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Апталық 1948 жылдың 20 сәуiрiнен шыға бастады
В Казахском национальном университете
им.аль-Фараби прошла встреча сотрудников
и студентов факультета истории, археологии
и этнологии с Генеральным консульством
Венгрии в Алматы в честь «60-летия революции
в Венгрии», которая осуществилась при
поддержке комиссии, основанной в память
60-летия Венгерской революции и борьбы
за свободу 1956 года. В ней приняли участие
Посол Республики Венгрии господин Андраш
Барани, профессор Миклош Кун, Генеральный
Консул Венгрии господин Ференц Блауманн, а
также директор архива Президента Республики
Казахстан Б. Джапаров. В качестве модератора
данного мероприятия выступил первый
проректор КазНУ имени аль-Фараби профессор
М. Буркитбаев.

С большим уважением к Казахстану, как первой
республике, которая выступила в СССР против советской
системы 30 лет назад – в декабре 1986 г., произнес речь
Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики
Венгрии в Казахстане господин Андраш Барани. С
ответным словом выступил директор Архива Президента
Республики Казахстан Б. Джапаров, подаривший послу
Венгрии в Казахстане диск с документами относительно
жизни венгров в Казахстане, хранящимися в АП РК.
Затем был показан документальный 25-минутный фильм
о венгерской революции «Играем спокойно», емко
отражающий события в Венгрии накануне и в период
событий 1956 г.
После просмотра фильма слово было предоставлено
известному историку, профессору Реформатского
университета имени Гашпара Кароли (Будапешт)
Миклошу Куну, награжденному в 2011 г. Премией им.
Сеченьи, опубликовавшему множество работ о русских
революционерах, в частности, книгу «Бухарин: его друзья
и враги».
Продолжение на 3-стр.

Жуырда Түрксой кафедрасының
ұйымдастыруымен бауырлас Түркия
Республикасының 93 жылдығы аталып өтті.
Аталмыш мерекеге Түркия Республикасының
Алматы қаласындағы Бас консулы Рыза
Қаған Йылмаз, Шет тілдері және іскерлік
карьера университетінің ректоры, профессор
Сабри Хизметли, Халықаралық «Қазақ тілі»
қоғамының вице-президенті, профессор
Ғарифолла Әнес, Евразия ғылыми-зерттеулер
институтының директоры Невзат Шимшек
және бизнес өкілдері мен түрік студенттері
шақырылды.
Жалғасы 3-бетте

На заседании ректората обсудили реализацию новых образовательных программ в рамках ГПИИР-2
в 2016-2018 гг. и защиту научно-исследовательских PhD докторантов. Также Ученый совет заслушал
отчеты о государственном визите Президента Казахстана в Республику Корея
10-11 ноября 2016 г. и проекте вуза «Мен жастарға сенемін».

Заседание Ученого совета началось с вручения
образовательных грантов отличникам учебы. Среди
них Жансая Себепова, Маржан Мирас, Аяулым
Кенесбекова. Помимо обладателей грантов, ректор
поздравил обладателей стипендии Первого Президента
– Самал Исагулову, Айдану Мухаммедсапакову, Шолпан
Толендиеву, Сымбат Талапову и Ксению Ким. Также в
этот день удостоили званием почетного заведующего
кафедрой истории и этнологии Абдеша Толеубаева.
Разделяя торжественный момент, участники отметили,
что благодарны своему альма-матер и в дальнейшем
готовы служить на благо развития науки и образования.
На сегодняшний день в КазНУ разработаны
образовательно-учебные программы (ОУП) в областях
теплоэнергетики,
нанотехнологий,
радиотехники,
телекоммуникации и материаловедения. Всего по
индустриально-инновационным траекториям отобрано
более 70 магистрантов. «Для подготовки профильных
специалистов заключено более 50 договоров с
промышленными предприятиями РК, входящими
в республиканскую карту индустриализации, для
трудоустройства и прохождения производственной
практики», – отметил Болатхан Заядан, декан факультета
биологии и биотехнологии.
Следует отметить, что в ходе работы по модели
тройной спирали «государство-университет-бизнес»
было выявлено, что сама карта индустриализации РК
нуждается в обновлении и расширении базы.
«Среди
решений
предполагается
осуществить
предварительный сбор заявок от работодателей,
сотрудничающих с вузами в рамках программы
ГПИИР-2, а также внедрение смешанной системы
обучения (дистанционно-очной) для магистрантов,
работающих на предприятиях», – было предложено
в выступлении Аскара Давлетова, декана физикотехнического факультета.
О защите докторантов 2016 года и промежуточных
результатах 1 курса рассказала Лэйля Сыздыкова,
начальник отдела подготовки и аттестации научных
кадров. Из доклада Лэйли Сыздыковой отмечено, что
набор 2013 года завершает аттестацию своих научноисследовательских работ и готовы к защите. В целом
показатели публикаций на высоком уровне.
Наряду с инновационными проектами, КазНУ
также реализует социальнозначимые проекты. Одним
из таких является «Мен жастарға сенемін!». При

поддержке фонда «Жандану әлемі», молодежного крыла
«Жас Отан», Союза писателей РК и акимата г. Алматы
университет проводит Четвертый патриотический
форум студенческой молодежи «Мен жастарға сенемін!»,
посвященный Дню Первого Президента и 25-летию
Независимости Республики Казахстан.
Среди информационных партнеров – в этом году
выступают «Қазақ радиосы» и холдинг «Нұрмедиа», отметила проректор по социальному развитию Шолпан
Джаманбалаева. Проректор констатировала, что в
этом году поступили заявки из 48 вузов Казахстана.
Увеличилось и число желающих организаций,
формирующих фонд конкурса. Несмотря на завершение
приема заявок, участники просят принять свои работы.
В этом году в конкурсе по 4 категориям утверждено
жюри, состоящее из мастеров пера, музыки и других
направлений искусства.
В завершение заседания совет заслушал отчет о
результатах государственного визита Президента
Казахстана в Республику Корея. Данное событие
ознаменовалось
презентацией
книги
Махмуда
Касымбекова о Президенте Н. Назарбаеве в г. Сеуле, в
Университете Ёнсе.
Организатором мероприятия выступил Университет
Ёнсе при партнерстве с КазНУ им. аль-Фараби и
поддержке Всемирной Ассоциации «Hangul». В ходе
этого визита был подписан меморандум о сотрудничестве
между КазНУ им. аль-Фараби, акиматом Актюбинской
области, мэром г. Пусан и компанией «Корея телеком».
В знак своего почтения к Президенту Назарбаеву за его
миротворческий вклад Республика Корея выделила два
гранта. Первый в 20 млн. долларов США – на внедрение
ИКТ и высокотехнологического медоборудования в
Казахстане и научные исследования. Второй, также в
20 млн. долларов США – на трансферт технологий и
организацию производства медицинского оборудования.
Для реализации задач, поставленных Президентом
Казахстана на встрече в Университете Ёнсе, по созданию
медико-биологического кластера было подписано
соглашение о совместной работе КазНУ им. альФараби, университета Ёнсе и госпиталя «Северанс». В
рамках мероприятий в Алматы 29-30 ноября состоится
Корейско-Казахстанский научно-технический форум.
Анвар УШУРОВ

БYГIНГI САНДА:

ДЫШИ ЛЕГКО,
ЖИВИ СВОБОДНО!
2-стр.

ҰСТАЗ ЕСІМІ–
ЕЛ ЕСІНДЕ
4-бет

СТУДЕНТ ЖАСТАРҒА
ҚАМҚОРЛЫҚ
7-бет
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ҚЫСҚА-НҰСҚА

1991 жылдың тамыз айынан
бастап бұрынғы КСРО-ның
құлдырау, күйреу кезеңі
басталғаны баршаға аян. Осы
жылдың тамыз айында Мәскеуде
өткен дүмпуден кейін Коммунистік
партия таратылды. 1991 жылы
24 тамызда Қазақ КСР Жоғарғы
Кеңесі «Ағымдағы жағдайды
бағалау және Республика
егемендігін нығайту шаралары
туралы» қаулы қабылдады. Ал, осы
жылдың 29 тамызында Қазақ КСР
Президентінің «Семей ядролық
сынақ полигонын жабу туралы»
Жарлығы шығып, 40 жылдан
астам сынақ жүргізілген ядролық
қаруға тыйым салынды.

Қазақстан Республикасы тұңғыш
Президентінің осы батыл тарихи
шешімі дүниежүзі елдеріне озат
үлгі ретінде танылуда. 2009 жылы
желтоқсанда БҰҰ Бас Ассамблеясы
Қазақстанның ұсынысы бойынша
бұл күнді ядролық сынақтарға қарсы
халықаралық іс-қимыл күні деп
жариялауға шешім етті. Қазір бүкіл
әлем Қазақстанды ядролық қарудан
бас тартқан тұңғыш мемлекет ретінде

таниды.
Бұдан кейін 1991 жылы 12
желтоқсанда Қазақстандағы 1986
жылғы желтоқсанның 17-18-індегі
оқиғаларға
қатысқаны
үшін
жауаптылыққа тартылған азаматтарды
ақтау туралы Қазақстан Республикасы
Президенті
Н.Назарбаевтың
Жарлығы қабылданды. Осылайша
тәуелсіздікті аңсаған, ел бірлігін
ойлаған к¡птеген ұлт патриоттары
жазықсыз жаладан босатылды.
1991 жылы 1 желтоқсанда алғаш
рет Қазақ КСР Президентінің жалпы
халықтық сайлауы ¡тті. Осы сайлауда
Нұрсұлтан
¢бішұлы
Назарбаев
бірауыздан ел Президенті болып
сайланды. Конституцияға сәйкес,
Н.Назарбаев Қазақстан Республикасы
Президентінің
антын
берді.
Депутаттар «Қазақстан Республикасы
Президентінің лауазымына кірісуі
туралы» қаулы қабылдады. Осыдан
кейін мінберге ақын Шәкір ¢бенов
шығып, халық атынан халқы сүйген
перзентіне ақ батасын берді:
Сарыарқа – туған жерім, елім – қазақ,
Қазақ елі ежелден к¡кседі азат.
К¡п естіп, к¡пті к¡ріп, аз білсем де,
Мен бір ғасыр куәсі – экспонат.

«Всемирный день отказа от курения!», под таким названием прошла
городская акция в Казахском национальном университете им. аль-Фараби,
организованная кафедрой «ЮНЕСКО по устойчивому развитию».

По данным Всемирной организации
здравоохранения ежегодно более
6 миллионов человек умирают от
связанного с табаком инфаркта
миокарда, инсульта, рака легких и
других болезней.
По статистике в Республике
Казахстан 30% курящих, из них 9%
составляют
молодое
поколение,
растет количество, употребляющих
кальян. Поэтому целью акции явилась
профилактика
табакокурения,
кальяна и солидарность с Днем
отказа от курения. Партнерами акции
выступили: Алматинский городской
центр
формирования
здорового
образа
жизни
(АГЦФЗОЖ),
Национальная
коалиция
«За
Казахстан, свободный от табачного
дыма»
(Коалиция),
Институт

общественного здравоохранения.
Интерактивная станция выставки
«Состав сигарет», видеозона «Правда
о курении», симуляционная площадка «Вред курения», инстаграмм-площадка
«Noshisha.kz»
объединила более 2500
студентов всех алматинских вузов. Выставочная
площадка
вызвала
у
студентов живой интерес, где они
знакомились с интересными яркими
демонстрационными материалами,
экспонатами и макетами, ротацией
антитабачных видеороликов.
Организованный
студентами
КазНУ
флэшмоб
«Мы
живем
без табака!», «Дыши легко, живи
свободно!» не оставил никого равнодушным. Также во время работы
антитабачной выставки волонтеры,

Біз к¡рген зобалаңда, қуғын-сүргін,
Енді ешкім к¡рмес үшін қанды қырғын,
Бар ұлттың тілін тауып, табыстырған,
Нұрсұлтаным, жұлдызың жанды бүгін.
Абылайым бүгінгі Сен емес пе?
Қазағым ¡зге жұртпен тең емес пе?!
Халқыңа Тәуелсіздік нұрын шаштың,
Тар асу, тайғанақ жол, кер белесте.
Ақ киізге к¡теріп, хан сайласқан,
Қарт атаң тоқсан бірде мен емес пе?!
Одан кейін небәрі 15 күн ¡ткенде
– 1991 жылы 16 желтоқсанда
Қазақстанның тәуелсіздігі жарияланды. ¢лем картасында Тәуелсіз
Қазақстан атты жаңа мемлекет пайда
болды.
Біз тәуелсіздікке қол жеткізген
кезде елдің тұрмыстық жағдайы ауыр
болатын. Қаржы да жоқ, қажетті тауар
да жоқ, сол бір қиын кезеңнің де
қисынын таптық. Жоққа жетпейтін
жүйріктің бабын келтіріп, шідерін
шештік. Тірліктің түндігін түріп,
жоқты барға, барды базарға, базарды
ажарға айналдыра алдық.
Жалғасы 5-бетте

одетые в макеты пачек сигарет и
кальяна,
вели
разъяснительную
работу, раздавали информационные
антитабачные листовки и календари,
диски,
где
собраны
лучшие
антитабачные видеоролики.
На втором этапе в большом
актовом зале КазНУ для студентов
был организован показ видеоролика
«Алматы без табака» и презентация
отчета Каолиции. Участники широкомасштабной акции декан факультета
географии и природопользования
КазНУ
Виталий
Сальников,
известный казахстанский альпинист,
покоривший и установивший флаг
Казахстана на вершине самой высокой
горы мира Эверест - Максут Жумаев,
актриса, участница сборной КВН
республики - Гульнара Сильбаева,
директор городского центра ЗОЖ
Жадыра Агишанова, исполнительный
директор и лидер Коалиции Джамиля
Садыкова, координатор проекта
ВОЗ
«Здоровые
университеты»
Нургуль Бергенева и многие другие
выразили солидарность за отказ от
курения и ответственность за свое
здоровье и за Казахстан, свободный
от табачного дыма. В завершении
акции участникам были вручены
благодарственные грамоты.
Н. БЕРГЕНЕВА,
А. САТАРБАЕВА,
преподаватели кафедры «ЮНЕСКО
по устойчивому развитию»
КазНУ им. аль-Фараби

Журналистика факультетінің ЮНЕСКО,
халықаралық журналистика және қоғамдық медиа кафедрасының ұйымдастыруымен Т. Қожакеев атындағы №230 мәжіліс
залында Гирне Америка университетінің
(Girne American University) директоры
Орхан Гасаноглумен «Халықаралық
кпір – инновациялық мүмкіндіктер
платформасы» атты кездесу тті.
Орхан Гасаноглу 2016-2017 жылы
Америка университетінен академиялық
бағдарламалар бойынша гранттар мен
жеңілдіктер алуға бірегей мүмкіндіктері
туралы баяндама жасады. Бакудегі
қысқа мерзімді Халықаралық Қысқы
мектеп және Кипрдегі Жазғы бағдарлама
бойынша
студенттерді
академиялық
ұтқырлық бойынша білім алмасуға
шақырды.
***
Журналистика факультетінде "France24"
арнасының тележүргізушісі, Антуан
Кормеридің дәрісі болып тті. Антуан
Кормери телерепортаж саласының
үздігі, зіндік стилі қалыптасқан
сарапшы болып табылады. ҚазҰУ-ға
алғашқы іссапары барысында журналист
материал дайындаудағы командалық
үдерістің маңыздылығын белгілеп, ТВ
журналистиканың алтын ережелері
жнінде баяндады. Сондай-ақ, сарапшы
ақпарат беруде түрлі кзқарас таныту
тәсілдеріне тоқталды.
Дәріс негізінде студенттер мен
оқытушылар
тележурналистпен
кері
байланысқа түсу мүмкіндігіне ие болды.
Антуан
залда туындаған қызықты
сұрақтарға
жауап
беріп,
¡скелең
ұрпаққа түсірілген материалды мобильді
монтаждау тәсілі мен француз БАҚтарындағы ақпарат беру әдісін түсіндірді.
Бүгінгі күні Антуан Кормери Sciences
Po-ға (Саяси зерттеу институты) қарасты
журналистика мектебінде сабақ береді.
Сонымен қатар, түрлі халықаралық БАҚта («Мали», «Тунис», «NESSMA ТВ»,
«2M Марокко», «Кот-д’Ивуар» ұлттық
телеарналары, «Алжир», «Ливан», «RTBF»
ұлттық радиолары) оқу-білім курсын
оқытады.
***
Жуырда ҚР Білім және ғылым
министрлігінің қолдауымен «Ұлттық
ғылыми-техникалық ақпарат орталығы»
АҚ мен Thomson Reuters компаниясының
ұйытқы болуымен Қазақстан
Тәуелсіздігінің 25 жылдығына орай «Ғылым
және инновация – экономикалық дамудың
негізі» деген тақырыпта халықаралық
форум тті.
Оның жұмысына қатысқан АҚШтың Thomson Reuters компаниясының
ғылыми зерттеулер және зияткерлік
меншік
б¡лімшесінің
жаһандық
сатылымдар ж¡ніндегі директоры Виджи
Кришнан
Қазақстан
ғалымдарының
әлемдік ғылыми үрдіске сәтті ілесіп,
Орталық Азия елдері арасында к¡шбастап
келе жатқандығын атап ¡тті.
Форум барысында әлемдегі ғылыми
үрдістер, ғылыми ынтымақтастық пен
инновациялық
жаңалықтар
кеңінен
талқыланып, «Ғылым к¡шбасшысы –
2016» халықаралық тәуелсіз сыйлығының
иегерлері
анықталды.
Отандық
ғалымдардың Web of Science (Thomson Reuters) ресурсында жарияланған
ғылыми еңбектері үш аталым бойынша
жіктеліп бағаланды. Солардың бірі «20082015 жылдары ғылыми еңбектері жоғары
сілтемеге ие болған Қазақстанның жас
ғалымдары» номинациясы бойынша әлФараби атындағы ҚазҰУ-дың ғалымдары
Мерлан Досболаев, Болат Оралбеков үздік
болып танылып марапатталды.

«Мен жастарға сенемін!» атты форумының іріктеуінен өткен студенттер тізімі
kaznu.kz сайтында жарияланды
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Жалғасы. Басы 1-бетте
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ҚазҰУ-да Қазақстан
Республикасының азаматтық
қоғам және дін істері вицеминистрі Абзал Нүкенов Алматы
қаласының жастарымен кездесу
өткізді.

Салтанатты
шараны
шығыстану
факультетінің деканы, профессор Баян
Жұбатова ашып, Қазақстан мен Түркия
арасындағы тығыз қарым-қатынас туралы
айтып ¡тті. Түркия Республикасының
Қазақстан Тәуелсіздігі үшін алар орнының
ерекше екендігін тілге тиек етті. ¨з
кезегінде Түркия Республикасының Алматы
қаласындағы Бас консулы Рыза Қаған
Йылмаз да Түркияның Республика күні
әрбір түрік азаматына қандай ыстық болса,
қазақстандықтар үшін де Қазақстанның
Тәуелсіздігі сондай маңызды екендігін
тебірене
жеткізді.
Биыл
Қазақстан
Республикасы Тәуелсіздігінің 25 жылдық
мерейтойына орай барша қазақстандықтарды
айтулы мерекемен құттықтаған Бас консул
қазіргі Қазақстанның даму қарқынына
кеңінен тоқталды. Қазақстан Тәуелсіздігі
үшін Елбасы Н. Назарбаевтың р¡лі қандай
маңызды болса, Түркия Республикасының
Еуропа елдерімен терезесі тең ел болуына
Ұлы Ататүріктің р¡лі сондай маңызды
екендігін айрықша атап ¡тті. Консул
мырзаның, әсіресе, Алматы қаласын ерекше
жақсы к¡ріп қалғанын, биыл Алматының
1000 жылдық мерекесі аталып ¡тіп жатқанын,
¡зінің де осы қаланың гүлденуіне ¡з үлесін
қосқысы келетіндігін жеткізді. «Қандай
тарихи тезден ¡тпейік, біз бауырлас қазақ
елімен мәңгі бірге боламыз», – деп түйіндеді
¡з с¡зін дипломат.
Мерекенің ресми б¡лімі аяқталған тұста
Ұлы к¡сем Ататүрік туралы деректі фильм
к¡рсетілді. Смақов Сұлтан – ақын Жұмаш
К¡кб¡рі аударған түріктердің «Тәуелсіздік
маршын», 4-курс студенті Дилярам Аюпова –
Мағжан Жұмабаевтың «Алыстағы бауырыма»
¡леңінің түрік тіліндегі аудармасын, 4-курс

Жоғары оқу орнына арнайы келген
министр
«Керемет»
студенттерге
қызмет к¡рсету орталығы мен ҚазҰУ
кітапханасын аралады. Жоғары мәртебелі
қонақпен қатар Алматы қаласы жастар
саясаты басқармасының басшысы Елнұр

студенті Зульфера Имашева – М. Жұмабаевқа жауап ретінде 80 жылдан соң Фейзуллаһ
Будак жазған «Мағжанға жауап» атты
¡леңді, 1-курс студенті Дильназ Жұмабаева
– М. Жұмабаевтың «Түркістан» ¡леңін,
4-курс студенті Дәулет Тохпулатов – түрік
тіліндегі «Менің Түркиям!» ¡леңін оқып,
к¡рерменнің ыстық ықыласына б¡ленді.
2-курс студенттері – ¢лия Сәрсенбаева мен
Айнұр Тажадин де түрік әні «Туған жерімді»
¡те сәтті орындап шықты. Сонымен қатар
2-курс
студенттерінің
орындауындағы
түріктің ұлттық «Халай» биі, 1-курс

студенттерінің орындауындағы қазақтың
«Қаражорғасы»,
4-курс
студенті
¢ли
Гүлбанудың орындауындағы «Атамекен»
әні барша қатысушылардың патриоттық
сезімін оятты. Мерекелік шарада қазақтың
халық әндері орындалып, күйлері шертілді.
Шақырылған қонақтар осындай керемет
бағдарлама ұсынған шығыстану факультеті
Түрксой кафедрасына алғыстарын жеткізді.

политик опять не устраивал Москву.
Внутрипартийная борьба в Венгерской
партии труда между сталинистами и
сторонниками реформ началась с начала
1956 года и к 18 июля привела к отставке
Генерального
секретаря
Венгерской
партии труда.
Познаньское восстание 1956 года
в Польше вызвал большой резонанс в
обществе и привел к росту критических
настроений в Венгрии среди студенчества и
интеллигенции. Группировавшаяся вокруг
И. Надя часть венгерской интеллигенции
пришла к выводу, что в Будапеште
можно повторить польский вариант.
23 октября началась демонстрация, в
которой приняли участие около тысячи
человек. Они штурмом попытались
проникнуть в радиовещательную студию
Дома радио с намерением передать
в
эфир
программные
требования
демонстрантов. Эта попытка привела
к столкновению с подразделениями
венгерской госбезопасности, в ходе
которого появились первые жертвы и
раненые. Акции протеста переросли в
самые настоящие беспорядки.
Новое
венгерское
правительство
обратилось за поддержкой к ООН и к
государствам НАТО, которые не решились
на прямую использовать военную помощь,
учитывая огромную военную мощь

Советского Союза, с которым имелись
негласные договорённости. Развитие
событий в Венгрии к тому же совпало по
времени с Суэцким кризисом.
К 8 ноября, после ожесточённых
боёв, были уничтожены последние очаги
сопротивления восставших. 10 ноября
рабочие советы и студенческие группы
обратились к советскому командованию с
предложением о прекращении огня.
После 10 ноября ещё до середины
декабря рабочие советы продолжали
свою работу, нередко выходя на прямые
переговоры с командованием советских
частей. Однако к 19 декабря 1956 года
органами государственной безопасности
рабочие советы были разогнаны, а их
лидеры арестованы. Имре Надь был
обвинен в государственной измене и
повешен 16 июня 1958г. По данным
статистики, в связи с восстанием и боевыми
действиями в период с 23 октября по 31
декабря 1956 года погибло 2652 венгерских
повстанца, 348 мирных жителей и было
ранено 19 226 человек. По отдельным
оценкам, было казнено около 350
человек. В официальной историографии
социалистической Венгрии мятеж был
назван «контрреволюционным».
Неприятие народом социалистического
режима и второй всплеск гражданской
активности
пришелся
на
конец

Ж. БЕЛДАЕВ,
Түрксой кафедрасының
куратор-эдвайзері

Бейсенбаев бастаған белсенді жастар
қалашықтағы заманауи жабдықталған
бірегей
орталықтарды
тамашалады.
Вице-министрдің қалашықтағы аталған
орындарға
баруының
¡зіндік
мәні
бар. ҚазҰУ студенттік белсенділіктің
эпицентрі болып табылады және оқу
орнындағы «Керемет» СҚО-да қалалық
жастар ұйымдарының кездесулері жиі ¡тіп
тұрады.
¨. Жолдасбеков атындағы студенттер
сарайында
жалғасын
тапқан
шара
жастар саясаты ж¡ніндегі ұйымның
есеп беру
промо-роликтеріне ұласты.
Олардың әрқайсысы ¡скелең ұрпақ
қызметіндегі жетістіктерді к¡рсетіп қана
қоймай, сол арқылы қатысушылардың
қызығушылығын арттырып, рухтандыра
түсті.
З ТІЛШІМІЗДЕН

Продолжение. Начало на 1 стр.
Он также участвовал в издании
книги «Черная книга коммунизма»
в
Венгрии
и
является
ведущим
передачи «Таинственный 20-ый век» на
Национальном телеканале Венгрии.
Историк рассказал о том, что 23
октября 1956 года в Венгерской Народной
Республике
началось
вооруженное
восстание, известное как Венгерское
восстание или Венгерская революция
1956 года. Толчком к этим событиям
послужили кадровые перестановки в
правительстве республики, а точнее,
смена глав государства. До июля 1953
года Венгерскую партию трудящихся и
одновременно правительство возглавлял
Матьяш Ракоши, прозванный «лучшим
учеником Сталина».
После смерти советского вождя
в Москве посчитали, что Ракоши
слишком фанатичен, что не способствует
популяризации
советской
модели
построения будущего. На его место
назначили венгерского коммуниста Имре
Надя, который провёл ряд популярных
мер
по
улучшению
социальноэкономической обстановки в стране.
В частности, для «улучшения жизни
народа»
были
уменьшены
налоги,
увеличены зарплаты, либерализированы
принципы землепользования. У власти
Надь продержался менее двух лет,
по общепринятой версии, слишком
самостоятельный
и
демократичный

1980-х годов. 23 октября 1989 года в
Венгрии завершилась смена власти
и строя. Из названия Венгерской
Народной Республики парламент убрал
символизировавшее коммунистическое
прошлое слово «народная», вместо неё была
провозглашена Республика Венгрия. 23
октября стал в Венгрии государственным
праздником, установленным в память о
двух революциях - 1956 и 1989 годов.
После доклада профессора Миклоша
Куна выступили профессора кафедры
всемирной истории, историографии и
источниковедения КазНУ имени альФараби Г. Кокебаева, С. Машимбаев,
профессор
КИМЭП
Г.
Дадабаева.
С интересным сообщением по теме
выпускной
работы
«Антисоветская
эмиграция
в
Венгрии»
выступила
студентка 4 курса Омирзакова Айгерим.
Венгерские
гости
выразили
благодарность за теплый прием и
организацию мероприятия на высоком
уровне. Встреча получилась интересной
и полезной, где присутствующие узнали
много нового о революции в Венгрии
1956г.
Ф.Н. МИЙМАНБАЕВА,
кандидат исторических наук, доцент
кафедры всемирной истории,
историографии и источниковедения

Профессору КазНУ Хасену Ибрашеву исполняется 100 лет со дня рождения

РУ Х А НИ ЯТ
Состоялась торжественная
церемония вручения
Свидетельства об индексировании
в международной базе данных
Scopus редакционной коллегии
журнала «Известия Национальной
академии наук Республики
Казахстан (НАН РК). Серия
геологии и технических наук».

В «Ғылым Ордасы» вручение
состоялось с участием исполнительного
вице-президента и представителей
международной
компании
Elsevier, а также научной элиты страны,
академиков НАН РК, руководителей
научно-исследовательских
институтов, ректоров и профессорскопреподавательского состава ВУЗов
города.
Благодаря упорной, кропотливой,
целенаправленной работе членов
редакционной коллегии Журнала
«Известия НАН РК. Серия геологии
и технических наук», нацеленной
на
высококачественный
выпуск
научных статей авторов, публикующих
результаты своего научного труда,
26 июля 2016 г. издание вошло в

Журналистика факультетінде
"Баспагерлік -редакторлық және
дизайнерлік өнер әдістемесі,
теория мен тәжірибесі" атты
марқұм Бақыт Әсембаеваның
туылғанына 50 жыл толуына орай
ғылыми-әдістемелік семинар өтті.
Семинар барысында журналистика
факультетінің деканы С. Медеубекұлы
с¡з алып, Бақыт Оқанқызының ұстаздық
ұлағатты бейнесін, үлгілі жұмысын қимас
сезіммен еске алды. Сондай-ақ, семинар
барысында баспагерлік-редакторлық және
дизайнерлік ¡нер кафедрасының меңгерушісі Ж. Бекболатұлы, ұстаздар К. Қамзин,

международную базу данных Scopus. Крупнейшая в мире единая
реферативная база данных Scopus
индексирует
более
21000
наименований научно-технических и
медицинских журналов примерно 5000
международных издательств. Следует
отметить, что другие академические
журналы НАН РК находятся на стадии
рассмотрения.
Выпускаемые Академией с 1946
года 8 научных изданий «Доклады НАН
РК», «Вестник НАН РК», «Известия
НАН РК. Серия биологическая и

Қ. Мұхатаева, Қ. Мергенбаева, Н. ¨тенбаева, Қ. Жаңабаев, Л. Мұхамадиевалар
әріптес болған Б.¢сембаеваны еске алып,
оның аталмыш кафедраның иыққа нық
тұруына орасан зор үлес қосқаның атап,
баспа ісінің даму бағыттары турасында
ғылыми баяндамалар жасап ¡тті.
Еске салайық, талай шәкіртке баспа
ісінің менеджменті мен маркетингі
тақырыбы бойынша сауатты дәріс берген
ғалым-ұстазы Бақыт Оқанқызы осы
жылдың 22 ақпанында дүниеден ¡ткен
еді. К¡зі тірі болғанда осы күзде 50-жас
мерейтойын тойлар еді.
Ұлағатты ұстаз, жастар тәрбиешісі Бақыт
Оқанқызы ¢сембаева 1966 жылы Павлодар
облысының Екібастұз ауданында ¡мірге
келді. 1985 жылы С. М. Киров атындағы
Қазақ
мемлекеттік
университетінің
журналистика факультетіне окуға түсіп,
оны 1990 жылы аяқтады. Мамандық
бойынша еңбек жолын Алматы қаласы
Мәскеу аудандық әкімшілігінде редактораудармашы
қызметінен
бастады.
«Қазақстан теледидары мен радиосы»
республикалық корпорациясында, ҚР Ішкі
істер министрлігінің нормативтік актілерді
аудару б¡лімінде редактор-аудармашы,
1998 жылдан 2001 жылға дейін «Жеті
жарғы» республикалык заң әдебиеттерін
шығаратын
баспада
аудармашы
және редактор болды. 2001 жылдан
бастап ол әл-Фараби атындағы Қазақ

медицинская», «Известия НАН РК.
Серия
физико-математическая»,
«Известия НАН РК. Серия геологии
и технических наук», «Известия НАН
РК. Серия химии и технологии»,
«Известия
НАН
РК.
Серия
общественных наук и гуманитарных
наук», «Известия НАН РК. Серия
аграрных наук» еще в 60-х и 70-х годах
XX века вошли в международный
реестр высокорейтинговых научных
журналов и являются брендом науки
Казахстана.
С 1960 г. издания Академии направляются в крупные национальные
библиотеки 73 зарубежных стран США, Великобритании, Германии,
Франции, Японии и др. В настоящее
время НАН РК предпринимает
меры для придания этим журналам
международного
рейтинга
и
включения в базу данных крупнейшего
издательского дома Elsevier - Scopus,
что откроет доступ казахстанским
ученым, преподавателям и студентам

ұлттық университетінің журналистика
факультетінде оқытушы, аға оқытушы,
2006—2010 жылдары факультет деканының
оқу-әдістемелік жұмыс, ғылыми жұмыс
ж¡ніндегі орынбасары болып істеді,
магистратура б¡ліміне жетекшілік жасады.
2010-2011 оқу жылында 11-сынып
оқушылары
арасында
жүргізілген
Республикалық «¢л-Фараби» олимпиадасын К¡кшетау, Алматы қалаларында
¡ткізуге белсене қатысты.
2011 жылы шыққан «Баспа ісінің
менеджменті мен маркетингі» атты оқу
кұралының авторы. Қазақ, орыс тілдерін
жетік меңгерген Б. ¢сембаева «ҚазҰУ
Жаршысы. Журналистика сериясы» атты
ғылыми журналдың қазақша мәтінінің
редакторы болды.
Отандық баспа-полиграфия саласына
сіңірген зор еңбегі үшін Б. ¢сембаева
Қазақстан баспагерлер, полиграфистер
және кітаптаратушылар Қауымдастығының
"Кітап мәдениетіне қосқан жеке үлесі үшін"
медалінің иегері атанды.
Сағатбек МЕДЕУБЕКҰЛЫ, ҚазҰУ-дың
журналистика факультетінің деканы:
– Ертеңгі ¡лім бар екенін тағы бір
сезініп, ұрпаққа ұлағатты ой қалдырып,
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к
многочисленным
материалам,
региональной
исследовательской
информации и полезным ссылкам, к
получению полной картины текущих
тенденций
в
области
мировых
исследований.
Национальная академия наук РК
является признанным членом ряда
международных научных организаций,
таких как JAP (Межакадемический
Совет по международным научным
вопросам), МААН (Международная
ассоциация академий наук), TWAS
(Академии наук стран третьего
мира), AASSA (Ассоциация академий
наук стран Азии), ААН ОИС. НАН
РК объединяет в своем составе
наиболее передовую часть ученых
Казахстана - действительных членов
(академиков) и членов-корреспондентов, иностранных и почетных
членов.
Вхождение
журнала
«Известия НАН РК. Серия геологии и
технических наук» в международную
базу данных Scopus позволит ученым
страны поднять авторитет и имидж
казахстанской науки на мировой
арене.
Соб. корр.

қамшының сабындай ғана ғұмырда ¡негелі
¡мір сүру үшін ¡лілерді еске алу қажет
болады. Ұмытпау керек!
Бақыт
Оқанқызы-текті
сүйектен
жаратылған қаны таза, ары пәк адам еді.
Ешқашан дауыс к¡теріп с¡йлемейтін.
Үлкенге де, кішіге де аяулы қалпымен
тектілігін бұзбай, ізетпен жұмыс істейтін,
қызмет жасайтын. Тіпті қатты ашуланып
кеткеннің ¡зінде арғы жағын күліп
аяқтаушы еді. Ешкімнің жаның жаралауға,
к¡ңіліне кірбің түсіруге қимайтын.
"К¡ңіл - к¡ңілден су ішеді" деген қазақ
қағидасын Бақыт қарындасымыз ананың
ақ сүтімен бойына сіңіріп алған секілді.
Осы факультеттің дамуына, кафедраның
¡ркендеуіне,
шәкірттердің
жетістікке
жетуіне бір кісідей еңбек етті. Сол адал
еңбек еткеннің бірі Бақыт Оқанқызы еді...
Қарлығаш МЕРГЕНБАЕВА,
баспагерлік-редакторлық және
дизайнерлік нер кафедрасының
аға оқытушысы;
Досжан БАЛАБЕКҰЛЫ,
журналистика мамандығының
2-курс магистранты

ҚазҰУ-да «Қазіргі заманғы мегаполис жағдайында діни-дәлелді экстремизмнің
алдын алу» атты халықаралық конференция өтеді
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¢рине, бұл айтуға ғана оңай. Бірақ,
к¡ппен бірге жол таптық, жұрт боп
жұмылып, азды к¡пке айналдырдық. Сенім
несиесін орнықтырдық, үмітті үкіледік
(Н.Назарбаев. Ұлы дала ұлағаттары.
«Егемен Қазақстан», 2 қараша 2016 жыл).
Қазақ халқының сан ғасырлар бойы арман
тілегі орындалды, ел тарихының жаңа
дәуірі басталды. Яғни, 1991 жылдың 16
желтоқсаны мемлекетіміздің ¡з тағдырын
¡зі айқындаған алғашқы қадамы болды.
Осыған орай бұл күннің мемлекеттік
мереке болып белгіленгені ¡те қуанышты.
Биыл еліміз тәуелсіздіктің 25 жылдық
мерейтойын атап ¡тіп отыр.
Бүгінде
тұңғыш
Президент
–
Н.Назарбаев бүкіл қазақ жұртының сан
ғасырлар бойғы тілегін жүзеге асырған,
елін асқақ биіктен к¡рсеткен дара, дана
тұлға ретінде дүниежүзіне танылып отыр.
Нұрсұлтан ¢бішұлы елімізді басқарған
уақыт – тарихи оқиғаларға толы кезең. Бұл
кезең еліміздің тәуелсіздігі мен егемендігін
жариялаған Декларациясын, Қазақстанның
жеке мемлекет екендігін к¡рсеткен Ата
Заңын, мемлекеттік рәміздерін қабылдап,
елімізді егемен мемлекет ретінде к¡птеген
шет мемлекеттердің таныған кезеңі болып
отыр.
Егемендік алғалы бас-аяғы жиырма
бес жылдың ішінде Қазақстанды әлемнің
барлық
елі
таныды.
Мемлекетіміз
Біріккен
ұлттар
ұйымынан
бастап,
к¡птеген беделді халықаралық ұйымға
мүше болды. Қазақстан барлық елдермен
достық қатынасын нығайтты, еліміздің
экономикасы, мәдениеті, саяси жүйесі
бекіді, демократия мен заңдылық, құқық
тәртібі жетілді.
Осы тәуелсіздік алған аз уақыттың
ішінде елімізде 1993 және 1995 жылдары
екі бірдей Конституция қабылданды.
Еліміз Президенттік басқару жүйесіне ¡тті.
Биліктің барлық салалары Конституцияға
сай қызмет атқаруда. Мемлекетіміздің
құқықтық
қатынастарын
реттейтін
к¡птеген заңдар, кодекстер, заңнамалар
қабылданып, мемлекеттік құрылыстың
¡ркендеуіне сүбелі үлес қосылып жатыр.
Елімізде халықтар достығы нығайды,
дүние¬жүзіне үлгі болатын Қазақстан
халқы ассамблеясы құрылып, адам және
азамат құқықтары мен бостандықтарының
¡ркениетті қағидалары толық жүзеге
асырылды. Қазақ тілі мемлекеттік тілге
айналды. Ғасырлар бойы шет жерде
жүрген миллиондаған отандастарымыз,
қандастарымыз ¡з атамекеніне оралды.
Статистикалық мәліметтерге сәйкес, 1991
жылдан басталған ұлы к¡ш нәтижесінде
981 743 қандасымыз елге оралды. Бұл
ел халқының 5,5 пайызын құрайды.
Осы
оралмандардың
61,5
пайызы
¨збекстаннан, 11,6 пайызы Қытайдан,
19 пайызы Моңғолиядан, 7,3 пайызы
Түрікменстаннан, 3,9 пайызы Ресейден,
3,7 пайызы ¡зге елдерден келген. ¢лі күнге
елге оралып жатқандар баршылық.
1992
жылғы
28
қыркүйекте
Алматыда
Дүние¬жүзі
қазақтарының
тұңғыш құрылтайы ¡тіп, дүниежүзі

қазақтары ¡кілдерінің басы қосылып, ел
тәуелсіздігінің мәртебесі шарықтай түсті.
Осындай ұлы басқосулардың арқасында
қазақ елі абыройлы, ай астындағы Алаш
жұртының
даңқын
биікке
к¡терді.
Осы жылдың 5 қазаны күні Президент
Н.Назарбаев БҰҰ Бас ассамблеясының
47-ші сессиясында с¡з с¡йлеп, Егемен
Қазақстанның ішкі және сыртқы саясатын
дүние жүзіне танытты.
Жиырма бес жыл ішінде Қазақстанда
тұратын барлық ұлттар тілінің, дінінің
дамуына толық мүмкіндік жасалды.
Қазақстан бірінші болып ядролық қарудан
бас тартты, ядролық шикізат бейбіт ¡нім
¡ндіру затына айналды. Қазақстанда
ұлттық валюта – теңге іске асырылды,
еліміздің экономикасының ¡ркендеуіне
сүбелі үлес қосты. Мемлекеттік шекара
белгіленіп, к¡ршілес мемлекеттермен
бұл тұрғыдағы құжаттарға қол қойылып,
қауіпсіздік нығайтылды.
Қазақстан аумағының орталығында
елдің,
жердің
тұтастығын
сақтау
мақсатында жаңа Астана салынды. Осындай
жетістіктер мен табыстар Қазақстанды
әлемге танытты. Республикамыздың жедел
¡ркендеу қарқынына дамыған елдердің
қайраткерлері де оң бағасын беруде.
Елбасының алға қойған ең басты
мақсаты да адам және азамат құқықтары мен
бостандықтарын Конституцияға сәйкес
іске асыру, халықтың әлеуметтік жағдайын
жақсарту, ел бірлігін сақтау, мемлекеттің
экономикасын және саяси жүйесін дамыту,
халықтар достығын нығайту, елімізді
¡ркениетті елдер қатарына қосу екені
баршаға аян. Осыған орай Президенттің
тікелей Жарлығымен «Қазақстан – 2030»
Стратегиялық даму жоспары бекітілді.
Осы жоспарда мынадай жеті ұзақ мерзімді
басымдық айқындалған: ұлттық қауіпсіздік;
ішкі саяси тұрақтылық және қоғамның
топтасуы; шетел инвестициялары мен
ішкі
жинақтардың
деңгейі
жоғары
ашық нарықтық экономикалық ¡су;
Қазақстан азаматтарының денсаулығы,
білімі
мен
әл-ауқаты;
энергетика
ресурстары,
инфрақұрылым,
әсіресе,
к¡лік және байланыс; кәсіби мемлекет.
Осы басымдықтар елдің ¡ркендеуінің,
дамуының, халық беделінің артуының
негізіне айналды.
ҚР Президентінің 2010 жылғы 1
ақпандағы №922 Жарлығымен «Қазақстан
Республикасының 2020 жылға дейінгі
стратегиялық даму жоспары» бекітілді.
Бұл жоспар Қазақстан ¡ркендеуінің,
гүлденуі мен қауіпсіздігін арттырудың,
экономикалық
биікке
к¡терілуінің,
құқықтық
мемлекет
орнатуының
алғышарты болып отыр.
Мемлекетіміздің атынан ¡кілдік етіп
келе жатқан ең жоғары лауазымды тұлға
Президент Н.Назарбаев Тәуелсіздік алған
25 жыл ішінде еліміздің абыройын, атағын
асқақтатты. Қазақстанның 2010 жылы
Еуропадағы қауіпсіздік пен ынтымақтастық
ұйымына т¡рағалық етуі, 2011 жылы Ислам
Конференциясы ұйымына т¡рағалық етуі
– соның дәлелі.

2012 жылы 22 қарашада Халықаралық
к¡рмелер
бюросының
№152
Бас
Ассамблеясында ¡ткізілген құпия дауыс
беру нәтижесінде 163 мемлекет арасынан
103 дауысты иеленген Қазақстан 2017 жылы
кезекті халықаралық «ЭКСПО» к¡рмесін
Астанада ¡ткізу құқығына ие болды. Бұл
халықаралық к¡рменің дайындық барысын
Президенттің ¡зі тікелей қадағалап отыр.
2012
жылы
Қазақстанның
БҰҰ
Адам құқықтары ж¡ніндегі кеңесінің
мүшесі болып сайлануы мемлекетіміздің
биік
беделінің
тағы
бір
к¡рінісі
болды. 2013 жылы Елбасы Нұрсұлтан
Назарбаевтың бастамасымен Еуразиялық
одақ
құрылды.
Ежелден
достығы
жарасқан мемлекеттер Беларусь, Ресей,
Қазақстанның
экономикалық
одағы
құрылып,
мемлекеттер
дамуының,
¡ркендеуінің алғышарты жасалды. Қазіргі
кезде бұл одаққа кіруге тілек білдіруші
мемлекеттердің саны арта түсуде. Елжұрты құрметтеген, мемлекет дамуының
ұйымдастырушысы
болған
тұңғыш
Президент – Елбасының конституциялық
құқығы заңмен қорғалады. Мысалы,
2014 жылы қабылданып, 2015 жылдың 1
қаңтарынан күшіне енген Қылмыстық
кодекстің 177-бабында тұңғыш рет
Қазақстан
Республикасы
Тұңғыш
Прсзидентінің – Елбасының ¡міріне,
оның қызметіне кедергі жасау, осындай
қызметі үшін кек алу мақсатында жасалған
қолсұғушылықтар
үшін
Қылмыстық
кодекстің
373-бабында
Қазақстан
Республикасының Тұңғыш Президентін
– Елбасын к¡пшілік алдында қорлау
және оның абыройы мен қадір-қасиетіне
¡зге де қол сұғу, Қазақстан Республикасы
Тұңғыш Президентінің – Елбасының
бейнесін бүлдіру, Қазақстан Республикасы
Тұңғыш Президенті – Елбасының заңды

қызметіне кедергі жасағаны үшін арнайы
жауаптылық
белгіленген.
Тәуелсіздік
алғаннан бері Қазақстан эволюциялық
жолмен, бейбіт дамудың нәтижесінде
саясатта,
экономикада,
халықаралық
қатынастарда Елбасының басшылығымен
биік белестерге к¡терілді. «Тәуелсіздік
– ел тілегі, ал, Елбасы – ел тірегі» екенін
¡мірдің ¡зі растап отыр.
2016 жылы Президент Н.Назарбаев
БҰҰ
Бас
Ассамблеясының
биік
мінберінде
«Бейбітшілік
манифесін»
дүниежүзіне паш етті. Бұл манифест –
біздің мемлекеттік тіліміз – қазақ тілінде
жарияланып, жер жүзі халықтарының
тіліне аударылды. Қазақстан тұңғыш рет
2016 жылы 28 маусымда БҰҰ Қауіпсіздік
Кеңесінің тұрақты емес мүшесі болып
сайланды. Мұның ¡зі Қазақстанға –
халықаралық бейбітшілік пен қауіпсіздікті
қамтамасыз етуге сеніп тапсырылған зор
жауапкершілік. Бұл да біздің жас тәуелсіз
мемлекетімізге к¡рсетілген зор құрмет.
Тәуелсіздік – ұлы мәртебе. Еліміздің
мәңгілік ел болуы – негізгі міндет. Осы
ұлы істерді жүзеге асыру үшін ел бірлігі,
халықтар достығы нығаюы керек, әрбір
азаматтың ¡з Отанына деген патриотизмі,
елі мен жері үшін жанқиярлық еңбегі,
заңдылық пен тәртіпті қатаң сақтау,
сыбайлас жемқорлықпен күресу, к¡ршілес
мемлекеттермен достықты, экономикалық
ынтымақтастықты дамыту, алыспен де,
жақынмен де бейбіт қатар ¡мір сүру,
аймақтық жанжалдарды араағайындық,
бітімгершілікке шақыруға, адамгершілік
тұрғыдан
шешуге
атсалысатын
ел
қатарына енуіміз қажет. Алдағы жылдарға
белгіленген меже осы.
Арықбай АҒЫБАЕВ,
з.ғ.д., профессор

В КазНУ прошла видеоконференция «Экономическая модель политики
«Один пояс – один путь» в рамках программы «Нұрлы жол»
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Қазақ білімі мен ғылымының
қалыптасып, дамуына елеулі
үлес қосқан, әл-Фараби
атындағы Қазақ ұлттық
университетінің механикаматематика факультетінің
ашылуына орасан зор еңбек
сіңірген алғашқы деканы –
профессор Хасен Ибрашұлы
Ибрашевтің туғанына биыл 100
жыл.
Хасен Ибрашев 1916 жылы
15 желтоқсанда Орал облысы,
Қазталовка ауданы, Ұмтыл
ауылында дүниеге келген. Ұмтыл
ауылдық кеңесі 1933 жылы
Хасен Ибрашұлын Ленинградтың
ауылшаруашылық техникумына
оқуға жібереді. Алайда үлкен
ағасы өмірден мезгілсіз өтіп,
анасына көмектесу мақсатымен
отбасына оралады.
Білімге құштар, оқуға іңкәр к¡ңілі
асқақ армандарға жетелеп, қиын-қыстау
кезеңге қарамастан, 1937 жылы А.С.
Пушкин атындағы Орал мемлекеттік
педагогикалық
университетіне
оқуға
түседі. Оны «математика» мамандығы
бойынша 1941 жылы ойдағыдай бітірген
соң, Алматы қаласындағы №12 қазақ
мектебіне педогогтық жұмысқа жіберіледі.
1941-1943 жылдары Ұлы Отан соғысының
майдандарында алғырлығымен, білімділігімен, батылдығымен және ұйымдастыру қабілетімен к¡зге түсіп,
аға
лейтенант Х.И. Ибрашев
атқыштар
дивизиясының 232-взводының командирі
болады. 1943 жылы ауыр жарақаттан кейін
елге оралып, С.М. Киров атындағы Қазақ
мемлекеттік университетіне жұмысқа
орналасады. Хасен Ибрашұлының университетте қызмет еткен кезеңдеріне қысқаша
тоқталсақ.
1943-1944 жылдары математикалық
талдау кафедрасының аға оқытушысы,
ректордың оқу ісі ж¡ніндегі к¡мекшісі,
1944-1948 жылдары университеттің осы
сала бойынша проректоры болып қызмет
істеді.
1948 жылы Х.И. Ибрашев Қазақстанда
математикадан алғашқы ғылыми мектеп
құрған, аты әлемге әйгілі академикматематик К.П. Персидскийдің жетекшілігімен «О втором методе Ляпунова»
атты кандидаттық диссертация қорғады.
1948-1957 жылдары жоғары алгебра
кафедрасының
меңгерушісі,
19571959
жылдары
физика-математика

факультетінің деканы болды. Студенттер
мен ғылыми қызметкерлерге арналған
«Математикалық талдау» атты 2 томдық
оқулықты, «Орнықтылық теориясынан
дәрістер» атты монографияны жазып
шығарды. Дифференциалдық теңдеулердің ақырлы және ақырсыз жүйелерінің
теориясы мен олардың шешімдерінің
орнықтылығын зерттеу бойынша ондаған
ғылыми мақалалар жариялады. Ғылыми
нәтижелерін Бүкілодақтық математикалық
т¡ртінші съезде баяндады. 1967 жылы
КСРО-ның ЖАК-і оған профессор атағын
берді.
Хасен Ибрашұлы – орнықтылық
теориясынан елеулі нәтижелер алған
ғалым. Ол кісінің Ляпуновтың екінші әдісі
бойынша дәлелдеген теоремаларына осы
кезге дейін сілтемелер жасалып тұрады.
Мысалы, белгиялық математиктер Н.
Руш, П. Абетс, М. Лалуаның «Прямой
метод Ляпунова в теории устойчивости»
деген монографиясында Х.И. Ибрашев
дәлелдеген
теореманың маңыздылығы
аталып, оған сүйене отырып есептер
шығарылған.
Сондай-ақ 1959 жылы механикаматематика факультетінің ашылуына және
алғашқы деканы болғып тағайындалған
профессор Хасен Ибрашұлы Ибрашевтің
сіңірген
еңбегі
айрықша.
Қажетті
құжаттарды дайындау, жаңа кафедралар
құрып, олар үшін сәйкес кадрларды табу,
жаңа мамандықтар ашу, оқу жоспарын
жасау, ғылыми жұмыстардың даму

бағытын айқындау, басқа да ұйымдастыру
жұмыстарын жүргізуде ол орасан жұмыс
атқарды.
Бұл
ұйымдастыру
ісінде
оны университет ректоры Темірбай
Байбосынұлы Дарқанбаев, Министрлер
кеңесі
т¡рағасының
орынбасары
Асқар Закарияұлы Закарин, Ғылым
академиясының академигі профессор
К.П. Персидский қолдап, қызу атсалысты.
Студенттер мен оқытушылар ұжымы
аса құрметпен қадірлейтін декан Хасен
Ибрашұлының математикадан ұлттық
кадрларды дайындауға бағытталған істері
айтарлықтай. Факультетте қазақ б¡лімі
құрылды және есептеу математикасы,
математикалық физика кафедралары
ашылды. Қысқа мерзім ішінде механикаматематика факультетінің оқу ғимараты
салынып, онда уақытқа сай электрондық
есептегіш машиналар жүйесі орнатылды.
Математика ғылымын дамыту мен
жоғары сапалы мамандар дайындаудың
деңгейін к¡теру мақсатында Х.И. Ибрашев
Мәскеу, Ленинград, Киев, Новосібір,
Минск сынды ірі-ірі математикалық
орталықтарда қызмет ететін атақты
ғалымдармен тікелей қызметтік байланыс
орнатты. Соның ішінде білім, ғылымға
құштар жастардың Новосібір академ
қалашығында білім алуына кеңінен жол
ашты. Сол кезде университетте жұмыс
істейтін ғалымдар – ¨.М. Сұлтанғазин,
Қ.Е. Сарбасов, С.Е. Темірболат, С.С.
Оспанов,
Ф.Б.
Бәйімбетов,
М.Г.
Перетятькин,
М.
Дощанова,
С.А.
Атанбаев, Ш.С. Смағұлов, Н.Т. Данаев,
т.б. оқытушылар докторлық диссертация
қорғап,
¡здерінің
математикалық
ғылыми мектептерін ашты. Ол мектептер
қазір шетел мойындаған нәтижелерге
жетіп, әлем математиктері санасатын
орталықтарға айналды.
Х.И. Ибрашев 1972 жылдан бастап
¡мірінің соңына дейін (1978 жыл) жоғарғы
алгебра және математикалық логика
кафедрасының меңгерушісі қызметін
абыроймен
атқарды.
Республикалық
математикалық олимпиадаларды ұйымдастыру комитеті мен бағалау алқасының
т¡рағасы болды. Математика, механика,
астрономия бойынша КСРО және
РКФР-ның Жоғары және арнаулы
орта
білім
беру
министрліктерінің
Ғылыми-техникалық кеңесінің біріккен
секциясының мүшесі болды. ¢сіресе,
қазақ
жастарының
математикалық
білімді игеруіне айрықша к¡ңіл б¡лді.
Олар үшін қазақ тілінде математикалық
терминдерді
қалыптастыру,
дамыту,
математикадан қазақ тілінде студенттерге
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арналған оқулықтар жазу ісіне, дарынды
оқушылар үшін Республикалық физикаматематикалық мектеп-интернат ашуға да
белсене атсалысты.
Х.И. Ибрашев декан болып тұрған
жылдары
механика-математика
факультеті
республика
бойынша
математика ғылымының орталығына
айналды. Хасен Ибрашұлы математика
және механика мамандығы бойынша
жоғары оқу орындары белсене қатысқан
республикалық конференция (1963 ж.)
ұйымдастырып, оның жұмысын екі жыл
сайын ¡ткізіп отырды. Оған Қазақстан
ғалымдарынан басқа аты әлемге белгілі
академиктер мен профессорлар жиі
қатысатын.
Х.И. Ибрашев ұстаздықпен де, ғылыммен де айналыса жүріп, қоғамдық
жұмыстарға
да
белсене
араласты.
Алматының Фрунзе аудандық партия
пленумының және бюросының мүшесі
болды, еңбекшілердің Алматы қалалық
кеңесінің депутаты болып сайланды.
Қашанда жастарға ерекше к¡ңіл б¡ліп,
қабілетті жандарға
азаматтық қамқорлығын аямаған Хасен Ибрашұлының
ерекше атап ¡терлік елеулі әрі нәтижелі
жұмысының
жемісі
–
механикаматематика факультетіне білімі мен
мәдениеті жоғары мамандарды тартуы еді.
Профессорлар – К.П. Персидский, И.Д.
Молюков, В.А. Сапа, М.Г. Перетьяткин,
Вулис, Ф.Д. Крамар, Г.Н. Багаутдинов,
Ш.М. Еникеев, Е.И.Ким, В.Х. Ни,
В.Х. Харасахал, Д.У. Үмбетжанов, У.М.
Сұлтанғазин,
Қ.¢.
Қасымов,
Б.Б.
Баймұқанов, М.О. Орынбасаров, С.Е.
Темірболат, Ф.Б. Бәйімбетов, С.С.
Оспанов, С.А. Атанбаев, А.И. Омаров, Н.Г.
Хисамиев, Ж.С. Сүлейменов, т.б. к¡птеген
докторлар мен кандидаттар, профессорлар
мен доценттер Х.И. Ибрашевпен бір
отбасының
адамдарындай
тату-тәтті
жұмыс істеп, жастарды баули жүріп,
математика ғылымын дамытты. Сол
еңбектердің
нәтижесінде
Қазақстан
математикасының, механика-математика
факультетінің
бүгінгі
жетістіктері
халықаралық деңгейге к¡терілді.
Х.И. Ибрашевтің Ұлы Отан соғысы
майдандарында к¡рсеткен ерліктері мен
бейбітшілік кезеңде математиканы дамыту,
жас кадрларды дайындауға сіңірген ерен
еңбектері мемлекет тарапынан елеусіз
қалған жоқ. Ол «Великая Отечественная
Война II степени», «Құрмет белгісі»,
«Еңбек Қызыл Ту» ордендерімен, «19411945 жылдары Ұлы Отан соғысында
Германияны жеңгені үшін», «1941-1945
жылы Ұлы Отан соғысы уақытындағы
ерен еңбегі үшін», «Жеңістің 20
жылдығы», «КСРО қарулы күштерінің 50
жылдығы», «Лениннің туғанына 100 жыл»
медальдарымен және Қазақ КСР Жоғарғы
Кеңесінің
Құрмет
грамоталарымен
марапатталды.
Хасен Ибрашұлы Ибрашевтің азаматтық болмысы, ұстаздық тұлғасы, ғалымдық
бейнесі
замандастарының
жадынан
кеткен емес. Ол жүріп ¡ткен мағыналы
да мазмұнды ғұмыр әрқашан сәулесін
шашып тұрады.
М.А. БЕКТЕМЕСОВ,
механика-математика факультетінің
деканы, ф.-м.ғ.д., профессор;
Ж.С. СҮЛЕЙМЕНОВ,
Қазақстан Педагогикалық ғылымдар
академиясының академигі,
п.ғ.д., профессор

ҚазҰУ-да 23 қарашада «Ана тілі аруы» және «Жігіт сұлтаны – 2016»
байқауының ақтық сыны өтеді

ЖЕЗ ҚОҢЫРАУ
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Досжан БАЛАБЕКҰЛЫ (фото)

ӘЛИХАН ФАЙЗХАНОВ
1998 жылы 13 қаңтарда Өзбекстан
Республикасы, Жызақ облысында
дүниеге келген. 10 жасынан бастап
өлең жаза бастаған. Облыстық,
республикалық жыр мүшәйраларының
жеңімпазы.
2016 жылы Оңтүстік Қазақстан
облысында мектепті үздік бітіріп, ҚазҰУдың журналистика факультетінің студенті
атанды.
¨зге жаннан дара боп асып туған.
Биік қойған бәрінен ар-намысты,
Қыран дала т¡сінде самғап ұшты.
Тек шындықты серт еткен батыр ағам,
Жат қылатын жанына жалған істі.

БҰЛ ДЕГЕНІҢ
ҚАЗҰУ-ДЫҢ ҚАЛАШЫҒЫ
Қойнауында тұнып тұрған бар асылы,
Секілдісің к¡зімнің қарашығы.
Табиғатын к¡ргенде таңдай қағар
Бұл дегенің ҚазҰУ-дың қалашығы.

Сан-сауалдың табасың тек дұрысын,
Жаңылмаған хақ жолдан бет-бұрысың.
Батырлықтың символы – Бауыржаным,
Алты Алаштың бірегей текті ұлысың!

Жақсы адамдар толып жүр маңайымда,
Келешекке үмітпен қарайын да.
Талай шара ¡теді Жолдасбеков
Атындағы студенттер сарайында.

¨згермейді ешқашан дәуір заңы,
Секілдісің құйындаған дауыл шаңы.
Жай алады т¡рінде тарихымның
Мәңгі есімің қазақтың Бауыржаны!

Негізделген жүйесі тек талапқа,
Алу үшін күн сайын ақпаратқа.
ҚазҰУ-дың айналған символына
Биік, зәулім ғимарат ректорат та.

***

Мұндай орын елімде бір-ақ дана,
Кітап саған жол бастар шырақ қана.
Бұлағына білімнің қанатұғын,
Біздің ұлттық ¢л-Фараби кітапxана.

Шабытымның тулатып теңіздерін,
Тарихымды ақтарып мен іздедім.
Қазағымның хандығын қалап кетті,
Керей менен Жәнібек негіздерін.

Шәкірттердің білімін зерек еткен,
К¡рген жан баға беріп, елеп ¡ткен.
Студенттің бар жағдайын жасайтұғын
Жер жоқ қой асатұғын «Кереметтен».

Бойға біткен тектілік, асыл дарын,
Ақ киізге к¡терген Қасым ханын.
Асқақтатып атақ-даңқын шығаратын
Ардақтаған халқымыз хас ұлдарын.

Бірліксіз бар берекең құриды елім,
¨з ортаңды шынайы сүю керім.
¢л-Фараби атындағы ҚазҰУ
Бұл – менің білім ордам, УНИВЕРІМ!

Орындалып сан ғасыр арманымыз,
Бостандықтың байрағын алғанымыз.
Ұлан-ғайыр жерлерді нық қорғады
Есім хан мен Тәуекел хандарымыз.
Бабаларым жаңылмас жолдан жүрген,
Ынтымағы сусымас қолдан мүлдем.
Алты жүз-ақ менен т¡теп берді,
Елу мыңдай қалың қолға Хан Жәңгірлер.

***
Күш-қайраты бойынан тасып тұрған,
Қалың елге ерлігін рас, ұқтырған.
Жерін жауға бермеген бұл – Бауыржан,

Қазақта к¡п ерлікке сай мықты адам,
Қаһарынан жауының қаймықпаған.
Шын бірліктің орнады арқасында
Тәуке ханның тұсында бейбіт заман.
Ел-жұртымның к¡ңілі нұр құшқанда,
Жүргізеді ақылмен ылғи істі алға.
Дара тұлға данышпан Абылай хан,
Басын қосты үш жүздің Түркістанда.
Қазағым-ай, ажарың таң нұрындай,
Хандық жоқ-ау қазақтың хандығындай.
Ата-баба аңсаған азаттықты
Жаратушы Тәңірім мәңгі қылғай!
***
«Т» РПІНЕ АЛЛИТЕРАЦИЯ
Т-ұла бойым от болып ¡ртенеді,
Т-ал шыбықтай болмысы к¡ркем еді.
Т-аң нұрындай ажары шұғылалы,
Т-ау суындай жанары м¡лт етеді.

Т-ереңдеген сезімім тұңғиық боп,
Т-ым алыста боласың шың-биік боп.
Т-¡зімімді тауыстың қалқатайым,
Т-арттым азап махаббаттан шын сүйіп к¡п.
Т-ар қапастың шыға алмай түнегінен,
Т-ыңдамай сезім үнін үнемі мен.
Т-үндерде іздеп сені мың егілем,
Т-ек сен жай алдың ақын жүрегінен.
Т-анымастай ¡тесің кезіккенде,
Т-ыныш жүрегім... Бәріне т¡зіп к¡н де.
Т-улағанда теңіз боп бұл жүрегім,
Т-олқынының екпінімен жүзіп кел де.
Т-еңеу таппай тілдерім күрмеленді,
Т-үсінбейді сенсіз ¡мір сүр дегенді.
Т-ап-тамаша жаратылған табиғатың,
Т-алай бақыт ¡зіңмен бірге келді.

Преподаватели и студенты
кафедры социологии и
социальной работы провели
в студенческом общежитии
№9 вечер поэзии на тему «Я патриот».

Қазақстан Республикасының
Тұңғыш Президенті-Елбасының
қорында студенттік шәкіртақылар
бойынша конкурс жеңімпаздарын
марапаттау салтанаты өтті.
Шарада ҚазҰУ студенттері де зор
табысқа ие болды.
Байқауға Қазақстан Республикасының
азаматтары болып табылатын, Қазақстан
Республикасының жоғары және орта
арнаулы (¡нер және мәдениет) білім беру
мекемелерінің түскі б¡лім студенттері
қатысты. Аталмыш байқауға ¡тініштер,
биылғы жылдың 25 маусымынан 10
қыркүйекке дейін қабылданған болатын.
Бақылау комиссиясына еліміздегі 41
жоғары оқу орнынан 400 студент ¡тініш
берген екен. Тапсырғандардың к¡пшілігі
оқуда озат, шығармашылықта ұшқыр,
ғылымда ғалымға тән қабілеті бар жас
сту-денттер. Еліміздің түкпір-түкпірінен
қатысқан студенттер арасында жүзден
жүйрік, мыңнан тұлпар шыққандары
осы конкурстың жеңімпазы атанып
отыр. Жалпы саны 80 студент жеңімпаз
атанса, соның ішінде 10-ы ҚазҰУ
студентіне бұйырды. Алтыншы мәрте
ұйымдастырылып отырған шара ел
тәуелсіздігінің 25 жылдығына сәйкес
келді. Ал форумның басты мақсаты белгілі
ірі ғылыми жобалармен айналысып жүрген
жас ғалымдардың басын қосу.
Еліміздің ¢нұраны шырқалғаннан
кейін, салтанатты кешті елімізге белгілі
тележүргізушілер Ольга Спирина мен

Т-арамдалған қап-қара бұрымдары,
Т-абылмаған сендей жан бұрындары.
Т-ек сенімен ¡ткізем күнімді әрі,
Т-әңірімнің сыйы ғой мұның бәрі.

Азамат Мадгүл жүргізді. Сахнада "Нүкетай"
аспаптық музыкалық бразбенді Нұрғиса
Тілендиевтің
"Алатау"
шығармасын
орындады. Сазды минуттардан кейін ҚР
Тұңғыш Президенті қорының атқарушы
директоры
орынбасары,
Қордың
Алматыдағы ¡кілдігінің директоры Сергей
Тохтаров мырза с¡з с¡йлеп, барлық
қатысушыларға алғысын білдіре отырып,
білім мен ғылымда табыстар тіледі және
алғашқы топты марапаттау рәсіміне
қатысты.
Кезекті ұйымдастырылған Қор байқауында Д. Смақов, Д. Балабекұлы
(журналистика), К.Ким (Биология және

биотехнология), С. Исағұлова (Шығыстану), С. Талап (Экономика және жоғары бизнес мектебі), М. Мулюкова
(География және табиғатты пайдалану),
Ж. Мұхамедсапақызы (Филология және
әлемтілдері), Ш. Т¡ленді (Философия
және саясаттану), Е. Маужигунова (Химия
және химиялық технология), С. Гончаров
(Заң) ие болып, ай сайын студенттік
шәкіртақы алып тұратын болады.
Досжан БАЛАБЕКҰЛЫ,
журналистика мамандығының
2-курс магистранты

Студентка 2 курса специальности
«Социальная работа» Жулдыз Байбатырова
исполнила авторские стихи о любви и
преданности народов Казахстана к своему
родному очагу и древней земле казахов,
где они прожили долгие годы. «Мы лелеем
нашу землю и в сердцах поет домбра, розни
грозной неприемлем, ждет нас всех тропа
добра. Уважая все различия многих наций,
дум и вер, мы оценим их величье, вновь
стремясь к победам вверх», - прочитала
автор строк.
Особое
оживленное
обсуждение
началось после произведения «Родному
дому поклонюсь». Студенты отметили,
что сегодня, к сожалению имеют
место разгула национальной вражды,
религиозных конфликтов в арабских
странах и следует быть бдительными
к чуждой провокационной идеологии
национализма. Осуждая религиозный
фанатизм и фашизм, которые сегодня несут
угрозу всему человечеству студенты Арман
Калимбаев, Наргиза Маметбакиева, Айжан
Толеген и другие акцентировали внимание
о важности систематической работы
среди общественности направленных на
патриотическое воспитание молодежи, о
чем подчеркивает Президент Республики
Казахстан Н.А. Назарбаев.
Михаил ПУЗИКОВ,
профессор кафедры социологии и
социальной работы

В КазНУ отметили Всемирный День философии

СОҢҒЫ БЕТ
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Биология және биотехнология
факультетінің 14-19 қараша
аралығындағы күндері
қызыққа толы болды. Халық
қаһарманы, жазушы Бауыржан
Момышұлы: «Ұлттық рух пен
ұлттық патриотизм – бұл ұлттың
ішіндегі жеке адамның асыл
белгісі мен қасиеті» деп бекер
айтпаса керек. Осы – асыл
қасиеттерді өшірмей, үнемі
жандандырып отыру біздің
міндетіміз. Жастар бойындағы
жалынды патриотизмді
қалыптастыру барысында
факультетімізде түрлі ұйымдар
жұмыс атқарады.
Студенттердің ғылыми қоғамы ұйымдастырған «Bioleader-2016» интеллектуалды сайысы. Іс-шараның мақсаты

1 курс студенттері арасындағы білімді,
тапқыр және озатты анықтау. Сайыс
жүлдегерлері: Исимова Меруерт (1

орын) атанып, ақшалай сыйлықпен
марапатталды. Б¡рібек Дана (2 орын)
кинотеатрға, Болат ¢сем (3 орын) театрға
жолдама алды.
«Сұңқар» студенттер және магистранттар кәсіподақ бюросының ұйымдастырған
«Ғажайып үштік» топаралық сайысы.
Сайыстың мақсаты: әр топтағы староста,
ұйымдастырушы, профоргтан тұратын
үштіктің топтар арасындағы бірлігі мен
достығын арттыру. Жеңіске жеткен топ:
«Жалын» тобы Медеу мұз айдынына
жолдама алды.
Мәслихат ұйымы ұйымдастырған «Delicious» аспаздық сайысы. Бұл сайыстың
ерекшелігі барлық факультет аралық
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дәмді ас дайындау шеберлігінен жарысу
еді. Жарысқа қатысқан бір топтағы екі
қатысушы тамаша ¡нерімен таң қалдырса,
қалған екеуі ас дайындаудағы бар ¡нерін
ортаға салады. География және табиғатты
пайдалану
факультетінен
құралған
«Нирвана» командасы сайыс соңында
жеңіске жетті.
Келесі сайыс ол студенттік кеңестің
бастауымен
дәстүрлі түрде ¡тетін
«Алтын күз-2016» байқауы. Байқауға
жатақхананың әр қабатынан жұптар
шығып, түрлі кезеңде бақ сынайды.
Байқау соңында факультеттің «Күз
ханзадасы-2016» - Дарын Абжанов, ал «Күз
ханшайымы-2016» - Малинура Мусаева
атанды.
¨ткізілген іс-шаралардың әділқазылар
мүшесінің қатарында: биология және
биотехнология факультетінің деканы б.ғ.д.,
профессор Б. Заядан, ректораттың тәрбие
б¡лімінен А. Алиева, декан орынбасары
М. Нармұратова, факультеттің аға куратор
эдвайзері С. Шарахметов, студенттік
декан Р. Кенжебек және ұйым т¡рағалары
болды. Жеңімпаз студенттерге түрлі ойынсауық орталықтары мен тамақтандыру
кешендеріне жолдама берілді. Біз осындай
белсенді жастарды қолдауға, студенттік
¡мірлерінің мәнді де, қызықты ¡туіне
атсалысуға әрқашан да дайынбыз!
Саят ШАРАХМЕТОВ ,
биология және
биотехнология факультетінің
аға куратор- ұйымдастырушысы

Қытайтану кафедрасының 2-курс
студенттері №14 жатақханада «Өнерлі
жас қытайтанушы» атты танымдықмузыкалық кеш өткізді. Мұндай кафедра
күнін ұйымдастырып өткізу дәстүрге
айналған.
Бірінші
курс
студенттерінің
назарына қытай тілінің тарихы мен
иероглифтердің
пайда
болуынан
қызықты
дәйектер
мен
қытай
халқының бай мәдениетін таныстыру
мақсатында «Қытай және қазақ
тілдерінің ұқсастығы» тақырыбына
арналған тұсаукесер ұсынылды.
Жоғары курс студенттері қытай
тілін оқып-үйренудегі тәжірибесімен
б¡лісіп, 1-курс студенттеріне қытайша к¡п кітап оқуға, әндер мен
радиобағдарламалар тыңдауға және
осы тілде с¡йлеушілерден жасқанбай,

ҚҰРЫЛТАЙШЫ:

Əл-Фараби атындағы
Қазақ ұлттық
университетiнiң
ректораты

тілдесуге кеңес берді.
«Талантты қытайтанушы» музыкалық-танымдық
кешінің
қонақтары
үшін
ұйымдастырушылар
қытайдың ұлттық киімдерінде әдемі
желпуіштермен би билеп, Қытай

РЕДАКЦИЯ АЛҚАСЫ:

жастары арасында ¡те танымал достық
пен махаббат туралы әндерді шырқап
берді.
1-курс студенттеріне қытай тілінің
жаздық лагері, стипендиялық, грант
бағдарламалары
ж¡нінде
және
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оларға қатысу тәртібі, талаптары,
халықаралық олимпиадалар мен түрлі
жарыстар туралы ақпарат берілді.
Млдір АСЫЛ,
қытайтану кафедрасының
аға оқытушысы

Бағасы келiсiм бойынша.
Таралымы 1000 дана
Тапсырыс: №733Жарияланған мақаладағы автор пiкiрi редакцияның
көзқарасын бiлдiрмейдi.
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