатталып, з нерлерін паш етті.
Үздік деп танылған нерлі жастарды университетіміздің
бірінші проректоры Мұхамбетқали Бүркітбаев, әлеуметтік
даму жніндегі проректор Шолпан Жаманбалаева, оқу
жұмысы жніндегі проректордың м.а. Асқар Хикметов
марапаттап, жастарға ақ жол тіледі. Марапаттау кешінен
кейін сыннан сүрінбей ткен талантты жастар сахнада
з нерлерін крсетті. Бұл байқау кптің кңілінде қалар
ерекшеліктерге толы болды.

Жалғасы 3-бетте

Жалғасы 8-бетте
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АҚПАРАТ
С целью установления тесных
научно-образовательных связей
КазНУ им. аль-Фараби посетила
делегация во главе с ректором
Казанского национального
исследовательского
технологического университета
(КНИТУ) Германом Дьяконовым.

Гости высоко оценили уровень образовательного и научно-исследовательского
потенциала КазНУ. В ходе встречи особый
акцент был сделан на сотрудничество в
развитии двудипломного образования,
проведение
совместных
научных
исследований.
«В КНИТУ действует проектный
институт, который ведет проектирование
производств
органического
и
неорганического синтеза, химической,
нефтехимической и других смежных
отраслей
промышленности.
Мы
представляем возможным объединить
производственные ресурсы, кадровый
потенциал КНИТУ и КазНУ для
внедрения результатов исследований
в производство. Совместная организационная работа будет эффективна и в
финансовом плане выгодна», - отметил
ректор
Казанского
национального
исследовательского технологического
университета Герман Дьяконов.
В свою очередь, ректор КазНУ им.
28 қыркүйек – Мұхтар Әуезов,
Шерхан Мұртаза, Оралхан
Бөкей – үш бірдей көрнекті
қаламгердің туған күні. Осы
айтулы датаға байланысты ҚазҰУдың филология және әлем тілдері
факультетінде «Көкжиек» ғылымишығармашылық клубының
ұйымдастыруымен «Парасатқа
тағзым» атты әдеби кеш өтті.

ПАРАСАТҚА
ТАҒЗЫМ
Қаламгерлер жайлы тың мәлімет
берген
баяндамалармен
ашылған
кеште
жазушылар
шығармаларынан
үзінділер оқылып, жазушылардың з
дауыстары
жазылған
видеороликтер
крсетілді. дебиетші-ғалым, фил.ғ.д.,
профессор
Т.Есембеков
жазушылар
шығармашылығын
жаңаша
тұрғыда
зерделеу қажеттігін айтып, крермендерге
үлкен ой салды.
Факультетіміздің
табалдырығын
жаңа аттаған 1-курстың жас ақындары
А.Қуанышев, Е. Нұрқасым, А. Қуанышұлы қаламгерлерімізге арналған арнау
леңдерін, жас әдебиетшілер А. Жаңабай,
Е. Бердіғалиева, Ж. Анарбекова, С.
Датқабай, Ш. Есенәлі, А. Бекбосынқызы
з ойларымен блісті.
«Ккжиек» ұйымының бастамасымен
ұйымдастырылған «Студенттік күнделігімнің
алғашқы
беттері»
атты
сайыстың қорытындысы шығарылып,
жеңімпаздарға
мақтау
грамоталары
тапсырылды.
«Поэзия минуттарында» жоғарғы курс
студенттері Ж.Жұмағұлов, Е.Дүйсенов,
А.Кенжеқожаева, Н.Мырзабек з жырларын оқыды. Студенттер бұл кештен
ерекше әсермен тарқасты.
Л.МҰСАЛЫ,
С.СЕЙДЕНОВА,
филология және әдебиеттану
факультетінің доценттері

ЗЕЛЕНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

аль-Фараби Галым Мутанов выразил
готовность к сотрудничеству. «Мы
заинтересованы
в
установлении
связей с университетами России.

КазНУ – ведущий вуз Казахстана, и
наша цель – стать исследовательским
университетом мирового уровня. Мы
максимально приближаем прикладную
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науку к производству и бизнесу.
Учеными университета выполняются
международные проекты в тесном
сотрудничестве с коллегами из вузов
ближнего и дальнего зарубежья, в том
числе и из России», - сказал ректор
Галым Мутанов.
Обозначив перспективы совместной
работы и круг первоочередных задач,
руководители КазНУ и КНИТУ
подписали договор по реализации
совместного
проекта
«Зеленые
технологии на основе сверхкритических
сред» на 2017-2019 годы.
Стороны планируют проведение
научных
исследований,
научнотехнических
разработок,
обмен
научно-технической
информацией
и технологическими разработками,
организацию и проведение семинаров,
выставок, написание и публикацию
совместных
докладов,
статей,
монографий и т.д.
Казанский национальный исследовательский университет выразил
готовность выделить 10 мест для
обучения магистрантов с Казахского
национального университета им. альФараби по программе академической
мобильности сроком на один семестр.

Айкерим КАМАЛДИНОВА

РЕКТОРАТ
Жалғасы. Басы 1-бетте

Университет ұжымы мен студенттерді
құттықтау
үшін
Жапон
қорының
профессоры, PhD докторы Ониши
Юми және Цукуба университетінің
профессоры, PhD докторы Ниномия
Такаши
жиынға
арнайы
қатысты.
Халықаралық
шәкіртақылар
мен
гранттардың жалпы сомасы 5 миллион
теңгеге жуық қаржыны құрады.
Канаданың Торонто қаласында ткен
Enactus World Cup 2016 студенттік бизнесжобалар байқауына қатысқаны үшін «Enactus KazNU» командасының президенті,
есеп және аудит мамандығының 3-курс
студенті Сұлтан Жаңбыр, команда вицепрезиденті, маркетинг мамандығының
2-курс студенті Жазира Бердібай және
Экономика және бизнес жоғарғы мектебі
деканының оқу-әдістемелік және тәрбие
жұмысы жніндегі орынбасары, команда
эдвайзері Лейла Абдрашқызы алғыс хат
және естелік медальдармен марапатталды.
Ұлттық университет халықаралық
қатынасты нығайтуда қыруар жұмыстар
атқаруда. Сонымен қатар серіктес
университеттердің
саны
да
жыл
ткен сайын артып келеді. Кезекті
ректорат отырысында ҚазҰУ Ресей
халықтар
достығы
университетімен
«Халықаралық маркетинг» білім беру
бағдарламасы аясында «Менеджмент»
мамандығы
бойынша
магистрлерді
желілік
дайындауда
ынтымақтастық
туралы келісімшартқа қол қойылды. Ісшараға аталмыш оқу орнының бірінші
проректоры Қирабаев Нұр Серікұлы
қатысып, алдағы уақытта екі университет
бірлесіп табысты жұмыстар атқаратынына
сенім білдірді.
Күн тәртібіндегі негізгі мәселелер
талқыланған тұста ғылыми-инновациялық
қызмет жніндегі проректор Тілекқабыл
Рамазанов
университеттің
ғылымизерттеу қызметінің нәтижелерін жедел
жетілдірудің
кешенді
жоспарымен
таныстырды, зекті мәселелерін крсетіп,
оның шешу жолдарын ұсынды. Сондай-

ақ 2016-2017 оқу жылдарына арналған
негізгі міндеттер мен тапсырмаларды
айтып тті. Оқу жылының соңында
оқытушы-профессорлық құрамның 700
мақаласы Scopus журналдарында жарық
креді деп жоспарлануда. Нәтижесінде
аталмыш журналдардағы сілтемелердің
саны 647-ге жетеді деп күтілуде. Сонымен
қатар ғылыми-зерттеу жұмыстарына
республикалық 400 құқықтық құжат пен
10 шетелдік патент алу міндеті қойылды.
«Университеттің
ғылыми-зерттеу
қызметінің
нәтижелерін
жедел
жетілдіруде стратегиялық мақсаттарға
жету үшін дамыған және дамушы
жетекші мемлекеттердің тәжірибесін
қолдану арқылы халықаралық зерттеу
университетіне
айналу
кзделген.
Ол үшін Қытайдың ғылыми-зерттеу
және
тәжірибелік-конструкторлық
жұмыстарына (ары қарай ҒЗТКЖ),
Ресейдің
«5-100»
бағдарламасына
қаржыландыруды
жоспарлау
және
Жапония мен Кореяның ішкі қорды
дамыту мен оның тиімділігін арттыру
тәжірибесін қолдануға болады», – деді

Тілекқабыл Сәбитұлы.
Сондай-ақ
оқытушы-профессорлар
құрамы назарына Университет АТинфрақұрылымының
жабдықталуын
және қызмет ету ережелерін талдау
туралы Ақпараттық технологиялар және
инновациялық
даму
институтының
директоры
Ж.Ж.
Мамықованың
баяндамасы
ұсынылды.
Жаңыл
Жұманғалиқызы ҚазҰУ аймағындағы
электронды кампус жобасының жүзеге
асырылуы
туралы
статистикалық
мәліметтерді
айтып,
университет
инфрақұрылымының соңғы жай-күйімен
таныстырды.
Бүгінде
университет
аймағында толық wi-fi желісі, басып
шығару, кшіру аппараттарының дәліздік
жүйесі орнатылған. Сонымен қатар
электронды қызмет түрлері де күнненкүнге артып келеді.
Жиында зге де маңызды мәселелер
талқыланып, алдағы уақытта басымдылық
берілетін негізгі бағыттар айқындалды.
Елдана ТОҚБАЙ

ҚазҰУ-да ынтымақтастық орнату мақсатымен Қазан ұлттық технологиялық зерттеу
университетінің ректоры Герман Дьяконов басқарған делегация болды
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Команда «ENACTUS KAZNU» достойно
выступила на ENACTUS WORLD CUP-2016
В Торонто (Канада) состоялся
Кубок мира Enactus World Cup2016. Чести представлять страну
и родной университет удостоились
эдвайзер группы Лейла
Бимендиева, студенты факультета
Высшая школа экономики и
бизнеса Султан Жаңбыр и Жазира
Бердыбай.
Enactus – это крупнейшая международная неправительственная организация, работающая в сфере образования
и объединяющая молодежных лидеров,
ведущих бизнесменов и активных преподавателей ведущих высших учебных
заведений мира. В этом году Enactus
объединил в Торонто около 6000 студентов,
п р е п о д а в а т е л е й - к о н с у л ьт а н т о в ,
делегаций из 36 стран мира. Главной
целью «Enactus-2016» стало создание и
реализация бизнес-проектов социального,
экономического или экологического
направлений.
Ровно год назад, 15 сентября 2015 г., в
КазНУ была образована команда «Enactus
KazNU», которая успешно представила
свои
проекты
на
Национальных
соревнованиях «Enactus Kazakhstan National EXPO – 2016» и вошла в полуфинал,
попав в группу семи сильнейших команд
среди 42 университетов страны. К слову,
почетное право представлять Казахстан
на международных соревнованиях в этом
году получили студенты КазНУ им. альФараби, Павлодарского государственного

университета им.С. Торайгырова и
Международной академии бизнеса.
Эффективная работа и великолепный
результат на национальном уровне были
отмечены Президентом Enactus Worldwide Элвиной Роуз, которая направила
официальное
приглашение
команде
КазНУ на World Cup-2016. Следует
отметить, что подобное приглашение
нашему университету было отправлено
впервые за 15 лет.
«Всего лишь за полгода команда
«Enactus KazNU» добилась высоких
результатов, реализовав проекты по
улучшению жизни многих людей. К
примеру,
социально-экономический
проект по бухгалтерскому аутсорсингу
"GS-7" для людей с ограниченными
возможностями, которые были обучены
бухгалтерскому учету», – сказала Лейла
Бимендиева. Следующим этапом работы
для участников проекта был поиск
клиентов, теперь квалифицированных
специалистов. В итоге, были довольны
все:
бенефициары,
получившие
возможность
получения
заработка,

бизнесмены
и
предприниматели,
пользующиеся услугами бухгалтерского
учета по выгодным ценам, и, конечно же,
наши ребята – команда «Enactus KazNU»,
которые были бесконечно рады помочь
тем, кто нуждается в социальной защите.
«Мы рады и гордимся, что по
социальному
предпринимательству
Enactus
выбрал
лучшим
именно
наш студенческий стартап. Спасибо
университету, который уделяет большое
внимание
развитию
малых
форм
студенческого предпринимательства», –
отметил основатель нового состава «Enactus KazNU» Султан Жаңбыр.
«Enactus
–
это
международная
студенческая программа, целью которой
является создание и реализация бизнеспроектов социального, экономического
или
экологического
направления.
Ежегодно в Алматы проходят Национальные соревнования, где команды Enactus различных университетов презентуют
свои проекты, проделанные за год. Я рада,
что мы достойно выступили на кубке
мира», – поделилась вице-президент

команды Жазира Бердыбай.
Еще один проект, успешно реализованный командой, это открытие бизнеса
по производству декоративного мыла
«EnLove» и обучение студентов по
продвижению продукта. Эти и другие
проекты являются результатом стараний
и умений амбициозных и способных
студентов Казахского национального
университета им. аль-Фараби.
В рамках проведения Мирового
кубка ребята также приняли участие в
традиционной национальной ярмарке,
главная задача которой состояла в том,
чтобы команды показали особенности
своей культуры и наилучшим образом
представили родную страну, традиции
и обычаи. Большой зал пестрил
разноцветными национальными костюмами певцов и танцоров, развевающимися
флагами,
среди
которых
был
и
национальный флаг Казахстана.
Команда «Enactus KazNU» приобрели
колоссальный опыт и получили массу
впечатлений, но расслабляться они
не собираются: скоро стартует новый
сезон, который состоится в Лондоне
(Великобритания)! Ребята продолжают
активно готовиться, чтобы отстаивать
честь команды, родного университета и
страны.
Коллектив
КазНУ
поздравляет
команду «Enactus KazNU» с высоким
достижением и желает удачи, вдохновения
и реализации всего задуманного!
Лейла БИМЕНДИЕВА

Жалғасы. Басы 1-бетте

«Белсенді
азаматтық
кзқарасы,
санқырлы таланты, дарындылық қасиеттері
оны заманауи крнекті жазушылар қатарына
қосты. Роллан Шакенұлының шығармалары
кптеген әлем тілдеріне аударылып,
Қазақстан, ТМД, Еуропа, АҚШ елдерінің
мектеп бағдарламаларына енгізілген», –
деп атап тті ҚазҰУ-дың қазақ әдебиеті
мен әдебиет теориясы кафедрасының
меңгерушісі Алуа Темірболат.
Роллан
Сейсенбаевтың
айрықша
жобаларының бірі – халықаралық «Аманат»
жорналы. Қазақстан оқырмандары іздеп
жүріп алатын кркемдік және қоғамдықсаяси басылым беттерінен оқырмандар
белгілі қоғам қайраткерлері мен мемлекет
басшыларының ой-толғаулары, әлемдегі
белгілі жазушылардың шығармашылығы
туралы ақпарат алып отырады.
Мәскеу жазушылар одағының хатшысы
Евгений Попов: «Мен Ролланмен 40
жылдан бері таныспын. Ол маған қазақ
мәдениеті мен поэзия әлемінің есігін ашып,
мен білмейтін жаңа кеңістіктерге жетеледі.
Роллан ашқан Халықаралық Абай клубы
мен әдеби «Аманат» жорналы – кркем
сзбен жазылған керемет дүниелер. Мұндай
бірегей басылымдар ТМД елдерінде ғана
емес, бүкіл дүниежүзінде де жоқ», – деп атап
тті.
Ал Украинаның Халықаралық әдебиет
және нер академиясының президенті
Сергей Дзюба 70 жасқа толып отырған
қазақтың
біртуар
ақын-жазушысы
Роллан Сейсенбаевқа «Мертвые бродят в
песках» атты шығармасы үшін Николай
Гоголь
атындағы
әдеби
сыйлығын
табыстады. Сондай-ақ украин жазушысы
Роллан Шакенұлына Украина Ғылым
академиясының академигі атағы берілгенін
жариялады.

Қарттарымыз біз үшін баға
жетпес байлық. Жастайынан
тағдырдың тауқыметін көріп өскен
ақсақалдарымыз бен ақ жаулығы
желбіреген әжелеріміздің айтқан
әрбір сөзі біздің өмірімізді
түбегейлі өзгертіп, қиындыққа
қарсы тұрар басты қаруымыз бола
алады.

Сергей Дзюба ҚазҰУ ректоры, академик
Ғалым
Мұтановтың
украин
тіліне
аударылған «След на песке» атты леңін
оқыды. «Мен ректордың леңдерін украин
тіліне аудардым. сіресе, «Құмдағы із» және
«Жұлынған жапырақ» леңдері маған қатты
ұнайды. Жақын арада леңдер Украинаның
белгілі
«Вселенная»
жорналында
жарияланады», – деп атап тті Сергей
Дзюба.
Сондай-ақ, жиналған қауым алдында
ҚазҰУ
ректоры
Ғалым
Мұтановқа
Халықаралық
әдебиет
және
нер
академиясының философиялық поэзияға

қосқан үлесі үшін марапатының табысталуы
кештің қуанышты тосынсыйына айналды.
«Халықаралық Абай клубы мен «Аманат»
жорналы әлем халықтарының тілі мен
мәдениетін, рухани байлығын сақтап
қалу үшін теңдессіз үлес қосып отырған
шығармашылық зиялы қауымның басын
біріктіруде», – деді Роллан Сейсенбаев.
Шығармашылық кездесу барысында
Роллан Сейсенбаев жиналған қауымға
ризашылығын білдіріп, ТМД елдерінен
келген ақын-жазушыларды халықаралық
Абай медалімен марапаттады.
з тілшімізден

Қазақ қарты жасына лайық ауызы
дуалы, сзі берекелі, ісі тыңғылықты
ойы терең, ақылы телегей теңіз болып
келеді. Міне, осындай теңеуге лайық
қарияларды жылына бір рет келетін 1
қазан – Қарттар күнімен құттықтап,
«Ардақты елдің қариялары» атты кешті
химия
факультетінің
жалпы
және
бейорганикалық химия кафедрасының
студенттері ткізді.
3-курс студенттерінің қатысуымен
күмбірлеген күйлер мен бойды баурап алар
ақ жаулықты аналар мен батыл мінезді
әкелер туралы ән де шырқалды. Ұрпағы
құрметтеген ата-ана әр кезде де бақытты.
Сондықтан да кештің негізгі мақсаты –
жастарымыздың бойына халқымыздың
асыл қасиеттерін сіңіру, үлкенді сыйлау,
з ата-бабасын ұмытпай сақтау үшін
және салт-дәстүрден нәр алып суіне,
инабаттылыққа, жақсы мен жаманды
ажырата білуге, аталы сзден ғибрат
алуға тәрбиелеу болатын. Ол мақсатымыз
толығымен орындалды деген оймен
болашақтың кілті игі жақсыларда деп
үміттендік.
Л.М. ТҮГЕЛБАЕВА,
Р.Г. РЫСҚАЛИЕВА,
жалпы және бейорганикалық химия
кафедрасының доценттері

В КазНУ проходит IV международная научная конференция посвященная памяти
академика НАН РК Ш.Ш. Сарсембинова

ALMA MATER
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The Prettiest
Campus
There are many universities in
Almaty but none can claim the
title of “prettiest campus” like alFarabi university campus, I think.

I think student life is one of the
most exciting periods in everyone’s
life, especially, in such a big university as ours. When I studied at school
I dreamed about an interesting
student life full of adventures, funny
moments and good friends. Now I am
a second year student at al-Farabi
University and I can confidently say
that I’ve got what I’ve dreamed of.
As I am a student of one of the toughest faculties at the University – the faculty
of Physics and Technologies, I spend a lot of
time learning and doing my homework, but at
my free time I try to lead an active life and be
enthusiastic. There are a lot of different student organizations in our university and each
of them has its own ideas and goals. Now I am
participating in the work of one these organizations. I am a member of SBBP (The Student’s
Bureau of Bologna Process). We are responsible for academic politics of our university, we
try to explain each student how our studying
system works, and in general we are a connection between the University administration and
students. But it is only one area of our work.
We also have a lot of projects that open up students’ talents and make them friendly and help
each other. I am very lucky that I have wonderful groupmates and great friends from my organization. SBBP helped me to discover new,
bright and unknown sides of myself. Now we
help freshmen to become part of our university
student community and live an interesting
student life. I am sure that I will never forget
this amazing experience I am getting from my
student life and it will be useful for me in the
future.

I am really happy to study here, because I
have found new friends and got to know a lot of
new things. The learning process provides me
with necessary knowledge and life experience.
It is difficult to imagine our life without physics so I chose this profession. My specialty is
very important for humanity. I am planning to
continue my education at Al-Farabi University
and become a good specialist. In the future I
am going to take up scientific research and
do something very important. We have highly
qualified teachers, modern equipment and the
biggest electronic library. In my opinion, our
university is the best university in our country
and I hope it will thrive and develop.

I am a second-year student of Al-Farabi I I
I have chosen this university because I knew
that I would gain a high -quality education
here and I would be able to realize myself in educational and social fields. Today our university
has an advanced scientific and technical base
which enables it to train qualified specialists.
Besides learning and scientific work, KazNU
students can realize their ambitions in sports,
on the stage, in public life. I like that the most
versatile personalities who are able to share experiences and knowledge study within the walls
of our university. And in such warm and cheerful atmosphere I really feel like part of a big and
united family.

Located in the center of our city our university campus operates like a small city. We
boast our large, , beautiful and picturesque
campus which is environmentally sustainable and friendly with evergreen fir trees,
flowers and squirrels. It includes an administrative building, faculty buildings, several
dormitories, cafees and over the last 5 years
several of the new notable buildings with
modern design have been erected. Now we
can boast the biggest university library in
the Central Asia, a swimming pool after the
name of Olympic games champion in Riode –Janeiro D.Balandyn, student center
“Keremet” and, of course, a grandiose Triumphal Arch “Mangilik El” which has been
built this year at the entrance to the University along Timiryazev Street. The arch adds
perfection and completeness to the design
of the campus and has become just a pretty
campus landmark. It symbolizes a symbolic
entry into the world of science and education. Our campus is the home of many exciting Student activities. Students can visit
campus stores, cafees, dining rooms, cinema hall, and many othe facilities. All the areas of it and roads are well lit at night which
gives our students the feeling of safety.

Aizhan SULTANBEKOVA,
gr. 294, nuclear physics

Regina SHAMITOVA,
gr. 294, nuclear physics

Anel SAMRATOVA,
gr. 294, nuclear physics

A.A. MULDAGALIYEVA

For the World without Weapons!
One of my intentions in writing this
article is to spark intellectual curiosity in
students, regardless of their experience
with the subject matter, to broaden their
insights into the events that are going on
in the world and in Kazakhstan being a
subject of International Law.

First of all, I would like to share my stunning
impressions on the episodes that I experienced
during the Peace Walk in 1990 in the Nevada
–Semey movement, as an interpreter –coordinator.
It was in August 1990. More than 200 people
at the ages ranging from 5 to 75 participated in
the Peace Walk. They were from the USA, Russia, Kazakhstan, and Japan. We visited many
places in Karaganda, Djezkazgan, Chimkent,
Almatinskaya and Semipalatinskya Regions including Kurchatovo,
Prior to 1990, Semipalatinsk (today known
as Semey) was a closed city. Only high – ranking officials knew about the going – ons within
the city.
The Semey Polygon was the primary nuclear test site of the Soviet Union. In total, 456
nuclear tests were conducted between 1949 and
1989, including 340 underground and 116 atmospheric explosions.
The number of nuclear explosions at Semipalatinsk equals more than 2,500 Hiroshima
bombs.
It was not the only nuclear test site of the
USSR, but it was the only one close to the in-

habited settlements of the indigenous people,
the Kazakhs.
About 200 000 residents of the Semipalatinsk
area were not evacuated or warned during the
actual explosions. Soon after the first tests local residents (the Kazakhs) witnessed health
problems. Cancer rates in the Polygon area and
a disturbingly high number of genetic defected
children have skyrocketed.
The full impact of radiation exposure was

mey” was one of the first major anti-nuclear
movements in the Soviet Union led by Olzhas
Suleymenov, a famous poet and political figure.
This movement attracted thousands of people
to its protest.
We visited many villages and settlements,
saw many genetically defected children.
One of them was Karipbek Kuyukov, from
Egindybulak village in the Karaganda oblast at
about 90 km from the Polygon.
He was armless. After the Peace Walk he was
invited to the USA accompanied by his elder
sister to get rehabilitation.
He embodied his ideas into the pictures with
the brush in his mouth. He wanted to show the
consequences of nuclear tests. At one of the
meetings with the local population he made a
speech and uttered:
“I want the world without weapons. May
there be me the last victim of the horrible legacy of the XXth century”.
I support this idea and express a sincere concern for the fate of our troubled, but improvable, world.
August 29 has been proclaimed as the Inhidden for many years by the Center and has
only come to light after the closure of the test ternational Day against Nuclear Tests by the
initiative of the President of the Republic of
site in 1991.
The site was selected in 1947 by Lavrentiy Kazakhstan.
Beria, political head of the Soviet atomic bomb
M.K. MAKISHEVA,
project. He falsely claimed that the vast 18000
Associate Prof. of KazNU
km2 steppe was uninhabited and turned this
Faculty of International Relations
land into the experimental field ignoring the
local people.
Prepared by Muldagaliyeva A.A.
The anti-nuclear movement “Nevada –Se-
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МЕРЕЙТОЙ

Философия және саясаттану
факультетінде дінтану және
мәдениеттану кафедарсының
ұстаздары дінтану бөлімінің
1-курс студенттерімен кездесу
өткізіп, дінтану пәні бойынша
кіріспе дәрісін өткізді. Дәрісті
филос.ғ.д., профессорлар А.Д.
Құрманалиева, Н.Ж. Байтенова,
Қ.М. Борбасова, Б.Қ. Бейсенов,
Ш.С. Рысбековалар жүргізді.
Биылғы жылы аталған мамандыққа 47
студент қабылданған еді. Жалпы еліміздің
рухани кеңістігінде, атап айтқанда, діни
салада орын алып отырған жаңа үдерістер
мен үрдістердің зектілігіне мемлекеттік
деңгейде баса назар аударылып отырғаны
белгілі. Осыған байланысты дінтану
мамандығына
мемлекеттік
грант
млшерінің ұлғаюы замана талабынан
туындап отырғаны анық. Дінтану еліміздегі
қарапайым кпшілік арасында ғылым
ретінде нақты мақсаттары мен міндеттері,
қоғамда алатын орны мен мәртебесі, қоғам
мен жеке адам мірінде әлі де болса з
деңгейінде толықтай таныла қоймаған
жас ғылым. Мысалға, теология мен
дінтанудың арасындағы айырмашылықты
екінің бірі біле бермейтіні шындық, ал
олардың әдістемесі мен әдіснамасы,
зерттеу
нысандары,
тарихы
сынды
құрамдас бліктерін зерделеу, түсіну үшін
арнайы білімнің қажеттігі даусыз. Осыған
орай дінтану мамандығын таңдап, сапалы
білім алуға құлшынған талапты жастарға
дінтану ғылымының қыр-сырларын, шығу
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мерейтойлық медалімен марапатталған.
Осынау жылдар ішінде мірдің талай
белестерінен сүрінбей тіп, бүгінде ол
ркен жайған алып бәйтеректей үлкен бір
ұйым мен әулеттің ақылшы тірегі болып
отыр.
ҚазҰУ-дың химия және химиялық
технология факультетінің органикалық
заттар,
табиғи
қосылыстар
мен
полимерлер химиясы және технологиясы
кафедрасының ұжымы Раушан Асығатқызы
бдіқалықованы мерейлі 70 жылдығымен
шын жүректен құттықтайды. Ұлағатты
ұстазға зор денсаулық, отбасына амандық,
шәкірттерін білім нәрімен сусындатудағы
еңбегіне табыс тілейміз! Мерейіңіз үстем
болып, қадір-қасиетіңіз арта берсін!

шақырылды. 2000 жылдан 2009 жылға
дейін химия факультетінің оқу-әдістемелік
жұмысы бойынша декан орынбасарының
қызметін атқарды. 2010 жылдан осы
күнге дейін органикалық заттар, табиғи
қосылыстар мен полимерлер химиясы
және технологиясы кафедрасының доценті
қызметін атқарады.
Ғылыми
зерттеулері
органикалық
химия, биологиялық белсенді заттар
синтезі, полимерлер мен сополимерлерді
синтездеу және олардың физика-химиялық
қасиеттерін зерттеу, сонымен қатар

оқыту әдістері мен әдістемелі зерттеулер
саласымен байланысты.
Басылымнан
шыққан
ғылыми
мақалаларының жалпы саны 100-ден
астам, сонымен қатар оқу және оқуәдістемелік құралдары мемлекеттік тілде
жарық крді: «Полимерлерді химиялық
түрлендіру», «Органикалық заттардың
химиясы мен физикасы», «Жоғары
молекулалық қосылыстар курсы бойынша
тестік сұрақтар».
Р.А.
бдіқалықова
қазақ
тілінде
«Жоғары
молекулалық
қосылыстар»,
«Полимерлердің химиясы мен физикасы»,
«Ғылыми зерттеулерді ұйымдастыру»,
«Жоғары молекулалық қосылыстардың
қазіргі кездегі проблемалары» курстарын
оқиды. Факультетте жүргізілетін оқу және
әдістемелік жұмыстарды ұйымдастыруға,
жыл сайын ткізілетін халықаралық,
республикалық,
университеттік
ғылыми-әдістемелік
конференцияларға
баяндама жасап, белсенді қатысады.
2004, 2006 жылғы және соңғы «Химия»
мамандығының мемлекеттік жалпы білім
беру стандарттары авторларының бірі.
Раушан Асығатқызы оқу жұмысымен
қатар кафедраның ғылыми жұмысына және
факультеттің қоғамдық жұмысына белсенді
қатысады. Алты жыл бойы әдістемелік
бюроның трайымы болып, бүгінде
факультеттің әдістемелік бюросының
және университеттің әйелдер ұйымының
мүшесі.
Атқарған
жемісті
қызметі
үшін
Р.А.
бдіқалықова
университеттің
алғыс хатымен
және университеттің

тарихы мен қалыптасу жолдарын, негізгі
қағидалары мен ұстанымдарын, «альфасы»
мен «омегасын» ұғындыру болашақ білікті
маман иесінің з мамандығына деген
дұрыс кзқарасының қалыптасып, зіне
артылған зор жауапкершілікті сезіне
отырып ғылыми дүниетанымының мықты
іргетасын қалауға үлкен септігін тигізері
даусыз.
Аудиториямен танысу рәсімі ткеннен
кейін тікелей қазақстандық дінтану
ғылымының қазіргі таңдағы хал-ахуалы,
қоғамның рухани мірінде орын алып
отырған үрдістер, осыған орай дінтану
ғылымының алдына қойылып отырған
нақты
міндеттер
мен
қордаланған
түйіткілді мәселелер талданды. Зайырлы
мемлекетіміздің саяси ұстанымдарына
байланысты діннің саясат ісіне араласпауы,
діни сенім бостандығы, руханилыққа діни
салт-жоралардың әсері, ұлттық діліміздің
жаһандану кезінде тұтастығын сақтап
қалу жолындағы рухани «иммунитетті»
күшейту сынды үдерістерге байланысты
жүргізіліп отырған нақты іс-шаралар алға
тартылды. лемде орын алып отырған
діни сарындағы оқиғалар, олардың әлемдік
саясатқа, адамзат міріне әсері, діннің
интеграциялық
функциясымен
қатар

дезинтеграциялық функциясы, соңғы
жылдардағы дәстүрлі емес діндердің күрт
кбеюі және олардың елімізде ресми әрекет
етуі, олардың салдарлары мен нәтижелері,
дәстүрлі діндер мен дәстүрлі емес діндердің
айырмашылықтары, конфессия, секта,
деноминация, діни бірлестіктер ұғымдары,
олардың ерекшеліктері жайлы жан-жақты
ақпарат берілді.
Қазақстан
поликонфессиялы
және
полиэтоностық мемлекет болғандықтан,
қоғамдағы
тұрақтылық,
дінаралық
келісім, халықтар достастығы еліміздің
даму жолындағы ұлттық бірегейлік
пен мемлекеттік тұтастығымызда күн
тәртібінен түспейтін мәселе. 2011 жылы
ҚР «Діни қызмет және діни бірлестіктер
туралы» Заңы з күшіне енді, онда алғаш
рет ханафи бағытындағы исламның
және
православтық
христиандықтың
халықтың мәдениетінің дамуы мен рухани
міріндегі тарихи рлі және Қазақстан
халқының рухани мұрасымен үйлесетін
басқа да діндердің құрметтелетіндігі атап
тілді. Еліміз осы сындарлы сәттегі бұл
бастаманың жүзеге асуы жолындағы
жұмсалатын күш-қайраттың қомақты
блігі жастардың үлесінде екендігі, соның
ішінде дінтанушылардың алдында тұрған

зор міндеттердің маңыздылығы аталып
тті. Атап айтқанда, жаһандану жағдайында
мәдени, діни, идеологиялық экспансиядан
жырақ болу, ұлттық мәйегімізді сақтап
қалу үшін қолда бар құндылықтарымызды
бағалап, оларды насихаттау және дұрыс
ұстаным негізінде қолданыстан шығарып
алмау қажеттілігі ұлттық дамуымыздың
басым тұсы екендігі жайлы ұғынықты тілде
мазмұндалды.
Дінтану мамандығын таңдап келген
жастардың здерінің алдында тұрған
жауапты міндеттер жайлы тұщымды
мәлімметтер жинақтап, іс-әрекеттерін
қажетті арнаға бұратын ақпараттармен
қанығып,
игілікті
іске
мұрындық
болатындарын сезіну үшін аталған шолу
дәрісі те құнды деректер бере алған
тағылымды кездесу болды деп айтуға
толық негіз бар. Дәріс соңында студенттер
здерін толғандырған мәселелер жайында
сұрақтар қойып, қажетті ақпараттармен
танысқандарына алғыс білдірді.

Әл-Фараби атындағы Қазақ
ұлттық университетінің химия
және химиялық технология
факультетінің даму кезеңдерін
басынан өткізіп, осы күнге дейін
органикалық заттар, табиғи
қосылыстар мен полимерлер
химиясы және технологиясы
кафедрасының химия
ғылымдарының кандидаты, доцент
қызметін атқарып келе жатқан
Әбдіқалықова Раушан Асығатқызы
биыл мерейлі жасқа толып отыр.
бдіқалықова Раушан Асығатқызы
1946 жылдың 10 қазанында Солтүстік
Қазақстан
облысының
Петропавл
қаласында дүниеге келген. 1964 жылы
Қазақ мемлекеттік университетіне (қазіргі
ҚазҰУ) түсіп, 1970 жылы Жданов атындағы
Ленинград мемлекеттік университетінің
химия факультетін тамамдады. 1987
жылы органикалық химия мамандығы
бойынша
«Гесаметилендиизоцианаттың
2,5-диметилпиперидин(ол)дермен
реакцияларын
зерттеу.
Биологиялық
белсенді заттарды синтездеу» тақырыбында
кандидаттық диссертациясын қорғады.
1994 жылы доцент атағына ие болды.
1970 жылдан бастап ҚазМУ-дың
органикалық
химия
кафедрасында
дәрістік ассистент, инжинер, кіші ғылыми,
ғылыми және жоғарғы ғылыми маманы
болып қызмет атқарды. 1981-1984 жылдар
аралығында Йемен Республикасында
шетелдік іссапарда болды. 1994 жылы
жоғары
молекулалық
қосылыстар
химиясы кафедрасына доцент қызметіне
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з жолын әрқашанда анық басқан,
Ел үшін еңбек еткен жалықпастан.
Білеміз жүрегінде оның мықты
Ізгілік қасиеттер қалыптасқан.
ткен күндер десек те бәрі де елес,
Жасаған жақсылығың тек кісіге.
Жаны – жаз, к ңілі – к ктем сіздей жанның
мірде қартаюы мүмкін емес!
міріңіз ұрпаққа неге боп,
Тілейміз қуанышқа б ленгенін.
Жүзге келіп марқайып отырыңыз,
Қылығына қуанып ш беренің.
Химия және химиялық
технология факультетінің органикалық
заттар, табиғи қосылыстар мен
полимерлер химиясы және технологиясы
кафедрасының ұжымы

Н. БАЙТЕНОВА,
дінтану және мәдениеттану
кафедрасының профессоры;
Қ. ТУҒАНБАЕВ,
дінтану және мәдениеттану
кафедрасының докторанты

13-14 қазан күндері Әл-Фараби кітапханасында биологиялық мұражайдың 80 жылдық
мерейтойына орай конференция өтеді

ОПЫТ
Кафедра политологии и
политических технологий
КазНУ продолжает и развивает
традиции, заложенные 25
лет назад казахстанским
ученым, президентом Академии
политических наук Республики
Казахстан Мустафиным Тлемис
Тлеугабыловичем. Сегодня кафедра
под руководством профессора
Гульнары Насимовой вносит
большой вклад в формирование
казахстанской школы политологов,
развитие гражданского общества
и признана одним из ведущих
центров развития политической
науки в Казахстане.
С целью формирования демократической
политической
культуры
студенческой молодежи Казахстана как
важнейшей социально-демографической
группы
и
фактора
общественной
стабильности коллектив кафедры работает
над научным проектом «Формирование
политической культуры студенческой
молодежи Казахстана как стратегического
ресурса страны».
Наряду с учебно-методической и
научно-исследовательской
работой,
коллектив
кафедры
осуществляет
деятельность по воспитанию студенческой
молодежи, формированию у них чувства
патриотизма,
гражданственности,
ответственности.
Так, кафедра политологии и политических технологий КазНУ по инициативе
и поддержке известного политолога

Эксклюзивный ПРОЕКТ

Досыма Сатпаева открыла самую большую
библиотеку по политической науке не
только в Казахстане, но и в Центральной
Азии. Этот уникальный проект факультет
философии и политологии реализует с
2015 года.
«Любой
проект
должен
иметь
мультипликативный эффект, в самом
начале мы хотели, чтобы библиотека
стала новым центром интеллектуальной
жизни. Чтобы казахстанские политологи
могли туда приходить не только для
того, чтобы передать свои новые
книжные новинки, но и для того, чтобы
проводить там встречи, обсуждения с
молодыми учеными, исследователями по
актуальным проблемам современности.
Цель достигнута, сегодня библиотека по
политической науке им Т.Т. Мустафина –

Наличие тесных научно-образовательных международных связей
кафедры Дальнего Востока с ведущими университетами мира позволяет
на постоянной основе преподавателям повышать свой профессиональный
уровень, проходить курсы повышения квалификации и участвовать
на лекциях, семинарах, мастер-классах, проводимых зарубежными
организациями.

Договор в действии
Одной из форм сотрудничества
и обмена опытом с зарубежными
университетами является прохождение
стажировок преподавателями КазНУ.
Самым главным результатом партнерских
отношений
является
повышение
узнаваемости
нашего
университета
зарубежом и привлекательности для
иностранных студентов.
Так, недавно на страницах популярной
южнокорейской
правительственной
газеты "Кенги синмум", а также на сайте
Женского университета Инха (г.Сеул,
Южная Корея) вышла широкополосная
статья заведующей кафедрой Дальнего
Востока Натальи Ем о результатах
зарубежной стажировки.
В статье указывается о высоких
достижениях и успехах КазНУ им. альФараби, его конкурентных преимуществах,
история становления и
развития
корееведения в КазНУ, о деятельности
профессорско-преподавательского
состава
кафедры,
а
также
слова
благодарности
заведующей
кафедры
Дальнего Востока за многолетнюю
дружбу и плодотворное сотрудничество с
ведущими университетами Южной Кореи.
«Будучи представителем этнических
корейцев в Казахстане, я вместе
с другими 33 преподавателями по
корееведению из стран СНГ приехала
по программе международного Фонда
зарубежных корейцев в Университет
Инха.
Программа
рассчитана
для
профессорко-преподавательского
состава университетов стран СНГ. В
течение всего времени мы находились
в центре внимания организаторов.

Насыщенность ее содержания позволяла
полностью погрузиться в изучение
корейского языка, истории, политики,
экономики и культуры современной
Южной
Кореи.
Меня
вдохновил
высокий
уровень
профессионализма
преподавателей, которые представляли
другие университеты мира. Освоение
информационных систем в обучении
корейского языка, игровые формы и
методы преподавания, методические
основы построения урока, а также
возможность окунуться в традиционную
культуру музыки было профессионально
предоставлено нам для внимания и
изучения. Особое впечатление оказала
простота и практичность в применении
методов преподавания профессорами
Языкового центра университета Инха», отмечается в статье Натальи Ем.
Следует отметить, КазНУ имеет
академические
связи
с
Женским
университетом Инха более 10 лет. Новым
этапом сотрудничества стали организация
и
проведение
летних
программ,
публикация совместных учебных пособий,
а в 2017 году при поддержке Корейского
фонда учебные материалы языкового
центра
университета-партнера
будут
переданы в библиотеку КазНУ. Отрадно,
что ежегодно налаживаются связи по
подготовке и реализации совместных
исследовательских работ с профессорским
составом Женского университета Инха.
Кафедра Дальнего Востока в 2017 году
ожидает приезд делегации из зарубежного
университета с целью расширения форм
сотрудничества.
Соб.корр.

это новая научная площадка», - отмечает
Досым Сатпаев.
В библиотеке им Т.Т. Мустафина на
постоянной основе проходят встречи с
известными учеными, политологами,
общественными деятелями, экспертами
и представителями СМИ. Так, в гостях
побывали и передали книги в фонд
библиотеки
Казахстанский
институт
стратегических
исследований
при
президенте РК, Институт мировой
экономики и политики при фонде Первого
Президента, Фонд имени Фридриха
Эберта в Центральной Азии, Институт
национальных исследований и др.
В настоящее время библиотека и ее
электронный каталог имеют уже более
1000 уникальных книг и журналов со всего
мира на казахском, русском, английском,
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китайском, немецком, французском и др.
языках.
Недавно ученый из Японии Нацуко
Ока провела презентацию и подарила
студентам свою новую книгу "Другая
Япония. Жизнь без чайной церемонии".
По словам писателя, "Другая Япония"
- не книга из серии туристического
справочника, читатели не найдут на ее
страницах всего того, с чем мы привыкли
ассоциировать
Страну
восходящего
солнца.
«Автор рассказал много интересного о
жизни и культуре Японии. Практически
у всех студентов сломалось большинство
стереотипов. Из учебников и интернета
мы читали только о положительных
чертах японцев, например, трудолюбии
и вежливости японцев. Конечно же,
это
соответствует
действительности,
но, как оказалось, в какой-то степени
преувеличено. Я обязательно прочитаю
книгу, новая информация и свежий
взгляд позволят реально оценивать
жизнь современных японцев, что важно
для будущего политолога», – отметил
магистрант кафедры политологии и
политических
технологий
Иткулов
Сырым.
Также география книжного фонда
пополнилась
еще
несколькими
оригинальными изданиями из Австралии.
Книги
по
экономике,
политике,
международным отношениям, СМИ и
коммуникациям уже ждут своего читателя.
Желаем библиотеке новых, интересных
книг!
А.КАМАЛДИНОВА

Семейные ценности МОЛОДЕЖИ
Сегодня в ХХI веке многие актуальные вызовы угрожают институту семьи.
На фоне усиления политических и экономических событий происходит
процесс глобальной девальвации традиционного института семьи и
семейных ценностей. В такой ситуации важно не терять фундамент того, что
составляло основу нашего общества. Не случайно Президент РК Нурсултан
Назарбаев уделяет огромное внимание укреплению института семьи и
брака. Была принята Стратегия гендерного равенства в РК на 2006-2016
гг., проводится конкурс «Мерейлы отбасы». Повсеместно решаются задачи,
определенные Нурсултаном Назарбаевым в Стратегии «Казахстан-2050»,
Плане нации «100 конкретных шагов» по модернизации страны.
Ежегодно во второе воскресенье
сентября в Казахстане отмечается День
Семьи для укрепления нравственности
и духовности в обществе. На кафедре
социологии
и
социальной
работы
проводятся мероприятия, посвященные
этой дате. Недавно состоялась встреча
студентов КазНУ имени аль-Фараби и
университета Нархоз на межвузовском
научном круглом столе, где внимание
было уделено семейным ценностям,
их
традициям
и
трансформации.
Мероприятие, проводимое по проекту
«Айналаңды
нұрландыр»,
было
приурочено ко Дню казахстанской семьи,
25-летию Независимости РК и 1000-летию
г. Алматы. Изучение брачных отношений,
детности, родительства, родства и других
ценностей весьма значимо и актуально
в среде молодежи, т.к. именно эта
социально-демографическая
группа
представляет основу будущего общества.
Гостями круглого стола были Президент
общественного
фонда
«Института
равных прав и равных возможностей»
Маргарита Ускембаева, к.э.н., доцент
кафедры гос. управления Гулзада Абенова,
студенты отделения «Социальная работа»
университета Нархоз.
Как отметила организатор круглого
стола З. Жаназарова, научный интерес
изучения
семейных
ценностей
в
совместной
встрече
студентов
и

преподавателей был сосредоточен на
ценностных представлениях, имеющихся
у современной молодежи. По словам З.
Жаназаровой, идеальной или абсолютной
семейной
ценностью
является
зарегистрированный брак, а относительной
ценностью – незарегистрированный брак
или сожительство.
Доктора социологических наук М.
Ускембаева и У. Шеденова отметили
гендерные специфики тех или иных
ценностей молодежи в семье и браке. В
своем выступлении доцент кафедры гос.
управления Гулзада Абенова подчеркнула,
что
именно
семья
способствует
формированию
представлений
о
значимости для человека самореализации,
познания самого себя и окружающего
мира, образования, интересной работы
и дружбы. Отвечая на вопрос студентов
«Какую семью выбрать - традиционную
или современную», она отметила, что
ценность расширенной семьи сегодня
существенно снижена и многие молодые
пары сегодня предпочитают жить отдельно
от родителей.
Представления молодежи о семейных
ценностях сегодня – завтра будут реальной
картиной института семьи.
З.Ж. ЖАНАЗАРОВА,
д.с.н., профессор кафедры социологии и
социальной работы

Во Дворце студентов им. У. Жолдасбекова прошел гала-концерт
«Бірінші курс таланттары»

ЖЕЗ ҚОҢЫРАУ
ОҚЫРМАН ХАТЫ

Қ

ұрметті оқырман, «Жез қоңырау» айдарында университетте білім алып
жүрген талапты жастардың шығармашылықтары жарияланатыны сіздерге
мәлім. Кезекті айдарда редакциямыздың электронды мекен-жайына келіп
түскен Қазақ мемлекеттік қыздар педогогикалық университетінің студенті
Ақгүл Айдарбекованың шығармашылығын ұсынуды жн крдік. Ақгүл хатында
з леңдерінің еліміздің жетекші университетінің тл басылымы – «Қазақ
университеті» газеті бетінен кргісі келетіндігін білдіріпті.

Кздің жасын шелектеп жасырады
Тоғандарға сіркіреп бас ұрады.
Жауын жауса далаға атып шығам,
Ал біреулер үйіне асығады.
Жылғалардан ағуда бұлақ әсем,
Мен жасымды мұңыммен шыламас ем.
Алматы, шын бақытты болсаң егер
Дәл осылай ағыл-тегіл жыламас ең!
КҮТІП ЖҮРМІН...

Ақгүл АЙДАРБЕКОВА
1997 жылдың сәуір айының 28 жұлдызында дүниеге келген.
Жамбыл облысы, Жамбыл ауданы, Аса ауылының тұрғыны.
Қазіргі уақытта Қазақ мемлекеттік қыздар педогогикалық
университетінің 2-курс студенті.

КШЕ ЖАҚТА
Кше жақта отырмын тоңып, талып,
Келмей қойдың, тағы да жолықпадық.
Самарқаулық танытып жүздесуге,
Ал жоғалтып алудан қорықпадық.
Менің осы жеткендей шалғайға үнім,
Айғай салдым..!
Ееех.. халің қандай бүгін?!
Сендік жайды білмеймін, бірақ менің,
У-ға айналып кетіпті балдай мұңым.
Жын ұрғандай шарпыды суық қайғым,
Сол қайғымды әспеттеп, ұлықтаймын!
Кше жаққа бір келер деген оймен,
Жан баласын жаныма жуытпаймын!

Кше жақта отырмын, тұнық түнім,
Жылаңқы жүрегімді шын ұқты кім?
Қажет те болған шығар, бәлкім, маған
Осынау ыстық күнде суықтығын.
Сағым құшып, кңілде құйынды арбай,
Келмес жанды күтуім қиын қандай?!
Маған осы мәңгілік сорым ағып,
Кше жаққа елеңдеу бұйырғандай.
Келмедің!
АЛМАТЫНЫҢ ЖАУЫНЫ!
Алматымның арманы асқаралы
Бәлкім, содан манар кк жасқанады.
лдекімдер ренжітіп алды ма екен?!
Алматымнан жып-жылы жас тамады.

Еһ, тағдырым!
Сенің де бардай сиын,
Бірақ бүгін ауырлау жағдай-күйім,
«Енді мені ұмытшы» деген жанды,
Ұмыту қандай қиын!
Қара күздің биылғы сыйы қатты,
Жесір мұңның жай-күйі қиындапты.
Бір болуға ұмсыну тұрмақ бізге,
Бір қалада тұру да бұйырмапты.
Біздің кктем келмеске кетті..бітті..
Кім үшін оятамын текке үмітті?!
Дегенменен мен сізді күту үшін,
Бір белгінің зі де жеткілікті.
Күз келгенде жүрекке жара тұңған
Сынық сәуле іздеймін қанатыңнан.
Бәлкім, сіз кетіп қалар алыс шалғай,
Мен күтсін деп әдейі жаратылған.
Қытықтайды жанымды күзгі үн, дем,
Жанарымда моншағын үзді бірден.
Мені қойшы, мен сізді күтемін ғой
Сізді мүлдем білмеймін... сізді мүлдем.

Тимбилдинг в колледже, приуроченный ко Дню Учителя!
Вы знаете, мне по-прежнему верится,
Что если останется жить Земля,
Высшим достоинством человечества
Станут когда-нибудь учителя.
Роберт РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
Коллектив колледжа КазНУ им.
аль-Фараби в целях повышения
корпоративной культуры и в
рамках проекта КазНУ им. альФараби «Культ здорового тела»
организовал тимбилдинг на базе
отдыха «Маралсай», приуроченный
ко Дню Учителя.
Есть в жизни праздники, которые
касаются каждого из нас. Каждый год
в начале октября мы отмечаем День
Учителя. «Учитель» – слово, которое
в странах Востока пишут с большой
буквы. Призвание, которое требует от
человека всех его сил и способностей
без остатка. Служение, которое не знает
каникул и перемен. Труд учителей и
преподавателей заслуживает искреннего
признания и благодарности. Ведь работа
учителя требует колоссального терпения
и
постоянного
профессионального
совершенствования. Ее значение для
формирования и развития общества
невозможно
недооценить
особенно
сейчас. Бесспорно, что современное
казахстанское образование ориентировано
на системно-деятельностный подход в
обучении, заключающийся в стремлении
научить подрастающее поколение учиться,
сформировать личность с определённой
гражданской и нравственной позицией,
определёнными
ценностными
установками. Понимание необходимости
переориентировать
студентов
на
продуктивную
образовательную
деятельность в условиях внедрения новых
экспериментальных программ побуждает
коллектив колледжа к поиску новых
подходов к преподаванию всех учебных
предметов.

Всегда было принято, что люди
являются самым ценным ресурсом любой
деятельности. Но использовать этот
ресурс хотелось бы наиболее эффективно.
По
этой
причине
мы
стараемся
использовать современные методы и
средства работы с коллективом. Одним
из таких методов является проведение
тимбилдинга, главной целью которого
является повышение взаимодействия
преподавателей,
сплочение
членов
коллектива, воспитание у них осознания
задач и целей, общих для всех.
Коллектив
колледжа
собрался
в
неформальной обстановке – это хорошее
решение для отдыха и укрепления
корпоративного духа. Мы провели
незабываемые выходные дни в одном
из самых красивых, сказочных и
экологически чистых уголков Заилийского
Алатау, в живописном урочище Маралсай,
на
территории
Иле-Алатауского
Государственного
Национального
природного парка. Чарующая красота этих
мест, овеянная легендами, чистейший
воздух, экскурсия, песни под гитару,
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.
Это мероприятие, где строгие костюмы
и галстуки сменились джинсами и
кроссовками, сплотило коллег еще
больше. Легкая и веселая атмосфера
присутствовала на протяжении всего
отдыха. Увидеть коллег не в стенах
колледжа было интересно каждому из
присутствующих. Такая эмоциональная
разрядка помогает повысить мотивацию,
раскрыть
потенциал
каждого
преподавателя, помочь быстрой адаптации
молодых преподавателей, а главное –
выработать в коллективе чувство единства
и сплоченности. Это был незабываемый
праздник – День Учителя – в горах на
чистом воздухе и в самой теплой, доброй и
веселой атмосфере!
Надеемся,
что
этот
тимбилдинг
станет
продолжением
хорошей
традиции, направленной на укрепление
корпоративного духа и сплоченности
преподавателей колледжа.
Р. НУРКАНОВА,
директор колледжа, к.п.н., доцент
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Әл-Фараби атындағы Қазақ
ұлттық университетінің
журналистика факультетінде
баспагерлік-редакторлық және
дизайнерлік өнер кафедрасы
жуырда ұйымдастырған
«Мамандыққа қамқорлық
қажет» тақырыбындағы
дөңгелек үстелдің негізгі
мақсаты баспагерлік мамандық
төңірегінде қордаланып қалған
мәселелерді ортаға салып,
талқылау, шешімін іздестіру
болды.
Факультет деканы Сағатбек Медеубек
ашқан мәжілісте кафедра меңгерушісі
Жетпісбай Бекболатұлы, «Алматыкітап»
АҚ
басқарма
басшысы
Бүбіхан
Шәкиева, журналистика кафедрасының
аға оқытушысы Серік Жұмабекұлы,
Журналистер одағының мүшесі Ұлан
Оспанбай және кафедра оқытушылары
аталмыш мәселе тңірегінде з пікірлерін
ортаға салды. Дңгелек үстелдің басты
қонағы, «Алматыкітап» АҚ басқарма
басшысы Бүбіхан Шәкиева баспа ісінің
қоғамдағы орны мен жай-күйіне кеңірек
тоқталып, толғандырып жүрген толғақты
түйіндерге назар аударды. «Студенттердің
қазақ тілі бойынша білімін арттырып,
кадрларды білікті етіп шығару керек. Тілдің
жілігін шағып, майын ішіп келсін, сондай
редакторларға зәруміз. Қазіргі уақытта
баспа деген кп және соларда тек зейнетке
шыққандар отыр. Бізде ғана емес, ірі
корпорация «Атамұрада» да сондай жағдай.
Сол үшін осы кафедраның ркендеуі
үшін бәріміз күресуіміз керек. Себебі,
мамандықты жете меңгерген жастар бізге
те қажет. Ресей бізге қазақ редакторларын,
корректорларын дайындап бере алмайды.
рине, олар материалдық базалары мықты
полиграфистер мен технологтарды жақсы
дайындайды. Ал енді қазақ тілін меңгерген
сарапшылар бізде дайындалуы керек емес
пе?! Ол үшін те сауатты болу керек. Осы
мамандыққа түскеннен кейін де, сабақтан
тыс уақытта да кітаптарды кбірек оқып,
алып жатқан білімін одан әрі дамытуы
қажет», – деп, жастарды кбірек оқуға,
тереңірек ізденуге шақырды.
Ұстаз Серік Жұмабекұлы: «Студент
бірнеше
саланы
қатар
меңгерсе,
болашақта редактор қызметін де жақсы
атқаратын болады. Себебі, білімі жақсы
редактор алдына келген қолжазбаның
тек орфографиялық қателігіне ғана емес,
мағынасы мен стилистикасына да назар
аударады. Ол үшін, әрине, студенттердің
білімге деген құштарлығын арттыру
қажет», – деп, мазмұнды ой-пікірлерін
кпшілікпен блісті.
Еліміздегі баспа ісі саласы бүгінгі
күні бірқатар қиындықтарды бастан
кешіріп
жатқандығы
анық.
Бұл
негізінен
экономикалық
жағдайға,
қаржы
нарығындағы
тұрақсыздыққа
тікелей байланысты. Алайда баспа
ісінің кштен қалмауы, құлдырамауы
ел үшін аса маңызды. ²йткені ел
руханиятының, мәдениеттің бастаушысы
әрі қалыптастырушысы баспа ісінің
ұлт мәдениетінің дамуындағы рлі арта
бермек. Сондықтан дңгелек үстел басына
жиналған қонақтар аталмыш мәселеге
ерекше кңіл бліп, осы бағытта қоянқолтық бірлесе жұмыс жасау жнінде
уағдаласты.
Нұрила БДІМАНАП,
журналистика факультетінің
3-курс студенті

ҚазҰУ-дың 11 студенті халықаралық Жапон және Toshiba қорының
шәкіртақыларына ие болды
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Жалғасы. Басы 1-бетте

ӨНЕРГЕ ƏРКІМНІҢ-АҚ БАР ТАЛАСЫ

Атап айтар болсақ, шығыстану
факультетінің студенті, талантты жас
пианист Нұртолқын Самғар шетел
шығармаларынан попурри орындап,
крерменнің
ыстық
ықыласына
бленді. Журналистика факультетінің
студенті күміс кмей, жез таңдай
Алтынай Бажанованың әні крерменнің
кңілін ктерді.
Кеште
әр түрлі
халық билерін билеп, бірден кзге

ҚҰРЫЛТАЙШЫ:

Əл-Фараби атындағы
Қазақ ұлттық
университетiнiң
ректораты

түскен дарынды бишілер аз болмады.
Жаңа ғасырдың жаңа стиліне сай,
жаңа заманның жаңаша кзқарастағы
жастарының заманауи биімен химия
және химиялық технология факультеті
зге нерпаздардан ерекшеленді.
«Эстрадалық
ән»
номинациясы
бойынша
1
орынды
қанжығасына
байлаған филология және әлем тілдері
факультетінің студенті Абзал Жаңабай:

РЕДАКЦИЯ АЛҚАСЫ:

«Университетімізде осындай ауқымды
жобаның тетіне қуаныштымын. ²йткені,
ауылды жерде дарынды да нерлі жастар
кп. Бірақ, олардың нерін шыңдауға
ауылда мүмкіндік жоқ. ²нерлі жастардың
тынысын ашатын осындай байқау үшін
университетке зор алғыс білдіремін!» –
деп байқаудан кейінгі қуанышын жасыра
алмады.
Ал химия және химиялық технология

МЕКЕНЖАЙЫ:
050040, Алматы қ., əл-Фараби даңғылы, 71,
ректорат, 11-қабат, №1104 бөлме.
Байланыс телефоны:
377-33-30, iшкi: 11-94,
тiкелей: 377-31-48.
Электронды мекенжай:

Бас редактор м.а.: Əйгерім ƏЛІМБЕКОВА
Жауапты хатшы – Дариға АМАНКЕЛДИЕВА
Тілшілер: Əйкерім КАМАЛДИНОВА, Елдана ТОҚБАЙ
Дизайнер – Досжан БАЛАБЕКҰЛЫ
kazuniver-gazeti@mail.ru
Фототілші –Марат ЖҮНІСБЕКОВ
Корректорлар: Гүлмира БЕКБЕРДИЕВА, Қарлыға ИБРАГИМОВА Газет редакцияның компьютер орталығында терiлiп,

Газет 1994 жылдың 7 ақпанында Қазақстан Республикасының Баспасөз жəне бұқаралық ақпарат министрлiгiнде
тiркелiп, № 1242 куəлігi берiлген

беттелдi. “Бизнес-Информ“ баспаханасында басылды
Тел:.2-93-09-09

факультетінің
студенттері
жоғары
деңгейдегі дайындықтарының арқасында
бұл байқауда кп жетістікке жеткенін
мақтанышпен айтып тті.
Осылайша, нер алаңында талантты
жастардың тұсауы кесілді. ²нерге жаны
құмар жастарымыздың
қадамдары
сәтті болғай. Ал ерекше әсерге бленген
крермендер бұл кешті ұзақ уақыт есте
сақтары анық.
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