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Сапар барысында 
Қырымбек Көшербаев 
университет мұражайына, 
Жағдаяттық басқару орталығына, 
Бизнес-құзыреттілікті дамыту 
кластеріне, «Керемет» 
СҚКО-ға, ІТ-Технопаркіне 
барды, жас ғалымдардың 
«жасыл энергетика» бойынша 
инновациялық жұмыстарымен 
және бірегей студенттік 
старт-аптарымен танысты.

Әл-Фараби орталығында Қырымбек Көшербаев 
философия ғалымдарымен және профессорларымен 
кездесті.

Мемлекеттік хатшы әл-Фараби мұралары дәл 
бүгінгі таңда ерекше өзектілікке ие екендігін және 
тұлға тақырыбы, адамгершілікті жетілдіру, зияткерлік 
деңгейді арттыру, барлық адамзаттың еркіндік пен 
бақытқа қол жеткізуі сияқты уақыт талаптарына жауап 
беретіндігін атады.

«Көрнекті философтың идеясы қолданбалы сипат 
алу керек. Университет тарапы және танымал ғалым-
фарабитанушылар жасаған жұмыстарды өзекті етуіміз 
керек. Егер ел тәуелсіздігінің алғашқы жылдарында біз 
өзін-өзі анықтау мәселелерімен айналыссақ, енді келесі 
кезеңге көшуіміз керек, ол – мемлекеттің әл-ауқаттылығына 
сынақ, біздің алдымызда әлемнің бәсекеге қабілетті 
елдерінің қатарына кіру маңызды міндеті тұр. Бұлардың 
барлығының негізінде белсенді түрде насихаттауды 

қажет ететін әл-Фараби мұралары жатқанына сенімдімін. 
2020 жылы ұлы ғұламаның 1150 жылдығын мерекелеу 
бойынша мемлекеттік комиссияның келесі отырысын 
ҚазҰУ-дағы әл-Фараби орталығында өткізуді ұсынамын»,–
деді Қырымбек Көшербаев.

Сапар соңында қонаққа университет атынан әл-
Фараби өмірі мен шығармашылығы жайлы кітап сыйға 
тартылды.

Өз тілшімізден

В КазНУ им. аль-Фараби состоялась 
встреча акима Алматы Бакытжана 
Сагинтаева со студенческой 
молодежью города.

Глава города является выпускником философско-
экономического факультета КазНУ. «Для меня большая 
честь выступать в родном университете, который 
отмечает свое 85-летие. Здесь я учился, обрел друзей. 
Он дал мне не только знания, но и сформировал мои 
жизненные принципы и убеждения, дал старт моей 
профессиональной карьере», – сказал Бакытжан Сагинтаев 
в приветственном слове.

В ходе встречи аким Алматы рассказал студентам о 
том, каким видит будущее мегаполиса, представил проект 
Стратегии долгосрочного развития «Алматы – 2050».

«Будущее Алматы - это город нового поколения 
профессионалов, ученых, управленцев и бизнесменов. 
И именно вы, сегодняшние студенты, являетесь нашим 
бесценным человеческим капиталом. Вы сможете 
сохранить Алматы зеленым, своими успехами и 
достижениями поможете сделать его городом равных 
возможностей, городом без окраин», – сказал аким.

Было отмечено, что проект состоит из целого ряда 
стратегических приоритетов. Это - трансформация 
Алматы в глобальный «умный» город и реализация 
задачи вхождения в топ-100 лучших мегаполисов мира по 
качеству жизни.

«Город должен войти в группу «альфа», став 
глобальным хабом международных коммуникаций, 
главным центром делового и событийного туризма 
на центральноазиатском пространстве. Для этого 

необходимо широко мыслить, действовать на 
опережение, применять лучшие практики разрешения 
назревающих проблем», – сообщил Бакытжан Сагинтаев.
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РЕКТОРАТ

КазНУ посетили представители 18 университетов 
Польши и Польского национального агентства академического обмена

QYSQA-NUSQAПродолжение. Начало на 1 стр.

23-24 sentábrá 2019 v stolıse nasheı strany v g. 
Nýr-Sýltan provodılos IV Soveshanıe spıkerov 
parlamentov stran Evrazıı «Bolshaıa Evrazıa: 
Dıalog. Doverıe. Partnerstvo». Parlamentskı 
forým byl prıýrochen k 25-letıý ıdeı Pervogo 
Prezıdenta Kazahstana Nýrsýltana Nazarbaeva o 
Evrazııskoı ıntegrasıı.

Na soveshanıe prıbylı spıkery parlamentov ız 65 
stran Evropy ı Azıı, predstavıtelı 14 mejdýnarodnyh 
parlamentskıh organızası, sredı kotoryh parlamentskıe 
assambleı OBSE ı ODKB, Mejparlamentskı soıýz, 
Azıatskaıa parlamentskaıa asambleıa, Azıatskı 
forým parlamentarıev po narodonaselenıý ı razvıtıý, 
Evropeıskı parlament ı drýgıe.V kachestve vysokıh 
gosteı vystýpalı predsedatel Gosýdarstvennoı dýmy 
Federalnogo sobranıa RF V. Volodın, predsedatel 
postoıannogo komıteta Vsekıtaıskogo sobranıa 
narodnyh predstavıteleı Lı Chjanshý, spıker 
nasıonalnoı assambleı Respýblıkı Koreıa Mýn Hı 
San, spıker parlamenta Slovakıı A. Danko, spıker 
parlamenta Afganıstana Abdýl R.Ibragımı, spıker 
parlamenta Avstrıı V.Sobotka, Predsedatel Mıllı 
Medjlısa Azerbaıdjana O. Asadov, predsedatel Palaty 
depýtatov Nasıonalnogo sobranıa Bahreına F. Zeınal 
ı mnogıe drýgıe. Spıkery IV Soveshanıa vyrabotalı 
obshee vıdenıe ı pýtı obespechenıa stabılnogo razvıtıa 
Evrazııskogo prostranstva, protıvodeıstvıa obshım 
vyzovam, sozdanıa novoı modelı partnerstva kak 
ınstrýmenta kollektıvnogo, sovmestnogo reshenıa 
voznıkaıýshıh protıvorechı mejdý otdelnymı 
gosýdarstvamı.

Sostoıalos chetyre plenarnyh zasedanıa, na 
kotoryh bylı obsýjdeny voprosy ýkreplenıa mıra ı 
stabılnostı v regıone, protıvodeıstvıa ekstremızmý 
ı terorızmý, razvıtıa dıaloga sıvılızası ı kúltýr, 
ınnovasıonnoe razvıtıe ekonomık stran, sıfrovızasıa, 
reshenıe sosıalnyh problem. Spıkery parlamentov 
vystýpalı za dalneıshee vzaımodeıstvıe parlamentov, 
vnedrenıe vzaımnogo doverıa ı partnerstva, realızasıý 
prınsıpov mırnogo sosýshestvovanıa, bezopasnost 
ı poısk sıfrovogo dobrososedstva, neprıemlemostı 
razdelıtelnyh granıs v epohý globalızasıı ı za 
ravnopravıe ı vzaımnye vygody.

***

V KazNÝ ımenı al-Farabı proshla vstrecha s 
predstavıtelámı Kıotskogo Tehnologıcheskogo 
ınstıtýta (Iaponıa).

Memorandým o sotrýdnıchestve mejdý výzamı 
byl podpısan chetyre goda nazad ı na segodnáshnı 
den planırýetsá razrabotat novye programmy 
stýdencheskıh stajırovok ı obmenov.

Vo vremá vstrechı ıaponskoı delegasıı s prorektorom 
KazNÝ po naýchno-ınnovasıonnoı deıatelnostı 
Tlekkabýlom Ramazanovym, bylı obsýjdeny rád 
voprosov po dalneıshemý razvıtıý ı ýglýblenıý 
vzaımootnoshenı v sfere estestvennyh naýk. Storony 
vyrazılı zaınteresovannost v obmene profesoramı, 
kotorye moglı by chıtat leksıı stýdentam. Sledýet 
otmetıt, profesorý ı prorektorý K. Ramazanový byl 
prısvoen statýs zarýbejnogo rýkovodıtelá, chto daet 
pravo byt naýchnym rýkovodıtelem PhD doktoranta.

Kak otmetıl profesor Kadzýo Takahası «za 
poslednıe trı goda bylı provedeny trı letnıe shkoly 
ı v nıh prınálı ýchastıe 24 stýdenta s KazNÝ. Eto 
ochen horoshı pokazatel. Takje dva stýdenta KazNÝ 
proshlı v nasheı laboratorıı naýchnýıý stajırovký. I my 
nadeemsá, chto nashe sotrýdnıchestvo ı dalshe býdet 
nabırat oboroty, kotorye blagoprıatno povlıaút na 
nashý sovmestnýıý rabotý».

Na segodnáshnı den KazNÝ tesno sotrýdnıchaet 
s 29 krýpneıshımı výzamı Iaponıı, kak Tokııskı 
ýnıversıtet Agrokýltýry ı Tehnologıı, Ýnıversıtet 
Vaseda, Ýnıversıtet Rakýno Gakýın, Ýnıversıtet 
Aoıama Gakýın, Ýnıversıtet Hokkaıdo, Ýnıversıtet 
Sýkýba, Ýnıversıtet Saıtama, Tokııskı ýnıversıtet 
ınostrannyh ıazykov, Ýnıversıtet Kanadzava, ı mn. dr.

***

Ál-Farabı atyndaǵy QazUÝ ekonomıka jáne 
bıznes joǵary mektebinde Cheh tehnıkalyq 
ýnıversıteti MIAS Bıznes mektebiniń ókilderimen 
kezdesý ótti.

Halyqaralyq yntymaqtastyq jónindegi keńseniń 
bas menejeri Mılosh Krejı Chehıadaǵy jetekshi bolyp 
tabylatyn Cheh tehnıkalyq ýnıversıtetiniń qyzmeti 
týraly prezentasıany usyndy.

Kezdesýge qatysýshylar yntymaqtastyq máselelerin 
egjeı-tegjeıli talqylady jáne de kelesi baǵyttar boıynsha 
jumys isteýge kelisti.

Білім беру саласы 
қызметкерлерінің алдына 
қойып отырған міндеттердің 
бірі – оқытудың әдіс-
тәсілдерін үнемі жетілдіріп 
отыру мен қазіргі заманғы 
технологияларды меңгеруді 
қажет етеді. Осы тұрғыда 
кезекті ректорат жиыны 
2019-2020 оқу жылы 
күзгі семестрінің бірінші 
аралық бақылауының 
қорытындыларын 
талқылаудан басталды.   

Алматы - город без окраин
Был разработан план «Новый 

Алматы», цель которого – ближайшие 
пять лет во всех районах города решить 
вопросы обеспечения водой, освещения, 
транспорта, строительства жилья. Это 
должен быть полицентричный город, 
имеющий уникальные места притяжения.

Алматы - город для всех
Мегаполис станет инклюзивным 

человеко-центричным с равными 
возможностями для любого гражданина. 
«Это особенно важно, потому что так будет 
преодолена социальная разобщенность. 
Большой город дает много возможностей, 
но бывает суров к тем, кто оказывается в 
трудной жизненной ситуации. Молодые 
люди не могут трудоустроиться, 
многодетным семьям не хватает средств 
на жилье, люди с ограниченными 
возможностями не могут свободно 
передвигаться по городу, учиться и 
работать наравне с другими», - сказал 
глава мегаполиса.

Аким Алматы призвал студентов быть 
активными в волонтерских движениях, 
своим примером делать город добрым, 
отзывчивым и прогрессивным.

Алматы - безопасный город
Будут обеспечены низкий уровень 

преступности и техногенных угроз 
путем внедрения технологий умного 
города – камер, датчиков, анализа 
Big Data, искусственного интеллекта, 
которые позволят быстро выявлять риски 
безопасности и принимать решения.

До конца 2020 года планируется 
установить 1 тыс. камер с 
интеллектуальной системой 
распознавания и видеоаналитики, 
которые охватят все места скопления 
населения.

Алматы – зеленый город
За несколько лет будет кардинально 

обновлен зеленый фонд города, высажено 
порядка 1 млн. деревьев по программе 
«Jasyl Almaty», с приоритетом на окраины. 

Алматы – деловая столица
Важно укрепление позиций города как 

деловой столицы страны, экономически 
активного инновационного центра на 
Новом Шелковом пути.

«Моя принципиальная позиция: 
ключевым условием превращения 
Алматы в передовой экономически 
мощный хаб является развитие 

человеческого капитала, использование 
инновационного потенциала наших 
предпринимателей. И вы, студенты, с 
вашим хорошим образованием, уже сейчас 
должны искать новые возможности, 
учитывая перспективы Алматы. 
Чтобы содействовать талантливой и 
предприимчивой молодежи, мы будем 
создавать экосистему молодежного 
предпринимательства, инновационные 
дистрикты в городе, стартап-площадки, 
бизнес-инкубаторы, коворкинги», – 
подчеркнул Бакытжан Сагинтаев.

Алматы – культурный и креативный 
город

Алматы должен стать 
суперсовременным, с продвинутым 
стилем жизни, задающим моду 
и стандарты, с высоким уровнем 
образования, бытовой и массовой 
культуры, для чего потребуется 
перезагрузка культурных пространств с 
учетом мировых трендов.

Как подчеркнул аким, стратегия города 
– не абстрактный документ для молодежи. 
Она подскажет точки роста, направления 
прорыва и путь к личному успеху. Проект 
документа в ближайшее время будет 
вынесен на общественное обсуждение 
через специальный сайт и городские СМИ.

В завершении встречи глава города 
ответил на многочисленные вопросы 
молодежи. От имени всех студентов 
КазНУ ему вручили на память толстовку с 
логотипом университета.

Жанна САГАДИ

«Бүгінде дамыған елдердегі білім 
беру жүйесіндегі ерекше маңызды болып 
табылатын мәселелердің бірі – оқытуды 
ақпараттандыру, яғни оқу үрдісінде 
ақпараттық технологияларды пайдалану 

болып табылады. Болашақ білікті маман 
даярлайтын оқу орны ретінде біздің 
басты міндетіміздің бірі – жеке тұлғаның 
құзіреттілігін дамыту. Құзірет – оқушының 
жеке және қоғам талаптарын қанағаттандыру 
мақсатындағы табысты іс-әрекетіне қажетті 
білім дайындығы. Құзіреттілік – оқушының 
әрекет тәсілдерін жан-жақты игеруінен 
көрінетін білім нәтижесі. Бұл жеке тұлғаның 
әртүрлі ақпаратты қабылдау, табу, сақтау, 
оны жүзеге асыру және ақпараттық-
коммуни кациялық технологияның мүмкін-
дік терін қолдануды талап етеді. Осы ретте 
біз бірінші аралық бақылаудың қорытын-
дыларын шығардық. Биылғы күзгі аралық 
бақылауға 20 мыңнан астам тәлімгерлер 
қатысып, өз білім деңгейлерін көрсетті», 
– дейді оқу жұмысы жөніндегі проректор 
Асқар Хикметов.

Кезекте ішкі тәртіп ережесінің 
орындалуын қадағалау турасында 
әкім шілік департаментінің директоры 
Әбілқайыр Әбіләкімұлы барлық факультет 
басшы ларына студенттер үйінде орын 
алып жатқан студенттер арасындағы 
келеңсіз жағдайларды қатаң бақылауға 
алуды тапсырды. 

Мәжіліс соңында университет 
делегациясы ның ҚХР-ға іссапарының 
қорытын дылары туралы «Цифрлық 
технология лар және робототехника» 
ғылыми-білім беру орталығының дирек-
торы Жұмаділ Жаңабайұлы есебі тыңда-
лып, өзге де өзекті мәселелер талқыға 
түсті. 

Айнұр АҚЫНБАЕВА
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17 қазанда ERASMUS+ бағдарламасы аясында Кот-д-Азур (Франция) 
Университетінің өкілімен кездесу өтеді

Впервые в Алматы в Центре 
исламских финансов Казахского 
национального университета 
имени аль-Фараби прошел 
Islamic Finance Day. Учебный 
семинар был организован 
при сотрудничестве с 
Международным финансовым 
центром Астана в рамках 
недели Исламских финансов в 
Казахстане.

Islamic Finance Day – это площадка 
для обмена международным опытом и 
конструктивного обсуждения вопросов 
развития исламских финансов в регионе, 
а также для повышения осведомленности 
общественности о тенденциях и 
инструментах Исламских финансов в 
мире.

Участников и гостей приветствовал 
первый проректор КазНУ Мухамбет-
кали Буркитбаев, который отметил 
необходимость повышения знаний в 
сфере исламских финансов через Центр 
исламских финансов КазНУ и МФЦА.

По словам экспертов исламские 
финансы наиболее активно разви ваю тся 
на глобальном финансо вом рынке, что 
доказывает его конкурентоспособность. 
Основ ными принципами исламского 
финансиро вания являются доверие, 
честность, определенность, 
справедливость и транспарентность 
между участниками сделки. 

В качестве спикеров выступили 
старший научный сотрудник отдела 

В КазНУ им. аль-Фараби состоялась встреча с делегацией Шанхайского 
транспортного университета во главе с заместителем секретаря 
парткома г-ном Ченг Джоу.

Обсуждая перспективы развития 
двустороннего сотрудничества в научно-
образовательной сфере, первый проректор 
КазНУ Мухамбеткали Буркитбаев 
рассказал о направлениях деятельности 
университета и ознакомил гостей с 
международными проектами, которые 
осуществляются совместно с лучшими 
вузами мира.

Сегодня КазНУ сотрудничает с 40 
вузами КНР, что стало стимулом для 
дальнейшей коллаборации, значительно 
повысившей интерес студентов к 
изучению китайского языка.

На встрече стороны рассмотрели 
ряд вопросов по разработке совместных 
программ в области компьютерных наук и 

технологий, двусторонней деятельности в 
рамках Альянса нового Шелкового пути,

«Сотрудничество КазНУ и Шанхайского 
транспортного университета, которое 
началось много лет назад, носит 
плодотворный характер и, думаю, что на 
следующей встрече будут рассмотрены 
конкретные предложения по расширению 
возможностей, способствующих дости-
жению взаимовыгодных целей как в 
области академической  мобильности 
студентов и преподавателей, так и 
в развитии совместных проектов», – 
отметил заместитель секретаря парткома 
г-н Ченг Джоу. 

Гуль БАЯНДИНА

Әл-Фараби атындағы ҚазҰУ-да КИОТО технологиялық институтының 
өкілдерімен кездесу өтті. Жоғары оқу орындары арасындағы 
ынтымақтастық туралы Меморандумға төрт жыл бұрын қол қойылды және 
бүгінгі күні студенттік тағылымдамалар мен ғылыми алмасулардың жаңа 
бағдарламаларын әзірлеу жоспарлануда.

Жапон делегациясының ҚазҰУ-дың 
ғылыми-инновациялық жұмыс жөніндегі 
проректоры Тілекқабыл Рамазановпен 
кездесуі кезінде жаратылыстану 
ғылым дары саласындағы өзара қарым-
қатынасты одан әрі дамыту және 
тереңдету бойынша бірқатар мәселелер 
талқылан ды. Сондай-ақ, профессор, 
проректор Қ. Рамазанов шетелдік жетекші 
болу лауазымына ие болғандықтан, 
ҚазҰУ-дың бір PhD докторатының 
ғылыми жетекшісі бола алатындығы тілге 
тиек етілді.

Киото университетінің профессоры 
Кадзуо Такахаси атап өткеніндей, «соңғы 
үш жылда үш жазғы мектеп өткізіліп, 
оған ҚазҰУ-дың 24 студенті қатысты. Бұл 
өте жақсы көрсеткіш. Сондай-ақ ҚазҰУ-
дың екі студенті біздің университет 
профессоры тікелей басшылық еткен 
зертханасында ғылыми тағылымдамадан 

өтті. Екі жоғары оқу орындары арасындағы 
ынтымақтастығымыз әрі қарай нығайып, 
бірлескен жұмысымыз одан әрі қарай 
жандана береді деген үміттенеміз».

Соңғы үш жылда Жапонияда «Жапония-
дағы мультилингвистикалық жүйе 
бойынша экономикалық және ғылыми 
салада кадрларды даярлауға арналған 
Жаһандық білім беру бағдарламасы" 
жобасы бойынша академиялық ұтқыр лық 
және тілдік тағылымдама бағдарлама-
сымен  25 магистрант, 24 докторант (PhD), 
бакалавриаттың 18 студенті және 20 
оқытушы болып қайтты.

Университеттің Ғылыми-білім беру 
ынтымақтастығы Жапон қорымен, 
университеттермен және ғылыми 
орталықтармен жүзеге асырылады.

Гүлжан МЕДЕТ

развития финансовых институтов Аскар 
Баймулдин, руководитель исламской 
корпорации развития частного сектора 
Муджтаба Халид, руководитель 
направления «Исламс кие финансы», 
Refinitiv Шайма Хасан. Так же были 
представлены Исламская финансовая 
организация Казахстана АО Аль-Сакр 
финанс и сообщество профессианалов в 
Исламских финан сах.

Программа Islamic Finance Day Almaty 
была сосредоточена на обсуждении 

актуальных тем индустрии Исламских 
финансов, таких как инновационные 
структуры рынка Сукук, финансовые 
продукты ICD в Казахстане, а также 
развитие сообщества профессионалов в 
исламских финансах. Спикеры семинара 
также отмечали, что для полноценного  
развития исламской финансовой 
системы в РК необходимо развивать 
сектор микрокредитных организаций 
исламского страхования и другие 
сегменты финансового рынка.

В свою очередь, КазНУ имени аль-
Фараби ставит перед собой цели 
мультипликации знаний по исламским 
финансам на нацио нальном уровне 
и повышение теоретической и 
практической финанс овой граммотности 
населения.

Акнур ЖИДЕБЕККЫЗЫ,
ВШЭиБ
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ҚазҰУ-да «PR және халықаралық журналистика апталығы» өтті

JOLDAÝ
Әлемдік қауымдастықта өзінің 
саяси және экономикалық 
орнын белгілеп, өзіндік даму 
жолына түскен Қазақстан 
қоғамы үшін тұрақтылық 
пен бейбітшілік, тыныштық 
пен ынтымақ – ең негізгі 
құндылықтар. Мемлекет 
басшысы Қасымжомарт 
Кемелұлы Тоқаевтың 2019 
жылдың 2 қыркүйек күні 
жасаған алғашқы Жолдауында 
әлеумет өмірінің сан-саласын 
қамтитын өзекті мәселелер 
аталған құндылықтық 
бағдарларымызбен 
сабақтастырылып, әлеуметтік-
экономикалық дамудың басым 
бағыттары айқындалды.

Әрбір Жолдаудың өз жаңалықтары 
бар. Сондықтан, Қазақстан халқы 
Жолдауда көрсетілген әрбір мәселе 
төңірегінде өзіндік ой-пікірлерін ортаға 
салуда. Мұндай қоғамдық үдерістен 
әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық 
университетінің белсенді білімгерлері 
де шет қалмады. Сөз өнерінің майталман 
мамандарын дайындайтын филология 
және әлем тілдері факультетінде қазақ тіл 
білімі кафедрасының ұйытқы болуымен 
Жолдауды талқылау жиыны өтті. Аталған 
іс-шараға факультетіміздің білімгерлері 

белсене атсалысып, жекелеген мәселелер 
төңірегінде азаматтық көзқарастарын 
білдірді.

Жолдаудың басты жаңалықтарының 
бірі – Қоғамдық сенім жөніндегі ұлттық 
кеңестің құрылып, жасақталуы. Өзге 
де демократиялық елдер сияқты 
Қазақстанда да билік пен халық 
арасындағы өзара мәмілеге негізделген 
диалог, ашықтық пен әділдік – ел дамуына 
әсер ететін ең негізгі факторлардың бірі. 
Студенттер де бұл кеңестің құрылғанына 
дән риза. Оның жастар мен билік 

арасындағы «алтын көпір» қызметін 
атқаратынына сенімді.

Жолдаудағы басымдық берілетін 
әлеуметтік мәселе – сыбайлас жемқорлық. 
Сыбайлас жемқорлықты қоғамдық «дерт» 
деп атауға болады. Соңғы жылдары 
елімізде сыбайлас жемқорлықпен күрес 
күшейтілгеніне әрі заңның қаталдығына 
қарамастан, бұл дерт өршіп тұр. Мемлекет 
басшысы бұл проблеманы ел болып 
шешу қажеттігін алға тартты. Себебі, 
сыбайлас жемқорлыққа қарсы қоғамның 
рухани иммунитеті қалыптасқанда ғана, 
аталған проблема өз шешімін таба алады. 
Сол себепті де, студенттер сыбайлас 
жемқорлықпен күресу Қазақстанның 
әрбір азаматының парызы деп санайды.

Өздеріңізге белгілі, алдағы жылы 
әлемнің екінші ұстазы саналатын 
даңқты бабамыз әл-Фарабидің туғанына 
1150 жыл толады. Ұлы ұстаздың 
«Қайырымды қала» сынды трактаттары 
– еліміздің темірқазық жұлдызындай 
мәңгілік асыл қазынасы, бет түзейтін 
үлгісі. Ал, «адамзаттың бәрін сүй!», 
«атаның емес, адамның баласы бол!» 
деп, артына өшпейтін ұлы гуманистік 
идеяның шамшырағын жағып қалдырған 

ойшыл, ақын Абайдың туғанына 175 
жыл толады. Әлеуметтік желілер мен 
бұқаралық ақпарат құралдарында 
аталған мерейтойларға орай ұлы 
тұлғалардың шығармашылығын 
насихаттау жұмыстары басталып 
та кетті. Тіпті, шетелдік танымал 
тұлғалардың Абай өлеңдерін оқып, 
әндерін шырқауы біздің қоғам тарапынан 
ыстық ықылас пен қолдау тудырды. 
Сондықтан, президент өз Жолдауында 
қазақ халқының қос мақтанышына 
арналған іс-шаралар жоспарын бекітуді 
тапсырды. «Болашақ ұрпақтың бойында 
өз еліне деген сүйіспеншілік сезімін ояту 
осындай айтулы тұлғалардың өмірі мен 
шығармашылығын терең зерделеуден 
басталады»,–деп қорытыланған жиын да  
жастарымыз бұл іс-шараға қызу кірісетін-
діктерін жеткізді.

Президент Жолдауы – егеменді 
еліміздің еркін де, жасампаз болашағына 
жасалған құтты бағдар, нақты қадам. 
Сондықтан, Жолдауда айтылған келелі 
жұмыстарды жұмылған жұдырықтай 
бірлесе жүзеге асыру – әрбіріміздің 
міндетіміз. 

Алтынай ТЫМБОЛОВА,
Қазақ тілі білімі кафедрасының 

меңгерушісі

Президент страны К.Ж. Токаев 
в своем первом Послании 
народу Казахстана четко 
изложил видение стоящих 
перед республикой задач и 
пути их реализации, о которых 
ранее он говорил в своей 
предвыборной платформе. 
В документе обозначены 
пять фундаментальных 
направлений развития страны 
на ближайшие годы, в том 
числе обеспечении прав и 
безопасности граждан.

В этой связи особого внимания заслуживает 
идея создания при Парламенте РК Института 
анализа и экспертизы законодательства. 
Думается, что создание подобного института 
позволит депутатам нашего Парламента более 
эффективно содействовать совершенствованию 
формируемой законодательной базы страны, 
в том числе в сфере обеспечение прав и 
безопасности наших граждан. Могу обо 
этом говорить с увереностью, поскольку, 
возглавляя правовой сектор Информационно-
аналитического центра Верховного Совета 
Республики Казахстан, убедился, что такая 
структура является полезным инструментом 
для подготовки аналитической информации.  

По мнению Президента, ключевым фактором 
при решении этой задачи являются глубокие 
реформы судебной и правоохранительной 
систем. В частности, в Послании отмечается 
необходимость принятия ряда мер по 
улучшению качества судебных решений в 
целях обеспечения единообразия судебной 
практики. В этой связи, хотелось бы обратить 
внимание на слова Президента, что «мы 
увлеклись гуманизацией законодательства, 
при этом упустив основополагающие права 
граждан. Нужно в срочном порядке ужесточить 
наказание за сексуальное насилие, педофилию, 
распространение наркотиков, торговлю 
людьми, бытовое насилие против женщин и 
другие тяжкие преступления против личности, 
особенно против детей». Первое, на что хотелось 
бы обратить внимание, – это то, что именно 

по названным составам преступлений и 
преступлениям прежде всего коррупциогенного 
характера мы наиболее часто встречаем 
разночтения в реализации судебной практики. 
Понятно, что по одной статье уголовного 
кодекса возможно различное наказание в 
зависимости от возраста, тяжести нанесённого 
вреда, иных обстоятельств, но суть в том, что 
за одно и тоже правонарушение, совершенное 
в схожих условиях и обстоятельствах, 
нашими судами принимаются разные, порой 
противоположные решения – от вынесения 
приговора до освобождения от наказания.  И 
второе, на что нельзя не обратить внимание,– 
это слова Президента РК об ужесточении 
наказания по данным видам правонарушений. 
На мой взгляд, при реализации этого посыла 
нельзя не учитывать тонкости складывающейся 
законодательной практики при определении 
тяжести наказания за совершенное деяние. Дело 
в том, что юристам известно, что ликвидации 
преступных проявлений способствует не 
ужесточение наказания, а его неотвратимость. 
Именно поэтому законодательное ужесточение 
наказания должно осуществляться с учетом 
прежде всего степени тяжести правонарушения. 
Иначе мы можем столкнуться с ситуацией, когда 
на смену неудачно проведенной либерализации 
наказания может прийти неприемлемое с точки 
зрения здравого смыла ужесточение наказания 
за малозначительное правонарушение.

В Послании Президента РК затронута очень 
важная проблема, возникшая в стране в части 
отсутствия должной защиты прав граждан в 
публично-правовых спорах при обжаловании 
решений и действий органов государственной 
власти. В процессе разрешения названных 
споров граждане Казахстана и юридические 
лица зачастую находятся в неравных условиях 
с ресурсами госаппарата, поскольку их 
возможности несоизмеримы. В этой связи, в 
Послании предлагается внедрение института 
административной юстиции как особого 
механизма разрешения споров, нивелирующего 
эту разницу.

Данный институт, несмотря на 
многочисленные предложения казахстанских 
ученых в сфере административного права, 
до настоящего времени не внедрен в 
правовую систему страны. По своей сути 
административная юстиция представляет 
собой систему специальных судов или 
специализированных органов, в функции 
которых входит особый контроль за 
процессуальным порядком разрешения споров 
между гражданином или организацией, с 
одной стороны, и органом государственного 
управления–с другой. Административная 
юстиция как правовой институт выполняет 
в обществе и государстве функцию 

судебного контроля при наличии судебного 
административного иска (жалобы) граждан 
и организаций, который рассматривается 
для обеспечения соблюдения исполнения 
законов и правил должностными лицами 
исполнительной власти. В цивилизованных 
странах давно уже внедрены различные модели 
института административной юстиции – англо-
саксонская, германская, французская и иные, в 
том числе смешанные. 

Сказать, что в Казахстане не рассматриваются 
споры между гражданами, юридическими 
лицами и госорганами, было бы не совсем верно. 
По мнению профессора Р.А. Подопригоры, если 
говорить непосредственно о публично-правовых 
спорах, то они могут сегодня рассматриваться 
различными судами, что большей частью 
зависит от субъектного состава его участников. 
Если спор возник между гражданином и 
государственным органом, то дело будет 
рассматриваться общим судом, если спор 
возник между двумя юридическими лицами, 
одним из которых является государственный 
орган, то дело будет рассматриваться 
специализированным межрайонным 
экономичес ким судом. Соответствующие 
публично-правовые споры рассматривают 
также специализированные межрайонные суды 
по делам несо вершеннолетних (ювенальные 
суды), военные суды. Система рассмотрения 
споров с государственными органами не 
претерпела фундаментальных изменений 
по сравнению с советским периодом, за 
исключением вовлеченности в процесс не только 
районных, но и специализированных судов. 
По-прежнему все вопросы решаются в рамках 
гражданского процесса, который в принципе 
рассчитан на равноправных участников спора. 
Конечно, отдельные особенности публично-
правовых споров отражаются в самом ГПК РК 
и в нормативных постановлениях Верховного 
Суда. Но принципиально иного порядка 
производства по публично-правовым спорам в 
законодательстве не содержится.

Эту проблему в сфере публично-
правовых отношений могло бы решить 
принятие Административного процедурно-
процессуального кодекса Республики Казахстан, 
проект которого разработан и размещен на 
сайте Министерства юстиции РК. Процедурной 
особенностью функционирования администра-
тивной юстиции является то, что суд в процессе 
разрешения публично-правовых споров 
может возложить собирание доказательств 
на государственные органы, а не на граждан 
или, к примеру, представителей бизнеса, при 
этом все противоречия и неясности толкуются 
в пользу истцов. Эта ситуация позволит 
усовершенствовать конституционную защиту 
прав граждан и интересов юридических лиц 

в публично-правовых спорах, в том числе, как 
нам представляется, и на уровне их возможного 
обращения в Конституционный совет РК по 
особо сложным делам, предусмотренным 
а д м и н и с т р а т и в н о - п р о ц е с с у а л ь н ы м 
законодательством в случае его принятия.

В Послании Президента РК затронут 
вопрос и о системной борьбе с коррупцией, 
при этом сделан акцент на необходимости 
восстанов ления антикоррупционной экспер-
тизы законопроектов, регламентации 
ответственности первого руководителя 
ведомства, в котором произошло коррупционное 
преступление и усиление ответственности 
сотрудников самих антикоррупционных 
органов, особенно за применение недо-
зволенных методов деятельности и про-
вокацион ные действия. Данные положения 
уже начали внедряться в стране, однако, что 
касается антикоррупционной экспертизы 
законопроектов нормативно-правовых актов, 
то научному сообществу здесь необходимо 
разработать методологию и методику ее 
проведения с учетом накопленного опыта 
при проведении той же криминологической 
экспертизы.

В Послании полноценная реформа 
правоохранительной системы названа одной 
из самых актуальных задач, решение которой 
предусматривает трансформацию полиции 
как силового инструмента государства в орган 
по оказанию услуг гражданам для обеспечения 
их безопасности. Во многом эффективность ее 
работы зависит от престижа самой полиции. В 
качестве первого шага, по мнению Президента 
РК, необходимо качественно реорганизовать 
работу Комитета административной полиции, 
не проявляя при этом кампанейщины. Согласно 
Посланию, на реформу МВД будет направлено 
173 млрд. тенге в течение трех следующих лет, 
которые пойдут на повышение заработной 
платы, аренду жилья, создание современных 
фронт-офисов полиции по принципу ЦОНов.

На мой взгляд, необходимо рассмотреть 
воппрос по разграничению адвокатской 
деятельности и юристов, которые недавно на 
законодательном уровне фактически уравнены 
в процессе судебной защиты граждан и 
юридических лиц, имея при этом фактически 
различный статус. Думается, что это будет 
учтено при формировании и принятии 
программы реформирования судебной и 
правоохранительной систем нашей страны. 

Каримжан ШАКИРОВ, 
д.ю.н., профессор, директор 

Научно-образовательного центра 
содействия «G-global» 
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Магистрант КазНУ Зарина Туртаева стала обладателем стипендии программы «Абай – Верн» 

Орталық Азия және ТМД-ның жетекші білім ордасы әл-Фараби 
атындағы ҚазҰУ-мен әріптестік байланысты кеңейту мақсатында 
Чехия Республикасы Химия және технология университетінің 
делегациясы ҚазҰУ-ға келді.

Кездесуде ҚазҰУ-дың бірінші 
проректоры Мұхамбетқали Бүркітбаев 
университеттің ғылыми жетістіктері және 
жоғары рейтингі жайлы, материалдық-
техникалық базасы туралы айтты. 
Тараптар коллаборация жолдарын 
және екі университет арасындағы 
қызығушылықтар жайлы талқылады. Олар 
химиялық фармацевтика, материалтану, 
құрылыстық индустрия материалдары 
және т.б.

Айтар болсақ, чехиялық тарап 
студенттердің тәжірибелік қабілеттерін 
арттыруға мүмкіндік беретін индустрия 
мен өнеркәсіп саласындағы өздерінің 

тығыз байланыстары жайлы атап 
өтті. Бүгінде Химия және технология 
университетінде төрт мыңнан астам 
студент білім алады және ол Чехия 
Республикасындағы ең үздік жоғары оқу 
орындарының бірі.

Сонымен қатар, чехиялық әріптестер 
өздерінің университеттерінде жарық 
көретін ғылыми журналда мақалалар 
жариялауды ұсынды. Келіссөздер 
барысында химиялық білім беру 
бойынша Еуропалық бағдарламалар және 
Еуропалық қауымдастыққа ену жолдары 
талқыланды.

В Высшей школе экономики и бизнеса прошла встреча с 
представителем бизнес-школы MIAS Чешского технического 
университета в Праге.

Главный менеджер офиса по 
международному сотрудничеству 
Милош Крежи представил презентацию 
о деятельности Чешского технического 
университета, являющегося ведущим в 
Чехии.

Участники встречи подробно обсудили 
вопросы сотрудничества и договорились 
работать по следующим направлениям: 
привлечение учёных-исследователей CTU 
в качестве зарубежных консультантов для 
докторантов ВШЭиБ, участие в ежегодной 
летней школе MIAS Business School по 
инновациям и предпринимательству, 
возможность организации научно-

исследовательской стажировки для 
магистрантов, подача совместных 
заявок на международные грантовые 
конкурсы, обсуждение учебных планов 
по образовательным программам 
«Инновационный менеджмент» и 
«Управление проектами» для дальнейшего 
рассмотрения вопросов по созданию 
двудипломной программы.

Сотрудничество с европейскими 
университетами в области экономики 
и бизнеса является частью стратегии 
интернационализации факультета.

Соб. корр.

Қиыр Шығыс кафедрасының аға оқытушысы Асия Нурелова 
Халықаралық Жапон қоры 2019 жылғы грантының иегері атанды.

2019 жылы маусым-тамыз 
айларының аралығында Қиыр 
Шығыс кафедрасы жапонтану 
бөлімінің оқытушысы Нурелова Асия 
Мухаметхановна Жапон қорының 
Урава қаласында орналасқан жапон 
тілі институтында шетелдегі жапон 
тілі оқытушыларына арналған 
жапон тілін оқыту әдістемесі 
бойынша курсын аяқтады. Аталмыш 
бағдарламаны Жапон қорының 
оқытушылары мен үйлестірушілері 
дайындап өткізді.

24 мемлекеттен келген 36 жапон 
тілінің оқытушылары жаңар-
тылған бағдарламаның тұңғыш 
қатысушылары болды. Бағдарла ма-
ның басты мақсаты жапон тілінің 
қазіргі заманғы әдістемесін жан-
жақты қарастыру, сонымен қатар, тіл 
оқудағы қажетті біліктіліктер – оқу, 
жазу, есту, сөйлеуді дамытуға қажетті 
әдіс-тәсілдермен таныстыру. Күн 
сайын оқыту әдістемесін дамыту-
ға бағытталған семинар-тренингтер 
өткізіліп, әр мемлекеттен келген 
оқытушы өз еліндегі жапон тілін 
оқыту әдістемесімен басқа елден 
келген курс тыңдаушыларын 

таныстырып отырды. 24 мемлекеттен 
келген оқытушылар өздері қолданып 
жүрген оқулықтарын және жұмыс 
бағдарламаларын талқыға салып, 
өз елдеріндегі жапон тілін оқытуда 
кездесетін мәселелермен бөлісіп, өзара 
тәжірибе алмасты.

Қазіргі замандағы әлемдік 
деңгейде шет тілін оқытудың өзекті 
мәселелері, оның қиыншылықтары 
мен ерекшеліктері талқыға салынды. 
Қатысушылар жапон тілін оқыту 
әдістемесіне қатысты жобалар 
дайындап, баяндамалар жасады.

Сонымен қатар, тіл үйретуде 
интернет ресурстарын, youtube 
арна ларын, әлеуметтік желілерді 
тиімді пайдалану мәселесі жан-
жақты қарастырылды. Сондай-ақ, 
әртүрлі мәдени, қоғамдық іс-шаралар 
ұйымдастырылды. Қатысушылар 
Кабуки театрын тамашалап, 
жапонның ұлттық киімі – кимононы 
киіп, Токио қаласының көрікті 
жерлерін аралап шықты. Бағдарлама 
соңында қатысушыларға сертификат 
табысталды.

Қиыр Шығыс кафедрасы

Әл-Фараби атындағы Қазақ 
ұлттық университеті 
механика-математика 
факультеті механика 
кафедрасының 2-курс 
магистранты Зарина 
Туртаева докторлық 
бағдарлама бойынша «Абай– 
Верн» бағдарламасының 
стипендиясын жеңіп алды.

«Абай – Верн» стипендиялық 
бағдарламасының қабылдау комиссиясы 
магистратураға 90, докторантураға он 
кандидатты мақұлдады. Докторантураға 
тапсырған 35 үміткердің тек оны 
стипендия иегері атанды, оның ішінде 
ҚазҰУ магистранты З. Туртаева да бар. Ол 
Францияда Лотарингия университетінде 
«Механика және энергетика» мамандығы 
бойынша білімін жалғастыратын болады.

Докторлық бағдарлама бойынша 
жеңімпаздар 36 ай бойы ай сайын 1200 
еуро көлемінде стипендия, сондай-ақ осы 
уақыт аралығында тегін білім алатын 
болады. Олар мемлекеттік жоғары оқу 
орындарында тіркеу жарнасын төлеуден 
босатылып, ұзақ мерзімді тегін визаға және 
студенттер жатақханаларында орындар 
бөлінгенде басымдыққа ие болады. 

Механика кафедрасы
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На факультете международных отношений прошел семинар «Роль Верховного Суда в 
формировании и обеспечении конституционализма в США»

MAHATMA GANDI-150

Парсылармен бұрын-соңды көз 
көріп, құлақ естімеген сұрапыл 
қырғын соғыста, далалық ұрыс 
тәсілін тиімді пайдаланған 
сақ патшайымы Томиристің: 
«Тәңірі атымен ант етейін, 
қанға қаншама тойымсыз 
болсаң да, адам қанын сусының 
қанғанша ішкізермін»! – деп 
Тәңірге берген сертін орындап, 
тарихта қанқұмарлығымен есте 
қалған парсы патшасы Кирдің 
басын қанға бөктіріп, сусынға 
қандырғаны жайлы дерек бүкіл 
түркі жұртына, қала берді бүкіл 
әлемге мәлім. 

Түркі халықтарының ата-тегі 
сақтардың өздерін жаулауға жасанып 
келген басқыншылардан елінің 
тәуелсіздігін осылай сақтап қалғандығын 
олардың өр тұлғасынан, тәкаппар 
келбетінен, қайтпас қайсар мінезінен, 
болаттай беріктігінен көруге болады. 
Біз осылайша Томирис патшайымның 
елбасылық Ұлы тұлғасын, қолбасшылық 
асқан ерлігін тарих арқылы бойымызға 
сіңіріп өстік. 

Қазақстандық ақпарат кеңістігіне 
жарқ етіп шығып, үш-төрт күннен бері  
жалпыға ортақ тақырып болып жатқан 
«Томирис» кинолентасының трейлері 
туралы пікірлер сан алуан, сауалдар 
көп. Желіні қарап отырып, көзі қарақты 
оқырман мен көрерменнің сансыз 
сауалдарының ішіндегі басты сұраққа 
жауап беруге тура келіп тұр. 

Контентті шулатып, жауабын сан-
саққа алып кетіп жатқан  «Томиристің» 
сөйлеу тіліне қатысты ақпаратқа қанық 
болыңыздар.

Фильм кейіпкерлері көне түркі тілінде 
сөйлейді.

Осы жерде көпшілікке түсінікті болу 
үшін «көне түркі тілі» туралы мәлімет 
бере кетейік.

Көне түркі тілі – қазіргі түркі 
халықтарының алғашқы жазба әдеби 
тілі саналатын ата тілі. Көне түркі 
тілінің негізгі лексикалық қоры, 
фонетикалық және грамматикалық 
жүйесі ортағасырлық, сондай-ақ қазіргі 
түркі тілдерімен ортақ болып келеді. Оған 
V-VIII ғасырлардан бізге жеткен көне түркі 
жазба ескерткіштері дәлел бола алады. 
Олар Сібірде, Енисей, Лена өзендерінің 
аңғарларында, Моңғолиядағы Орхон, 
Онгин, Селенга өзендерінің алқабында, 
Орта Азия мен Қазақстандағы Талас пен 
Сыр бойы, Ертіс пен Іле қойнауындағы 
ескерткіштер.

Жазба деректерде Қазақстан 
территориясының барлық аймақтарын-
дағы тиграхаудтар, хаомоваргалар, 
парадарайлар, массагеттер, даилер, 
аргипеилер, аримаспылар, исседондар, 
савроматтар, каспылар секілді «сақ» 
этнонимінің басын қосқан тайпалардың 
көне түркі тілінде сөйлегендігі жайлы 
дереккөздер бар.

Бәріміз білетіндей 1970 жылдардың 
басында Есік қорғанынан сақ тайпасының 
жас көсемінің зираты табылды. Алғашқы 
«Алтын адам» табылған жерге қаншама 
ғалымдар ғылыми зерттеу жүргізгені 
жайлы да көптеген мәліметтер бар. 
Солардың ішінде Алтай Аманжолов 
Есік қорғанынан табылған 26 таңбалы 
күміс тостағаншадағы жазуды оқып, 
аудармасын жасады. Ғалым көне түркі 
жазуын ары кеткенде V-VIIІ ғасырларда 
ғана пайда болған деп жүрген белгілі 
ғалымдардың пікірлерін жоққа шығарып, 
эпиграфиялық ескерткіштерге сүйене 
отырып б.з.б. V-IV ғасырларға, яғни 1000 
жыл бұрын болғандығын жазады. 

Ендігі мәселе – неге фильмді қоюшы 
режиссер «Томиристі» әдеттегідей орыс 
тілінде немесе қазақ тілінде сөйлетпеді 
деген сауалға жауап.

Томиристің патшалық құрған дәуірі 
б.з.д І мыңжылдық кезеңіне барып табан 
тірейді. Бұл дәуірдің әдеби мұраларына 
ғылымның көзімен қарасақ – бұл көне 
түркі тілінің барынша дамып, дала 
түркілерінің мәдениеті мен өркениетінде 
біршама жетілген кемелденген кезеңі 
еді. Көркем туындының шынайылығын 
арттыру үшін, сол қоғамға жақын бару 
үшін, Томирис xанымның түркілік 
келбетін ашып көрсету үшін режиссер 
«түркілердің ата тілінде» түсіреміз деген 
жауапты да батыл шешімге келуі тегін 
емес еді.

Нешеме ғасырды артқа қалдырып, 
тариx саxнасының шымылдығын түріп 
тастап, санада сарматтар мен сақтардың, 
ғұндар мен үйсіндердің руxын оятып, 
Тоныкөк пен Күлтегіннің тасқа қашап 
кеткен сөздерінен мән іздеп, Тәңірге 
табынған «ата тіліміз» мыңжылдықтардан 
кейін қайта тірілді.

Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық 
университеті филология және әлем 
тілдері факультетіндегі жалпы тіл 
білімі және еуропа тілдері кафедрасы 
республика бойынша «көне түркі тілін 
танитын» классикалық түркітанушы-
лингвист мамандардың іргетасын 
қалаған бірден бір жоғары оқу орны 
болып табылады. 1950 жылдан бастап 
«Көне түркі тілі» фундаменталды түрде 
игеріліп келе жатқандықтан, кафедрада 
әйгілі түркітанушылар С.Е. Малов, Ж.А. 
Аралбаев, А.С. Аманжолов, Р.А. Авакова,  
Е.Б. Саурықов, О. Сапашев, Қ. Молғаждаров 
сынды  ғалымдар қызмет етті. 2017 жылы 
қыркүйек айында ҚР мәдениет және спорт 
министрлігінің тапсырысы бойынша 
Ш. Айманов атындағы «Қазақфильм» 
киностудьясы «Сатайфильм» кино-
компаниясынан аталмыш кафедраға 

«Томирис» картинасын түсіруде бірлесіп 
жұмыс істеу туралы ұсыныс келіп түсті. 

Кафедра меңгерушісі, филология 
ғылымдарының докторы, профессор 
Мәдиева Гүлмира Баянжанқызының 
ұйымдастыруымен фильм сценарийін 
көне түркі тіліне аудару жөніндегі жұмыс 
тобы құрылды. Аударма жұмысы кезінде 
түркологияға, көне түркі тіліне қатысты 
отандық/шетелдік ғылыми-теориялық 
еңбектері мен қазіргі дүниежүзіндегі 40-
қа жуық түркі тілдерінің дереккөздері, 
лексикографиялық еңбектер пайдаланыл-
ды. Аударма мәтініне кинокартинаның 
басталғанынан аяғына дейін екі жылға 
жуық уақыт кетті. Аударма жасау ісінде 
кеңес берген түркітанушы ғалымдар 
Г.Б. Мадиева, О. Сапашев, Е. Саурықов, 
Қ. Молғаждаров, Ж. Акимишевалардың 
ерен еңбектерін атап өту керек. Фильмнің 
түсіру алаңында тікелей актерлер тобымен 
жұмыс жасау жауапкершілігі тікелей 
маған және кафедраның PhD докторы 
Г.Борибаеваға жүктелгенін де айта 
кеткенім жөн. Түсірілім кезіндегі мәтінмен 
жұмыс жасап жатқан сәттер туралы 
жүйелі түрде ФБ, Инстаграм әлеуметтік 
желілерінде ақпарат беріп отырдық.

Кино өнері – көркем шығарма-
шылықтың бір түрі. Картинаның түсірілім 
алаңына бастан-аяқ куә болған филолог-
лингвистің көзімен қарасам – жалпы 
фильм индустриясы, драматургия, 
сценарий, локация, актерлік құрам, 
эпизод, монтаж, дубляж, гримм сияқты 
толып жатқан дүниелер – тек  мықты 
мәтін мен сол мәтінді жеткізу шеберлігі 
болмаса, көрерменін қозғай алмайды. 
Түсірілім алаңы – өзінше майдан секілді. 
Кейде «режиссердің шешімі» жекелеген 
сала маманының шешімімен астаспай 
жататын кездер болады. Шығармашылық 
алаңдағы образ бен ситуацияға қатысты 
екі маманның пікір қақтығысы – өз алдына 
бір әңгіме. Режиссер шығармашылық тұлға 
ретінде «нестандартный замысел» жасап, 
кейбір сөздерді өзгерткісі келді. Түркі 
тілінің лингвистикалық ерекшеліктерін 
«первозданность языка» деп қарайтын 
тюрколог сөз мазмұнын сақтағысы келіп, 
сараптама жасауға да мәжбүр болған 
кездеріміз болды. 

Мәселен, фильмнің  өн бойында жиі 
қайталанатын «әке» ұғымы көне түркі 
тілінде *baba, `Aba` сөзімен дыбысталып, 
арғы ата тектің бөлінбей берілу жолын 
білдіреді. Көне түркі сөздігінде  [Ataŋ 
öldi ersä, ataŋ men saŋa, atalyq qylajyn, 
oyul bol maŋa «Егер сенің әкең өмірден 
қайтса, мен сенің әкең болайын, сен 
менің ұлым бол»] деп көрсетілген. 
Картина кадрларын түсіру барысында 
режиссер Аxан Сатаев мырзаға осы сөздің 
дыбысталуы мүлдем көңілінен шықпады, 
қанша лингвистикалық жағынан 
түсіндірме жұмыстарын жүргізгенмен, 
режиссер бұл сөздің басқа вариантын 
талап етуін тоқтатпады. Ұзақ түндер ескі 
әдеби мұралар мен сөздіктерді ақтару 
барысында  *qaŋ сөзін ұсындық. Бұл сөздің 
негізгі мағынасы «ата, ер». `Qaŋ` сөзі өте 
ерте кездегі көне түркі ескерткіштерінде 
ғана қолданылған. Қазіргі түркі тілдерінің 
барлығында қолданыстан шығып қалған 
арxаизм. Орхон ескерткіштерінде, көне 
ұйғыр руникалық жәдігерлерінде ғана 
көрсетілген. Мастер тарапынан `Qaŋ` 
сөзі бірден қолдау тауып, фильм арқылы 
өзінің екінші өмірін бастап кетті. 

Сондай-ақ, bek, elik, qaγan, qan, 
jabγu секілді сол кезеңдегі ел көсеміне, 
басшысына  қатысты титулдық атаулар 
болған. Бірақ режиссердің талабы 
бойынша түркі тілдерінің ішіндегі ең көне 
элементтер сақталған чуваш тіліндегі  
ertӱҫe  нұсқасы алынды. 

Жалпы, түркология ғылымының 
жетістіктеріне арқа сүйеген отандық 
киноиндустриядағы  ірі жоба жүзеге 
асты деп есептеймін.  «Томирис» фильмі 
түркілердің тұяғымен дала кезген дүбірлі 
дәуренінен xабар беретін тариxи туынды 
ғана емес, тасада тығылып жатқан күллі 
түркі әлемінің ата тілін қайта тірілткен 
трейлер болды.

Г. МАДИЕВА,
филология ғылымдарының 

докторы, профессор;
С. БЕКТЕМИРОВА,

 филология ғылымдарының кандидаты

MÁDENIET



7№34 (1743) 15 қазан 2019 жыл

Шығыстану факультетінде ұлттық корей ойындарының фестивалі өтті

   JASTAR BETI
Ата-ана – тәрбие өнегесі. 
Ал бала тәрбиесі – қиын 
да күрделі үдеріс. Шығыс 
ғұламасының бірі болып 
саналатын Жүсіп Баласағұнның 
дастандарында отбасы тәрбиесі 
көп айтылады. Мемлекеттің 
беріктігі тек ел билеуші 
қайраткерлерге, әділ заңға, 
күшті әскерге ғана байланысты 
емес,  әр отбасының 
беріктігіне байланысты 
екендігін сипаттайды. 
Республикамыздың 
Конституциясында да 
«Балаларына қамқорлық 
жасау және оларды тәрбиелеу 
ата-ананың құқығы, әрі 
парызы» – деп көрсетілген. 
Біз баламыздың тәрбиелі 
де, өнегелі болып өсіп, өз 
қатарының алды болғанын 
қалаймыз. Еліміздің көркейіп, 
өркениетті елдің қатарына 
қосылып, халықаралық 
деңгейге шығуы бүгінгі ұрпақ 
бейнесімен көрінеді. 

Біздің университетімізде де болашақ 
маман иелері – білім алушы студенттердің 
рухани тәрбиесіне ерекше көңіл бөлінеді. 
Студенттеріміздің көпшілігі жатақханада 
тұратын болғандықтан, ол жерде де 
тәрбиелік мәндегі іс-шаралар жиі 
өткізіліп тұрады. Осындай тақырыпты 
қамтыған іс-шара біздің кафедрамыз 
(жалпы және бейорганикалық химиясы 
кафедрасы)   кезекшілік жасаған уақытта 
13-ші жатақхана залында өткізілді. Мұнда 
отбасы мен университет, оқытушы мен 
ата-ана, ата-ана мен бала арасындағы 
қарым-қатынас жайлы мәселе – қашанда 
өзектілігін жоймайтын мәселе болып қала 
беретіні және бұл қарым-қатынастың 
маңызды екені аталды.

 Эдвайзер мен ата-ананың арасында 
тығыз байланыстың қоғамның саналы 
ұрпақ тәрбиелеуде жетістіктерге жетуін-
дегі маңызы көрсетілді. Қазіргідей жан-
жақтан технологиялық ақпараттар 
жаула ған заманда ұрпақ тәрбиесіне 
көңіл бөлмей, бейқам жүрудің ертеңі 
өкінішке апарып соқтырмасына кім кепіл? 
Университет қабырғасы – өскелең ұрпақты 
тәрбиелеу жүйесіндегі шешуші буынның 
бірі екені анық. Оның болашақ білікті, 
білімді, әрі рухани жағынан шыңдалған 
маманды тәрбиелеудегі рөлі өте зор. 
Отбасы адамзат бесігін тербеткен ұя болса, 
баланың бас ұстазы – ата-ана. Сондықтан 

да біз студенттің рухани тәрбиесіне, 
отбасындағы қарым-қатынасына ерекше 
назар аударуымыз қажет.

 Халқымыздың өмірден алынған мақал-
мәтелдерінің өзі тәрбиенің отбасынан 
басталатынын көрсетеді. «Балапан ұяда 
не көрсе, ұшқанда соны іледі», «Қызы 
анадан үйренбей өнеге алмас, ұлы атадан 
үйренбей сапар шекпес», «Өнегенің 
өрісі кең» деген сөздердің астарында 
отбасынан алар өнегенің өрісі кең екені 
айқындалады. Баланың  жақсы  болуы-
ата-ананың  үйдегі  берген  тәрбиесіне  
байланысты. Сондықтан, «не  ексең,  соны 
орасың»,«ұлдың  ұяты-әкеге,  қыздың 

ұяты-шешеге» деген  халқымыздың  
дана лық  сөздерін  естен  шығармай, ұл-
қызымызды  дұрыс  тәрбиелей  білуіміз 
керек.

Қазіргі   таңда  жастардың  имандылыққа  
бет  бұрып, мұсылмандық  шарттарын  
орындауы, мешітке  барып, намаз  оқып, 
жаман  нәрселерден  аулақ  жүруі, әрине, 
қуанарлық, құптарлық  жайт.  Бірақ, 
оған  да сын  көзбен  қарау  керек.  Себебі, 
мұсылмандыққа  бет  бұрамын деп, 
өзге  діннің  шырмауында  кетіп  жатқан  
жастарымыз  да  аз емес. Сондықтан  әрбір 
ата-ана және біздер студенттің әр  басқан  
қадамына  үлкен  жауапкершілікпен  
қарауымыз қажет. Үлкенді  сыйлау, 
кішіге  мейірімді  болу, сыпайы  сөйлеу, 
әр  нәрсеге  ойлы  көз  жүгіртіп  қарау 
– отбасындағы  және қазіргі білім 
қабырғасындағы тәрбиеге  байланысты. 
Сонымен қатар ата-ананың  мінезінің  
дұрыс  болмауы, отбасындағы  ұрыс – 
керіс,  жанжал,  ауызбірліктің  жоқтығы 
да студенттің жүйкесіне  өз әсерін берері 
анық.  Сондықтан  ата-ана  алдымен  өз 
арасындағы  қарым-қатынасты  дұрыс  
жолға  қою  керек.     «Тәрбие  басы – тал  
бесік» деп  аталарымыз  айтқандай  
отбасы  тәрбиелі,  берекелі  болса,  одан  
өнген  ұрпақтарымыз да  тәрбиелі  азамат  
болады  деп  айта  аламыз.                                                        

Л. ТУГЕЛБАЕВА, 
Р. АШКЕЕВА,

жалпы және бейорганикалық
 химия кафедрасы оқытушылары

Учебные корпуса КазНУ имени аль-Фараби располагаются 
в трёх районах города – Бостандыкском, Алмалинском 
и Ауэзовском. И во всех районах сотрудники отделов 
ЧС тесно сотрудничают с соответствующими службами 
нашего университета и следят за предотвращением 
чрезвычайных ситуаций в зонах ответственности 
университета. Для этого проводятся совместные 
учебно-тренировочные мероприятия. По состоянию на 
сегодняшний день, в этом году проведено 19 тренингов, 
пять сейсмо и один селетренировки для подготовки 
студентов и сотрудников университета к действиям в 
чрезвычайных ситуациях.

Кроме того, подготовленные специа-
листами отделов ЧС Бостандыкского, 
Алмалинского и Ауэзовского районов 
информационные материалы по пожар-
ной безопасности, по профилактике 
чрезвычайных ситуаций, регулярно 
транс лируются на университетском 
youtube канале «Alfarabi TV», публикуются 
на сайте www. kaznu.kz. В корпусах и 
общежитиях КазНУ размещены наглядные 
материалы.

Учитывая положительный опыт 
сотрудничества со структурами ДЧС 
Бостандыкского, Алмалинского и 
Ауэзовского районов мы хотим поздравить 
всех сотрудников и ветеранов ЧС, 
спасателей и пожарных с наступающим 19 
октября – профессиональным праздником 
спасителей Республики Казахстан.  

Указом Президента Республики 
Казахстан от 19 октября 1995 года 
№2541 «О совершенствовании структуры 
центральных исполнительных органов 
Республики Казахстан» был образован 
Государственный комитет РК по 
чрезвычайным ситуациям. Этот день 
является профессиональным праздником 
системы гражданской защиты – Днем 
спасателя.

Чрезвычайные ситуации всегда возни-
кают неожиданно. Трудно переоценить 
важность и значимость того дела, 
которое выполняют спасатели и 
пожарные, рискуя собственной жизнью. 
Для многих это событие, чудесное 
спасение и подвиг, для спасателей 
– ежедневная работа. Соприкасаясь 
изо дня в день с экстремальными 
ситуациями, сотрудники ЧС не черствеют 
душой, сохраняют в себе готовность к 
самопожертвованию.

Авторитет сотрудника ЧС – один 
из самых высоких в нашей стране. Вы 
заслужили его своим профессионализмом, 
самоотверженным трудом и мужеством. 
Результат этой деятельности – множество 
спасенных жизней.

Мы уверены, что и впредь ваш 
профессионализм, решительность и 
само отверженность будут служить благо-
родному делу спасения людей.

Еще раз от всей души поздравляем вас с 
вашим праздником! Счастья вам, крепкого 
здоровья, удачи, добра и благополучия!

Администрация Казахского 
национального университета 

им. аль-Фараби

Қазақ халқы баласын жастайынан тәрбие бергенде өнерге баулып 
өсіреді. Жігітке жетпіс өнерде аз деп, ұлын сегіз қырлы бір сырлы 
болуға, қызын  ақылына көркі сай өнерлі болуға тәрбиелейді. Сондай 
тәрбиені өз отбасымнан менде көріп өстім.  Әкем де, анам да өнерден 
алыс емес жандар болғандығынан ба, бала күнімнен  ән мен күйге 
ерекше құмар болдым. 

Сегіз жасымда Қазалы ауданындағы 
Қорқыт ата атындағы  музыка мектебіне 
қабылданып, ұстазым Рақымжан 
Әбілтаевтан 5 жыл дәріс алдым. Күй, 
одан шыққан әсем әуез  менің жанымның 
бір бөлшегіне айналды. Сол себепті 
мен әл-Фараби атындағы ҚазҰУ-ға 
келген бойда студенттер сарайына 
алып ұшып барып, «Фараби сазы» атты 
оркестрдің мүшесі болып тіркелдім. Мені  
оркестрдің  жетекшісі Зита Сванбаева 
және домбыра үйірмесінің жетекшісі 
Гүлдана Қалиева есімді апайлар жылы 
жүзбен қабылдап, алдағы болатын үлкен 
шараға қатысушылар тізіміне қосты. 
Сол мезеттен-ақ біз дайындықты бастап 
кеттік. Концертке деген күнделікті 
дайындық мені еш жалықтырмады. 
Керісінше, күннен күнге күмбірлеген 
күймен, ұлттық аспаптардан шыққан  
үнді естуге асығатын болдым. 

Ұстаздарымның көмегімен жаңа 
күйлерді, шет ел шығармаларын жылдам 
үйреніп алдым. Шамасы, М. Әуезов:  Әнге 
әуес, күйге құмар бала жаны сұлу, өмірге 
құштар болып келеді,– дегенді бекер 
айтпаса керек-ті. Расымен, оркестр менің 
өнерге деген құштарлығымды қайта 
оята білді. 

 «Домбыра тартуды үйрену ауыз 
әдебиетін дамыта оқыту болып 
табылады. Аспаптың басты  мақсаты 
біріншіден ойнауға үйретсе, екіншіден, 
домбыраны қағу мен пернесін басуға 
үйретеді, үшіншіден, дыбысы мен сөз 
саптауларына мән беріп ойлау жүйесін 
дамытады. Сонымен қатар оқушыларға 
сабақ берген кезде-ақ қағазға  белгілі бір 
тақырыпта сурет бейнесін салып, оны 
музыка тілімен байланыстыра айтса, 
тіл байлықтарын дамытуға көмегі 
тиеді» дегенді бір жерден оқыған едім. 
Демек, менің  таңдаған мамандығым 
қазақ тілі мен әдебиеті пәнінің мұғалімі 
болғандықтан ол, әлбетте, домбыра 
өнерімен тығыз байланыста деген сөз. 

 «Нағыз қазақ – қазақ емес, нағыз қазақ  
– домбыра»,– деп Қадыр Мырза Әлі 
жырлағандай оркестрдің құрамында 
болып, өнер көрсеткеннен кейін осындай 
ойға келдім. 

Тоғжан МҰХТАРҚЫЗЫ,
филология және әлем тілдері 

факультетінің 1-курс студенті
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ПІКІР

ҚазҰУ-да мемлекеттік «Рухани 
жаңғыру» бағдарламасындағы 
«Қазақстанның киелі жерлері» 
бағыты бойынша журналистика 
факультеті мен «Фотоөнер» 
қоғамдық бірлестігінің 
ұйымдастыруымен «Киелі 
Алтай» фотокөрмесі ашылды.

Фотокөрмені «Фотоөнер» ҚБ төрағасы 
Асылхан Әбдірайымұлы, журналистика 
факультетінің деканы Сағатбек 
Медеубекұлы, Қытай Халық Республикасы 
«Алтай» этно-фотография қоғамының 
төрағасы Серік Мұқышұлы, Қытай Халық 
Республикасы «Алтай» этно-фотография 
қоғамының мүшесі Екпін Хасенжан, 
кәсіби фотограф Оңғарбек Алхаров ашып 
берді.

Шара  ҚазҰУ ректоратының фойесінде 
өтті. Көрмеге Алтай мен Атыраудың 
арасындағы фотоөнеріне қызыққан 
және осымен кәсіби түрде айналысып 
келе жатқан жастардың 30-ға жуық 
еңбегі қойылған. Әр суреттің өзіне тән 
әдемілігі мен жеткізу шеберлігі бар. Бұл 
сөзімізді бірлестіктің жетекшісі Асылхан 
Әбдірайым шығыстың «Бір сурет–мың 
сөзге татиды» деген сөзімен ұштастырды. 
Шын мәнінде, суреттер сөйлейді. Ол 
сол жердің табиғатынан, мәдениетінен, 
әдебиетінен, тарихынан хабар береді.

Еске салсақ, биыл еліміздегі жас 
фотографтар Шығыс Қазақстан облысын-

Серік МҰҚЫШҰЛЫ,
Қытай Халық Республикасы «Алтай»  
этно-фотография қоғамының төрағасы:
– Біз «National Geographic Qazaqstan» журналының ерекше ұсынысымен Қазақстанға 

шақырылған едік. Мақсат – елдің бірқатар қалаларын қырық күн бойы суретке түсіріп, 
журналға кәсіби суреттер ұсыну. Оған себепші болған да біздің байырғы серіктесіміз – 
«Фотоөнер» қоғамдық бірлестігі. Бүгін міне, сол бірлестіктің ұйымдастыруымен өтіп 
жатқан фотокөрмеге шақырылып отырмыз. 

Мен «Фотоөнер» ҚБ мүшелерін өте жақсы танимын. Бүгінгі фотокөрменің 90%-ы жаңа 
есімдермен толыққан. Бұл осы бірлестіктің үлкен еңбегі деп санаймын. Бұл жастардың 
барлығы қазақ фотоөнерін одан ары қарай көркеюіне өз үлестеріне қосатынына сенемін. 
Баршаңызды көрменің ашылуымен және ҚазҰУ-дың 85 жыл мерейтойымен құттықтаймын!

Дәурен ҚҰДАЙБЕРГЕН,
«National Geographic Qazaqstan» журналының өкілі:
– Мен де осы университеттің түлегімен. Журналистика факультетін 1997 жылы 

бітіргенмін. Одан кейін телеарна, газет-журнал, веб-сайт саласында қызмет атқардым. 
Қазір отандық «National Geographic Qazaqstan» журналына келгеніме төрт жылға жуықтап 
қалыпты. Сол журналдың арқасында Асылхан Әбдірайымұлы бастаған қазақ фотоөнерінің 
шеберлерімен танысып, жұмыстары АҚШ-тағы Бас офистің сұрыптауынан өтіп, әлемнің 
80 еліне тарап жатыр. Соған қуанамыз. Бұл көрмеде жастардың фотосуреттері қойылған 
екен. Болашақта осылардың арасынан мықты фотографтар шығады деген ойдамыз, әрі 
тілекшіміз. Өзім білім алған университетімді де мерейтойымен құттықтаймын!

Бетті дайындаған: Досжан БАЛАБЕКҰЛЫ

дағы Катонқарағай ауданына «Киелі 
Алтай: Берел-2019» фото блог-турына 
қатысып қайтқан болатын. Шара 
республикалық «Фотоөнер» ҚБ, «Шығыс 
Ақпарат» медиахолдингі, «Берел» 
мемлекеттік тарихи-мәдени қорық-
музейі қолдауымен өткен болатын. Бір 
аптаға созылған ізденіс сапары ҚазҰУ-да 
қорытындыланып отыр. Бұл көрме соның 
жарқын көрінісі. Аталған көрме бір апта 
көрерменге ұсынылады. Одан кейін, 
көрме Семей мен Өскемен қалаларында 
жалғасады.  

ҚазҰУ-дағы фотокөрменің соңында, 
2018 жылдың әлемнің 10 үздік 
фотографтары қатарына енген, Қытай 
Халық Республикасы «Алтай» этно-
фотография қоғамының төрағасы, 
фотоөнер магистрі Серік Мұқышұлының 
журналистика факультетінде «Суреттер 
сөйлейді» атты шеберлік сабағы өтті.


