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Апталық 1948 жылдың 20 сәуiрiнен шыға бастады

Кезекті ректорат отырысы озық идеялар мен заманауи ашылымдарды қажет ететін бүгінгі қоғамдағы
ғылым мен білімнің сапасын арттыру сұрағын талқылаудан басталды.

Қазақстандық математикалық басқару
теориясы мектебін ұйымдастырушы
ғалым, Қазақстан Республикасының
ғылымына еңбегі сіңген қайраткер, техника
ғылымдарының докторы, профессор
Айсағалиев Серікбай Әбдіғалиұлы биыл
мерейлі 75 жасқа толып отыр.
Жалғасы 5-бетте

Жуырда әл-Фараби атындағы Қазақ
ұлттық университетінде «Тұрақты даму
мақсатындағы коммуникация және медиа»
атты III Халықаралық РR Күзгі мектебі өтті.
Халықаралық деңгейде ұйымдастырылған
шараға АҚШ, Қырғызстан, Ауғанстан елдерінің
бұқаралық коммуникация зерттеушілері, БАҚ
өкілдері, PR мамандары қатысты.

Алдымен мінбеге шыққан ғылым және инновациялық
қызмет
жөніндегі
департамент
директоры
Серік
Мұхамбетжанов университеттің бизнес-инкубаторы мен
стартап компаниялары туралы баяндама жасады. Оның
айтуынша, ҚазҰУ-дың студенттік бизнес-инкубаторы студент
жастардың еңбек нарығына бейімделуіне, олардың кәсіп
керлікке қызығушылығын арттыруға, ғылыми-техникалық
шығар
машылығын дамытуға бағытталған.
«Осы тұрғыда
универ
ситетте кіші және орта бизнестің дамуына мүмкіндік
беретін жобаларды бастапқы кезеңде жарым жартылай қаржы
ландыру экономика секторын нақты бекітуге мүмкіндік береді.
Бұл әр факультеттегі бизнес-инкубаторлар мен құрылған
стартап компаниялардың табысты жұмысының нәтижесі», деді директор. Сондай-ақ ол технопаркте стартап жобалары
бойынша атқарылып жатқан жұмыстар жайын айтып, СБИ
қызметінің тиімділігін арттыру қажеттігіне баса назар аударып,
стартап компаниялар мен бизнес-инкубатор қызметінің негізгі
ережелері мен болашақта алаңдататын мәселелеріне жекелей
тоқталып өтті.
Мәжіліс барысында студенттерді жоғары білім оқу
жетістіктерін сырттай бағалауға (ОЖСБ) дайындау үшін барлық
мамандықтарға арналған пәндер тізімі, тест спецификалары
мен пәндер бойынша тестік тапсырмалар үлгілері көрсетілді.
Бұл туралы білім беру бағдарламалары сапасын бақылау
қызметінің жетекшісі Айгүл Ғабдоллақызы хабарлады. Оның

айтуынша, ОЖСБ өткізу үшін мамандықтар бойынша үлгілік
оқу жоспарларында қарастырылған пәндер бойынша тест
тапсырмалары пайдаланылады. «Студенттер арасында кешенді
тестілеуді өткізудің тәртібі қатаң ескеріледі. Әрбір пән бойынша
тест тапсырмаларының саны – 25. Тестілеу уақыты 180 минутты
құрайды және тестілеу нәтижелері ұлттық тестілеу орталығының
ресми сайтында жарияланады», - деді Айгүл Байнөсерова.
Сондай-ақ жиын аясында бас ғалым хатшы Ләззат
Маратқызының жоғары оқу орнының үздік оқытушысы
байқауы туралы баяндамасы тыңдалды. Ол өз сөзінде байқауға
университеттің штаттық оқытушылары болып табылатын
үміткерлер қатыса алатының айтты. «Конкурсқа құжаттарын
тапсыру сәтінде кемінде бес жыл үзіліссіз ғылыми-педагогикалық
өтілі бар Қазақстан Республикасының азаматтары болу
міндетті. Байқауға қатысушының дербес электрондық мекенжайы тіркеуден өткеннен кейін электрондық түрде құжаттарды
толтыру туралы мәлімет Қазақстан Республикасы Білім және
ғылым министрлігінің сайтында орналастырылады», - деді бас
хатшы.
Мәжіліс соңында жоғары оқу орнына дейінгі дайындық
кафедрасының доценті Жасұлан Садықов 80 жылдық
мерейтойына орай «Әл-Фараби атындағы ҚазҰУ-ға сіңірген
еңбегі үшін» күміс медалмен марапатталып, жиында өзге де
өзекті мәселелер талқыға түсті.
Айнұр АҚЫНБАЕВА

Шара аясында шетелдік және қазақстандық журналистер,
танымал PR мамандарының шеберлік сыныптары өткізілді.
Атап айтқанда, БҰҰ-ның Қазақстандағы Қоғамдық ақпарат
департаментінің басшысы Властемил Самек, ЮНЕСКО
Кластерлік бюросының коммуникация және ақпарат
бөлімінің маманы Сергей Карпов, Колумбия университетінің
профессоры Рафис Абазов, сондай-ақ, Халықаралық «Medianet» журналистика орталығының, бірқатар банктер
мен компаниялардың PR-менеджерлері дәріс оқып, өз
тәжірибелерімен бөлісті.
Тренингтер сандық жүйені сауатты қолдану, ақпаратты реттеу
және БАҚ заңнамасы, жаңа медиа, азаматтық журналистиканың
пікір қалыптастырудағы рөлі, ақпараттық сайттарға контент
дайындау тәсілдері, т.б. тақырыптарды қамтыды.
Алғаш болып сөз алған БҰҰ-ның Қазақстандағы Қоғамдық
ақпарат департаментінің басшысы В.Самек коммуникация
өнеріне, коммуникациялық құыреттілік пен техникаларға,
ақпаратты дұрыс түсіну, дұрыс бере білу маңыздылығына баса
назар аударды. Қатысушылардың мектепте алған білімдерін
практикада сапалы қолдана алатындықтарына сенім білдірді.
Тұрақты даму мақсаттарын көздеп, жаһандық бастамаға
қосылудағы ЮНЕСКО, халықаралық журналистика және
қоғамдық медиа кафедрасының бастамаларына тілектестігін
білдірді.
ЮНЕСКО Кластерлік бюросының коммуникация және
ақпарат бөлімінің маманы С. Карпов мектептің негізгі мақ
саты тұрақты даму мақсатындағы тиімді коммуникацияға
негіздел
гендігін атап өтті. «Тұрақты даму коммуникация
ретінде «сананы жаңғыртудағы» ұлттық стратегиялар және
бағдар
ламалармен қатар тұрады. Бұл мектеп журналистерді
оқытудың модельдерін таңдауға, тұрақты даму мақсатындағы
коммуникацияның орнын анықтауға көмектеседі. Тұрақты
дамудың он алтыншы мақсаты – заңды құрметтеуге және
тиімді мемлекеттік институттарды дамытуға негізделген бейбіт
қоғам орнату – коммуникациясыз әрі журналистерді қорғаусыз
мүмкін емес.

Жалғасы 3-бетте
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3-бет

ҰЛТТЫҚ ОЙЫНЫМЫЗ
ҚАЙТА ЖАҢҒЫРУДА

8-бет

АҚПАРАТ
ҚазҰУ ректоры Ғалым Мұтанов
Францияның Қазақстан
Республикасындағы төтенше әрі
өкілетті елшісі Филипп Мартинэні
қабылдады. Кездесуде университет
басшысы Францияның жетекші оқу
орындары мен ҚазҰУ арасындағы
әріптестік әрі ынтымақтастық
байланыстарды сөз етті.

ҚазҰУ ректорының айтуынша, бүгінде оқу
орны Францияның озық университеттерімен
жемісті жұмыс істеп келеді. Атап өтер болсақ,
бұл Орлеан, Гавра, Робер Шуман атындағы
Страсбург,
Лотарингия
университеттері.
ҚазҰУ аталмыш оқу орындарымен бірге
жоғары
білікті
маман
даярлау
және
инновациялық ғылыми-зерттеу жобаларын
жүзеге асыру үшін күш біріктіріп отыр. Қос
дипломды білім беру бағдарламасы да табысты
жүзеге асырылуда.
Қазіргі таңда ҚазҰУ мен Сорбонна
Париж-Ситэ 7 Дидро университеті арасында
стратегиялық серіктестік келісімшартына қол
қойылған. Өз сөзінде ректор бұл әріптестік
Франция мен Қазақстан мүддесі үшін қажетті
мамандарды даярлау мәселесінде көптеген
сауалдарды бірлесе отырып шешуге мүмкіндік
беретіндігін жеткізді. Осы тұста Гео-энергетика
ғылыми білім беру орталығымен қосдипломды
мамандар даярланып жатқандығын да тілге
тиек етті. Ғ .Мұтанов: «Біздің геоэнергетика

ҚазҰУ-дың бірінші проректоры
Мұхамбетқали Бүркітбаев Түркияның
Афьон Кожатепе университеті
делегациясымен кездесу өткізді.

Бірінші проректор Түркия университеттері
мен
ҚазҰУ
арасындағы
әріптестікке
шолу жасап, өзара тығыз байланыс
орнатылғандығына тоқталды. М.Бүркітбаев
өз сөзінде: «Бүгінде ҚазҰУ Түркияның
Ыстамбұл, Айдын, Анадолу, Осман Гази,
Фатих Сұлтан Мехмет және Бируни сынды
жетекші университеттерімен екі жақты
ынтымақтастық келісіміне қол қойған.
Жыл сайын университетке Түркияның
озық оқытушы-профессорлары келіп, дәріс
жүргізіп отырады. Сондай-ақ университеттер
арасында студент алмасу, PhD докторантура
бағдарламалары ойдағыдай жүзеге асуда», –
деді.
Айта кетерлігі, 2017 жылы Ыстамбұл
университетінде Қазақстан Республикасы
Тәуелсіздігінің 25 жылдығы қарсаңында
Әл-Фараби еуразиялық зерттеу орталығы
ашылған болатын. Орталық жұмысы кәсіби
кадр дайындауға, ҚазҰУ ғалымдарының
еңбектерін
аталмыш
университеттің
халықаралық
дәрежедегі
баспаларында
жариялауға, жарияланым белсенділігі мен
жиілік көрсеткішін көтеруге, сондай-ақ,
білім беру мен ғылыми-зерттеу қызметін
коммерциялауға бағытталған.
ҚазҰУ-дың білім беру саласындағы
тәжірибелеріне,
ғылыми
қызметіне
қызығушылық танытқан Афьон Кожатепе
университетінің
бірінші
проректоры
Мехмет Каракаш әріптестік танытуға дайын
екендіктерін жеткізді.
Делегация өкілдері өз университеттері
жайлы қысқаша баяндалған бейнероликті
ҚазҰУ ұжымының назарына ұсынды. Оқу
орнында бүгінде 13 факультет жұмыс істейді
екен. Сонымен қатар 3 интитут, 5 білім беру
орталығы және консерваториялары бар.
М.Каракаштың айтуынша, университет
тарих, әдебиет, мәдениет, жаратылыстану,
гуманитарлық бағытта жақсы нәтижелерге
қол жеткізген.
Сондай-ақ кездесуде тараптар жазғы мектеп
ұйымдастыру, академиялық ынтымақтастық
бағдарламалары бойынша бірлесіп жұмыс
істеу жайын сөз етті. Оған қоса екі жақ Erasmus + бағдарламасы шеңберінде бірге жұмыс
істеу бағытын ойластыратын болады.
Ж. ҚАРАТАЕВА
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орталығымен ортақ жобаларымыз бар.
Ғылыми салада бірлесіп жұмыс істеп келеміз.
Университет үшін бұл жақсы бастама деп
білеміз», – деді. Кездесу барысында тараптар
геоэнергетика орталығымен ынтымақтастықты
нығайту жайын да алға тартты.
Филипп Мартинэ: «Әл-Фараби атындағы
ҚазҰУ-ды Қазақстанның ең үздік университеті
ретінде танимыз. Сіздердің QS рейтингіндегі
жоғары көрсеткіштеріңіз белгілі. Біз Қазақстан
мен Франция арасындағы стратегиялық

әріптестікті одан әрі дамытуға атсалысамыз»,
– деп ізгі ниетін жеткізді. Ол оқытушы
алмасу бағдарламасына да назар аударды.
Ф.Мартинэнің пікірінше, оқытушы алмасу
арқылы өзара студент алмасу белсенділігін
арттыруға болады. Өз кезегінде бұл екі елдің
бір-бірінің тілін үйреніп, мәдениетімен
танысуға жол ашпақ. Сондай-ақ
ҚазҰУ
ректоры жазғы және қысқы мектептер
ұйымдастыруды ұсынды.
Баспасөз қызметі

Әл-Фараби атындағы ҚазҰУ-да «Қазақ тілін латын графикасына көшіру реформасы –
рухани жаңғыру бастауы» атты дөңгелек үстел өтті. Келелі жиынға Алматы қалалық
әкімдігінің Ішкі саясат басқармасының басшысы Нұрлан Садықов, «Қазақпарат»
халықаралық агенттігінің бас директоры Асқар Омаров және университеттің
оқытушы-профессорлар қауымы мен білімгерлері қатысты.

ҚазҰУ-да «Нұр Отан» партиясының
ауыспалы кубогына арналған ХV
республикалық пікірсайыс турнирінің
ашылу рәсімі өтті.
Дәстүрлі
турнир
жыл
сайын
еліміздің әр түкпірінен келген қазақ
және орыс лигаларында ең үздік
пікірсайысшылардың басын қосады.
Мақсат – жастар арасында пікірсайыс
қозғалысына қолдау көрсету, қоғамдық
пікір көшбасшыларын анықтау, қазақ
тілінің латын жазбасына көшуі, рухани
жаңғыру, Сандық Қазақстан және
волонтерлік қызметті дамыту болып
табылады.
Жеңімпаз атанған аймақ командасы
партияның ауыспалы кубогына арналған
республикалық
пікірсайыс
турнирін
өткізеді.
Алматы қаласының пікірсайысшылары
2016 жылы Астана қаласында өткен
пікірсайыста жеңіске жетіп,
келесі
турнирді
өткізу
құқығын
Алматы
қаласына әкелген болатын.
***
Кафедру Дальнего Востока посетил
Генеральный консул Республики Корея в
г. Алматы господин Джонг Сын Мина. В
составе делегации был консул Ким Хен
Мина, сотрудник консульства Чан Пен
Хва, помощник генерального консула
Тен Елену, а также интерн генерального
консульства Ян Чинха.
Тема специальной лекции: «Пути
расширения
сотрудничества
между
Республикой Корея и Республикой
Казахстан». Всесторонне обсуждался
вопрос об основных задачах по построению
взаимовыгодного сотрудничества между
Казахстаном и Южной Кореей. Лекция
вызвала большой интерес со стороны
студентов и преподавателей. Вопросы
звучали на разных языках, докторанты и
магистранты спорили и задавали вопросы.
Дискуссионная площадка в стенах
КазНУ в очередной раз подтвердила
состоятельность
студенческого
контингента для обсуждений на высоком
уровне дипломатического диалога.
***

Латын әліпбиіне көшу маңыздылығы мен
жаңа жүйедегі емле-ережелер дөңгелек үстел
жұмысына арқау болды. Қазақ тілінің жаңа
әліпбиіне қатысты өзекті сұрақтар мен алда
тұрған тапсырмалар мамандар талқылауына
ұсынылды.
«Президенттің бұл қадамы – саяси ғана
емес, тарихи шешім. Еліміздің тарихындағы
ең маңызды шешім – ол тәуелсіздігімізді
жариялау болса, екіншісі – Рухани жаңғыру
және оның аясында латын әліпбиіне көшуіміз.
Бұл ретте кертартпалыққа салыну үлкен
қателік болып есептеледі. Артқа шегінетін
жеріміз қалмады, енді күтудің, кейінге
қалдырудың реті жоқ. Алдымызда 7 жыл
уақытымыз бар, оның екі жылы бейімделуге,
яғни үйренуімізге кетеді», – деді «Қазақпарат»
халықаралық агенттігінің бас директоры Асқар
Омаров жиын барысында. Оның айтуынша,
жаңа әліпбиде жазу алғашқы уақытта қиындық

туғызғанымен, оны қазақстандықтар тез
үйреніп алады. Осы орайда Асқар Омаров
«Қазақпарат» порталында күніне бір мақаланы
жаңа латын әліпбиінде жариялап отыруға да
уәде берді. Филолог тілші Анар Салқынбайдың
сөзінше, бұл бағытта атқарылар жұмыс
басым, алға қойылған міндет көп. «Латын
әліпбиіне көшу кезеңінде бұқарамен қызмет,
халыққа түсіндіру жұмыстары жүргізілуі
маңызды. Екіншіден, ғылыми жұмыстар дұрыс
атқарылуы тиіс», – дейді маман.
Әліпбидегі
емле-ережелерге
кеңінен
тоқталып, тілдік құрылымын талдаған қазақ
тіл білімі кафедрасының меңгерушісі Съезд
Ақымбек латын әліпбиінің әлі де жетіліп, бір
ретке келетіндігіне сенім білдірді. Сөйлеген
сөзінде филолог жаңа әліпбиге көшу ұлтты
жаңғыртуда жүйелі бастама болғандығын
жеткізді.
ӨЗ ТІЛШІМІЗДЕН

ҚазҰУ әскери кафедрасының
оқытушылары халықаралық педагогикалық
форумға қатысты.
«Өзін-өзі тану: Махаббат пен өнер
педа
гогикасы»
атты
халықаралық
педагогикалық форумы Ұлттық «Бөбек»
орталығының 20 жылдығына арналды.
Форумның салтанатты ашылуында
«Өзін-өзі тану» адамгершілік рухани
бағытта білім беру бағдарламасының
авторы Сара Назарбаева жүрекжарды
тілегін білдірді. Қазақстан Республикасы
Білім және ғылым министрі Е.К. Сағадиев
және Алматы қаласының әкімі Б.К.
Байбек форум қатысушыларына арнап
сөз сөйледі.
Әскери кафедра оқытушылары –
подполковник В.В.Воронин және майор
М.А.Атыханова форумның шеңберінде
өткізілген
жеке
тұлғаны
рухани
адамгершілікке
тәрбиелеу
жөніндегі
шеберлік сабақтарына қатысты.
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Қазақстан Республикасының
Президенті Н.Ә. Назарбаев
жуырда қазақ жазуын латын
әліпбиіне көшіруге қатысты
жұмыс тобымен кездесті.
Кездесу барысында Президент
латын әліпбиін таңдау
үшін көптеген жұмыстар
атқарылғанын атап өтті
және мамандарға, барша
қазақстандықтарға алғысын
білдірді.

3 қараша күні ҚазҰУдың №6 оқу ғимаратында
Әл-Фараби атындағы
университет кітапханасының
Ақпараттық қызмет көрсету
басқармасы қызметкерлерінің
ұйымдастыруымен жаңа
келіп түскен кітаптар көрмесі
ұйымдастырылды.

Бұл әліпби «бір дыбыс – бір әріп»
ұстанымына толық сәйкес келеді.
Білім саласының және тіл маманы ретінде
қазіргі уақыттағы Елбасы Н.Ә.Назарбаевтың
қазақ тілін латын әліпбиіне көшіру саясатын
қолдаймын. Себебі, біріншіден, тіл ауыспай,
таңбаның ауысуы, екіншіден, қарапайым
тілмен жеткізу, сөз немесе дыбыс қалай естілсе,
солай жазылуы латын әліпбиіне көшудегі
негізгі ұтымдылық болады деп ойлаймын.
Әлемдегі халықтың 80 пайызы қолданатын
латын әрпіне көшу озық инновациялар мен
жаңа заманауи технологияға жақындаудың
жолы болып табылады. Жастарымыз да осы
арқылы электронды ақпарат құралдарын да
жылдам игеретін болады.
«Латыншаға көшудің терең логикасы
бар. Бұл қазіргі заманғы технологиялық
ортаның, коммуникацияның, сондай-ақ, ХХІ
ғасырдағы ғылыми және білім беру үрдісінің
ерекшеліктеріне байланысты», – деп Елбасы
айтқандай, латын әліпбиіне көшу заман талабы
болып отыр.
Қазіргі заманда латын әліпбиінің қолданыс
аясы да, мүмкіндігі де зор болып, үлкен
беделге ие. Дүние жүзінде ақпараттың басым
бөлігі ағылшын тілінде таратылатыны белгілі,

Көрмеге келушілер назарына жаңадан
келіп түскен оқулықтар мен оқу құралдары,
фотоальбомдар, монографиялар, әдістемелік
нұсқаулар ұсынылды. Аталған оқу ғимара
тындағы география және табиғатты пайдалану
факультеті мен биология және биотехнология
факультеттерінің
оқытушы-профессорлар
құрамы және студенттері кітап көрмесін тама
шалап, география, биология, гидрология,
туризм және т.б. мамандықтары бойынша
басылымнан
шыққан жаңа кітаптармен
танысты.
«Жақсы кітап – жан азығы» дегендей,
жоғары білікті маман болып қалыптасуға және
өмірдің сан қырлы кезеңдерінен сүрінбей өтуге
кітаптың көрсетер көмегі зор. Осы орайда ұлы
Абай Құнанбаевтың «Пайда ойлама, ар ойла,
Талап қыл артық білуге. Артық білім – кітапта,
Ерінбей оқып көруге» деген өсиет сөздері ерік
сіз ойға оралды.
Ө.Ж. САҒЫМБАЙ,
география, жерге орналастыру және
кадастр каферасының доценті

Қазақстан үшін латынға көшудің пайдасы өте
көп.
Латын әліпбиіне көшу – еліміздің
білімді жастарының қатарының көбеюіне,
қазақ жастарының әлемдік деңгейдегі биік
белестерден көрінуіне және дүние жүзіндегі
жастармен тіл табыса алатын деңгейде болуына,
кез келген ақпаратты, ғаламдық өзгерісті
жастар түпнұсқадан алып, оқи алу дәрежесіне
дейін көтерілуіне қолдау болып табылады.
Бірнеше жылдан бері латын әліпбиіне көшу
керек деп сөз болып, айтылып келе жатыр. Енді
осы үдерісті іс жүзінде орындайтын кезең туды
деп ойлаймын. Латын әліпбиіне көшу арқылы
халқымыздың ғасырлар бойы ұрпақтанұрпаққа беріліп, біздің заманымызға жеткен
сөз өнерін, қазақ әдебиетінің қайталанбас асыл
мұрасын әлемге танытуға жол ашылып, қазақ
елін әлем мемлекеттерімен жақындастырып,
жарқын болашаққа бастайды деп үміттенемін.
«Латын әрпіне көшу – қазақ тілін дамыту
мен жаңғыртудағы ішкі қажеттілік», – дейді

Елбасы Нұрсұлтан Назарбаев. Бүгінгі күні
қазақ тілінің мәртебесі, қазақ тілінің тазалығы
маңызды мәселе болып отыр. Негізі қазақ тілі
– жұмсақ, үнді, мәдениетті тіл. Латын әліпбиі
қазақ тіліне ең жақын әліпби болып табылады.
Шетелдегі отандастарымыздың елден хабар
алуы да біраз жеңілдей түседі, себебі көп
елдерде осы латын әрпі қолданылады.
Қорыта келгенде, латын әліпбиіне көшу –
қазақ халқы ертеден қолданған әліпбиге қайта
оралып, ұлттық санамыздың қайта жаңғыруына
жол ашылып, еліміздің дамудың жаңа деңгейіне
көтерілуіне өз септігін тигізетініне сенімдімін.
Латын әліпбиіне көшу – білім биігіне,
ғибратты ғылымға, өнімді еңбекке талпыну деп
санаймын.

аталмыш шараның Қазақстанның рухани
жаңғыру үрдісін БАҚ және бұқаралық
коммуникациялық
арналар
арқылы
бұқаралық аудиторияға кеңінен түсіндіру,
жариялау, талқылау ісіне бағыт-бағдар беру;
сапалы әрі объективті ақпарат таратуда,
жаңартылған идеология негізінде қоғамдық
пікір қалыптастыруда, онлайн-платформаға
көшуде журналистік қауымдастықтың күшін
жұмылдыру; Қазақстан журналистеріне арнап
қоғамдық сананы жаңғыртудың прогрессивті
және сындарлы идеяларын алға жылжытуға
жәрдем ету сұрақтарын көтергендігін айтуға
тиіспіз.

Жас мамандар мен студенттер кәсіби
PR мамандары мен медиа өкілдерінің
тренингіне қатысумен қатар, қауымдастықтың
ресурстарын қолдану әрі кәсіби тұрғыда өсу
мүмкіндіктеріне ие болды.
Үстіміздегі жылдың 2-4 маусым аралығында
ЮНЕСКО Кластерлік Бюросының қолдауымен
өткізілген «Медиа және PR-коммуникациялар:
тұрақты даму стратегиясы» атты ІІ Халықаралық
Жазғы мектебіне Қырғызстан, Астана, Атырау,
Ақтау, Қарағанды, Түркістан, Тараз, Қостанай
өңірлерінен жас журналистер мен PRмамандары, ЖОО оқытушылары қатысқан еді.

А.Е. САДЕНОВА,
ф.ғ.д., шетелдіктердің тілдік және
жалпы білім беру дайындығы
кафедрасының доценті

Жалғасы. Басы 1-бетте

Өз кезегінде он алтыншы мақсат оқу
модельдері арқылы журналистердің сапалы
білімін көздейтін төртінші мақсатпен тығыз
байланысты», – деп пікір білдірді ол.
ЮНЕСКО
2008
жылы
базалық
журналистиканың он жеті модулін ұсынған еді.
2010 жылы Алматыдағы ЮНЕСКО Бюросы
аталған бағдарламаны әдебиеттермен, оқу
тапсырмаларымен толықтырып, орыс тіліне
аударса, 2014 жылы әл-Фараби атындағы Қазақ
ұлттық университеті ЕҚЫҰ қолдауымен қазақ
тіліне аударды. С. Карпов үстіміздегі жылы
Парижде шыққан жаңа оқу бағдарламасының
орыс тіліне аударылып, оқу материалдарымен
толықтырылғанын
жеткізді.
Маманның
айтуынша,
жаңа
бағдарламаға
ақпарат
құралдарының тұрақтылығы, мәдениетаралық
диалог, жаһандық коммуникациялар, гумани
тарлық дағдарыс, адамдар саудасы, ғылым,
т.б. модульдер кірген. Сөз соңында С.
Карпов өзге елдерден, өңірлерден, жоғары
оқу орындарынан келген қатысушыларға
сәттілік тілеп, халықаралық ұйымдармен
тиімді жұмыс атқарып отырған Күзгі мектеп
ұйымдастырушыларына алғыс білдірді.
Ауғанстаннан Күзгі мектепке арнайы келген
журналистер мен студенттер аталмыш шараға
қатыс
қандарына аса қуанышты екендігін
жасырмады. Ауғанстандағы кедейлік деңгейін
төмендетуде журналистика маңызды рөл
атқаратындығын ерекше айтты.
Күзгі мектеп аясындағы практикалық
кейстер қатысушыларға өте пайдалы болды.
Заманауи
жоғары
технологиялар
мен
коммуникация арналарын тиімді қолдану,
«Рухани жаңғыру» бағдарламасында айтылған
міндеттерді
бұқараға
жеткізу,
түсіндіру,
насихаттау ісін БАҚ арқылы ақпараттық
қолдау және PR-жылжыту бойынша қызықты
дәрістер екі күнге созылды. Осы орайда

Оқытудың жаңа әдістері мен инновациялық
коммуникациялық құралдарды қолданып,
әртүрлі аудиторияға тұрақты өткізіліп келе
жатқан, оқиғаны алдын ала болжап, кез келген
жағдайда мойнына жауапкершілік жүктеуден
қорықпайтын мамандар даярлауға үлес қосатын
Жазғы, Күзгі, Қысқы мектептер болашақта
жалғасын табары даусыз.
ЮНЕСКО, халықаралық журналистика
және қоғамдық медиа кафедрасы

10 қараша күні ЖОО-ға дейінгі білім беру факультетінде ҚХР Алматы қаласындағы
Бас консулдығының вице-консулы Ван Цинмен кездесу өтеді

ПРИОРИТЕТ
Межэтническая толерантность и
общественное согласие – достояние
республики, ее главные ценности.
Важнейшей укрепляющей структурой
сплоченности казахстанского
общества является Ассамблея народа
Казахстана. Ее опыт - уникален
и бесценен, получил мировое
признание. Созданная по инициативе
Главы государства Н.А. Назарбаева
в 1995 году, она заняла достойное
место в республике, оказывает
благотворное влияние на жизнь всех
граждан.

За годы своего существования Ассамблея
накопила большой позитивный потенциал. Во
многом благодаря АНК в стране достигнута
особая атмосфера взаимопонимания. В
Послании «Нұрлы жол – путь в будущее»
доверие и толерантность казахстанцев друг к
другу названы Президентом Н.А. Назарбаевым
ключом к будущему Казахстана. Он отметил,
что «мы должны сами беречь наше единство
и межэтническое согласие». Особый акцент
сделан на молодежь: «Наша молодежь растет
в новой независимой стране. Нынешнее
поколение не видело межэтнических войн и
конфликтов, разрухи 90-х годов. И многие
воспринимают стабильность и комфортную
жизнь в Казахстане как нечто положенное от
рождения». Поэтому среди вопросов развития
АНК особое место занимает молодежное
направление. Этому способствуют постоянное
внимание и разносторонняя деятельность по
поддержке молодого поколения со стороны
Председателя Ассамблеи Н.А. Назарбаева,
высокая оценка его роли в жизни общества.

В России прошел XIX международный
Всемирный фестиваль молодежи
и студентов. Девиз всемирного
фестиваля молодежи и студентов –
«За мир, солидарность и социальную
справедливость, мы боремся против
империализма – уважая наше
прошлое, мы строим наше будущее!».

В нем приняли участие более чем 30 тысяч
участников, гостей и волонтеров из 185
стран мира. В составе делегации Республики
Казахстан была также студентка Казахского
национального университета имени аль-Фараби
Тамила Аяганова. Делегация из Казахстана
состояла из 200 участников со всех регионов и
была одной из самых многочисленных.
Программа
фестиваля
была
очень
насыщенной и была рассчитана на десять дней.
Дискуссионная программа была разделена
на девять площадок: гражданская платформа
развития, экология и здоровье, международное
культурное
пространство,
молодежный
медиацентр «Новые лица», проектирование

Примечательно указание Президента о том,
чтобы «вертикаль» и «горизонталь» Ассамблеи
доходили до каждого казахстанца, обозначенное
в речи на ХХ сессии АНК «Казахстан-2050»:
один народ – одна страна, одна судьба» в апреле
2013 года.
Ассамблея стремится работать со всеми
категориями молодежи. Особое
место
принадлежит студенчеству. В этой связи важно
использовать ресурсы учебного процесса,
знакомить студентов с историей Ассамблеи,

будущего, глобальная политика и ее повестка,
экономика, технологии будущего, а также
будущее науки и глобального развития.
Во время фестиваля на всех площадках
было проведено порядка 818 различных
мероприятий. В том числе конференции,
мастер-классы, семинары, различные форсайтсессии и дискуссии. Спикерами на всех эти
мероприятиях были люди, внесшие вклад
в развитие мира в своей сфере. Среди них:
Президент Российской Федерации Владимир
Путин, известный французский писатель
Фредерик Бегбедер, министр иностранных дел
России Сергей Лавров, писатель и оратор Ник
Вуйчич, президент Сбербанка Герман Грефи
многие другие интересные личности.
Главным событием спортивной программы
фестиваля стал массовый забег участников
на дистанции два и четыре километром с
Тиной Канделаки. Кроме этого, можно было
покататься на коньках и поиграть в хоккей в
Олимпийском парке Сочи, сдать нормативы
ГТО, научиться танцами, скейтбордингу.
Культурная программа была одной из
самых насыщенных на события. Каждый день
проходили концерты, спектакли, лекции,

основными направлениями ее деятельности
и актуальными проектами, практиковать
встречи с представителями АНК. 4 октября
2017 года прошла встреча члена Ассамблеи
народа Казахстана, заместителя председателя
АНК г. Алматы, руководителя культурного и
просветительского центра «Ирныхас» К.В.
Мамсурова
со
студентами-политологами
КазНУ им. аль-Фараби.
В ходе встречи
состоялся заинтересованный диалог о работе
АНК, об участии в ней молодежи.

выставки, показы кинофильмов и мастерклассы. На сцене выступали молодые и
талантливые люди со всей планеты.
Самой запоминающейся для меня останется
церемония открытия ВФМС-2017 в Ледовом
дворце. Началось шоу с историй людей, которые
совершили героические подвиги для нашего
мира. Их истории транслировались на экранах,
одновременно выступали Российский певец, а
на сцене танцевальный театр. Кульминацией
стала речь В.В. Путина и выступление рокгруппы OneRepublic.
Еще одним знаменательным событием на
фестивале стало посещение воодушевляющей
лекции писателя и оратора Ник Вуйчича. После
которой казалось, что у меня за спиной есть
крылья и в любой момент я смогу взлететь от
переизбытка эмоций.
Нельзя не упомянуть о параде, который
организовала
делегация
Казахстана.
Многие участники, в том числе и я, надели
национальные костюмы. На лица мы нанесли
изображения национальной символики, у
каждого в руках был флажок. И все вместе
хором исполняя песни на казахском языке,
танцуя национальные танцы прошли по всему
Сочинскому Олимпийскому Парку подарив
позитив, хорошее настроение и улыбки всем
участникам фестиваля.
Я думаю, что никогда не забуду этот
фестиваль. Невозможно описать атмосферу,
царившую там. Ведь здорово, когда люди из
разных уголков земли пытаются общаться,
несмотря на языковые и культурные барьеры.
Лично мне фестиваль помог в практике
английского языка, в поиске мотивации и
вдохновения, в обмене опытом с людьми из
совершенно разных стран.
Можно сказать, что фестиваль открыл
глаза и стер мифы и предубеждения о тех или
иных народах. Фестиваль помог понять, что
между нами больше общего, чем кажется.
И несмотря ни на различия в цвете кожи, в
вероисповедании, в политических убеждениях,
самое главное – это оставаться человечным при
любых обстоятельствах. Я очень рада, что была
частью фестиваля мира и дружбы!
Тамила АЯГАНОВА,
студентка 2-го курса по специальности
«Переводческое дело»;
И.К. АЗИМБАЕВА,
куратор-эдвайзер
старший преподаватель кафедры
иностранной филологии и переводческого дела
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Студенты высказали гостю просьбу
познакомить их с Домом Дружбы. К.В.
Мамсуров положительно откликнулся на
это пожелание. 18 октября 2017 года такое
посещение
состоялось.
Живой
интерес
у молодых людей вызвала деятельность
этнокультурных объединений, об основных
направлениях которой можно было судить и по
выставочным материалам, имеющимся в Доме
Дружбы. Особенно подробную информацию
студенты
получили
об
этнокультурном
объединении «Ырныхас», которое возглавляет
К.В. Мамсуров. Дополнил представление об
АНК депозитарий, в котором сосредоточены
многочисленные публикации, посвященные
ее истории и современному этапу развития.
В стенах Дома Дружбы студенты встретились
также с представителями Республиканского
молодежного
объединения
«Жарасым»,
созданного при АНК в апреле 2014 года.
Думается, что такая совместная работа АНК
и учебных заведений должна быть постоянной
практикой. Привлечение молодежи к делам
Ассамблеи – это привлечение ее к благородной
работе по сплочению казахстанского общества,
по укреплению республики в целом.
Л.Ю. ЗАЙНИЕВА,
профессор кафедры политологии и
политических технологий, член научноэкспертной группы АНК г. Алматы

Қай заманда, қандай қоғамда
болмасын, отаншылдықтың
бастауында ұлттық мақтаныш сезімі
тұратындығы, ал оның қайнар көзі
– тарих пен мәдениет екендігі анық.
Қазіргі заманда өркениетті ұстанымы
бар ұлттар мен ұлыстар ең алдымен
өзінің кешегі және бүгінгі тарихын
алға тартады. Осы орайда қазақ
білімінің қара шаңырағы әл-Фараби
атындағы ҚазҰУ жанынан құрылған
«Геоархеология» халықаралық
ғылыми-зерттеу зертханасында Нара
институтының (Жапония) «Археология»
ғылыми-зерттеу зертханасының
ғылыми қызметкері, РhD доктор
Садакатцу Кунитакенің қатысуымен
«Қазақстан мен Жапония тас ғасыры
мәдениеттері эволюциясына тарихисалыстырмалы талдау» атты тақырыпта
ғылыми-танымдық дөңгелек үстел өтті.

Зертхана
директоры,
т.ғ.к.,
доцент
Ғ.Т.Бексейітов, археология, этнология және
музеология кафедрасының меңгерушісі т.ғ.к.,
доцент Ғ.Қ.Омаров, кафедра оқытушылары –
т.ғ.д., профессор Д.С. Байғұнақов, т.ғ.к., доцент
М.Қ.Егізбаева, т.ғ.к., доцент Г.А.Мейрманова,
магистрант Б.Е.Сатаевалардың ассалысуымен
Е.Бекмаханов аудиториясында өткен шара
«Археология» мамандығында оқып жатқан
болашақ археологтарды шетелдік ғалымдардың
жаңалықтарымен таныстыруға бағытталды.
Осы ретте сөз алған Садакатцу Кунитаке
Қазақстанның баға жетпес археологиялық
байлықтары бар екендігін атап өтіп, соның
ішінде осы территорияларды қоныстанып,
мекендеген ежелгі адамдар уақыты – тас
дәуірі (палеолит) кезеңінің ескерткіштері
мен мәдениеттерін зерттеп жатқандығын
мәлімдеді. Жапондық ғалым осы кезең
ескерткіштерін зеттеуде қолданылатын әдістәсілдермен таныстырып, сол қолданылатын
методикалардың
ерекшеліктері
мен
маңыздылығына кеңінен тоқталып өтті.
Сондай-ақ дөңгелек үстелге қатысушылар
археологиялық қазбалардың әр кезеңдердегі
өсіп-өркендеу ерекшеліктері мен қоғамдағы
орнын
зерделеудің
тарихи
сананы
қалыптастыруға тигізер ықпалын атап айтты.
Жапондық ғалым өз елінің тәжірибесін алға
тарта отырып, археологиялық қазба жұмыстары
барысында табылған мәдени қабаттар мен
ескерткіштерді қоғаммен тікелей байланыста
жүйелі түрде зерттеуге назар аударды.
Ғ.Т. БЕКСЕЙІТОВ, т.ғ.к., доцент;
Б.Е. САТАЕВА, магистрант

В КазНУ состоялась встреча первого проректора Мухамбеткали Буркитбаева
с делегацией университета Афьон Коджатепе (Турция)

МЕРЕЙТОЙ
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Жалғасы. Басы 1-бетте

Көпшілік мойындаған ғалымдар өмірдің
бар рахатын ғылымнан ғана іздеп, материалдық
байлықты онша місе тұтпаған екен. Соған
қарағанда, «ақылды болсаң, неге бай емессің»
деген бүгінгі күннің пәлсапасы қисынсыз
екен-ау. Жаңа ғасырдағы адамзат алдында
тұрған түйткілі мол өзекті мәселелерді шешуде
алғашқы орынды математиктер алатындығы
күмәнсіз. Өйткені атом бомбасын да, ғарыштық
кереметтерді де жасауда математиктердің сырт
қалмағаны бесенеден белгілі. Демек, келешекте
адамзат
терең
талдауларға
негізделген
программаға бағынса ғана тіршіліктен қол
үзбейтін болар. Ал мұндай программа күрделі
есептеулерсіз,
өлшеусіз
интеллектуалдық
жігерсіз және біліктілігі жоғары математиктерсіз
қалай жасалмақ? Ендеше, математика әлемдегі
құдіретті де қадірлі мамандықтың біріне
айналуға тиіс. Математикалық білімнің өзі
компьютерді, компьютерлік технологияны
және заманауи ақпараттық мүмкіндіктерді
үйретуді қамтуы қажет. Кезіндегі Бу, Электр,
Атом ғасыры секілді жаңа ғасыр Компьютер
ғасыры болатындығы айдан анық. Осыған орай,
аталмыш салада мамандар даярлауды жүзеге
асыру бағытында жемісті еңбек етіп жатқан
механика-математика факультетінде қызмет
істейтінімізді мақтан тұтамыз. Факультетіміздің
тамаша тарихында көзден кетсе де, көңілімізден
мәңгілік орын алған, елімізге елеулі еңбек
сіңірген тұлғалар туралы талай-талай жазылып
жүр, жазыла да бермек. Қазірдің өзінде қарымы
қайтпаған, тың идеялардың көрігі, болашақ
білікті мамандар дайындау ісіне белсене
ат салысып жүрген, танымал тұлғалардың
томағасын сыпырған кемел ойлы кіслерден де
кенде емеспіз.
Сондай саңлақтардың бірі – жарты
ғасырға жуық университеттен табан аудармай,
қалтқысыз қызметтен таймай келе жатқан
математикалық басқару теориясы саласының
көрнекті маманы, ҚР ғылымына еңбегі сіңген
қайраткер, техника ғылымдарының докторы,
бірнеше академияның академигі, профессор
Айсағалиев Серікбай Әбдіғалиұлы. Профессор
С.Ә.Айсағалиев құрған математикалық басқару
теориясының мектебі шеттік шартары бар
дифференциалдық теңдеулер жүйелерін тиімді
басқарудан, дифференциалдық теңдеулердің
классикалық шеттік есептерінің конструктивті
теориясынан, реттелінетін және фазалық
жүйелердің
абсолют
һәм
асимптоталық
орнықтылығынан алған сүбелі нәтижелерімен
танымал болып отыр.

Кеңестер
Одағы
заманында
халық
шаруашылығын өркендету үшін математиканы
жете меңгерген, экономика мен экологияның,
жаратылыс ғылымдары мен техниканың
күрделі
математикалық
проблемаларын
электронды машиналар көмегімен шеше
алатын кадрлардың қажеттілігі, мамандары
математикалық шыңдаудан өтпеген физика,
химия, биология салаларының математикалық
проблемаларын шешуден туындаған мәселелері
1975 жылы сол кездегі жаңа «Қолданбалы
математика» мамандығы бойынша білікті
мамандар дайындап шығуға қажетті басқару
теориясы кафедрасын ашуға мұрындық болған
еді. Міне, сол кафедраны өзі ұйымдастырып,
отыз
жылдан
аса
уақыт
басқарған
С.Ә.Айсағалиев мемлекетіміздің көшбасшы
қызметкерлерін баптауда ерен еңбек сіңірді.
Қазіргі компьютерлік ғасырдың қайнар көзіне
айналған электронды-есептеуіш машиналар
жүйесін жасау гуманитарлық және табиғи
ғылымдарға, атап айтқанда, математикаға да
орасан әсер етті. Нәтижесінде математиканың
барлық классикалық (алгебра, геометрия,
математикалық анализ, дифференциалдық
теңдеулер және т.б.) тараулары толығымен
қамтылатын жаңа математикалық бағыттар
дүниеге келді. Сол жаңа бағыттардың, атап
айтқанда, математикалық программалауды
(сызықтық,
бейсызықтық,
дөңес
программалаулар) қамтитын математикалық
басқару теориясы, тиімді басқару (үлестірілген
және жинақталған параметрлер жүйесі),
банах кеңістігіндегі экстремалды есептердің
жалпы теориясы, стохастикалық жүйелердің
математикалық теориясы, негізгі тараулары
матрицалық ойындар мен дифференциалдық
ойындар болып табылатын шешім қабылдаудың
математикалық теориясы, кезектер мен жаппай
қызмет көрсетудің теориясы, желідегі тасқындар,
иерархиялық жүйелердің ақпараттық теориясы
жаһандану заманындағы басым бағыттарды
анықтауда айтарлықтай орын алатындығын
өмірдің өзі көрсетіп отыр. Осы бағыттар
бойынша кеңестік республикалардың барлық
университеттерінде «Қолданбалы математика»
мамандығының аясында «Тиімділеу және
тиімділік әдістері», «Операцияларды зерттеу
және жүйелік талдам» мамандандырулары
ашылып, кафедраның негізгі пәндері –
«Тиімділеу әдістері», «Операцияларды зерттеу»

– университеттер мен техникалық жоғары оқу
орындарының оқу жоспарындағы іргелі пәндер
қатарынан орын алды. Осы маманданулардың
және математикалық кибернетика, дискретті
математика, аппроксимация теориясы және
оның қолданымдары, математикалық моделдеу,
математикалық
физика
бағыттарының
арқасында қолданбалы математика қоғамның
қозғаушы
күшіне
айналды.
Профессор
С.Ә.Айсағалиев басқарған осы саланың
мамандары экономика мен экологиялық
үдерістердің,
химиялық
және
ядролық
реакторларды
басқарудың
математикалық
моделдерін жасады. Мұнай өндірудің сандық
әдістері, биологиялық және медициналық
кибернетика,
спутниктер
мен
ғарыш
аппараттары, ұшақтар қозғалысын басқару,
роботтық
және
электроэнергетикалық
жүйелерді меңгеру жолындағы көптеген
жобалар дүниеге келді.
Еліміз егемендік алған жылдары Серікбай
Әбдіғалиұлы жаңа талаптарға сай заманауи
оқулықтар мен әдістемелік құжаттар жасауда
да жастарға жол көрсетіп, жаңашылдығымен
танылды. Қажырлы еңбегі мен табандылығы

үлгі болған ұлық ұстаздың жолын жалғастырып
жүрген шәкірттері тек Қазақ елі аумағында ғана
емес, ТМД елдерімен қатар Америка, Алмания,
Қытай сияқты шет елдерде де математикалық
қызметін дамытып жүр. Өзі басқарған
кафедрадан түлеген түлектердің мемлекет
басқару аппараттарында, ірі ғылыми орталықтар
мен жоғары оқу орындарындағы тізгінді ұстап
отырғаны, дайындаған ғылым кандидаттары
мен ғылым докторларының дербес мектеп
ашулары
да
Серікбай
Әбдіғалиұлының
қоғамдағы жапырақ жайған бәйтеректей орнын
білдірсе керек. Қашанда қарымдылығымен
көзге түсуден танбайтын академик ұстазымызға
жетпіс бес жылдық мерейтойынан соң да
тұғырдан түспей, бала кезден бауыр басқан
ғылым жолындағы жетістіктерін молайтып,
мамандық таңдау мен жар таңдаудың эталоны
болып қала беруіне тілектеспіз.

популяризацию
украинской
литературы
в Казахстане и глубокие исторические
достижения по восстановлению справедливости
в отношении незаконно репрессированных
людей. Удостоверение академика и медали
Довженко и Гоголя на заседании ректората
КазНУ им. аль-Фараби Г.К. Мукановой
вручил Президент Международной Академии
литературы и искусства Украины, известный
журналист, писатель, переводчик, поэт Сергей
Дзюба.
Несколько слов о номинанте. Историкпублицист Гюльнар Муканова – выпускница

нашего университета. После завершения
учебы она трудовую деятельность начала в
Петропавловском пединституте в качестве
молодого специалиста, где работала с 1985 по 2005
годы на должностях преподавателя, старшего
преподавателя, доцента. Продолжая научные
изыскания, в 1989-1991 годы была стажеремисследователем в Институте Востоковедения
АН СССР, а в 1991-1994 годы там же прошла
очную целевую аспирантуру. В 2005-2011 годы
работала главным специалистом, начальником
отдела социально-культурной сферы акимата
Североказахстанской области, заместителем
начальника управления образования области,
начальником государственного учрежденияотдела
внутренней
политики
города
Петропавловска.
Руководила
научно-исследовательской
лабораторией «Экология этносов Центральной
Азии и Казахстана» Североказахстанского
госуниверситета им. М. Козыбаева. Г. Мука
нова также работала директором Центра
стратегического анализа и прогнозирования
КазНУ им. аль-Фараби.
Гюльнар Кайроллиновна – продуктивный
ученый, является автором семи монографий,
одного учебника, трех учебных пособий, более
150 научных статей, в том числе в зарубежных
журналах с ненулевым импакт-фактором,
индексируемых в Scopus и Tomson Reyters.
Участвовала в съемках документальных
фильмов о Магжане Жумабаеве, Ахмете
Байтурсынове, Мухамеджане Карабаеве. Она
в 1998-2001 годы удостоилась Государственной
научной стипендии для талантливых молодых
ученых Академии наук республики в области
исследования истории и культуры Центральной
Азии и Казахстана, грамоты МОН РК за

руководство лучшими научными работами
студентов
по
социально-гуманитарным
наукам, «Благодарственного письма» ректора
КазНУ им. аль-Фараби. Она также является
обладательницей Золотой медали аль-Фараби.
В научных и творческих работах Г. Мука
новой всегда ставятся вопросы нрав
ственности и духовности, сохранения нашего
исторического наследия. Именно на это, на
утверждение ценностей, которые в любые
времена служат нам опорой, скрепляют
народное единство, будет направлен проект
Духовной модернизации. Талант, вдохновение,
мастерство – важнейшие факторы творческой
деятельности. Нам удалось побеседовать с
известным ученым и публицистом. На наш
вопрос «Какое значение для Вас имеет эта
награда?» Гюльнар Кайроллиновна ответила
присущей ей скромностью: «Данная премия
в области литературы и искусства для меня
значит многое, как и то, что получила я ее из
рук Президента Международной Академии
литературы и искусства Украины Сергея
Дзюбы. Любой творческий человек понимает,
что это очень престижная награда. Лично меня
она обязывает делать еще больше, так как мои
произведения прошли читательскую экспертизу
в Украине и Казахстане».
Поздравляя с заслуженными наградами
талантливого коллегу, желаю огромного
вдохновения, которое никогда не закончится,
Музу, сопутствующую везде и всегда,
возможность воплощать свой потенциал,
с каждым днём открывать для себя новые
стороны и аспекты творческих идей.

Согласно исследованиям лингвистов,
слово «творчество» является одним
из часто употребляемых в русском,
как научном, так и разговорном
языке. Часто мы говорим не просто
об инициативе, а о творческой
инициативе, не о мышлении, а
о творческом мышлении, не об
успехах, а о творческих успехах.
Общественная и даже частная жизнь
людей исторически основываются на
творческих достижениях. Признание
заслуг творческого человека является
важным элементом поощрения и
знаком проявления благодарности
от общества и современников. А если
выдающаяся личность удостаивается
наград иностранного государства,
то это придает особую значимость
событию.

Не так давно Международной почетной
медали Александра Довженко за заслуги в
пропаганде творчества Довженко впервые в
Казахстане удостоена публицист, кандидат
исторических
наук,
доцент
кафедры
издательско-редакторского и дизайнерского
искусства Гюльнар Муканова, произведения
которой публиковались в Канаде и Украине.
Медалью Александра Довженко, учрежденной
Международной литературно-художественной
академией Украины, отмечаются заслуги
граждан Украины, иностранных граждан,
творчески проявивших себя в сфере искусства
и науки, внесших весомый вклад в развитие
национальной культуры и возрождения
духовности. Гюльнар Кайроллиновна также
была удостоена Международной литературной
премии имени Николая Гоголя. Данная
литературная премия и медаль вручены
Г.К. Мукановой за значительный вклад в

Барлық шәкірттері мен
факультет ұжымы атынан
Төлеухан ИМАНҚҰЛ,
Қанжарбек ИМАНБЕРДИЕВ,
Болат ӘБЕНОВ

Бейсен СЕРИКБАЙ,
старший преподаватель

Ө.А. Жолдасбеков атындағы Студенттер сарайында «Отандық кино күні» жобасы аясында
«Сенім жолында» фильмі жастар назарына ұсынылды

ЖА ЛЫН
Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық
университетінің студенттері жуырда
Мәскеуде ТМД қатысушы елдерінің
Мемлекетаралық гуманитарлық
ынтымақтастық қорының қолдауымен
өткен «ТМД кеңістігінде Ұлы Жібек
жолының туристік әлеуеті» тақырыбына
арналған халықаралық симпозиумға
қатысып қайтты. Ауқымды шараға
Қазақстан, Ресей, Түркменстан,
Өзбекстан, Қырғызстан, Армения және
Тәжікстан елдерінің өкілдері қатысты.

Халықаралық жоба инновациялық тәсілдер
негізінде мәдени жолдарды жобалауға және
Ұлы Жібек жолы брендімен ТМД кеңістігіндегі
мәдени жолдың тұжырымдамалық дамуына
бағытталған. Қойылған міндетке қол жеткізу
ТМД елдері қатысушыларының жоғары оқу
орындарының серіктестігі негізінде адамдық
капиталды қалыптастыру үдерісіне сүйенеді.
Симпозиум аясында қазіргі Жібек жолының
мәселелерін зерттеуге арналған жаңа әдістер
қарастырылды. Барлық қатысушылардың
ұсынған материалдары белсенді талқыланып,
идея және тәжірибе алмасу жүзеге асырылды.
ТМД кеңістігінде Ұлы Жібек Жолының
туристік әлеуетін арттыру бойынша шешімдері
бірге іздестірілді.
ҚазҰУ студенттерінен құралған топ Алматы
облысы Панфилов ауданының туристікрекреациялық әлеуетін көпшілік назарына
ұсынды. Студенттер негізгі көрікті жерлерді
қарастырды: Жаркент мешіті, Жаркент
Православ шіркеуі, Ә.Қастеев атындағы
Көркемдік
галереясы,
Жаркент-Арасан
балшықты-бальнеологиялық
сауықтыру
орны және т.с.с. Таныстыруда Қазақстандағы
туризмді дамытудың ірі орталықтары бола
алатын «Қорғас» шекаралық серіктестігінің
халықаралық орталығына, Нұркент жаңа
қалашығына
басты
назар
аударылды.
Сонымен қатар, Панфилов ауданында тұратын
халықтардың дәстүрлері мен әдет-ғұрыптары,
ұлттық тағамдарының ерекшеліктері көрсетілді,
бұл симпозиумға қатысушылар арасында үлкен
қызығушылық тудырды.
Құрамында туристік фирмалардың және
қонақ үй бизнестерінің жетекшілері болған
сараптамалық
комиссия
студенттердің
еңбектеріне және Панфилов ауданының
әлеуетіне жоғары баға берді.
Жоба
аясындағы
зерттеу
шарасын
басқару және жүргізу жұмыстарын жобаның
жетекші ұйымы – Ресей халықтар достығы
университетінің Туризм және қонақ үй бизнесі
институты жүзеге асырды.
Ұлы Жібек Жолын зерттеу – келешегі
бар тақырып және бұл жоба жалғасын
табатыны сөзсіз. Бұл бағыттағы алғашқы
қадамдар студенттердің әл-Фараби атындағы
ҚазҰУ-дың рекреациялық география және
туризм кафедрасы негізінде «Ghazhap zhol –
Уникальный путь» халықаралық интерактивті
клубын құруына жол ашты.
А.Г.АБЛЕЕВА,
рекреациялық география және туризм
кафедрасының доценті;
Аида ҚАЛИЕВА,
4-курс студенті

№31 (1665) 7 қараша 2017 жыл
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Ежегодно магистранты
КазНУ им. аль-Фараби имеют
уникальную возможность пройти
научную практику в ведущих
зарубежных организациях,
чтобы попробовать свои
силы в выбранной области
специализации, получить
бесценный опыт, а так же
собрать целый блок материалов
из фондов хранилищ библиотек
по теме магистерской
диссертации.

Мы, магистранты факультета истории,
археологии
и
этнологии,
получили
приглашение
и
возможность
посетить
Гейдельбергский Университет имени Рупрехта
и Карла – старейшего и одного из наиболее
престижного университета на территории
современной Германии, основанный в 1386
году. Который занимает 68 место в общем
рейтинге QS, и входит в тройку лучших
университетов Германии.
Находясь на исследовательской стажиров
ке в городе Гейдельберг (Германия) мы
озна
комились с системой образования в
университете европейского образца. Была
проведена
ознакомительная
встреча
с
профессорским составом и главным руко
водителями центра «Азия и Европа в глобальном
контексте» г-ном О. Ламерсом и Софи Роше,
которая любезно согласилась принять нас в
качестве гостей практикантов, которая так же
была нашим ответственным лицом во время
всей поездки. Далее мы познакомились с
преподавателями наших курсов. А так же был
предоставлен свободный доступ к центральной
университетской библиотеке и к библиотекам
всех отдельных факультетов и центров.
Были проведены научные экскурсы в фонды
библиотек университета, как в общие разделы,
так и по специальности.
Первым этапом нашей исследовательской
стажировки было посещение лекции курсов,
которые они проводили для своих студентов.
Мы были зачислены как гости курса, но так
же активно учавствовали и дискутировали
на тему лекции во время урока. Первый
курс, который мы посетили, был «Методы
исследования в антропологии». Этот курс
направлен
на
ознакомление
учащихся
с основными концепциями и методами
исследований в антропологии и смежных
дисциплинах. Наиболее важные методы
эмпирических исследований в этой области
включают наблюдение за участниками,
беседу и интервью. Во время лекции были
рассмотрены такие вопросы, как: «Participant
observation», «Interviewing», «Record method».
Лекцию проводил д-р С. Силлер, который
так же помог ответить на многие вопросы по
предмету, и по диссертационным работам.
Мы узнали много полезного и нового на

курсах нашего руководителя Софи Роше
«Мультикультурализм». Этот курс нацелен
на переход от политических и теоретических
текстов по мультикультурализму к новым
концепциям, таким как исследования по
изучению многообразия, в примерах, особенно
касающихся мусульманского населения в
Европе. На уроке мы разобрали два основных
текста: «Ethnic diasporas and Business comparativeness – minority-owned enterprises in
London», «Doner kebap and social positioning
struggle of German Turks». Лекция проходила
как дискуссионная площадка, где каждый
высказывал свое мнение относительно двух
представленных тем.
В течение двух недель пребывания
мы посетили на нескольких научных
семинарах и встречах, имели возможность
про
консультироваться
со
многими
преподавателями и гостями семинара. Это
былисеминар по теме «Парадоксы советских
и постсоветских памятных практик в
Днипр(петровске)», который провел д-р Андри
Портнов из Берлина. Успешно прошла встреча
д-ра Серены Бинди с лекцией «Целебные
лечения Гималая», это была одна из серии
лекции «Медицинского Антропологического
Форума». Мы смогли на прямую работать с
преподавателями и студентами наших курсов,
которые помогли нам в поисковых работах в
библиотеке.
На втором этапе пребывания была

проделана работа по изучению научной
литературы, касаемо темы магистерской
диссертации.
Благодаря руководству нашего факультета,
мы смогли получить приглашение престижного
университета,
где
среди
выдающихся
выпускников
этого
образовательного
учреждения
значатся
путешественник,
антрополог и этнограф Николай МиклухоМаклай, великие философы Гегель и Ясперс,
естествоиспытатель Роберта Бунзена и др.
После плодотворной работы в течение
двух недель пребывания, выполняя все
задания, мы получили сертификаты об
успешном прохождении стажировки. По
окончанию стажировки нам было предложено
в дальнейшем вести научно-исследовательские
связи между КазНУ им. аль-Фараби и
Гейдельбергским Университетом, а так же д-р
Софи Роше дала свое согласие стать научным
консультантом при поступлении на программу
PhD. Мы смогли не только получить новые
знания и опыт, но и имели честь представить
наш «Альма-матер» в европейском вузе. Девиз
университета гласит: «Semper Apertus Immer offen», что значит «Книга знаний всегда открыта»
для тех, кто всегдя ищет знания.

яғни «Стандарттау және сертификаттау» мен
«Техникалық физика» мамандықтары бойынша
жүргізіледі. Білім беру бағдарламасының
мерзімі 2 жыл. Бағдарлама білім беру
барысында белсенді әдістер мен оқыту түрлерін
пайдаланып, екі бірдей халықаралық тәжірибе
қорын жинақтауға мүмкіндіктер беруді
көздейді. Білім алушы екі білім ордасының

қос дипломына қол жеткізеді. Бұл білім
бағдарламасына қабылдау процесі екі білім
ордасында да бірдей жүргізіліп, ортақ қабылдау
емтихандары алынады.
«СОП» – қос дипломды магистрлік білім
беру бағдарламасы бүгінгі таңда студенттер
арасында көп сұранысқа ие болып отыр.
А.З. НҰРМҰХАНОВА

А.И. ДУЙСЕБАЕВА,
Б.Б. ЕРКЕМБЕК,
магистранты 2-го курса
кафедры истории Казахстана

2009 жылдан бастап ҚазҰУ-да
заман талабына сай маңызды
магистратура мамандықтары
бойынша қос дипломды білім
беру бағдарламалары жүзеге
асырылуда. Қос магистрлік
бағдарламаларды іске асыру
мақсатында университет алысжақын шетелдік жетекші жоғары оқу
орындарымен келісімшарт жасасты.
Сондай қос дипломды білім беру
бағдарламаларының біріне шолу
жасайық.

«СОП» – қос дипломды магистрлік білім
беру бағдарламасы,
физика факультетінің
жылу физикасы және техникалық физика
кафедрасы ұйымдастырған. Қазірде «СОП»
бағдарламасы Санкт-Петербург ақпараттық
технология,
механика
және
оптика
бағытындағы мемлекеттік университетімен
біріге жүргізілуде. Бағдарламаның ҚазҰУдағы жетекшісі – жылу физикасы және
техникалық физика кафедрасының доценті
Ж.Қ. Шортанбаева.
«СОП» білім беру бағдарламасы физика
факультетінде негізгі екі бағыт бойынша,

В КазНУ прошел мастер-класс по приготовлению корейской кухни для студентов корееведов и японоведов

ЖЕЗ ҚОҢЫРАУ
Бегалиева Ақерке Асқарқызы
ОҚО, Сарыағаш ауданы, Жiбек Жолы ауылында
дүниеге келген. Өлең шығарумен қатар, сурет
салғанды ұнатады. Мектеп қабырғасында көптеген
шараларға белсене атсалысқан. Аудандық
Абай-Шәкәрiм оқуларының «Ақындар сайысы»
аталымының 3-орын және бас жүлде иегері,
облыстық Абай-Шәкәрiм оқуларының 3-дәрежелi
дипломымен марапатталған. Мектепті үздік
тамамдаған Ақерке: «Өзiм ең үлкен деп бiлетiн
жетiстiгiм – ҰБТ-дан 112 балл жинап, Қазақстандағы
ең үздік оқу орны – әл-Фараби атындағы Қазақ
ұлттық университетiнің студенті атануым», – дейді.
Ақерке қазіргі таңда филология және әлем тілдері
факультетінің 2-курс студенті.

ЖЕТIМДЕР
Бүгiнгi күн сырын шертiп баяндайды қаламым
Бiз секiлдi қандастардың күйiн жыр қып жазамын.
Мейiрiмнен жұрдай болып, ата-анадан айрылған
Жетiмдердiң жырламақпын тартып жүрген азабын.
Бұл өмiрде бәрiн де бiз бақытты деп санаймыз
Мына әлемге жеңiл-желпi көзқараспен қараймыз.
Ал жетiмнiң күнi өтуде қарауменен есiкке
Бастан кешiп көрмегесiн елестете алмаймыз.
Бiр күн келiп, әке-шешем алып кете ме екен деп
Тыс құрыса бiреу келiп, мейiрiм бере ме екен деп
Әрбiр күнi құр үмiтпен, күтуменен өтедi
Кiм келсе де «анам ба» деп жан жүрегi елеңдеп.
Ата-анамыз бола тұра «Бақытсызбын мен» деймiз,
Бұл өмiрде бiзден өткен бақытсызды көрмеймiз.
Бiрақ, олар көз жастарын көрсетпейдi ешкiмге
Ол жандардың iштей жылап жатқанын бiз бiлмеймiз.
Әркiмге де мұң мен бақты өлшеп Құдай бередi,
Бергеннен соң пенделердiң шыдамын да көредi.
Бiреулерiн жетiм қылып, бiрiн қылар мүгедек
Не шара бар, олар соған шыдауменен көнеді.
БОЛАШАҒЫМ МЕНI КҮТУДЕ!
Әрбiр күнiм, әр сағатым, әр минутым өтуде
Менiң жарқын болашағым менi асыға күтуде.
Әрдайым мен ұмтыламын, одан әрi iзденем
Көз көрмеген сол ғажайып арманыма жетуге.
Ұстаздардан алған бiлiм – ертеңiмнiң жемiсi
Ата-анадан алған тәрбием – өмiрiмнiң үлгiсi.
Бала күнiм былдырлаған – бүгiнiмнiң бастауы
Ал бүгінім – болашақтың бастау алар белгiсi.
Әр адамның болашағы өздерiнiң қолында
Болады ғой әр сәтiңдi пайдаланып қалуға.
Бұл өмiрден керегiңдi ал,керегiн бер өмiрге
Барыңды сал бұл өмiрдiң бар рақатын алуға.
Мен әрдайым өз күшiме, бiлiмiме сенемiн,
Тек өзiме қабылдаймын ертеңiме керегiн.

7

Зымырап уақыт өтiп барады, бүгiн де өтер кешегi
Өмiрiң қашан бiтетiндiгiн Алланың өзi шешедi.
Адамдарға көмектесiп бiз, жақсылық жасап қалмасақ
Өлшеп берiлген қып-қысқа ғана өмiрiң өтiп кетедi.

Бостандықпен таң атырып жиырма бес жыл өткiздiк
Тәй-тәй басып келедi елiм, жас балаша еңбектеп.
Қазақстанды мемлекеттiк дәрежеге жеткiздiк
Халқымыздың бақыты үшiн одан артық не керек?!

АБАЙ АТА – ҚАЗАҒЫМА ҰЛЫ АҚЫН!
Бар қазақтың құдiретiн үлгi қылған әлемге
Қара сөзiн қалдырды ол жас ұрпаққа, өренге.
Өзi емес, аты оның ғұмыр кешер мәңгiлiк
Жаны құмар сөзге де оның, жаны құмар өлеңге.

ТАБИҒАТ, ҒАШЫҚПЫН ЖАУЫНЫҢА!
Тыныштықты қалайды жаным кейде
Бар тiрлiктен баз кешiп шаршағанда.
Бұл дүниенi ұмытқың кеп тұрады
Өкпелейсiң, ренжисiң барша адамға.

Абай ата қазағымда жарқын жұлдыз, ұлы ақын
Өлеңiнен барша қазақ бiр өсиет ұғатын.
Қазағымның ұлы сөзiн алтын жiппен кестелер
Өлмейтұғын ешуақытта өлеңiң мен ұлы атың.

Сондай сәтте жанымды жұбат, жаңбыр
Бар дүниенi ұмыттыр, қуаттандыр.
Жай ғана себелеме, нөсерлеп жау
Суыңмен бар денемдi шуақтандыр.

Бәрiн таңдай қақтырған өлең мен қасиетiң
Мұра болып қалды бiзге өзiң жазған өсиетiң.
Өзiңiздей ақынның өлеңдерiн жатқа оқып,
Алдыңызда бүкiл халық таңданатын, бас иетiн.

Денемдi малмандай қып су қылсаң да
Найзағайлап төбемнен ұмтылсаң да
Көк аспанды қап-қара бұлт қылсаң да
Ашуланып, долданып бұлқынсаң да
Мен сенi тамашалап тұра берем!

Бұл өмiрден бәрiн көрем, жақсыны да жаманды
Ақыры мен бұл өмiрге бiр рет қана келемiн!

Абай ата, мен де сiздей мықты ақын боламын
Ұлы өнердiң жарқыраған биiгiне шығамын.
Сiз бастаған алтын жолын, iзгi жолын өнердiң
Бар қазаққа ұқтырамын және өзiм ұғамын!

ҚОЛЫМА ҚАЛАМ АЛҒАН СОҢ
Жетi-ақ күнде жаратқан, мына жарық әлемдi
Алланың берген дарыны, жазатыным өлеңдi
Мен өлеңмен туылғанмын, өлең менен жаралған
Мен қалайша бағаламай кете берем өнердi.

ТӘУЕЛСIЗДIК-ТҰҒЫРЫМ!
Елiм, жұртым аңсаған азаттығын тектi елдiң,
Намысыңды бермедiң, «Тәуелсiздiк» деп келдiң.
Қазақ елi бостандықтың тұғырында тұрсын деп
Ата-бабам дұшпанына сермеп едi семсерiн.

Себебi мен ғашықпын саған, жаңбыр!
Әр тамшыңда жазылған сан мың тағдыр.
Сол тағдырлар iшiнен таңдап-таңдап
«Бақыт» деген тамшысын маған қалдыр.

Жан дүниемнiң толғанысын жеткiземiн қаламмен
Бiр кездерi сырласамын, сан құбылған әлеммен.
Жан серiгiм қаламымды тастамаспын ешқашан
Осы өнердiң арқасында адам болып көгергем.

Қара жердi қармен көмiп, қанға бояп кеткенде
Қазағыма қара түсті жамылатын күн туды.
Халқымыздың азаттығын жермен жексен еткенде
Әрбiр қазақ бостандығын алу үшiн ұмтылды.

Жаңбыр, сен табиғаттың тартуысың
Сен жауғанда ашылады бар тынысым.
Егер менi шаршатса бар тiршiлiк
Сенi iздеймiн тыныштық табу үшiн!

Мен өмiрдi жырлаймын, қолыма қалам алған соң
Өмiрiмнiң әр сәтiне шексiз ғашық болған соң.
Қиналсам да тек өлеңiм көмектесер өзiме
Кей адамдар бұл өнердi бағаламай жатқан соң.

Тоңдырып бәрiн желтоқсанның қара суық ызғары
Жас боздақтардың азаттық үшiн жүректерi сыздады
Қара қайғы орнатып басқа дұшпандар төнiп тұрса да
Жұдырықтай жұмылып елiм, бiрлiктiң туын бұзбады.

РАХМЕТ САҒАН, АНАШЫМ!
Ақ сүт бердiң, аяладың, мәпеледiң, өсiрдiң
Менiң қате қылығымды жүрегiңнен өшiрдiң.
Мен ештеңе бiлмегенде үйреткен де сен едiң
Ащысын да, тәттiсiн де үйреттiң сен өмiрдiң.

Бұл өлеңдi жазамын мен iңкәр, нәзiк сезiммен
Бұл сезiмдi түсiнедi тек жүрекпен сезiнген.
Әр адамның маңдайына бiр жақсылық бұйырса
Алла маған нәзiк жүрек, құдiреттi тiл берген.

Сол қасiрет аталған едi «Желтоқсанның алауы»
Тоқсан бiрде орындалды жұртымыздың қалауы.
Сол күндерде қыршын болған
желтоқсанның құрбанын
Бүгiн халқым қасiретпен, қимай еске алады.

Өзiңсiң ғой сырласатын, бар сырымды ашатын
Мен жыласам көз жасымды қуанышпен басатын.
Саған арнап өлең жазды ,ендi, мiне балашың
Рахмет саған, жаным, күнiм, анашым!

Есiме бар мұңымды түсiрсең де
Не болмаса санамнан өшiрсең де
Барлығын да сол кезде доғарғым кеп
Жалықтырып, тоқтауыңды өтiнсем де
Мен сенi тамашалап тұра берем!

УАҚЫТ ТУРАЛЫ
Өмiрге келген әрбiр адамның өзiндiк бар ғой есебi
Ешқашан бiтпес домалақ мына өмiрдiң алма-кезегi.
Бiреулер келiп шыр етiп, өмiр есiгiн ашып жатқанда
Ал ендi бiрi өз өмiрiмен қош айтысады, кетедi.
Шырылдап жерге түскеннен бастап не iстедiк бiз,
адамдар
Өкiнiп жатыр, уақытын, мiне, босқа өткiзiп алғандар.
Ойланайықшы, не iстедiк бiздер пайдасы тиер өзгеге
Сайрандап жүрiп, уақыт өткiзiп, өкiнiп кейiн
қалмаңдар.
Жастық шағыңда бiлiм алып қал, жастығың ендi
келмейдi
Уақыттың өзi оқитын саған мүмкiндiк қайтып
бермейдi.
Өмiрдiң мәнi жастық шақта ғой, қадiрiн бiлiп қалайық
Қартайған шақта өмiрдiң өзi бiздерге қолын сермейдi.

КазНУ им. аль-Фараби активно
развивает инновационные проекты,
направленные на развитие
гуманистических ценностей и
духовно-нравственное воспитание
студентов. Одним из таких социальнокультурных направлений университета
является проект – «Green Campus».
Нарастающие глобальные проблемы,
связанные с изменением климата,
проблемами энергетической, водной
и продовольственной безопасности
требуют новых решений и интеграции
усилий всего мирового сообщества.

Университет не остался в стороне в решении
данной проблемы и активно включился в
реализацию «Глобальной энергоэкологической
стратегии развития» и «Зеленого моста
через поколения», предложенной Главой
Государства. На данный момент в КазНУ
запущен проект «Green campus», основные
положения которого заложены в резолюции
секции «зеленый мост через поколения»,
принятой в июне нынешнего года в Рио-деЖанейро на Глобальном саммите ООН по
устойчивому развитию. Студенты колледжа
КазНУ объединили реализацию зеленой
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среды и духовно-творческого начала студентов
и преподавателей, проведя мероприятие
«Золотая Осень».
Осень это не только красивое и живописное
время года, но и сезон изобилия и достатка.
Казахский народ с давних времен придавал
особое значение осеннему периоду, называя его
золотым. «Золотая осень» – это традиционный
праздник, проводимый в стенах колледжа.

Цель проведения данного праздника –
духовное и нравственное воспитание, развитие
творческого мышления и креативности,
а также, привитие нашим студентам
бережного отношения к окружающей среде и
экологической ответсвенности.
Конкурс «Золотая осень» был проведен
в несколько этапов, по итогам которого
жюри определило принца и принцессу

фестиваля. Этапы конкурса: «Презентация»,
«Интеллектуальный конкурс», «Показ мод»,
«Конкурс талантов», «Приготовление салатов»
и «Икебана». Студенты совместно с кураторами
создали много интересных образов, все
конкурсы были сопровождены бурными
овациями. Студенты боролись за право
называться Принцем и Принцессой, пели и
танцевали. Икебаны, сделанные из фруктов и
овощей в виде фигурок животных, украсили
карету принцессы и дополняли колорит
праздника. В интеллектуальном конкурсе
студенты показали себя всесторонне развитыми
и остроумными. В конце мероприятия жюри
объявило победителей конкурса. Ими стали
студенты первого курса – Егор Фомин и Лаура
Рустемкызы.
Это праздничное мероприятие принесло
участникам не только радость, но и
содействовало сплоченности и укреплению
дружественных отношений между студентами,
уважительному отношению друг к другу и
восхищению красотой природы. Фестиваль
«Золотая осень» получил высокую оценку
участников и зрителей.
Г.Ж. КУДАЙБЕРГЕНОВА,
преподаватель колледжа

16 қараша күні «Сұңқар» кубогына арналған ҚазҰУ КВН чемпионатының маусымашар ойыны өтеді

СОҢҒЫ БЕТ
Қазақ ұлттық университетінде
Қазақстанның жоғары оқу
орындары арасында ұлттық
жастар көкпар лигасы өтті.
Спорттық шара Мемлекет
басшысы Н.Назарбаевтың
«Болашаққа бағдар: рухани
жаңғыру» бағдарламалық
мақаласы негізінде жүзеге асуда.
Бұл бастаманы жұртшылық қоғам болып
қолдап отыр. ҚазҰУ ректоры Ғалым Мұтанұлы
өз сөзінде атап өткендей, көкпар тарту ойыны
өскелең ұрпақтың бойына қайсарлық, ептілік,
намысшылдық, отансүйгіштік сынды асыл
қасиеттерді қалыптастырады. Онымен қоса
ұлттық спорт ойындары жас буынның салтдәстүр, әдет-ғұрыпты жадында сақтауына оң
ықпалын тигізбек. Қандай да халық болмасын
өз шыққан тегі, түп тарихын тану арқылы
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болашаққа батыл қадам басып, қанатын кең
жаятыны анық.
Көкпар – күш-жігерді, төзімділік пен
табандылықты қажет ететін қазақтың ұлттық
ойыны. Байыптылықпен ақылға жүйеленген
тұғырлы тартыстың өз ретінде философиялық
мәні зор. Кіл жүйріктердің аламан додасына
ҚазҰУ, Қазақ ұлттық аграрлық университеті,
Қазақ спорт және туризм академиясы
және Алматы энергетика және байланыс
университеті,
Абай
атындағы
ҚазҰПУ
студенттері қатысып, сынға түсті. Бес жоғары
оқу орнының өр, рухты жігіттерінің байрақты
бәсекесінде ҚазҰУ 9:4. есебімен бастапқы
үш раундта ҚазҰАУ университетін басып

озды. Сонымен қатар, ҚазҰУ студенттері 5:0
есебімен Алматы энергетика және байланыс
университетінен басым түсіп, жеңіс тұғырынан
көрінді.
Дүбірлі доданы ұйымдастырушылардың
айтуынша, айтулы жарыста қазақтың ержігіттері өз мықтылығын барынша дәлелдеді.
Атап өту керек, студенттерді дайындау
барысында әрбір университетте ұлттық лигамен
бірлескен спорттық клубтар құрылған. Ұлттық
ойынды спорттық ойынға негіздеу барысында
арнайы дайындалған серке макеті қолданылды,
ал бетоннан жасалған қазандықтың орнына
Что такое
современный
студенческий
спорт в
Казахстане?
Играет ли он
свою роль в
казахстанском
профессиональном
спорте. Если да, то какую?
А если нет, то для чего
проводятся подобные
соревнования?
И для кого? Все эти
вопросы отпали
сами собой, стоило
только выйти солнечным
пятничным днём на футбольное поле
кафедры физического воспитания
и спорта. Флаги и прочие атрибуты,
идентифицирующие болельщиков
команд, будут растянуты только
на трибунах. А здесь, на подходе к
стадиону, болельщики представляют
собой единый молодой энергичный
организм, впитывающий в себя
случайных прохожих вне зависимости
от возраста и чина, образования и
национальности.

В
процессе
подготовки
турнира
организаторы часто ссылались на опыт
американских спортивных лиг, говоря о том,
что именно студенческий спорт за океаном
является плацдармом для популяризации
спорта в принципе. Чем больше людей им
занимается, тем выше конкуренция. Чем выше
конкуренция — тем сильнее спортсмены,
попадающие в профессиональные команды.
Чем сильнее спортсмены, а соответственно
и команды, за которые они выступают, –
тем сильнее лига как с точки зрения уровня
мастерства участников, так и с точки зрения
зрелищности. А зрелищность вкупе с хорошей
организацией даёт фантастический результат.
Именно
путём организации
праздника
через футбольный матч пошла кафедра
теории и истории и государства и права,

ҚҰРЫЛТАЙШЫ:

Әл-Фараби атындағы
Қазақ ұлттық
университетiнiң
ректораты
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іші шөппен толтырылған, сырты жұмсақ
матамен қапталған қазандық орналастырылған
екен.
Ұлттық
Жастар
лигасын
құру
бастамасының авторы Данияр Дәукей көкпар
тартысының қазақ жылқысының көне тұқымы
қарабайырлармен
өткізіліп
жатқандығын
айтады. Ол келешекте көкпар ойынын танымал
әрі тағылымды спорт түріне айналдыруды
мақсат тұтады. Бастама авторы ойыншылар
сонда ғана халықтың ұлттық батырларына
айналады деп сенім білдірді.
Жазерке АМАНТАЙҚЫЗЫ
Студент болу – адам өміріндегі ең
бақытты да қызық шақ. Осы бір
кезеңді барлық адам есте қалатындай
қызықты да мәнді өткізгісі келеді.
Осы орайда,танысып-білісу, өз
өнеріңді ортаға салу мақсатында
«Қазақ филологиясы» мамандығының
104-тобының кураторы Гүлшат
Ахметәлиеваның бастауымен
«Кел, студент, қосыл бізге!» атты әдеби
шара өтті.

конституционного
и
административного
права юридического факультета КазНУ,
организовав четвертый розыгрыш Кубка
декана юридического факультета по футболу
среди студенческих команд. Уже с первых
минут соревнований стало понятно, что слабых
команд среди участников нет, и чтобы стать
победителем, придется приложить немало
усилий. Каждый матч был захватывающим и
интересным, а у футбольного поля собиралось
все больше болельщиков. Турнир прошел в
дружеской, теплой атмосфере. Ни одна из
команд не играла в полсилы. Об азарте и воле
к победе свидетельствовали множество ярких
игровых моментов, честная мужская борьба и
нескрываемое отчаяние от неиспользованных
голевых моментов.
По регламенту турнира команды были
разделены на четыре группы. По итогам
первого этапа в полуфинал вышли сборные
109, 112 группы, команда «Второе высшее»,
команда «Спарта».
До последней минуты игры не было
понятно, как расположатся команды в
турнирной таблице, интрига оставалась до
финального свистка. В напряженной борьбе в
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финал вышли сборная 112 группы и «Второе
высшее». За третье и четвертое места боролись
сборная 109 группы и команда «Спарта». В
этом поединке одержали победу «Спарта» со
счетом 2:4.
Финал порадовал любителей футбола
искусной игрой обеих команд. И основное
время не выявило победителя. Даже при
послематчевых пенальти команды показывали
равный результат, поэтому судьи решили обеим
командам отдать второе место, а первое и кубок
оставить на следующий год.
После завершения соревнований состоялось
торжественное
награждение
участников
турнира медалями и грамотами.
Заместитель декана по воспитательной
работе М. Умбет поблагодарил участников за
игру и пожелал всем мира, согласия, здоровья
и спортивных достижений.
Д.М. БАЙМАХАНОВА,
д.ю.н., профессор;
А.А. КАБДИЕВ,
студент 4-го курса
юридического факультета

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

kazuniver2016gazeta@gmail.com

Газет редакцияның компьютер орталығында терiлiп,
беттелдi. "Дәуір" ЖШС РПБК-де басылды. Алматы
қаласы, Қалдаяқов көшесі,17
Тел:. 8(727) 273-12-04

Кеш барысында студенттер ертегі құрап,
ойлау қабілетін шыңдаса, енді бірде «Саудагер»
ойынында сатушы мен сатып алушы
арасындағы қызықты байланыс суреттелді.
Білімімен ешкімнен
қалыс қалмайтын,
артық болмаса кем түспейтін Бейбарыс есімді
сері жігіт баршаны таңғалдыра, таңдандыра
«Өмір» тақырыбында тебірене өлең оқыды.
Ізін суытпай Арайлым есімді бойжеткен
«Бақыт деген не өзі?» деп басталатын өлеңді
өз нақышында оқи білді. Еркеайым мен
Нұрдәулет сынды студенттердің оқыған
өлеңдері жиналған жұртшылықты терең ойға
батырды.
«Қазақ
филологиясында»
оқитын
студенттер тек қазақ тілінде ғана емес, басқа
тілдерде де сөйлей алатындықтарын дәлелдей
түсті. Ортаға Фариза есімді студент шығып,
әлемге әйгілі «Despasito» әнін орындап,
көрермен көзайымына айналды. Ернар есімді
жігіт университетіміздің Табыл Досымовтың
әні «Сәйгүліктен» бастап бірнеше әндерін
орындап, қошеметке ие болды. Кеш соңында
студенттер бір-біріне ақ тілектер айтып,
керемет көңіл-күймен тарқасты.
Ұлжалғас АХАН,
филология және әлем тілдері
факультетінің 1-курс студенті;
Г.У. АХМЕТӘЛИЕВА,
топ кураторы

Бағасы келiсiм бойынша.
Таралымы 1000 дана
Тапсырыс: №3030
Жарияланған мақаладағы автор пiкiрi редакцияның
көзқарасын бiлдiрмейдi.
Редакцияға түскен қолжазба қайтар ылмайды, үш
компьютерлiк беттен асатын материалдар қабылданбайды.
«Қазақ университетiне» жарияланған мақала көшiрiлiп
басылса, сiлтеме жасалуы мiндеттi.
Жарнама мәтініне жарнама беруші жауапты.

