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Жалғасы 2-бетте

Мемлекет басшысы еліміздің жетекші жоғары оқу орнына сапары барысында 
сандық технологиялар енгізу, бизнес-құзыреттер дамыту кластері бойынша 
әл-Фараби атындағы ҚазҰУ-дың жетістіктерімен, студенттерге қызмет 
көрсететін Керемет» орталығы мен жағдаяттық басқару орталығының 
жұмысымен танысты.

На церемонии закрытия 
XV юбилейного трудового 
сезона республиканских 
студенческих отрядов 
«Жасыл ел», Казахский 
национальный 
университет имени 
аль-Фараби был 
объявлен победителем в 
номинации «Лучшее учебное заведение».

Жалғасы 2-бетте

ҚазҰУ ректоры, академик Ғалым Мұтанов 
Президентке университеттің ғылыми-білім беру 
және инновациялық қызметін, оның жетістіктерін 
егжей-тегжейлі баяндап берді. Мемлекет 
басшысына ҚазҰУ-дың әлемдік деңгейдегі зерттеу 
университетіне айналатыны туралы айтты. 
Алға қойылған мақсатқа қол жеткізу үшін ЖОО 
кешенді құрылымдық жаңартулар жүргізіліп, 
кластерлік әдіс негізінде факультеттер құрылды 
және кафедралар ірілендірілді, әрбір қызметкердің 
рейтингтік жетістіктері мен жұмыс нәтижесін 
бағалауға бағытталған үдерістік басқару жүйесі 
енгізілді. ҚазҰУ-дың халықаралық рейтингтерде 
ілгерілеуі осы жаңартулардың табысты нәтижесі 
болды. Білім ордасы 2011 жылдан бастап беделді 
және танымал «QS WUR» рейтингі бойынша 400-
ден астам сатыға алға жылжып, ағымдағы жылы 
әлемнің үздік жоғары оқу орындарының ішінде 
207 орынды иемденді.

Сапар барысында Қ.Тоқаев МВА және DBA 

орталықтары, ислам қаржылық, кәсіпкерлік және 
қаржылық, биржалық технологиялар кіретін 
бизнес-құзыреттер дамыту кластерімен танысты. 
Олар қаржы және биржалық трейдинг саласындағы 
әлемдік жетік тәжірибені пайдалана отырып 
Ұлттық банкпен, «Астана» МФЦА және шетелдік 
серіктестермен бірлесіп жұмыс істейді.

Ректорат ғимаратында Президентке ағымдағы 
қызметтерге бақылау және мониторинг жасау 
үшін интерактивті ақпараттарды жинайтын және 
талдайтын заманауи байланыс құралдарымен 
жабдықталған жағдаяттық басқару орталығын 
көрсетті. Мұнда оқу орнының басшылығы мен 
қызметкерлері ақпараттарды талдауға және шұғыл 
шешім қабылдауға мүмкіндік беретін өзекті және 
нақты мәліметтерді жедел режимде алады.

ҚазҰУ-дың зерттеу университетіне айналуының 
маңызды құрамдас бөлігі болып барлық бизнес-
процестердің сандық форматқа көшірілуі болып 
табылады. 

Торжественное награждение прошло в городе 
Павлодар с участием Спикера Сената Парламента РК 
Дариги Назарбаевой и акима Павлодарской области 
Булата Бакауова.

Следует отметить, что в 2005 году по инициативе 
Первого Президента РК – Лидера Нации Нурсултана 
Назарбаева были возрождены студенческие 
строительные и трудовые отряды «Жасыл ел». Цель 
– вклад в реализацию государственной молодежной 
политики, формирование патриотизма, воспитание 
трудолюбия, открытие больших возможностей для 
молодого поколения.

В летний трудовой сезон в КазНУ работало 167 
студентов, они проводили очистку и облагораживание, 
а также озеленение кампуса КазНУ и территории 
г.Алматы. Их обеспечили спецодеждой, горячим 
питанием и бесплатным проживанием в общежитии. В 
августе месяце 20 самых лучших бойцов студенческих 
отрядов «Жасыл ел» получили путевки в спортивно-
оздоровительный центр КазНУ на озере «Иссык-Куль» 
(Кыргызстан).

Соб. корр.

Кезекті ректорат мәжілісінде қалыптасқан 
дәстүр бойынша оқуда озат шыққан 
студенттерге шәкіртақылар табысталып, 
күн тәртібіндегі тақырыптар талқыға 
түсті. 

Алғаш болып мінбеге шыққан бірінші проректор 
Мұхамбетқали Бүркітбаев QS және THE рейтингтерінде 
университет көрсеткіштерін арттыру бойынша 
хабарлама жасады. Ол әлемнің үздік ЖОО кіретін QS 
WUR рейтингісінің әдіснамасына сараптама жасай 
отырып, академиялық бедел, ғылыми жарияланымдар, 
Хирша индексі сынды салаларға ерекше мән берді. 
«ҚазҰУ-дың QS Subject Rankings рейтингісіне ғылыми 
бағыттардағы барлық мамандықтар кіреді. Оның 
ішінде жаратылыстану ғылымдары, әлеуметтік, өнер 
және гуманитарлық ғылымдармен қатар инжиниринг, 
технология, медицина бағыттары қамтылған. 
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РЕКТОРАТ

Глава государства К.Токаев посетил КазНУ
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V seláh ýlýchshenıa ýrovná 
akademıcheskogo pısma na anglııskom 
ıazyke dlá dalneıshego povyshenıa 
pýblıkasıonnoı aktıvnostı PPS ı 
obýchaıýshıhsá v reıtıńovyh ızdanıah mıra, 
departamentom po naýke ı ınnovasıonnoı 
deıatelnostı KazNÝ ımenı al-Farabı 
byl organızovan ı proveden semınar s 
predstavıtelem kompanıı Enago.

Semınar proshel v ramkah soglashenıa, 
zaklúchennogo mejdý Kazahskım nasıonalnym 
ýnıversıtetom ımenı al-Farabı ı kompanıeı 
Enago - vedýshım postavshıkom ýslýg 
po redaktırovanıý naýchnyh rabot na 
anglııskom ıazyke dlá globalnogo naýchno-
ıssledovatelskogo soobshestva.

Sotrýdnıchestvo s odnoı ız krýpneıshıh 
perevodcheskıh ı redaktorskıh kompanı mıra 
pozvolıt ýchenym KazNÝ znachıtelno povysıt 
shansy na pýblıkasıý svoıh rabot v resenzırýemyh 
mejdýnarodnyh naýchnyh jýrnalah.

V hode semınara sotrýdnıkı KazNÝ bylı 
oznakomleny s ýslýgamı kompanıı Enago, 
predostavláúsheı trı ýrovná podderjkı: 
Akademıcheskı perevod, ızdatelskýıý 
podgotovký ı naýchno-tehnıcheskoe 
redaktırovanıe. Komanda spesıalıstov Enago 
v razlıchnyh predmetnyh oblastáh okajet 
sodeıstvıe avtoram KazNÝ po podgotovke 
raboty v sootvetstvıı s samymı vysokımı 
trebovanıamı dlá prınátıa ı pýblıkasıı naýchnyh 
trýdov v vysokoreıtıngovyh jýrnalah.

Takım obrazom, KazNÝ ım.al-Farabı 
prodoljaet realızasıý polıtıkı po povyshenıý 
ýrovná akademıcheskogo pısma ı pýblıkasıonnoı 
aktıvnostı PPS ı obýchaıýshıhsá v jýrnalah, 
ındeksırýemyh v mejdýnarodnyh bazah dannyh 
Scopus ı Web of Science.

***

QazUÝ-da jýrnalıstıka fakúltetiniń 
(2015 j.) túlegi Saıd Samım Faramarzǵa 
arnalǵan «Aýǵanstandaǵy jýrnalıstıka» atty 
Qazaqstandaǵy aýǵan jastary kúni ótti.

Saıd Samım Faramarz – ál-Farabı atyndaǵy 
QazUÝ-dyń túlegi. BUU-nyń «Jańa Jibek joly» 
modeldik baǵdarlamasynyń belsendisi, talantty 
jýrnalıs jáne TOLOnews (TBC) korespondenti 
2018 jyldyń 5 qyrkúıeginde Kabýlda óziniń 
áriptesi Razım Ahmadımen birge jarylys 
kezinde qaza boldy. Bul kún jastardy óz eliniń 
ıgiligi úshin jýrnalıstıkaǵa baýlýǵa, Qazaqstan 
men Aýǵanstan arasyndaǵy halyqaralyq 
yntymaqtastyqty nyǵaıtýǵa yqpal etpek.

Aýǵan jastary kúnin Qazaqstandaǵy BUU 
aqparattyq búrosy,syrtqy ister mınıstrliginiń 
Almatydaǵy ókildigi, Aýǵanstan Islam 
Respýblıkasynyń Almatydaǵy Bas konsýldyǵy 
jáne ál-Farabı atyndaǵy Qazaq ulttyq 
ýnıversıteti uıymdastyrdy. "Aýǵanstandaǵy 
jýrnalıstıka" fotokórmesimen tanysqan qonaqtar 
erekshe yqylastaryn bildirdi. PhD doktoranty N. 
Rýshanova senarıimen túsirilgen "Saıd Samım" 
fılmin kópshiliktiń nazaryna usyndy.

Qyzmet babynda qaza tapqan jýrnalıster 
týraly IÝNESKO zertteýlerimen tanystyrǵan 
S. Karpov Samım Saıdtiń oqıǵasy boıynsha 
IÝNESKO observatorıasy týraly baıandama 
jasady. QR AIR Bas konsýly m.a. Osman Sherárz 
myrza sózinde jýrnalısterdiń qaýipsizdigi jaıly 
elshiliktiń mısıasyn atap ótti. QR AIR Saýda 
isteri attashesi Ahmed Zıa Berash ýnıversıteti 
daıyndaǵan fılmdi tanystyrdy.

Eske alý sharasy aıasynda ýnıversıtet 
basshylyǵy, QR BUU aqparat Búrosy, IÝNESKO 
Almatydaǵy klasterlik búrosy, Qazaqstan 
Respýblıkasynyń Syrtqy ister mınıstrligi, 
Aýǵanstannyń dıplomatıalyq mısıasy, ókilderi 
jáne Almatyda oqyp júrgen aýǵan jastary sóz 
sóıledi. AFG-QAZ Qazaqstan - Aýǵan damý 
jáne seriktestik birlestigi tóraǵasy Bitimov 
Ómirtaı Saıd Samım atyndaǵy "Jýrnalıstıkadaǵy 
batyldyǵy úshin" syılyǵyn taǵaıyndaý týraly 
usynys aıtty.
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Автоматтандыру қызметіне бұлт тық 
технологияларды, кампус инфра құрылы-
мын басқаруға Smart-техно логияларды, 
сараптау жүйесін қалыптастыру үшін Big Data 
технологиясын енгізу және ІТ-қызметтерін 
дамытып университетті сапалы, жаңа 
сандық деңгейге көтерді. Бүгінде ҚазҰУ-
дың цифрландыру тәжіри бесін шетелдік 
және қазақстандық ЖОО өздеріне қабылдап 
жатқандығы мемлекет басшысына айтылды.

Сондай-ақ, Қасым-Жомарт Кемелұлы 
студенттік кампус аумағында орналасқан 
«Керемет» студенттерге қызмет көрсету 
орталығын аралады. Бұл орталық «бір 
терезе» қағидаты бойынша студенттер мен 
оқытушыларға – білім беру, әлеуметтік-
тұрмыстық, мәдени-ойын-сауық мақсат тағы, 
тіпті алғашқы медициналық-санитариялық 
алғашқы көмек көрсету мен денсаулық 
диагностикасы сияқты 500-ден астам 
қызмет түрлерін ұсынады.  Мұнда ол студент 
жастармен кездесіп әңгімелесті.

Өз тілшімізден

ҚазҰУ-да тарих ғылымдарының докторы, профессор, Қазақстан Республикасы 
Сыртқы істер экс-министрі, Біріккен Ұлттар Ұйымы жанындағы Қазақстан 
Республикасының алғашқы Тұрақты Өкілі, Қазақстан Республикасының еңбек 
сіңірген қайраткері, Қазақстан Республикасы Сыртқы істер министрлігінің 
ерекше тапсырмалары бойынша Елшісі Ақмарал Хайдарқызы Арыстанбековаға 
арналған көрнекті қазақстандық ғалымдар туралы «Өнегелі Өмір» сериясымен 
жарыққа шыққан кітаптың тұсаукесер рәсімі өтті.

Шараға еліміздің көрнекті ғалымдары, 
ҚР СІМ өкілдері, Қазақстан дипломатиялық 
корпусының ардагерлері, Алматы 
қаласындағы консулдық қызметтердің 
басшылары және ҚазҰУ ұжымы қатысты. 

Шараның ашылу рәсімінде ҚР СІМ 
Алматыдағы өкілдігінің басшысы 
Ерлан Ысқақов, Алматыдағы Қазақстан, 
Қырғызстан, Тәжікстан және Өзбекстан 
бойынша ЮНЕСКО Кластерлік 
Бюросының директоры Криста Пиккат, 
ҚР ҰҒА корреспондент-мүшесі, тарих 
ғылымдарының докторы, профессор, 
Р.Б. Сүлейменов атындағы Шығыстану 
институтындағы тарихи материалдарды 
зерттеу жөніндегі республикалық 
ақпараттық орталықтың директоры 
Меруерт Абусеитова, БҰҰ-ның Қазақстан 
Республикасындағы Жаһандық 
коммуникациялар департаментінің 
басшысы Властимил Самек және басқалар 
құттықтау лебіздерін білдіріп, баяндама 
жасады.

Спикерлер өз баяндамаларында 
Қазақстан ның дамуына қомақты үлес 
қосқан Ақмарал Хайдарқызының 
жан-жақты қырларын ашып көрсетті. 
Ел тарихындағы әйелдер арасынан 
шыққан тұңғыш елші және Біріккен 

Ұлттар Ұйымы жанындағы Қазақстан 
Республикасының алғашқы Тұрақты Өкілі 
болғаны туралы, оның жоғары деңгейдегі 
кәсібилігі айтылды. Еліміздегі маңызды 
оқиғалардың бірі – Қазақстанның Біріккен 
Ұлттар Ұйымына мүше болуы осы кісінің 
есімімен тығыз байланысты.

1992 жылы Ақмарал Арыстанбекова 
тәуелсіз жас Қазақстан Республикасын 
әлемге танытты. Оның қоғамдық және 
педагогикалық қызметі Қазақстанның 
дипломатиялық қызметін әрі қарай 
жетілдіретін сенімді негіз болып 
табылады. Бүгінде күнде де ол ғылыми 
қызметпен айналысып, көптеген 
монографиялар мен жарияланымдардың 
авторы. Оның заманауи дипломатия 
бойынша жазылған еңбектері тек 
Қазақстан студенттері арасында ғана 
емес, шетелдік аудиторияға да кеңінен 
таралған. Кездесу барысында Ақмарал 
Хайдарқызының өмірі мен қызметінен 
қызықты тарихи сәттер жайында әңгіме 
өрбітілді.

Кітап тұсаукесері шеңберінде 
А.Х.Арыстан бекова туралы деректі фильм 
көрсетілді.

Өз тілшімізден

Біз ғаламдық нарықта сапа мен 
мамандарымыздың беделін жетілдіру 
мақсатында әлемдік рейтингтік агент-
тіктерде үздіктердің қатарынан 
көріну ге барынша талпынып, басқа да 
салаларды кеңінен қамтуға бар күш-
жігерімізді салуымыз қажет»,–деді Бірінші 
проректор. Сондай-ақ ол әлеуметтік 
жауапкершілік университеттері желісінің 
халықаралық мектебіне дайындық және 
QS рейтингісіне сәйкес университеттің 
академиялық қауымдастығы, жұмыс 
берушілер арасындағы танымалдылығы, 
ғылыми еңбектер жарияланымы, түлек-
тердің жұмысқа орналасу пайызы, 
ғылыми-педагогикалық құрам мен 
тыңдаушыларға шаққандағы шетелдік 
оқытушылар мен студенттер үлесіне де 
жекелей тоқталып өтті. 

Мәжіліс барысында студенттерді 
жоғары білім оқу жетістіктерін сырттай 
бағалауға (ОЖСБ) дайындау үшін барлық 
мамандықтарға арналған пәндер тізімі, 
тест спецификалары мен пәндер бойынша 
тесттік тапсырмалар үлгілері көрсетілді. 
Бұл туралы білім беру бағдарламалары 
сапасын бақылау қызметінің жетекшісі 
Айгүл Ғабдоллақызы хабарлады. Оның 
айтуынша, ОЖСБ  өткізу үшін мамандықтар 
бойынша үлгілік оқу жоспарларында 
қарастырылған пәндер бойынша 
тест тапсырмалары пайдаланылады. 
«Студенттер арасында кешенді тестілеуді 
өткізудің тәртібі қатаң ескеріледі. Әрбір 
пән бойынша тест тапсырмаларының 
саны – 25. Тестілеу уақыты - 180 минутты 
құрайды және тестілеу нәтижелері ұлттық 
тестілеу орталығының ресми сайтында 
жарияланады», - деді Айгүл Байнөсерова. 
Сондай-ақ мәжіліс барысында 1 қараша 
күні Павлодар қаласында, Дариға 
Назарбаева және Павлодар облысының 
әкімі Болат Жұмабекұлының қатысуымен, 
Республикалық «Жасыл ел» еңбек 
жасақтарының XV мерейтойлық еңбек 
маусымының жабылу салтанаты өткендігі 
айтылып, онда ҚазҰУ «Үздік оқу орны» 
номинациясын жеңіп алғандығы 
хабардар етілді.    

Айнұр АҚЫНБАЕВА 
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ЭжЖБМ факультетінде 5 қарашада Халықаралық маркетинг күніне арналған іс-шаралар өтеді

Ассоциированный профессор КазНУ им.аль-Фараби, заведующая кафедрой 
Дальнего Востока Ем Наталья выступила на конференции Исследовательского 
центра американских корейцев колледжа Квинс Университета Нью-Йорк.

Академическая конференция на 
тему «Транснациональные связи с 
исторической родиной американских 
корейцев» была организована 
Исследовательским центром 
американских корейцев колледжа 
Квинс Университета Нью-Йорк (The 
Research Center for Korean Community’s 
(RCKC). В октябре 2019 года The James 
Muyskens Conference Room at Queens 
College, CUNY Нью-Йорк, объединил 
более 50 исследователей американского 
корееведения.

Корейская диаспора США являлась 
объектом исследовательских проектов, 
представленных Portland State 
University, University of Washington, 
George Mason University, University of 
Texas at Austin, University of Colorado, 
University of Hawaiʻi at Mānoa и многих 
других.

Во время работы конференции 
Американские ученые проявили 
огромный интерес 100 к тысячной 
корейской диаспоре, проживающей на 
территории Казахстана более 85 лет. 
История межэтнических отношений 

представителей 130 этносов Казахстана 
впечатлила ученых-корееведов. В 
ходе дискуссии ученые сравнивали 
этот опыт с мультикультурным 
американским обществом. Однако, 
феномен гостеприимства казахского 
народа был высоко оценен 
американским академическим 
сообществом.

Впервые на диалоговой площадке 
был представлен проект исследования 
казахстанских корейцев от КазНУ 
им.аль-Фараби на тему «Transnational 
Ties with the Ethnic Homeland: The Case 
of Korean Women of the CIS in Marital 
Migration». Кроме того, Ем Наталья 
рассказала о развитии корееведения 
в КазНУ, а также о возможностях 
коллаборации с учеными социально-
гуманитарного направления. В ходе 
обсуждения было задано много 
вопросов, американские ученые 
проявили неподдельный интерес к 
КазНУ, который является ведущим 
вузом Центральной Азии и СНГ.

Кафедра Дального Востока

POSCO TJ Park Foundation қорының бағдарламасы аясында 
әл-Фараби атындағы ҚазҰУ-дың он студенті «Азия елдеріндегі үздік 
студенттерге шәкіртақы» иегері атанды. Ол жыл сайын Азияның 
10 еліндегі 12 университеттің үздік студенттеріне тағайындалады.

Марапаттау рәсімі әл-Фараби 
атындағы кітапханада ҚазҰУ-дың бірінші 
проректоры Мұхаметқали Бүркітбаев пен 
халықаралық POSCO корпорациясының 
бас директоры, Алматы кеңсесінің бас 
директоры Чжон Чже Бонг мырзаның 
қатысуымен өтті.

Жаңа оқу жылында журналистика, 
заң, халықаралық қатынастар және 
экономика және бизнес жоғары мектебінің 
он студенті оқуда үздік көрсеткіштермен 
көзге түсті.

Алматы кеңсесінің бас директоры Чжон 
Чже Бонг жеңімпаздарға сертификаттар 
бере отырып, «компания үлкен биіктерге 
жетуге ұмтылатын талантты жастарды 
үнемі қолдауға ниетті. Жоғары білім ала 
отырып, олар тек өзіне ғана емес, бүкіл 
қоғамға да атсалысады», – деп атап кетті.

Бірінші проректор Мұхамбетқали 
Бүркітбаев ҚазҰУ бүгінде Оңтүстік 
Кореи елінің 45 жетекші ЖОО-мен көп 
жылдар бойы жемісті қызмет етіп келе 
жатқанын тілге тиек етті. Студенттер 
мен оқытушылар үшін академиялық 
ұтқырлық бағдарламалары жүзеге 
асырылуда, ғылыми және білім беру 
қызметінде белсенді тәжірибе алмасу 
және түрлі жобалар шеңберінде бірлескен 
зерттеулер жүргізілуде. Осы жылы 
Оңтүстік Кореяның жиырма екі студенті 
ҚазҰУ-да халықаралық қатынастар, 
шығыстану және жоғары оқу орнына 
дейінгі факультеттерде білім алуда.

Өз кезегінде стипендиаттар барлық 
студенттер атынан көрсетілген қаржылай 
қолдау үшін ПОСК өкілдеріне алғыстарын 
білдіріп, болашақта қоғамның өрлей 
түсуіне атсалысатынын жеткізіп, Posco–
бұл Азия аймағының әлеуетін ашқан 

алғашқы өнеркәсіптік корпорациялардың 
бірі екенін атап өтті.

«Азия елдерінде барлық талантты 
адамдардың жоғары білім алуға 
мүмкіндігі жоқ екені құпия емес. Мұның 
себептері әртүрлі болуы мүмкін, негізінен 
бұл оқу бағасы. Бірақ компанияның 
негізін қалаушы Пак Тхэ Джунның 
Қоры жүзеге асырып отырған көмегінің 
арқасында өз ісінің нағыз маманы болу 
мүмкін. Мен үшін Posco Asia Fellowship 
бағдарламасы тек қаржылық көмек 
қана емес, мейірімділік және шыңға 
көтерілу барысында созылған қол деп 
қабылдаймын. Осы компания жастар 
ертеңгі көшбасшы болатынына сенім 
білдіруі мен үшін үлкен жауапкершілік. 
Қазір маған көмек көрсетілсе, ертеңгі 
күні мен де мұқтаж адамдарға қол созуға 
мүмкіндігім бар екендігін түсінемін. 
Неғұрлым көп болса, соғұрлым 
жақсылығы мол болады. Осылай бірлесе 
отырып бақытты болашаққа қадам 
басамыз», – деді байқау жеңімпазы, ҚазҰУ 
журналистика факультетінің үшінші курс 
студенті Әсем Өмірзақова.

Өз тілшімізден

Химическая наука Казахстана известна своими достижениями далеко за 
пределами страны. У ее истоков стояли талантливые ученые. Особое место в 
этом ряду занимает доктор химических наук, профессор, член-корреспондент 
АН КазССР Батырбек Ахметович Беремжанов. В Казахском национальном 
университете имени аль-Фараби прошел X юбилейный съезд, посвященный 
деятельности видного ученого.

Съезд прошел в ведущем вузе страны, 
и это не случайно. Батырбек Беремжанов 
26 лет возглавлял химический факультет 
КазГУ им. С.М.Кирова, ныне КазНУ им. 
аль-Фараби. Он внес значительный вклад 
в развитие химической науки страны и 
подготовку высококвалифицированных 
кадров. При его поддержке получили 
развитие новые научные направления, 
сформировалась целая плеяда ученых и 
преподавателей. В память о выдающемся 
ученом, организаторе науки и высшего 
образования, в Казахстане с 1996 
года проводятся международные 
Беремжановские съезды по химии и 
химической технологии. 

В работе X съезда приняли участие 
более 200 ученых из Казахстана, 
ближнего и дальнего зарубежья из 
70 производственных предприятий, 
вузовских и научно-технических учреж-
дений. На пленарных и секционных 
заседаниях были представлены более 
100 докладов. В рамках пленарного 
заседания состоялась панельная дис-
кус сия «Пути интеграции образо-

вания, науки и производства» с 
участием руководителей пред прия-
тий, представителей химических и 
естественно-научных факультетов вузов, 
научно-производственных объединений 
и НИИ. 

Важным событием для химиков 
страны стала единогласная поддержка 
инициативы факультета химии и 
химической технологии КазНУ им. аль-
Фараби и принятие коллегиального 
решения участников съезда о создании 
Республиканского общественного объеди-
нения «Казахстанское химическое 
общество им. Б.А. Беремжанова». 
Данное интеграционное отраслевое 
объеди нение призвано способствовать 
эффективному взаимодействию с 
органами государственной власти, 
бизнесом, общественными и другими 
организациями в целях развития и 
продвижения интересов химической 
отрасли. 

Не остались в стороне и вопросы, 
связанные с выполнением научных 
исследо ваний и коммерциализации 

их результатов, осуществлением госу-
дарст  вен ных закупок для научной 
деятельности, повышением эффектив-
ности научно-технического обеспечения 
раз вития горно-металлургической 
отрасли и переработки минерального 
сырья, усилением контроля за недро-
пользователями в части оказания 
поддерж ки отечественным научным 
кадрам, товаропроизводителям и постав-
щикам услуг и др.

В рамках форума состоялась выставка 
проектов и разработок научных центров 
и НИИ в области химии, а также 
торжественная церемония презентации 
книги «Ахметжан Шарифканов», вышед-
шей в серии «Өнегелі өмір» КазНУ им. 

аль-Фараби. Книга посвящена одному 
их видных деятелей науки и техники, 
выдающемуся ученому-педагогу, все-
мирно известному специалисту в области 
органической химии и химии природных 
соеди нений, члену корреспонденту 
АН КазССР Ахметжану Шарифкановичу 
Шарифканову.

По итогам съезда была принята 
резолюция, в которой были отражены 
основные предложения и решения его 
участников.

Хайдар ТАСИБЕКОВ,
декан факультета химии 

и химической технологии, 
ассоциированный профессор
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Students of the KazNU UNESCO Chair on Sustainable Development together with environmental experts 
have planted 100 trees in Atakent Park and held flash mob

Prepared by A.A. MULDAGALIYEVA

Today the name of Abai Kunanbaev 
is known not only within 
Kazakhstan but also in the far and 
near abroad.  Abai  Kunanbayuli 
is   the greatest philosopher, poet 
and composer who resounded 
Kazakh  culture and the  awesome 
beauty of Kazakh steppes in his 
poems. All his literary works 
and philosophical essays were 
directed to enlightening young 
Kazakh people. The main aim of 
Abai’s philosophy was to turn the 
minds of young Kazakhs to the 
cultural and scientific progress and 
upbringing of the new generation 
of young people who would be able 
to build a new enlightened society 
in Kazakhstan. 

The ideas about the enlightened society 
of Kazakhstan were represented in his 
philosophical work called “Book of words” 
which is the pearl of his literary art. In this 
book Abai appeals to Kazakh people with the 
purpose to enrich and broaden their minds.  
This idea found its reflection in the Word 
Seven: 

“Born into this world, an infant inherits 
two essential needs. The first is for meat, 
drink and sleep. These are the requirements 
of the flesh, without which the body cannot 
be the home of the soul and will not grow in 
height and strength. The other is a craving 
for knowledge. A baby will grasp at brightly 
coloured objects, it will put them in its mouth, 
taste them and press them against its cheek. 
It will start at the sound of a pipe. Later, when 
a child hears the barking of a dog, the noises 

of animals, the laughter or weeping of people, 
it gets excited and asks about all that it sees 
and hears: «What's that? What's that for? 
Why is he doing that?» This is but the natural 
desire of the soul, the wish to see everything, 
hear everything and learn everything.

Without trying to fathom the mysteries 
of the universe, visible and invisible, without 
seeking an explanation for everything, one 
can never be what one should be — a human 
being. Otherwise, the spiritual life of a person 
will not differ from the existence of any other 
living creature.”

By these words Abai wanted to make an 
accent on the importance of education in our 
life. Saying the words that: “Without trying 
to fathom the mysteries of the universe, 
visible and invisible, without seeking an 
explanation for everything, one can never 
be what one should be — a human being”  
he means that a person who thinks only 
about  earthly goods  and doesn’t gravitate 
the knowledge will never be able to achieve 
a success in life . And will never be able to 
make a contribution to the development of 
his or her country because only cultured and 

knowledgeable hardworking people can make 
the country prosperous.   Writing his “Book of 
words” Abai was thinking about the future of 
the young generation of his country.  These 
words were addressed to young Kazakhs 
with the hope that one day they will turn 
Kazakhstan into the best place in the world 
for the next generations.  And these ideas 
about the cultured and progressive society  
are still relevant nowadays.

Therefore Abai’s ideas and wise words will 
never loose their power and significance. They 
will live in the hearts and minds of the Kazakh 
people. Back in 1914 Kazakh poet and writer 
Mirzhakyp Dulatov made a true  prediction 
saying the following words: “The life of the 
society  cannot remain unchanged, over time, 
the people will enlighten, be nourished by the 
fruits of knowledge and art and day by day 
the words of Abai will acquire more and more 
value. People will stretch to Abai's monument  
calling him their first and greatest  poet, and 
then the light of love will strengthen and 
perpetuate  the bonds  between Abai and his 
people. We are not destined to witness those 
days, but our spirit will hear and rejoice”. (M. 
Dulatov, 1914).                                                                                              

Annually the students of our university 
organize conferences and educational events 
devoted to the life and literary works of Abai 
Kunanbaev. For many students of al-Farabi 
Kazakh National University Abai is not just 
a great poet, thinker and composer, he is a 
teacher for all times!! 

    D. MAKHMETOVA 
A. DJANUZAKOVA 

On September 24, 2019, 
Professor Brahim Elouadi from 
the University of La Rochelle 
(La Rochelle, France) visited the 
faculty of chemistry and chemical 
technology as part of a research 
trip.  From 11h00 am to 12h00 
am, he co-organized a remote 
conference with representatives 
of La Rochelle Université (LRU), 
which was represented by Vice-
President for international 
relations, Eric Monteiro, the 
Director of international relations 
office, Stefan Aymar, and the 
Director of Master of Materials, 
Professor of the laboratory of 
Engineering Sciences for the 
Environment (LaSIE), Juan Creus. 

From Al-Farabi Kazakh National 
University (KazNU) the conference was 
attended by heads of departments of General 
and inorganic chemistry Niyazbekova 
Almagul , head of the Department of physical 
chemistry, catalysis and petrochemistry 
Aubakirov Yermek , head of the Department 
of chemical physics and materials science of 
Tulepov Marat , Deputy head of Department 
on scientific and innovative activity of 
the Department of analytical and colloid 
chemistry Ospanova Zhanar and two PhD 
students Khaydar Bayan and Zhapekova 
Anar. The conference was also joined by 
representatives of the faculty of physics and 
technology Deputy Director of the national 
laboratory of open type Usenov Yerbolat and 
Deputy head of the Department of scientific 
and innovative activity of the Department 
of solid-state physics and nonlinear physics 
Sagidolda Erulan.

The format of the visual conference 
meant live communication, and the main 
topic of discussion was: "Finding ways of 
collaboration between the two universities." 
During the discussion, the issues of academic 

mobility of students, undergraduates and 
Ph.D. doctoral students were detailed.

In particular, Mr. Eric Monteiro expressed 
his readiness to accept students from 
Kazakhstan for advanced training, he also 
noted their experience of working with 
European partners, with Asian countries and 
Australia.

During the exchange, the issues of joint 
submission of projects under the Erasmus 
plus program were also discussed as well as  
how to deep cooperation between La Rochelle 
University and AlFarabi Kazakh National 
University. It was also proposed to put 
forward the possibility of launching a double 
Degree (LRU-KazNU) program for master's 
students. 

The dialogue with Professor Juan Creus 
and Professor Eric Monteiro concerned the 
connexion for KazNU to the proven European 
partners and well-established analytical 
methods of solid materials subject of future 

collaboration for the structural approach 
and chemical analysis of for example porous 
materials using various methods of solid-
state diagnostics, such as time– of– flight 
mass spectrometry with laser ionization, 
scanning electron, photoelectron and 
Auger spectroscopy and solid-state NMR 
spectroscopy. 

The European partners provided 
information on the current state of the 
issue on the basis of the best approaches/
developments in the field of nanotechnology, 
processing of natural and man-made raw 
materials. Kazakh partners, in turn, provided 
an overview of the national resources of 
natural and man-made raw materials, 
namely the sources/nature of raw materials, 
its availability and the need for recycling/
processing. 

Also, Professor Brahim Elouadi is the 
foreign supervisor for three Ph.D. doctoral 
students of the faculty of chemistry and 

chemical technology. After the remote 
conference, a seminar was held to discuss the 
research progress of the doctoral dissertations 
of his KazNU students.  

When performing dissertations will be 
planned full-time participation (for at least 
one month) of the doctoral students from the 
Kazakh side on the development of laboratory 
samples of micro– and nanostructured 
materials. During this stage, it is expected an 
intensive exchange of experience, knowledge, 
and approaches to the synthesis of carbon 
materials between the partners, it is also 
planned the direct participation of the head 
and co-head of Ph.D. doctoral students, using 
the developments available in the laboratories 
of LRU and KazNU partners. 

Therefore, during the research work and 
exchange visits of the co-supervisors of 
doctoral students, PhD doctoral students will 
gain skills to work with the developed model 
of structural and chemical transformation 
of the carbon frame with the formation of 
micro-and nanostructures, will master the 
assessment of thermodynamics and kinetics 
of processes at the interface, including the 
study of the mechanisms of processes. 

The strategy of practical implementation 
of the results of the discussion is planned to be 
defined in the presentation of international 
projects, an extended online work-shop with 
the participation of participants and other 
stakeholders. 

The two parties agreed to work on the 
preparation of an MOU between the two 
Institutions (KazNU & LRU), as a first step for a 
long-term agreement on double diploma and 
more integrated common research programs 
within the frame of the excellent French-
Kazakhstanis Projects of international 
cooperation. Specific projects of scholarships 
will submitted in due time to the Councilor of 
Cooperation at the French Embassy in Almaty 
and Nur-Sultan. 

M.  TULEPOV, 
Head of the Department of chemical 

physics and materials science 
Ph.D. Assoc. Professor

ALMA MATER

Ph
ot

o 
:U

ni
ve

rs
it

y 
of

 L
a 

Ro
ch

el
le

 (L
a 

Ro
ch

el
le

, F
ra

nc
e)

 



5№37 (1746) 5 қараша 2019 жыл

Шығыстану факультетінде 
Қазақстан Республикасы 
Ұлттық кітапханасы мен 
Әл-Фараби атындағы ҚазҰУ, 
Шығыстану факультеті, 
Түрксой кафедрасының 
ұйымдастыруымен «Айналаңды 
нұрландыр» жобасы аясында 
қазақтың ұлы ақыны Абай 
Құнанбайұлының 175 жылдығы 
мен өзбек ақыны Әлішер 
Науаидың 578 жылдығына 
арналған «Абай мен Науаидың 
рухани үндестігі» атты шара 
өтті. 

Аталмыш шараға Өзбекстан 
Республикасының Алматыдағы  Бас 
консулы Аброр Фатхуллаев, ҚР Ұлттық 
кітапханасының директордың 
орынбасары Ажар Юсупова, ҚР Ұлттық 
кітапханасының ғылыми хатшысы Болат 
Жүнісбеков,  ҚР Ұлттық кітапханасы  
«Әлем әдебиеті»  қызметінің жетекшісі 
Салима Тұяқова,  ҚР Ұлттық кітапханасы  
«Қазақстан кітаптары» қызметінің 
жетекшісі Мадина Жаркналова, ҚР 
Ұлттық кітапханасының қызметкерлері, 
топ жетекшісі Құттықыз Қасымбекова,  
кітапханашылар Гүлбаршын Бахина, 
Динара Ағыманова,  Иран-Тұран 
орталығының директоры ф.ғ.к., доцент 
Ислам Жеменей және Шығыстану 
факультетінің деканы Ықтияр Палтөре, 
Түрксой кафедрасының меңгерушісі Үміт 
Қыдырбаева, кафедра меңгерушісінің 
оқу және тәрбие ісі жөніндегі 
орынбасары Эльмира Монтанай, кафедра 
меңгерушісінің ғылыми-инновациялық 
және халықаралық қатынастар бойынша 
орынбасары Нұржігіт Абдуқадыров, 

Түрксой кафедрасының оқытушы-
профессор құрамы және 1-4 курс 
студенттері қатысты.  

Кештің мақсаты - мемлекет басшысы 
Қ.Ж. Тоқаев пен Елбасымыз Н.Ә. Назар-
баевтың атап өткеніндей, «2019 жыл 
– Өзбекстандағы Қазақстан жылы» 
аясында және алдымыздағы жыл 
«Абай Құнанбайұлының 175 жылдық 
мерейтойы» қарсаңында Абай мен 
Ә. Науаи шығармаларын дәріптеу, 
жастардың санасына сіңіру және 
еліміздің рухани мәдениетін жаһандық 
форматта ілгерілету.

Кеш екі бөлімнен тұрды. Кештің 

бірінші бөлімінде сөз алған Өзбекстан 
Республикасының Алматыдағы  Бас 
консулы Аброр Фатхуллаев Қазақстан мен 
Өзбекстан мемлекеттерінің арасындағы 
достық, туыстық қарым-қатынастарға 
тоқтала отырып, Әлішер Науаидың 
шығармаларынан сөз етті.  Қ.Р. Ұлттық 
кітапханасының ғылыми хатшысы 
Болат Жүнісбеков және Иран-тұран 
орталығының директоры ф.ғ.к., доцент 
Ислам Жеменей Абай Құнанбайұлының 
тұлғалық қасиеттері мен шығармалары 
туралы баяндама жасады. Сонымен 
қатар, Қазақстан Республикасы Ұлттық 
кітапханасының қорынан кітап көрмесі 

ұйымдастырылып, Абай және Науаидың 
еңбектері таныстырылды.

Кештің екінші бөлімінде әл-Фараби 
атындағы ҚазҰУ-дың Шығыстану 
факультеті Түрксой кафедрасының 3-4 
курс студент Абай шығармаларынан 
«Қалың елім қазағым, қайран жұртым» 
«Ауру жүрек ақырын соғады жай», 
«Әсемпаз болма әрнеге» секілді өлеңдері 
мен Ә.Науаидың «Оразин ёпқач 
кўзимдин», «Ошиқ ўлдум», «Мубтало 
бўлдим санга» атты ғазалдарын оқыды. 
Сондай-ақ, «Көзімнің қарасы» әні 
шырқалып, Алматы қаласының Өзбек 
этно-мәдени орталығының бишілер 
тобының орындауында өзбек билерінен 
попури тамашаланды.
Көп адам дүниеге бой алдырған, 
Бой алдырып, аяғын көп шалдырған, 
Өлді деуге бола ма, ойлаңдаршы, 
Өлмейтұғын артына сөз қалдырған, – деп 
төрелігін өзі шешкен ақын, ағартушы, 
жазба қазақ әдебиетінің, қазақ әдеби 
тілінің негізін қалаушы, философ, батыс 
пен шығыс мәдениетін тоғыстырып, қазақ 
мәдениетін жаңартуды көздеген Абай 
мен өз дәуірінде түркі мен парсы-тәжік 
көркем сөз жетістіктерін терең игерген, 
Өзбек жазба әдебиетінің негізгі қалаушы, 
өзбек поэзиясының ірі тұлғасы, бастау 
алатын бал бұлағына айналған кемеңгер 
ақын Әлішер Науаи кеші жастарға үлгі-
өнеге боларлық әсер қалдырып, рухани 
азық болады деген сенімдеміз. 

                                        А. НАЗАРОВА, 
Г.ТЕМЕНОВА,

Түрксой кафедрасының 
куратор-эдвайзерлері

Әскери кафедрада қазақтың ұлы ақыны Абай Құнанбаевтың 175 
жылдық мерейтойына орай әскери кафедрада білім алып жатқан 
студенттермен және Алматы электромеханикалық колледжінің 
оқушыларымен "Ұлы Абай" атты музыкалық-әдеби кеш өтті.

Іс-шараны әл-Фараби атындағы ҚазҰУ 
әскери кафедрасының бастығы запастағы 
полковник О.В. Ажимов ашты, ол Қазақстан 
жастарын патриоттық тәрбиелеу ісінде 
Абайдың шығармашылық мұрасын 
зерделеудің маңыздылығын атап өтті.

Бұл іс-шараның мақсаты-отаншылдық 
пен Отанға деген сүйіспеншілікті, ұлы 
ақынның шығармашылық мұрасын 
насихаттау, қазақ халқының мәдениетіне, 
тілі мен әдебиетіне деген қызығушылығын 
арттыру.

Абайдың кештері студенттер мен 
мектеп жастарының шығармашылық 
әлеуетін ашуға, мәдени деңгейін 
арттыруға, сондай-ақ олардың 
қабілеттерін дамытуға көмектеседі.

Іс-шара барысында әскери кафедра 
студенттері мен оқытушыларының 
орындауында Ұлы Абайдың танымал 
өлеңдерін қолдану арқылы музыкалық-

әдеби нөмірлер қойылды.
«Аққу күйі — халық күйі», «Балбырауын 

күйі», «Адай күйі» - танымал қазақ 
күйлерін студенттер Данияр Матанов, 
Азамат Тілеухан, Марғұлан Тұрғұмбаев, 
Закарин Нурмахан орындады.

Әскери кафедраның аға оқытушысы 
запастағы полковник Б. М.Иханбаевтың 
және студенттер Пазыл Шыңғысхан, Мырза 
Ернат, Садвакасов Казбектің орындауында 
өлеңдер шын ниетпен оқылды.

Кеш соңында қатысушылар "Қара 
жорға"халық биін орындады.

Іс-шараны қорытындылай келе, 
әскери кафедра бастығының орынбасары 
запастағы полковник М.Р. Тоекин, Алматы 
электромеханикалық колледжінің 
әкімшілігіне Абайдың өлеңдер жинағын 
табыс етіп, оқу эстафетасын тапсырды.

Әскери кафедра

ҚазҰУ-дың бейіндік мектебінің білім алушылары «Мен ҚазҰУ-дың  
болашақ студентімін» атты мәдени-танымдық шараға қатысты. 

Шара бейіндік мектептің директоры 
Ботагөз Кульжанова құттықтау 
сөзімен ашылды. Директор шараның 
мақсаты мен міндетін айтып, бейіндік 
мектептің құрылу тарихымен, ұлттық 
рейтингтің көшбасшысы болып 
отырған университеттің, мектептің 
жетістіктерімен, университеттің 
жарғысының қысқаша мазмұнымен 
таныстырды. Келесі сөзді алған ЖОО-
ға дейінгі дайындық кафедрасының 
меңгерушісі, тарих ғылымдарының 
кандидаты, доцент Молдахмет 
Мырзабеков университеттің отандық қана 
емес, әлемдік жоғары оқу орындарында 
арасында жетекші білім ордасы екенін, 
сонымен қатар QS рейтингісі бойынша 
әлемдегі Топ-800 ЖОО-ның ішінде 
207-орынды иеленіп отырғанын және 
де ендігі меже 200-дің ішіне ену екені 
туралы айта келе, бейіндік  мектептің 
ұстаздар ұжымы мен білім алушыларын 
мемлекеттік гранттың иегері болуымен 
құттықтап, сәттілік тіледі.

Университет пен факультет 
басшылығының, мектеп директоры 
Ботагөз Кульжанованың грантты жеңіп 
алу барысында атқарған еңбектерінің 
ерен болғандығын атап өтті. Университет 
пен мектептің ардагері, биология 

ғылымдарының кандидаты, ҚР білім 
беру ісінің үздік ұстазы Роза  Қаупенбаева 
мектеп ұжымын, ата-аналарды, бізді, 
министуденттерді, қазақ-орыс-ағылшын 
тілдерінде құттықтап, жақсы оқып, 
еліміздің дамуына өзіндік үлесін қосатын 
азамат болуымызға тілек білдірді. 

Мәдени-танымдық шара барысында 
әрбір сынып өздері дайындап әкелген 
концерттік нөмірін сахналады. Өнерпаз 
жолдастарымыздың өнерін, әсем әндері 
мен мың бұралған билерін тамашаладық. 
Шара соңында мектеп директоры Ботагөз 
Кульжанова және сынып жетекшілері бізге 
сынақ кітапшасы мен университеттің ID 
картасына қоса сыйлыққа   университеттің 
атаулы блокнотын ұсынды. Осы кезде, мен 
өзімнің қатардағы мектептің жай оқушысы 
емес, әйгілі университеттің болашақ 
студенті екенімді сезіндім. Ұстаздарымыз 
тектен-тек бізді  – министудентсіңдер 
айтпайтынын, бұл сөздің артында үлкен 
жауапкершілік жатқанын терең түсіндім.

Тоқтар МҰХАНБЕКҰЛЫ,
ҚазҰУ бейіндік мектебінің 

8-сынып оқушысы

На военной кафедре КазНУ прошел 
литературно-музыкальный вечер посвященный 175-летию Абая
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На факультете журналистики прошла Международная конференция, посвященная 
75-летию общественного деятеля и писателя-журналиста Сагымбая Козыбаева

ҚазҰУ-дың журналистика 
факультетінде қоғам және 
мемлекет қайраткері, жазушы-
журналист, Журналистер 
академиясының президентi, 
тарих ғылымдарының 
докторы, профессор Сағымбай 
Қабашұлы Қозыбаевтың 
75 жас торқалы тойына орай 
«Бұқаралық коммуникацияның 
отандық жүйесі: үндеулер, 
үрдістер, мүмкіндіктер» 
атты халықаралық ғылыми-
тәжірибелік конференция 
өтті. Мерейтойлық жиынға 
мемлекет және қоғам 
қайраткерлері, ақындар мен 
жазушылар, ғалымдар мен БАҚ 
өкілдері қатысты. 

Профессор Сағымбай Қабашұлы Қозыбаев 
– Қазақстан ғылыми журналистикасының 
негізін қалаушылардың бірі, белгілі қаламгер, 
ғалым және еліміздің журналистика 
саласындағы бірнеше ұрпақтың, мыңдаған 
БАҚ қызметкерлерінің ұлағатты ұстазы. 
Журналистердің қара шаңырағы саналатын 
Журналистика факультетінің құрылғанына 
биыл 85 жыл болса, Сағымбай Қозыбаев соның 
қабырғасында табаны күректей 45 жылын 
өткізіпті. Осы жылдардың ішінде 7 ғылым 
докторына, 26 кандидатқа ғылыми жетекшісі 
болды, 54 кітаптың авторы, Қазақстан 
Журналистер одағының 6 мәрте лауреаты 
атанды. Қазақстанның саяси ғылымдар 
академиясының академигі, Еура¬зия 
Халықаралық экономикалық академиясының 
академигі, Қазақстан Журналистер 
академиясының президенті деген атақтары 
бар. Сағымбай Қозыбаевтың жазған эсселеріне, 
200 беттік библиографиялық сілтемелеріне 
қарап отырып ғалымның үнемі ізденісте 
жүргенін көреміз.

Иә, 85 жыл факультет үшін бір мезет 
қана, ал адам өмірінде 75 жас аз уақыт емес. 
Сағымбай Қозыбаевтың 1974 жылдан бергі 

өмірі осы факультетпен біте қайнап, бірге 
өтіп жатыр. Бір заманда Сәкен Сейфуллин, 
Сәбит Мұқанов, Санжар Аспандияров сияқты 
қазақ әдебиетінің классиктері дәріс оқыған 
кафедраға кейіннен олардың өкшелерін 
басқан Қайыржан Бекхожин, Зейнолла 
Қабдолов, Тауман Амандосов, Темірбек 
Қожакеев, Әбілпейіз Ыдырысов, Абдул-Хамид 
Мархабаев, Марат Барманқұлов, Намазалы 
Омашев секілді профессорлар шығып сабақ 
берді. Сағымбай Қозыбаевтың ортасы осындай. 
Еліміздегі барлық танымал журналистер, қоғам 
қайраткерлері мен саясаткерлер осы кісілердің 
алдынан өтіп, білім алды. Сондықтан, бұл 
факультеттің тарихын тереңде жатқан дәстүрлі 
журналистика мектебі деуге болады. Бүгінде 
факультеттегі жасы үлкен ақылшысы, бүкіл 
журналистиканың тарихын жатқа білетін 
шежіреші профессор Сағымбай Қозыбаевты 
«қара шаңырақтың берік бақаны» деп айтсақ 
артық емес. 

Сағымбай Қабашұлымен 80-ші жылдардың 
аяғында таныстым. Бізге, қазақ бөліміне сабақ 
бермегенмен сол кезден бастап аға-іні ретінде 
жақын араластық. Гоголь мен Панфилов 
көшелері қиылысындағы үйдің бір бөлмесі 
кітапхана болатын, төрт қабырға төбеге дейін 

толған кітапты көріп қызығатынбыз. Сағымбай 
Қабашұлы – адамды өзіне бірден үйіріп, 
баурап алатын өте қарапайым, жаны сезімтал, 
бойынан ізгілік пен инабаттылық есіп тұратын 
өте зиялы азамат. Шәкірттеріне айтары мол, 
кемеңгер ақылшы, әкедей қамқоршы адам 
ретінде студенттер оны қатты сыйлайтын. 
Қашан көрсеңіз де ақжарқын қалпы, адамның 
іші-бауырына кіріп, хал-жағдайын сұрап,  өзін 
толғандырған мәселелерді ортаға салады. 
«Журналистер аудиториядан тыс жерлерде 
жүріп те ұстаздарынан сабақ алады. Сендер 
алдымен адамдармен қалай сөйлесіп, қалай 
ақпарат алуды үйренулерің керек. Университет 
қабырғасынан теорияны ғана алып шықпай 
тәжірибе де алу керек, ол үшін редакциялармен 
үнемі байланыс жасаңдар» деп кеңес беретін 
ұстазымыз. 

Бұл кезде оның қырықтан енді асқан кезі. 
ҚазҰУ-ге (ол кезде бұл оқу орнын барлығы 
КазГУ деп атайтын) оқытушы болып келгеніне 
он шақты жыл болған. Оған дейін Қазақ 
радиосында бас редактордың орынбасары, 
Бүкілодақтық радионың Қазақстандағы тілшісі 
болып жұмыс істеп, журналистік сапармен 
ел аралап, жер көріп мод тәжірибе жинаған, 
майталман журналист екенін қалың жұртқа 
мойындатқан. Докторлық дисертациясын 
Мәскеуде басылым, радио, теледидар 
тарихы бойынша қорғаған бірінші тарих 
ғылымдарының докторы. Сол жылдардың 
өзінде ол әлемдік журналистикаға танымал 
бола бастады. 1987 жылы Сағымбай Қозыбаевты 
Германияның ЖОО лекция оқуға шақырды, 
кейін 1993 жылы АҚШ-қа барып 9 штаттағы 
университеттерде дәріс оқыды. Одан кейінгі 
жылдарда Түркия, Сингапур, Ресей, Өзбекстан 
жоғары оқу орындарының студенттері оның 
лекцияларын тыңдады. «Шәкіртсіз ұстаз – тұл» 
дейді, бұл жағынан қарағанда Сәкеңнің арманы 
жоқ. Еліміздің журналистика факультеттері 
мен бөлімшелерінде «Шығармашылық 
шеберханасы» атты арнаулы курс ашылған, 
Сағымбай Қозыбаев шығармашылығы ол 
жерде де арнайы оқытылып, зерделенеді. 
Осылайша, Сағыбай Қабашұлы журналистика 
факультетінде үзбей еңбек еткен қырық бес 
жылдың ішінде өзінің үлкен ғылыми мектебін 
қалыптастырды. «Мен өзi мақтан сүйетiн 
адам емес едiм. Әрбiр адам еккен ағашының 
жемiсiн көргiсi келедi. Ширек ғасырдан астам 
уақыт бойы осы қасиеттi бiлiм ордасынан 

мыңдаған шәкiрттер бiлiм нәрiмен сусындап 
шықты. Олардың барлығы ұлан-байтақ 
елiмiздiң түкпiр-түкпiрiнде еңбек етiп жүр. 
Қай бұқаралық ақпарат құралдарының есiгiн 
ашпаңыз, алдыңыздан күлiмдеп шəкiрттерiң 
шығады. Соларды көрiп, бiр марқайып қаласың. 
Еңбегiңнiң еш кетпегенiне шүкiршiлiк 
етесiң», – деген ұлағатты ұстаз сөзін¬де 
қарапайымдылық қағидасы жатыр. 

Жаңалыққа жаны құмар, үнемі ізденісте 
жүретін елгезек ғалым журналистика 
тарихын зерттеуге көп уақытын жұмсады, 
ұлттық баспасөзіміздің ұмыт болған 
тұстарын ашты, тарихын түгендеді. Сағымбай 
Қабашұлының іргелі зерттеулерінің 
нәтижесінде республикалық  «Корё ильбо» 
газеті өзінің алғашқы нөмірінің шыққан күнін 
1937 жылдан емес, 1923 жылдан бастайтын 
болды. «Экспресс К» газеті де өз шежіресіне 
бірқатар өзгерістер енгізді. Бұл күнде үрдіске 
енген Халықаралық ғылыми конференция 
дегенді тұңғыш ұйымдастырушылардың 
бірі – Сағымбай Қозыбаев. Бұл туралы марқұм 
профессор Марат Барманқұлов «1988, 1990, 
1992 жылдары Сағымбай Қабашұлы үш 
бүкілодақтық және халықаралық ғылыми-
практикалық конференция өткізді. 1990 жылғы 

конференцияға КСРО-ның түкпір-түкпірінен 
163 ғалым қатысты, мұндай алқалы жиынды 
абыроймен өткізу ердің ерінің ғана қолынан 
келеді ғой»» деген пікір жазып қалдырыпты. 
«Бүкілодақтық және халықаралық ғылыми-
практикалық конференцияны ол заманда 
ұйымдастыру оңай жұмыс болған жоқ. Сол 
кездегі халықаралық конференциялардың 
бірінде, жиын өтіп жатқанда электр жарығы 
өшіп қалды. Конференцияны тоқтату қаупі 
төнді. Амал жоқ, қалалық партия комитетіне 
шығуыма тура келді. Біреулердің іштарлықпен 
әдейі жасағанын артынан білдім», деп есіне 
алады Сағыбай Қабашұлы.

Профессордың зерделеуіне қарайтын болсақ, 
қазақстандық бұқаралық ақпарат құралдары 
Тәуелсіздік жылдарынан бері үш кезеңнен 
өткенін көруге болады. Алғашқысы – 1991-1994 
жылдардағы кезең. Бұл кезде еліміздегі барлық 
салалар сияқты БАҚ-та аса үлкен дағдарысты 
бастан өткерді. Одан кейін нарықтық 
жүйеге бейімделу кезеңі болды. Қазіргі 
таңда қазақстандық БАҚ либералды кезеңге 
жетті. Тәуелсіздік алған жылы Қазақстанда 
тіркелген БАҚ-тың саны 600-дің шамасында 
болса, түрлі дағдарыс жағдайына қарамастан 
елімізде бірқатар ірі медиахолдингтер, 
медиаконцерндер құрылды. Сонымен қатар 
журналистерге қатысты ұйымдар да көбейді. 
Журналистер одағы, Журналистер академиясы, 
Журналистер конгресі, Медианет, Интерньюс, 
«Әділ сөз», «Медиа-Альянс» сияқты ұйымдар 
баршылық. Еуразиялық медиафорум да – 
қазақстандық БАҚ-тың беделіне оңтайлы әсер 
етіп жатқан жоба. 

Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық 
университетінің кафедра меңгерушісі, 
профессор, Қазақстан Журналистика 
академиясының президенті Сағымбай 
Қозыбаевтың өзіндік қолтаңбасы қалыптасқан 
журналистика саласының майталманы екенін 
елдің бәрі біледі, бәрі мойындайды. Солай 
болуы тиіс те. Ол қолға алған қандай болмасын 
жұмыстары, қандай да бастамалары болмасын 
қашан да нәтижелі аяқталады. Сағымбай 
Қабашұлы бір өзі табанынан таусылып 2006 
жылы «Қазақстан журналистикасының 
энциклопедиясын» шығарды. Көлемді ғылыми 
басы-лым 531 беттен тұрады, бүгінде бұл 
журналистер қауымы үшін құнды мұраға 
айналды. «Қазақстан журналистикасы 
энциклопедиясын» қазір журналистер 
даярлайтын жоғары оқу орындары оқу құралы 
ретінде игілікке жаратып отыр. Одан басқа, 
Қазақстандық саясат энциклопедиясының 
авторы. «Отандық журналистика тарихынан» 
– «Из истории отчественной журналистики» 
атты республикалық ғылыми-зерттеу 
журналының негізін салушы және бас 
редакторы «Справочник журналиста 
Казахстана» жобасының бас редакторы болды. 
С.Қозыбаевты қалың жұртшылық «Слово, 
ковавшее победу», «Радио в дни войны», 
«Четвертый фронт», «Аудитория – весь 
Казахстан», «Ядовитые стрелы», «Оборотни», 
«Очерки истории журналистики Казахстана», 
«Зеркало жизни», «Время – газетной строкой», 
«Моя Ленсмена», «Доброе имя народу», «Лики 
времени» және т.б. жарық көрген кітаптарының 
авторы ретінде таниды. Орыстілді оқырман 
Сағымбай Қабашұлының «Этюды на полях» деп 
аталатын жазбасымен жақсы таныс. Жинаққа 
негізінен «Новое поколение» газетінің бетінде 
жарық көрген эсселер топтастырылған. 
Жақында көрнекті публицист Сағымбай 

Қозыбаевтың «Люди мы, не боги» атты кезекті 
кітабы жарыққа шықты. 

Кезінде марқұм Жұмабек Кенжалин ағамыз 
«Қажымайтын Қозыбаев» деген мақаласында  
Сағымбай Қозыбаев еңбектерін саралай келіп, 
«әсіресе, «Масс-медиа. Словарь-справочниктің» 
орны ерекше. Көлемі 720 беттен тұратын осынау 
энциклопедиялық басылымға үш мыңнан 
артық мақала енгізілген. Өзі басқаратын 
Қазақстан Журналистика академиясының 
жұмыс ауқымында атқарылған елеулі іс боп 
танылатын осынау энциклопедиялық басылым 
масс-медиялық анықтама сөздіктермен қоса 
теориялық түсініктемелерді қамтып қана 
қоймай, Қазақстандағы БАҚ саласындағы 
заңнамалық актілер туралы да мағлұматтар 
береді. Бұл ретте «Масс-медиа. Словарь-
справочниктің» еліміздегі журналистика 
мамандығы бойынша дәріс алып жүрген 
шәкірттер үшін негізгі оқу құралына айналды», 
– деп жазды. 

Сағымбай Қозыбаев маңдайтер, өнімді 
еңбегіне қарай көптеген марапаттар мен 
ғылыми атақтарға ие болған – Баубек Бұлқышев 
атындағы сыйлықтың иегері, алты мәрте 
Қазақстан Журналистер Одағы сыйлығының 
лауреаты, Халықаралық Журналистер 
Федерациясының құрмет дипломының 
иегері, сондай-ақ ҚР саяси ғылымдар 
Академиясының академигі (1997) және оны 
ұйымдастырушылардың бірі болып табылады. 
Оның бастауымен Қазақстан журналистер 
Академиясы құрылып, өзі алғашқы президенті 
болған (2001). Академия тағайындаған «Алтын 
Жұлдыз» және «Алтын Самрұқ» сыйлықтары 
журналистиканың жоғары дәрежелі 
мемлекеттік сыйлықтары болып табылады. 
Сағымбай Қозыбаев – Қазақстан журналистика 
академиясының президенті. Осы академияның 
дүниеге келуіне, нәтижелі жұмыс істеуіне 
Сәкеңнің тынымсыз әрекеті түрткі болды. «Елде 
қазір әртүрлі газеттер, медиа корпорациялар, 
прессклубтар бар. Әрқайсы өзінше қыз¬мет 
атқарады. Солардың бәрінің басын қосатын, 
ақылдасатын ортақ жерлері болсын, бір-бірімен 
тәжірибе алмассын, бір-біріне ақыл қоссын деп 
осы академияны 2001 жылы құрдым. Академия 
жыл сайын журналистикада жарқырап 
көрініп жүрген, осы салаға елеулі еңбегі сіңген 
ұжымдарға, бағдарламаларға арнап «Алтын 
жұлдыз» атты арнайы жүлде тағайындайды. 
Айтулы азаматтарға арналған «Алтын 
самұрық» атты арнайы номинациясы да бар. 
Қазақстан журналистика академиясы мәртебелі 
ұйымға айналды. Соның басы-қасында жүрген 
академияның президенті Сағымбай Қозыбаев 
әркез өзінің тың бастамаларымен елдің 
алдында жүреді. 

Білікті ұстаз, журналистиканың тарихын 
зерттеген ғалым, қамқоршы аға, қарымды 
қаламгер ретінде Сағымбай Қабашұлы туралы 
көптеген шәкірттері, қаламгер әріптестері БАҚ 
жариялады, естелік кітаптарына  жазды, әлі 
талай жазылады да. Оның оқулықтары кейінгі 
шәкірттерге жол сілтейтін шамшырақ болып 
тарихта қалады. Бүгінде 75 жасқа келіп жатқан 
торқалы тойдың иесі, білім беру саласында 
елеулі істер атқарған журналистика жампозы, 
отандық БАҚ қызметкерлерінің ұлағатты 
ұстазы, бағдаршамы профессор Сағымбай 
Қабашұлы Қозыбаевқа зор шығармашылық 
шабыт тілейміз! Абырой-беделіңіз арта берсін, 
дейміз.

Қайыржан ТӨРЕЖАН



7№37 (1746) 5 қараша 2019 жыл   JASTAR BETI
Әл-Фараби атындағы Қазақ 
ұлттық университеті 
«Жандану әлемі» қорының 
қолдауымен, «Жас Отан» 
жастар қанаты, ҚР Жазушылар 
Одағы және Алматы 
қаласы әкімдігі Қазақстан 
Республикасының Тұңғыш 
Президенті күніне және 
Халықаралық студенттер 
күніне арналған «Мен 
жастарға сенемін!» атты 
студент жастардың жетінші 
патриоттық форумын өткізеді. 
Ақпараттық серіктесі – «Қазақ 
радиосы», «Нұрмедиа» 
холдингі.

Форумды өткізу мақсаты - студент 
жастардың Қазақстан болашағына деген 
азаматтық жауапкершілігін көтеру және 
патриоттық сезімін арттыру.

Форумға төмендегі іс-шаралар кіреді:
- «Еліміздің инновациялық дамуына 

менің қосқан нақты үлесім» атты 
студенттік әлеуметтік маңызы бар 
инновациялық жобалар байқауы;

- «Мен мемлекетімнің гүлденуі үшін 
не істей аламын?» атты студенттік эссе 
байқауы;

- «Мен жастарға сенемін!» тақырыбында 
студенттік поэзиялық азаматтық-
патриоттық шығармалар байқауы;

- «Мәңгілік ел мұратым!» патриоттық 
ән байқауы;

- «Әл-Фараби атындағы ҚазҰУ дың 
85 жылдығына арналған» ең үздік 
шығармашылық туындыға байқау.

Форум екі кезеңнен тұрады:
І іріктеу кезеңі, бұл кезеңде 

қатысушылар байқау материалдарын 
ұйымдастыру алқасының пошталық 
адресіне mjskaznu@gmail.com 2019 
жылғы 5 қарашасына дейін жіберулері 
қажет.

Тапсырыста келесі мәліметтер болуы 
тиіс: ЖОО-ның ресми атауы, студенттің 
(тердің) аты-жөні, байқау, мамандық, 
байқау жұмысының атауы, пошталық 
адрес, телефондары, электронды адресі.

Байқау жұмыстарына қойылатын 
талаптар

1. «Еліміздің инновациялық дамуына 
менің қосқан нақты үлесім» атты 
студенттік инновациялық жобалар 
байқауына мемлекеттің, аймақтың 
немесе жергілікті қауымдастықтың 
әлеуметтік-экономикалық, саяси, мәдени, 
экологиялық, әлеуметтік-маңызды 
мәселелерді шешуге бағытталған 
«Рухани жаңғыру» бағдарламасы 

аясында жұмыстар қабылданады. Жоба 
қағазға басылған және электронды 
тасымалдаушыда ұсынылады (қағаз және 
электронды түрде).

Жоба қарастырылатын идея мәні мен 
басымдығын толығымен ашуы және келесі 
бөлімдері қамтуы тиіс: титул парағы 
(ЖОО, бағыты, номинация, жоба авторы), 
жоба атауы, жоба маңыздылығы, жобаның 
мақсатты бағыты, жоба міндеттері, жалпы 
ой, жобаны жүзеге асыру формалары 
мен механизмдері, қормен қамтамасыз 
ету, күтілетін нәтиже, жобаны жүзеге 
асыру мерзімі. Жобаға қосымша ретінде 
жобалық қызметті суреттейтін фото, 
бейне, аудиоматериалдар, клиппингтер, 

жарнамалық және басқа да қажет 
материалдарды қолдану қошеметтеледі.

Жоба келесі критериялар бойынша 
бағаланады: жобаның инновациялығы, 
оның шындығы, түпнұсқалығы, 
шешімнің ерекшелігі, жобаны жүзеге 
асыру механизмі мен құралдарының 
нақтылығы, шығын үйлесімі мен жоба 
тиімділігінің оңтайлылығы, жоба 
болашағы.

2. «Мен мемлекетімнің гүлденуі 
үшін не істей аламын?» атты студенттік 
эссе (прозалық шығарма-пікір) келесі 
бөлімдерден құрылуы тиіс: титул 
парағы, мазмұны немесе орындалатын 
жұмыстың қысқаша жоспары, кіріспе, 

негізгі бөлім, қорытынды. Текст көлемі 
– 3-7 басылған парақ (Times New Roman, 
14 шрифт, 1,5 интервал). Бағалаудың 
негізгі критерийлері: тақырыптың 
маңыздылығы мен толығымен ашылуы, 
идея түпнұсқалығы, ойдың дербестігі, 
оқырманға эмоционалды әсері.

3. «Мен жастарға сенемін!» 
тақырыбында өлеңдер байқауына 
әлеуметтік маңызды топ ретінде 
жастарға, олардың мемлекеттің дамуында 
орны мен рөліне, рухани-адамгершілік 
құндылықтарды бекітуге арналған 
авторлық өлеңдер қабылданады. 
Қорытындылау кезеңінде төмендегілер 
ескеріледі: стилистикалық сауаттылық, 
мағыналық толықтыру, байқау 
тақырыбына сәйкестілік, эмоционалдық 
әсер күші. Өлең көлемі – 8 тармақтан аса 
және 30 тармаққа дейін болуы тиіс. 

4. «Мәңгілік ел – мұратым!» патриоттық 
ән байқауына бір немесе бірнеше 
қатысушының орындауында азаматтық-
патриоттық тақырыптағы әндердің 
аудиобасылымдары қабылданады (мини-
дискте, CD-дискте пошта немемсе mp3 
нұсқасындағы жазбаны электронды 
пошта арқылы). Бағалаудың негізгі 
критерийлері: дауыс ырғағының 
тазалығы; сахна мәдениеті; шығарманың 
байқау мазмұнына сәйкестігі, көркемдік 
бейне. Ақтық мәреде гала-форумда әндерді 
тек «минус 1» сапалы фонограммамен 
орындауға болады.

5. «Әл-Фараби атындағы ҚазҰУ-дың 
85-жылдығына арналған» ең үздік 
шығармашылық туындыға байқаудың 
құжаттары келесі бөлімдерден 
құрылуы тиіс: титул парағы, мазмұны 
немесе орындалатын жұмыстың 
қысқаша жоспары, кіріспе, негізгі 
бөлім, қорытынды. Текст көлемі – 3-7 
басылған парақ (Times New Roman, 
14 шрифт, 1,5 интервал). Бағалаудың 
негізгі критерийлері: тақырыптың 
маңыздылығы мен толығымен ашылуы, 
идея түпнұсқалығы, ойдың дербестігі, 
оқырманға эмоционалды әсері.

Іріктеу кезеңінен өткен қатысушыларға 
GALA-форумға шақыру жіберіледі.

Жүлдегерлер дипломдар және 
бағалы сыйлықтармен марапатталады. 
Бірінші орынға ие болған байқау 
қатысушыларының бас жүлдесі – әл-
Фараби атындағы ҚазҰУ-да бір жыл 
тегін оқу гранты. Байқаудың үздік 
материалдары арнайы студенттік 
жұмыстар жинағында жарияланады.

ҚазҰУ-да журналистика факультетінің түлегі Саид Самим Фарамарзға арналған 
«Ауғанстандағы журналистика» атты Қазақстандағы ауған жастары күні өтті

Шығыстану факультетінде 
өзге факультеттерге қарағанда 
студенттер саны осыдан 
10 жыл бұрын өте аз болатын. 
Шығыс елдерінің мәдениетіне, 
тілдеріне, тарихына деген 
қызығушылық күн санап 
артқан сайын, студенттер саны 
көбейіп келе жатыр.  Жапон, 
корей, қытай тілін меңгеріп 
қана қоймай, сол елдің 
дінін, тарихын, мәдениетін 
білу шығыстанушылардың 
артықшылығы деп 
айтуымызға болады. 

Әр жыл сайын жас мамандар бітіріп, 
өздері қалаған жұмыс орындарында 
қызмет етеді. Талаптың жоғары болғанына 
қарамастан ҚазҰУ-дың түлектері елшілік, 
министрліктік және  LG, Samsung 
секілді аты әлемге әйгілі компанияларда 
жұмыс жасайды. Халықаралық EXPO, 
Универсиада, Азиада сияқты ірі шараларда 
еріктілер болып факультетіміздің 
студенттері қызмет атқарды. Одан бөлек, 
шығыстану факультетінің, Қиыр Шығыс 
кафедрасы, корей бөлімінің студенттері 
жыл сайын медициналық туризмге жалпы 
туризмге қатысты көрмелерде аудармашы 
қызметін атқарып екі ел арасында алтын 
көпір болып жүр. 

Оңтүстік Кореяның мәдениеті 
қызықтырғаны соншалық, «Күн Шығыс 

еліне» баратын туристтер саны көп. 
Туристтерге қарағанда қазіргі таңда, 
Оңтүстік Кореяда ем алушылар саны да 
артуда. Оған себеп, еліміздің онкология 
бойынша аурудан көш бастап тұруында, 
сондықтан Оңтүстік Кореяның 

онкологияны емдеумен айналысатын 
ауруханаларында отандастарымыз әлі 
күнге дейін ем алып жатыр. Солардың 
бірі, «Асан» медициналық орталығы. 
Бұл орталықта 9000 жуық қызметкерлер 
қызмет етеді. 

Әлем бойынша, онкологияны емдеудегі 
жетістіктері үшін 2018 жылғы жүргізілген 
статистика бойынша Америка мен 
Германияны басып озып, бірінші орынды 
иеленді. Бұл дегеніміз Оңтүстік Кореяның 
медицинасының қандай деңгейде 
қарқынды дамығандығын көрсетеді. 
Жоғарыда атап өткеніміздей, ҚазҰУ-дың 
шығыстану факультеті, Қиыр Шығыс 
кафедрасы, корей бөлімінің студенттері 
медициналық менеджерлер қызметін 
де атқарады. «Асан» медициналық 
мекемесі тек науқастарды емдеп қана 
қоймай, Қазақстандық дәрігерлер 
мен медицина унивиерситетінің 
студенттерін тағылымдамадан өтуге 
арнайы бағдарлама ұсынады. Бұл 
бағдарлама аясында, дәрігерлер мен 
медицина университетінің студенттері 
тегін тағылымдамадан өтумен қатар, 
шәкіртақы иегері атануға толық мүмкіндік 
алады. 2014 жылдан бері шетелдік 
тағылымдамадан өткен дәрігерлерді 
жыл сайын «Асан» медициналық 
орталығы Алматы қаласында арнайы кеш 
ұйымдастырып, дәрігерлермен қайтадан 
бас қосады. Мұндағы мақсат арадағы 
сыйластықты одан ары нығайтып, екі ел 
арасындағы медицинаны дамыту болып 
табылады. 

Гүлмира ТӘЖІҒҰЛОВА,
шығыстану факультетінің 

2-курс магистранты

ДЕНСАУЛЫҚ
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